Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου έχει μεταφραστεί εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες
μεταφραστές. Ωστόσο, λόγω γλωσσικών διαφορών ή άλλων παραγόντων, ένας μικρός
αριθμός ανακριβειών είναι αναπόφευκτος. Αν ανακαλύψετε μια τέτοια ανακρίβεια,
παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο πρωτότυπο κινέζικο κείμενο. Παρακαλείσθε επίσης να
επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να επικαιροποιήσουμε αυτό το βιβλίο όταν αναδημοσιευθεί.

Πρόλογος
Παρόλο που πολλοί πιστεύουν στον Θεό, λίγοι είναι αυτοί που κατανοούν τι σημαίνει η
πίστη στον Θεό και τι πρέπει να κάνουν για να τους επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Αυτό
συμβαίνει επειδή, παρόλο που οι άνθρωποι γνωρίζουν τη λέξη «Θεός», αλλά και φράσεις
όπως «το έργο του Θεού», δεν γνωρίζουν τον Θεό, πόσο μάλλον το έργο Του. Δεν αποτελεί
έκπληξη, συνεπώς, που τα πιστεύω όλων αυτών που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι
συγκεχυμένα. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν την πίστη στον Θεό στα σοβαρά, επειδή το να
πιστεύεις στον Θεό τούς είναι κάτι υπερβολικά ξένο, υπερβολικά παράξενο. Έτσι, δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Θεού. Με άλλα λόγια, αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν
τον Θεό, δεν γνωρίζουν το έργο Του, τότε, όχι μόνο δεν είναι χρήσιμοι στον Θεό, αλλά κι
ακόμη περισσότερο, δεν μπορούν να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. «Πίστη στον Θεό»
σημαίνει να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η πιο απλή έννοια της πίστης στον Θεό.
Ωστόσο, το να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός δεν είναι το ίδιο με το να πιστεύεις πραγματικά
στον Θεό. Είναι περισσότερο κάποιο είδος απλής πίστης με ισχυρές θρησκευτικές
αποχρώσεις. Πραγματική πίστη στον Θεό σημαίνει να βιώνεις τα λόγια και τα έργα του Θεού,
με βάση την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο κυρίαρχος των πάντων. Έτσι θα αποδεσμευτείς από
τη διεφθαρμένη διάθεσή σου, θα εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού και θα μπορέσεις να
γνωρίσεις τον Θεό. Μόνο μέσα από μια τέτοια πορεία θα μπορείς να θεωρηθείς πιστός στον
Θεό. Ωστόσο, συχνά οι άνθρωποι θεωρούν την πίστη στον Θεό ως κάτι πολύ απλό και
επιπόλαιο. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουν χάσει αυτό που
σημαίνει πίστη στον Θεό, και παρόλο που μπορεί να συνεχίσουν να πιστεύουν μέχρι τέλους,
δεν θα λάβουν ποτέ την έγκριση του Θεού, επειδή βαδίζουν στο λανθασμένο μονοπάτι.
Σήμερα, υπάρχουν ακόμα αυτοί που πιστεύουν στο γράμμα του Θεού, σε κούφιες δοξασίες.
Αγνοούν ότι η πίστη τους στον Θεό είναι ανούσια κι ότι είναι αδύνατον να λάβουν την έγκριση
του Θεού, ενώ εξακολουθούν να προσεύχονται για ειρήνη και επαρκή χάρη από τον Θεό.
Πρέπει να σταματήσουμε και να αναρωτηθούμε: Είναι πραγματικά δυνατόν η πίστη στον Θεό
να είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο; Η πίστη στον Θεό δεν σημαίνει τίποτα
περισσότερο από το να λαμβάνει κανείς την άπλετη χάρη του Θεού; Είναι δυνατόν άνθρωποι
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που πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν Τον γνωρίζουν, ή πιστεύουν στον Θεό αλλά Του
αντιτίθενται, να εκπληρώνουν πραγματικά το θέλημά Του;
Ο Θεός κι ο άνθρωπος δεν μπορούν να θεωρούνται ίσοι. Η ουσία Του και το έργο Του
είναι πλήρως ασύλληπτα και ακατανόητα για τον άνθρωπο. Αν ο Θεός δεν πραγματοποιεί ο
ίδιος το έργο Του και δεν εκφέρει ο ίδιος τον λόγο Του στον κόσμο του ανθρώπου, τότε ο
άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να κατανοήσει το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, ακόμα κι αυτοί
που έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους στον Θεό, δεν θα μπορούν να κερδίσουν την
έγκρισή Του. Χωρίς το έργο του Θεού, ανεξαρτήτως πόσο καλά τα πηγαίνει ο άνθρωπος, δεν
θα μετράει για τίποτα, καθώς οι σκέψεις του Θεού θα είναι πάντοτε ανώτερες από τις σκέψεις
του ανθρώπου, ενώ η σοφία του Θεού είναι ασύλληπτη για τον άνθρωπο. Έτσι, λέω πως αυτοί
που «βλέπουν καθαρά» τον Θεό και το έργο Του είναι ατελέσφοροι, είναι όλοι τους
υπερόπτες και αδαείς. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να ορίζει το έργο του Θεού. Πέραν τούτου,
ο άνθρωπος δεν μπορεί να ορίζει το έργο του Θεού. Στα μάτια του Θεού, ο άνθρωπος είναι
μικρότερος κι από ένα μυρμήγκι, οπότε πώς μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει το έργο του
Θεού; Αυτοί που λένε συνεχώς «ο Θεός δεν λειτουργεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» ή «ο
Θεός είναι έτσι ή είναι αλλιώς», δεν είναι όλοι τους υπερόπτες; Θα πρέπει όλοι μας να
γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι από σάρκα, έχουν όλοι διαφθαρεί από
τον Σατανά. Είναι στη φύση τους να αντιτίθενται στον Θεό και δεν είναι ισότιμοι του Θεού,
πόσο μάλλον είναι ικανοί να παρέχουν συμβουλές σχετικά με το έργο του Θεού. Ο τρόπος με
τον οποίον ο Θεός καθοδηγεί τον άνθρωπο αποτελεί έργο του ίδιου του Θεού. Ο άνθρωπος θα
πρέπει να υποτάσσεται και δεν θα πρέπει να έχει τη μία ή την άλλη άποψη, καθώς ο
άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά χώμα. Από τη στιγμή που προσπαθούμε να
αναζητήσουμε τον Θεό, δεν θα πρέπει να τοποθετούμε τη δική μας αντίληψη επάνω από το
έργο του Θεού προκειμένου να τη λάβει υπόψη Του. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να επιστρατεύουμε τη διεφθαρμένη διάθεσή μας για να προσπαθήσουμε σκόπιμα να
αντιταχθούμε στο έργο του Θεού. Κάτι τέτοιο δεν θα μας καθιστούσε αντίχριστους; Πώς
μπορούν τέτοιου είδους άνθρωποι να λένε ότι πιστεύουν στον Θεό; Από τη στιγμή που
πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, και εφόσον θέλουμε να Τον ικανοποιήσουμε και Τον δούμε, θα
πρέπει να αναζητήσουμε την οδό της αλήθειας και να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε
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συμβατοί με τον Θεό. Δεν θα πρέπει να αντιτασσόμαστε πεισματικά στον Θεό. Τι καλό μπορεί
να βγει από μια τέτοια συμπεριφορά;
Σήμερα, ο Θεός έχει νέο έργο. Μπορεί να μη δέχεσαι αυτά τα λόγια, μπορεί να σου
ακούγονται παράξενα, αλλά σε συμβουλεύω να μην αποκαλύψεις τη φυσικότητά σου, γιατί
μόνο όσοι πεινούν και διψούν πραγματικά για δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού μπορούν να
αποκτήσουν την αλήθεια, και μόνο αυτοί που είναι πραγματικά ευσεβείς μπορούν να λάβουν
τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού. Δεν θα βγει τίποτα αν η αναζήτηση της αλήθειας
γίνεται μέσα από φιλονικίες. Μόνο μέσα από μια ήρεμη αναζήτηση μπορούμε να έχουμε
αποτελέσματα. Όταν λέω ότι «σήμερα, ο Θεός έχει νέο έργο», αναφέρομαι στην επιστροφή
του Θεού στη σάρκα. Ίσως να μη δίνετε και πολλή σημασία σ’ αυτά τα λόγια, ίσως να τα
απεχθάνεστε ή ίσως να τα βρίσκετε εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω
πως όλοι όσοι ποθούν πραγματικά την εμφάνιση του Θεού μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό
το γεγονός και να το λάβουν προσεκτικά υπόψη τους. Το καλύτερο θα ήταν να μη βγάζουμε
γρήγορα συμπεράσματα. Έτσι πρέπει να ενεργούν οι σώφρονες άνθρωποι.
Δεν είναι δύσκολο να το μελετήσει κανείς αυτό, αλλά θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε
την εξής αλήθεια: Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι
αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός
ενσαρκώνεται, θα φέρνει το έργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα
εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο,
να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του
Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Για
να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το
προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή,
πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά
πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται
για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του
(στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική
εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την
ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου. Η εξωτερική
εμφάνιση δεν προσδιορίζει την ουσία. Επιπλέον, το έργο του Θεού δεν μπορεί να συμβαδίζει
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ποτέ με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Μήπως η εξωτερική εμφάνιση του Ιησού δεν ερχόταν
σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Δεν αληθεύει ότι η εμφάνιση και η ενδυμασία
Του δεν παρείχαν κανένα απολύτως στοιχείο σχετικά με την πραγματική ταυτότητά Του; Δεν
ήταν ο λόγος που οι πρώτοι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού το γεγονός ότι κοιτούσαν
απλώς την εξωτερική εμφάνισή Του, χωρίς να ακούνε προσεκτικά τα λόγια που Αυτός έλεγε;
Ελπίζω ότι οι αδελφοί κι οι αδελφές που αναζητούν την εμφάνιση του Θεού δεν θα
επαναλάβουν την ίδια ιστορική τραγωδία. Εσείς δεν πρέπει να γίνετε σύγχρονοι Φαρισαίοι
και να ξανασταυρώσετε τον Θεό. Εσείς θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά πώς θα
υποδεχθείτε την επιστροφή του Θεού, και θα πρέπει να σας είναι ξεκάθαρο με ποιον τρόπο θα
γίνετε αυτοί που υποτάσσονται στην αλήθεια. Αυτή είναι η ευθύνη όλων όσοι περιμένουν την
επιστροφή του Ιησού από τα σύννεφα. Θα πρέπει να τρίβουμε τα πνευματικά μάτια μας και
να μην πέφτουμε θύματα των λόγων που αποτελούν πλήρη αποκυήματα της φαντασίας. Θα
πρέπει να σκεφτόμαστε το πρακτικό έργο του Θεού και να κοιτάμε την αληθινή πλευρά του
Θεού. Μην παρασύρεστε και μη χάνεστε σε ονειροπολήσεις, προσβλέποντας πάντοτε στη
μέρα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κατέλθει άξαφνα ανάμεσά σας, επάνω σε ένα σύννεφο,
για να πάρει εσάς που δεν Τον γνωρίσατε ούτε Τον είδατε ποτέ και που δεν ξέρετε πώς να
εκπληρώσετε το θέλημά Του. Είναι καλύτερα να σκέφτεστε πρακτικά ζητήματα!
Μπορεί ν’ άνοιξες αυτό το βιβλίο για ερευνητικούς σκοπούς ή με την πρόθεση να
αποδεχθείς. Όποια κι αν είναι η στάση σου, ελπίζω ότι θα το διαβάσεις μέχρι τέλους και δεν
θα το αφήσεις εύκολα στην άκρη. Ίσως, αφότου διαβάσεις αυτά τα λόγια, η στάση σου ν’
αλλάξει. Όμως, αυτό εξαρτάται από το κίνητρό σου και το επίπεδο της κατανόησής σου.
Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που θα πρέπει να γνωρίζεις: Ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να
εκφέρεται όπως ο λόγος του ανθρώπου, πόσο μάλλον μπορεί ο λόγος του ανθρώπου να
εκφέρεται όπως ο λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό δεν
είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, και ο ενσαρκωμένος Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος που
χρησιμοποιείται από τον Θεό. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Ίσως, αφότου διαβάσεις αυτά
τα λόγια, να μη δεχθείς ότι είναι λόγια του Θεού, παρά μόνο να τα δεχθείς ως λόγια ενός
ανθρώπου που διαφωτίστηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, έχεις τυφλωθεί από την άγνοια. Πώς
είναι δυνατόν τα λόγια του Θεού να είναι το ίδιο πράγμα με τα λόγια ενός ανθρώπου που
διαφωτίστηκε; Τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού εισάγουν μια νέα εποχή, καθοδηγούν
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ολόκληρη την ανθρωπότητα, αποκαλύπτουν μυστήρια και δείχνουν στον άνθρωπο την
κατεύθυνση προς μια νέα εποχή. Η διαφώτιση που αποκτά ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια
απλή άσκηση ή γνώση. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα προς μια νέα
εποχή ούτε να αποκαλύψει το μυστήριο του ίδιου του Θεού. Ο Θεός, εν τέλει, είναι Θεός, ενώ
ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ο Θεός έχει την ουσία του Θεού, ενώ ο άνθρωπος έχει την ουσία
του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος θεωρεί τα λόγια που εκφέρει ο Θεός ως μια απλή διαφώτιση
από το Άγιο Πνεύμα και εκλαμβάνει τα λόγια των αποστόλων και των προφητών ως λόγια που
είπε ο ίδιος ο Θεός, τότε ο άνθρωπος κάνει λάθος. Όπως και να ’χει, δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να μετατρέπεις το σωστό σε λάθος ή να μιλάς για το υψηλό σαν να ήταν χαμηλό ή
να μιλάς για το βαθύ σαν να ήταν ρηχό. Όπως και να ’χει, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση
να διαψεύδεις σκόπιμα κάτι που ξέρεις ότι είναι αλήθεια. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει
Θεός θα πρέπει να διερευνούν τα προβλήματα από τη σωστή οπτική γωνία και να
αποδέχονται το νέο έργο του Θεού και τα νέα Του λόγια από τη σκοπιά του δημιουργημένου
όντος Του· διαφορετικά, θα εξοντωθούν από τον Θεό.
Μετά το έργο του Ιεχωβά, ο Ιησούς ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει το έργο Του ανάμεσα
στους ανθρώπους. Το έργο Του δεν πραγματοποιήθηκε μεμονωμένα, αλλά βασίστηκε στο
έργο του Ιεχωβά. Ήταν το έργο για μια νέα εποχή, αφότου ο Θεός είχε ολοκληρώσει την
Εποχή του Νόμου. Παρομοίως, αφότου έλαβε τέλος το έργο του Ιησού, ο Θεός συνέχισε το
έργο Του για την επόμενη εποχή, επειδή η συνολική διαχείριση του Θεού εξελίσσεται
συνεχώς. Όταν περάσει η παλιά εποχή, θα αντικατασταθεί από μια νέα εποχή και, μόλις
ολοκληρωθεί το παλιό έργο, ένα νέο έργο θα συνεχίσει τη διαχείριση του Θεού. Αυτή η
ενσάρκωση είναι η δεύτερη ενσάρκωση του Θεού, μετά από την ολοκλήρωση του έργου του
Ιησού. Φυσικά, αυτή η ενσάρκωση δεν προκύπτει αυτόνομα, αλλά είναι το τρίτο στάδιο του
έργου μετά από την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος. Κάθε νέο στάδιο στο έργο
του Θεού φέρνει πάντοτε ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα εποχή. Το ίδιο συμβαίνει με τις
αντίστοιχες αλλαγές στη διάθεση του Θεού, στον τρόπο που εργάζεται, στην τοποθεσία του
έργου Του και στο όνομά Του. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι είναι δύσκολο
για τον άνθρωπο να αποδεχτεί το έργο του Θεού στη νέα εποχή. Όμως, ανεξαρτήτως από το
πώς Του εναντιώνεται ο άνθρωπος, ο Θεός κάνει πάντοτε το έργο Του και οδηγεί πάντοτε
ολόκληρη την ανθρωπότητα προς τα εμπρός. Όταν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο του ανθρώπου,
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έφερε την Εποχή της Χάριτος και έληξε την Εποχή του Νόμου. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο
Θεός ενσαρκώθηκε και πάλι. Αυτήν τη φορά, με την ενσάρκωσή Του έληξε την Εποχή της
Χάριτος και έφερε την Εποχή της Βασιλείας. Όλοι όσοι αποδέχονται τη δεύτερη ενσάρκωση
του Θεού θα οδηγηθούν στην Εποχή της Βασιλείας και θα μπορούν να αποδεχθούν
προσωπικά την καθοδήγηση του Θεού. Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα
στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η
προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη
διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του
Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να σηκώσει ο Ιησούς στους ώμους Του τις αμαρτίες του ανθρώπου
ως η προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο
έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη διάθεσή του, η οποία έχει διαφθαρεί από
τον Σατανά. Συνεπώς, αφότου ο άνθρωπος συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες του, ο Θεός
επέστρεψε ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και ξεκίνησε το έργο
του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο
βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και
θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την
αλήθεια, την οδό και τη ζωή.
Αν οι άνθρωποι παραμείνουν στην Εποχή της Χάριτος, δεν θα απελευθερωθούν ποτέ από
τη διεφθαρμένη διάθεσή τους, ούτε θα γνωρίσουν την εγγενή διάθεση του Θεού. Αν οι
άνθρωποι ζούνε συνεχώς μέσα σε αφθονία χάρης, αλλά χωρίς την οδό ζωής που θα τους δώσει
τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό και να ικανοποιήσουν τον Θεό, τότε δεν θα καταφέρουν
ποτέ να Τον έχουν πραγματικά μέσα τους, παρόλο που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Τι αξιοθρήνητο
είδος πίστης που είναι αυτό. Όταν τελειώσεις την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, όταν βιώσεις
κάθε στάδιο από το έργο του ενσαρκωμένου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, θα νιώσεις ότι
οι ελπίδες τόσων ετών έχουν επιτέλους πραγματωθεί. Θα νιώσεις ότι μόνο τώρα μπόρεσες να
δεις πραγματικά τον Θεό κατά πρόσωπο. Μόνο τώρα αντίκρισες το πρόσωπο του Θεού,
άκουσες τον προσωπικό λόγο του Θεού, εκτίμησες τη σοφία που εμπεριέχεται στο έργο του
Θεού κι ένιωσες πραγματικά πόσο αληθινός και παντοδύναμος είναι ο Θεός. Θα νιώσεις ότι
κέρδισες τόσα πράγματα, τα οποία άνθρωποι άλλων εποχών δεν είχαν δει ή αποκτήσει ποτέ
τους. Αυτήν τη χρονική στιγμή θα ξέρεις με σαφήνεια τι σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό και τι
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σημαίνει να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Φυσικά, αν είσαι προσκολλημένος στις απόψεις
του παρελθόντος και απορρίπτεις ή αρνείσαι το γεγονός της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού,
τότε θα παραμείνεις με άδεια τα χέρια, δεν θα αποκτήσεις τίποτα και, τελικά, θα είσαι ένοχος
που εναντιώθηκες στον Θεό. Όσοι υπακούουν στην αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του
Θεού θα βρεθούν υπό τη σκέπη του ονόματος της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, του
Παντοδύναμου. Θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχτούν την προσωπική καθοδήγηση του
Θεού, θα κερδίσουν περισσότερη και μεγαλύτερη αλήθεια και θα λάβουν την πραγματική
ανθρώπινη ζωή. Θα δουν το όραμα που δεν έχουν δει ποτέ στο παρελθόν οι άνθρωποι: «Και
εστράφην να ίδω την φωνήν, ήτις ελάλησε μετ’ εμού· και στραφείς είδον επτά λυχνίας
χρυσάς, και εν μέσω των επτά λυχνιών είδον ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου, ενδεδυμένον
ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού
και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ
πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή
αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του
στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος
λάμπει εν τη δυνάμει αυτού» (Αποκάλυψη 1:12-16). Αυτό το όραμα είναι η έκφραση
ολόκληρης της διάθεσης του Θεού. Αυτή η έκφραση ολόκληρης της διάθεσής Του είναι,
επίσης, η έκφραση του έργου του Θεού, όταν Αυτός ενσαρκωθεί αυτήν τη φορά. Μέσα στους
χείμαρρους των παιδεμάτων και των κρίσεων, ο Υιός του ανθρώπου εκφράζει την εγγενή του
διάθεση μέσα από λόγια, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσοι αποδέχονται την παίδευση
και την κρίση Του να δούν το πραγματικό πρόσωπο του Υιού του ανθρώπου, ένα πρόσωπο
που αποτελεί πιστή απεικόνιση του προσώπου του Υιού του ανθρώπου που είδε ο Ιωάννης.
(Φυσικά, όλα αυτά θα είναι αόρατα σε εκείνους που δεν αποδέχονται το έργο του Θεού στην
Εποχή της Βασιλείας.) Το πραγματικό πρόσωπο του Θεού δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί
πλήρως χρησιμοποιώντας τον λόγο του ανθρώπου, οπότε ο Θεός χρησιμοποιεί την έκφραση
της εγγενούς διάθεσής Του για να δείξει το πραγματικό πρόσωπό Του στον άνθρωπο. Αυτό
σημαίνει ότι, όλοι όσοι έχουν βιώσει την εγγενή διάθεση του Υιού του ανθρώπου, έχουν δει το
πραγματικό πρόσωπο του Υιού του ανθρώπου, καθώς ο Θεός είναι τόσο μεγάλος που είναι
αδύνατον να διατυπωθεί πλήρως με τον λόγο του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θα έχει βιώσει
όλα τα στάδια του έργου του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, τότε θα γνωρίζει το πραγματικό
νόημα των λόγων του Ιωάννη, όταν μιλούσε για τον Υιό του ανθρώπου ανάμεσα στις λυχνίες:
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«Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι
οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω
πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί
επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις
αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού». Εκείνη τη χρονική στιγμή, θα
γνωρίζεις πέραν πάσας αμφιβολίας ότι αυτή η συνηθισμένη σάρκα που είπε τόσο πολλά λόγια
είναι πραγματικά η δεύτερη ενσάρκωση του Θεού. Και θα συνειδητοποιήσεις πραγματικά
πόσο ευλογημένος είσαι, και θα νιώσεις ότι είσαι εξαιρετικά τυχερός. Θα ήσουν απρόθυμος να
δεχθείς αυτήν την ευλογία;
Το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου αποτελείται από «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή».
Αυτά τα λόγια αντικατοπτρίζουν τη μετάβαση από το τέλος της Εποχής της Χάριτος στην
έναρξη της Εποχής της Βασιλείας, και αποτελούν τη δημόσια μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος
για τον Υιό του ανθρώπου στις εκκλησίες. Αποτελούν, επίσης, εκπλήρωση των λόγων της
Αποκάλυψης που λέει «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας».
Αυτό είναι το έργο που ξεκίνησε ο Θεός την Εποχή της Βασιλείας. Το δεύτερο μέρος του
βιβλίου αποτελείται από τα λόγια που έχει πει προσωπικά ο Υιός του ανθρώπου, αφότου
Εκείνος αποκάλυψε επισήμως τον εαυτό Του. Περιλαμβάνει ένα πλούσιο περιεχόμενο από
διάφορα είδη ομιλιών και λόγων, όπως προφητείες, αποκάλυψη μυστηρίων και τον τρόπο
ζωής. Υπάρχουν προβλέψεις για το μέλλον της βασιλείας, αποκαλύψεις για τα μυστήρια του
σχεδίου διαχείρισης του Θεού, αναλύσεις της φύσης του ανθρώπου, προτροπές και
προειδοποιήσεις, δριμεία κρίση, εγκάρδια λόγια παρηγοριάς, αναφορές στη ζωή, αναφορές
στην είσοδο και ούτω καθεξής. Εν ολίγοις, όσα έχει και είναι ο Θεός, καθώς κι η διάθεση του
Θεού, εκφράζονται όλα μέσα από το έργο Του και τον λόγο Του. Όπως είναι φυσικό, όταν
ενσαρκώνεται ο Θεός αυτήν τη φορά, το έργο Του είναι να εκφράσει τη διάθεσή Του, κυρίως
μέσα από παίδεμα και κρίση. Έχοντας αυτό ως θεμελιώδη λίθο, φέρνει περισσότερη αλήθεια
στον άνθρωπο, δείχνει περισσότερους τρόπους άσκησης και συνεπώς πετυχαίνει τον στόχο
Του να κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον λυτρώσει από τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Αυτό
βρίσκεται πίσω από το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας. Επιθυμείς να εισέλθεις στη
νέα εποχή; Επιθυμείς να απαλλαχτείς από τη διεφθαρμένη διάθεση; Επιθυμείς να αποκτήσεις
ανώτερη αλήθεια; Επιθυμείς να δεις το πραγματικό πρόσωπο του Υιού του ανθρώπου;
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Επιθυμείς να ζήσεις μια ζωή με νόημα; Επιθυμείς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό;
Τότε, πώς θα υποδεχθείς την επιστροφή του Ιησού;
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Μέρος τρίτο
Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες
(Ιούνιος 1992 έως Αύγουστος 2014)

Εισαγωγή

Α'
(Ιούνιος 1992 έως Οκτώβριος 1992)
Το μονοπάτι… (1)
Το μονοπάτι… (2)
Το μονοπάτι… (3)
Το μονοπάτι… (4)
Το μονοπάτι… (5)
Το μονοπάτι… (6)
Το μονοπάτι… (7)
Το μονοπάτι… (8)
Τι στάση οφείλουν να κρατούν οι πιστοί
Σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού
Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό
Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί
Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική
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Μια κανονική πνευματική ζωή οδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο
Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί
Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα
Πώς να εισέλθεις σε μια κανονική κατάσταση
Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού
Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα
Σχετικά με μια κανονική πνευματική ζωή
Μιλώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή
Όλοι εκτελούν τη λειτουργία τους
Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό
Μόλις κατανοήσετε την αλήθεια, θα πρέπει να την κάνετε πράξη
Ο άνθρωπος που επιτυγχάνει τη σωτηρία είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να κάνει
πράξη την αλήθεια
Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια ενός ικανοποιητικού ποιμένα
Σχετικά με την εμπειρία
Οι εντολές της νέας εποχής
Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει
Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;
Να εστιάζετε περισσότερο στην πραγματικότητα
Τήρηση των εντολών και άσκηση της αλήθειας
Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός
Κατέχεις την πραγματικότητα μόνο όταν κάνεις πράξη την αλήθεια
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Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό
Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί
σε ολόκληρο το σύμπαν
Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί
ο Θεός
Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό
Στην πίστη του, πρέπει κανείς να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα —το να
επιδίδεται σε θρησκευτικά τελετουργικά δεν είναι πίστη
Μόνον αυτοί που γνωρίζουν το έργο του Θεού σήμερα μπορούν να υπηρετούν τον Θεό
Η γνήσια αγάπη για τον Θεό είναι αυθόρμητη
Σχετικά με την άσκηση της προσευχής
Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του
Οι άνθρωποι η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην
πραγματικότητα του λόγου του Θεού
Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
Να λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού προκειμένου να επιτύχεις την τελείωση
Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του
Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον
Θεό
Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού
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Εκείνοι που αγαπούν αληθινά τον Θεό είναι εκείνοι που μπορούν να υποτάσσονται
απόλυτα στην πρακτικότητά Του
Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό
Την ομορφιά του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο βιώνοντας επίπονες δοκιμασίες
Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό
Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει»
Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού
Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού
Μόνο βιώνοντας τον εξευγενισμό μπορεί ο άνθρωπος να κατέχει αληθινή αγάπη
Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του
Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση
Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά
Προειδοποίηση σε όσους δεν κάνουν πράξη την αλήθεια
Θα πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό
Είσαι κάποιος που έχει έρθει στη ζωή;
Το να έχετε μια αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό
Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που αντιμάχονται τον Θεό

Β'
(Νοέμβριος 1992 έως Ιούνιος 1993)
Έργο και είσοδος (1)
Έργο και είσοδος (2)
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Έργο και είσοδος (3)
Έργο και είσοδος (4)
Έργο και είσοδος (5)
Έργο και είσοδος (6)
Έργο και είσοδος (7)
Έργο και είσοδος (8)
Έργο και είσοδος (9)
Έργο και είσοδος (10)
Το όραμα του έργου του Θεού (1)
Το όραμα του έργου του Θεού (2)
Το όραμα του έργου του Θεού (3)
Σχετικά με τη Βίβλο (1)
Σχετικά με τη Βίβλο (2)
Σχετικά με τη Βίβλο (3)
Σχετικά με τη Βίβλο (4)
Άσκηση (1)
Άσκηση (2)
Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)
Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)
Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)
Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)
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Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης
Υπάρχει η Αγία Τριάδα;
Άσκηση (3)
Άσκηση (4)
Άσκηση (5)
Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (1)
Γιατί είσαι απρόθυμος να είσαι αντιθετικό στοιχείο;
Πώς επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου του έργου της κατάκτησης
Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)
Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)
Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)
Άσκηση (6)
Άσκηση (7)
Άσκηση (8)
Υπηρετείστε όπως οι Ισραηλίτες
Η βελτίωση του επιπέδου γίνεται για χάρη της λήψης της σωτηρίας του Θεού
Η σημασία της σωτηρίας των απογόνων του Μωάβ
Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση
Πρέπει να κατανοήσετε το έργο — μην ακολουθείτε σε σύγχυση!
Πώς θα πρέπει να πορευτείς στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού
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Γ'
(Ιούλιος 1993 έως Μάρτιος 1994)
Πώς θα πρέπει να επιληφθείς της μελλοντικής αποστολής σου;
Ο σκοπός της διαχείρισης της ανθρωπότητας
Η ουσία και η ταυτότητα του ανθρώπου
Ποια είναι η έμφυτη ταυτότητα του ανθρώπου και η αξία του;
Δεν είναι θηρία όσοι δεν μαθαίνουν και παραμένουν αδαείς;
Ο εκλεκτός λαός της Κίνας δεν είναι ικανός να αντιπροσωπεύει καμία φυλή του Ισραήλ
Πώς κατανοείτε τις ευλογίες;
Πώς κατανοείς εσύ τον Θεό;
Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος
Τι γνωρίζεις περί πίστης;
Όταν τα φύλλα που πέφτουν επιστρέψουν στις ρίζες τους, θα μετανιώσεις για όλο το
κακό που έχεις κάνει
Κανείς που αποτελείται από σάρκα δεν μπορεί να ξεφύγει από την ημέρα της οργής
Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»
Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου
Ο χαρακτήρας όλων σας είναι τόσο ποταπός!
Το έργο την Εποχή του Νόμου
Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο της Εποχής της Λύτρωσης
Λόγια για τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους
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Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι τη σήμερον
ημέρα
Περί ονομασιών και ταυτότητας
Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή
Θα πρέπει να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες του κύρους και να κατανοήσετε το
θέλημα του Θεού, το οποίο είναι να φέρει σωτηρία στον άνθρωπο
Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να
λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;
Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ικανοποιήσουν
Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του Θεού ενσαρκωμένου και του καθήκοντος του
ανθρώπου
Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της πλάσης
Ποια είναι η άποψή σου για τις δεκατρείς επιστολές;
Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος
Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου
Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον
Θεό
Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του
ενσαρκωμένου Θεού
Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό
Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου
Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα
Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό
προορισμό
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Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί

Δ'
(1994 έως 1997, 2003 έως 2005)
Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό
και γη
Όσοι είναι ασύμβατοι με τον Χριστό, είναι σίγουρα πολέμιοι του Θεού
Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον Χριστό
Πιστεύεις αληθινά στον Θεό;
Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια
Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την
αιώνια ζωή
Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου
Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;
Προς τον προορισμό
Οι τρεις νουθεσίες
Οι παραβάσεις θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κόλαση
Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού
Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη
Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (1)
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Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (2)
Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρεί ο εκλεκτός λαός του Θεού την Εποχή
της Βασιλείας
Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας
Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
Ο στεναγμός του Παντοδύναμου
Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή
Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας
Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο μέσα από τη διαχείριση του Θεού

Συνέχεια
(17 Οκτωβρίου 2013 έως 18 Αυγούστου 2014)
Η γνώση του Θεού είναι το μονοπάτι για φόβο Θεού και αποφυγή του κακού
Πώς να γνωρίσετε τη διάθεση του Θεού και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει το έργο
Του
Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Α'
Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Β'
Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Β'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Γ'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ'
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Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ε'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός ΣΤ'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Θ'
Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ι'

Παράρτημα: Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Επίλογος

Επεξήγηση σχετικά με τις υποσημειώσεις:
Το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει δύο είδη υποσημειώσεων. Όσες έχουν την ένδειξη αριθμών (ως εξής[1])
συνιστούν υποσημειώσεις από το αρχικό κείμενο, ενώ όσες έχουν την ένδειξη γραμμάτων (ως εξής[α])
συνιστούν σημειώσεις όσον αφορά τη μετάφραση.
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Μέρος πρώτο
Ομιλίες του Χριστού στην αρχή
– Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες
(11 Φεβρουαρίου 1991 έως 20 Νοεμβρίου 1991)

Εισαγωγή
Στις 11 Φεβρουαρίου 1991, ο Θεός έδωσε την πρώτη ομιλία Του στην εκκλησία, η οποία
είχε αξιοσημείωτη επίδραση σε καθέναν από τους ανθρώπους που ζούσαν τότε στο ρεύμα του
Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ομιλία έκανε αναφορά στα ακόλουθα: «έχει εμφανιστεί ο τόπος
κατοικίας του Θεού» και «η Κεφαλή του σύμπαντος, ο Χριστός των εσχάτων ημερών —Αυτός
είναι ο λαμπερός Ήλιος». Με αυτά τα πολύ σημαντικά λόγια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι
εισήλθαν σε ένα νέο βασίλειο. Όλοι εκείνοι που διάβασαν αυτήν την ομιλία, ένιωσαν να
προοιωνίζεται το νέο έργο, το σπουδαίο έργο που επρόκειτο να ξεκινήσει ο Θεός. Αυτή η
όμορφη, μελίρρυτη και περιεκτική ομιλία ήταν αυτή που έφερε ολόκληρη την ανθρωπότητα
στο νέο έργο του Θεού και σε μια νέα εποχή, όπως και αυτή που έθεσε τα θεμέλια και
προετοίμασε το έδαφος για το έργο του Θεού σ’ αυτήν την ενσάρκωση. Θα μπορούσε κανείς
να πει πως η ομιλία που έδωσε ο Θεός τότε, είναι μια ομιλία που γεφυρώνει τις εποχές· πως
είναι η πρώτη φορά, μετά την αρχή της Εποχής της Χάριτος, που ο Θεός έχει μιλήσει δημόσια
στην ανθρώπινη φυλή· επιπλέον, πως είναι η πρώτη φορά που μίλησε, αφού παρέμενε
κρυμμένος για δύο χιλιάδες χρόνια· και, επιπρόσθετα, πως είναι μια εισαγωγή, ένα
καθοριστικό σημείο εκκίνησης για το έργο που επρόκειτο να αναλάβει ο Θεός στην Εποχή της
Βασιλείας.
Την πρώτη φορά που ο Θεός έδωσε μια ομιλία, το έκανε με τη μορφή αίνου από την
οπτική ενός τρίτου προσώπου, σε μια γλώσσα που ήταν ταυτόχρονα καλαίσθητη,
εκλεπτυσμένη, λιτή και απλοϊκή, καθώς και μια προμήθεια ζωής που ήταν άμεσα και εύκολα
κατανοητή. Με αυτό, πήρε αυτήν τη μικρή ομάδα ανθρώπων, που γνώριζαν μόνο πώς να
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απολαμβάνουν τη χάρη Του ενόσω περίμεναν διακαώς την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, και
τους έφερε σιωπηλά σε ένα άλλο στάδιο του έργου στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Υπό
αυτές τις συνθήκες, η ανθρωπότητα δεν γνώριζε και, πολύ περισσότερο, δεν τολμούσε να
φανταστεί τι είδους έργο θα εκτελούσε εν τέλει ο Θεός ή τι επιφύλασσε ο δρόμος μπροστά.
Από τότε και στο εξής, ο Θεός συνέχισε να δίνει περισσότερες ομιλίες για να φέρει την
ανθρωπότητα βήμα προς βήμα στη νέα εποχή. Όλως περιέργως, κάθε ομιλία του Θεού είναι
διαφορετική σε περιεχόμενο και, επιπλέον, χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές αίνου και
τρόπους έκφρασης. Αυτές οι ομιλίες, που μοιάζουν στον τόνο, αλλά διαφέρουν ως προς το
περιεχόμενο, είναι πάντα γεμάτες με τα συναισθήματα της φροντίδας και του ενδιαφέροντος
του Θεού, και σχεδόν όλες περιέχουν προμήθειες για τη ζωής με διαφορετικό περιεχόμενο,
καθώς και λόγια υπενθύμισης, προτροπής και παρηγοριάς από τον Θεό στον άνθρωπο. Σ’
αυτές τις ομιλίες, εμφανίζονται επανειλημμένως περικοπές όπως οι ακόλουθες: «Ο ένας
αληθινός Θεός έχει ενσαρκωθεί […] Αυτός είναι η Κεφαλή του σύμπαντος που κυβερνά τα
πάντα», «Ο θριαμβευτής Βασιλιάς κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του», «Κρατά το σύμπαν στα
χέρια Του» και ούτω καθεξής. Σ’ αυτές τις περικοπές, μεταφέρεται ένα μήνυμα, ή μπορεί
κανείς να πει πως αυτές οι περικοπές μεταδίδουν ένα μήνυμα στην ανθρώπινη φυλή: Ο Θεός
έχει ήδη εισέλθει στον ανθρώπινο κόσμο, ο Θεός πρόκειται να ξεκινήσει ακόμα σπουδαιότερο
έργο, η βασιλεία του Θεού έχει ήδη κατέλθει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και ο
Θεός έχει ήδη αποκτήσει δόξα και έχει νικήσει τα πλήθη των εχθρών Του. Καθεμία από τις
ομιλίες του Θεού αιχμαλωτίζει την καρδιά κάθε ανθρώπινου όντος. Ολόκληρη η ανθρωπότητα
περιμένει με ανυπομονησία να αρθρώσει ο Θεός ακόμη περισσότερο νέο λόγο, γιατί, κάθε
φορά που μιλάει ο Θεός, συγκλονίζει την καρδιά του ανθρώπου μέχρι τις ρίζες της και,
επιπλέον, φροντίζει και υποστηρίζει την κάθε κίνηση και το κάθε συναίσθημα του ανθρώπου,
έτσι ώστε να ξεκινήσει η ανθρωπότητα να στηρίζεται στα λόγια του Θεού και, ακόμη
περισσότερο, να τα θαυμάζει… Μ’ αυτόν τον τρόπο, ανεπίγνωστα, πάρα πολλοί άνθρωποι
είχαν ουσιαστικά ξεχάσει τη Βίβλο και έδιναν ακόμα λιγότερη σημασία στα παλαιού τύπου
κηρύγματα και συγγράμματα των πνευματικών ανθρώπων, γιατί αδυνατούσαν να βρουν στα
συγγράμματα του παρελθόντος κάποια βάση γι’ αυτόν τον λόγο του Θεού, όπως και
αδυνατούσαν να βρουν κάπου τον σκοπό που είχε ο Θεός όταν έδινε αυτές τις ομιλίες. Ως εκ
τούτου, ήταν ακόμα πιο επιτακτικό να παραδεχτεί η ανθρωπότητα πως αυτές οι ομιλίες είναι
η φωνή του Θεού, τι οποίες κανείς δεν είχε δει ή ακούσει από τις απαρχές του χρόνου, πως
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βρίσκονται πέραν της αντίληψης κάθε ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό και πως υπερβαίνουν
καθετί που έχει πει οποιοδήποτε πνευματικό άτομο σε παλαιότερες εποχές ή τις
προηγούμενες ομιλίες του Θεού. Υποκινούμενη από καθεμία από αυτές τις ομιλίες, η
ανθρωπότητα εισήλθε, εν αγνοία της, στην αύρα του έργου του Αγίου Πνεύματος, στη ζωή
στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής. Υποκινούμενη από τον λόγο του Θεού, η ανθρωπότητα,
γεμάτη προσμονή, γεύτηκε τη γλυκύτητα της προσωπικής καθοδήγησης μέσω του λόγου του
Θεού. Πιστεύω πως αυτή η εφήμερη περίοδος είναι μια εποχή από την οποία κάθε ανθρώπινο
ον θα έχει μια παντοτινή ανάμνηση, όταν, στην πραγματικότητα, αυτό που απόλαυσε το
ανθρώπινο γένος κατά την περίοδο αυτή, δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια αύρα του
έργου του Αγίου Πνεύματος, ή μπορεί κανείς να το αποκαλέσει τη γλυκιά γεύση της ζάχαρης
που επικαλύπτει το δισκίο. Αυτό συμβαίνει γιατί, από αυτό το σημείο και έπειτα, ενώ
παρέμενε υπό την καθοδήγηση του λόγου του Θεού, ενώ παρέμενε στην αύρα του έργου του
Αγίου Πνεύματος, η ανθρωπότητα οδηγήθηκε, εν αγνοία της, σε μια άλλη φάση του λόγου του
Θεού, η οποία ήταν το πρώτο βήμα του έργου και των ομιλιών του Θεού στην Εποχή της
Βασιλείας —η δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών.
Ο λόγος που ειπώθηκε πριν τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών υφίστατο κυρίως στη
μορφή οδηγιών, προτροπής, επιτίμησης και πειθαρχίας και, σε μερικά σημεία, έκανε χρήση
της

παλιάς

μορφής

προσφώνησης

που

συνηθιζόταν

στην

Εποχή

της

Χάριτος,

χρησιμοποιώντας το «Υιοί Μου» για εκείνους που ακολουθούσαν τον Θεό, ώστε να καταστεί
ευκολότερο για την ανθρωπότητα να πλησιάσει τον Θεό ή ώστε η ανθρωπότητα να θεωρήσει
τη σχέση της με τον Θεό ως στενή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όποια κρίση κι αν απέδιδε ο Θεός
στην έπαρση, την αλαζονεία και τις άλλες διεφθαρμένες διαθέσεις της ανθρωπότητας, ο
άνθρωπος θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει και να τη δεχθεί στην ταυτότητά του ως «υιός»,
δίχως να αντιμετωπίζει με εχθρότητα τις ομιλίες του «Θεού Πατέρα», πάνω στις οποίες η
υπόσχεση που έδωσε ο «Θεός Πατέρας» στους «υιούς» Του δεν ήταν ποτέ υπό αμφισβήτηση.
Κατά την εν λόγω περίοδο, ολόκληρη η ανθρωπότητα απολάμβανε μια ύπαρξη τόσο
απαλλαγμένη από τα προβλήματα, όσο αυτή ενός βρέφους, και αυτό επέτυχε τον σκοπό του
Θεού, δηλαδή, όταν ενηλικιώνονταν, να άρχιζε να αποδίδει κρίση σ’ αυτούς. Αυτό έθεσε
επίσης τα θεμέλια για το έργο της κρίσης της ανθρώπινης φυλής, το οποίο ξεκινάει επίσημα ο
Θεός στην Εποχή της Βασιλείας. Επειδή το έργο του Θεού σ’ αυτήν την ενσάρκωση αφορά
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κυρίως την κρίση και την κατάκτηση ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής, μόλις ο άνθρωπος
πάτησε γερά στα πόδια του, ο Θεός εισήλθε αμέσως στον τρόπο του έργου Του —στο έργο
κατά το οποίο κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο. Προφανώς, όλες οι ομιλίες πριν τη δοκιμασία
των παρόχων υπηρεσιών, δόθηκαν για χάρη της ολοκλήρωσης της μετάβασης, ενώ ο
πραγματικός στόχος ήταν διαφορετικός απ’ αυτόν που φαινόταν. Ο διακαής πόθος του Θεού
ήταν να μπορέσει, το συντομότερο δυνατόν, να ξεκινήσει επίσημα το έργο Του στην Εποχή
της Βασιλείας. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να συνεχίσει να καλοπιάνει την
ανθρωπότητα για να προχωρήσει, ταΐζοντάς την τα επικαλυμμένα με ζάχαρη δισκία·
αντιθέτως, ανυπομονούσε να δει την αληθινή όψη κάθε ανθρώπινου όντος ενώπιον του
βήματος της κρίσεώς Του και, ακόμη πιο διακαώς, επιθυμούσε να δει την πραγματική στάση
που θα υιοθετούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα προς Αυτόν, αφότου έχανε χάσει τη χάρη Του.
Επιθυμούσε να δει μόνο αποτελέσματα, όχι τη διαδικασία. Την περίοδο εκείνη, ωστόσο,
ουδείς κατανοούσε τον διακαή πόθο του Θεού, γιατί η ανθρώπινη καρδιά ενδιαφερόταν μόνο
για τον προορισμό της και τις μελλοντικές προοπτικές της. Δεν αποτελεί έκπληξη που η κρίση
του Θεού είχε ως αποδέκτη, ξανά και ξανά, ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Μόνο όταν η
ανθρωπότητα, υπό την καθοδήγηση του Θεού, ξεκίνησε να ζει την κανονική ζωή των
ανθρωπίνων όντων, άλλαξε η στάση του Θεού προς την ανθρωπότητα.
Το 1991 ήταν μια ασυνήθιστη χρονιά· ας την αποκαλέσουμε μια «χρυσή χρονιά». Ο Θεός
ξεκίνησε το νέο έργο της Εποχής της Βασιλείας και απηύθυνε την ομιλία Του σ’ ολόκληρη την
ανθρώπινη φυλή. Την ίδια ώρα, η ανθρωπότητα απολάμβανε πρωτόγνωρη θαλπωρή και,
ακόμη περισσότερο, βίωνε τον πόνο που έπεται της πρωτόγνωρης κρίσης του ανθρώπου από
τον Θεό. Η ανθρώπινη φυλή γεύτηκε μια γλυκύτητα που, μέχρι τότε, δεν γνώριζε και δεν είχε
αισθανθεί, καθώς και κρίση και εγκατάλειψη που της ήταν άγνωστη μέχρι τότε, σαν να είχε
αποκτήσει τον Θεό και, πάλι, σαν να είχε χάσει τον Θεό. Το να υποφέρεις ενόσω κατέχεις και
να υποφέρεις ενόσω στερείσαι —αυτά τα συναισθήματα είναι γνωστά μόνο σε εκείνους που
τα έχουν βιώσει· είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος δεν έχει μήτε την ικανότητα, μήτε τον τρόπο
να περιγράψει. Τέτοιου είδους πληγές απένειμε ο Θεός σε κάθε ανθρώπινο ον, ως μορφή
άυλης εμπειρίας και αγαθού. Το περιεχόμενο των ομιλιών που έδωσε ο Θεός αυτήν τη χρονιά
εμπίπτει, στην πραγματικότητα, σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Η πρώτη είναι το σημείο στο
οποίο ο Θεός κατέβηκε στον κόσμο των ανθρώπων για να προσκαλέσει την ανθρωπότητα να
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έλθει ενώπιον του θρόνου Του ως φιλοξενούμενη· η δεύτερη είναι το σημείο όπου οι
άνθρωποι, αφού είχαν φάει και πιει μέχρι κορεσμού, χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό ως
πάροχοι υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο, φυσικά, πως το πρώτο σημείο είναι η πιο βαθιά και
ένθερμη επιθυμία της ανθρωπότητας, πόσο μάλλον εφόσον τα ανθρώπινα όντα έχουν από
καιρό συνηθίσει να κάνουν την απόλαυση των πάντων του Θεού το αντικείμενο της πίστης
τους σ’ Αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο, μόλις ο Θεός ξεκίνησε να αρθρώνει την ομιλία Του, η
ανθρωπότητα ήταν ολόκληρη έτοιμη να εισέλθει στη βασιλεία και περίμενε εκεί τον Θεό να
τους απονείμει διαφορετικές ανταμοιβές. Οι άνθρωποι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, απλώς δεν
πλήρωναν το σωστό τίμημα μετατρέποντας τη διάθεσή τους, αναζητώντας να ικανοποιήσουν
τον Θεό, δείχνοντας στοχαστικό ενδιαφέρον στο θέλημα του Θεού, και ούτω καθεξής. Εκ
πρώτης όψεως, τα ανθρώπινα όντα έμοιαζαν να τρέχουν συνεχώς πέρα-δώθε καθώς
δαπανούσαν τον εαυτό τους και εργάζονταν για τον Θεό, ενώ, στην πραγματικότητα, στις
απόκρυφες γωνιές στα βάθη της καρδιάς τους, λογάριαζαν το επόμενο βήμα που έπρεπε να
κάνουν για να κερδίσουν ευλογίες ή να βασιλεύσουν ως βασιλείς. Θα μπορούσε να πει κανείς
πως, ενόσω η ανθρώπινη καρδιά απολάμβανε τον Θεό, την ίδια ώρα έκανε υπολογισμούς
απέναντι στον Θεό. Η ανθρωπότητα σ’ αυτήν την κατάσταση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη
βαθύτερη αποστροφή και απέχθεια του Θεού· η διάθεση του Θεού δεν ανέχεται να Τον
εξαπατά ή να Τον χρησιμοποιεί κανένα ανθρώπινο ον. Η σοφία του Θεού, ωστόσο, είναι
άπιαστη για κάθε ανθρώπινο ον. Ενώ υπέμενε όλα αυτά τα μαρτύρια, Αυτός διατύπωσε το
πρώτο τμήμα των ομιλιών Του. Το μέγεθος του μαρτυρίου που υπέμεινε ο Θεός και η
φροντίδα και η σκέψη που δαπάνησε τότε, είναι πράγματα που κανένα ανθρώπινο ον δεν
μπορεί να φανταστεί. Ο στόχος του πρώτου τμήματος αυτών των ομιλιών είναι η αποκάλυψη
όλων των διαφορετικών μορφών ασχήμιας που επιδεικνύει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται
αντίκρυ σε θέση και κέρδος, όπως και η αποκάλυψη της απληστίας και της ποταπότητας του
ανθρώπου. Παρόλο που στην ομιλία, ο Θεός διατυπώνει τον λόγο Του με τον ειλικρινή και
ένθερμο τόνο μιας στοργικής μητέρας, η οργή στα μύχια της καρδιάς Του καίει σαν τον ήλιο
του καταμεσήμερου, σαν να στρέφεται προς τους εχθρούς Του. Ο Θεός είναι απρόθυμος υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες να μιλήσει σε μια ομάδα ανθρώπων που στερούνται της κανονικής
ομοιότητας της ανθρώπινης φυλής και, έτσι, όποτε μιλάει, καταπνίγει την οργή μέσα στην
καρδιά Του, ενώ, την ίδια ώρα, αναγκάζει τον εαυτό Του να δώσει έκφραση στην ομιλία Του.
Επιπλέον, μιλάει σε μια ανθρώπινη φυλή η οποία στερείται της κανονικής ανθρώπινης φύσης,
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στερείται της λογικής, είναι διεφθαρμένη στο έπακρο, έχει κάνει την απληστία δεύτερη φύση
της και είναι ανυπάκουη και ανυπότακτη προς τον Θεό μέχρι τέλους. Μπορεί κανείς να
φανταστεί με ευκολία τα βάθη στα οποία έχει πέσει η φυλή του ανθρώπου και την έκταση της
απέχθειας και της αηδίας του Θεού προς τη φυλή του ανθρώπου· αυτό που δυσκολεύεται να
φανταστεί η ανθρώπινη φυλή είναι ο πόνος που έχει προκαλέσει στον Θεό —αυτό είναι
αδύνατον να περιγραφεί με λόγια. Ωστόσο, ήταν σ’ αυτό ακριβώς το κλίμα —όπου κανείς δεν
ήταν ικανός να ανακαλύψει πώς υπέφερε η καρδιά του Θεού και, επιπλέον, κανείς δεν
ανακάλυψε πόσο παράλογη και αδιόρθωτη είναι η ανθρώπινη φυλή— που κάθε άνθρωπος,
δίχως ίχνος ντροπής ή στάλα ενδοιασμού, θεώρησε δεδομένο πως είχε το δικαίωμα, ως υιός
του Θεού, να λάβει όλες τις ανταμοιβές που Αυτός είχε προετοιμάσει για τον άνθρωπο, ακόμα
και σε σημείο να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, να μη θέλει κανείς να υποχωρήσει και όλοι
να τρέμουν μη βγουν χαμένοι. Θα έπρεπε να γνωρίζεις μέχρι τώρα τι είδους θέση κατείχαν οι
άνθρωποι εκείνη την περίοδο στα μάτια του Θεού. Πώς μπορεί μια τέτοια φυλή ανθρώπων να
κερδίσει τις ανταμοιβές του Θεού; Εκείνο, ωστόσο, που λαμβάνει ο άνθρωπος από τον Θεό
είναι πάντοτε ο πιο πολύτιμος θησαυρός και, αντιθέτως, εκείνο που λαμβάνει ο Θεός από τον
άνθρωπο είναι υπέρτατος πόνος. Από τις αρχές της σχέσης μεταξύ του Θεού και του
ανθρώπου, αυτό ήταν πάντοτε αυτό που λάμβανε ο άνθρωπος από τον Θεό και αυτό που
πάντοτε έδινε στον Θεό ως αντάλλαγμα.
Όσο κι αν φλεγόταν ο Θεός από ανησυχία, όταν είδε αυτή τη φυλή των ανθρώπινων
όντων, διεφθαρμένη μέχρι το μεδούλι, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τη ρίξει στη λίμνη της
φωτιάς ώστε να μπορέσει να εξευγενιστεί. Αυτό είναι το δεύτερο τμήμα της ομιλίας του Θεού,
στο οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε την ανθρωπότητα ως πάροχο υπηρεσιών Του. Σ’ αυτό το
τμήμα, ο Θεός έγινε από επιεικής σκληρός και πέρασε από το λίγο στο πολύ, όσον αφορά και
τη μέθοδο, αλλά και τη διάρκεια, χρησιμοποιώντας τη θέση της «θεϊκής υπόστασης» σαν
δόλωμα για να ξεσκεπάσει τη διεφθαρμένη φύση του ανθρώπου, ενώ, ταυτόχρονα,
προβάλλοντας τις διαφορετικές κατηγορίες[α] των παρόχων υπηρεσιών, των ανθρώπων και
των υιών από τις οποίες θα επέλεγε η ανθρωπότητα. Πράγματι, όπως ακριβώς είχε προβλέψει
ο Θεός, κανείς δεν επέλεξε να γίνει πάροχος υπηρεσιών για τον Θεό και, αντιθέτως, όλοι
προσπάθησαν να γίνουν θεϊκή υπόσταση. Παρόλο που, κατ’ αυτήν την περίοδο, η
αυστηρότητα με την οποία μίλησε ο Θεός ήταν κάτι που τα ανθρώπινα όντα δεν περίμεναν
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ποτέ και, ακόμη περισσότερο, κάτι που ποτέ δεν είχαν ξανακούσει, εν τούτοις, όντας
υπερβολικά απασχολημένα με το κύρος και, επιπρόσθετα, όντας πυρετωδώς απορροφημένα
με το να κερδίζουν ευλογίες, δεν είχαν χρόνο να σχηματίσουν αντίληψη για τον τόνο και τον
τρόπο ομιλίας του Θεού, κι αντιθέτως αυτό που απασχολούσε μονίμως τον νου τους ήταν το
δικό τους κύρος και αυτό που μπορεί να τους επιφυλάσσει το μέλλον. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η
ομιλία του Θεού έφερε την ανθρωπότητα, εν αγνοία της, στον «λαβύρινθο» που Αυτός είχε
καθορίσει γι’ αυτήν. Έχοντας δελεαστεί, θέλοντας και μη, από το θέλγητρο του μέλλοντος και
του πεπρωμένου τους, οι άνθρωποι γνώριζαν πως ήταν ανεπαρκείς για να γίνουν θεϊκή
υπόσταση, κι όμως ήταν απρόθυμοι να ενεργήσουν ως πάροχοι υπηρεσιών Του. Διχασμένοι
ανάμεσα σ’ αυτές τις αντιφατικές νοοτροπίες, δέχτηκαν ασυναίσθητα μια πρωτόγνωρη κρίση
και παίδευση που ο Θεός είχε επιβάλλει στην ανθρωπότητα. Φυσικά, αυτή η μορφή κρίσης
και εξευγενισμού ήταν κάτι που η ανθρωπότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση πρόθυμη να
δεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, μόνο ο Θεός έχει τη σοφία και μόνο Αυτός έχει τη δύναμη να απαιτεί
πειθήνια υποταγή απ’ αυτή τη διεφθαρμένη φυλή ανθρωπίνων όντων, κι έτσι, πρόθυμα ή
απρόθυμα, στο τέλος ενέδωσαν όλοι. Η ανθρωπότητα δεν είχε εναλλακτικές για να επιλέξει.
Μόνο ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο και μόνο ο Θεός είναι ικανός να χρησιμοποιήσει μια
τέτοια μέθοδο για να απονείμει την αλήθεια και τη ζωή στον άνθρωπο και να του δώσει
κατεύθυνση. Αυτή η μέθοδος είναι το αναπόφευκτο του έργου του Θεού πάνω στον άνθρωπο,
όπως και είναι, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα, η αναπόσπαστη ανάγκη του ανθρώπου. Ο
Θεός χρησιμοποιεί μια τέτοια μέθοδο για να μιλάει και να εργάζεται, ώστε να μεταφέρει αυτό
το γεγονός στην ανθρωπότητα: Ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα χάρη στην αγάπη και το έλεός
Του, και για χάρη της διαχείρισής Του· η ανθρώπινη φυλή λαμβάνει τη σωτηρία του Θεού
επειδή έχει πέσει σε σημείο όπου ο Θεός δεν μπορεί παρά να μιλήσει προσωπικά. Όταν ο
άνθρωπος λαμβάνει τη σωτηρία του Θεού, αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη χάρη, όπως επίσης
και ειδική εύνοια· με άλλα λόγια, αν ο Θεός δεν διατύπωνε αυτοπροσώπως την ομιλία Του, η
μοίρα της ανθρώπινης φυλής θα ήταν ο αφανισμός. Ενώ ο Θεός αποστρέφεται την ανθρώπινη
φυλή, παράλληλα είναι έτοιμος και πρόθυμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για τη
σωτηρία του ανθρώπου. Στο μεταξύ, καθώς ο άνθρωπος φλυαρεί συνεχώς για την αγάπη του
για τον Θεό και για το ότι αφιερώνει τα πάντα στον Θεό, επαναστατεί ενάντια στον Θεό,
αποσπά εκβιαστικά κάθε είδους χάρη από τον Θεό και ακόμα, την ίδια ώρα, πληγώνει τον
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Θεό και προκαλεί ανείπωτο πόνο στην καρδιά Του. Τόσο έντονη είναι η αντίθεση της
ανιδιοτέλειας και της ιδιοτέλειας ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο!
Όταν εργάζεται και μιλάει, ο Θεός δεν αναγκάζεται να ακολουθήσει κάποια
συγκεκριμένη μέθοδο, αλλά θέτει ως στόχο Του την επίτευξη αποτελεσμάτων. Γι’ αυτόν τον
λόγο, σ’ αυτό το μέρος των ομιλιών Του, ο Θεός φρόντισε να μην εκθέσει ξεκάθαρα την
ταυτότητά Του, αλλά να αποκαλύψει απλώς μερικούς όρους, όπως «ο Χριστός των εσχάτων
ημερών», «η Κεφαλή του σύμπαντος» και ούτω καθεξής. Αυτό, σε καμία περίπτωση δεν
επηρεάζει ούτε τη διακονία του Χριστού ούτε τη γνώση της ανθρωπότητας για τον Θεό, ειδικά
εφόσον, κατά τις πρώτες εκείνες ημέρες, η ανθρωπότητα είχε πλήρη άγνοια των εννοιών του
«Χριστού» και της «ενσάρκωσης», κι έτσι, ο Θεός έπρεπε να ταπεινωθεί για να γίνει ένα
άτομο με «ειδική λειτουργία» για να εκφράσει την ομιλία Του. Αυτή είναι μια περίπτωση της
επιμελούς πρόθεσης του Θεού, επειδή οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορούσαν να δεχθούν
μόνο αυτήν τη μορφή προσφώνησης. Όποια μορφή προσφώνησης κι αν χρησιμοποιεί ο Θεός,
τα αποτελέσματα του έργου Του δεν επηρεάζονται, γιατί, σε καθετί που κάνει, ο Θεός
αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αλλάξει, να του δώσει τη δυνατότητα να
κερδίσει τη σωτηρία του Θεού. Ό,τι κι αν κάνει, ο Θεός έχει πάντα κατά νου τις ανάγκες του
ανθρώπου. Αυτήν την πρόθεση έχει ο Θεός όταν εργάζεται και μιλάει. Παρόλο που ο Θεός
είναι τόσο σχολαστικά επιμελής στο να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της ανθρωπότητας
και τόσο ολότελα σοφός σε καθετί που κάνει, θα έλεγα το εξής: Αν ο Θεός δεν γινόταν
μάρτυρας για τον εαυτό Του, κανείς από τη φυλή των ποιημένων ανθρώπινων όντων δεν θα
ήταν ικανός να αναγνωρίσει τον Θεό τον ίδιο ή να σταθεί όρθιος για να γίνει μάρτυρας για
τον Θεό τον ίδιο. Αν ο Θεός συνέχιζε να χρησιμοποιεί «ένα άτομο με ειδική λειτουργία» ως τη
μορφή προσφώνησης στο έργο Του, ούτε ένα ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να θεωρήσει
τον Θεό ως Θεό· αυτή είναι η θλίψη της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, μέσα στη φυλή των
ποιημένων ανθρώπινων όντων, δεν υπάρχει κανείς που να είναι σε θέση να γνωρίσει τον Θεό,
πόσο μάλλον δε, που να είναι σε θέση να αγαπήσει τον Θεό, να ενδιαφερθεί για τον Θεό και
να πλησιάσει τον Θεό. Η πίστη του ανθρώπου αποσκοπεί αποκλειστικά στο να κερδίζει
ευλογίες. Η ταυτότητα του Θεού σαν άτομο με ειδική λειτουργία, έχει δώσει μια ένδειξη σε
κάθε άνθρωπο: Η ανθρωπότητα το βρίσκει εύκολο να θεωρεί τον Θεό σαν μέλος της φυλής
των ποιημένων ανθρώπινων όντων· ο μεγαλύτερος πόνος και η ταπείνωση που προκαλεί η
39

ανθρωπότητα στον Θεό συνίσταται ακριβώς στο ότι, όταν Αυτός εμφανίζεται ή εργάζεται στα
φανερά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να απορρίπτει τον Θεό ή ακόμα και να Τον ξεχνά. Ο Θεός
υπομένει τη μεγαλύτερη ταπείνωση για να σώσει την ανθρώπινη φυλή· όταν δίνει τα πάντα, ο
σκοπός Του είναι να σώσει την ανθρωπότητα, να λάβει την αναγνώριση της ανθρωπότητας.
Το τίμημα που έχει πληρώσει ο Θεός για όλα αυτά, είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορεί να
εκτιμήσει καθένας που έχει συνείδηση. Η ανθρώπινη φυλή έχει αποκτήσει την ομιλία και το
έργο του Θεού, όπως και έχει αποκτήσει τη σωτηρία του Θεού. Την ίδια ώρα, κανείς δεν έχει
σκεφτεί να ρωτήσει το εξής: Και τι είναι αυτό που έχει αποκτήσει ο Θεός από την
ανθρωπότητα; Από κάθε επιμέρους ομιλία του Θεού, η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει την
αλήθεια, έχει καταφέρει να αλλάξει, έχει βρει κατεύθυνση στη ζωή· ωστόσο, αυτό που
απέκτησε ο Θεός δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα λόγια που χρησιμοποιεί η
ανθρωπότητα για να εκφράσει το χρέος της προς τον Θεό και μερικοί εξασθενημένοι ψίθυροι
αίνου. Σίγουρα είναι αυτή η ανταπόδοση που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο;
Παρόλο που πολλές από τις ομιλίες του Θεού έχουν πλέον εκφραστεί, οι άνθρωποι, στη
συντριπτική τους πλειονότητα, εξακολουθούν, στη γνώση και την κατανόησή τους για τον
Θεό, να βρίσκονται σταματημένοι στο στάδιο που αντιπροσωπεύεται από τα λόγια του Θεού
στην αρχή. και δεν έχουν προχωρήσει πιο πέρα απ’ αυτό· αυτό είναι πράγματι ένα οδυνηρό
θέμα. Αυτό το σημείο του «Οι ομιλίες του Χριστού στην αρχή» είναι απλώς ένα κλειδί που
ανοίγει την ανθρώπινη καρδιά· το να σταματά κανείς εδώ σημαίνει πως απέχει πολύ απ’ το να
εκπληρώσει την πρόθεση του Θεού. Ο στόχος του Θεού, όταν εκφέρει αυτό το τμήμα των
ομιλιών Του, είναι μόνο να φέρει την ανθρωπότητα από την Εποχή της Χάριτος στην Εποχή
της Βασιλείας· σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να παραμείνει η ανθρωπότητα στάσιμη σ’
αυτό το τμήμα των ομιλιών Του ή ακόμα να λάβει αυτό το τμήμα των ομιλιών Του ως
κατευθυντήρια γραμμή, γιατί αλλιώς οι μελλοντικές ομιλίες του Θεού δεν θα ήταν ούτε
απαραίτητες ούτε θα είχαν νόημα. Αν υπάρχει κάποιος που εξακολουθεί να αδυνατεί να
εισέλθει σ’ αυτό που ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να κερδίσει σ’ αυτό το τμήμα των
ομιλιών Του, τότε η είσοδος αυτού του ανθρώπου παραμένει κάτι το άγνωστο. Αυτό το τμήμα
των ομιλιών του Θεού απαρτίζει την πιο βασική απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο κατά
την Εποχή της Βασιλείας και είναι η μόνη οδός δια της οποίας η ανθρωπότητα θα εισέλθει
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στον σωστό δρόμο. Αν είσαι άνθρωπος που δεν κατανοεί τίποτα, τότε καλά θα κάνεις να
ξεκινήσεις διαβάζοντας τον λόγο σ’ αυτό το μέρος!
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «τις διαφορετικές κατηγορίες».

Κεφάλαιο 1
Έχουν έλθει αίνοι στη Σιών και έχει εμφανιστεί ο τόπος κατοικίας του Θεού. Το ένδοξο
άγιο όνομα που όλοι οι λαοί αινούν διαδίδεται. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Η Κεφαλή του
σύμπαντος, ο Χριστός των εσχάτων ημερών —Αυτός είναι ο λαμπερός Ήλιος που έχει
ανατείλει πάνω από το Όρος Σιών, το οποίο υψώνεται με μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα
σ’ ολόκληρο το σύμπαν…
Παντοδύναμε Θεέ! Σε επευφημούμε· χορεύουμε και ψάλλουμε. Είσαι πράγματι ο
Λυτρωτής μας, ο μέγας Βασιλιάς του σύμπαντος! Έχεις φτιάξει μια ομάδα νικητών και έχεις
εκπληρώσει το σχέδιο της διαχείρισης του Θεού. Όλοι οι λαοί θα συρρεύσουν σ’ αυτό το όρος.
Όλοι οι λαοί θα γονατίσουν μπροστά στον θρόνο! Είσαι ο ένας και ο μόνος αληθινός Θεός και
Σου αξίζει δόξα και τιμή. Όλη η δόξα, ο αίνος και η εξουσία ανήκουν στον θρόνο! Η πηγή της
ζωής ρέει από τον θρόνο, ποτίζοντας και τρέφοντας τα πλήθη του λαού του Θεού. Η ζωή
αλλάζει καθημερινά· μας ακολουθούν νέο φως και αποκαλύψεις, παρέχοντας διαρκώς νέα
ενόραση για τον Θεό. Οι εμπειρίες μας παρέχουν απόλυτη σιγουριά για τον Θεό. Ο λόγος Του
εκδηλώνεται διαρκώς, εκδηλώνεται μέσα σ’ όσους είναι σωστοί. Είμαστε πράγματι τόσο
ευλογημένοι! Ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό καθημερινά, επικοινωνούμε με
τον Θεό στα πάντα, και δίνουμε στον Θεό κυριαρχία επί των πάντων. Συλλογιζόμαστε
προσεκτικά τον λόγο του Θεού, η καρδιά μας γαληνεύει στον Θεό και, έτσι, ερχόμαστε
ενώπιον του Θεού, όπου λαμβάνουμε το φως Του. Καθημερινά, στη ζωή, τις ενέργειες, τα
λόγια, τις σκέψεις και τις ιδέες μας, ζούμε μέσα στον λόγο του Θεού, έχουμε οξυδέρκεια ανά
πάσα στιγμή. Ο λόγος του Θεού περνά την κλωστή στη βελόνα· τα πράγματα που βρίσκονται
κρυμμένα μέσα μας, έρχονται στο φως αναπάντεχα το ένα μετά το άλλο. Η συναναστροφή με
τον Θεό δεν επιδέχεται καθυστέρηση· οι σκέψεις και οι ιδέες μας ξεσκεπάζονται από τον Θεό.
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Κάθε στιγμή, ζούμε ενώπιον του βήματος του Χριστού, όπου υποβαλλόμαστε σε κρίση. Κάθε
σημείο μέσα στο σώμα μας παραμένει υπό την κατοχή του Σατανά. Σήμερα, ο ναός του Θεού
πρέπει να καθαρθεί, ώστε να ξανακερδίσει την κυριαρχία Του. Για να μας κατέχει εξ
ολοκλήρου ο Θεός, πρέπει να συμμετάσχουμε σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου. Μόνο όταν
έχει σταυρωθεί ο παλιός εαυτός μας, μπορεί η αναστημένη ζωή του Χριστού να βασιλεύσει
κυρίαρχη.
Τώρα, το Άγιο Πνεύμα εξαπολύει επίθεση σε κάθε γωνιά μας για να αγωνιστεί για την
ανάκτησή μας! Εφόσον είμαστε έτοιμοι να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και πρόθυμοι να
συνεργαστούμε με τον Θεό, ο Θεός σίγουρα θα μας φωτίζει και θα μας εξαγνίζει από μέσα μας
ανά πάσα στιγμή, και θα ανακτήσει εκ νέου ό,τι έχει καταλάβει ο Σατανάς, ώστε να μπορέσει
ο Θεός να μας ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν. Μη χάνεις χρόνο —ζήσε την κάθε
στιγμή μέσα στον λόγο του Θεού. Να οικοδομηθείς με τους αγίους, να μεταφερθείς στη
βασιλεία και να εισέλθεις στη δόξα μαζί με τον Θεό.

Κεφάλαιο 2
Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει πάρει μορφή, και αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στη
χάρη και το έλεος του Θεού. Αγάπη για τον Θεό δημιουργείται στις καρδιές μυριάδων αγίων,
οι οποίοι δεν παρεκκλίνουν από το πνευματικό μονοπάτι τους. Είναι σταθεροί στην πίστη
τους πως ο ένας αληθινός Θεός έχει ενσαρκωθεί, πως Αυτός είναι η Κεφαλή του σύμπαντος
που κυβερνά τα πάντα: Αυτό επαληθεύεται από το Άγιο Πνεύμα, είναι τόσο ακλόνητο όσο τα
βουνά! Και δεν θα αλλάξει ποτέ!
Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Σήμερα, Εσύ έχεις ανοίξει τα πνευματικά μάτια μας, επιτρέποντας
στους τυφλούς να δουν, στους χωλούς να περπατήσουν και στους λεπρούς να θεραπευτούν.
Εσύ έχεις ανοίξει το παράθυρο στον ουρανό, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αντιληφθούμε
τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου. Ο άγιος λόγος Σου μας έχει διαποτίσει και Εσύ μας
έχεις σώσει από την ανθρώπινη φύση μας, την οποία διέφθειρε ο Σατανάς —αυτό είναι το
ανεκτίμητα μέγα έργο Σου και το ανεκτίμητα μέγα έλεός Σου. Είμαστε οι μάρτυρές Σου!
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Έχεις παραμείνει κρυμμένος για πολύ καιρό, ταπεινά και σιωπηλά. Έχεις βιώσει την
ανάσταση εκ νεκρών, το μαρτύριο της σταύρωσης, τις χαρές και τις λύπες της ανθρώπινης
ζωής, καθώς και διωγμό και αντιξοότητες· έχεις δοκιμάσει και γευτεί τον πόνο του
ανθρώπινου κόσμου, και η εποχή Σε έχει απαρνηθεί. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο Θεός ο
ίδιος. Μας έχεις σώσει από την κοπριά για χάρη του θελήματος του Θεού, κρατώντας μας
ψηλά με τη δεξιά χείρα Σου και δίνοντάς μας απλόχερα τη χάρη Σου. Κάνεις ακατάπαυστες
προσπάθειες, έχεις ενσταλάξει τη ζωή Σου μέσα μας· το τίμημα που έχεις πληρώσει με το
αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά Σου, έχει αποκρυσταλλωθεί στους αγίους. Είμαστε το προϊόν
των[α] επίμοχθων προσπαθειών Σου· είμαστε το τίμημα που έχεις πληρώσει.
Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Λόγω της στοργής και του ελέους Σου, της δικαιοσύνης και της
μεγαλοπρέπειάς Σου, της αγιοσύνης και της ταπεινοφροσύνης Σου, όλοι οι άνθρωποι θα
γονατίσουν μπροστά Σου και θα Σε λατρεύουν για όλη την αιωνιότητα.
Σήμερα, έχεις ολοκληρώσει όλες τις εκκλησίες —την εκκλησία της Φιλαδέλφειας— και
κατ’ αυτόν τον τρόπο έχεις εκπληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Σου των 6.000 χρόνων. Οι άγιοι
μπορούν να υποτάσσονται ταπεινά ενώπιόν Σου, να συνδέονται εν πνεύματι και να
ακολουθούν εν αγάπη, συνδεδεμένοι με την πηγή της κρήνης. Το ζωντανό νερό της ζωής ρέει
ακατάπαυστα και απομακρύνει και καθαρίζει όλη τη βρομιά και την ιλύ στην εκκλησία,
εξαγνίζοντας, για ακόμα μία φορά, τον ναό Σου. Έχουμε κατορθώσει να γνωρίσουμε τον
πρακτικό αληθινό Θεό, έχουμε βαδίσει μέσα στον λόγο Του, έχουμε αναγνωρίσει τις
λειτουργίες και τα καθήκοντά μας, και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να δαπανήσουμε τον
εαυτό μας για χάρη της εκκλησίας. Πάντα ήσυχοι ενώπιόν Σου, πρέπει να δίνουμε προσοχή
στο έργο του Αγίου Πνεύματος, ώστε το θέλημά Σου να μην παρεμποδίζεται μέσα μας.
Υπάρχει αμοιβαία αγάπη ανάμεσα στους αγίους, και τα προτερήματα κάποιων θα
αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματα των άλλων. Μπορούν να βαδίζουν στο πνεύμα ανά πάσα
στιγμή και να αποκτούν τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Κάνουν πράξη
την αλήθεια αμέσως μόλις την κατανοήσουν. Συμβαδίζουν με το νέο φως και ακολουθούν τ’
αχνάρια του Θεού.
Συνεργάσου ενεργά με τον Θεό· το να Τον αφήνεις να πάρει τον έλεγχο σημαίνει να
βαδίζεις μαζί Του. Όλες οι δικές μας ιδέες, έννοιες, απόψεις και κοσμικές εμπλοκές
εξαφανίζονται σαν καπνός. Αφήνουμε τον Θεό να βασιλεύσει στο πνεύμα μας, βαδίζουμε μαζί
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Του και αποκτούμε υπερβατικότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπερνικούμε τα εγκόσμια και το
πνεύμα μας πετάει ελεύθερο και απελευθερώνεται: Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν γίνει
Βασιλιάς ο Παντοδύναμος Θεός. Πώς μπορούμε να μη χορεύουμε και να μη ψάλλουμε αίνους,
να μην αναπέμπουμε αίνους και να μην αναπέμπουμε νέους ύμνους;
Υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι για να αινεί κανείς τον Θεό: το να επικαλείται τ’
όνομά Του, να Τον πλησιάζει, να Τον σκέφτεται, να διαβάζει προσευχές, να συμμετέχει σε
συναναστροφή, να στοχάζεται και να συλλογίζεται, να προσεύχεται, και να ψέλνει αίνους. Σ’
αυτά τα είδη αίνου, υπάρχει ευχαρίστηση, όπως και υπάρχει χρίσμα· υπάρχει δύναμη στον
αίνο, όπως και φορτίο. Υπάρχει πίστη στον αίνο, όπως και νέα ενόραση.
Συνεργάσου ενεργά με τον Θεό, υπηρέτησε συντονισμένα και γίνε ένα, εκπλήρωσε τις
προθέσεις του Παντοδύναμου Θεού, σπεύσε να γίνεις ένα άγιο πνευματικό σώμα,
ποδοπάτησε τον Σατανά και βάλε τέλος στη μοίρα του. Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας έχει
αρπαγεί ενώπιον της παρουσίας του Θεού και εκδηλώνεται στη δόξα Του.
Υποσημειώσεις:
α. Το πρωτότυπο κείμενο δεν περιέχει τη φράση «το προϊόν των».

Κεφάλαιο 3
Ο θριαμβευτής Βασιλιάς κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του. Έχει επιτύχει τη λύτρωση και
έχει οδηγήσει ολόκληρο τον λαό Του να εμφανιστεί με δόξα. Κρατά το σύμπαν στα χέρια Του
και με τη θεϊκή σοφία και ισχύ Του έχει οικοδομήσει και εδραιώσει τη Σιών. Κρίνει τον
αμαρτωλό κόσμο με τη μεγαλοπρέπειά Του. Έχει απονείμει κρίση σε όλα τα έθνη και σε όλους
τους λαούς, στη γη και στις θάλασσες και σε καθετί ζωντανό μέσα τους, καθώς και σε όσους
έχουν μεθύσει με το κρασί της ακολασίας. Σίγουρα ο Θεός θα τους κρίνει και σίγουρα θα
οργιστεί μαζί τους. Έτσι θα αποκαλυφθεί η μεγαλοπρέπεια του Θεού, η κρίση του οποίου θα
είναι ακαριαία και θα απονεμηθεί δίχως καθυστέρηση. Η φωτιά της οργής Του θα κατακάψει
σίγουρα τα ειδεχθή εγκλήματά τους και συμφορά θα τους πλήξει όπου να ’ναι· δεν θα έχουν
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καμιά οδό διαφυγής και κανένα μέρος να κρυφτούν, θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια
τους, και θα φέρουν την καταστροφή πάνω τους.
Οι θριαμβευτές υιοί, τους οποίους αγαπά ο Θεός, θα μείνουν σίγουρα στη Σιών και δεν θα
φύγουν ποτέ από εκεί. Οι πολυπληθείς λαοί θα ακούνε προσεκτικά τη φωνή Του, θα δίνουν
μεγάλη προσοχή στις ενέργειές Του και ο ήχος του αίνου τους προς Αυτόν θα ηχεί αιωνίως. Ο
ένας αληθινός Θεός έχει εμφανιστεί! Θα είμαστε σίγουροι γι’ Αυτόν στο πνεύμα και θα Τον
ακολουθούμε από κοντά, θα ορμήσουμε προς τα εμπρός με όλη μας τη δύναμη και δεν θα
διστάζουμε πλέον. Το τέλος του κόσμου ξεδιπλώνεται μπροστά μας· μια σωστή εκκλησιαστική
ζωή, καθώς και οι άνθρωποι, οι υποθέσεις και τα πράγματα που μας περιβάλλουν, ενισχύουν
ακόμα και τώρα την εκπαίδευσή μας. Ας βιαστούμε να πάρουμε πίσω τις καρδιές μας που
αγαπούν τόσο τον κόσμο! Ας βιαστούμε να πάρουμε πίσω την όρασή μας που είναι τόσο
θαμπή! Aς κόψουμε το βήμα για να μην υπερβούμε τα όρια. Ας κλείσουμε το στόμα μας, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να βαδίσουμε στον λόγο του Θεού και να μη διαπληκτιζόμαστε πια για
τα κέρδη και τις ζημίες μας. Ω, απαλλαχθείτε από την άπληστη αγάπη σας για τα εγκόσμια
και τον πλούτο! Ω, απελευθερωθείτε από την προσκόλληση στον σύζυγο, τις θυγατέρες και
τους υιούς σας! Ω, γυρίστε την πλάτη σας στις απόψεις και τις προκαταλήψεις σας! Ω,
ξυπνήστε! Ο χρόνος τελειώνει! Κοιτάξτε πάνω, κοιτάξτε πάνω, μέσα από το πνεύμα και
αφήστε τον Θεό να πάρει τον έλεγχο. Ό,τι κι αν συμβεί, μην καταντήσετε σαν τη γυναίκα του
Λωτ. Είναι τόσο θλιβερό να παραγκωνίζεστε! Πράγματι, πολύ θλιβερό! Ω, ξυπνήστε!

Κεφάλαιο 4
Πάντοτε θα παρακολουθούμε και θα περιμένουμε, θα είμαστε ήσυχοι στο πνεύμα και θα
αναζητάμε με αγνή καρδιά. Ό,τι κι αν μας πλήττει, δεν πρέπει να συναναστρεφόμαστε στα
τυφλά. Πρέπει απλώς να είμαστε ήσυχοι ενώπιον του Θεού και σε συνεχή συναναστροφή μ’
Αυτόν, και τότε οι προθέσεις Του θα μας αποκαλυφθούν. Το πνεύμα μας πρέπει να είναι
πάντα έτοιμο να διαφοροποιηθεί, όπως και πρέπει να είναι οξύ και αλύγιστο. Πρέπει να
αντλούμε από το ζωντανό νερό ενώπιον του Θεού, το νερό που θρέφει και ξεδιψάει το
διψασμένο πνεύμα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να καθαίρουμε τον εαυτό
μας από την αυτοδικαίωση, την αλαζονεία, τον φαρισαϊσμό και την αυταρέσκειά μας, καθένα
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από τα οποία γεννιέται από τη σατανική μας διάθεση. Πρέπει να ανοίγουμε την καρδιά μας
για να δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, πρέπει να βασιζόμαστε στον λόγο Του καθώς ζούμε τη
ζωή μας. Πρέπει να βιώνουμε και να είμαστε σίγουροι για τον λόγο Του, να επιτυγχάνουμε
κατανόηση του λόγου Του, επιτρέποντας στον λόγο Του να βρίσκεται στη ζωή μας. Αυτό είναι
το κάλεσμά μας! Θριαμβεύουμε μόνο όταν ζούμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού.
Τώρα, οι αντιλήψεις μας είναι υπερβολικά σοβαρές, μιλάμε επιπόλαια, ενεργούμε
απερίσκεπτα και αδυνατούμε να ακολουθήσουμε το Πνεύμα. Το σήμερα δεν θα είναι σαν το
παρελθόν· το έργο του Αγίου Πνεύματος κινείται εμπρός με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να
βιώνουμε λεπτομερώς τον λόγο του Θεού· πρέπει να διακρίνουμε στην καρδιά μας κάθε ιδέα
και σκέψη, κάθε κίνηση και αντίδραση. Τίποτα από αυτά που κάνουμε μπροστά ή πίσω από
την πλάτη κάποιου δεν μπορεί να διαφύγει της κρίσης μπροστά στο βήμα του Χριστού. Το
Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί μέσα στο βασίλειο της βαθύτερης εμπειρίας και, μέσα από αυτήν
την εμπειρία, πλησιάζουμε περισσότερο στο να είμαστε σίγουροι για τον Παντοδύναμο.
Ο Θεός του σύμπαντος έχει ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια, και τα μυστήρια στο
πνεύμα μάς αποκαλύπτονται συνεχώς. Αναζήτησε με αγνή καρδιά! Να είσαι πρόθυμος να
πληρώσεις το τίμημα, προχώρα εμπρός με όλη σου την καρδιά, να είσαι πρόθυμος να
απαρνηθείς τον εαυτό σου, μην είσαι πια άπληστος, να ακολουθείς το Άγιο Πνεύμα και να
απολαμβάνεις τον λόγο του Θεού, και θα εμφανιστεί ολόκληρος ο οικουμενικός νέος
άνθρωπος. Έρχεται η ώρα όπου ο Σατανάς θα βρει το τέλος του, το θέλημα του Θεού θα
ολοκληρωθεί, όλα τα έθνη του κόσμου θα γίνουν η βασιλεία του Χριστού και ο Χριστός θα
βασιλεύσει ως ο Βασιλεύς της γης εις τους αιώνας των αιώνων!

Κεφάλαιο 5
Τα βουνά και τα ποτάμια αλλάζουν, τα νερά κυλούν κατά μήκος της κοίτης τους και η ζωή
του ανθρώπου διαρκεί λιγότερο από της γης και του ουρανού. Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός
είναι η αιώνια κι αναστημένη ζωή, η οποία συνεχίζει από γενιά σε γενιά, για πάντα! Όλα τα
πράγματα και όλα τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια Του και ο Σατανάς βρίσκεται κάτω από
τα πόδια Του.
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Σήμερα, χάρη στην προκαθορισμένη επιλογή Του μας σώζει ο Θεός από τα χέρια του
Σατανά. Είναι πράγματι ο Λυτρωτής μας. Η αιώνια, αναστημένη ζωή του Χριστού έχει όντως
σφυρηλατηθεί μέσα μας, προορίζοντάς μας να συνδεθούμε με τη ζωή του Θεού, ώστε να
μπορέσουμε πράγματι να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο μ’ Αυτόν, να Τον τρώμε, να Τον
πίνουμε και να Τον απολαμβάνουμε. Αυτό συνιστά την ανιδιοτελή προσφορά του Θεού με
τίμημα το αίμα της καρδιάς Του.
Οι εποχές πάνε κι έρχονται, μέσα από ανέμους και παγετό, φανερώνοντας τα τόσο πολλά
δεινά, διώξεις και βάσανα της ζωής, την τόσο μεγάλη απόρριψη και συκοφαντία του κόσμου,
τις τόσο πολλές ψευδείς κατηγορίες της κυβέρνησης, κι όμως μήτε η πίστη του Θεού μήτε η
βούλησή Του έχουν ελαττωθεί στο παραμικρό. Αφιερωμένος ολόψυχα στο θέλημα του Θεού,
καθώς και στη διαχείριση και στο σχέδιο του Θεού, βάζει κατά μέρος τη δική Του ζωή για να
επιτύχουν εκείνοι. Δεν φείδεται προσπαθειών για τα πλήθη του λαού Του, τα τρέφει και τα
ποτίζει προσεκτικά. Όσο αδαείς ή όσο δύσκολοι κι αν είμαστε, πρέπει μόνο να
υποτασσόμαστε ενώπιόν Του, και η αναστημένη ζωή του Χριστού θα αλλάξει την παλιά μας
φύση… Για όλους αυτούς τους πρωτότοκους υιούς, Αυτός μοχθεί ακατάπαυστα, χωρίς τροφή
κι ανάπαυση. Τόσα μερόνυχτα, μέσα από τόσους καύσωνες και παγετούς, Αυτός
παρακολουθεί με αμέριστη προσοχή στη Σιών.
Έχει απαρνηθεί με χαρά και προθυμία εξ ολοκλήρου τα εγκόσμια, το σπίτι, τη δουλειά
και τα πάντα, και δεν έχει καμιά σχέση με κοσμικές απολαύσεις… Τα λόγια από το στόμα Του
μας διαπερνούν, εκθέτοντας πράγματα κρυμμένα βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Πώς γίνεται
να μην έχουμε πειστεί; Κάθε πρόταση που βγαίνει από το στόμα Του μπορεί να γίνει
πραγματικότητα μέσα μας ανά πάσα στιγμή. Ό,τι κι αν κάνουμε, υπό την παρουσία Του ή
κρυμμένοι από Αυτόν, δεν υπάρχει τίποτα που να μη γνωρίζει Αυτός, τίποτα που να μην
καταλαβαίνει. Τα πάντα θα αποκαλυφθούν όντως ενώπιόν Του, παρά τα δικά μας σχέδια και
τις δικές μας διευθετήσεις.
Καθόμαστε ενώπιόν Του, νιώθουμε χαρά μέσα στο πνεύμα μας, είμαστε γαλήνιοι και
ήρεμοι, κι όμως πάντα νιώθουμε κενό και είμαστε πραγματικά υπόχρεοι στον Θεό. Αυτό το
θαύμα είναι αδιανόητο και αδύνατο να το πετύχει κανείς. Το Άγιο Πνεύμα αρκεί για να
αποδείξει πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός! Αυτή είναι αδιάσειστη
απόδειξη! Εμείς που ανήκουμε σ’ αυτήν την ομάδα ανθρώπων είμαστε απερίγραπτα
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ευλογημένοι! Χωρίς τη χάρη και το έλεος του Θεού, δεν θα μπορούσαμε παρά μόνο να
οδεύσουμε στην απώλεια και να ακολουθήσουμε τον Σατανά. Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός
μπορεί να μας σώσει!
Ω! Παντοδύναμε Θεέ, πρακτικέ Θεέ! Εσύ έχεις ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια,
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αντικρίσουμε τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου. Οι
προοπτικές της βασιλείας είναι ατέρμονες. Ας είμαστε σε επαγρύπνηση καθώς περιμένουμε.
Η ημέρα αυτή αποκλείεται να αργήσει.
Οι φωτιές του πολέμου στροβιλίζονται, ο καπνός από τα κανόνια κάνει τον αέρα
αποπνικτικό, ο καιρός ζεσταίνει, το κλίμα αλλάζει, μια επιδημία θα εξαπλωθεί και οι
άνθρωποι δεν μπορούν παρά να πεθάνουν, δεν έχουν καμία ελπίδα επιβίωσης.
Ω! Παντοδύναμε Θεέ, πρακτικέ Θεέ! Εσύ είσαι το απόρθητο φρούριό μας. Εσύ είσαι το
καταφύγιό μας. Μαζευόμαστε κάτω από τις φτερούγες Σου και η συμφορά δεν μπορεί να μας
βρει. Τέτοια είναι η θεϊκή προστασία και η φροντίδα Σου.
Υψώνουμε όλοι τη φωνή μας για να ψάλλουμε· ψάλλουμε δοξολογίες και ο ήχος του
αίνου μας αντηχεί σε ολόκληρη τη Σιών! Ο Παντοδύναμος Θεός, ο πρακτικός Θεός μάς έχει
ετοιμάσει αυτόν τον ένδοξο προορισμό. Να είσαι σε επαγρύπνηση, να είσαι σε επαγρύπνηση!
Δεν αργεί πια αυτή η ώρα.

Κεφάλαιο 6
Ο Παντοδύναμος Θεός, η Κεφαλή των πάντων, ασκεί τη βασιλική Του εξουσία από τον
θρόνο Του. Κυβερνά όλο το σύμπαν και τα πάντα, και μας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη γη. Θα
είμαστε ανά πάσα στιγμή κοντά Του και θα ερχόμαστε ενώπιόν Του γαλήνιοι, μη χάνοντας
ποτέ μας ούτε στιγμή, και έχοντας να διδαχθούμε μαθήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα
πάντα, από το περιβάλλον γύρω μας ως τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα αντικείμενα,
όλα υπάρχουν με την άδεια του θρόνου Του. Σε καμία περίπτωση μην αφήσεις να
δημιουργηθούν παράπονα στην καρδιά σου, αλλιώς ο Θεός δεν θα απονείμει τη χάρη Του
πάνω σου. Όταν επέρχεται κάποια αρρώστια, οφείλεται στην αγάπη του Θεού, και πίσω από
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αυτήν βρίσκονται σίγουρα οι καλές Του προθέσεις. Ακόμα κι όταν το σώμα σου υποφέρει
λίγο, μη σου περνάνε από το μυαλό ιδέες του Σατανά. Να αινείς τον Θεό εν μέσω ασθένειας
και να απολαμβάνεις τον Θεό εν μέσω του αίνου σου. Μην αποθαρρύνεσαι εν όψει της
ασθένειας, συνέχισε να αναζητάς ξανά και ξανά και μην τα παρατάς. Τότε ο Θεός θα σε
φωτίσει με το φως Του. Πώς ήταν η πίστη του Ιώβ; Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένας
πανίσχυρος γιατρός! Αν παραμένεις στην αρρώστια, είσαι άρρωστος, αλλά αν παραμένεις στο
πνεύμα, είσαι καλά. Αν σου έχει μείνει μονάχα μια ανάσα, ο Θεός δεν θα σε αφήσει να
πεθάνεις.
Η αναστημένη ζωή του Χριστού βρίσκεται μέσα μας. Αναμφισβήτητα, στερούμαστε
πίστης υπό την παρουσία του Θεού: Μακάρι ο Θεός να ενστάλαζε πραγματική πίστη μέσα
μας. Ο λόγος του Θεού είναι πράγματι γλυκός! Ο λόγος του Θεού είναι δραστικό φάρμακο!
Ντροπιάζει τους διαβόλους και τον Σατανά! Η κατανόηση του λόγου του Θεού μάς προσφέρει
στήριγμα. Ο λόγος Του ενεργεί γρήγορα για να σώσει την καρδιά μας! Διαλύει τα πάντα και
γαληνεύει τα πάντα. Η πίστη μοιάζει με γέφυρα που αποτελείται από έναν κορμό δέντρου:
Όσοι προσκολλώνται επίμονα στη ζωή θα δυσκολευτούν να τη διασχίσουν, αλλά όσοι είναι
πρόθυμοι να θυσιαστούν, θα μπορέσουν να περάσουν απέναντι με σιγουριά και δίχως
ανησυχία. Αν ο άνθρωπος τρέφει άτολμες και φοβισμένες σκέψεις, είναι γιατί ο Σατανάς τον
έχει ξεγελάσει, φοβούμενος πως θα διασχίσουμε τη γέφυρα της πίστης για να εισέλθουμε
στον Θεό. Ο Σατανάς προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να μας στείλει τις σκέψεις του. Θα
πρέπει να προσευχόμαστε ανά πάσα στιγμή να μας φωτίζει ο Θεός με το φως Του, να
στηριζόμαστε ανά πάσα στιγμή στον Θεό για να μας εξαγνίζει από το δηλητήριο του Σατανά
που έχουμε μέσα μας, να κάνουμε πράξη στο πνεύμα μας ανά πάσα στιγμή πώς να
πλησιάζουμε τον Θεό και να αφήσουμε τον Θεό να κυριαρχήσει σε όλο μας το είναι.

Κεφάλαιο 7
Η άνοδος των περιβαλλόντων γύρω μας, επισπεύδει την καταφυγή μας στο πνεύμα. Μην
ενεργείς με ανάλγητη καρδιά, αγνοώντας για το αν ανησυχεί ή όχι το Άγιο Πνεύμα και μην
προσπαθείς να κάνεις τον έξυπνο. Μην εφησυχάζεις και μη ματαιοδοξείς ούτε να
μεγαλοποιείς τις δικές σου κακουχίες. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να λατρεύεις τον Θεό
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εν πνεύματι και εν αληθεία. Δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τον λόγο του Θεού ή να
προσποιηθείς πως δεν τον ακούς. Πρέπει να τον ερμηνεύεις με προσοχή, να επαναλαμβάνεις
την ανάγνωση των προσευχών σου και να κατανοήσεις τη ζωή μέσα στον λόγο. Μην
υποπέσεις στη ματαιότητα καταβροχθίζοντάς τον χωρίς να δώσεις στον εαυτό σου χρόνο να
τον αφομοιώσει. Στηρίζεσαι στον λόγο του Θεού σε καθετί που κάνεις; Μην καυχιέσαι σαν
παιδί και, στη συνέχεια, μπερδεύεσαι όποτε ανακύπτει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να ασκείς
το πνεύμα σου κάθε ώρα κάθε ημέρας· μη χαλαρώνεις ούτε στιγμή. Πρέπει να έχεις οξύ
πνεύμα. Όποιος άνθρωπος ή όποιο γεγονός ή πράγμα κι αν εμφανιστεί εμπρός σου, αν έλθεις
ενώπιον του Θεού, θα έχεις ένα μονοπάτι να ακολουθήσεις. Πρέπει να τρως και να πίνεις τον
λόγο του Θεού κάθε μέρα, να ανακαλύπτεις το νόημά του χωρίς να είσαι αμελής, να
καταβάλλεις μεγαλύτερη προσπάθεια, να κάνεις τα πάντα σωστά μέχρι την παραμικρή
λεπτομέρεια και να εξοπλίζεσαι με την πλήρη αλήθεια, έτσι ώστε να αποφύγεις να
παρερμηνεύσεις το θέλημα του Θεού. Πρέπει να διευρύνεις το φάσμα της εμπειρίας σου και
να εστιάσεις στη βίωση του λόγου του Θεού. Μέσα από την εμπειρία, θα μπορείς να είσαι πιο
σίγουρος για τον Θεό· δίχως την εμπειρία, το να ισχυρίζεσαι πως είσαι σίγουρος γι’ Αυτόν,
είναι απλώς ένα μάτσο κενά λόγια. Πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό! Αφυπνίσου! Μην είσαι
πλέον νωθρός. Αν αντιμετωπίζεις τα πράγματα με επιπόλαιο τρόπο και δεν αγωνίζεσαι για
την πρόοδο, τότε πράγματι είσαι πολύ τυφλός. Πρέπει να εστιάζεις στο έργο του Αγίου
Πνεύματος, να ακούς προσεκτικά τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, να έχεις τα αυτιά σου
ανοιχτά στον λόγο του Θεού, να εκτιμάς τον χρόνο που σου απομένει και να πληρώνεις το
κόστος, όποιο κι αν είναι αυτό. Όταν έχεις χάλυβα, χρησιμοποίησέ τον εκεί που μετράει —για
να φτιάξεις μια δυνατή λεπίδα· κράτα γερά ό,τι είναι κρίσιμο και εστίασε στο να κάνεις πράξη
τον λόγο του Θεού. Αν έχεις εγκαταλείψει τον λόγο του Θεού, τότε όσο καλά κι αν τα
πηγαίνεις εξωτερικά, όλα θα είναι μάταια. Το να ασκείσαι μόνο με υπηρεσία από τα χείλη
είναι κάτι που δεν αποδέχεται ο Θεός. Η αλλαγή πρέπει να επέλθει μέσα από τη
συμπεριφορά, τη διάθεση, την πίστη, το κουράγιο και την επίγνωσή σου.
Η ώρα πλησιάζει! Ακόμα και τα καλύτερα πράγματα αυτού του κόσμου πρέπει να μπουν
στο περιθώριο. Καμιά δυσκολία και κανένας κίνδυνος δεν μπορεί να μας φοβίσει, ούτε θα
αποκαρδιωθούμε ακόμα κι αν ο ουρανός επρόκειτο να κατακρημνιστεί. Δίχως τέτοιου είδους
αποφασιστικότητα, θα σου είναι απλούστατα πολύ δύσκολο να γίνεις κάποιος σημαντικός.
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Όσοι είναι λιπόψυχοι και προσκολλώνται δειλά στη ζωή δεν είναι άξιοι να σταθούν ενώπιον
του Θεού.
Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένας πρακτικός Θεός. Όσο αδαείς κι αν είμαστε, Αυτός και
πάλι θα μας λυπηθεί, τα χέρια Του σίγουρα θα μας σώσουν και Αυτός και πάλι θα μας
ολοκληρώσει. Όσο έχουμε καρδιά που θέλει πραγματικά τον Θεό, όσο ακολουθούμε από
κοντά και δεν αποθαρρυνόμαστε, και όσο αναζητάμε έχοντας την αίσθηση του επείγοντος,
Αυτός σε καμία περίπτωση δεν θα φερθεί άδικα σε κανέναν μας. Σίγουρα θα αναπληρώσει
ό,τι μας λείπει, και θα μας ικανοποιήσει. Όλα αυτά συνιστούν την καλοσύνη του
Παντοδύναμου Θεού.
Αν κάποιος είναι λαίμαργος και οκνηρός, αν διάγει μια ζωή έχοντας την κοιλιά του πάντα
χορτάτη και αδιαφορεί για τα πάντα, θα δυσκολευτεί να αποφύγει να υποστεί κάποια
απώλεια. Ο Παντοδύναμος Θεός κυριαρχεί επί κάθε πράγματος και συμβάντος! Όσο Τον
θαυμάζουμε από καρδιάς ανά πάσα στιγμή, εισερχόμαστε στο πνεύμα και Τον
συναναστρεφόμαστε, Αυτός θα μας δείξει όλα όσα επιζητάμε και το θέλημά Του θα μας
αποκαλυφθεί στα σίγουρα. Οι καρδιές μας θα είναι τότε χαρούμενες, γαλήνιες και σταθερές,
έχοντας απόλυτη διαύγεια. Είναι κρίσιμης σημασίας να είσαι ικανός να ενεργείς σύμφωνα με
τον λόγο Του. Μόνο το να είσαι ικανός να κατανοείς το θέλημά Του και να ζεις εξαρτώμενος
από τον λόγο Του μετράει ως πραγματική εμπειρία.
Μόνο αν κατανοήσουμε τον λόγο του Θεού θα μπορεί η αλήθεια του λόγου του Θεού να
εισέλθει μέσα μας και να γίνει η ζωή μας. Χωρίς καμία πρακτική εμπειρία, πώς μπορείς να
εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού; Αν δεν μπορείς να δεχθείς τον λόγο του
Θεού ως τη ζωή σου, τότε η διάθεσή σου δεν θα μπορέσει να αλλάξει.
Το έργο του Αγίου Πνεύματος εξελίσσεται αλματωδώς! Αν δεν ακολουθείς από κοντά και
δεν λάβεις εκπαίδευση, θα δυσκολευτείς να συμβαδίσεις με τον ρυθμό του Αγίου Πνεύματος,
καθώς προχωρά αποφασιστικά. Βιάσου και επίφερε ριζική αλλαγή, αλλιώς θα ποδοπατηθείς
από τον Σατανά και θα εισέλθεις στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, από την οποία δεν
υπάρχει διαφυγή. Εμπρός, πήγαινε και αναζήτησε όσο καλύτερα μπορείς τώρα, ώστε να μη
βρεθείς στο περιθώριο.

51

Κεφάλαιο 8
Από τον καιρό κατά τον οποίο έχει κατατεθεί μαρτυρία για τον Παντοδύναμο Θεό —τον
Βασιλιά της βασιλείας— το φάσμα της διαχείρισης του Θεού έχει ξεδιπλωθεί εξ ολοκλήρου σ’
ολόκληρο το σύμπαν. Όχι μόνο έχει κατατεθεί μαρτυρία για την εμφάνιση του Θεού στην
Κίνα, αλλά έχει κατατεθεί μαρτυρία για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού σε όλα τα έθνη και
σ’ όλους τους τόπους. Όλοι τους φωνάζουν αυτό το άγιο όνομα, επιζητώντας να
συναναστραφούν τον Θεό με κάθε δυνατό τρόπο, κατανοώντας το θέλημα του Παντοδύναμου
Θεού και υπηρετώντας Τον συντονισμένα εντός της εκκλησίας. Αυτός είναι ο θαυμαστός
τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα.
Οι γλώσσες των διαφόρων εθνών διαφέρουν η μία από την άλλη, αλλά υπάρχει μόνο ένα
Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα συνδέει τις εκκλησίες σε όλο το σύμπαν και είναι ένα και το αυτό με
τον Θεό, δίχως την παραμικρή διαφορά. Αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Τώρα, το Άγιο
Πνεύμα τούς καλεί και η φωνή Του τους αφυπνίζει. Είναι η φωνή του ελέους του Θεού. Όλοι
τους φωνάζουν το άγιο όνομα του Παντοδύναμου Θεού! Επίσης, αναπέμπουν αίνο και
ψάλλουν. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή παρέκκλιση στο έργο του Αγίου
Πνεύματος· αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να προχωρήσουν στο σωστό μονοπάτι,
δεν κάνουν πίσω —τα θαύματα μαζεύονται σωρός. Είναι κάτι που οι άνθρωποι δυσκολεύονται
να φανταστούν και αδυνατούν να συλλογιστούν.
Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Βασιλιάς της ζωής στο σύμπαν! Κάθεται στον ένδοξο
θρόνο και κρίνει τον κόσμο, κυριαρχεί επί των πάντων και κυβερνά όλα τα έθνη· όλοι οι λαοί
γονατίζουν σ’ Αυτόν, προσεύχονται σ’ Αυτόν, πλησιάζουν σ’ Αυτόν και επικοινωνούν μ’ Αυτόν.
Όσο καιρό κι αν πιστεύετε στον Θεό, όσο υψηλό κι αν είναι το κύρος σας ή όσο ψηλά κι αν
είστε στην ιεραρχία, αν αντικρούετε τον Θεό στην καρδιά σας, τότε πρέπει να κριθείτε και να
προσπέσετε ενώπιόν Του, βγάζοντας ήχους οδυνηρής ικεσίας· έτσι, δρέπεις πραγματικά τους
καρπούς των ίδιων των πράξεών σου. Ο ήχος του θρήνου είναι ο ήχος από το βασανιστήριο
στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, είναι η κραυγή από τη συμμόρφωση με τη σιδερένια
ράβδο του Θεού· αυτή είναι η κρίση μπροστά στο βήμα του Χριστού.

52

Μερικοί άνθρωποι φοβούνται, μερικοί έχουν ένοχη συνείδηση, μερικοί επαγρυπνούν,
μερικοί φροντίζουν να ακούν προσεκτικά, μερικοί μετανοούν και ξεκινούν εκ νέου, νιώθοντας
υπέρτατη μεταμέλεια, μερικοί κλαίνε πικρά μες στον πόνο, μερικοί εγκαταλείπουν τα πάντα
και ερευνούν απεγνωσμένα, μερικοί άνθρωποι εξετάζουν τον εαυτό τους και δεν τολμούν να
συμπεριφέρονται πια έξαλλα, μερικοί επιζητούν επειγόντως να πλησιάσουν τον Θεό, μερικοί
εξετάζουν την ίδια τη συνείδησή τους, ρωτώντας γιατί δεν προοδεύει η ζωή τους. Μερικοί
παραμένουν σε σύγχυση, μερικοί αφαιρούν τα δεσμά από τα πόδια τους και προχωρούν με
θάρρος, κατανοώντας τα βασικά και δεν χάνουν χρόνο να εστιάσουν στη ζωή τους. Μερικοί
εξακολουθούν να διστάζουν και δεν κατανοούν ξεκάθαρα τα οράματα —το φορτίο που
φέρουν και κουβαλούν στην καρδιά τους είναι πράγματι βαρύ.
Αν δεν έχεις καθαρό μυαλό, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν έχει τρόπο να εργαστεί μέσα σου.
Όλα αυτά στα οποία επικεντρώνεσαι, το μονοπάτι στο οποίο βαδίζεις και όλα αυτά που
λαχταρά η καρδιά σου είναι γεμάτα με τις αντιλήψεις και την αυταρέσκειά σου! Φλέγομαι
από ανυπομονησία —πόσο εύχομαι να μπορούσα να σας ολοκληρώσω όλους μεμιάς, ώστε να
καταστείτε σύντομα κατάλληλοι για να σας χρησιμοποιήσω, και να ελαφρύνει έτσι το βαρύ
φορτίο Μου. Βλέποντάς σας έτσι, ωστόσο, βλέπω ότι είναι ανώφελο να επιζητώ γρήγορα
αποτελέσματα. Μπορώ μονάχα να περιμένω υπομονετικά, να βαδίζω αργά και να σας
υποστηρίζω και να σας καθοδηγώ σιγά-σιγά. Αχ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις σας!
Τι θα πρέπει να απαρνηθείς, ποιοι είναι οι θησαυροί σου, ποιες είναι οι θανάσιμες αδυναμίες
σου, ποια είναι τα εμπόδιά σου; Αναλογίσου περισσότερο αυτά τα ερωτήματα στο πνεύμα σου
και συναναστρέψου Εμένα. Αυτό που θέλω είναι να Με εκτιμά σιωπηλά η καρδιά σας· δεν
θέλω υπηρεσία από τα χείλη σας. Όσοι από εσάς πραγματικά αναζητούν ενώπιόν Μου, σ’
εσένα θα αποκαλύψω τα πάντα. Ο ρυθμός Μου επιταχύνεται· όσο η καρδιά σου Με εκτιμά κι
εσύ πάντα ακολουθείς, τότε το θέλημά Μου μπορεί να σου δοθεί μέσω επιφοίτησης και να
σου αποκαλυφθεί ανά πάσα στιγμή. Όσοι φροντίζουν να περιμένουν, θα λάβουν τροφή και θα
έχουν ένα μονοπάτι προς τα εμπρός. Όσοι είναι απερίσκεπτοι, θα δυσκολευτούν να
κατανοήσουν την καρδιά Μου και θα βρεθούν σε αδιέξοδο.
Επιθυμώ όλοι σας να εγερθείτε γρήγορα και να συνεργαστείτε μαζί Μου, και να είστε
κοντά Μου ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο για μια μέρα και μια νύχτα. Η χείρα Μου πρέπει
πάντοτε να σας τραβάει και να σας κινητοποιεί, να σας σπρώχνει, να σας πείθει να συνεχίσετε
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και να σας απευθύνει έκκληση ώστε να προχωράτε! Απλούστατα, δεν κατανοείτε το θέλημά
Μου. Τα κωλύματα των ίδιων των αντιλήψεών σας και τα εμπόδια των εγκόσμιων είναι
υπερβολικά σοβαρά, κι εσείς αδυνατείτε να έχετε στενότερη εγγύτητα μ’ Εμένα. Για να είμαι
ειλικρινής, έρχεστε σ’ Εμένα όταν έχετε κάποιο θέμα, αλλά όταν δεν έχετε κάποιο θέμα, η
καρδιά σας γεμίζει ανησυχία. Η καρδιά σας γίνεται σαν μια ελεύθερη αγορά και γεμίζει με
σατανική διάθεση· καταλαμβάνεται από τα εγκόσμια κι εσείς δεν γνωρίζετε πώς να Με
συναναστραφείτε. Πώς να μην ανησυχώ για σας; Αλλά δεν ωφελεί η ανησυχία. Ο χρόνος
πιέζει πολύ και η εργασία είναι υπερβολικά επίμοχθη. Τα βήματά Μου πετούν προς τα
εμπρός· πρέπει να κρατάτε γερά όλα όσα έχετε, να Με εκτιμάτε την κάθε στιγμή και να Με
συναναστρέφεστε στενά. Τότε, το θέλημά Μου σίγουρα θα σου αποκαλυφθεί ανά πάσα
στιγμή. Όταν κατανοείτε την καρδιά Μου, τότε έχετε ένα μονοπάτι προς τα εμπρός. Δεν
πρέπει να διστάζετε άλλο πια. Να Με συναναστρέφεστε πραγματικά, να μην καταφεύγετε σε
δόλο και να μην προσπαθείτε να κάνετε τους έξυπνους· έτσι, απλώς θα εξαπατούσατε τον
εαυτό σας και αυτό θα αποκαλυπτόταν ανά πάσα στιγμή μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ο
αληθινός χρυσός δεν φοβάται να δοκιμαστεί από τη φωτιά —αυτή είναι η αλήθεια! Μην έχεις
ενδοιασμούς και μην αποκαρδιώνεσαι ούτε να είσαι αδύναμος. Να Με συναναστρέφεσαι
απευθείας στο πνεύμα σου περισσότερο, να περιμένεις υπομονετικά και σίγουρα θα σου κάνω
αποκαλύψεις, όποτε κρίνω Εγώ. Εσύ πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσεις και να μην αφήσεις
την προσπάθειά Μου να χαραμιστεί πάνω σου· μη χάνεις στιγμή. Όταν η καρδιά σου Με
συναναστρέφεται συνεχώς, όταν η καρδιά σου ζει συνεχώς ενώπιόν Μου, τότε, κανείς, κανένα
συμβάν, κανένα πράγμα, κανένας σύζυγος, υιός ή θυγατέρα, δεν μπορούν ν’ αναστατώσουν
τη συναναστροφή σου μαζί Μου μέσα στην καρδιά σου. Όταν η καρδιά σου περιορίζεται
συνεχώς από το Άγιο Πνεύμα και όταν Με συναναστρέφεσαι ανά πάσα στιγμή, τότε το
θέλημά Μου σίγουρα θα σου αποκαλυφθεί. Όταν Με πλησιάζεις συνεχώς κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ανεξάρτητα από το περιβάλλον σου ή από τα πρόσωπα, γεγονότα ή πράγματα που
συναντάς, δεν θα καταλήξεις σε σύγχυση, αλλά θα έχεις ένα μονοπάτι προς τα εμπρός.
Αν συνήθως δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το θέμα,
αν η κάθε σου σκέψη και ιδέα έχουν εξαγνιστεί, και αν είσαι ήσυχος στο πνεύμα σου, τότε,
όποτε αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα, ο λόγος Μου θα σου δώσει αμέσως επιφοίτηση μέσα σου,
σαν ένας πεντακάθαρος καθρέπτης στον οποίο μπορείς να αντιπαραβάλεις τον εαυτό σου, και
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τότε θα έχεις ένα μονοπάτι προς τα εμπρός. Αυτό σημαίνει να έχεις το σωστό φάρμακο για
την κάθε πάθηση! Και η πάθηση σίγουρα θα θεραπευτεί —αυτή είναι η παντοδυναμία του
Θεού. Σίγουρα θα φωτίσω και θα διαφωτίσω όλους όσοι πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη
και ερευνούν με ειλικρίνεια. Θα δείξω σε όλους σας τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου και
τον δρόμο για να προχωρήσετε, θα σας κάνω να απαλλαγείτε από τις παλιές διεφθαρμένες
διαθέσεις σας το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε ωριμότητα στη
ζωή και να είστε κατάλληλοι για χρήση από Μένα, και έτσι ώστε το έργο του ευαγγελίου να
προχωρήσει σύντομα δίχως εμπόδια. Μόνο τότε θα ικανοποιηθεί το θέλημά Μου, μόνο τότε
θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν το σχέδιο της διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι
χιλιάδων χρόνων. Ο Θεός θα αποκτήσει τη βασιλεία και θα κατέλθει στη γη, και μαζί θα
εισέλθουμε στη δόξα!

Κεφάλαιο 9
Θέλω να σου υπενθυμίσω πως δεν είναι αποδεκτό να είσαι ούτε στο ελάχιστο ασαφής ή
απρόσεκτος σχετικά με τον λόγο Μου. Πρέπει να δίνεις προσοχή και να υπακούς, καθώς και
να ασκείσαι σύμφωνα με τις προθέσεις Μου. Πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση και να μην
επιδεικνύεις ποτέ διάθεση αλαζονική ή αυτάρεσκη. Πρέπει πάντα να στηρίζεσαι πάνω Μου
για να απαλλαγείς από την παλιά, φυσική διάθεση που κατοικεί μέσα σου. Θα πρέπει να είσαι
πάντα σε θέση να διατηρείς μια κανονική κατάσταση ενώπιόν Μου και να έχεις σταθερή
διάθεση. Πρέπει να σκέφτεσαι νηφάλια και καθαρά και δεν θα πρέπει η σκέψη σου να
επηρεάζεται ή να ελέγχεται από κανέναν άνθρωπο, συμβάν ή πράγμα. Θα πρέπει να είσαι
πάντα ικανός να γαληνεύεις υπό την παρουσία Μου και να διατηρείς μια συνεχή εγγύτητα και
συναναστροφή μαζί Μου. Πρέπει να επιδεικνύεις δύναμη και κότσια, και να παραμένεις
ακλόνητος στη μαρτυρία σου για Μένα· ύψωσε το ανάστημά σου και μίλα για λογαριασμό
Μου και μη φοβάσαι τι θα πουν ενδεχομένως οι άλλοι άνθρωποι. Απλώς εκπλήρωσε τις
προθέσεις Μου και μην αφήνεις κανέναν να σε ελέγχει. Πρέπει να ακολουθείς αυτό που σου
αποκαλύπτω σύμφωνα με τις προθέσεις Μου χωρίς καμία καθυστέρηση. Πώς νιώθεις βαθιά
μέσα σου; Δεν νιώθεις άβολα; Θα καταλάβεις. Γιατί αδυνατείς να υψώσεις ανάστημα και να
μιλήσεις για λογαριασμό Μου, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψιν το φορτίο Μου; Επιμένεις
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να ασχολείσαι με μικροραδιουργίες, ωστόσο, Εγώ βλέπω τα πάντα καθαρά. Εγώ είμαι το
στήριγμά σου και η ασπίδα σου και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Άρα, τι φοβάσαι;
Δεν γίνεσαι υπερβολικά συναισθηματικός; Πρέπει να παραμερίσεις τα συναισθήματά σου
όσο το δυνατόν νωρίτερα· δεν ενεργώ με βάση το συναίσθημα, αλλά αντ’ αυτού ασκώ
δικαιοσύνη. Αν οι γονείς σου κάνουν κάτι που δεν ωφελεί την εκκλησία, δεν θα μπορέσουν να
ξεφύγουν. Οι προθέσεις Μου σου έχουν αποκαλυφθεί και δεν επιτρέπεται να τις αγνοήσεις.
Αντιθέτως, πρέπει να τους δώσεις όλη την προσοχή σου και να παραμερίσεις τα πάντα, για να
τις ακολουθήσεις ολόψυχα. Θα σε κρατώ πάντοτε στα χέρια Μου. Μην είσαι πάντα άτολμος
και μη σε ελέγχει ο άνδρας ή η γυναίκα σου· πρέπει να επιτρέπεις να επιτελείται το θέλημά
Μου.
Έχε πίστη! Έχε πίστη! Είμαι ο παντοδύναμός σου. Αυτό είναι κάτι που ίσως να γνωρίζεις
κάπως, αλλά και πάλι πρέπει να επαγρυπνείς. Για χάρη της εκκλησίας, του θελήματός Μου
και της διαχείρισής Μου, πρέπει να είσαι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος, και θα σου
φανερωθούν ξεκάθαρα όλα τα μυστήρια και οι εκβάσεις. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω
καθυστέρηση· οι ημέρες πλησιάζουν στο τέλος τους. Τι θα πρέπει να κάνεις; Πώς θα πρέπει
να επιζητάς να αναπτυχθείς και να ωριμάσεις στη ζωή σου; Πώς μπορείς να γίνεις πιο
γρήγορα χρήσιμος σ’ Εμένα; Πώς θα βοηθήσεις να επιτελεστεί το θέλημά Μου; Αυτά τα
ερωτήματα απαιτούν πολλή σκέψη και βαθύτερη συναναστροφή μαζί Μου. Να στηρίζεσαι
πάνω Μου, να πιστεύεις σ’ Εμένα, να μην είσαι ποτέ απρόσεκτος και να είσαι σε θέση να
ενεργείς σύμφωνα με την καθοδήγησή Μου. Πρέπει να εφοδιαστείς καλά με την αλήθεια, και
πρέπει να τρως και να πίνεις από αυτήν πιο συχνά. Κάθε αλήθεια πρέπει να γίνεται πράξη για
να μπορέσει κατόπιν να γίνει πλήρως κατανοητή.
Νιώθεις πλέον πως δεν έχεις αρκετό χρόνο; Έχεις, επίσης, την αίσθηση πως είσαι
διαφορετικός μέσα σου σε σύγκριση με πριν και πως το φορτίο σου μοιάζει πλέον πολύ βαρύ;
Οι προθέσεις Μου εναποτίθενται πάνω σου· πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό, να μην
απομακρύνεσαι απ’ αυτές και να παραμένεις πάντα συνδεδεμένος μαζί Μου. Να μένετε
πάντοτε κοντά Μου, να επικοινωνείτε μαζί Μου, να δείχνετε ενδιαφέρον για την καρδιά Μου
και να είστε σε θέση να υπηρετείτε συντονισμένα με τους άλλους, έτσι ώστε να σας
αποκαλύπτονται πάντα οι προθέσεις Μου. Πάντα να δίνεις μεγάλη προσοχή! Μεγάλη
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προσοχή! Μη χαλαρώνεις ούτε για δευτερόλεπτο· αυτό είναι το καθήκον σου, και το έργο
Μου ενυπάρχει μέσα του.
Ίσως, σ’ αυτό το σημείο, να έχεις αποκτήσει μια κάποια κατανόηση και να νιώθεις πως
αυτό είναι θαυμάσιο. Ίσως να είχες κάποιες αμφιβολίες στο παρελθόν και να νομίζεις πως
διαφέρει εντελώς από τις ανθρώπινες έννοιες, ιδέες και σκέψεις, αλλά τώρα το καταλαβαίνεις
ουσιαστικά. Αυτό είναι το θαυμαστό έργο Μου, όπως και το θαυμαστό έργο του Θεού· πρέπει
οπωσδήποτε να είσαι σε πλήρη εγρήγορση και να περιμένεις καθώς βαδίζεις μέσα σ’ αυτό. Ο
χρόνος βρίσκεται στα χέρια Μου. Μην τον σπαταλάς και ποτέ μη χαλαρώνεις ούτε για μια
στιγμή. Η σπατάλη χρόνου καθυστερεί το έργο Μου και παρεμποδίζει το θέλημά Μου μέσα
σου. Πρέπει να συλλογίζεσαι και να συναναστρέφεσαι μαζί Μου συχνά. Επιπλέον, πρέπει να
φέρνεις όλες τις ενέργειες, τις κινήσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες —την οικογένεια, τον σύζυγο,
τους υιούς και τις θυγατέρες σου ενώπιόν Μου. Μη βασίζεσαι στον εαυτό σου κατά την
άσκησή σου, ειδάλλως θα εξοργιστώ και οι απώλειές σου θα είναι τότε μεγάλες.
Να συγκρατείς τα βήματά σου πάντοτε και να βαδίζεις συνεχώς μέσα στον λόγο Μου.
Πρέπει να έχεις τη σοφία Μου. Έλα ενώπιόν Μου αν συναντήσεις δυσκολίες και θα σε
καθοδηγήσω. Μη δημιουργείς προβλήματα και μην κοινωνείς χαοτικά. Αν η ζωή σου δεν
λαμβάνει κάποιο όφελος, αυτό συμβαίνει επειδή υστερείς σε γνώση και δεν μπορείς να
διακρίνεις μεταξύ του καλού και του κακού λόγου. Αυτό δεν θα το συνειδητοποιήσεις μέχρι να
πάθεις κακό, μέχρι να βρεθείς σε άσχημη κατάσταση και χωρίς την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος, αλλά τότε, θα είναι πολύ αργά. Ο χρόνος πιέζει πολύ τώρα, άρα δεν πρέπει να
μένεις ούτε δευτερόλεπτο πίσω στον αγώνα της ζωής. Πρέπει να ακολουθείς τα βήματά Μου
από κοντά. Όταν παρουσιάζονται δυσκολίες, να συλλογίζεσαι συχνά μένοντας κοντά Μου και
να Με συναναστρέφεσαι απευθείας. Αν μπορέσεις να κατανοήσεις αυτό το μονοπάτι, η
είσοδος που βρίσκεται μπροστά σου θα διευκολυνθεί.
Ο λόγος Μου δεν απευθύνεται μόνο σ’ εσένα· όλοι στην εκκλησία υστερούν από
διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να συναναστρέφεστε περισσότερο, να είστε σε θέση να τρώτε
και να πίνετε αυτόνομα κατά την πνευματική σας άσκηση, όπως και να είστε σε θέση να
κατανοείτε τις βασικές αλήθειες και να τις κάνετε πράξη αμέσως. Πρέπει να εξοικειωθείτε με
την πραγματικότητα του λόγου Μου: Να κατανοήσετε τον πυρήνα και τις αρχές του και να μη
χαλαρώνετε. Πάντα να στοχάζεστε, πάντα να Με συναναστρέφεστε και, σταδιακά, τα
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πράγματα θα αποκαλυφθούν. Δεν μπορείς να πλησιάζεις τον Θεό για λίγο και μετά, πριν
μπορέσει η καρδιά σου να γαληνέψει ενώπιόν Του, να αναστατώνεσαι όταν σου συμβαίνει
κάτι άλλο. Είσαι πάντα μπερδεμένος και δεν βλέπεις καθαρά τα πράγματα, και αδυνατείς να
δεις το πρόσωπό Μου. Έτσι, δεν μπορείς να κατανοήσεις ξεκάθαρα την καρδιά Μου —ακόμα
και να μπορέσεις να την κατανοήσεις λιγάκι, δεν είσαι σίγουρος και εξακολουθείς να
αμφιβάλλεις. Μόνο όταν αποκτήσω πλήρως την καρδιά σου, και το μυαλό σου πάψει να
αναστατώνεται από τα εγκόσμια και μπορείς να περιμένεις με καθαρό και ήρεμο μυαλό, θα
σας κάνω αποκαλύψεις, τη μία μετά την άλλη, σύμφωνα με τις προθέσεις Μου. Πρέπει να
κατανοήσετε αυτό το μονοπάτι που θα σας φέρει κοντά Μου. Όποιος κι αν σε χτυπήσει ή σε
καταραστεί, ή όσο ωραία κι αν είναι τα πράγματα που σου προσφέρουν οι άνθρωποι, είναι
απαράδεκτο αν σε εμποδίζουν από το να είσαι κοντά στον Θεό. Άφησε την καρδιά σου στα
χέρια Μου και μη φύγεις ποτέ από το πλευρό Μου. Με αυτού του είδους την εγγύτητα και τη
συναναστροφή, οι γονείς σου, ο σύζυγός σου, τα παιδιά σου, οι άλλες οικογενειακές επαφές ή
οι κοσμικοί δεσμοί σου, όλοι τους θα φύγουν μακριά. Θα απολαύσεις μια σχεδόν απερίγραπτη
γλυκύτητα στην καρδιά σου και θα δοκιμάσεις μια αρωματική και νοστιμότατη γεύση.
Επιπλέον, θα είσαι πραγματικά αναπόσπαστος από Μένα. Αν συνεχίσετε κατ’ αυτόν τον
τρόπο, θα κατανοήσετε τι υπάρχει στην καρδιά Μου. Ποτέ δεν θα χάσετε τον δρόμο σας
καθώς συνεχίζετε να προχωράτε, διότι Εγώ είμαι η οδός σας και τα πάντα υπάρχουν χάρη σ’
Εμένα. Το πόσο ώριμη είναι η ζωή σου, το πότε θα μπορέσεις να κόψεις τους δεσμούς σου με
τα εγκόσμια, το πότε θα μπορέσεις να αποτινάξεις τα συναισθήματά σου, το πότε θα
μπορέσεις να αφήσεις πίσω τον σύζυγο και τα παιδιά σου, το πότε θα ωριμάσει η ζωή σου…
όλα αυτά τα πράγματα θα συμβούν σύμφωνα με τον δικό Μου χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος να
ανυπομονείς.
Πρέπει να επιτύχεις την είσοδο από τη θετική πλευρά. Αν περιμένεις παθητικά, τότε
συνεχίζεις να είσαι αρνητικός. Πρέπει να είσαι δραστήριος στη συνεργασία σου μαζί Μου. Να
είσαι επιμελής και ποτέ οκνηρός. Πάντα να Με συναναστρέφεσαι και να αποκτήσεις ακόμα
βαθύτερη οικειότητα μαζί Μου. Αν δεν καταλαβαίνεις, μην ανυπομονείς για γρήγορα
αποτελέσματα. Δεν είναι ότι δεν θα σου πω· θέλω να δω αν βασίζεσαι πάνω Μου όταν
βρίσκεσαι υπό την παρουσία Μου και αν στηρίζεσαι πάνω Μου με σιγουριά. Πρέπει πάντοτε
να παραμένεις κοντά Μου και να εναποθέτεις όλα τα ζητήματα στα χέρια Μου. Μη γυρίσεις
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πίσω με άδεια χέρια. Αφού βρεθείς, εν αγνοία σου, κοντά Μου για κάποιο διάστημα, οι
προθέσεις Μου θα σου αποκαλυφθούν. Αν τις κατανοήσεις, τότε θα βρεθείς πραγματικά
πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Μου και θα έχεις βρει πραγματικά το πρόσωπό Μου. Θα είσαι
αρκετά ξεκάθαρος και σταθερός μέσα σου και θα έχεις κάτι στο οποίο μπορείς να στηριχθείς.
Τότε θα κατέχεις, επίσης, δύναμη αλλά και αυτοπεποίθηση, και θα έχεις βρει ένα μονοπάτι
προς τα εμπρός. Όλα θα σου έρθουν εύκολα.

Κεφάλαιο 10
Δεν θα πρέπει να φοβάσαι το τάδε και το δείνα. Όσες δυσκολίες και κινδύνους κι αν
αντιμετωπίσεις, είσαι ικανός να παραμείνεις σταθερός ενώπιόν Μου, χωρίς σε εμποδίζει
τίποτα, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί το θέλημά Μου απρόσκοπτα. Αυτό είναι το καθήκον
σου. Ειδάλλως, θα εξαπολύσω την οργή Μου πάνω σου και με το χέρι Μου θα… Τότε θα
υποστείς ατέρμονο πνευματικό μαρτύριο. Πρέπει να τα υπομείνεις όλα· για χάρη Μου, πρέπει
να είσαι έτοιμος να εγκαταλείψεις όλα όσα κατέχεις και να κάνεις ό,τι μπορείς για να Με
ακολουθήσεις, και να είσαι έτοιμος να δαπανήσεις όλη σου την ύπαρξη. Τώρα είναι η ώρα που
θα σε δοκιμάσω: Θα Μου προσφέρεις την αφοσίωσή σου; Θα Με ακολουθήσεις με αφοσίωση
μέχρι το τέλος του δρόμου; Μη φοβάσαι. Με την υποστήριξή Μου, ποιος θα μπορούσε ποτέ
να κλείσει αυτόν τον δρόμο; Να το θυμάσαι αυτό! Μην το ξεχνάς! Όλα συμβαίνουν χάρη στην
καλή Μου πρόθεση και τα πάντα βρίσκονται υπό το βλέμμα Μου. Μπορείς να ακολουθείς τον
λόγο Μου σε ό,τι λες και ό,τι κάνεις; Όταν σε πλήξουν οι δοκιμασίες της φωτιάς, θα
γονατίσεις και θα φωνάξεις; Ή θα δειλιάσεις, ανίκανος να προχωρήσεις προς τα εμπρός;
Πρέπει να έχεις μέσα σου το θάρρος Μου και πρέπει να έχεις αρχές όταν έρχεσαι
αντιμέτωπος με συγγενείς που δεν πιστεύουν. Ωστόσο, για χάρη Μου, δεν πρέπει να
υποχωρείς σε καμία από τις σκοτεινές δυνάμεις. Να βασίζεσαι στη σοφία Μου για να βαδίζεις
στην τέλεια οδό. Μην επιτρέπεις να επικρατήσουν οι σκευωρίες του Σατανά. Κατάβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια στο να εναποθέσεις την καρδιά σου ενώπιόν Μου και Εγώ θα σε
παρηγορήσω και θα σου προσφέρω γαλήνη και ευτυχία. Μην πασχίζεις να είσαι κάπως
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ενώπιον των άλλων ανθρώπων· δεν έχει μεγαλύτερη αξία και δεν είναι πιο βαρυσήμαντο να
ικανοποιείς Εμένα; Ικανοποιώντας Με, δεν θα πλημμυρίσεις με αιώνια και ισόβια γαλήνη και
ευτυχία; Το παρόν μαρτύριό σου υποδηλώνει ακριβώς πόσο σπουδαίες θα είναι οι
μελλοντικές ευλογίες σου· είναι απερίγραπτες. Δεν γνωρίζεις πόσο σπουδαίες ευλογίες θα
αποκτήσεις. Δεν θα μπορούσες καν να το ονειρευτείς. Σήμερα, γίνονται πραγματικότητα,
είναι τόσο πραγματικές! Δεν απέχει και πολύ —το βλέπεις; Κάθε κομμάτι τους βρίσκεται μέσα
Μου· πόσο λαμπρός είναι ο δρόμος μπροστά! Σκούπισε τα δάκρυά σου και μη νιώθεις πια
πόνο ή θλίψη. Τα πάντα διευθετούνται από τα χέρια Μου και ο στόχος Μου είναι να σας
καταστήσω σύντομα νικητές και να σας φέρω με δόξα μαζί μ’ Εμένα. Για όλα όσα σου
συμβαίνουν, θα πρέπει να είσαι αντίστοιχα ευγνώμων και γεμάτος αίνο. Αυτό θα Μου δώσει
βαθιά ικανοποίηση.
Η υπερβατική ζωή του Χριστού έχει ήδη εμφανιστεί. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Οι
Σατανάδες βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας και ο χρόνος τους είναι μετρημένος.
Αφυπνίσου! Απαλλάξου από τον κόσμο της ακολασίας! Απελευθερώσου από την άβυσσο του
θανάτου! Να είσαι αφοσιωμένος σ’ Εμένα ό,τι κι αν γίνει και να προχωράς εμπρός με
γενναιότητα· Εγώ είμαι ο ισχυρός σου βράχος, οπότε βασίσου πάνω Μου!

Κεφάλαιο 11
Είμαι ο Θεός σου; Είμαι ο βασιλέας σου; Μου έχεις επιτρέψει αληθινά να βασιλεύω μέσα
σου; Θα πρέπει να αναλογιστείς εκτενώς σε ό,τι αφορά τον εαυτό σου. Μήπως δεν έλεγξες
εξονυχιστικά και αρνήθηκες το νέο φως, και δεν έφτασες μάλιστα στο σημείο να σταματήσεις,
χωρίς να το ακολουθήσεις όταν ήρθε; Γι’ αυτό θα υποστείς την κρίση και θα αντιμετωπίσεις
την καταδίκη σου, θα κριθείς και θα μαστιγωθείς με τη σιδερένια ράβδο και δεν θα νιώσεις το
έργο του Αγίου Πνεύματος. Γρήγορα θα κλάψεις και θα πέσεις στα γόνατα λατρεύοντάς Με
ενώ ταυτόχρονα θα κλαις γοερά. Πάντα σας έλεγα και πάντα σας ομιλούσα, και σας έχω πει
τα πάντα. Ξανασκεφτείτε το προσεκτικά, πότε δεν σας έχω πει κάτι; Ωστόσο, υπάρχουν
μερικοί άνθρωποι που επιμένουν να πράττουν με τον λάθος τρόπο. Είναι χαμένοι σε μια
ομίχλη ενδοιασμών που κρύβει τον ήλιο και δεν βλέπουν ποτέ το φως. Μήπως αυτό δεν
συμβαίνει επειδή η βούλησή τους σχετικά με «τον εαυτό» είναι υπερβολικά ισχυρή ή επειδή
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οι αντιλήψεις τους είναι υπερβολικά φιλόδοξες; Από πότε Με έχεις σε κάποια υπόληψη; Από
πότε έχεις χώρο για Μένα στην καρδιά σου; Όταν έχεις αποτύχει, όταν είσαι ανίκανος και
όταν δεν έχεις άλλες επιλογές, μόνο τότε προσεύχεσαι σε Μένα. Γιατί λοιπόν δεν πράττεις
μόνος σου τώρα; Ω άνθρωποι! Ο παλιός εαυτός σου σ’ έχει καταστρέψει!
Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο και δεν μπορούν να συμβαδίσουν με
το νέο φως. Συναναστρέφονται μονάχα αυτά που είχαν δει παλιά, δεν υπάρχει τίποτα
καινούριο γι’ αυτούς. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ζείτε μέσα στον εαυτό σας και έχετε κλείσει την
πόρτα σε Μένα. Βλέποντας ότι οι μέθοδοι του έργου του Αγίου Πνεύματος αλλάζουν, μες στην
καρδιά σου είσαι πάντοτε προσεκτικός μην τυχόν σφάλεις. Πού είναι ο σεβασμός σου για τον
Θεό; Τον έχεις αναζητήσει αυτό μέσα στην ησυχία της παρουσίας του Θεού; Απλώς
σκέφτεσαι: «Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται πράγματι έτσι;» Μερικοί άνθρωποι έχουν γίνει
μάρτυρες ότι είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, όμως ακόμα έχουν να πουν κάτι γι’ αυτό.
Ορισμένοι άνθρωποι παραδέχονται ότι είναι ο λόγος του Θεού αλλά δεν τον αποδέχονται.
Διαφορετικές ιδέες κατακλύζουν τον καθένα από αυτούς και δεν κατανοούν το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Είναι αμελείς και ανεύθυνοι, απρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα και να
είναι ειλικρινείς υπό την παρουσία Μου. Το Άγιο Πνεύμα τους έχει διαφωτίσει, όμως δεν
έρχονται ενώπιόν Μου να επικοινωνήσουν μαζί Μου και να Με αναζητήσουν. Αντιθέτως,
ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες, κάνοντας ό,τι θέλουν. Ποια είναι η πρόθεσή τους;

Κεφάλαιο 12
Εάν έχεις ασταθή διάθεση, εάν πας από δω κι από κει όπως φυσάει ο άνεμος και όπως σε
παρασέρνει η βροχή, και εάν δεν μπορείς να συνεχίσεις να προχωράς συνεχώς με όλες σου τις
δυνάμεις, τότε η ράβδος Μου δεν θα απομακρυνθεί ποτέ από σένα. Όταν υποβάλλεσαι σε
αντιμετώπιση, όσο πιο αντίξοες είναι οι συνθήκες και όσο περισσότερες οι διώξεις εναντίον
σου, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει η αγάπη σου για τον Θεό και θα σταματήσεις να
προσκολλάσαι στα εγκόσμια. Χωρίς να έχεις εναλλακτική οδό εμπρός σου, θα έρθεις σ’ Εμένα
και θα ανακτήσεις τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή σου. Ωστόσο, σε πιο εύκολες συνθήκες,
απλώς θα ακολουθείς μηχανικά. Πρέπει να εισέλθεις από τη θετική πλευρά, να είσαι
ενεργητικός και όχι παθητικός. Πρέπει να παραμένεις ακλόνητος απέναντι σε οποιονδήποτε
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και οτιδήποτε, σε οποιεσδήποτε συνθήκες και δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από τα λόγια
κανενός. Πρέπει η διάθεσή σου να είναι σταθερή. Οτιδήποτε κι αν λένε οι άνθρωποι, πρέπει
να κάνεις αμέσως πράξη αυτό που γνωρίζεις πως είναι η αλήθεια. Πρέπει να αφήνεις πάντοτε
τα λόγια Μου να εργάζονται μέσα σου, ανεξάρτητα από το ποιον μπορεί να έχεις απέναντί
σου· πρέπει να είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου σ’ Εμένα και να
νοιάζεσαι για τα φορτία Μου. Δεν πρέπει να είσαι μπερδεμένος, να συμφωνείς με τους
ανθρώπους στα τυφλά χωρίς να έχεις τις δικές σου ιδέες. Αντιθέτως, πρέπει να έχεις το
κουράγιο να ορθώνεις το ανάστημά σου και να αντιτίθεσαι σε αυτά που δεν προέρχονται από
Μένα. Εάν γνωρίζεις ξεκάθαρα ότι κάτι είναι λάθος, κι όμως παραμένεις σιωπηλός, τότε δεν
είσαι κάποιος που κάνει πράξη την αλήθεια. Εάν γνωρίζεις ότι κάτι είναι λάθος, αλλά κατόπιν
διαστρεβλώνεις το θέμα, και ο Σατανάς σού κλείνει τον δρόμο, σε κάνει να μιλάς χωρίς
κανένα αποτέλεσμα και αδυνατείς να επιμείνεις έως τέλους, τότε αυτό σημαίνει ότι
εξακολουθείς να τρέφεις φόβο μέσα στην καρδιά σου. Δεν εξακολουθεί τότε η καρδιά σου να
είναι όντως γεμάτη ιδέες του Σατανά;
Τι είναι οι νικητές; Οι καλοί στρατιώτες του Χριστού πρέπει να είναι γενναίοι και να
βασίζονται πάνω Μου για να είναι δυνατοί πνευματικά· πρέπει να αγωνίζονται για να γίνουν
μαχητές και να πολεμούν τον Σατανά μέχρι θανάτου. Πρέπει να μένεις πάντοτε σε
εγρήγορση, και γι’ αυτό σου ζητώ να συνεργάζεσαι ενεργά μ’ Εμένα κάθε στιγμή και να
μάθεις να Με πλησιάζεις. Εάν μπορείς να παραμένεις σιωπηλός ενώπιόν Μου οποιαδήποτε
στιγμή και σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακούγοντας τον λόγο Μου και δίνοντας προσοχή στα
λόγια και στις πράξεις Μου, τότε δεν θα επηρεάζεσαι ούτε θα υποχωρείς. Μπορείς να κάνεις
πράξη οτιδήποτε λαμβάνεις από μέσα Μου. Κάθε παραμικρός λόγος Μου απευθύνεται στην
κατάστασή σου, και τρυπά την καρδιά σου. Ακόμα κι αν τον αρνείσαι με το στόμα σου, δεν
μπορείς να τον αρνηθείς μέσα στην καρδιά σου. Επιπλέον, αν αναλύεις τα λόγια Μου, θα
κριθείς. Τουτέστιν, τα λόγια Μου είναι η αλήθεια, η ζωή και η οδός· είναι ένα κοφτερό, δίκοπο
ξίφος, και μπορούν να συντρίψουν τον Σατανά. Εκείνοι που κατανοούν τα λόγια Μου και
ακολουθούν ένα μονοπάτι για να τα κάνουν πράξη είναι ευλογημένοι, ενώ εκείνοι που δεν τα
κάνουν πράξη, αναμφίβολα θα κριθούν· αυτό είναι πολύ πρακτικό. Τη σήμερον ημέρα, έχει
διευρυνθεί το φάσμα εκείνων που κρίνω: Δεν θα κριθούν ενώπιόν Μου μονάχα εκείνοι που
Με γνωρίζουν, αλλά θα κριθούν κι εκείνοι που δεν πιστεύουν σ’ Εμένα και οι οποίοι
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καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να Μου αντισταθούν και να παρεμποδίσουν το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Όλοι όσοι ενώπιόν Μου ακολουθούν τα βήματά Μου θα δουν ότι ο
Θεός είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά! Ο Θεός είναι μεγαλοπρέπεια! Απονέμει την κρίση Του
και τους καταδικάζει σε θάνατο. Εκείνοι που βρίσκονται στους κόλπους της εκκλησίας και δεν
δίνουν προσοχή στο να ακολουθούν το έργο του Αγίου Πνεύματος, που διακόπτουν αυτό το
έργο, που επιδεικνύονται, που έχουν εσφαλμένες προθέσεις και στόχους, που δεν
καταβάλλουν προσπάθεια να φάνε και να πιούν τον λόγο του Θεού, που είναι μπερδεμένοι
και καχύποπτοι, που ελέγχουν εξονυχιστικά το έργο του Αγίου Πνεύματος —τα λόγια της
κρίσεως θα πέσουν επάνω σ’ αυτούς τους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πράξεις των
ανθρώπων θα αποκαλυφθούν. Το Άγιο Πνεύμα ερευνά τα ενδόμυχα της καρδιάς των
ανθρώπων, γι’ αυτό μην είσαι απρόσεκτος· να είσαι προσεκτικός και επιφυλακτικός. Μην
ενεργείς μόνος σου στα τυφλά. Εάν οι πράξεις σου δεν συνάδουν με τα λόγια Μου, τότε θα
κριθείς. Δεν αρκεί να μιμείσαι, να είσαι αληθοφανής ή να μην κατανοείς αληθινά. Πρέπει να
έρχεσαι ενώπιόν Μου και να επικοινωνείς συχνά μαζί Μου.
Οτιδήποτε λαμβάνεις από μέσα Μου θα σου δώσει ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη.
Επιπλέον, θα σε συνοδεύουν οι δυνάμεις Μου, θα έχεις την παρουσία Μου, και θα βαδίζεις
πάντοτε στα λόγια Μου· θα υπερβείς όλα τα εγκόσμια και θα διαθέτεις τη δύναμη της
ανάστασης. Εάν τα λόγια σου, η συμπεριφορά σου και οι πράξεις σου δεν διέπονται από τα
λόγια Μου και την παρουσία Μου, και εάν απομακρύνεσαι από Μένα και ζεις μέσα στον
εαυτό σου, εάν ζεις μέσα στις αντιλήψεις του νου και μέσα σε δόγματα και κανόνες, τότε αυτό
αποδεικνύει ότι προσανατολίζεσαι στις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, εξακολουθείς να
προσκολλάσαι στον παλιό εαυτό σου, μην αφήνοντας τους άλλους να σε βλάψουν ή να
επιφέρουν το παραμικρό πλήγμα στην ψυχή σου. Οι άνθρωποι που φέρονται έτσι έχουν
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο και είναι πολύ παράλογοι, και δεν μπορούν να δουν τη χάρη του
Θεού ούτε να αναγνωρίσουν τις ευλογίες Του. Πότε, λοιπόν, θα μπορέσεις να Με αφήσεις να
εργαστώ μέσα σου εάν συνεχίσεις να Με αποφεύγεις; Όταν σταματήσω να μιλάω, παρόλο
που έχεις ακούσει, δεν έχεις συγκρατήσει τίποτα, και γίνεσαι ιδιαίτερα αδύναμος όποτε
επισημαίνονται στην πραγματικότητα τα προβλήματά σου. Τι είδους ανάστημα είναι αυτό;
Πότε θα μπορέσω να σε ολοκληρώσω εάν χρειάζεσαι συνεχώς να σε καλοπιάνουν; Εάν
φοβάσαι τα καρούμπαλα και τις γρατζουνιές, τότε θα πρέπει να σπεύσεις να προειδοποιήσεις
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τους άλλους: «Δεν θα αφήσω κανέναν να με αντιμετωπίσει· μπορώ να απαλλαγώ μόνος μου
από τη φυσική, παλιά μου διάθεση». Έτσι, κανείς δεν θα σου ασκεί κριτική ούτε θα σε
αγγίζει, και θα είσαι ελεύθερος να πιστεύεις με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείς χωρίς να
νοιάζεται κανείς για σένα. Μπορείς να ακολουθήσεις τα βήματά Μου με αυτόν τον τρόπο; Το
να ισχυρίζεσαι πως είσαι βέβαιος ότι Εγώ είμαι ο Θεός σου και ο Κύριός σου δεν είναι παρά
κούφια λόγια. Εάν δεν είχες πράγματι αμφιβολίες, αυτά τα πράγματα δεν θα αποτελούσαν
πρόβλημα, και θα πίστευες ότι η αγάπη και οι ευλογίες του Θεού έχουν έρθει όντως σ’ εσένα.
Όταν ομιλώ, ομιλώ στους υιούς Μου, και τα λόγια Μου θα πρέπει να γίνονται δεκτά με
ευχαριστίες και αίνους.

Κεφάλαιο 13
Στην τωρινή σας κατάσταση, προσκολλάσθε υπερβολικά στις αντιλήψεις του εαυτού και
υπάρχουν αρκετά σοβαρές θρησκευτικές διαταράξεις μέσα σας. Δεν είστε σε θέση να
ενεργείτε με το πνεύμα, δεν μπορείτε να συλλάβετε το έργο του Αγίου Πνεύματος και
απορρίπτετε το νέο φως. Δεν μπορείς να δεις τον ήλιο της ημέρας επειδή είσαι τυφλός, δεν
γνωρίζεις τους ανθρώπους, δεν μπορείς ποτέ να αφήσεις τους «γονείς» σου, στερείσαι
πνευματικής διάκρισης, δεν αναγνωρίζεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν έχεις ιδέα
πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Μου. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να
πίνεις μόνος σου τον λόγο Μου αποτελεί πρόβλημα. Μέρα με τη μέρα, το έργο του Αγίου
Πνεύματος προχωρά προς τα εμπρός με εκπληκτική ταχύτητα· υπάρχει νέο φως κάθε μέρα
και υπάρχουν, επίσης, νέα και φρέσκα πράγματα κάθε μέρα. Ωστόσο, εσύ δεν καταλαβαίνεις.
Αντ’ αυτού, σου αρέσει να κάνεις έρευνα, βλέπεις τα πράγματα υπό το πρίσμα των
προσωπικών σου προτιμήσεων χωρίς να τα σκέφτεσαι προσεκτικά, και ακούς βρισκόμενος σε
παραζάλη. Δεν προσεύχεσαι επιμελώς με το πνεύμα, δεν προσβλέπεις σ’ Εμένα ούτε
συλλογίζεσαι περισσότερο τα λόγια Μου. Συνεπώς, το μόνο που έχεις είναι γράμματα,
κανόνες και δόγματα. Πρέπει να έχεις σαφή ιδέα του πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Μου
και πρέπει να φέρνεις τον λόγο Μου ενώπιόν Μου πιο συχνά.
Τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους· πάντα
πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Είναι εγκλωβισμένοι στον δικό τους μικρόκοσμο και δεν αποτελούν
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το σωστό είδος ανθρώπου. Έχουν εσφαλμένες προθέσεις και εσφαλμένους σκοπούς, και αν
εμμείνουν σε αυτά τα πράγματα, τότε σίγουρα θα κριθούν και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θα
εξοντωθούν. Πρέπει να καταβάλλεις μεγαλύτερη προσπάθεια στη διατήρηση συνεχούς
συναναστροφής μαζί Μου και να μη συναναστρέφεσαι απλώς όποιον επιθυμείς. Πρέπει να
κατανοείς τους ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφεσαι και να συναναστρέφεσαι σχετικά
με τα πνευματικά ζητήματα στη ζωή· μόνο τότε μπορείς να παρέχεις ζωή στους άλλους και να
αντισταθμίζεις τις ελλείψεις τους. Δεν θα πρέπει να τους μιλάς με διδακτικό τόνο· αυτή είναι,
θεμελιωδώς, η λανθασμένη θέση να έχει κανείς. Κατά τη συναναστροφή, πρέπει να κατανοείς
τα πνευματικά ζητήματα, να διαθέτεις σοφία και να είσαι σε θέση να κατανοείς τι υπάρχει
μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αν πρόκειται να υπηρετήσεις τους άλλους, τότε πρέπει να
είσαι το σωστό είδος ανθρώπου και πρέπει να συναναστρέφεσαι με όλο σου το είναι.
Το σημαντικότερο τώρα είναι να μπορείς να Με συναναστρέφεσαι, να επικοινωνείς
στενά μαζί Μου, να τρως και να πίνεις μόνος σου και να πλησιάσεις στον Θεό. Πρέπει να
καταφέρεις να κατανοήσεις τα πνευματικά ζητήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πρέπει
να είσαι σε θέση να αντιλαμβάνεσαι ξεκάθαρα το περιβάλλον σου και ό,τι έχει κανονιστεί
στον χώρο που σε περιβάλλει. Είσαι ικανός να καταλάβεις τι είμαι Εγώ; Είναι καίριας
σημασίας να τρως και να πίνεις με βάση τα όσα σου λείπουν και να ζεις σύμφωνα με τον λόγο
Μου! Αναγνώρισε τα χέρια Μου και μη διαμαρτύρεσαι. Εάν διαμαρτυρηθείς και
απομακρυνθείς, ίσως χάσεις την ευκαιρία να λάβεις τη χάρη του Θεού. Ξεκίνα πλησιάζοντάς
Με: Τι σου λείπει και πώς θα πρέπει να Με πλησιάσεις και να κατανοήσεις την καρδιά Μου;
Είναι δύσκολο να Με πλησιάσουν οι άνθρωποι, διότι δεν μπορούν να αποχωριστούν τον
εαυτό τους. Η διάθεσή τους είναι πάντοτε ασταθής, είναι διαρκώς μία κρύο μία ζέστη, και
αυτοί οι άνθρωποι γίνονται επηρμένοι και αυτάρεσκοι τη στιγμή που γεύονται λίγη
γλυκύτητα. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν αφυπνισθεί ακόμα· πόσα από αυτά που λες
ενσαρκώνουν αυτό που είσαι; Πόσα από αυτά συνιστούν αυτοάμυνα, πόσα συνιστούν μίμηση
των άλλων και πόσα συνιστούν τήρηση των κανόνων; Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορείς ούτε
να συλλάβεις ούτε να κατανοήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι επειδή δεν ξέρεις πώς
να Με πλησιάσεις. Εξωτερικά, στοχάζεσαι συνεχώς τα πράγματα, βασιζόμενος στις
αντιλήψεις του εαυτού και του νου σου. Ερευνάς στα κρυφά, εμπλέκεσαι σε μικρό-σκευωρίες
και δεν μπορείς ούτε καν να τις φέρεις στην επιφάνεια. Αυτό δείχνει ότι δεν κατανοείς
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αληθινά το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν γνωρίζεις πραγματικά ότι κάτι δεν προέρχεται
από τον Θεό, τότε γιατί φοβάσαι να ορθώσεις το ανάστημά σου και να το απορρίψεις; Πόσοι
θα μπορούσαν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να μιλήσουν για Μένα; Δεν έχεις ούτε
ψήγμα της δύναμης χαρακτήρα που έχει το αρσενικό αγόρι.
Όλα όσα έχουν κανονισθεί επί του παρόντος έχουν σκοπό να σας εκπαιδεύσουν έτσι
ώστε να μπορείτε να αναπτυχθείτε στη ζωή σας, να κάνουν το πνεύμα σας οξύ και κοφτερό,
και να ανοίξουν τα πνευματικά σας μάτια ώστε να αναγνωρίζετε τα πράγματα που
προέρχονται από τον Θεό. Αυτά που προέρχονται από τον Θεό σού δίνουν τη δυνατότητα να
υπηρετείς με ικανότητα και φορτίο, και να είσαι ακλόνητος στο πνεύμα. Όλα τα πράγματα
που δεν προέρχονται από Εμένα είναι κενά· δεν σου προσφέρουν τίποτα, προκαλούν ένα κενό
στο πνεύμα σου, σε κάνουν να χάνεις την πίστη σου και δημιουργούν απόσταση ανάμεσα σ’
εσένα και σ’ Εμένα, παγιδεύοντάς σε μέσα στον ίδιο σου τον νου. Τώρα μπορείς να υπερβείς
καθετί εγκόσμιο όταν ζεις μέσα στο πνεύμα, αλλά το να ζεις μέσα στον νου σου ισοδυναμεί με
το να έχεις εξαπατηθεί από τον Σατανά· αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι πολύ απλό τώρα: Κοίταξέ
Με με την καρδιά σου, και το πνεύμα σου θα δυναμώσει στη στιγμή. Θα έχεις ένα μονοπάτι
άσκησης κι Εγώ θα καθοδηγώ το κάθε σου βήμα. Ο λόγος Μου θα σου αποκαλύπτεται πάντα
και παντού. Ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, όσο δυσμενές κι αν είναι το περιβάλλον, θα σε
κάνω να βλέπεις καθαρά και η καρδιά Μου θα σου αποκαλύπτεται εάν προσβλέπεις σ’ Εμένα
με τη δική σου. Με αυτόν τον τρόπο, θα τρέξεις στον δρόμο που βρίσκεται εμπρός σου και δεν
θα χάσεις ποτέ τον δρόμο σου. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους
ψηλαφώντας εξωτερικά, όμως δεν το κάνουν ποτέ μέσα από το πνεύμα τους. Συχνά
αδυνατούν να αντιληφθούν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν συναναστρέφονται άλλους,
απλώς μπερδεύονται περισσότερο, δίχως να έχουν μονοπάτι να ακολουθήσουν και δίχως να
γνωρίζουν τι να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους ταλαιπωρεί· μπορεί να
διαθέτουν πολλά πράγματα και μπορεί να είναι πλούσια γεμάτοι εσωτερικά, όμως χρησιμεύει
αυτό σε κάτι; Έχεις πράγματι ένα μονοπάτι να ακολουθήσεις; Διαθέτεις καθόλου φώτιση και
διαφώτιση; Έχεις καμία νέα γνώση; Έχεις σημειώσει πρόοδο ή έχεις κάνει βήματα προς τα
πίσω; Μπορείς να συμβαδίσεις με το νέο φως; Δεν έχεις καθόλου υποταγή· η υποταγή για την
οποία μιλάς συχνά δεν είναι τίποτε άλλο παρά λόγια. Έχεις βιώσει μια υπάκουη ζωή;
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Πόσο μεγάλο είναι το εμπόδιο που δημιουργεί η αυταρέσκεια, η υπεροψία, η
ικανοποίηση με τον εαυτό και η αλαζονεία των ανθρώπων; Ποιος φταίει όταν δεν μπορείς να
εισέλθεις στην πραγματικότητα; Θα πρέπει να εξετάσεις προσεκτικά τον εαυτό σου για να
δεις εάν είσαι σωστός άνθρωπος. Όταν θέτεις τους στόχους και τους σκοπούς σου, έχεις
Εμένα στον νου σου; Τα λόγια και οι πράξεις σου λέγονται και γίνονται στην παρουσία Μου;
Εξετάζω όλες τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Δεν αισθάνεσαι ένοχος; Φοράς ένα ψεύτικο
προσωπείο για να το βλέπουν οι άλλοι και αποκτάς με ηρεμία έναν αέρα αυταρέσκειας· το
κάνεις αυτό ώστε να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Το κάνεις για να κρύψεις το κακό που
έχεις μέσα σου και σκαρφίζεσαι, μάλιστα, τρόπους να μετατοπίσεις αυτό το κακό σε κάποιον
άλλον. Μα τι δολιότητα κατοικεί μες στην καρδιά σου! Σκέψου όλα όσα έχεις πει. Δεν ήταν
προς δικό σου όφελος το ότι, φοβούμενος πως η ψυχή σου θα πάθαινε κακό, απέκρυψες τον
Σατανά και έπειτα αφαίρεσες με το ζόρι τη βρώση και την πόση από τους αδελφούς και τις
αδελφές σου; Τι έχεις να πεις για λογαριασμό σου; Πιστεύεις ότι την επόμενη φορά θα είσαι
σε θέση να επανορθώσεις για τη βρώση και την πόση που απομάκρυνε ο Σατανάς αυτήν τη
φορά; Έτσι, το βλέπεις τώρα καθαρά· είναι αυτό κάτι για το οποίο μπορείς να επανορθώσεις;
Μπορείς να αναπληρώσεις τον χαμένο χρόνο; Πρέπει να εξετάσετε επιμελώς τον εαυτό σας
για να διαπιστώσετε γιατί δεν έλαβε χώρα βρώση και πόση στις τελευταίες συναντήσεις, και
ποιος προκάλεσε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να συναναστραφείτε ένας-ένας μέχρι να
αποσαφηνιστεί. Εάν ένα τέτοιο άτομο δεν περιοριστεί κατά πολύ, τότε οι αδελφοί και οι
αδελφές σας δεν θα καταλάβουν, και κατόπιν απλώς θα ξανασυμβεί. Τα πνευματικά σας
μάτια είναι κλειστά· πάρα πολλοί από εσάς είστε τυφλοί! Επιπλέον, αυτοί που όντως βλέπουν
είναι απερίσκεπτοι αναφορικά με αυτό. Δεν ορθώνουν το ανάστημά τους ούτε εκφράζουν τη
γνώμη τους, και είναι και αυτοί τυφλοί. Αυτοί που βλέπουν αλλά δεν εκφράζουν τη γνώμη
τους είναι μουγγοί. Εδώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με αναπηρίες.
Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ζωή και ποια
είναι η οδός, και δεν κατανοούν το πνεύμα. Εκλαμβάνουν τον λόγο Μου ως έναν απλό τύπο.
Αυτό είναι πολύ αδιάλλακτο. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι η αληθινή ευγνωμοσύνη και ο
αληθινός αίνος. Μερικοί άνθρωποι αδυνατούν να αντιληφθούν τα κρίσιμα και πρωτεύοντα
πράγματα. Αντ’ αυτού, αντιλαμβάνονται μόνο τα δευτερεύοντα. Τι σημαίνει να διακόπτει
κανείς τη διαχείριση του Θεού; Τι σημαίνει να κατεδαφίζει την κατασκευή της εκκλησίας; Τι
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σημαίνει να διακόπτει το έργο του Αγίου Πνεύματος; Τι είναι ο υπηρέτης του Σατανά; Αυτές
οι αλήθειες πρέπει να γίνουν κατανοητές με σαφήνεια και όχι απλώς να εξετασθούν αμυδρά
και επιφανειακά. Ποια ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε βρώση και πόση αυτήν τη
φορά; Μερικοί άνθρωποι νιώθουν ότι θα πρέπει να δοξάζουν μεγαλόφωνα τον Θεό σήμερα,
όμως πώς θα πρέπει να Τον δοξάζουν; Πρέπει να το κάνουν ψάλλοντας ύμνους και
χορεύοντας; Άλλες μέθοδοι δεν θεωρούνται αίνοι; Μερικοί άνθρωποι έρχονται στις
συγκεντρώσεις με την αντίληψη ότι ο τρόπος για να δοξάσει κανείς τον Θεό είναι ο
ενθουσιώδης αίνος. Οι άνθρωποι έχουν αυτές τις αντιλήψεις και δεν δίνουν προσοχή στο έργο
του Αγίου Πνεύματος. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει απ’ αυτό είναι ότι συμβαίνουν
ακόμα διακοπές. Δεν πραγματοποιήθηκε βρώση και πόση σε αυτήν τη συνάντηση· όλοι σας
λέτε ότι ενδιαφέρεστε για το φορτίο του Θεού και ότι θα υπερασπιστείτε τη μαρτυρία της
εκκλησίας, όμως ποιος ανάμεσά σας έχει ενδιαφερθεί αληθινά για το φορτίο του Θεού;
Διερωτήσου το εξής: Είσαι κάποιος που έχει δείξει ενδιαφέρον για το φορτίο Του; Μπορείς να
κάνεις πράξη τη δικαιοσύνη για Εκείνον; Μπορείς να ορθώσεις το ανάστημά σου και να
μιλήσεις για Μένα; Μπορείς να κάνεις ακλόνητα πράξη την αλήθεια; Είσαι αρκετά θαρραλέος
ώστε να αγωνιστείς ενάντια σε όλες τις πράξεις του Σατανά; Θα μπορούσες να παραμερίσεις
τα συναισθήματά σου και να εκθέσεις τον Σατανά για χάρη της αλήθειας Μου; Μπορείς να
επιτρέψεις να εκπληρωθούν μέσα σου οι προθέσεις Μου; Έχεις προσφέρει την καρδιά σου
την πιο κρίσιμη στιγμή; Είσαι κάποιος που κάνει το θέλημά Μου; Θέσε στον εαυτό σου αυτά
τα ερωτήματα, και να τα σκέφτεσαι συχνά. Τα δώρα του Σατανά είναι μέσα σου, και εσύ είσαι
υπεύθυνος γι’ αυτό —διότι δεν κατανοείς τους ανθρώπους και δεν καταφέρνεις να
αναγνωρίσεις το δηλητήριο του Σατανά· οδηγείς τον εαυτό σου στον θάνατο. Ο Σατανάς σε
έχει εξαπατήσει πέρα για πέρα, σε σημείο που είσαι εντελώς μπερδεμένος. Έχεις μεθύσει με
το κρασί της ακολασίας και ταλαντεύεσαι πέρα δώθε, ανήμπορος να διατηρήσεις μια σταθερή
άποψη, και δεν έχεις μονοπάτι άσκησης. Δεν τρως ούτε πίνεις σωστά, τσακώνεσαι και
καυγαδίζεις με μανία, δεν ξεχωρίζεις το σωστό από το λάθος και ακολουθείς οποιονδήποτε
ηγείται. Διαθέτεις καθόλου αλήθεια; Μερικοί άνθρωποι υπερασπίζονται τον εαυτό τους και
επιδίδονται ακόμα και σε εξαπάτηση. Συναναστρέφονται τους άλλους, όμως αυτό τους οδηγεί
μονάχα σε αδιέξοδο. Από Εμένα λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι τις προθέσεις, τους στόχους,
τα κίνητρα και την πηγή τους; Πιστεύεις ότι μπορείς να αποζημιώσεις τους αδελφούς και τις
αδελφές σου για τη βρώση και την πόση που τους αφαιρέθηκε; Βρες μερικούς ανθρώπους να
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συναναστραφείς και ρώτησέ τους· άφησέ τους να μιλήσουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους: Τους
έχει παρασχεθεί κάτι; Ή μήπως γέμισε η κοιλιά τους με βρόμικο νερό και σκουπίδια, και τώρα
δεν έχουν μονοπάτι να ακολουθήσουν; Αυτό δεν θα κατεδάφιζε την εκκλησία; Πού είναι η
αγάπη ανάμεσα στους αδελφούς και στις αδελφές; Ερευνάς στα κρυφά ποιος έχει δίκιο και
ποιος έχει άδικο, όμως γιατί δεν φέρεις ένα φορτίο για την εκκλησία; Συνήθως, είσαι καλός
στο να φωνάζεις συνθήματα, όταν όμως συμβαίνουν στ’ αλήθεια τα πράγματα, είσαι αβέβαιος
σχετικά με αυτά. Μερικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν, αλλά μουρμουρίζουν απλώς σιωπηλά,
ενώ άλλοι εκφράζουν αυτά που κατανοούν, αλλά κανένας άλλος δεν λέει κουβέντα. Δεν
γνωρίζουν τι προέρχεται από τον Θεό και ποιο είναι το έργο του Σατανά. Πού είναι τα
εσωτερικά σας συναισθήματα για τη ζωή; Απλώς δεν μπορείτε να κατανοήσετε το έργο του
Αγίου Πνεύματος, ούτε και το αναγνωρίζετε, και σας είναι δύσκολο να δεχθείτε νέα
πράγματα. Δέχεσθε μόνο τα θρησκευτικά και τα κοσμικά πράγματα, τα οποία
συμμορφώνονται με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, πολεμάτε αλόγιστα. Πόσοι
άνθρωποι μπορούν να συλλάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πόσοι έχουν επωμιστεί
πραγματικά ένα φορτίο για την εκκλησία; Το αντιλαμβάνεσαι αυτό; Το να ψάλλεις ύμνους
είναι ένας τρόπος για να δοξάζεις τον Θεό, όμως δεν κατανοείς ξεκάθαρα την αλήθεια του να
δοξάζεις τον Θεό. Επιπλέον, είσαι αδιάλλακτος στον τρόπο με τον οποίο Τον δοξάζεις. Δεν
πρόκειται για μια αντίληψη που έχεις; Προσκολλάσαι πάντοτε αδιάκοπα στις δικές σου
αντιλήψεις και αδυνατείς να επικεντρωθείς στο τι θα κάνει σήμερα το Άγιο Πνεύμα,
αδυνατείς να αισθανθείς αυτό που αισθάνονται οι αδελφοί και οι αδελφές σου και αδυνατείς
να αναζητήσεις ήσυχα το θέλημα του Θεού. Ενεργείς στα τυφλά. Μπορεί να ψάλλεις καλά
τους ύμνους, όμως το αποτέλεσμα είναι σκέτο χάλι. Συνιστά αυτό στ’ αλήθεια βρώση και
πόση; Βλέπεις ποιος προκαλεί πραγματικά τις διακοπές; Δεν ζεις σε καμία περίπτωση μέσα
στο πνεύμα· αντιθέτως, εμμένεις σε διάφορες αντιλήψεις. Από πού κι ως πού συνιστά αυτό
τρόπο να επωμίζεσαι φορτίο για την εκκλησία; Πρέπει να δείτε ότι το έργο του Αγίου
Πνεύματος προχωρά με ακόμη ταχύτερο ρυθμό τώρα. Δεν είστε, συνεπώς, τυφλοί εάν
κρατάτε σφιχτά τις δικές σας αντιλήψεις και αντιστέκεστε στο έργο του Αγίου Πνεύματος;
Δεν ομοιάζει αυτό τη μύγα που πέφτει πάνω σε τοίχους και πετά τριγύρω βουίζοντας; Εάν
συνεχίσετε έτσι, θα απορριφθείτε.
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Αυτοί που ολοκληρώνονται πριν από την καταστροφή είναι υποτακτικοί στον Θεό. Ζουν
στηριζόμενοι στον Χριστό, γίνονται μάρτυρές Του και Τον εξυμνούν. Είναι τα νικηφόρα
αρσενικά παιδιά και οι καλοί στρατιώτες του Χριστού. Τώρα, είναι καίριας σημασίας να
ηρεμήσεις, να πλησιάσεις τον Θεό και να Τον συναναστραφείς. Εάν αδυνατείς να πλησιάσεις
τον Θεό, διατρέχεις τον κίνδυνο να αιχμαλωτιστείς από τον Σατανά. Εάν μπορείς να έρθεις
κοντά Μου και να Με συναναστραφείς, τότε θα σου αποκαλυφθούν όλες οι αλήθειες και θα
έχεις ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο να ζεις και να ενεργείς. Επειδή είσαι κάποιος που
είναι κοντά Μου, ο λόγος Μου δεν θα φύγει ποτέ από το πλευρό σου κι εσύ δεν θα
απομακρυνθείς ποτέ από τον λόγο Μου καθ’ όλη τη ζωή σου. Ο Σατανάς δεν θα έχει κανένα
τρόπο να σε εκμεταλλευθεί και, αντ’ αυτού, θα ντροπιαστεί και θα τραπεί σε φυγή ηττημένος.
Εάν ψάχνεις εξωτερικά αυτό που λείπει από μέσα σου, ίσως μερικές φορές να βρεις λίγο από
αυτό, όμως το μεγαλύτερο μέρος θα είναι κανόνες και πράγματα που δεν χρειάζεσαι. Πρέπει
να αποχωριστείς τον εαυτό σου, να τρως και να πίνεις περισσότερο τα λόγια Μου και να
γνωρίζεις πώς να τα στοχάζεσαι. Εάν δεν καταλαβαίνεις κάτι, να Με πλησιάζεις και να Με
συναναστρέφεσαι συχνά· με αυτόν τον τρόπο, τα πράγματα που κατανοείς θα είναι αληθινά
και πραγματικά. Πρέπει να ξεκινήσεις με το να Με πλησιάσεις. Αυτό είναι καίριας σημασίας!
Ειδάλλως, δεν θα γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις. Δεν μπορείς να τρως και να πίνεις
μόνος σου· πραγματικά, το ανάστημά σου είναι πολύ μικρό.

Κεφάλαιο 14
Αυτήν τη στιγμή, ο χρόνος πράγματι πιέζει. Το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί πολλές
διαφορετικές μεθόδους για να μας οδηγήσει στα λόγια του Θεού. Θα πρέπει να εφοδιαστείς
με όλες τις αλήθειες, να αγιοποιηθείς, να έχεις αληθινή εγγύτητα και σχέση μαζί Μου, και δεν
θα σου δοθεί καθόλου περιθώριο να είσαι επιλεκτικός. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν
εμπεριέχει συναισθήματα και δεν ενδιαφέρεται για το τι είδος ανθρώπου είσαι. Εφόσον είσαι
πρόθυμος να ερευνάς και να ακολουθείς —όχι να προβάλλεις δικαιολογίες ούτε να
διαπληκτίζεσαι για τα δικά σου κέρδη και τις δικές σου ζημίες— αλλά να ερευνάς πεινασμένος
και διψασμένος για δικαιοσύνη, τότε θα σε διαφωτίσω. Ανεξαρτήτως του πόσο ανόητος και
αδαής είσαι, Εγώ δεν εστιάζω σ’ αυτά τα πράγματα. Κοιτάζω να διαπιστώσω πόσο σκληρά
70

εργάζεσαι προς τη θετική πλευρά. Εάν εξακολουθείς να προσκολλάσαι στην αντίληψη του
εαυτού, κάνοντας κύκλους στον μικρόκοσμό σου, τότε νομίζω ότι βρίσκεσαι σε κίνδυνο… Τι
είναι η αρπαγή; Τι σημαίνει το να εγκαταλειφθεί κανείς; Πώς θα πρέπει να ζεις ενώπιον του
Θεού σήμερα; Πώς θα πρέπει να συνεργάζεσαι ενεργά μαζί Μου; Να απαλλαγείς από τις
δικές σου αντιλήψεις, να αναλύσεις τον εαυτό σου, να βγάλεις τη μάσκα σου, να δεις καθαρά
τον αληθινό εαυτό σου, να αποστραφείς τον εαυτό σου, να έχεις καρδιά που πεινά και διψά
για δικαιοσύνη, να πιστεύεις ότι εσύ ο ίδιος δεν αξίζεις πραγματικά τίποτα, να είσαι πρόθυμος
να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να είσαι σε θέση να παύσεις όλους τους τρόπους με τους
οποίους ενεργείς, να γαληνεύεις ενώπιόν Μου, να προσεύχεσαι περισσότερο, να στηρίζεσαι
με ειλικρίνεια σ’ Εμένα, να Με θαυμάζεις, και να μη σταματάς ποτέ να Με πλησιάζεις και να
επικοινωνείς μαζί Μου —αυτά τα πράγματα είναι καίριας σημασίας. Συχνά, οι άνθρωποι
κλείνονται στον εαυτό τους και γι’ αυτό δεν βρίσκονται ενώπιον του Θεού.
Το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος είναι όντως δύσκολο να το φανταστούν οι
άνθρωποι και εισέρχεται ολόκληρο στην πραγματικότητα· πράγματι δεν θα ωφελήσει το να
είσαι απερίσκεπτος ως προς αυτό. Εάν δεν έχεις τις σωστές προθέσεις στην καρδιά και τον
νου σου, τότε δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Από την αρχή έως το τέλος, πρέπει
να είσαι συνεχώς σε επαγρύπνηση και να είσαι βέβαιος ότι παραμένεις σε εγρήγορση και δεν
είσαι αμελής. Είναι ευλογημένοι όσοι βρίσκονται διαρκώς σε επαγρύπνηση και σε αναμονή
και όσοι γαληνεύουν ενώπιόν Μου! Είναι ευλογημένοι όσοι Με θαυμάζουν διαρκώς μέσα από
την καρδιά τους, όσοι φροντίζουν να ακούνε προσεκτικά τη φωνή Μου, όσοι δίνουν προσοχή
στις πράξεις Μου και όσοι κάνουν πράξη τα λόγια Μου! Ο χρόνος πραγματικά δεν επιδέχεται
καμία περαιτέρω καθυστέρηση· επιδημίες κάθε λογής θα ξεχυθούν ανεξέλεγκτα, ανοίγοντας
τα άγρια, αιμοσταγή στόματά τους για να σας κατασπαράξουν όλους σαν λαίλαπα! Υιοί Μου!
Έφθασε η ώρα! Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για σκέψη. Η μόνη διέξοδος που θα σας φέρει
υπό την προστασία Μου είναι να επιστρέψετε ενώπιόν Μου. Πρέπει να έχετε τον δυνατό
χαρακτήρα ενός αγοριού· μην είστε αδύναμοι ή αποκαρδιωμένοι. Πρέπει να συμβαδίζετε με
τα βήματά Μου, να μην αρνείστε το νέο φως και, καθώς σας λέω πώς να τρώτε και να πίνετε
τα λόγια Μου, θα πρέπει να υποτάσσεστε και να τα τρώτε και να τα πίνετε ορθά. Υπάρχει
ακόμα χρόνος να τσακώνεστε ή να ανταγωνίζεστε αυθαίρετα ο ένας τον άλλον; Μπορείτε να
κάνετε πόλεμο εάν δεν χορτάσετε και εάν δεν έχετε εφοδιαστεί πλήρως με την αλήθεια; Εάν
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θέλετε να νικήσετε τη θρησκεία, πρέπει να εφοδιαστείτε πλήρως με την αλήθεια. Να τρώτε
και να πίνετε τον λόγο Μου περισσότερο και να συλλογίζεστε περισσότερο τα λόγια Μου.
Πρέπει να τρώτε και να πίνετε τον λόγο Μου ανεξάρτητα, και να ξεκινήσετε πλησιάζοντας
τον Θεό. Ας είναι αυτή μια προειδοποίηση προς εσάς! Πρέπει να δώσεις προσοχή! Όσοι είναι
έξυπνοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν γρήγορα την αλήθεια! Εγκατάλειψε οτιδήποτε δεν
είσαι πρόθυμος να αποχωριστείς. Σου ξαναλέω ότι αυτά τα πράγματα είναι στ’ αλήθεια
επιζήμια για τη ζωή σου και δεν σε ωφελούν σε τίποτα! Ελπίζω ότι μπορείς να στηριχθείς
πάνω Μου στις ενέργειές σου· ειδάλλως, το μοναδικό μονοπάτι μπροστά σου είναι το
μονοπάτι του θανάτου —πού θα πας τότε για να αναζητήσεις το μονοπάτι της ζωής; Απόσυρε
την καρδιά σου, στην οποία αρέσει να ασχολείται με εξωτερικά πράγματα! Απόσυρε την
καρδιά σου, η οποία απειθεί στους άλλους ανθρώπους! Εάν η ζωή σου δεν μπορεί να ωριμάσει
και εάν έχεις εγκαταλειφθεί, τότε εσύ ο ίδιος δεν θα έχεις βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό σου;
Το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Εάν δεν είσαι σε θέση
να εγκαταλείψεις τις αντιλήψεις σου, τότε θα υποφέρεις από μια μεγάλη απώλεια. Εάν το
έργο συμβάδιζε με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, θα μπορούσαν η παλιά σου φύση και οι παλιές
σου αντιλήψεις να έλθουν στο φως; Θα μπορούσες να γνωρίσεις τον εαυτό σου; Ίσως
εξακολουθείς να πιστεύεις ότι δεν έχεις αντιλήψεις, όμως αυτήν τη φορά όλες ανεξαιρέτως οι
άσχημες πλευρές σου θα έλθουν ξεκάθαρα στο φως. Αναρωτήσου προσεκτικά:
Είσαι άνθρωπος που υποτάσσεται σ’ Εμένα;
Είσαι πρόθυμος και έτοιμος να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να Με ακολουθήσεις;
Είσαι άνθρωπος που αναζητά το πρόσωπό Μου με αγνή καρδιά;
Γνωρίζεις πώς να Με πλησιάσεις και να επικοινωνήσεις μαζί Μου;
Μπορείς να γαληνεύεις ενώπιόν Μου και να αναζητάς το θέλημά Μου;
Κάνεις πράξη τα λόγια που σου αποκαλύπτω;
Μπορείς να διατηρείς μια κανονική κατάσταση ενώπιόν Μου;
Μπορείς να διακρίνεις τις πονηρές σκευωρίες του Σατανά; Τολμάς να τις εκθέσεις;
Πώς ενδιαφέρεσαι για το φορτίο του Θεού;
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Είσαι άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το φορτίο του Θεού;
Πώς αντιλαμβάνεσαι το έργο του Αγίου Πνεύματος;
Πώς υπηρετείς συντονισμένα μέσα στην οικογένεια του Θεού;
Πώς καταθέτεις ισχυρή μαρτυρία για Μένα;
Πώς αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα για την αλήθεια;
Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να στοχαστείτε διεξοδικά αυτές τις αλήθειες. Τα
γεγονότα επαρκούν για να αποδείξουν ότι η ημέρα έρχεται πολύ σύντομα. Πρέπει να
καταστείτε ολοκληρωμένοι πριν έρθουν οι καταστροφές —αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα,
ένα υπερεπείγον ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί! Επιθυμώ να σας ολοκληρώσω, όμως βλέπω
ότι είστε πράγματι κάπως αχαλίνωτοι. Έχετε σθένος, αλλά δεν το αξιοποιείτε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και δεν έχετε κατανοήσει τα πιο σημαντικά πράγματα· αντιθέτως, το μόνο που
κατανοείτε είναι τα ασήμαντα ζητήματα. Τι ωφελεί να σκέφτεστε αυτά τα πράγματα; Δεν
είναι χάσιμο χρόνου; Σας δείχνω καλοσύνη με αυτόν τον τρόπο, όμως δεν το εκτιμάτε
καθόλου· απλά διαπληκτίζεστε μεταξύ σας —δεν έχουν πάει, λοιπόν, χαμένες όλες οι επίπονες
προσπάθειές Μου; Εάν συνεχίσετε έτσι, δεν θα αφιερώσω χρόνο για να σας καλοπιάσω! Σας
το λέω, εάν δεν συνειδητοποιήσετε την αλήθεια, το έργο του Αγίου Πνεύματος θα
απομακρυνθεί από εσάς! Δεν θα σας δίνεται πλέον τροφή, και ας πιστεύετε όπως κρίνετε
σκόπιμο. Έχω εκφέρει τα λόγια Μου διεξοδικά· είναι επιλογή σας να τα ακούσετε ή όχι. Όταν
έρθει η ώρα που θα βρίσκεστε σε σύγχυση, που δεν θα έχετε κανέναν δρόμο μπροστά σας και
δεν θα μπορείτε να δείτε το αληθινό φως, θα κατηγορήσετε Εμένα; Τι άγνοια! Ποια θα πρέπει
να είναι η συνέπεια εάν παραμένετε τόσο πολύ προσκολλημένοι στον εαυτό σας και αρνείστε
να τον αφήσετε; Το έργο σας δεν θα είναι απλώς μια μάταιη άσκηση; Πόσο οικτρό είναι να
μπείτε στο περιθώριο όταν επέλθουν οι καταστροφές!
Τώρα είναι η κρίσιμη φάση της οικοδόμησης της εκκλησίας. Εάν είστε ανίκανοι να
συνεργαστείτε ενεργά μαζί Μου και να Μου προσφέρετε τον εαυτό σας με όλη σας την
καρδιά και εάν δεν μπορείτε να απαρνηθείτε τα πάντα, τότε θα υποφέρετε απώλειες.
Εξακολουθείτε να μπορείτε να τρέφετε άλλες προθέσεις; Σας έδειξα επιείκεια με αυτόν τον
τρόπο, περιμένοντας να μετανοήσετε και να ξεκινήσετε εκ νέου. Εντούτοις, τώρα ο χρόνος
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δεν το επιτρέπει πια αυτό και πρέπει να αναλογιστώ την ευρύτερη εικόνα. Για χάρη του
σκοπού του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, τα πάντα προχωρούν προς τα εμπρός και τα
βήματά Μου πορεύονται προς τα εμπρός μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη
στιγμή —όσοι δεν μπορούν να συμβαδίσουν θα εγκαταλειφθούν. Κάθε μέρα υπάρχει νέο φως·
κάθε μέρα επιτελούνται νέες πράξεις. Κάθε μέρα προκύπτουν νέα πράγματα και όσοι δεν
μπορούν να δουν το φως είναι τυφλοί! Όσοι δεν ακολουθούν θα εξαλειφθούν…

Κεφάλαιο 15
Η εμφάνιση του Θεού έχει ήδη αναδυθεί σε όλες τις εκκλησίες. Το Πνεύμα είναι Αυτό
που ομιλεί· είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά, φέρει μεγαλοπρέπεια και απονέμει κρίση. Είναι ο
Υιός του ανθρώπου, ενδεδυμένος ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένος πλησίον των μαστών
ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών·
και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν
καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού
χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η
όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού!
Ο Υιός του ανθρώπου έχει καταστεί αντικείμενο μαρτυρίας, κι ο ίδιος ο Θεός έχει
αποκαλυφθεί ανοικτά. Η δόξα του Θεού έχει ξεχυθεί, λάμποντας αδυσώπητα σαν τον
φλεγόμενο ήλιο! Η ένδοξη όψη Του ακτινοβολεί εκτυφλωτικό φως· τίνος τα μάτια τολμούν να
Του αντισταθούν; Η αντίσταση οδηγεί στον θάνατο! Δεν υπάρχει το παραμικρό έλεος για
οτιδήποτε σκέφτεστε μέσα στην καρδιά σας, για οποιαδήποτε λέξη ξεστομίζετε ή για
οτιδήποτε κάνετε. Όλοι σας τελικά θα κατανοήσετε και θα δείτε τι είναι αυτό που έχετε
αποκτήσει —τίποτα άλλο πέρα από την κρίση Μου! Μπορώ να το ανεχτώ όταν δεν
καταβάλλετε προσπάθεια να φάτε και να πιείτε τον λόγο Μου, αλλά αντ’ αυτού διακόπτετε
αυθαίρετα και καταστρέφετε το οικοδόμημά Μου; Δεν θα φερθώ ευγενικά σε τέτοιου είδους
άτομα! Αν η συμπεριφορά σου επιδεινωθεί περισσότερο, θα καταστραφείς μέσα στις φλόγες!
Ο παντοδύναμος Θεός εκδηλώνεται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, χωρίς το παραμικρό
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κομμάτι σάρκας ή την παραμικρή σταγόνα αίματος να ενώνει το κεφάλι με τα δάχτυλα των
ποδιών. Αυτός υπερβαίνει τον σύμπαν κόσμο, καθισμένος στον ένδοξο θρόνο στον τρίτο
ουρανό, διοικώντας τα πάντα! Το σύμπαν και τα πάντα είναι μέσα στα χέρια Μου. Εγώ μιλώ
κι αυτό που λέω γίνεται. Ορίζω κάτι κι αυτό γίνεται. Ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια Μου·
βρίσκεται μέσα στο πηγάδι της αβύσσου! Όταν ακουστεί η φωνή Μου, ο ουρανός και η γη θα
παρέλθουν και θα καταστραφούν ολοσχερώς! Τα πάντα θα ανανεωθούν· αυτή είναι μια
αναλλοίωτη αλήθεια που είναι απολύτως σωστή. Έχω νικήσει τον κόσμο, καθώς και όλους
τους κακούς. Κάθομαι εδώ και σας μιλώ, κι όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν και
όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν.
Έρχεται το τέλος των ημερών· τα πάντα στον κόσμο αυτόν θα καταστραφούν ολοσχερώς,
και τα πάντα θα ξαναγεννηθούν. Να το θυμάστε αυτό! Μην το ξεχνάτε! Δεν επιτρέπεται
καμία ασάφεια! Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι Μου δεν θέλουσι παρέλθει!
Αφήστε Με να σας προτρέψω άλλη μια φορά: Μην τρέχετε εις μάτην! Ξυπνήστε! Μετανοήστε
και η σωτηρία είναι κοντά! Έχω ήδη εμφανιστεί ανάμεσά σας και η φωνή Μου έχει αναδυθεί.
Η φωνή Μου έχει αναδυθεί ενώπιόν σας· κάθε μέρα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσάς
και κάθε μέρα είναι φρέσκια και καινούρια. Με βλέπεις και σε βλέπω· σου μιλώ συνεχώς, και
έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσένα. Εντούτοις, Με απορρίπτεις και δεν Mε γνωρίζεις. Τα
πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν Μου, κι όμως εξακολουθείτε να διστάζετε! Διστάζετε!
Επαχύνθη η καρδία σας, τα μάτια σας έχουν τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν μπορείτε να
δείτε την ένδοξη όψη Μου —πόσο οικτροί είστε! Πόσο οικτροί!
Τα επτά Πνεύματα ενώπιον του θρόνου Μου έχουν αποσταλεί σε όλες τις γωνιές της γης
και Εγώ θα στείλω τον Αγγελιοφόρο Μου να μιλήσει στις εκκλησίες. Είμαι δίκαιος και πιστός·
είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς του ανθρώπου. Tο Άγιο Πνεύμα
ομιλεί προς τις εκκλησίες, και τα δικά Μου λόγια βγαίνουν μέσα από τον Υιό Μου· όλοι όσοι
έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν! Απλά να τα
τρώτε και να τα πίνετε, και μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υποτάσσονται και δίνουν
προσοχή στα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά την όψη
Μου σίγουρα θα αποκτήσουν νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι
και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ’ εσένα ανά πάσα στιγμή, και θα ανοίξουν τα
μάτια του πνεύματός σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού
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βασιλείου και να δεις ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο
καταφύγιο, και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν· η πείνα και ο λοιμός δεν θα
μπορούν να σε αγγίξουν, και οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν
να σε βλάψουν. Θα έλθεις μαζί Μου, θα βαδίσεις μαζί Μου και θα εισέλθεις στη δόξα μαζί
Μου!
Ο παντοδύναμος Θεός! Το ένδοξο σώμα Του εμφανίζεται ανοικτά, το άγιο πνευματικό
σώμα αναδύεται, και Αυτός είναι ο ίδιος ο ολοκληρωμένος Θεός! Ο κόσμος και η σάρκα έχουν
και τα δύο αλλάξει, και η μεταμόρφωσή Του στο όρος είναι η θεϊκή υπόσταση. Φορά το χρυσό
στέμμα στην κεφαλή Του, η ένδυσή Του είναι ολόλευκη, πλησίον των μαστών έχει ζώνη χρυσή
και τα πάντα στον κόσμο είναι το υποπόδιό Του. Οι οφθαλμοί Του είναι σαν φλόγα πυρός,
έχει μια οξεία δίστομο ρομφαία στο στόμα Του και έχει στο δεξί Του χέρι τους επτά αστέρες.
Η οδός προς τη βασιλεία είναι απεριόριστα φωτεινή, και η δόξα Του αναδύεται και λάμπει· τα
όρη χαίρονται και τα ύδατα γελούν· ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια περιστρέφονται όλα
στην ομαλή διάταξή τους καλωσορίζοντας τον μοναδικό, αληθινό Θεό, του οποίου η
θριαμβευτική επιστροφή αναγγέλλει την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Του, διάρκειας
έξι χιλιάδων ετών. Τα πάντα χοροπηδούν και χορεύουν με χαρά! Ζητωκραυγάστε! Ο
παντοδύναμος Θεός κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του! Τραγουδήστε! Το νικηφόρο λάβαρο του
Παντοδύναμου υψώνεται πάνω στο μεγαλοπρεπές, μεγαλειώδες όρος Σιών! Όλα τα έθνη
ζητωκραυγάζουν, όλοι οι λαοί τραγουδούν, το όρος Σιών γελά χαρωπά, και η δόξα του Θεού
έχει υψωθεί! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα την όψη του Θεού ούτε στα όνειρά μου, κι όμως
σήμερα την είδα. Ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με Εκείνον κάθε μέρα, Του απογυμνώνω
την καρδιά μου. Εκείνος προσφέρει πλουσιοπάροχα βρώση και πόση. Το ένδοξο φως Του
φωτίζει τα πάντα: τη ζωή, τα λόγια, τις πράξεις, τις σκέψεις, τις ιδέες. Εκείνος δείχνει τον
δρόμο σε κάθε βήμα και η κρίση Του πλήττει αμέσως όποια καρδιά είναι ανυπότακτη.
Να τρώμε μαζί με τον Θεό, να μένουμε μαζί, να ζούμε μαζί, να είμαστε μαζί Του, να
περπατάμε μαζί, να απολαμβάνουμε μαζί, να κερδίζουμε δόξα και ευλογίες μαζί, να
μοιραζόμαστε τη βασιλεία με Αυτόν και να συμβιώνουμε στη βασιλεία —μα τι αγαλλίαση! Τι
γλυκύτητα! Ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Του κάθε μέρα, μιλάμε μ’ Αυτόν κάθε
μέρα, συζητάμε συνεχώς, λαμβάνουμε νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις κάθε μέρα. Τα
πνευματικά μάτια μας ανοίγουν και βλέπουμε τα πάντα· όλα τα μυστήρια του πνεύματος
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αποκαλύπτονται σ’ εμάς. Η άγια ζωή είναι πράγματι ανέμελη· τρέξε γρήγορα και μη
σταματάς, προχώρα μπροστά συνεχώς —υπάρχει μια πιο θαυμαστή ζωή εμπρός σου. Μην
ικανοποιείσαι απλώς με μια γλυκιά γεύση· να επιζητάς διαρκώς να εισέλθεις στον Θεό. Αυτός
τα περικλείει όλα, είναι γενναιόδωρος, και έχει όλα όσα μας λείπουν. Να συνεργάζεσαι
ενεργά, να εισέλθεις σε Αυτόν και τίποτα δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η ζωή μας θα είναι
υπερβατική και κανένας άνθρωπος, ζήτημα ή πράγμα δεν θα μπορεί να μας ενοχλήσει.
Υπέρβαση! Υπέρβαση! Αληθινή υπέρβαση! Η υπερβατική ζωή του Θεού βρίσκεται εντός,
και τα πάντα έχουν πραγματικά χαλαρώσει! Υπερβαίνουμε τον κόσμο και τα εγκόσμια, δεν
αισθανόμαστε προσκολλημένοι στους συζύγους ή στα παιδιά μας. Υπερβαίνουμε τον έλεγχο
της ασθένειας και του περιβάλλοντος. Ο Σατανάς δεν τολμά να μας ενοχλήσει. Υπερβαίνουμε
εντελώς όλες τις καταστροφές. Έτσι επιτρέπουμε στον Θεό να αναλάβει τη βασιλεία!
Ποδοπατάμε κατάχαμα τον Σατανά, παραμένουμε ακλόνητοι στη μαρτυρία μας για την
εκκλησία και εκθέτουμε εντελώς το άσχημο πρόσωπο του Σατανά. Η οικοδόμηση της
εκκλησίας είναι εντός του Χριστού και το ένδοξο σώμα έχει αναδυθεί —έτσι ζει κανείς στην
αρπαγή!

Κεφάλαιο 16
Μετά τη μαρτυρία του Υιού του ανθρώπου, ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύφθηκε
δημόσια σ’ εμάς ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η μεταμόρφωση στο όρος! Τώρα,
αυτό γίνεται όλο και πιο αληθινό και μοιάζει περισσότερο με την πραγματικότητα. Έχουμε δει
τη μέθοδο του έργου του Αγίου Πνεύματος, ο ίδιος ο Θεός έχει ξεπροβάλει από το σαρκικό
σώμα. Δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ανθρώπου ούτε του διαστήματος ούτε της
γεωγραφίας· υπερβαίνει τα σύνορα της γης και της θάλασσας, επεκτείνεται σε ολόκληρο το
σύμπαν και στα πέρατα της γης, και όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί ακούν σιωπηλά τη φωνή
Του. Καθώς ανοίγουμε τα πνευματικά μάτια μας, βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού έχει
αναδυθεί από το ένδοξο σώμα Του· είναι ο ίδιος ο Θεός που αναδύεται από τη σάρκα. Είναι ο
ίδιος ο αληθινός και ολοκληρωμένος Θεός. Μας μιλά δημόσια, είναι πρόσωπο με πρόσωπο μ’
εμάς, μας συμβουλεύει, μας συμπονά, μας περιμένει, μας παρηγορεί, μας πειθαρχεί και μας
κρίνει. Μας οδηγεί από το χέρι και η αγωνία Του για εμάς καίει σαν φλόγα μέσα Του, με
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πρόθυμη καρδιά μας παροτρύνει βιαστικά να αφυπνισθούμε και να εισέλθουμε σ’ Αυτόν. Η
υπερβατική ζωή Του έχει γίνει μέσα σε όλους μας, και όλοι όσοι εισέρχονται σ’ Αυτόν θα
επιτύχουν υπέρβαση και θα νικήσουν τον κόσμο και όλα τα κακά, και θα κυβερνήσουν μαζί
Του. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι το πνευματικό σώμα του Θεού. Εάν διατάζει κάτι, αυτό θα
γίνει· εάν λέει κάτι, θα γίνει, κι εάν δίνει μια εντολή, θα πραγματοποιηθεί· είναι ο ένας
αληθινός Θεός! Ο Σατανάς βρίσκεται κάτω από τα πόδια Του, μέσα στο πηγάδι της αβύσσου.
Τα πάντα στο σύμπαν είναι μέσα στα χέρια Του· η ώρα έχει έρθει και τα πάντα θα επιτρέψουν
στην ανυπαρξία και θα ξαναγεννηθούν.

Κεφάλαιο 17
Η εκκλησία είναι υπό κατασκευή και ο Σατανάς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να την κατεδαφίσει. Θέλει να κατεδαφίσει την κατασκευή Μου με οποιοδήποτε δυνατό μέσο·
για τον λόγο αυτόν, η εκκλησία πρέπει να εξαγνιστεί γρήγορα. Δεν πρέπει να παραμείνει ούτε
το παραμικρό ψήγμα κακού· η εκκλησία πρέπει να εξαγνιστεί έτσι ώστε να γίνει αψεγάδιαστη
και να συνεχίσει να είναι τόσο αγνή όσο ήταν στο παρελθόν. Πρέπει να είστε σε επαγρύπνηση
και να περιμένετε διαρκώς, και πρέπει να προσεύχεστε περισσότερο ενώπιόν Μου. Πρέπει να
αναγνωρίζετε τις διάφορες σκευωρίες και τα πανούργα σχέδια του Σατανά, να αναγνωρίζετε
τα πνεύματα, να γνωρίζετε τους ανθρώπους και να είστε σε θέση να διακρίνετε κάθε είδους
ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα· πρέπει, επίσης, να τρώτε και να πίνετε περισσότερο τα
λόγια Μου και, το σπουδαιότερο, πρέπει να είστε σε θέση να τα τρώτε και να τα πίνετε μόνοι
σας. Εξοπλιστείτε με όλη την αλήθεια και ελάτε ενώπιόν Μου ώστε να μπορέσω να ανοίξω τα
πνευματικά σας μάτια και να σας δώσω τη δυνατότητα να δείτε όλα τα μυστήρια που
βρίσκονται μέσα στο πνεύμα… Όταν η εκκλησία εισέρχεται στη φάση της κατασκευής της, οι
άγιοι προχωρούν προς τη μάχη. Τα διάφορα απαίσια χαρακτηριστικά του Σατανά
παρατίθενται μπροστά σας: Θα σταματήσετε και θα κινηθείτε αργά προς τα πίσω ή θα
σταθείτε όρθιοι και, στηριζόμενοι πάνω Μου, θα συνεχίσετε να περπατάτε προς τα εμπρός;
Εκθέστε εντελώς τα διεφθαρμένα και άσχημα χαρακτηριστικά του Σατανά, μην κάνετε
οικονομία στα συναισθήματα και μη δείξετε καθόλου έλεος! Πολεμήστε τον Σατανά έως τον
θάνατο! Είμαι η ενίσχυσή σου και πρέπει να έχεις το πνεύμα του αρσενικού παιδιού! Ο
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Σατανάς επιτίθεται κατά τον επιθανάτιο ρόγχο του, όμως και πάλι δεν θα μπορέσει να
ξεφύγει από την κρίση Μου. Ο Σατανάς βρίσκεται κάτω από τα πόδια Μου και ποδοπατείται,
επίσης, από τα δικά σας πόδια —αυτό είναι γεγονός!
Σε όλους εκείνους τους θρησκευόμενους που προκαλούν διαταράξεις και σε εκείνους που
καταστρέφουν την κατασκευή της εκκλησίας, δεν μπορεί να δειχθεί το παραμικρό ίχνος
ανοχής, κι απεναντίας θα κριθούν πάραυτα· Ο Σατανάς θα εκτεθεί, θα ποδοπατηθεί, θα
καταστραφεί ολοσχερώς και δεν θα έχει πού να κρυφτεί. Κάθε λογής δαίμονες και στοιχειά
θα αποκαλύψουν σίγουρα την αληθινή μορφή τους ενώπιόν Μου, κι Εγώ θα τα ρίξω όλα μέσα
στο πηγάδι της αβύσσου, από το οποίο δεν θα ελευθερωθούν ποτέ· θα βρίσκονται όλα κάτω
από τα πόδια μας. Εάν θέλετε να αγωνιστείτε τον καλό αγώνα για την αλήθεια, τότε, πρώτα
απ’ όλα, δεν πρέπει να δίνετε στον Σατανά καμία ευκαιρία να εργαστεί —για τον σκοπό αυτό,
θα πρέπει να είστε σε σύμπνοια και να μπορείτε να υπηρετείτε συντονισμένοι, να
εγκαταλείψετε όλες τις αντιλήψεις, τις γνώμες, τις απόψεις σας και τους τρόπους με τους
οποίους πράττετε, να γαληνεύετε την καρδιά σας εντός Μου, να επικεντρώνεστε στη φωνή
του Αγίου Πνεύματος, να δίνετε προσοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος και να βιώνετε
λεπτομερώς τα λόγια του Θεού. Πρέπει να έχετε μία μόνο πρόθεση, κι αυτή να είναι να
γίνεται το θέλημά Μου. Δεν θα πρέπει να έχετε καμία άλλη πρόθεση πέρα από αυτήν. Πρέπει
να προσβλέπετε σ’ Εμένα με όλη σας την καρδιά, να παρακολουθείτε στενά τις πράξεις Μου
και τον τρόπο με τον οποίο ενεργώ, και να μην είστε καθόλου αμελείς. Το πνεύμα σας πρέπει
να είναι οξύ και τα μάτια σας ανοιχτά. Συνήθως, εκείνοι που δεν έχουν σωστές προθέσεις και
σωστούς στόχους, καθώς και εκείνοι που αρέσκονται να τους βλέπουν οι άλλοι, που είναι
πρόθυμοι να κάνουν πράγματα, που έχουν την τάση να προκαλούν διαταράξεις, που είναι
καλοί στο να μακρηγορούν περί θρησκευτικών δογμάτων, που είναι οι υπηρέτες του Σατανά
και ούτω καθεξής —όταν εγείρονται αυτοί οι άνθρωποι, αποτελούν μια δυσκολία για την
εκκλησία, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει στο κενό η βρώση και η πόση των λόγων του
Θεού από τους αδελφούς και τις αδελφές τους. Όταν συναντάτε τέτοιους ανθρώπους να
παίζουν θέατρο, να τους αποκλείετε αμέσως. Εάν, παρά τις επαναλαμβανόμενες νουθεσίες,
δεν αλλάξουν, τότε θα υποστούν απώλεια. Εάν εκείνοι που εμμένουν πεισματικά στους δικούς
τους τρόπους επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και προσπαθήσουν να
συγκαλύψουν τις αμαρτίες τους, η εκκλησία θα πρέπει να τους αποκόψει αμέσως και να μην
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τους αφήσει περιθώριο κινήσεων. Μη χάσετε τα πολλά προσπαθώντας να εξοικονομήσετε τα
λίγα· να είστε επικεντρωμένοι στην ευρύτερη εικόνα.
Τα πνευματικά σας μάτια πρέπει να είναι τώρα ανοιχτά και να μπορούν να αναγνωρίζουν
διάφορα είδη ανθρώπων μέσα στην εκκλησία:
Τι είδους άνθρωποι κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα και γνωρίζουν το πνεύμα;
Τι είδους άνθρωποι δεν κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα;
Τι είδους άνθρωποι έχουν κακό πνεύμα;
Τι είδους άνθρωποι έχουν μέσα τους το έργο του Σατανά;
Τι είδους άνθρωποι έχουν την τάση να προκαλούν διαταράξεις;
Τι είδους άνθρωποι έχουν μέσα τους το έργο του Αγίου Πνεύματος;
Τι είδους άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον για το φορτίο του Θεού;
Τι είδους άνθρωποι μπορούν να κάνουν το θέλημά Μου;
Ποιοι είναι οι πιστοί μάρτυρές Μου;
Να γνωρίζετε ότι το υψηλότερο σημερινό όραμα είναι η διαφώτιση που φέρνει στις
εκκλησίες το Άγιο Πνεύμα. Μην είστε συγκεχυμένοι αναφορικά με αυτά τα πράγματα· αντ’
αυτού, αφιερώστε χρόνο στη διεξοδική κατανόησή τους —αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο για
την πρόοδο της ζωής σας! Εάν δεν κατανοείτε αυτά τα πράγματα που βρίσκονται μπρος στα
ίδια σας τα μάτια, τότε δεν θα είστε σε θέση να βαδίσετε στο μονοπάτι που είναι μπροστά
σας· θα διατρέχετε συνεχώς τον κίνδυνο να υποκύψετε στον πειρασμό και να βρεθείτε
αιχμάλωτοι, και ίσως σας καταβροχθίσουν. Τα κύρια πράγματα που πρέπει να κάνεις τώρα
είναι να επικεντρωθείς στο να καταστείς ικανός να Με πλησιάσεις μέσα στην καρδιά σου και
να επικοινωνείς περισσότερο μαζί Μου. Αυτή η εγγύτητα και η επικοινωνία θα
αποκαταστήσουν οτιδήποτε σου λείπει ή αναζητάς. Θα έχεις σίγουρα τα απαραίτητα στη ζωή
σου και θα έχεις νέα διαφώτιση. Ποτέ δεν κοιτάζω πόσο αδαής ήσουν στο παρελθόν ούτε
στριφογυρίζουν στο μυαλό Μου οι παρελθοντικές παραβάσεις σου. Κοιτάζω το πώς Με
αγαπάς: Μπορείς να Με αγαπάς περισσότερο απ’ όσο αγαπάς οτιδήποτε άλλο; Κοιτάζω για
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να δω κατά πόσο μπορείς να γυρίσεις πίσω και να βασιστείς σ’ Εμένα για να απαλλαγείς από
την άγνοιά σου. Μερικοί άνθρωποι Μού εναντιώνονται, Με αψηφούν ανοιχτά και κρίνουν
τους άλλους· δεν γνωρίζουν τα λόγια Μου και είναι ακόμα πιο απίθανο να βρουν την όψη
Μου. Όλοι εκείνοι ενώπιόν Μου που Με αναζητούν ειλικρινά, που έχουν καρδιά που πεινά
και διψά για δικαιοσύνη —θα σε διαφωτίσω, θα σου αποκαλύψω, θα σου επιτρέψω να Με
δεις με τα ίδια σου τα μάτια και να κατανοήσεις αυτοπροσώπως το θέλημά Μου· η καρδιά
Μου θα σου αποκαλυφθεί σίγουρα, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις. Πρέπει να κάνεις
πράξη αυτό που διαφωτίζω μέσα σου σύμφωνα με τα λόγια Μου· ειδάλλως, θα κριθείς.
Ακολούθησε το θέλημά Μου και δεν θα χάσεις τον δρόμο σου.
Σε όλους όσοι επιζητούν να εισέλθουν στα λόγια Μου, η χάρη και οι ευλογίες θα
διπλασιαστούν επάνω τους, θα αποκτούν νέα διαφώτιση και γνώσεις κάθε μέρα, και θα
νιώθουν πιο φρέσκοι τρώγοντας και πίνοντας από τα λόγια Μου σε καθημερινή βάση. Θα τα
γεύονται με το ίδιο τους το στόμα: πόσο γλυκά είναι!… Πρέπει να είσαι προσεκτικός και να
μην ικανοποιείσαι όταν έχεις αποκτήσει λίγη γνώση και μια γεύση της γλυκύτητας· το βασικό
είναι να συνεχίσεις να αναζητάς περαιτέρω! Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το έργο του
Αγίου Πνεύματος είναι πραγματικά θαυμαστό και αληθινό —αυτό είναι πράγματι η θεϊκή
υπόσταση του Παντοδύναμου Θεού που αποκαλύπτεται ανοιχτά, και πρόκειται να συμβούν
σπουδαιότερα σημεία και τέρατα. Να είσαι διαρκώς προσεκτικός και σε επαγρύπνηση, να
κρατάς τα μάτια σου προσηλωμένα στην πηγή, να είσαι ήσυχος ενώπιόν Μου, να δίνεις
προσοχή και να ακούς προσεκτικά, και να είσαι σίγουρος για τα λόγια Μου. Δεν μπορεί να
υπάρξει ασάφεια· εάν έχεις οποιεσδήποτε αμφιβολίες, τότε φοβάμαι ότι θα πεταχτείς έξω
από τις πύλες. Να έχεις σαφή οράματα, να πατάς σε σταθερό έδαφος, να ακολουθείς αυτό το
ρεύμα της ζωής και να το ακολουθείς από κοντά, οπουδήποτε κι αν κυλά· δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εσωτερικεύσεις κάποιον ανθρώπινο δισταγμό. Απλώς να τρως, να πίνεις και να
αποδίδεις αίνο· να αναζητάς με αγνή καρδιά και να μην τα παρατάς ποτέ. Να φέρνεις συχνά
ενώπιόν Μου οτιδήποτε δεν κατανοείς και να φροντίζεις να μην τρέφεις αμφιβολίες, έτσι
ώστε να μπορείς να αποφύγεις να υποστείς μεγάλες απώλειες. Συμβάδισε! Συμβάδισε! Μείνε
κοντά! Ξεφορτώσου τα εμπόδιά σου και μην είσαι ακόλαστος. Προχώρα και επιδίωκε
ολόκαρδα και μην κάνεις πίσω. Πρέπει να προσφέρεις συνεχώς την καρδιά σου και να μη
χάνεις ποτέ ούτε μια στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα έχει διαρκώς νέο έργο να επιτελέσει, κάνει νέα
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πράγματα κάθε μέρα και έχει και νέα διαφώτιση κάθε μέρα· η μεταμόρφωση πάνω στο
βουνό, το άγιο πνευματικό σώμα του Θεού έχει εμφανιστεί! Ο Ήλιος της δικαιοσύνης
εκπέμπει φως και λάμπει· όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί έχουν δει την ένδοξη όψη Σου. Το φως
Μου θα λάμπει πάνω σε όλους εκείνους που έρχονται ενώπιόν Μου. Τα λόγια Μου είναι φως
που σε οδηγεί προς τα εμπρός. Δεν θα παρεκκλίνετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά καθώς
βαδίζετε, αλλά θα βαδίζετε μέσα στο φως Μου, και το τρέξιμό σας δεν θα είναι μάταιος
κόπος. Πρέπει να βλέπεις ξεκάθαρα το έργο του Αγίου Πνεύματος· εμπεριέχει το θέλημά
Μου. Όλα τα μυστήρια είναι κρυμμένα, μα θα σου αποκαλυφθούν σταδιακά. Να έχεις τα
λόγια Μου διαρκώς στον νου σου και να έρχεσαι ενώπιόν Μου για να επικοινωνείς
περισσότερο μαζί Μου. Το έργο του Αγίου Πνεύματος προχωρά. Να βαδίζεις στα ίχνη Μου·
σπουδαία θαύματα βρίσκονται εμπρός και θα σου αποκαλυφθούν ένα προς ένα. Μόνο εκείνοι
που προσέχουν, που περιμένουν και που είναι σε επαγρύπνηση θα τα δουν. Φρόντισε να μη
χαλαρώνεις. Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού πλησιάζει στο τελικό στάδιό του· η κατασκευή
της εκκλησίας θα επιτύχει, ο αριθμός των νικητών έχει ήδη καθοριστεί, το νικηφόρο αρσενικό
παιδί θα δημιουργηθεί, και αυτοί θα εισέλθουν στη βασιλεία μαζί Μου, θα αναλάβουν τη
βασιλική εξουσία μαζί Μου, θα κυβερνούν όλα τα έθνη με τη σιδερένια ράβδο και θα
βρίσκονται μαζί στη δόξα!

Κεφάλαιο 18
Το χτίσιμο της εκκλησίας δεν είναι εύκολο πράγμα! Είμαι δοσμένος με όλη Μου την
καρδιά στο χτίσιμό της και ο Σατανάς θα έκανε ό,τι μπορεί για να την καταστρέψει. Εάν
θέλεις να χτισθείς, οφείλεις να έχεις όραμα· οφείλεις να ζεις μια ζωή δίπλα Μου, να είσαι
μάρτυρας του Χριστού, να έχεις τον Χριστό σε μεγάλη εκτίμηση και να είσαι πιστός σ’ Εμένα.
Δεν θα πρέπει να προβάλλεις δικαιολογίες αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει να υπακούς άνευ
όρων· οφείλεις να υπομένεις οποιεσδήποτε δοκιμασίες και να αποδέχεσαι όλα όσα έρχονται
από Μένα. Οφείλεις να ακολουθείς οτιδήποτε κάνει το Άγιο Πνεύμα για να σε οδηγήσει.
Οφείλεις να έχεις έντονο πνεύμα και την ικανότητα να διακρίνεις τα πράγματα. Οφείλεις να
κατανοείς τους ανθρώπους και να μην ακολουθείς τυφλά τους άλλους, να κρατάς τα
πνευματικά σου μάτια ζωηρά και να κατέχεις εκτενή γνώση των πραγμάτων. Οι άνθρωποι
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που έχουν τον ίδιο νου μ’ Εμένα οφείλουν να καταθέτουν μαρτυρία Μου και να δώσουν την
αποφασιστική μάχη κατά του Σατανά. Οφείλεις τόσο να χτισθείς όσο και να δώσεις τη μάχη.
Είμαι ανάμεσά σας, σας στηρίζω και είμαι το καταφύγιό σας.
Η πρώτη διάταξη των εργασιών είναι να εξαγνισθείς, να γίνεις ένας αλλαγμένος
άνθρωπος και να έχεις σταθερό ταπεραμέντο. Οφείλεις να ζεις δίπλα Μου τόσο στα καλά όσο
και στα κακά περιβάλλοντα, και είτε βρίσκεσαι στο σπίτι σου είτε σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο, δεν πρέπει να αμφιβάλλεις εξαιτίας κάποιου άλλου ή εξαιτίας κάποιου συμβάντος ή
πράγματος. Και οφείλεις να μένεις ανυποχώρητος και, ως συνήθως, να βιώνεις τον Χριστό και
να εκδηλώνεις τον ίδιο τον Θεό. Οφείλεις να επιτελείς τη λειτουργία σου και να εκπληρώνεις
κανονικά τα καθήκοντά σου· αυτό δεν μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά, αλλά πρέπει να
διατηρείται μακροπρόθεσμα. Οφείλεις να λάβεις την καρδιά Μου ως δική σου, οι προθέσεις
Μου οφείλουν να γίνουν οι σκέψεις σου, οφείλεις να αναλογίζεσαι συνολικά την κατάσταση,
να αφήσεις τον Χριστό να αναδυθεί από μέσα σου και να υπηρετείς από κοινού με τους
άλλους. Οφείλεις να συμβαδίζεις με το έργο του Αγίου Πνεύματος και να ριχθείς στη μέθοδο
της σωτηρίας του Αγίου Πνεύματος. Οφείλεις να αδειάσεις τον εαυτό σου και να είσαι ένας
αθώος και ανοιχτός άνθρωπος. Οφείλεις να συναναστρέφεσαι και να έρχεσαι κανονικά σε
επαφή με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, να είσαι ικανός να πράττεις με το πνεύμα, να
τους αγαπάς, να αφήνεις τις δυνάμεις τους να εξισορροπούν τις αδυναμίες σου, να αναζητάς
να χτισθείς μέσα στην εκκλησία. Μόνο τότε θα έχεις πραγματικά μερίδιο στη βασιλεία.

Κεφάλαιο 19
Καθώς το έργο του Αγίου Πνεύματος συνεχίζει να προχωρά προς τα εμπρός, ο Θεός μάς
έχει εισαγάγει για ακόμα μια φορά σε έναν νέο τρόπο με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα.
Κατά συνέπεια, μερικοί άνθρωποι Με έχουν αναπόφευκτα παρεξηγήσει και Μου έχουν
εκφράσει παράπονα. Μερικοί Μου έχουν αντισταθεί και Μου έχουν εναντιωθεί και Με έχουν
εξετάσει εξονυχιστικά. Ωστόσο, Εγώ εξακολουθώ να περιμένω σπλαχνικά να μετανοήσετε και
να συμμορφωθείτε. Η αλλαγή στη μέθοδο του έργου του Αγίου Πνεύματος έγκειται στο
γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός έχει εμφανιστεί ανοικτά. Ο λόγος Μου θα παραμείνει
απαράλλαχτος! Εφόσον σώζω εσένα, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σε απαρνηθώ στη
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μέση της διαδρομής. Το θέμα είναι όμως ότι τρέφετε αμφιβολίες και θέλετε να γυρίσετε πίσω
με άδεια χέρια. Μερικοί από εσάς έχετε σταματήσει να προχωράτε προς τα εμπρός, ενώ άλλοι
απλώς περιμένετε και παρατηρείτε. Άλλοι πάλι χειρίζεστε παθητικά την κατάσταση και
μερικοί επιδίδεστε απλώς σε μίμηση. Έχετε σκληρύνει πραγματικά την καρδιά σας! Πήρες
αυτά που σας έχω πει και τα μετέτρεψες σε κάτι για το οποίο είσαι υπερήφανος ή σε κάτι για
το οποίο καυχιέσαι. Αναλογιστείτε το περαιτέρω: Δεν είναι τίποτα περισσότερο από λόγια
ελέους και κρίσης που κατέρχονται πάνω σας. Βλέποντας πως είστε πράγματι επαναστατικοί,
το Άγιο Πνεύμα μιλά και αναλύει ευθέως. Θα πρέπει να φοβάστε. Μην ενεργείς απερίσκεπτα,
μην κάνεις τίποτα βιαστικό και μην είσαι ματαιόδοξος, αλαζονικός και ισχυρογνώμων! Θα
πρέπει να επικεντρώνεσαι περισσότερο στο να κάνεις πράξη τα λόγια Μου και να τα βιώνεις
όπου κι αν πηγαίνεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να σε μεταμορφώσουν αληθινά εκ των έσω και
ώστε να μπορέσεις να έχεις τη διάθεσή Μου. Μόνο τέτοιου είδους αποτελέσματα είναι
αληθινά.
Προκειμένου να οικοδομηθεί η εκκλησία, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο ανάστημα
και να αναζητάς ολόψυχα και αδιάκοπα. Επιπλέον, πρέπει να δέχεσαι την καύση και την
κάθαρση του Αγίου Πνεύματος ώστε να γίνεις ένα άτομο που έχει μεταμορφωθεί. Μόνο υπό
αυτές τις συνθήκες μπορεί να οικοδομηθεί η εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος σάς έχει
οδηγήσει τώρα να ξεκινήσετε την οικοδόμηση της εκκλησίας. Εάν συνεχίσετε να
συμπεριφέρεστε με τον ίδιο θολωμένο και νωθρό τρόπο που συμπεριφερόσασταν στο
παρελθόν, τότε είστε πέραν πάσης ελπίδας. Πρέπει να εξοπλιστείτε με όλη την αλήθεια και
πρέπει να διαθέτετε πνευματική διάκριση και να πορεύεστε στην τέλεια οδό σύμφωνα με τη
σοφία Μου. Προκειμένου να οικοδομηθεί η εκκλησία, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στο πνεύμα
της ζωής, και όχι απλώς να μιμείστε επιφανειακά. Η διαδικασία της ανάπτυξης στη ζωή σας
είναι η ίδια διαδικασία με την οποία έχετε οικοδομηθεί. Ωστόσο, σημειώστε ότι εκείνοι που
βασίζονται σε χαρίσματα ή εκείνοι που αδυνατούν να κατανοήσουν τα πνευματικά ζητήματα
ή που στερούνται της πραγματικότητας, δεν μπορούν να οικοδομηθούν, ούτε μπορούν να
οικοδομηθούν εκείνοι που αδυνατούν να είναι κοντά Μου και να επικοινωνούν μαζί Μου
διαρκώς. Οι άνθρωποι που απασχολούν το μυαλό τους με αντιλήψεις ή ζουν σύμφωνα με
δόγματα, δεν μπορούν να οικοδομηθούν, ούτε μπορούν να οικοδομηθούν όσοι καθοδηγούνται
από τα συναισθήματά τους. Όπως κι αν σου φέρεται ο Θεός, πρέπει να υποτάσσεσαι απόλυτα
84

σ’ Εκείνον· ειδάλλως, δεν μπορείς να οικοδομηθείς. Όσοι είναι απορροφημένοι από τη δική
τους υπεροψία, αυταρέσκεια, υπερηφάνεια και ευχαρίστηση, και αρέσκονται να είναι
επικριτικοί και να επιδεικνύονται, δεν μπορούν να οικοδομηθούν. Όσοι δεν μπορούν να
υπηρετούν σε συντονισμό με άλλους, επίσης δεν μπορούν να οικοδομηθούν, και το ίδιο ισχύει
και για όσους δεν διαθέτουν πνευματική διάκριση και ακολουθούν τυφλά όποιον τους
καθοδηγεί. Παρομοίως, δεν μπορούν να οικοδομηθούν όσοι δεν κατανοούν τις προθέσεις
Μου και ζουν τη ζωή τους σε μια ξεπερασμένη κατάσταση, ούτε μπορούν να οικοδομηθούν
όσοι είναι πολύ αργοί για να ακολουθήσουν νέο φως και δεν έχουν κανένα όραμα ως θεμέλιο
προς οικοδόμηση.
Η εκκλησία θα πρέπει να οικοδομηθεί χωρίς καθυστέρηση· αυτό αποτελεί επείγον
μέλημα για Μένα. Θα πρέπει να ξεκινήσεις εστιάζοντας στα θετικά, και να συμμετάσχεις στο
ρεύμα της οικοδόμησης προσφέροντας τον εαυτό σου με όλη σου τη δύναμη. Σε διαφορετική
περίπτωση, θα απορριφθείς. Θα πρέπει να απαρνηθείς ολοκληρωτικά ό,τι πρέπει να
απαρνηθείς, και να τρως και να πίνεις ορθά ό,τι πρέπει να τρως και να πίνεις. Θα πρέπει να
βιώνεις την πραγματικότητα του λόγου Μου και να σταματήσεις να επικεντρώνεσαι σε
επιφανειακά και επουσιώδη ζητήματα. Διερωτήσου το εξής: Σε τι βαθμό έχεις αφομοιώσει τον
λόγο Μου; Σε τι βαθμό τον βιώνεις; Θα πρέπει να διατηρείς καθαρό μυαλό και να απέχεις από
βιαστικές πράξεις· ειδάλλως, αυτή η συμπεριφορά δεν θα σε βοηθήσει να επιτύχεις πρόοδο
στη ζωή, μα, στην πραγματικότητα, θα βλάψει την πρόοδό σου. Θα πρέπει να κατανοείς την
αλήθεια, να γνωρίζεις πώς να την κάνεις πράξη και να επιτρέψεις στον λόγο Μου να γίνει
πραγματικά η ζωή σου. Αυτό είναι το κύριο σημείο του ζητήματος!
Καθώς η οικοδόμηση της εκκλησίας έχει φτάσει τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο, ο Σατανάς
καταστρώνει σχέδια και βάζει τα δυνατά του για να την κατεδαφίσει. Θα πρέπει να μην είστε
απερίσκεπτοι, αλλά να προχωράτε με προσοχή και να ασκείτε πνευματική διάκριση. Χωρίς
αυτήν τη διάκριση, θα υποστείτε μεγάλες απώλειες. Αυτό δεν είναι ασήμαντο θέμα· θα πρέπει
να το εκλαμβάνετε ως εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Ο Σατανάς είναι κι αυτός ικανός να
δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις και να πουλά απομιμήσεις, όμως η εγγενής ιδιότητα αυτών
των πραγμάτων είναι διαφορετική. Οι άνθρωποι είναι πολύ ανόητοι και απερίσκεπτοι, και δεν
μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά. Αυτό καταδεικνύει, επίσης, πως είναι ανίκανοι να
παραμένουν διαρκώς νηφάλιοι και γαλήνιοι. Η καρδιά σας είναι άφαντη. Από τη μία, η
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υπηρεσία είναι τιμή, ενώ από την άλλη, μπορεί να είναι και απώλεια. Μπορεί να οδηγήσει είτε
σε ευλογίες είτε σε δυστυχία. Να παραμένετε ήρεμοι στην παρουσία Μου και να ζείτε
σύμφωνα με τον λόγο Μου, και, από πνευματική άποψη, θα παραμένετε πράγματι σε
επαγρύπνηση και θα ασκείτε τη διάκριση. Όταν φθάσει ο Σατανάς, θα είστε κατευθείαν
ικανοί να προφυλαχθείτε από αυτόν και να διαισθανθείτε την άφιξή του· θα νιώσετε
πραγματική ανησυχία στο πνεύμα σας. Το τρέχον έργο του Σατανά προσαρμόζεται στις
αλλαγές των τάσεων. Αν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται θολωμένα και στερούνται
εγρήγορσης, θα παραμείνουν σε αιχμαλωσία. Θα πρέπει να παραμένεις διαρκώς σε
επαγρύπνηση και να έχεις τα μάτια σου δεκατέσσερα. Μην τσακώνεσαι για τα κέρδη και τις
απώλειές σου και μη λογαριάζεις για το δικό σου όφελος· αντ’ αυτού, να επιζητείς να γίνεται
το θέλημά Μου.
Τα αντικείμενα μπορεί να φαίνονται ολόιδια, όμως η ιδιότητά τους μπορεί να διαφέρει.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγνωρίζεις τα άτομα καθώς και τα πνεύματα. Θα πρέπει
να ασκείς τη διάκριση και να παραμένεις πνευματικά νηφάλιος. Όταν εμφανίζεται το
δηλητήριο του Σατανά, θα πρέπει να μπορείς να το αναγνωρίζεις αμέσως· δεν μπορεί να
ξεφύγει από το φως της κρίσης του Θεού. Θα πρέπει να δίνεις περισσότερη προσοχή στο να
ακούς προσεκτικά τη φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου· μην ακολουθείς
τυφλά τους άλλους και μην περνάς για αληθινό κάτι που είναι ψεύτικο. Μην ακολουθείς
απλώς όποιον προπορεύεται, για να μη βιώσεις μεγάλες απώλειες. Πώς σας κάνουν να
νιώθετε όλα αυτά; Έχετε νιώσει τις συνέπειες; Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνεις τυχαία στην
υπηρεσία ούτε να εισάγεις τις δικές σου απόψεις σε αυτήν, ειδάλλως θα σε πατάξω. Ακόμα
χειρότερα, εάν αρνηθείς να υποταχθείς και συνεχίσεις να μιλάς και να πράττεις όπως
επιθυμείς, θα σε απομακρύνω! Η εκκλησία δεν χρειάζεται να συγκεντρώσει περισσότερους
ανθρώπους· θέλει μόνο εκείνους που αγαπούν ειλικρινά τον Θεό και ζουν πραγματικά
σύμφωνα με τον λόγο Μου. Θα πρέπει να έχεις επίγνωση της δικής σου πραγματικής
κατάστασης. Δεν πρόκειται για αυταπάτη όταν οι φτωχοί θεωρούν τους εαυτούς τους
πλούσιους; Προκειμένου να οικοδομηθεί η εκκλησία, πρέπει να ακολουθείτε το Πνεύμα· μην
προχωράτε ενεργώντας στα τυφλά. Αντ’ αυτού, μείνετε στις θέσεις σας και εκπληρώστε τις
λειτουργίες σας. Δεν θα πρέπει να ξεφεύγετε από τα όρια του ρόλου σας· θα πρέπει να
καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώνετε οποιαδήποτε λειτουργία μπορείτε
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να επιτελέσετε, και τότε η καρδιά Μου θα είναι ικανοποιημένη. Δεν σημαίνει ότι όλοι σας θα
επιτελέσετε την ίδια λειτουργία. Αντιθέτως, ο καθένας σας θα πρέπει να διαδραματίσει τον
δικό του ρόλο και να αφιερώσει την υπηρεσία του σε συντονισμό με τους άλλους μέσα στην
εκκλησία. Η υπηρεσία σας δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει προς καμία κατεύθυνση.

Κεφάλαιο 20
Το έργο του Αγίου Πνεύματος ανοίγει πυρ προς τα εμπρός φέρνοντάς σας σε ένα εντελώς
καινούριο βασίλειο, δηλαδή η πραγματικότητα της ζωής της βασιλείας έχει εμφανιστεί
ενώπιόν σας. Τα λόγια που εκφέρονται από το Άγιο Πνεύμα έχουν αποκαλύψει ευθέως το
βάθος νοήματος μέσα στην καρδιά σου και συνεπώς η μία εικόνα μετά την άλλη εμφανίζεται
ενώπιόν σας. Όλοι αυτοί που έχουν πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη, που έχουν την πρόθεση
να υπακούσουν, θα παραμείνουν σίγουρα στη Σιών και θα μείνουν στη Νέα Ιερουσαλήμ. Θα
κερδίσουν σίγουρα δόξα και τιμή μαζί Μου και θα μοιραστούν όμορφες ευλογίες μ’ Εμένα.
Τώρα, υπάρχουν μερικά μυστήρια του πνευματικού κόσμου που δεν έχετε δει ακόμα, καθώς
τα πνευματικά μάτια σας δεν είναι ανοιχτά· όλα τα πράγματα είναι απόλυτα εκπληκτικά, και
σημεία και τέρατα —πράγματα που οι άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί ποτέ— θα συμβούν
σταδιακά. Ο παντοδύναμος Θεός θα δείξει τα σπουδαιότερα θαύματά Του έτσι ώστε το
σύμπαν και τα πέρατα της γης και όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί να μπορούν να τα δουν ιδίοις
όμμασι, και να δουν επίσης πού έγκεινται η μεγαλοπρέπεια, η δικαιοσύνη και η παντοδυναμία
Μου. Η ημέρα πλησιάζει! Αυτή είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή —αποχωρείς ή εμμένεις
έως το τέλος και δεν γυρίζεις πίσω ποτέ; Μη στρέφεστε σε κανένα άτομο, ζήτημα ή πράγμα,
μη στρέφεστε στον κόσμο ή στους συζύγους, στα παιδιά ή στις αμφιβολίες σας σχετικά με τη
ζωή· στραφείτε απλά προς την αγάπη και το έλεός Μου, δείτε τι έχω πληρώσει για να σας
κερδίσω, τι είναι αυτό που είμαι και αυτά τα πράγματα θα σας προσφέρουν αρκετή
ενθάρρυνση.
Η ώρα είναι τόσο κοντά και το θέλημά Μου πρέπει να εκπληρωθεί επειγόντως. Δεν θα
τους απαρνηθώ εκείνους στο όνομά Μου αλλά θα σας φέρω όλους στη δόξα. Όμως μπορεί να
διαπιστωθεί ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Εάν κάποιος δεν μπορεί να κάνει αυτό το
επόμενο βήμα, τότε θα θρηνεί για τον εαυτό του σε όλη του τη ζωή και θα μετανιώνει όταν θα
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είναι ήδη πολύ αργά. Τώρα τα αναστήματά σας υποβάλλονται σε μια πρακτική δοκιμασία για
να διαπιστωθεί εάν μπορεί να χτισθεί η εκκλησία κι εάν μπορείτε να υπακούτε ο ένας τον
άλλο ή όχι. Βλέποντάς το από αυτή την οπτική, η υπακοή σου είναι στην πραγματικότητα μια
υπακοή όπου είσαι επιλεκτικός —παρόλο που ενδεχομένως είσαι ικανός να υπακούς έναν
άνθρωπο, δυσκολεύεσαι να υπακούς κάποιον άλλο. Αποκλείεται να είσαι υπάκουος όταν
βασίζεσαι στις ανθρώπινες αντιλήψεις. Ωστόσο, οι σκέψεις του Θεού υπερβαίνουν πάντοτε
εκείνες του ανθρώπου! Ο Χριστός υπάκουσε στον θάνατο και πέθανε πάνω στον σταυρό. Ο
Χριστός δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με προϋποθέσεις και λόγους· εφόσον ήταν το θέλημα
του Πατρός Του, υπάκουσε πρόθυμα. Η τωρινή υπακοή σου είναι πολύ περιορισμένη. Το λέω
σε όλους σας, υπακοή δεν σημαίνει να υπακούει κανείς τους ανθρώπους· αντιθέτως, σημαίνει
να υπακούει το έργο του Αγίου Πνεύματος και να υπακούει τον ίδιο τον Θεό. Τα λόγια Μου
σας ανανεώνουν και σας αλλάζουν εκ των έσω, ειδάλλως ποιος θα υπάκουε σε ποιον; Είστε
όλοι ανυπάκουοι απέναντι στους άλλους. Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να το κατανοήσετε
αυτό, τι είναι η υπακοή και πώς μπορείτε να βιώσετε μια υπάκουη ζωή. Πρέπει να έρχεστε
περισσότερο ενώπιόν Μου και να συναναστρέφεστε αυτό το ζήτημα, και σιγά-σιγά θα
φτάσετε να το κατανοήσετε και στη συνέχεια θα εγκαταλείψετε τις αντιλήψεις και τις
επιλογές που βρίσκονται μέσα σας. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν πλήρως
αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πράττω. Δεν έχει σημασία πόσο καλοί ή ικανοί είναι οι
άνθρωποι —χρησιμοποιώ τους πιο αδαείς, τους πιο ασήμαντους για να αποκαλύψω την
παντοδυναμία του Θεού και ταυτόχρονα να αντιστρέψω τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις
επιλογές κάποιων ανθρώπων. Οι πράξεις του Θεού είναι τόσο θαυμαστές και εκτείνονται
πέρα από τις εικασίες των ανθρώπων!
Εάν θέλεις πράγματι να γίνεις κάποιος που γίνεται μάρτυράς Μου, πρέπει να λαμβάνεις
την αλήθεια αγνά και όχι λανθασμένα. Πρέπει να επικεντρωθείς περισσότερο στο να κάνεις
πράξη τα λόγια Μου, να αναζητάς να ωριμάσει γρήγορα η ζωή σου. Μην αναζητάτε πράγματα
άνευ αξίας· δεν ωφελούν την πορεία της ζωής σας. Μπορείτε να οικοδομηθείτε μονάχα όταν η
ζωή σας θα έχει ωριμάσει και μόνο τότε θα μπορείτε να μεταφερθείτε μέσα στη βασιλεία —
αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Εξακολουθώ να επιθυμώ να σου μιλήσω λίγο ακόμα. Σου
έχω δώσει πολλά, όμως πόσα καταλαβαίνεις πραγματικά; Πόσα από αυτά που λέω έχουν γίνει
η πραγματικότητα της ζωής σου; Πόσα από αυτά που λέω βιώνεις; Μην αντλείς νερό με
88

καλάθι από μπαμπού —δεν θα καταφέρεις τίποτα στο τέλος και θα κερδίσεις μονάχα το κενό.
Άλλοι έχουν κερδίσει αληθινά οφέλη πολύ εύκολα· εσύ; Μπορείς να νικήσεις τον Σατανά εάν
είσαι άοπλος και δεν κουβαλάς καθόλου όπλα; Οφείλεις να ζεις βασιζόμενος περισσότερο στα
λόγια Μου και αυτά είναι το καλύτερο όπλο για αυτοάμυνα. Θα πρέπει να προσέξεις: Μην
εκλάβεις τα λόγια Μου ως κτήμα σου· εάν δεν τα γνωρίζεις, δεν τα αναζητάς, δεν προσπαθείς
να τα κατανοήσεις και δεν Με συναναστρέφεσαι αλλά είσαι ματαιόδοξος και ευχαριστημένος
με τον εαυτό σου, τότε θα υποστείς την απώλεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τώρα το
μάθημα σε αυτή την πτυχή και οφείλεις να βάλεις στην άκρη τον εαυτό σου και να
χρησιμοποιήσεις τη δύναμη των άλλων για να αντισταθμίσεις τα δικά σου ελαττώματα· μην
κάνεις απλά ό,τι θέλεις. Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν. Η ζωή των αδελφών αναπτύσσεται
μέρα με τη μέρα, εκείνοι βιώνουν την αλλαγή και ανανεώνονται όλοι μέρα με τη μέρα. Η
δύναμη των αδελφών εγείρεται και αυτό είναι υπέροχο! Τρέξε γρήγορα μέχρι τη γραμμή του
τερματισμού· κανείς δεν θα είναι ικανός να ασχοληθεί με κανέναν άλλο, απλά κάνε
προσωπικές προσπάθειες να συνεργαστείς μαζί Μου. Εκείνοι που έχουν όραμα, που
γνωρίζουν το επόμενο βήμα, που δεν είναι αποκαρδιωμένοι και που κοιτάζουν πάντοτε
μπροστά, είναι εγγυημένο ότι θα είναι αναμφίβολα νικητές. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή.
Να βεβαιωθείς ότι δεν είσαι αποκαρδιωμένος ή αποθαρρυμένος. Πρέπει να κοιτάξεις
μπροστά στα πάντα και να μη γυρίσεις πίσω, να θυσιάσεις τα πάντα, να εγκαταλείψεις όλα τις
περιπλοκές και να επιδιώξεις με όλη σου τη δύναμη. Για όσο σου απομένει μια ανάσα, να
επιμείνεις μέχρι το τέλος· μόνο αυτό θα είναι αξιέπαινο.

Κεφάλαιο 21
Το έργο του Αγίου Πνεύματος σας έχει φέρει τώρα σ’ έναν νέο ουρανό και σε μια νέα γη.
Τα πάντα ανανεώνονται, τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου, τα πάντα ξεκινούν εκ νέου! Οι
άνθρωποι, εξαιτίας των αντιλήψεών τους, αδυνατούν να το κατανοήσουν και τους φαντάζει
παράλογο, αλλά Εγώ είμαι Αυτός που εργάζεται και η σοφία Μου βρίσκεται μέσα σ’ αυτό.
Επομένως, αυτό που θα πρέπει να σας απασχολεί μονάχα είναι να αφήνετε όλες τις
αντιλήψεις και τις απόψεις σας, καθώς και να τρώτε και να πίνετε τον λόγο του Θεού όντας σε
υποταγή· μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία. Εφόσον εργάζομαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα
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επωμιστώ μια ιερή ευθύνη. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι κάπως
συγκεκριμένα. Αντιθέτως, ο Θεός είναι αυτός που κάνει θαυμαστά πράγματα, εκδηλώνοντας
την παντοδυναμία Του. Οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να κομπάζουν, εκτός κι αν κομπάζουν
για τον Θεό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποστείς απώλεια. Ο Θεός σηκώνει τους φτωχούς
από τη σκόνη. Οι ταπεινοί πρέπει να εξυψωθούν. Θα χρησιμοποιήσω τη σοφία Μου σε κάθε
μορφή της για να κυβερνήσω την οικουμενική εκκλησία, να κυβερνήσω όλα τα έθνη και όλους
τους λαούς, έτσι ώστε να βρίσκονται όλοι τους μέσα Μου και όλοι εσείς στην εκκλησία να
υποταχθείτε σ’ Εμένα. Εκείνοι που δεν υπάκουσαν παλαιότερα, πρέπει τώρα να είναι
υπάκουοι ενώπιόν Μου, πρέπει να υποτάσσονται ο ένας στον άλλον, να ανέχονται αλλήλους·
οι ζωές σας πρέπει να αλληλοσυνδέονται και πρέπει να αγαπάτε αλλήλους, χρησιμοποιώντας
όλοι τα δυνατά σημεία ο ένας του άλλου για να αντισταθμίσετε τις δικές σας αδυναμίες,
υπηρετώντας συντονισμένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα οικοδομηθεί η εκκλησία και ο Σατανάς
δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί καμία ευκαιρία. Μόνο τότε δεν θα έχει αποτύχει το σχέδιο
της διαχείρισής Μου. Να σας υπενθυμίσω κάτι ακόμα εδώ. Μην επιτρέπεις να
δημιουργούνται παρανοήσεις μέσα σου, επειδή ο τάδε ή ο δείνα είναι έτσι ή επειδή ενήργησε
κατά τον τάδε ή τον δείνα τρόπο, με αποτέλεσμα να εκφυλιστεί η πνευματική σου κατάσταση.
Όπως το βλέπω Εγώ, αυτό δεν είναι πρέπον και είναι κάτι άχρηστο. Δεν είναι Αυτός στον
οποίο πιστεύεις ο Θεός; Δεν είναι κάποιος άνθρωπος. Οι ρόλοι δεν είναι ίδιοι. Υπάρχει ένα
σώμα. Ο καθένας κάνει το καθήκον του, ο καθένας είναι στη θέση του κάνοντας ό,τι καλύτερο
μπορεί —για κάθε σπίθα υπάρχει μία λάμψη φωτός— και επιζητώντας την ωριμότητα στη
ζωή. Έτσι θα είμαι ικανοποιημένος.
Πρέπει να σας νοιάζει μόνο το να είστε γαλήνιοι ενώπιόν Μου. Διατήρησε στενή
επικοινωνία μαζί Μου, αναζήτησε περισσότερο όπου δεν κατανοείς, ανάπεμψε προσευχές και
περίμενε την ώρα Μου. Να βλέπεις τα πάντα καθαρά από το πνεύμα. Μην ενεργείς
απερίσκεπτα, ώστε να αποφύγεις να παρεκκλίνεις. Μόνο έτσι θα αποφέρει πραγματικά
καρπούς το γεγονός ότι τρως και πίνεις τον λόγο Μου. Να τρως και να πίνεις τον λόγο Μου
συχνά, να συλλογίζεσαι αυτά που έχω πει, να δίνεις προσοχή στο να κάνεις πράξη τον λόγο
Μου και να βιώνεις την πραγματικότητα του λόγου Μου· αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Η
διαδικασία της οικοδόμησης της εκκλησίας είναι επίσης η διαδικασία της ανάπτυξης της
ζωής. Αν η ζωή σου σταματήσει να εξελίσσεται, δεν μπορείς να οικοδομηθείς. Αν στηρίζεσαι
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στη φυσικότητα, στη σάρκα, στον ζήλο, στις συνεισφορές και στα προσόντα, όσο καλός κι αν
είσαι, δεν θα οικοδομηθείς. Πρέπει να ζεις μέσα στον λόγο της ζωής, να ζεις μέσα στη
διαφώτιση και τη φώτιση από το Άγιο Πνεύμα, να γνωρίζεις την πραγματική κατάστασή σου
και να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος. Πρέπει να έχεις την ίδια ενόραση στο πνεύμα, να έχεις
νέα διαφώτιση και να είσαι ικανός να συμβαδίζεις με το νέο φως. Πρέπει να είσαι ικανός να
Με πλησιάζεις και να επικοινωνείς μαζί Μου αδιάκοπα, να είσαι ικανός να βασίζεις τις
καθημερινές ενέργειές σου στον λόγο Μου, να είσαι ικανός να χειρίζεσαι κατάλληλα κάθε
λογής άνθρωπο, συμβάν και πράγμα με βάση τον λόγο Μου, έχοντας τον λόγο Μου ως
πρότυπό σου και βιώνοντας τη διάθεσή Μου σε κάθε δραστηριότητα στη ζωή σου.
Αν επιθυμείς να συλλάβεις και να φροντίσεις το θέλημά Μου, πρέπει να δώσεις προσοχή
στον λόγο Μου. Μην ενεργείς με απερισκεψία. Όλα όσα δεν εγκρίνω θα έχουν άσχημο τέλος.
Η ευλογία εμπεριέχεται μόνο σ’ αυτά που έχω επιδοκιμάσει. Μιλώ και γίνεται. Δίνω εντολή
και εδραιώνεται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε αυτά που δεν έχω επιτρέψει,
ώστε να αποφύγετε να Με εξοργίσετε. Αν τα κάνεις, δεν θα προλάβεις να νιώσεις μεταμέλεια.

Κεφάλαιο 22
Το να πιστεύεις στον Θεό δεν είναι εύκολο πράγμα. Ακολουθείς όπως-όπως, τρως τα
πάντα και νομίζεις ότι είναι όλα τόσο ενδιαφέροντα, τόσο γευστικά! Υπάρχουν κάποιοι που
συνεχίζουν τις επιδοκιμασίες —αυτοί δεν διαθέτουν καμία ικανότητα διάκρισης στο πνεύμα
τους. Αυτήν την εμπειρία αξίζει να την αναλύσετε διεξοδικά. Κατά τις έσχατες ημέρες,
πνεύματα κάθε λογής εμφανίζονται για να παίξουν τον ρόλο τους, ερχόμενα σε ανοιχτή
αντίθεση με την πρόοδο που κάνουν τα παιδιά του Θεού και συμμετέχοντας στο
σαμποτάρισμα της οικοδόμησης της εκκλησίας. Αν το πάρετε αυτό ελαφρά και δώσετε
ευκαιρίες στον Σατανά να εργαστεί, θα φέρει άνω κάτω την εκκλησία, οι άνθρωποι θα
πανικοβληθούν και θα νιώσουν απόγνωση και, σε σοβαρές περιπτώσεις, τα οράματά τους θα
εξαφανιστούν. Με αυτόν τον τρόπο, το επίπονο τίμημα που έχω πληρώσει επί τόσα χρόνια θα
πάει χαμένο.
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Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την οικοδόμηση της εκκλησίας είναι, επίσης, το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Σατανάς φτάνει στο απόγειο του παροξυσμού του. Ο
Σατανάς προκαλεί συχνά ενοχλήσεις και διακοπές μέσω κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είναι
εκείνοι που δεν γνωρίζουν το πνεύμα κι εκείνοι που είναι νέοι πιστοί και μπορούν να παίζουν
πιο εύκολα τον ρόλο του Σατανά. Συχνά, επειδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος, ενεργούν με αυθαίρετο τρόπο, σε απόλυτη συμφωνία με τις δικές τους
προτιμήσεις, τον δικό τους τρόπο λειτουργίας και τις δικές τους αντιλήψεις. Μη βγάλεις άχνα
—αυτό είναι για τη δική σου προστασία. Να ακούς και να υπακούς σωστά. Η εκκλησία
διαφέρει από την κοινωνία. Δεν μπορείς απλώς να λες ό,τι θέλεις· δεν μπορείς να λες ό,τι σου
κατέβει. Αυτά δεν περνάνε εδώ, καθώς εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Ο Θεός δεν αποδέχεται
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι. Πρέπει να λειτουργείς ακολουθώντας το
Πνεύμα· πρέπει να βιώνεις τα λόγια του Θεού, και τότε θα σε θαυμάζουν οι άλλοι. Πρέπει
πρώτα να επιλύσεις όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις μέσα σου, στηριζόμενος στον Θεό.
Βάλε τέλος στην εκφυλισμένη διάθεσή σου και κατόρθωσε να καταλάβεις πραγματικά την
κατάστασή σου και να μάθεις πώς θα πρέπει να λειτουργείς· συνέχισε να συναναστρέφεσαι
για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνεις. Είναι απαράδεκτο κάποιος να μην έχει γνώθι σαυτόν.
Πρώτα γιάτρεψε τη δική σου αρρώστια, και τρώγοντας και πίνοντας πιο συχνά τα λόγια Μου
και φέρνοντάς τα στον νου σου, να ζεις τη ζωή σου και να λειτουργείς με βάση τα λόγια Μου·
είτε βρίσκεσαι στο σπίτι είτε κάπου αλλού, θα πρέπει να επιτρέπεις στον Θεό να ασκεί
εξουσία μέσα σου. Αποτίναξε τη σάρκα και τη φυσική υπόσταση. Άφηνε πάντοτε τα λόγια του
Θεού να επικρατούν μέσα σου. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το ότι η ζωή σου δεν αλλάζει·
με την πάροδο του χρόνου θα νιώσεις τελικά ότι η διάθεσή σου έχει αλλάξει κατά πολύ.
Πρωτύτερα, ανυπομονούσες να βρεθείς στο προσκήνιο· είτε δεν υπάκουγες σε κανέναν είτε
ήσουν φιλόδοξος, αυτάρεσκος ή ξιπασμένος —σταδιακά θα απαλλαγείς από αυτά τα
πράγματα. Αν θέλεις να απαλλαγείς από αυτά εδώ και τώρα, είναι αδύνατον! Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι ο παλιός σου εαυτός δεν θα αφήσει τους άλλους να τον αγγίξουν, είναι πολύ
βαθιά ριζωμένος μέσα σου. Συνεπώς, πρέπει να κάνεις υποκειμενικές προσπάθειες, να
υπακούς θετικά και ενεργά στο έργο του Αγίου Πνεύματος, να χρησιμοποιείς τη θέλησή σου
για να συνεργάζεσαι με τον Θεό, και να είσαι διατεθειμένος να κάνεις πράξη τα λόγια Μου.
Αν διαπράξεις κάποια αμαρτία, ο Θεός θα σε πειθαρχήσει. Όταν επιστρέψεις και αρχίσεις να
καταλαβαίνεις, τότε όλα θα είναι μεμιάς καλά μέσα σου. Αν μιλάς υπερβολικά, τότε θα
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πειθαρχηθείς αμέσως μέσα σου. Βλέπεις ότι ο Θεός δεν αντλεί καμία ευχαρίστηση από
τέτοιου είδους πράγματα, οπότε, αν σταματήσεις αμέσως, θα βιώσεις εσωτερική γαλήνη.
Υπάρχουν κάποιοι νέοι πιστοί, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι τα συναισθήματα της
ζωής ή πώς να ζουν μέσα σ’ αυτά τα συναισθήματα. Μερικές φορές αναρωτιέσαι, παρόλο που
δεν έχεις πει τίποτα, γιατί νιώθεις τόση ανησυχία μέσα σου; Εκείνες τις φορές είναι που κάτι
πάει στραβά με τις σκέψεις και το μυαλό σου. Μερικές φορές κάνεις τις δικές σου επιλογές,
έχεις τις δικές σου αντιλήψεις και απόψεις· μερικές φορές θεωρείς ότι οι άλλοι είναι
κατώτεροι από εσένα· μερικές φορές κάνεις τους δικούς σου εγωιστικούς υπολογισμούς και
δεν προσεύχεσαι ούτε εξετάζεις τον εαυτό σου. Γι’ αυτό νιώθεις ανησυχία μέσα σου. Ίσως να
γνωρίζεις ποιο είναι το πρόβλημα, οπότε, επικαλέσου αμέσως το όνομα του Θεού μέσα στην
καρδιά σου, πλησίασε τον Θεό και θα ανακάμψεις. Όταν η καρδιά σου είναι πολύ ταραγμένη
και ανήσυχη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νομίζεις ότι ο Θεός σού επιτρέπει να
μιλήσεις. Οι νέοι πιστοί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο να υπακούν τον Θεό
αναφορικά μ’ αυτό. Τα συναισθήματα που βάζει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο είναι η γαλήνη, η
χαρά, η διαύγεια και η σιγουριά. Συχνά, υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, που θα τα
κάνουν θάλασσα και θα λειτουργούν αυθαίρετα —αυτά όλα συνιστούν διακοπές· δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σ’ αυτό. Αν έχεις προδιάθεση σ’ αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει πρώτα
να πάρεις κάποια «προληπτική φαρμακευτική αγωγή» για να την αποβάλλεις· διαφορετικά,
θα προκαλείς διακοπές και ο Θεός θα σε πατάξει. Μην είσαι αυτάρεσκος· χρησιμοποίησε τα
δυνατά σημεία των άλλων για να αντισταθμίσεις τις δικές σου ελλείψεις, κοίτα πώς ζουν οι
άλλοι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και δες αν αξίζει να μιμηθείς τη ζωή, τις πράξεις και τα
λόγια τους. Αν θεωρείς τους άλλους κατώτερους από σένα, είσαι αυτάρεσκος, επηρμένος και
δεν ωφελείς κανέναν. Αυτό που έχει ζωτική σημασία τώρα είναι να επικεντρωθείς στη ζωή, να
τρως και να πίνεις περισσότερο από τα λόγια Μου, να τα βιώνεις, να τα γνωρίζεις, τα λόγια
Μου να γίνουν πράγματι η ζωή σου —αυτά είναι τα βασικά. Είναι δυνατόν να ωριμάσει η ζωή
κάποιου που δεν μπορεί να ζει σύμφωνα με τα λόγια του Θεού; Όχι, δεν είναι δυνατόν.
Πρέπει να ζεις σύμφωνα με τα λόγια Μου ανά πάσα στιγμή και να τα λαμβάνεις ως κώδικα
συμπεριφοράς στη ζωή σου, ώστε να νιώσεις ότι ο Θεός ευφραίνεται όταν λειτουργείς
σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα και μισεί κάθε άλλον τρόπο συμπεριφοράς· και σιγά-σιγά, θα
αρχίσεις να βαδίζεις στον σωστό δρόμο. Πρέπει να καταλάβεις ποια πράγματα προέρχονται
από τον Θεό και ποια από τον Σατανά. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Θεό σού
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χαρίζουν οράματα με ακόμα μεγαλύτερη διαύγεια και σε φέρνουν ολοένα πιο κοντά στον
Θεό· μοιράζεσαι ειλικρινή αγάπη με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, έχεις την ικανότητα
να δείχνεις ενδιαφέρον για το φορτίο του Θεού, και η καρδιά σου είναι μονίμως γεμάτη
αγάπη για τον Θεό. Έχεις έναν δρόμο μπροστά σου να διαβείς. Τα πράγματα που
προέρχονται από τον Σατανά κάνουν τα οράματα να εξαφανίζονται μαζί σου και σε κάνουν
να χάσεις όλα όσα είχες πρωτύτερα· αποξενώνεσαι από τον Θεό, δεν αγαπάς καθόλου τους
αδελφούς και τις αδελφές σου και η καρδιά σου είναι γεμάτη μίσος. Οδηγείσαι στην
απόγνωση, δεν επιθυμείς να διάγεις πλέον την εκκλησιαστική ζωή και έχει χαθεί πια η αγάπη
για τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Αυτό είναι έργο του Σατανά, καθώς και η συνέπεια του
έργου των μοχθηρών πνευμάτων.
Αυτή είναι, τώρα, μια κρίσιμη στιγμή. Πρέπει να παραμείνετε στο πόστο σας μέχρι την
τελευταία σας βάρδια, να καθαρίσετε τα πνευματικά μάτια σας, ώστε να μπορείτε να
ξεχωρίζετε το καλό από το κακό και να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την οικοδόμηση της
εκκλησίας. Απαλλαγείτε από τους λακέδες του Σατανά, τις θρησκευτικές αναταραχές και το
έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Εξαγνίστε την εκκλησία, κάντε το θέλημά Μου να
επιτελεστεί απρόσκοπτα, και σ’ αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τις
καταστροφές, στ’ αλήθεια θα σας καταστήσω ολοκληρωμένους όσο το δυνατόν γρηγορότερα,
και θα σας φέρω στη δόξα.

Κεφάλαιο 23
Προς όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που έχουν ακούσει τη φωνή Μου: Έχετε
ακούσει τη φωνή της σκληρής κρίσης Μου και έχετε υπομείνει ακραία δεινά. Ωστόσο, πρέπει
να γνωρίζετε πως πίσω από την αυστηρή φωνή Μου κρύβονται οι προθέσεις Μου! Σας
πειθαρχώ, ώστε να μπορέσετε να σωθείτε. Πρέπει να γνωρίζετε πως, για τους αγαπητούς
υιούς Μου, θα σας πειθαρχήσω, θα σας κλαδέψω και θα σας καταστήσω ολοκληρωμένους
σύντομα. Η καρδιά Μου είναι τόσο πρόθυμη, αλλά εσείς δεν κατανοείτε την καρδιά Μου και
δεν ενεργείτε σύμφωνα με τον λόγο Μου. Σήμερα, ο λόγος Μου έρχεται πάνω σας, σας κάνει
να αναγνωρίσετε πραγματικά πως ο Θεός είναι ένας στοργικός Θεός και όλοι σας έχετε βιώσει
την ειλικρινή αγάπη του Θεού. Ωστόσο, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που
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προσποιούνται και, όταν δουν τη θλίψη άλλων ανθρώπων, θα έχουν κι αυτοί δάκρυα στα
μάτια τους. Υπάρχουν άλλοι που, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να χρωστάνε στον Θεό και
φαίνονται μετανιωμένοι, ωστόσο, μέσα τους, δεν κατανοούν πραγματικά τον Θεό, ούτε είναι
σίγουροι γι’ Αυτόν· αντιθέτως, είναι απλώς ένα προσωπείο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που
απεχθάνομαι περισσότερο! Αργά ή γρήγορα, αυτοί οι άνθρωποι θα αποκοπούν από την πόλη
Μου. Η πρόθεσή Μου είναι ότι θέλω εκείνους που Με θέλουν διακαώς, και μόνο εκείνοι που
Με επιδιώκουν με αληθινή καρδιά μπορούν να Με ευχαριστήσουν· εκείνους σίγουρα θα τους
στηρίξω με τα ίδια Μου τα χέρια και θα διασφαλίσω πως δεν θα αντιμετωπίσουν καμία
συμφορά. Οι άνθρωποι που θέλουν πραγματικά τον Θεό, θα είναι πρόθυμοι να δείχνουν
στοχαστικό ενδιαφέρον προς την καρδιά του Θεού και να κάνουν το θέλημά Μου. Επομένως,
πρέπει σύντομα να εισέλθετε στην πραγματικότητα και να δεχτείτε τον λόγο Μου ως τη ζωή
σας —αυτό είναι το μεγαλύτερο φορτίο Μου. Αν οι εκκλησίες και οι άγιοι εισέλθουν όλοι στην
πραγματικότητα και είναι όλοι ικανοί να συναναστραφούν απευθείας μαζί Μου, να είναι
πρόσωπο με πρόσωπο μ’ Εμένα και να κάνουν πράξη την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, μόνο
τότε είναι οι αγαπημένοι υιοί Μου, αυτοί με τους οποίους είμαι πολύ ευχαριστημένος, και σ’
αυτούς θα απονείμω όλες τις μεγάλες ευλογίες.

Κεφάλαιο 24
Η ώρα πλησιάζει ακόμη περισσότερο. Αφυπνιστείτε! Όλοι οι άγιοι! Θα μιλήσω σ’ εσάς.
Όλοι όσοι ακούσουν, θα ξυπνήσουν. Είμαι ο Θεός στον οποίο έχετε πίστη όλα αυτά τα χρόνια.
Σήμερα, έχω ενσαρκωθεί και έχω εμφανιστεί μπροστά στα μάτια σας, και αυτό αποκαλύπτει
ποιος πραγματικά Με θέλει, ποιος είναι πρόθυμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για
Μένα, ποιος ακούει τον λόγο Μου πραγματικά και ποιος είναι πρόθυμος να κάνει πράξη την
αλήθεια. Διότι Εγώ είμαι ο Παντοδύναμος Θεός· μπορώ να δω όλα τα μυστικά του ανθρώπου
που κρύβονται στο σκοτάδι, γνωρίζω ποιος Με θέλει πραγματικά και γνωρίζω ποιος Μου
αντιστέκεται· μπορώ να παρατηρώ τα πάντα.
Τώρα, επιθυμώ να συγκροτήσω το συντομότερο δυνατόν μια ομάδα ανθρώπων που
επιθυμούν την καρδιά Μου· εκείνους που δύνανται να δείχνουν στοχαστικό ενδιαφέρον προς
τα φορτία Μου. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην οδηγήσω στην κάθαρση και στον εξαγνισμό την
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εκκλησία Μου· η εκκλησία είναι η καρδιά Μου. Απεχθάνομαι όλους τους μοχθηρούς
ανθρώπους που σας εμποδίζουν από το να τρώτε και να πίνετε τον λόγο Μου. Αυτό συμβαίνει
γιατί υπάρχουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι που δεν Με θέλουν πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι γεμάτοι δόλο, δεν Με πλησιάζουν με την αληθινή καρδιά τους, είναι κακοί και είναι
άνθρωποι που στέκονται εμπόδιο στην εκπλήρωση του θελήματός Μου· δεν είναι άνθρωποι
που κάνουν πράξη την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι αυταρέσκεια και αλαζονεία,
είναι εξωφρενικά φιλόδοξοι, αγαπούν να είναι απαξιωτικοί και τα λόγια που εκφέρουν είναι
ευχάριστα στ’ αυτιά, αλλά, στα κρυφά, δεν κάνουν πράξη την αλήθεια. Αυτοί οι κακοί
άνθρωποι θα αποκοπούν όλοι τους και θα εξαλειφθούν· θα δεινοπαθήσουν σε καταστροφές.
Αυτός ο λόγος έχει ως σκοπό να σας υπενθυμίσει και να σας νουθετήσει, ώστε να παραμείνετε
στο μονοπάτι που επιθυμεί η καρδιά Μου. Πάντα να επιστρέφετε στο πνεύμα σας, διότι
αγαπώ εκείνους που Μ’ αγαπούν με όλη την καρδιά τους. Επειδή Με πλησιάζετε, θα σας
προστατεύω και θα σας κρατώ μακριά από εκείνους τους μοχθηρούς, θα σας κάνω να μείνετε
σταθεροί στον οίκο Μου και θα σας περιφρουρώ μέχρι τέλους.

Κεφάλαιο 25
Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας του μέλλοντος αιώνος, ο Πρίγκιπας της ειρήνης, ο
Θεός μας είναι Βασιλεύς! Ο Παντοδύναμος Θεός βαδίζει στο Όρος των Ελαιών. Τι ωραία που
είναι! Ακούστε! Εμείς οι φύλακες υψώνουμε τη φωνή μας· ενώνουμε τη φωνή μας και
τραγουδούμε μαζί, διότι ο Θεός έχει επιστρέψει στη Σιών. Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια
την ερήμωση της Ιερουσαλήμ. Ας αλαλάξουμε, ας τραγουδήσουμε μαζί, διότι ο Θεός μάς έχει
παρηγορήσει και έχει λυτρώσει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός έχει γυμνώσει τον άγιο βραχίονά Του
ενώπιον όλων των εθνών, η αληθινή θεϊκή υπόσταση έχει εμφανιστεί! Όλα τα πέρατα της γης
έχουν δει τη σωτηρία από τον Θεό μας.
Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Τα επτά Πνεύματα έχουν αποσταλεί από τον θρόνο Σου προς κάθε
εκκλησία για να αποκαλύψουν όλα τα μυστήριά Σου. Καθισμένος στον ένδοξο θρόνο Σου,
διαχειρίζεσαι τη βασιλεία Σου και την έχεις εδραιώσει και στεριώσει με αμεροληψία και
δικαιοσύνη, κι έχεις καθυποτάξει όλα τα έθνη ενώπιόν Σου. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Έχεις
χαλαρώσει το ζωνάρι των βασιλέων, έχεις ανοίξει διάπλατα τις πύλες της πόλης ενώπιόν Σου,
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για να μην κλείσουν ποτέ. Διότι το φως Σου έχει έλθει και η δόξα Σου ανατέλλει και
ακτινοβολεί απαστράπτουσα. Σκότος σκεπάζει τη γη και ζόφος τα έθνη. Ω, Θεέ Μου! Εσύ,
όμως, έχεις εμφανιστεί και έχεις ρίξει το φως Σου πάνω μας, και η δόξα Σου θα φανερωθεί
πάνω μας· όλα τα έθνη θα έλθουν στο φως Σου και οι βασιλείς στη λάμψη Σου. Ύψωσε τα
μάτια Σου και κοίτα γύρω: Οι υιοί Σου συναθροίζονται ενώπιόν Σου και έρχονται από μακριά·
οι θυγατέρες Σου μεταφέρονται στα χέρια. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Η μεγάλη Σου αγάπη μας
έχει καταβάλει· Εσύ οδηγείς τα βήματά μας στον δρόμο προς τη βασιλεία Σου, και είναι τα
άγια λόγια Σου που μας διαποτίζουν.
Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Σ’ ευχαριστούμε και Σε επαινούμε! Άσε μας να Σε κοιτάξουμε εκεί
ψηλά, να καταθέσουμε μαρτυρία σ’ Εσένα, να Σε αινήσουμε και να Σου ψάλλουμε με
ειλικρινή, ήρεμη και αδιαίρετη καρδιά. Ας έχουμε ομοφροσύνη και ας οικοδομηθούμε μαζί,
και είθε να μας κάνεις σύντομα εκείνους που επιθυμεί η καρδιά Σου, εκείνους που Εσύ
χρησιμοποιείς. Επιθυμούμε να επιτελεστεί το θέλημά Σου απρόσκοπτα επί γης!

Κεφάλαιο 26
Υιοί Μου, να δίνετε προσοχή στον λόγο Μου, να ακούτε σιωπηλά τη φωνή Μου, και θα
σου αποκαλύψω. Να είσαι ήσυχος μέσα Μου, διότι Εγώ είμαι ο Θεός σου, ο μόνος Λυτρωτής
σας. Πρέπει να ησυχάζετε την καρδιά σας την κάθε στιγμή και να ζείτε μέσα Μου· είμαι ο
βράχος σου, Αυτός που σας υποστηρίζει. Μην έχετε άλλο φρόνημα, στηριχτείτε πάνω Μου με
όλη την καρδιά σας και σίγουρα θα σας εμφανιστώ· είμαι ο Θεός σας! Αχ, εκείνοι οι
αμφισβητίες! Είναι βέβαιο πως δεν μπορούν να παραμείνουν σταθεροί και δεν θα κερδίσουν
τίποτα. Πρέπει να γνωρίζετε τι ώρα είναι τώρα και πόσο κρίσιμη ώρα είναι! Πόσο κρίσιμο
σημείο

είναι!

Μην

ασχολείστε

με

πράγματα

ανούσια·

πλησιάστε

Με

γρήγορα,

συναναστραφείτε μαζί Μου και θα σας αποκαλύψω όλα τα μυστήρια.
Πρέπει να ακούτε το σύνολο του λόγου που διδάσκει το Άγιο Πνεύμα· μην τον
παραγκωνίζετε. Τόσες φορές έχετε ακούσει τον λόγο Μου και, στη συνέχεια, τον έχετε
ξεχάσει. Αχ, απερίσκεπτοι! Έχετε χάσει τόση ευλογία! Τώρα, πρέπει να αφουγκραστείτε
προσεκτικά και να δώσετε προσοχή στον λόγο Μου, να συναναστραφείτε περισσότερο μαζί
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Μου και να Με πλησιάσετε περισσότερο. Θα σου διδάξω καθετί που δεν κατανοείς και θα σε
οδηγήσω στο μονοπάτι προς τα εμπρός. Μη δίνεις πολλή σημασία στη συναναστροφή με
άλλους ανθρώπους, καθώς πλέον υπάρχουν πολλοί που κηρύττουν γράμματα και δόγματα,
και πολλοί λίγοι που κατέχουν αληθινά την πραγματικότητά Μου. Η συναναστροφή τους
κάνει τον άλλο μπερδεμένο και μουδιασμένο, χωρίς να γνωρίζει πώς να προχωρήσει. Αφού
τους ακούσει κανείς, μπορεί απλώς να κατανοήσει κάτι παραπάνω για τα γράμματα και τα
δόγματα. Πρέπει να προσέχετε τα βήματά σας, να προστατεύετε την καρδιά σας και να ζείτε
πάντα ενώπιόν Μου, να επικοινωνείτε μαζί Μου, να Με πλησιάζετε, και θα σε αφήσω να δεις
εκείνο που δεν κατανοείς. Πρέπει να προσέχετε τι λέτε, να παρακολουθείτε από κοντά την
καρδιά σας την κάθε στιγμή και να βαδίζετε στο μονοπάτι που βαδίζω.
Δεν αργεί πλέον· απομένει λίγος χρόνος. Βιαστείτε να απαρνηθείτε τα πάντα εκτός από
Μένα και ελάτε να Με ακολουθήσετε! Δεν θα σας κακομεταχειριστώ. Έχετε παρανοήσει τις
ενέργειές Μου τόσες φορές, ωστόσο, γνωρίζετε πόσο πολύ σας αγαπώ; Αχ, απλώς δεν
κατανοείτε την καρδιά Μου. Όσο κι αν αμφιβάλλατε και όσο κι αν Μου χρωστούσατε στο
παρελθόν, δεν θα το θυμάμαι. Ωστόσο, σας επέλεξα ώστε να προχωρήσετε εμπρός και να
ενεργήσετε σύμφωνα με το θέλημά Μου.
Τώρα είναι η ώρα που δεν επιδέχεται την παραμικρή καθυστέρηση. Αν από εδώ και στο
εξής έχετε κάποια άλλη πρόθεση, τότε θα σας πλήξει η κρίση Μου. Αν Με αφήσετε έστω και
για μια στιγμή, τότε θα γίνετε σαν τη γυναίκα του Λωτ. Το έργο του Αγίου Πνεύματος
επιταχύνει τώρα τον ρυθμό του και εκείνοι που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το νέο φως
βρίσκονται σε κίνδυνο. Εκείνοι που δεν επαγρυπνούν, θα εγκαταλειφθούν· πρέπει να
προστατεύσετε τον εαυτό σας. Πρέπει να γνωρίζεις πως τα πάντα στο περιβάλλον γύρω σου
βρίσκονται εκεί επειδή Εγώ το επέτρεψα· Εγώ διευθετώ τα πάντα. Δες ξεκάθαρα και
ικανοποίησε την καρδιά Μου στο περιβάλλον που σου προσέφερα. Μη φοβάσαι· ο
Παντοδύναμος Θεός των δυνάμεων θα είναι σίγουρα μαζί σου· φυλάει τα νώτα σας και είναι η
ασπίδα σας. Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν υπερβολικά πολλές αντιλήψεις και αυτό Με κάνει να
μπορώ να εκφράσω το θέλημά Μου μόνο μέσα από εκείνους που οι άλλοι περιφρονούν·
εκείνοι που είναι επηρμένοι και αυτάρεσκοι, αλαζονικοί και υπερόπτες, φιλόδοξοι και
απαξιωτικοί, θα ντροπιαστούν. Όσο δείχνετε αληθινό ενδιαφέρον προς το φορτίο Μου, θα
προετοιμάζω τα πάντα για σας. Απλώς ακολουθήστε Με!
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Κεφάλαιο 27
Ο ένας αληθινός Θεός που κυβερνά το σύμπαν και τα πάντα —ο Παντοδύναμος Θεός, ο
Χριστός των εσχάτων ημερών! Αυτή είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος· είναι αδιάσειστη
απόδειξη! Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να γίνει μάρτυρας παντού, ώστε κανείς να μην έχει
αμφιβολίες. Ο θριαμβευτής Βασιλιάς, ο Παντοδύναμος Θεός! Έχει υπερισχύσει έναντι του
κόσμου, έχει υπερισχύσει έναντι της αμαρτίας και έχει επιτύχει τη λύτρωση! Μας σώζει, αυτή
την ομάδα των ανθρώπων που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, και μας καθιστά
ολοκληρωμένους ώστε να κάνουμε το θέλημά Του. Βασιλεύει σε όλη τη γη, την παίρνει πίσω
και καταδιώκει τον Σατανά μέχρι το πηγάδι της αβύσσου. Κρίνει τον κόσμο και ουδείς μπορεί
να ξεφύγει από τα χέρια Του. Βασιλεύει ως Βασιλιάς.
Ολόκληρη η γη αγάλλεται! Αινεί τον θριαμβευτή Βασιλιά, τον Παντοδύναμο Θεό. Εις
τους αιώνας των αιώνων! Είσαι άξιος τιμής και αίνου. Η εξουσία και η δόξα ανήκουν στον
μέγα Βασιλιά του σύμπαντος!
Ο χρόνος είναι λίγος· να ακολουθείς στ’ αχνάρια του Παντοδύναμου Θεού και να
συνεχίζεις εμπρός. Να είσαι σχολαστικός μέχρι υπερβολής, να δείχνεις ενδιαφέρον προς το
φορτίο Του, να είσαι σε σύμπνοια μαζί Του και να δαπανάς τον εαυτό σου για το σχέδιο
διαχείρισής Του. Δεν πρέπει να κρατήσεις τα υπάρχοντά σου και δεν υπάρχει πολύς χρόνος.
Χάρισέ τα! Μην τα κρατάς! Χάρισέ τα! Μην τα κρατάς!

Κεφάλαιο 28
Βλέπεις πως ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα και πως το έργο του Αγίου Πνεύματος
προχωράει ολοταχώς, κάτι που σε έχει κάνει να αποκτήσεις τόσο μεγάλες ευλογίες και να
δεχθείς τον Βασιλέα του σύμπαντος, τον Παντοδύναμο Θεό, ο οποίος είναι ο λαμπερός Ήλιος,
ο Βασιλεύς της βασιλείας —αυτή είναι όλη η χάρη και το έλεός Μου. Τι άλλο θα μπορούσε να
σε αποκόψει από την αγάπη Μου; Συλλογίσου προσεκτικά, μην προσπαθείς να ξεφύγεις,
περίμενε σιωπηλά ενώπιόν Μου την κάθε στιγμή και μην περιπλανιέσαι διαρκώς εκεί έξω. Η
καρδιά σου πρέπει να παραμένει κοντά στην καρδιά Μου και, ό,τι κι αν συμβεί, μην ενεργείς
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στα τυφλά ή αυθαιρέτως. Πρέπει να προσβλέπεις στο θέλημά Μου, να κάνεις ό,τι επιθυμώ και
να είσαι αποφασισμένος να εγκαταλείψεις ό,τι δεν επιθυμώ. Δεν πρέπει να ενεργείς με βάση
τα συναισθήματά σου, αλλά, αντιθέτως, κάνε πράξη τη δικαιοσύνη, όπως Εγώ, χωρίς
συναίσθημα ούτε καν για τους γονείς σου. Πρέπει να εγκαταλείψεις όλα όσα δεν συνάδουν με
την αλήθεια και να προσφέρεις και να δαπανάς τον εαυτό σου για Μένα με αγνή καρδιά που
να Μ’ αγαπά. Μην υφίστασαι τον έλεγχο κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή αντικειμένου·
εφόσον κάτι συνάδει με το θέλημά Μου, τότε απλώς να το κάνεις πράξη σύμφωνα με τον λόγο
Μου. Μη φοβάσαι, γιατί σε στηρίζουν τα χέρια Μου, κι Εγώ θα σε προστατέψω από όλους
τους κακοποιούς. Θα πρέπει να περιφρουρείς την καρδιά σου, να είσαι μέσα Μου την κάθε
στιγμή, διότι η ζωή σου στηρίζεται στη δική Μου· αν Μ’ αφήσεις, τότε θα μαραζώσεις αμέσως.
Θα πρέπει να γνωρίζεις πως αυτές είναι οι έσχατες ημέρες. Ο διάβολος ο Σατανάς, σαν
βρυχώμενο λιοντάρι, τριγυρίζει αναζητώντας ανθρώπους να καταβροχθίσει. Τώρα ξεσπούν
κάθε λογής επιδημίες και υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κακών πνευμάτων. Μόνο Εγώ
είμαι ο αληθινός Θεός· μόνο Εγώ είμαι το καταφύγιό σου. Τώρα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα
παρά να κρυφτείς στον μυστικό τόπο Μου, μονάχα μέσα Μου, και οι καταστροφές δεν θα σε
πλήξουν, και καμία συμφορά δεν θα πλησιάσει τη σκηνή σου. Πρέπει να Με πλησιάζεις πιο
συχνά, να Με συναναστρέφεσαι στον μυστικό τόπο· μη συναναστρέφεσαι άλλους ελεύθερα.
Πρέπει να συλλάβεις το νόημα του λόγου Μου —δεν λέω πως δεν επιτρέπεται να
συναναστρέφεσαι, αλλά ότι εξακολουθείς να μην έχεις ίχνος ικανότητας διάκρισης. Μέσα σ’
αυτό το διάστημα, το έργο των κακών πνευμάτων δρα ανεξέλεγκτα. Σε συναναστρέφονται
χρησιμοποιώντας κάθε λογής ανθρώπους. Τα λόγια τους ηχούν πολύ ευχάριστα, αλλά
περιέχουν δηλητήριο. Σου χρυσώνουν το χάπι, αλλά στην πραγματικότητα είναι σφαίρες και,
πριν το καταλάβεις, θα εισαγάγουν το δηλητήριό τους μέσα σου. Θα πρέπει να γνωρίζεις πως
οι

περισσότεροι

άνθρωποι

σήμερα

τρεκλίζουν

λες

και

είναι

μεθυσμένοι.

Όταν

συναναστρέφεσαι άλλους όσον αφορά τις δυσκολίες σου, αυτά που σου λένε είναι απλώς
κανόνες και δόγμα, και δεν είναι τόσο επωφελή όσο η απευθείας συναναστροφή μαζί Μου.
Έλα ενώπιόν Μου και άφησε τα παλιά πράγματα να ξεχυθούν από μέσα σου· άνοιξε την
καρδιά σου σ’ Εμένα και η καρδιά Μου σίγουρα θα σου αποκαλυφτεί. Η καρδιά σου πρέπει
να είναι φιλόπονη ενώπιόν Μου. Μην τεμπελιάζεις, αλλά να Με πλησιάζεις συχνά —αυτός
είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αναπτυχθεί η ζωή σου. Πρέπει να ζεις μέσα Μου κι Εγώ
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θα ζω μέσα σου, και μέσα σου θα βασιλεύω, κατευθύνοντάς σε στα πάντα, κι εσύ θα έχεις ένα
μερίδιο της βασιλείας.
Μην υποτιμάς τον εαυτό σου επειδή είσαι νέος. Θα πρέπει να προσφέρεις τον εαυτό σου
σ’ Εμένα. Δεν Με ενδιαφέρει πώς είναι οι άνθρωποι εξωτερικά ούτε πόσο χρόνων είναι. Με
ενδιαφέρει μόνο κατά πόσο Μ’ αγαπούν ειλικρινά και κατά πόσο ακολουθούν την οδό Μου
και κάνουν πράξη την αλήθεια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη οτιδήποτε άλλο. Μην ανησυχείς
για το πώς θα είναι το αύριο ούτε για το πώς θα είναι το μέλλον. Εφόσον στηρίζεσαι πάνω
Μου για να ζεις την κάθε ημέρα, τότε Εγώ σίγουρα θα σε οδηγώ. Μην κολλάς στη σκέψη πως
«η ζωή μου είναι πολύ μικρή, δεν καταλαβαίνω τίποτα», την οποία σκέψη την έστειλε ο
Σατανάς. Πρέπει μόνο να χρησιμοποιήσεις την καρδιά σου για να Με πλησιάζεις ανά πάσα
στιγμή, να ακολουθείς τα βήματά Μου μέχρι το τέλος του δρόμου. Όταν ακούσεις τις μομφές
και τις προειδοποιήσεις Μου, ξύπνα και τρέξε αμέσως προς τα εμπρός· μη σταματάς να Με
πλησιάζεις, να συμβαδίζεις με το κοπάδι και να συνεχίζεις να κοιτάς μπροστά. Υπό την
παρουσία Μου, πρέπει να αγαπάς τον Θεό σου με όλη την καρδιά και την ψυχή σου.
Αναλογίσου τα λόγια Μου πιο συχνά πάνω στο μονοπάτι της υπηρεσίας. Όταν κάνεις πράξη
την αλήθεια, μην είναι η καρδιά σου αδύναμη —να είναι δυνατή η καρδιά σου, να έχεις την
αποφασιστικότητα και την πυγμή ενός αγοριού· να είναι η καρδιά σου αξιοθαύμαστη. Αν
θέλεις να Μ’ αγαπάς, τότε πρέπει να Με ικανοποιείς σε όλα όσα θέλω να επιτύχω μέσα σου.
Αν θέλεις να Μ’ ακολουθείς, τότε πρέπει να απαρνηθείς όλα όσα έχεις, όλα όσα αγαπάς·
πρέπει να υποτάσσεσαι ταπεινά ενώπιόν Μου με απλή διάνοια. Μην ερευνάς ούτε να
σκέφτεσαι πράγματα στην τύχη, αλλά πάντοτε να συμβαδίζεις με το έργο του Αγίου
Πνεύματος.
Ορίστε, σου δίνω μια συμβουλή: Φρόντισε να τηρείς απαρέγκλιτα και να κάνεις πράξη
όλα όσα έχω διαφωτίσει μέσα σου!

Κεφάλαιο 29
Γνωρίζεις πως ο χρόνος πιέζει; Επομένως, βραχυπρόθεσμα, θα στηριχτείς πάνω Μου και
θα απορρίψεις από πάνω σου καθετί ασύμβατο με τη διάθεσή Μου: άγνοια, βραδύτητα στην
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αντίδραση, ασαφείς σκέψεις, συμπόνια, αδύναμη θέληση, παραλογισμό, συναισθηματικές
υπερβολές, σύγχυση και έλλειψη οξυδέρκειας. Αυτά πρέπει να απορριφθούν το συντομότερο
δυνατόν. Είμαι ο Παντοδύναμος Θεός! Εφόσον είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς μαζί Μου, θα
θεραπεύσω καθετί που σε ταλαιπωρεί. Είμαι ο Θεός που κοιτάζει βαθιά μέσα στην καρδιά
των ανθρώπων, γνωρίζω όλες τις ασθένειές σου και πού κατοικούν τα ελαττώματά σου. Αυτά
είναι τα πράγματα που σε εμποδίζουν από το να έχεις πρόοδο στη ζωή σου και πρέπει να
απορριφθούν γρήγορα. Σε αντίθετη περίπτωση, το θέλημά Μου δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί πάνω σου. Πρέπει να βασίζεσαι πάνω Μου για να απορρίψεις εκείνο που
φωτίζει το φως Μου, να ζεις πάντα σύμφωνα μ’ Εμένα, να είσαι κοντά Μου και οι ενέργειές
σου να αποκαλύπτουν την ομοιότητά Μου. Να συναναστρέφεσαι πιο συχνά μαζί Μου σχετικά
με αυτά που δεν κατανοείς, κι Εγώ θα σε καθοδηγώ, ώστε να μπορείς να προχωράς προς τα
εμπρός. Αν είσαι αβέβαιος, μην κάνεις αυθαίρετες ενέργειες· απλώς περίμενε τον καιρό Μου.
Να διατηρείς σταθερή ιδιοσυγκρασία και να μην αφήνεις τα πάθη σου να είναι μια κρύο μια
ζέστη· πρέπει να έχεις πάντα μια καρδιά που Με σέβεται. Ό,τι κάνεις μπροστά ή πίσω από
την πλάτη Μου, πρέπει να είναι πάντα σε συμφωνία με το θέλημά Μου. Μην είσαι επιεικής με
κανέναν εκ μέρους Μου, είτε πρόκειται για τον σύζυγό σου ή για κάποιο μέλος της
οικογενείας σου· είναι μη αποδεκτό, όσο καλοί κι αν είναι. Πρέπει να αναλάβεις δράση με
βάση την αλήθεια. Αν Μ’ αγαπάς, θα σου απονείμω μεγάλες ευλογίες. Δεν θα ανεχθώ κανέναν
που αντιστέκεται. Ν’ αγαπάς εκείνους που αγαπώ και να μισείς εκείνους που μισώ. Μη δίνεις
προσοχή σε κανέναν άνθρωπο, πράγμα ή αντικείμενο. Κοίταξε με το πνεύμα σου και δες
καθαρά τους ανθρώπους που χρησιμοποιώ· έλα σε μεγαλύτερη επαφή με τους πνευματικούς
ανθρώπους. Μην είσαι αδαής· πρέπει να διαφοροποιείσαι. Το σιτάρι θα είναι πάντοτε σιτάρι
και τα ζιζάνια δεν θα γίνουν ποτέ σιτάρι, κι εσύ πρέπει να αναγνωρίζεις τους διαφορετικούς
τύπους ανθρώπων. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ομιλία σου και να παραμένεις
στο μονοπάτι που επιθυμεί η καρδιά Μου. Πρέπει να συλλογιστείς προσεκτικά αυτά τα λόγια.
Πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να απορρίψεις την παρακοή σου και να γίνεις κατάλληλος
για να σε χρησιμοποιήσω, ώστε να ικανοποιηθεί η καρδιά Μου.

Κεφάλαιο 30
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Αφυπνιστείτε, αδελφοί! Αφυπνιστείτε, αδελφές! Η ημέρα Μου δεν θα καθυστερήσει. Ο
χρόνος είναι ζωή και με το να αδράχνει κανείς τον χρόνο, σώζει τη ζωή! Δεν αργεί η ώρα! Αν
αποτύχετε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, μπορείτε να μελετήσετε και να τις
ξαναδώσετε όσες φορές θέλετε. Η ημέρα Μου, ωστόσο, δεν θα ανεχτεί άλλη καθυστέρηση.
Θυμηθείτε! Θυμηθείτε! Μ’ αυτά τα καλά λόγια σάς παροτρύνω. Το τέλος του κόσμου
ξεδιπλώνεται μπροστά στα ίδια σας τα μάτια και μεγάλες καταστροφές πλησιάζουν ολοταχώς.
Τι είναι πιο σημαντικό; Η ζωή σας ή, μήπως, ο ύπνος σας, η βρώση και η πόση, καθώς και ο
ρουχισμός σας; Έχει έρθει η ώρα να ζυγίσετε αυτά τα πράγματα. Μην έχετε πια αμφιβολίες
και μην απομακρύνεστε από τη σιγουριά!
Πόσο θλιβερή! Πόσο φτωχή! Πόσο τυφλή! Πόσο σκληρή είναι η ανθρωπότητα! Στ’
αλήθεια κλείνετε τα αυτιά σας στον λόγο Μου —μάταια σας μιλώ; Παραμένετε τόσο αμελείς.
Γιατί; Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν το έχετε όντως σκεφτεί ποτέ; Για ποιον τα λέω αυτά τα
πράγματα; Πιστέψτε σ’ Εμένα! Είμαι ο Σωτήρας σας! Είμαι ο Παντοδύναμός σας!
Επαγρυπνείτε! Επαγρυπνείτε! Ο χρόνος που χάθηκε δεν θα ξαναέρθει ποτέ πια, να το
θυμάστε! Πουθενά στη γη δεν υπάρχει φάρμακο που να θεραπεύει τις τύψεις! Επομένως, πώς
να σας μιλάω; Δεν αξίζει ο λόγος Μου τον προσεκτικό, επαναλαμβανόμενο συλλογισμό σας;
Είστε τόσο απερίσκεπτοι με τον λόγο Μου και τόσο ανεύθυνοι με τη ζωή σας. Πώς θα
μπορούσα να το αντέξω; Πώς;
Γιατί, όλη αυτήν την περίοδο, δεν στάθηκε δυνατό να δημιουργηθεί μια πρέπουσα
εκκλησιαστική ζωή ανάμεσά σας; Αυτό συμβαίνει επειδή υστερείτε σε πίστη· είστε απρόθυμοι
να πληρώσετε το τίμημα, να προσφέρετε τον εαυτό σας, να δαπανήσετε τον εαυτό σας
ενώπιόν Μου. Αφυπνίστε, υιοί Μου! Πιστέψτε σ’ Εμένα, υιοί Μου! Αγαπημένοι Μου, γιατί δεν
λαμβάνετε υπόψη αυτό που υπάρχει στην καρδιά Μου;

Κεφάλαιο 31
Αγαπώ όλους εκείνους που Με θέλουν ειλικρινά. Αν εστιάζετε στο να Μ’ αγαπάτε,
σίγουρα θα σας ευλογήσω εξαιρετικά. Κατανοείτε τις προθέσεις Μου; Στον οίκο Μου, δεν
υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο υψηλό και στο χαμηλό κύρος. Όλοι είναι οι υιοί Μου, Εγώ
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είμαι ο Πατέρας σας, ο Θεός σας. Είμαι υπέρτατος και μοναδικός. Ελέγχω τα πάντα στο
σύμπαν!
Στον οίκο Μου, πρέπει να «Με υπηρετείς με ταπεινότητα και στην αφάνεια». Αυτή η
φράση πρέπει να γίνει το σύνθημά σου. Μην είσαι ένα φύλλο πάνω στο δέντρο· να είσαι η
ρίζα του δέντρου και να ριζώνεις βαθιά μες στη ζωή. Να εισέλθεις σε μια αληθινή εμπειρία
της ζωής, να ζεις σύμφωνα με τον λόγο Μου, να Με αναζητάς περισσότερο σε κάθε ζήτημα,
να Με πλησιάζεις και να επικοινωνείς μαζί Μου. Να μη δίνεις σημασία σε εξωτερικά
πράγματα και να μην ελέγχεσαι από κανέναν άνθρωπο, συμβάν ή πράγμα· απλώς να
επικοινωνείς με πνευματικούς ανθρώπους σχετικά με το τι είμαι. Να κατανοείτε τις προθέσεις
Μου, να αφήνετε τη ζωή Μου να κυλάει ανάμεσά σας, να βιώνετε τον λόγο Μου και να
συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις Μου.
Χρησιμοποίησε όλη τη δύναμή σου στα ζητήματα που σου ανέθεσα· χρησιμοποίησε όλες
τις ικανότητές σου για να ικανοποιήσεις την καρδιά Μου. Είμαι η δύναμή σου και είμαι η
χαρά σου… Είμαι τα πάντα σου. Απλώς να Με επιδιώκεις. Γνωρίζω τις πραγματικές επιθυμίες
της καρδιάς σου και πως δαπανάς ειλικρινά τον εαυτό σου για Μένα, αλλά πρέπει να
γνωρίζεις πώς να αφιερώνεσαι σ’ Εμένα μέσα στον οίκο Μου και πώς να Με ακολουθείς έως
το τέλος.
Η εκκλησία είναι η καρδιά Μου και φλέγομαι από ανησυχία για την οικοδόμηση της
εκκλησίας Μου. Πρέπει να δαπανάς τον εαυτό σου για Μένα, προσφέροντας τον εαυτό σου
δίχως την παραμικρή επιφύλαξη, και να δείχνεις ενδιαφέρον για τις προθέσεις Μου, ώστε να
ικανοποιηθεί η καρδιά Μου.

Κεφάλαιο 32
Τι είναι το φως; Στο παρελθόν, στ’ αλήθεια θεωρούσατε τη μεταμόρφωση του έργου του
Αγίου Πνεύματος ως φως. Υπάρχει αληθινό φως κάθε στιγμή, που περιλαμβάνει το να
αποκτάτε αυτό που είναι ο Θεός μέσα από το να Με πλησιάζετε και να συναναστρέφεστε μαζί
Μου· να έχετε ενόραση του λόγου του Θεού και κατανόηση του θελήματος του Θεού στον
λόγο Του, δηλαδή, ενώ τρώτε και πίνετε, νιώθετε το Πνεύμα του λόγου του Θεού και δέχεστε
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τον λόγο του Θεού μέσα σας· να κατανοείτε αυτό που Αυτός είναι μέσα από την εμπειρία και
να δέχεστε τη φώτιση του Θεού ενώ επικοινωνείτε μαζί Του· επίσης, να διαφωτίζεστε και να
έχετε νέα ενόραση του λόγου του Θεού την κάθε στιγμή, ενώ αναλογίζεστε και συλλογίζεστε.
Αν κατανοείς τον λόγο του Θεού και νιώθεις νέο φως, τότε δεν θα έχεις δύναμη στην
υπηρεσία σου; Στ’ αλήθεια ανησυχείτε στην υπηρεσία σας! Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχετε
επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχετε αληθινή εμπειρία ή ενόραση. Αν είχατε αληθινή
ενόραση, τότε δεν θα γνωρίζατε πώς να υπηρετήσετε; Όταν σου συμβαίνει κάτι, πρέπει να το
βιώνεις επιμελώς. Αν, σε ένα εύκολο και άνετο περιβάλλον, μπορείς να ζεις επίσης στο φως
της όψης του Θεού, τότε θα βλέπεις το πρόσωπο του Θεού κάθε μέρα. Αν έβλεπες το πρόσωπο
του Θεού και επικοινωνούσες με τον Θεό, δεν θα είχες φως; Δεν εισέρχεστε στην
πραγματικότητα και είστε πάντοτε απ’ έξω, αναζητώντας· ως αποτέλεσμα αυτού, δεν
βρίσκετε τίποτα και καθυστερεί η πρόοδός σας στη ζωή.
Μην εστιάζετε στο έξω· αντιθέτως, να πλησιάζετε απλώς στον Θεό μέσα σας, να
επικοινωνείτε αρκετά βαθιά και να κατανοείτε το θέλημά Του· δεν θα έχετε τότε ένα
μονοπάτι στην υπηρεσία σας; Πρέπει να δίνετε προσοχή και να υπακούτε επιμελώς. Αν
κάνετε τα πάντα μόνο σύμφωνα με τον λόγο Μου και εισέρχεστε στα μονοπάτια που
υποδεικνύω, τότε δεν θα έχετε ένα μονοπάτι; Αν βρεις το μονοπάτι για να εισέλθεις στην
πραγματικότητα, τότε έχεις επίσης ένα μονοπάτι για να υπηρετείς τον Θεό. Είναι απλό! Να
έρχεσαι πιο συχνά στην παρουσία του Θεού, να συλλογίζεσαι περισσότερο τον λόγο του Θεού
και θα αποκτήσεις εκείνο που σου λείπει. Θα έχεις επίσης νέα ενόραση, νέα διαφώτιση και θα
έχεις το φως.

Κεφάλαιο 33
Η βασιλεία Μου χρειάζεται εκείνους που είναι έντιμοι, όχι υποκριτικοί και δόλιοι. Οι
ειλικρινείς και οι έντιμοι άνθρωποι, δεν είναι μη δημοφιλείς στον κόσμο; Εγώ είμαι ακριβώς
το αντίθετο. Είναι αποδεκτό να έρχονται σ’ Εμένα οι έντιμοι άνθρωποι· βρίσκω ευχαρίστηση
σ’ αυτό το είδος ανθρώπου και επίσης χρειάζομαι αυτό το είδος ανθρώπου. Αυτή ακριβώς
είναι η δικαιοσύνη Μου. Μερικοί άνθρωποι είναι αδαείς· δεν μπορούν να νιώσουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος και δεν μπορούν να συλλάβουν το θέλημά Μου. Δεν μπορούν να δουν
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καθαρά το περιβάλλον στο οποίο υφίστανται η οικογένειά τους και ό,τι τους περιβάλλει, και
ενεργούν στα τυφλά και χάνουν πολλές ευκαιρίες να αποκτήσουν χάρη. Μετανιώνουν
επανειλημμένως για τις ενέργειές τους και, όταν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα, πάλι δεν
μπορούν να το δουν καθαρά. Μερικές φορές, μπορούν να βασιστούν στον Θεό για να
καταφέρουν μια νίκη, αλλά όταν αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος ζητήματος αργότερα,
επιστρέφει η παλιά αρρώστια και δεν μπορούν να συλλάβουν το θέλημά Μου. Ωστόσο, δεν
κοιτάζω αυτά τα πράγματα και δεν θυμάμαι τις παραβάσεις σας. Αντιθέτως, θέλω να σας
σώσω από αυτόν τον ακόλαστο τόπο και να σας επιτρέψω να ανανεώσετε τη ζωή σας. Σας έχω
συγχωρήσει ξανά και ξανά. Ωστόσο, τώρα είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Δεν μπορείτε πια να
είστε μπερδεμένοι και δεν μπορείτε να προχωράτε πια εμπρός κατ’ αυτόν τον τρόπο —
προχωρώντας και σταματώντας. Πότε θα μπορέσετε να φτάσετε στον προορισμό σας; Πρέπει
να βάλετε τα δυνατά σας για να τρέξετε προς τη γραμμή τερματισμού δίχως να σταματήσετε.
Μην ατονείτε την πιο κρίσιμη στιγμή, να κινείστε εμπρός με θάρρος, και σας περιμένει ένα
πλουσιοπάροχο δείπνο. Φορέστε γρήγορα τα γαμήλια ενδύματα και τους δίκαιους μανδύες
σας, και παρευρεθείτε στο γαμήλιο δείπνο του Χριστού· απολαύστε την οικογενειακή ευτυχία
για όλη την αιωνιότητα! Δεν θα είσαι πια θλιμμένος και λυπημένος, και δεν θα αναστενάζεις
όπως πριν. Όλα όσα ανήκουν σε εκείνη την εποχή θα έχουν εξαφανιστεί σαν καπνός, και μόνο
η αναστημένη ζωή του Χριστού θα έχει δύναμη μέσα σου. Μέσα σου θα υπάρχει ένας ναός
εξαγνισμένος μέσω κάθαρσης και καθαρισμού, και η ζωή της ανάστασης που έχεις αποκτήσει
θα κατοικεί μέσα σου εις τους αιώνας των αιώνων!

Κεφάλαιο 34
Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο πανίσχυρος και πλήρης αληθινός Θεός που πετυχαίνει τα
πάντα! Όχι μόνο κρατά τους επτά αστέρες, φέρει τα επτά Πνεύματα, έχει επτά οφθαλμούς,
λύνει τις επτά σφραγίδες και ανοίγει τον πάπυρο, αλλά, επιπλέον, χορηγεί τις επτά πληγές και
τις επτά φιάλες και αποκαλύπτει τις επτά βροντές. Επίσης, πολύ καιρό πριν, έχει ηχήσει τις
επτά σάλπιγγες! Όλα όσα δημιούργησε και ολοκλήρωσε θα πρέπει να Τον αινούν, να Τον
δοξάζουν και να εξυμνούν τον θρόνο Του. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Εσύ είσαι τα πάντα. Εσύ
έχεις πετύχει τα πάντα και μ’ Εσένα όλα είναι ολοκληρωμένα, φωτεινά, χειραφετημένα,
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ελεύθερα, δυνατά και πανίσχυρα! Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως κρυμμένο ή μυστικό· μ’
Εσένα αποκαλύπτονται όλα τα μυστήρια. Επιπροσθέτως, Εσύ έχεις κρίνει τα πλήθη των
εχθρών Σου, αποκαλύπτεις τη μεγαλοπρέπειά Σου, εκδηλώνεις τη μαινόμενη φωτιά Σου,
επιδεικνύεις την οργή Σου και, επιπλέον, δείχνεις την άνευ προηγουμένου, παντοτινή,
ολότελα άπειρη δόξα Σου! Όλοι οι λαοί θα πρέπει να αφυπνιστούν για να ζητωκραυγάσουν
και να ψάλουν ανεπιφύλακτα, να εξυμνήσουν αυτόν τον παντοδύναμο, παναληθή,
ολοζώντανο, γενναιόδωρο, ένδοξο και αληθινό Θεό, ο οποίος είναι παντοτινός εις τους αιώνας
των αιώνων. Ο θρόνος Του θα πρέπει να εξυμνείται συνεχώς, το άγιο όνομά Του θα πρέπει να
αινείται και να δοξάζεται. Αυτό είναι το αιώνιο θέλημά Μου —το θέλημα του Θεού— και
συνιστά την απεριόριστη ευλογία που Εκείνος μας αποκαλύπτει και μας χαρίζει! Ποιος από
εμάς δεν την κληρονομεί; Για να κληρονομήσει κανείς την ευλογία του Θεού, πρέπει να
εξυμνεί το άγιο όνομά Του και να καταφέρει να περιβάλλει τον θρόνο Του με τη λατρεία του.
Όλοι όσοι προσέρχονται ενώπιόν Του με άλλα κίνητρα και άλλες προθέσεις θα λιώσουν στη
μαινόμενη φωτιά Του. Σήμερα είναι η ημέρα που θα κριθούν οι εχθροί Του και αυτή θα είναι
και η ημέρα που θα χαθούν. Επιπλέον, είναι η ημέρα που Εγώ, ο Παντοδύναμος Θεός, θα
αποκαλυφθώ και θα αποκτήσω τιμή και δόξα. Ω, όλοι οι λαοί! Σηκωθείτε γρήγορα για να
εξυμνήσετε και να υποδεχθείτε τον Παντοδύναμο Θεό που από αμνημονεύτων χρόνων έως
την αιωνιότητα μάς αποστέλλει στοργικότητα, πραγματώνει τη σωτηρία και μας χαρίζει
ευλογίες, ολοκληρώνει τους υιούς Του, και επιτυγχάνει τη βασιλεία Του! Αυτή είναι η
θαυμαστή πράξη του Θεού! Αυτός είναι ο αιώνιος προκαθορισμός και η διευθέτηση του Θεού
—το ότι έχει έρθει ο ίδιος για να μας σώσει, να μας ολοκληρώσει και να μας φέρει στη δόξα.
Όλοι εκείνοι που δεν σηκώνονται και δεν καταθέτουν μαρτυρία είναι οι πρόγονοι των
τυφλών και οι άρχοντες της άγνοιας. Θα καταλήξουν αιώνια αδαείς, παντοτινά ανόητοι· οι
αιώνια νεκροί που είναι τυφλοί. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να αφυπνιστεί το πνεύμα μας!
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να εγερθούν! Επευφημήστε, δοξάστε και εξυμνήστε
ακατάπαυστα τον Βασιλέα της δόξας, τον Πατέρα του ελέους, τον Υιό της λύτρωσης, τα επτά
γενναιόδωρα Πνεύματα και τον Παντοδύναμο Θεό που φέρει μεγαλοπρεπή μαινόμενη φωτιά
και δίκαιη κρίση, ο οποίος είναι άκρως επαρκής, γενναιόδωρος, παντοδύναμος και πλήρης. Ο
θρόνος Του θα εξυμνείται για πάντα! Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να δουν ότι αυτή είναι η
σοφία του Θεού· είναι το θαυμαστό Του μονοπάτι προς τη σωτηρία και η επίτευξη του
107

ένδοξου θελήματός Του. Αν δεν σηκωθούμε και δεν καταθέσουμε μαρτυρία, τότε μόλις
παρέλθει αυτή η στιγμή, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Το αν θα κερδίσουμε ευλογίες ή
συμφορές κρίνεται κατά το υφιστάμενο στάδιο της διαδρομής μας, σύμφωνα με τα όσα
κάνουμε, σκεφτόμαστε και βιώνουμε αυτήν τη στιγμή. Πώς θα πρέπει να ενεργείτε;
Καταθέστε μαρτυρία στον Θεό και εξυμνήστε Τον παντοτινά· εξυμνήστε τον Παντοδύναμο
Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών —τον αιώνιο, μοναδικό, αληθινό Θεό!
Εφεξής, θα πρέπει να βλέπετε ξεκάθαρα ότι όλοι όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για τον
Θεό —όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για αυτόν τον μοναδικό, αληθινό Θεό, αλλά κι όσοι
τρέφουν αμφιβολίες για Εκείνον— είναι όλοι τους άρρωστοι και νεκροί, κι αψηφούν τον Θεό!
Τα λόγια του Θεού έχουν ήδη αποδειχθεί από αρχαίων χρόνων: Όλοι όσοι δεν συναθροίζονται
μαζί Μου, σκορπίζουν, και όσοι δεν είναι μαζί Μου, είναι εναντίον Μου· αυτή είναι μια
αναλλοίωτη αλήθεια ανεξίτηλα χαραγμένη! Όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό είναι
λακέδες του Σατανά. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να ενοχλήσουν και να εξαπατήσουν τα
παιδιά του Θεού, και για να διακόψουν τη διαχείρισή Του· πρέπει να εκτελεστούν! Όλοι όσοι
τους αντιμετωπίζουν με καλές προθέσεις, γυρεύουν την ίδια τους την καταστροφή. Θα πρέπει
να ακούτε και να πιστεύετε τις ομιλίες του Πνεύματος του Θεού, να βαδίζετε στο μονοπάτι
του Πνεύματος του Θεού και να βιώνετε τα λόγια του Πνεύματος του Θεού. Επιπλέον, θα
πρέπει να εξυμνείτε παντοτινά τον θρόνο του παντοδύναμου Θεού!
Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός των επτά Πνευμάτων! Είναι, επίσης, ο Θεός των επτά
οφθαλμών και των επτά αστέρων· Εκείνος λύνει τις επτά σφραγίδες και ανοίγει ολόκληρο τον
πάπυρο! Έχει ηχήσει τις επτά σάλπιγγες, και κραδαίνει τις επτά φιάλες και τις επτά πληγές
για να τις εξαπολύσει κατά το θέλημά Του. Ω, οι επτά βροντές που παρέμεναν πάντοτε
σφραγισμένες! Έχει φτάσει η ώρα να αποκαλυφθούν! Εκείνος που θα εξαπολύσει τις επτά
βροντές έχει ήδη εμφανιστεί μπροστά στα μάτια μας!
Παντοδύναμε Θεέ! Με Εσένα όλα είναι χειραφετημένα και ελεύθερα· δεν υπάρχουν
δυσκολίες και όλα κυλάνε ομαλά! Τίποτα δεν τολμά να Σε εμποδίσει ή να Σε καθυστερήσει,
και τα πάντα υποτάσσονται ενώπιόν Σου. Όποιος δεν υποτάσσεται, θα πεθάνει!
Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Θεός με τους επτά οφθαλμούς! Τα πάντα είναι τελείως
ξεκάθαρα, τα πάντα είναι φωτεινά και φανερά, και τα πάντα αποκαλύπτονται και
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απογυμνώνονται. Με Εκείνον, τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα, και δεν είναι μόνον ο ίδιος
ο Θεός έτσι, αλλά και οι υιοί Του είναι έτσι. Κανένας άνθρωπος, κανένα αντικείμενο και
κανένα ζήτημα δεν μπορεί να κρυφτεί από Εκείνον και τους υιούς Του!
Οι επτά αστέρες του Παντοδύναμου Θεού είναι φωτεινοί! Η εκκλησία έχει οδηγηθεί στην
τελείωση από Εκείνον· Εκείνος ορίζει τους αγγελιοφόρους της εκκλησίας Του και όλη η
εκκλησία βρίσκεται υπό την πρόνοιά Του. Εκείνος ανοίγει και τις επτά σφραγίδες και Εκείνος
ο ίδιος ολοκληρώνει το σχέδιο διαχείρισής Του και το θέλημά Του. Ο πάπυρος είναι η
απόκρυφη πνευματική γλώσσα της διαχείρισής Του και Εκείνος τον έχει ανοίξει και τον έχει
αποκαλύψει!
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αφουγκραστούν τις επτά ηχηρές σάλπιγγές Του. Μαζί
Του, τα πάντα γίνονται γνωστά, για να μην ξανακρυφτούν ποτέ πια, και δεν υπάρχει πια
θλίψη. Τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα είναι νικητήρια!
Οι επτά σάλπιγγες του Παντοδύναμου Θεού είναι ανοιχτές, ένδοξες και νικηφόρες! Είναι,
επίσης, οι σάλπιγγες που κρίνουν τους εχθρούς Του! Εν μέσω του θριάμβου Του, το κέρας Του
εξυμνείται! Εξουσιάζει ολόκληρο το σύμπαν!
Έχει ετοιμάσει τις επτά φιάλες με τις πληγές, στόχος είναι οι εχθροί Του, και τις
εξαπολύει κατά ριπάς, και οι εχθροί Του θα κατακαούν στις φλόγες της μαινόμενης φωτιάς
Του. Ο Παντοδύναμος Θεός δείχνει την ισχύ της εξουσίας Του και όλοι οι εχθροί Του θα
χαθούν. Οι έσχατες επτά βροντές δεν είναι πλέον σφραγισμένες ενώπιον του Παντοδύναμου
Θεού· έχουν αποκαλυφθεί όλες! Έχουν αποκαλυφθεί όλες! Θανατώνει τους εχθρούς Του με
τις επτά βροντές, σταθεροποιεί τη γη, και την κάνει να Του παρέχει υπηρεσία, ώστε να μην
καταστραφεί ποτέ ξανά!
Ο δίκαιος Παντοδύναμος Θεός! Σε εξυμνούμε για πάντα! Αξίζεις ατελείωτους αίνους,
αιώνια δόξα και ύμνους! Οι επτά βροντές Σου δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την κρίση
Σου, αλλά περισσότερο για τη δόξα και την εξουσία Σου, προκειμένου να ολοκληρώσεις τα
πάντα!
Όλοι οι λαοί γιορτάζουν ενώπιον του θρόνου, αινώντας και εξυμνώντας τον
Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών! Οι φωνές τους σείουν ολόκληρο το
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σύμπαν σαν βροντή! Τα πάντα ανεξαιρέτως υπάρχουν χάρη σ’ Εκείνον και δημιουργούνται
χάρη σ’ Εκείνον. Ποιος τολμά να μην αποδώσει κάθε δόξα, τιμή, εξουσία, σοφία, αγιοσύνη,
νίκη και αποκαλύψεις εξ ολοκλήρου σ’ Εκείνον; Αυτή είναι η επίτευξη του θελήματός Του και
η τελική ολοκλήρωση του οικοδομήματος της διαχείρισής Του!

Κεφάλαιο 35
Επτά βροντές εξαπολύονται από τον θρόνο, κάνουν το σύμπαν να σείεται, ανατρέπουν
τον ουρανό και τη γη και αντηχούν στους ουρανούς! Ο ήχος τρυπάει τα αυτιά και οι άνθρωποι
δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε να κρυφτούν απ’ αυτόν. Αστραπές και βροντές εξαπολύονται,
ο ουρανός και η γη μεταμορφώνονται σε μια στιγμή και οι άνθρωποι βρίσκονται στα πρόθυρα
του θανάτου. Στη συνέχεια, μια βίαιη καταιγίδα σαρώνει ολόκληρο το σύμπαν με αστραπιαία
ταχύτητα, πέφτοντας από τον ουρανό! Στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της γης, σαν ένα
καλό ντους, ξεπλένει πλήρως τα πάντα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, χωρίς να αφήνει
πουθενά την παραμικρή βρομιά. Τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί απ’ αυτήν και κανένας δεν
μπορεί να την αποφύγει. Ο κρότος των βροντών, όπως και η ψυχρή λάμψη των αστραπών,
κάνουν τους ανθρώπους να τρέμουν από φόβο! Το κοφτερό δίκοπο σπαθί πατάσσει τους
υιούς της επανάστασης και ο εχθρός έρχεται αντιμέτωπος με την καταστροφή χωρίς να έχει
πουθενά να κρυφτεί. Ζαλίζονται από τον σφοδρό άνεμο και τη βροχή και, τρεκλίζοντας από
το πλήγμα, πέφτουν κάτω μεμιάς νεκροί και παρασύρονται από τον χείμαρρο των νερών.
Κυριαρχεί μόνο θάνατος και είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Οι επτά βροντές εξαπολύονται
από Μένα και μεταφέρουν την πρόθεσή Μου, η οποία είναι να πατάξω τους μεγαλύτερους
υιούς της Αιγύπτου, να τιμωρήσω τους αχρείους και να καθάρω τις εκκλησίες Μου, ώστε όλες
να συνδεθούν μεταξύ τους, να ενεργούν με ειλικρίνεια και να είναι σε ομοψυχία μαζί Μου,
ώστε όλες οι εκκλησίες του σύμπαντος να μπορούν να οικοδομήσουν μία ενιαία εκκλησία.
Αυτός είναι ο σκοπός Μου.
Ηχεί η βροντή και κατόπιν ξεσπούν κύματα οδυρμών. Κάποιοι αφυπνίζονται από τον
ύπνο τους και, τρομερά αναστατωμένοι, ερευνούν βαθιά στην ψυχή τους και σπεύδουν να
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επιστρέψουν γρήγορα ενώπιον του θρόνου. Σταματούν να καταστρώνουν κόλπα και να δρουν
ανεξέλεγκτα. Δεν είναι πολύ αργά να αφυπνιστούν αυτού του είδους οι άνθρωποι.
Παρακολουθώ από τον θρόνο. Κοιτάζω βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Σώζω
εκείνους που Με επιθυμούν ειλικρινά και ένθερμα, και τους συμπονώ. Θα σώσω για όλη την
αιωνιότητα εκείνους που Με αγαπούν με την καρδιά τους περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο,
εκείνους που κατανοούν το θέλημά Μου και που Με ακολουθούν μέχρι το τέλος του δρόμου.
Το χέρι Μου θα τους κρατά ασφαλείς, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωποι με αυτήν τη σκηνή
και να μην πάθουν κανένα κακό. Ορισμένοι, όταν βλέπουν τη λάμψη των αστραπών, νιώθουν
ανείπωτη στενoχώρια στην καρδιά τους και έχουν τύψεις σε υπέρτατο βαθμό. Αν επιμένουν
να συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ αργά γι’ αυτούς. Ω, τα πάντα και το
καθετί! Όλα θα γίνουν. Είναι και αυτό ένα από τα μέσα της σωτηρίας Μου. Σώζω εκείνους
που Με αγαπούν και πατάσσω τους αχρείους, καθιστώ τη βασιλεία Μου στέρεη και σταθερή
επί γης και επιτρέπω σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς, σε όλους στο σύμπαν και στα
πέρατα της γης να μάθουν ότι Εγώ είμαι μεγαλοπρέπεια, Εγώ είμαι μαινόμενη φωτιά, Εγώ
είμαι ο Θεός που ερευνά στα ενδόμυχα της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Από τώρα και στο εξής, η
κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου αποκαλύπτεται δημοσίως στα πλήθη και σε όλους τους
λαούς ανακοινώνεται ότι η κρίση έχει ξεκινήσει! Είναι πέραν αμφιβολίας ότι όλοι εκείνοι των
οποίων τα λόγια δεν είναι εγκάρδια, εκείνοι που έχουν αμφιβολίες και δεν τολμάνε να είναι
σίγουροι, εκείνοι που σπαταλούν τον χρόνο και, ενώ κατανοούν τις επιθυμίες Μου, δεν είναι
διατεθειμένοι να τις κάνουν πράξη —όλοι αυτοί πρέπει να κριθούν. Πρέπει να φροντίζετε να
εξετάζετε τις δικές σας προθέσεις και κίνητρα, και να μπείτε στη σωστή σας θέση· κάντε
πράξη τα λόγια Μου με ειλικρίνεια, δώστε αξία στις εμπειρίες της ζωής σας και μην ενεργείτε
με επιφανειακό ενθουσιασμό, αλλά κάνετε τη ζωή σας να προοδεύει, να ωριμάζει, να είναι
σταθερή και γεμάτη εμπειρίες —μόνον τότε θα σας επιθυμεί η καρδιά Μου.
Μη δίνετε στους λακέδες του Σατανά και στα μοχθηρά πνεύματα που διαταράσσουν και
καταστρέφουν όσα οικοδομώ καμία ευκαιρία να εκμεταλλευτούν καταστάσεις υπέρ τους.
Πρέπει να βρίσκονται υπό αυστηρό περιορισμό και κράτηση· μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο με κοφτερό σπαθί. Οι χειρότεροι πρέπει να ξεριζώνονται αμέσως, ώστε να αποφευχθούν
μελλοντικά προβλήματα. Και η εκκλησία θα τελειωθεί, δεν θα παρουσιάζει ουδεμία
παραμόρφωση και θα είναι υγιής, γεμάτη ζωντάνια και ενέργεια. Μετά από τη λάμψη των
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αστραπών αντηχούν μπουμπουνητά. Δεν πρέπει να είστε αμελείς ούτε να τα παρατάτε, αλλά
να κάνετε ό,τι μπορείτε για να συμβαδίζετε, και είναι σίγουρο ότι θα μπορείτε να δείτε τι
κάνει το χέρι Μου, τι έχω σκοπό να κερδίσω, τι έχω σκοπό να πετάξω, τι έχω σκοπό να
οδηγήσω στην τελείωση, τι έχω σκοπό να ξεριζώσω, τι έχω σκοπό να πατάξω —όλα αυτά θα
ξεδιπλωθούν μπροστά στα μάτια σας, ώστε να σας δώσουν τη δυνατότητα να δείτε ξεκάθαρα
την παντοδυναμία Μου.
Οι επτά βροντές αντιλαλούν από τον θρόνο μέχρι το σύμπαν και τα πέρατα της γης. Μια
μεγάλη ομάδα ανθρώπων θα σωθεί και θα υποταχθεί ενώπιον του θρόνου Μου.
Ακολουθώντας αυτό το φως της ζωής, οι άνθρωποι αναζητούν έναν τρόπο για να επιβιώσουν
και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, παρά να έρθουν σ’ Εμένα, να γονατίσουν ευλαβικά,
και να επικαλεστούν με το στόμα τους το όνομα του παντοδύναμου αληθινού Θεού και να
εκφράσουν τις ικεσίες τους. Όμως, για εκείνους που Μου αντιστέκονται, για εκείνους που
σκληραίνουν την καρδιά τους, η βροντή αντηχεί μέσα στ’ αυτιά τους και αναμφίβολα πρέπει
να χαθούν. Αυτό είναι απλούστατα το τέλος που τους περιμένει. Οι λατρευτοί υιοί Μου που
θριαμβεύουν θα μείνουν στη Σιών και όλοι οι λαοί θα δουν τι θα αποκτήσουν, ενώ απέραντη
δόξα θα εμφανιστεί ενώπιόν σας. Στ’ αλήθεια, αυτή είναι μια μεγάλη ευλογία και μια
γλυκύτητα που είναι δύσκολο να τη φανταστεί κανείς.
Ο κρότος από τις επτά βροντές που εξαπολύονται είναι η σωτηρία εκείνων που Με
αγαπούν, που Με επιθυμούν με ειλικρινή καρδιά. Εκείνοι που ανήκουν σ’ Εμένα και τους
οποίους έχω προκαθορίσει και επιλέξει είναι όλοι σε θέση να έλθουν υπό το όνομά Μου.
Μπορούν να ακούσουν τη φωνή Μου, η οποία είναι το κάλεσμα του Θεού προς αυτούς. Ας
δουν εκείνοι στα πέρατα της γης ότι είμαι δίκαιος, είμαι πιστός, είμαι στοργή, είμαι συμπόνια,
είμαι μεγαλοπρέπεια, είμαι μαινόμενη φωτιά και, τέλος, είμαι ανηλεής κρίση.
Ας δούνε όλοι στον κόσμο ότι είμαι ο ίδιος ο πραγματικός και πλήρης Θεός. Όλοι οι
άνθρωποι έχουν πειστεί πλήρως και κανένας δεν τολμά να Μου αντισταθεί ξανά ούτε να Με
κρίνει ή να Με συκοφαντήσει ξανά. Διαφορετικά, αμέσως θα πέσουν επάνω τους κατάρες και
συμφορές. Δεν θα μπορούν παρά να θρηνούν και να τρίζουν τα δόντια τους, έχοντας επιφέρει
οι ίδιοι την καταστροφή πάνω τους.
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Ας μαθευτεί απ’ όλους τους λαούς, ας μαθευτεί σε ολόκληρο το σύμπαν και στα πέρατα
της γης, σε κάθε σπίτι και απ’ όλους τους ανθρώπους: Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας
αληθινός Θεός. Όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, θα γονατίσουν και θα Με λατρέψουν, ενώ ακόμα
και τα παιδιά που μόλις έμαθαν να μιλούν θα αναφωνήσουν «Παντοδύναμε Θεέ»! Εκείνοι οι
αξιωματούχοι που ασκούν εξουσία θα δούνε με τα ίδια τους τα μάτια να εμφανίζεται μπροστά
τους ο αληθινός Θεός και θα προσπέσουν κι αυτοί να Τον λατρέψουν, ικετεύοντας για έλεος
και συγχώρεση, όμως είναι όντως πολύ αργά, διότι έχει έρθει η ώρα της καταστροφής τους.
Δεν μπορούν παρά να παυτούν και να καταδικαστούν στην απύθμενη άβυσσο. Θα βάλω τέλος
σε ολόκληρη την εποχή και θα ενισχύσω ακόμα περισσότερο τη βασιλεία Μου. Όλα τα έθνη
και οι λαοί θα υποταχθούν ενώπιόν Μου εις τους αιώνας των αιώνων!

Κεφάλαιο 36
Ο Παντοδύναμος αληθινός Θεός, ο Βασιλεύς επί του θρόνου, εξουσιάζει ολόκληρο το
σύμπαν αντικρίζοντας όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, και τα πάντα κάτω από τον ουρανό
λάμπουν με τη δόξα του Θεού. Όλα τα έμβια όντα στο σύμπαν και μέχρι τα πέρατα της γης θα
δουν. Τα βουνά, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι στεριές, οι ωκεανοί και όλα τα έμβια όντα έχουν
ανοίξει την αυλαία τους υπό το φως της όψης του αληθινού Θεού και αναζωογονούνται, σαν
να ξυπνάνε από κάποιο όνειρο, σαν να ήταν βλαστοί που ξεπετάγονται μέσα από το χώμα!
Ω! Ο ένας αληθινός Θεός εμφανίζεται ενώπιον του κόσμου. Ποιος τολμά να Τον
πλησιάσει προβάλλοντας αντίσταση; Όλοι τρέμουν από φόβο. Όλοι έχουν πειστεί ολότελα και
όλοι ικετεύουν επανειλημμένως για συγχώρεση. Όλοι γονατίζουν ενώπιόν Του και όλα τα
στόματα Τον λατρεύουν! Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, τα βουνά, τα ποτάμια —τα πάντα Τον
δοξάζουν ασταμάτητα! Η άνοιξη έρχεται με τη ζεστή της αύρα, φέρνοντας ένα ωραίο
ανοιξιάτικο ψιλόβροχο. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, τα ρεύματα των χειμάρρων κυλούν με
χαρμολύπη, χύνοντας δάκρυα χρέους και ενοχής. Τα ποτάμια, οι λίμνες, ο αφρός και τα
κύματα, όλα τραγουδούν, εξυμνούν το άγιο όνομα του αληθινού Θεού! Ο ήχος των αίνων
αντιλαλεί τόσο καθαρά! Όλα τα παλιά πράγματα που είχαν κάποτε διαφθαρεί από τον
Σατανά —το ένα μετά το άλλο θα ανανεωθούν, θα αλλάξουν και θα εισέλθουν σε ένα
ολοκαίνουργιο βασίλειο…
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Αυτή είναι η αγία σάλπιγγα και έχει αρχίσει να ηχεί! Τεντώστε τ’ αυτιά σας. Αυτός ο ήχος,
τόσο γλυκός, είναι η ομιλία του θρόνου που ανακοινώνει σε όλα τα έθνη και τους λαούς ότι
ήγγικεν η ώρα, ότι έχει έρθει το τέλος. Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει τελειώσει. Η βασιλεία
έχει εμφανιστεί ανοιχτά στη γη. Τα επίγεια βασίλεια έχουν γίνει η δική Μου βασιλεία, η
βασιλεία του Θεού. Οι επτά σάλπιγγές Μου ηχούν από τον θρόνο, και τι θαυμαστά πράγματα
που θα συμβούν! Άνθρωποι από τα πέρατα της γης θα σπεύσουν μαζί από κάθε κατεύθυνση
με την ορμή χιονοστιβάδας και την ισχύ κεραυνού, κάποιοι αρμενίζοντας στις θάλασσες,
κάποιοι πετώντας με αεροπλάνα, κάποιοι με οχήματα κάθε είδους και μεγέθους, κάποιοι
καβάλα σε άλογα. Κοιτάξτε καλά. Ακούστε προσεκτικά. Αυτοί οι καβαλάρηδες κάθε
χρώματος, με υψηλό πνεύμα, δυνατοί και μεγαλοπρεπείς, σαν να μπαίνουν στο πεδίο της
μάχης, αδιαφορούν για τον θάνατο. Πόσοι άντρες, γυναίκες και παιδιά, ανάμεσα στα
χλιμιντρίσματα των αλόγων και τις κραυγές των ανθρώπων που επικαλούνται τον αληθινό
Θεό θα ποδοπατηθούν από τις οπλές τους μέσα σε μια στιγμή. Κάποιοι θα είναι νεκροί, άλλοι
θα ξεψυχούν, άλλοι κατακρεουργημένοι, μην έχοντας κανέναν να τους φροντίζει, θα
τσιρίζουν υστερικά, ουρλιάζοντας από τον πόνο. Υιοί της επανάστασης! Αυτό δεν θα είναι η
τελική σας έκβαση;
Χαίρομαι να βλέπω τον λαό Μου, ο οποίος ακούει τη φωνή Μου και συρρέει από κάθε
έθνος και τόπο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πάντοτε τον αληθινό Θεό στο στόμα τους,
δοξολογούν και χοροπηδάνε ασταμάτητα από χαρά! Καταθέτουν μαρτυρία στον κόσμο και ο
ήχος της μαρτυρίας τους για τον αληθινό Θεό μοιάζει με τον εκκωφαντικό ήχο των
χειμάρρων. Όλοι οι άνθρωποι θα συνωστιστούν στη βασιλεία Μου.
Οι επτά σάλπιγγές Μου ηχούν, ξυπνώντας εκείνους που κοιμούνται! Σήκω γρήγορα, δεν
είναι πολύ αργά. Κοίτα τη ζωή σου! Άνοιξε τα μάτια σου και δες τι ώρα είναι τώρα. Τι μένει να
αναζητήσεις; Τι μένει να σκεφτείς; Και σε τι μένει να προσκολληθείς; Μήπως δεν έχεις λάβει
ποτέ υπόψη σου τη διαφορά στην αξία ανάμεσα στο να αποκτήσεις τη ζωή Μου και να
αποκτήσεις όλα εκείνα που αγαπάς και στα οποία προσκολλάσαι; Σταμάτα να είσαι
πεισματάρης και να χαζολογάς. Μη χάσεις αυτήν την ευκαιρία. Αυτή η ώρα δεν θα ξανάρθει!
Σήκω αμέσως όρθιος, κάνε πράξη την άσκηση του πνεύματός σου, χρησιμοποίησε διάφορα
εργαλεία για να διακρίνεις και να αποτρέψεις κάθε κόλπο και πλεκτάνη του Σατανά, και
θριάμβευσε επί του Σατανά, ώστε να εμβαθύνεις την εμπειρία σου από τη ζωή και να βιώσεις
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τη διάθεσή Μου, για να ωριμάσει και να εμπλουτιστεί η ζωή σου και να ακολουθείς πάντοτε
τα βήματά Μου. Μην αποθαρρύνεσαι, μη λιποψυχείς, προχώρα συνεχώς προς τα εμπρός,
βήμα-βήμα, ευθεία μέχρι το τέλος του δρόμου!
Όταν ηχήσουν ξανά οι επτά σάλπιγγες, θα σημάνουν το κάλεσμα για την κρίση, την
κρίση των υιών της επανάστασης, την κρίση όλων των εθνών και όλων των λαών, και κάθε
έθνος θα παραδοθεί ενώπιον του Θεού. Η ένδοξη όψη του Θεού θα εμφανιστεί σίγουρα
μπροστά σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Όλοι θα πειστούν ολότελα και θα
επικαλούνται ασταμάτητα τον αληθινό Θεό. Ο παντοδύναμος Θεός θα είναι ακόμα πιο
ένδοξος και οι υιοί Μου θα συμμετέχουν στη δόξα και θα βασιλεύουν μαζί Μου, κρίνοντας όλα
τα έθνη και όλους τους λαούς, τιμωρώντας το κακό, σώζοντας και δείχνοντας έλεος σε όσους
Μου ανήκουν, και καθιστώντας τη βασιλεία ισχυρή και σταθερή. Μέσα από τον ήχο των επτά
σαλπίγγων, πάρα πολλοί άνθρωποι θα σωθούν, θα επιστρέψουν ενώπιόν Μου για να
γονατίσουν λατρεύοντάς Με με συνεχείς αίνους!
Όταν ηχήσουν ξανά οι επτά σάλπιγγες, θα είναι το τέλος της εποχής, θα είναι το
σάλπισμα της νίκης επί του διαβόλου Σατανά, ο χαιρετισμός που αναγγέλλει την έναρξη του
να ζει κανείς ανοιχτά στη βασιλεία πάνω στη γη! Τι ευγενής ήχος, αυτός ο ήχος που αντηχεί
γύρω από τον θρόνο, αυτό το σάλπισμα που κάνει τον ουρανό και τη γη να σείονται είναι το
σημάδι της νίκης του σχεδίου διαχείρισής Μου, είναι η κρίση του Σατανά· καταδικάζει
συλλήβδην αυτόν τον παλαιό κόσμο σε θάνατο, τον ξαναστέλνει στο πηγάδι της αβύσσου!
Αυτό το σάλπισμα σηματοδοτεί ότι η πύλη της χάριτος κοντεύει να κλείσει, ότι η ζωή της
βασιλείας θα ξεκινήσει στη γη, κάτι απολύτως εύλογο και σωστό. Ο Θεός σώζει εκείνους που
Τον αγαπούν. Μόλις επιστρέψουν στη βασιλεία Του, οι άνθρωποι στη γη θα έρθουν
αντιμέτωποι με λιμό και μάστιγες, και θα ακολουθήσουν οι επτά φιάλες του Θεού και οι επτά
πληγές. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, όμως όχι ο λόγος Μου!

Κεφάλαιο 37
Σας λείπει πραγματικά η πίστη υπό την παρουσία Μου και συχνά βασίζεστε στον εαυτό
σας για να λειτουργείτε. «Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα χωρίς Εμένα!» Όμως σ’ εσάς,
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διεφθαρμένοι άνθρωποι, τα λόγια Μου μονίμως από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο
βγαίνουν. Η ζωή τη σήμερον ημέρα είναι μια ζωή λόγων· χωρίς τα λόγια δεν υπάρχει ζωή, δεν
υπάρχει εμπειρία, για να μην αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει πίστη. Η πίστη βρίσκεται στα
λόγια. Μόνο αν ριχτείτε περισσότερο στα λόγια του Θεού μπορείτε να έχετε τα πάντα. Μην
ανησυχείτε μήπως δεν μεγαλώσετε· η ζωή έρχεται μέσω της ανάπτυξης, όχι μέσω της
ανησυχίας.
Έχετε πάντοτε μια ροπή προς την ανησυχία και δεν ακούτε τις οδηγίες Μου. Θέλετε
διαρκώς να ξεπερνάτε τον ρυθμό Μου. Με τι έχει να κάνει αυτό; Είναι οι αχαλίνωτες
φιλοδοξίες των ανθρώπων. Πρέπει να ξεχωρίζετε με σαφήνεια τι προέρχεται από τον Θεό και
τι προέρχεται από εσάς. Ο ενθουσιασμός δεν θα εγκωμιάζεται ποτέ υπό την παρουσία Μου.
Θέλω να μπορείτε να Με ακολουθείτε ευλαβικά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Όμως
πιστεύετε ότι ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δείχνετε αφοσίωση στον Θεό. Τυφλοί
άνθρωποι! Γιατί δεν έρχεστε περισσότερο παρουσία Μου για να αναζητήσετε; Γιατί ενεργείτε
απλώς στα τυφλά; Πρέπει να βλέπετε καθαρά! Σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα άτομο που
εργάζεται τώρα, αντιθέτως, είναι ο Κυβερνήτης των πάντων, ο ένας αληθινός Θεός, ο
Παντοδύναμος! Δεν πρέπει να είστε αμελείς, αντιθέτως, πρέπει να κρατιέστε πάντοτε από
όσα έχετε, καθότι η μέρα Μου πλησιάζει. Εξακολουθείτε να μην έχετε ξυπνήσει μέχρι τώρα;
Εξακολουθείτε να μη βλέπετε καθαρά; Εξακολουθείτε να συγχρωτίζεστε με τον κόσμο και δεν
μπορείτε να απαλλαγείτε απ’ αυτόν. Γιατί; Με αγαπάτε πραγματικά; Μπορείτε να
ξεγυμνώσετε την καρδιά σας για Μένα και να δείτε; Είστε ικανοί να προσφέρετε σ’ Εμένα όλο
σας το Είναι;
Να σκέφτεστε περισσότερο τα λόγια Μου και να έχετε πάντοτε μια σαφή κατανόησή
τους. Να μη σαστίζετε και να μην είστε σε σύγχυση ή με μισή καρδιά. Να περνάτε
περισσότερο χρόνο παρουσία Μου, να λαμβάνετε περισσότερο τα αγνά λόγια Μου και να μην
παρανοείτε τις προθέσεις Μου. Τι άλλο μπορώ να σας πω; Οι καρδιές των ανθρώπων είναι
σκληρές και οι αντιλήψεις των ανθρώπων υπερβολικά σοβαρές. Νομίζουν πάντοτε ότι αρκεί
απλώς να τα βγάζουν πέρα και αστειεύονται συνεχώς με τη ζωή τους. Ανόητα παιδιά! Δεν
είναι νωρίς πια, δεν είναι ώρα μόνο για παιχνίδι. Πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας και να δείτε
την ώρα. Η ήλιος ετοιμάζεται να διασχίσει τον ορίζοντα και να φωτίσει τη γη. Ανοίξτε τα
μάτια σας και δείτε καλά, μην είστε απρόσεκτοι.
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Αντιμετωπίζετε ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα ανάλαφρα και το βλέπετε έτσι! Η καρδιά Μου
ανησυχεί, όμως υπάρχουν κάποιοι λίγοι που νοιάζονται για την καρδιά Μου και μπορούν να
ακούσουν τις καλές παροτρύνσεις Μου και να ακούσουν τη συμβουλή Μου! Η αποστολή είναι
κοπιαστική, όμως υπάρχουν κάποιοι λίγοι ανάμεσά σας που μπορούν να μοιραστούν αυτό το
φορτίο μαζί Μου. Εξακολουθείτε να έχετε αυτήν τη στάση. Αν και έχετε κάνει κάποια πρόοδο,
σε σχέση με το παρελθόν, δεν πρέπει να παραμείνετε σ’ αυτήν την κατάσταση! Τα βήματα
Μου κινούνται με ταχύτητα προς τα εμπρός, αλλά εσείς βρίσκεστε ακόμα σ’ αυτού του είδους
τον ρυθμό. Πώς να συμβαδίσετε με το φως του σήμερα και με τα βήματά Μου; Μη διστάσετε
ξανά. Σας το έχω τονίσει επανειλημμένως, η μέρα Μου δεν θα καθυστερήσει άλλο!
Το φως του σήμερα είναι σημερινό, εξάλλου. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το χθεσινό φως
και δεν μπορεί να συγκριθεί με το αυριανό φως. Νέα αποκάλυψη, νέο φως δυναμώνει
καθημερινά και γίνεται πιο λαμπρό καθημερινά. Συνέλθετε από το σάστισμα, μην είστε πλέον
ανόητοι, μην είστε πλέον συντηρητικοί, μην καθυστερείτε άλλο την ώρα Μου ή μη σπαταλάτε
άδικα τον χρόνο Μου.
Προσέξτε! Προσέξτε! Να προσεύχεστε περισσότερο σ’ Εμένα, να περνάτε περισσότερο
χρόνο παρουσία Μου και είναι σίγουρο ότι θα αποκτήσετε τα πάντα! Να πιστεύετε ότι μ’
αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα αποκτήσετε τα πάντα!

Κεφάλαιο 38
Δεν είναι ότι η πίστη σου είναι καλή ή αγνή, αλλά ότι το έργο Μου είναι θαυμαστό! Τα
πάντα οφείλονται στο έλεός Μου! Δεν πρέπει να έχεις το παραμικρό ίχνος διεφθαρμένης
διάθεσης εγωισμού ή αλαζονείας, διαφορετικά δεν θα εργαστώ πάνω σου. Πρέπει να
καταλάβεις καλά ότι το αν οι άνθρωποι πέφτουν ή στέκονται σθεναρά δεν οφείλεται σ’
αυτούς, αλλά σ’ Εμένα. Σήμερα, αν δεν καταλάβεις με σαφήνεια αυτό το στάδιο, είναι βέβαιο
πως δεν θα καταφέρεις να εισέλθεις στη βασιλεία! Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό που γίνεται
σήμερα είναι το θαυμαστό έργο του Θεού, δεν έχει τίποτα να κάνει με τον άνθρωπο. Σε τι
μετράνε οι ενέργειες του ανθρώπου; Όταν δεν είναι εγωιστές, αλαζονικοί και ξιπασμένοι,
διακόπτουν τη διαχείριση του Θεού και καταστρέφουν τα σχέδιά Του. Ω, αυτοί οι
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διεφθαρμένοι! Πρέπει να αρχίσεις σήμερα να βασίζεσαι σ’ Εμένα. Αν δεν το κάνεις, θα σου
πω ότι ποτέ σου δε θα καταφέρεις τίποτα! Τα πάντα θα είναι μάταια και όλα τα εγχειρήματά
σου θα είναι άχρηστα!
Μη χρονοτριβείς ούτε να διστάζεις. Σήμερα, όλοι εκείνοι που Με αγαπούν, θα έχουν το
θαυμαστό έργο Μου να πραγματοποιείται σ’ αυτούς. Δε Μου είναι καθόλου χρήσιμοι εκείνοι
που δεν ταπεινώνουν τον εαυτό τους, και σήμερα χρησιμοποιώ μόνο εκείνους που έχουν
ταπεινωθεί πλήρως. Θα είμαι εντελώς ανοιχτός σ’ εσένα, μόνο σ’ εκείνους που Με αγαπούν με
ειλικρινή καρδιά, που περιφρονούνται από τους άλλους, που είναι εντελώς ανοιχτοί απέναντί
Μου. Θα σ’ αφήσω να καταλάβεις τις προθέσεις Μου και θα είσαι πάντοτε ενώπιόν Μου και
θα λαμβάνεις τις ευλογίες Μου. Σήμερα, σ’ εκείνους που δαπανούν τον εαυτό τους για Μένα,
που προσφέρουν τον εαυτό τους σ’ Εμένα και κουβαλούν φορτίο για Μένα, δε θα τους φερθώ
ποτέ άδικα, και μ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη Μου. Μην παραπονιέστε για
Μένα. Η χάρη Μου είναι αρκετή για εσάς. Μπορείς κάλλιστα να έρθεις και να την πάρεις,
ώστε να μπορέσεις να γευτείς απαράμιλλη γλυκύτητα. Αυτό δε θα δημιουργήσει μόνο αγάπη
μέσα σου για Μένα, αλλά και θα κάνει αυτήν την αγάπη πιο βαθιά.
Το έργο Μου εκτελείται βήμα προς βήμα, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεύθυνο ή
συγκεχυμένο. Για να Με ακολουθήσετε, πρέπει να ενεργείτε κι εσείς κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Να δείτε τη διαγωγή Μου και να διδαχθείτε από Μένα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αν ακολουθήσετε
τα βήματά Μου θα βρεθείτε στη φανέρωση της βασιλείας. Ζητωκραυγάστε με μία φωνή! Υιοί
Μου! Το έργο του Θεού θα εκπληρωθεί επάνω στη δική σας ομάδα ανθρώπων. Δε νιώθετε
ευλογημένοι;
Είναι πραγματικά δύσκολο να το συλλάβει κανείς! Σας έφερα εδώ σήμερα προκειμένου
να δείτε το θαυμαστό έργο Μου!

Κεφάλαιο 39
Ανοίξτε τα μάτια και κοιτάξτε, και μπορείτε να δείτε την τεράστια δύναμή Μου παντού!
Μπορείτε να είστε σίγουροι για Μένα οπουδήποτε. Το σύμπαν και η έκταση διαδίδουν την
τεράστια δύναμή Μου. Τα λόγια που έχω πει έχουν όλα βγει αληθινά, όσον αφορά την άνοδο
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της θερμοκρασίας, την κλιματική αλλαγή, τις ανωμαλίες των ανθρώπων, τη διαταραχή της
κοινωνικής δυναμικής και τον δόλο της καρδιάς των ανθρώπων. Ο ήλιος λευκαίνει και η
σελήνη κοκκινίζει· τα πάντα βρίσκονται σε αταξία. Εξακολουθείτε να μην το βλέπετε αυτό;
Η τεράστια δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται σ’ αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Εκείνος
είναι ο ένας κι αληθινός Θεός, ο Παντοδύναμος, που οι άνθρωποι έχουν αναζητήσει επί πολλά
χρόνια. Ποιος μπορεί πρώτα να μιλάει και μετά να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν; Μόνον
ο Παντοδύναμος Θεός μας. Η αλήθεια αποκαλύπτεται αμέσως μόλις Εκείνος μιλήσει. Πώς θα
μπορούσατε να μην πείτε ότι είναι ο αληθινός Θεός;
Γνωρίζω ότι βαθιά μέσα σας, όλοι είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε μαζί Μου, και
πιστεύω ότι οι εκλεκτοί Μου, οι αγαπημένοι αδελφοί και οι αγαπημένες αδελφές Μου, έχουν
αυτού του είδους την προσδοκία, όμως απλώς δεν μπορείτε να εισέλθετε ή να πράξετε, δεν
μπορείτε να παραμείνετε ψύχραιμοι και ήρεμοι, όταν έρχεστε αντιμέτωποι με την εμφάνιση
της πραγματικότητας. Δε δίνετε ποτέ καμία σημασία στις προθέσεις του Θεού και βάζετε
πρώτα τα προσωπικά σας συμφέροντα, τα οποία προτάσσονται πρώτα. Επιτρέψτε Μου να
σας πω ότι αυτός ο τρόπος δεν θα ικανοποιήσει ποτέ τις προθέσεις Μου! Τέκνο! Απλώς δώσε
Μου ολότελα την καρδιά σου. Να γίνει σαφές! Δε θέλω τα λεφτά σου ούτε τα πράγματά σου,
ούτε να έρχεσαι ενώπιόν Μου για να υπηρετήσεις με ζήλο, με δόλο ή με στενομυαλιά. Να
είσαι σιωπηλός και με αγνή καρδιά, να περιμένεις και να αναζητάς, όταν ανακύπτουν
προβλήματα, και Εγώ θα σου δώσω μια απάντηση. Να μην αμφιβάλεις! Γιατί δεν πιστεύεις
ποτέ ότι τα λόγια Μου είναι αληθινά; Γιατί δεν μπορείς να πιστεύεις στα λόγια Μου; Είσαι
ισχυρογνώμων ως έναν βαθμό και εξακολουθείς να είσαι έτσι αυτήν την ώρα, είσαι τόσο
αδαής και καθόλου διαφωτισμένος! Πόση από τη σημαντική αλήθεια θυμάστε; Την έχετε
βιώσει πραγματικά; Έχετε σαστίσει και δράτε ανεξέλεγκτα και βιαστικά, όταν αντιμετωπίζετε
προβλήματα! Το κύριο ζήτημα σήμερα είναι να εισέλθετε στο πνεύμα και να Με
συναναστρέφεστε περισσότερο, με τον ίδιο τρόπο που η καρδιά σας συλλογίζεται συχνά
ζητήματα. Καταλαβαίνετε; Αυτό είναι το σημαντικό! Η καθυστερημένη πράξη αποτελεί
πραγματικά ένα πρόβλημα. Βιαστείτε, μην καθυστερείτε! Οι άνθρωποι που ακούνε τα λόγια
Μου και δεν καθυστερούν, αλλά τα κάνουν αμέσως πράξη, θα είναι πολύ ευλογημένοι! Θα
σας απονείμω διπλές ευλογίες! Μην ανησυχείτε! Ενεργήστε όπως σας λέω Εγώ, χωρίς ούτε
ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης! Έτσι είναι συχνά οι ανθρώπινες αντιλήψεις σας, και εσείς
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έχετε την τάση να αφήνετε τα πράγματα για αργότερα, αναβάλλοντας πάντοτε για αύριο
αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα. Τόσο τεμπέληδες και τόσο αδέξιοι. Δεν υπάρχουν λόγια για
να το περιγράψουν! Δεν υπερβάλω, είναι γεγονός. Αν δεν το πιστεύεις, τότε να εξετάσεις
προσεκτικά τον εαυτό σου και να ελέγξεις την κατάστασή σου, και θα ανακαλύψεις ότι είναι
όντως έτσι!

Κεφάλαιο 40
Γιατί είστε τόσο αργόστροφοι; Γιατί είστε τόσο απαθείς; Οι διάφορες υπενθυμίσεις δεν
σας έχουν αφυπνίσει. Αυτό Με θλίβει. Πραγματικά δεν βαστάει η καρδιά Μου να βλέπω τους
υιούς Μου έτσι. Πώς μπορεί να το αντέξει αυτό η καρδιά Μου; Αχ! Πρέπει να σας διδάξω με
το ίδιο Μου το χέρι. Ο ρυθμός Μου εξακολουθεί να επιταχύνει. Υιοί Μου! Σηκωθείτε γρήγορα
και συνεργαστείτε μαζί Μου. Ποιος ξοδεύει πραγματικά τον εαυτό του για Μένα τώρα; Ποιος
μπορεί να αφοσιωθεί πλήρως, χωρίς το παραμικρό παράπονο; Είστε συνέχεια τόσο απαθείς
και αργόστροφοι! Πόσοι έχουν την ικανότητα να νοιαστούν για τα αισθήματά Μου και ποιος
μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά το Πνεύμα των λόγων Μου; Το μόνο που κάνω είναι
εναγωνίως να περιμένω και να ελπίζω. Τι μπορώ να πω όταν βλέπω ότι η κάθε μία κίνησή σας
δεν μπορεί να ικανοποιήσει την καρδιά Μου; Υιοί Μου! Οτιδήποτε κάνει σήμερα ο Πατέρας
είναι για τους υιούς Μου. Γιατί δεν μπορούν ποτέ οι υιοί Μου να καταλάβουν την καρδιά
Μου, και γιατί οι υιοί Μου κάνουν πάντοτε Εμένα, τον Πατέρα σας, να ανησυχώ; Πότε θα
μεγαλώσουν οι υιοί Μου, ώστε να μη Με κάνουν να ανησυχώ και να Μου δώσουν τη
δυνατότητα να μην έχω την έννοια τους; Πότε θα μπορέσουν οι υιοί Μου να ζουν
ανεξάρτητοι, να σταθούν όρθιοι και να ελαφρύνουν το φορτίο που κουβαλά ο Πατέρας στους
ώμους Του; Δακρύζω σιωπηλά για τους υιούς Μου και δίνω τα πάντα για την ολοκλήρωση του
σχεδίου διαχείρισης του Θεού, καθώς και για να σώσω τους υιούς Μου, τους αγαπητούς Μου.
Δεν έχω άλλη επιλογή.
Οι υποσχέσεις Μου έχουν εκπληρωθεί και εκδηλώνονται μπροστά στα μάτια σας. Γιατί
δεν νοιάζεστε για την καρδιά Μου; Γιατί; Γιατί; Έχετε μετρήσει μέχρι τώρα: Πόσα πράγματα
έχετε κάνει που ικανοποίησαν την καρδιά Μου και πόσα πράγματα έχετε κάνει που έθρεψαν
και τάισαν την εκκλησία; Να το αναλογιστείτε προσεκτικά αυτό και να μην είστε απρόσεκτοι.
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Να μην αφήσετε να σας ξεφύγει ούτε μία αληθινή κατάσταση. Δεν μπορείτε να
επικεντρώνεστε απλώς στο φαίνεσθαι και να παραβλέπετε την ουσία. Πρέπει να εξετάζετε
ανά πάσα στιγμή αν κάθε λέξη και πράξη σας, αν κάθε μία κίνησή σας έχει περάσει από κρίση
ενώπιον του θρόνου του Χριστού, καθώς και αν έχετε μεταμορφωθεί στην εικόνα ενός νέου
ατόμου —όχι μέσω μίμησης, αλλά περισσότερο εκπέμποντας εκ βάθρων την έκφραση της
ζωής. Μην καθυστερείτε τη ζωή σας, ώστε να αποφύγετε να υποστείτε απώλειες. Βιαστείτε
και θεραπεύστε αυτήν την κατάσταση, ικανοποιήστε την καρδιά Μου και έχετε κατά νου τις
αρχές συμπεριφοράς: Να λειτουργείτε με δικαιοσύνη και ακεραιότητα και να ικανοποιείτε
την καρδιά Μου. Μην είστε απερίσκεπτοι. Θα το θυμάστε αυτό;

Κεφάλαιο 41
Όσον αφορά τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εκκλησία, μη γεμίζετε με τόσο
έντονες αμφιβολίες. Κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης της εκκλησίας, τα λάθη είναι
αναπόφευκτα, όμως μην πανικοβάλλεστε όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα· αντιθέτως, να
είστε ήρεμοι και συγκροτημένοι. Δεν σας το έχω ήδη πει; Να έρχεσαι συχνά ενώπιόν Μου και
να προσεύχεσαι, κι Εγώ θα σου δείξω ξεκάθαρα τις προθέσεις Μου. Η εκκλησία είναι η
καρδιά Μου και ο υπέρτατος σκοπός Μου, οπότε πώς θα μπορούσα να μην την αγαπώ; Μη
φοβάσαι —όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα στην εκκλησία, συμβαίνουν με την
άδειά Μου. Σήκω και μίλα για λογαριασμό Μου. Να έχεις πίστη ότι όλα τα πράγματα και τα
ζητήματα επιτρέπονται δια του θρόνου Μου και εμπεριέχουν τις προθέσεις Μου. Αν
συνεχίσεις να συναναστρέφεσαι με αλόγιστο τρόπο, θα υπάρξουν προβλήματα. Έχεις
αναλογιστεί τις συνέπειες; Τέτοιου είδους πράγματα θα εκμεταλλευτεί ο Σατανάς. Να έρχεσαι
συχνά ενώπιόν Μου. Θα μιλήσω απλά: Αν πρόκειται να κάνεις κάτι χωρίς να έρθεις ενώπιόν
Μου, τότε μη νομίζεις ότι θα μπορέσεις να το ολοκληρώσεις. Είστε εσείς αυτοί που Με έφεραν
σ’ αυτήν τη θέση.
Μην αποκαρδιώνεσαι, μην είσαι αδύναμος, κι Εγώ θα σου διασαφηνίσω τα πράγματα. Ο
δρόμος για τη βασιλεία δεν είναι τόσο ομαλός· τίποτα δεν είναι τόσο απλό! Θέλεις οι ευλογίες
να σου έρχονται εύκολα, έτσι δεν είναι; Σήμερα, όλοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν πικρές
δοκιμασίες. Χωρίς τέτοιες δοκιμασίες, η στοργική καρδιά που έχετε για Μένα δεν θα
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δυναμώσει κι εσείς δεν θα έχετε αληθινή αγάπη για Μένα. Ακόμη κι αν αυτές οι δοκιμασίες
αποτελούνται απλώς από περιστάσεις ήσσονος σημασίας, όλοι πρέπει να τις περάσουν·
απλώς η δυσκολία των δοκιμασιών θα ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Οι δοκιμασίες
αποτελούν ευλογία από Εμένα, και πόσοι από εσάς έρχεστε συχνά ενώπιόν Μου και ικετεύετε
γονυπετείς για τις ευλογίες Μου; Ανόητα παιδιά! Πάντα νομίζετε ότι μερικά ευοίωνα λόγια
λογίζονται ως ευλογία Μου, όμως δεν αναγνωρίζετε ότι η πίκρα είναι μία από τις ευλογίες
Μου. Όσοι μοιράζονται την πίκρα Μου, σίγουρα θα μοιραστούν τη γλυκύτητα Μου. Αυτή
είναι η υπόσχεσή Μου και η ευλογία Μου σ’ εσάς. Μη διστάζετε να τρώτε, να πίνετε και να
απολαμβάνετε τα λόγια Μου. Όταν περνά το σκοτάδι, συσσωρεύεται το φως. Το πιο βαθύ
σκοτάδι είναι πριν από την αυγή· όταν περάσει αυτή η ώρα, ο ουρανός αρχίζει σταδιακά να
φωτίζει, κι έπειτα ανατέλλει ο ήλιος. Μη φοβάστε και μην είστε άτολμοι. Σήμερα στηρίζω
τους υιούς Μου και ασκώ τη δύναμή Μου γι’ αυτούς.
Όσον αφορά τις υποθέσεις της εκκλησίας, μην αποφεύγετε μονίμως την ευθύνη σας. Αν
παρουσιάσετε το ζήτημα ενώπιόν Μου ευσυνείδητα, θα βρείτε μια οδό. Όταν ανακύπτει
κάποιο ασήμαντο πρόβλημα όπως αυτό, σας καταλαμβάνει φόβος και πανικός και τα έχετε
χαμένα ως προς το τι να κάνετε; Το έχω πει πάρα πολλές φορές: «Να έρχεστε κοντά Μου
συχνά!» Έχετε κάνει ευσυνείδητα πράξη αυτά που σας ζητώ να κάνετε; Πόσες φορές έχετε
συλλογιστεί τα λόγια Μου; Αν δεν το έχετε κάνει, τότε δεν έχετε σαφή ενόραση. Αυτό δεν
είναι κάτι που προκαλέσατε οι ίδιοι; Ρίχνετε το φταίξιμο στους άλλους, αλλά γιατί δεν
νιώθετε, αντ’ αυτού, αποστροφή για τον εαυτό σας; Χαλάτε τα πράγματα και μετά
παραμένετε απερίσκεπτοι και επιπόλαιοι· πρέπει να δίνετε προσοχή στα λόγια Μου.
Οι υπάκουοι και οι υποτακτικοί θα λάβουν μεγάλες ευλογίες. Στην εκκλησία, να
παραμένετε ακλόνητοι στη μαρτυρία σας για Μένα, να υποστηρίζετε την αλήθεια· το σωστό
είναι σωστό και το λάθος είναι λάθος. Μη συγχέετε το μαύρο με το άσπρο. Θα βρεθείτε σε
πόλεμο με τον Σατανά και πρέπει να τον συντρίψετε ολοσχερώς, ώστε να μην εγερθεί ποτέ
ξανά. Πρέπει να δώσετε όλα όσα έχετε προκειμένου να προστατέψετε τη μαρτυρία Μου.
Αυτός θα είναι ο στόχος των ενεργειών σας —μην το ξεχνάτε αυτό. Τώρα, όμως, υστερείτε σε
πίστη και στην ικανότητα να διακρίνετε τα πράγματα, και δεν είστε ποτέ σε θέση να
κατανοήσετε τα λόγια Μου και τις προθέσεις Μου. Εντούτοις, μην αγχώνεστε· τα πάντα
προχωρούν σύμφωνα με τα βήματά Μου και το άγχος φέρνει μόνο προβλήματα. Να περνάτε
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περισσότερο χρόνο ενώπιόν Μου και να μη δίνετε σημασία στην τροφή και τον ρουχισμό, τα
οποία προορίζονται για το υλικό σώμα. Να αναζητάς συχνά τις προθέσεις Μου, κι Εγώ θα σου
δείξω ξεκάθαρα ποιες είναι. Σταδιακά, θα βρεις τις προθέσεις Μου στα πάντα, ώστε να έχω
μια οδό για να εισέλθω στον καθένα χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτό θα ικανοποιήσει την καρδιά
Μου κι εσείς θα λαμβάνετε ευλογίες μαζί Μου εις τους αιώνας των αιώνων!

Κεφάλαιο 42
Τι σπουδαίες που είναι οι πράξεις του Παντοδύναμου Θεού! Πόσο θαυμαστές! Πόσο
υπέροχες! Οι επτά σάλπιγγες ηχούν, οι επτά βροντές εξαπολύονται και οι επτά φιάλες
εκχύνονται —αυτά θα αποκαλυφθούν αμέσως ανοιχτά και δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία.
Η αγάπη του Θεού μάς περιβάλλει καθημερινά. Μόνον ο Παντοδύναμος Θεός μπορεί να μας
σώσει. Το αν αντιμετωπίζουμε κακοτυχίες ή λαμβάνουμε ευλογίες είναι εξ ολοκλήρου στη
δική Του ευχέρεια, και εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε λόγο επ’ αυτού. Όσοι προσφέρουν
ολόψυχα τον εαυτό τους θα λάβουν σίγουρα άφθονες ευλογίες, ενώ όσοι κοιτούν πώς να
διατηρήσουν τη ζωή τους απλώς θα χάσουν τη ζωή τους. Όλα τα πράγματα και όλα τα
ζητήματα βρίσκονται στα χέρια του Παντοδύναμου Θεού. Μη σταματάτε πλέον τον
βηματισμό σας. Τεράστια αλλαγή έρχεται στον ουρανό και στη γη, από την οποία ο άνθρωπος
δεν έχει πουθενά να κρυφτεί. Δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να θρηνήσει και να πονέσει
πικρά. Ακολούθησε το έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα σήμερα. Θα πρέπει να κατανοείς
ξεκάθαρα μέσα σου το στάδιο στο οποίο έχει προχωρήσει το έργο Του, χωρίς να χρειάζεται
πλέον να σου το θυμίζουν οι άλλοι. Να επιστρέφεις τώρα όσο πιο συχνά μπορείς υπό την
παρουσία του Παντοδύναμου Θεού. Να Τον ρωτάς για τα πάντα. Σίγουρα θα σε διαφωτίσει
εσωτερικά και στις κρίσιμες στιγμές θα σε προστατέψει. Μη φοβάσαι! Εκείνος κατέχει ήδη
όλο σου το Είναι. Με την προστασία και τη φροντίδα Του, τι έχεις να φοβηθείς; Σήμερα
επίκειται η επίτευξη του θελήματος του Θεού και όποιος φοβάται κινδυνεύει να υποστεί
απώλειες. Αυτό που σου λέω είναι η αλήθεια. Άνοιξε τα πνευματικά μάτια σου: Ο ουρανός
δύναται να αλλάξει στη στιγμή, αλλά εσύ τι έχεις να φοβηθείς; Με μια ανεπαίσθητη κίνηση
του χεριού Του, ο ουρανός και η γη αφανίζονται μεμιάς. Άρα τι κερδίζει ο άνθρωπος με το να
ανησυχεί; Δεν βρίσκονται τα πάντα στα χέρια του Θεού; Αν Εκείνος διατάξει τον ουρανό και
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τη γη να αλλάξουν, τότε θα αλλάξουν. Αν Εκείνος λέει ότι εμείς θα ολοκληρωθούμε, τότε θα
ολοκληρωθούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί ο άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να
πορεύεται ήρεμος. Ωστόσο, εσύ πρέπει να είσαι προσεκτικός και σε εγρήγορση όσο το
δυνατόν περισσότερο. Ο ουρανός μπορεί να αλλάξει σε μία στιγμή! Όσο διάπλατα και να
ανοίξει τα γυμνά μάτια του ο άνθρωπος, και πάλι δεν θα είναι σε θέση να δει και πολλά. Να
είστε σε εγρήγορση τώρα. Το θέλημα του Θεού έχει επιτευχθεί, το έργο Του έχει
ολοκληρωθεί, το σχέδιό Του έχει πετύχει και οι υιοί Του έχουν φτάσει όλοι στον θρόνο Του.
Συρρέουν για να κρίνουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς μαζί με τον Παντοδύναμο Θεό.
Εκείνοι που εδίωκαν την εκκλησία και έβλαπταν τους υιούς του Θεού θα τιμωρηθούν σκληρά:
Αυτό είναι σίγουρο! Ο Θεός θα αγαπά αδιαμφισβήτητα για όλη την αιωνιότητα όσους
προσφέρουν ειλικρινά τον εαυτό τους στον Θεό και τηρούν τα πάντα, και αυτό δεν πρόκειται
να αλλάξει ποτέ!

Κεφάλαιο 43
Δεν σας το έχω υπενθυμίσει; Μην είστε αγχωμένοι· απλώς δεν Με έχετε ακούσει, είστε
τόσο απερίσκεπτοι! Πότε θα μπορέσετε να καταλάβετε την καρδιά Μου; Κάθε μέρα υπάρχει
μια νέα διαφώτιση, κάθε μέρα υπάρχει ένα νέο φως. Πόσες φορές το έχετε συλλάβει για τον
εαυτό σας; Δεν σας το έχω πει ο ίδιος; Εξακολουθείτε να είστε παθητικοί, σαν έντομα που
κουνιούνται μόνο αν τα σπρώξουν, και είστε ανίκανοι να πάρετε την πρωτοβουλία για να
συνεργαστείτε μαζί Μου, να δείξετε ευαισθησία για το φορτίο Μου. Θα ήθελα να δω τα
ζωντανά και αξιαγάπητα χαμόγελα όλων σας, να δω τη δραστήρια και ζωντανή συμπεριφορά
των υιών Μου, αλλά δεν μπορώ. Αντιθέτως είστε νοητικά αδύναμοι, χαζοί και ανόητοι. Θα
πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία να αναζητήσετε. Να επιδιώκετε με τόλμη! Απλώς ανοίξτε
την καρδιά σας και αφήστε Με να ζω μέσα σας. Να είστε προσεκτικοί και να έχετε το νου σας!
Ορισμένοι άνθρωποι της εκκλησίας είναι απατεώνες και θα πρέπει να δίνετε πάντοτε
ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτά τα λόγια, ώστε να μην επηρεαστεί η ζωή σας και να μην υποστείτε
κάποια απώλεια. Να είσαι βέβαιος ότι, εφόσον έχεις το θάρρος να σηκωθείς και να μιλήσεις
για Μένα, Εγώ θα κουβαλάω ολόκληρο το φορτίο και θα σε ενδυναμώνω! Εφόσον ικανοποιείς
την καρδιά Μου, Εγώ θα σου δείχνω πάντοτε το χαμόγελο και το θέλημά Μου. Εφόσον έχεις
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ισχυρή πυγμή και βιώνεις τη διάθεση ενός αρσενικού παιδιού, Εγώ θα σε στηρίζω και θα σε
βάλω σε μια σημαντική θέση. Όταν έρχεσαι ενώπιόν Μου, απλώς πλησίασέ Με. Μη φοβάσαι
αν δεν μπορείς να μιλήσεις. Αν έχεις μια καρδιά που αναζητά, Εγώ θα σου δώσω τις λέξεις.
Δεν χρειάζομαι ωραία λόγια ή την κολακεία σου. Σιχαίνομαι περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο
αυτού του είδους πράγματα. Αποδοκιμάζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτού του είδους
τα άτομα. Είναι σαν σκλήθρα στο μάτι Μου ή σαν αγκάθι στη σάρκα Μου που πρέπει να
αφαιρεθεί. Διαφορετικά, οι υιοί Μου δεν μπορούν να ασκήσουν εξουσία για Μένα και θα
υποβληθούν σε ασφυκτικό έλεγχο. Γιατί έχω έλθει; Έχω έρθει για να στηρίξω και να
ενθαρρύνω τους υιούς Μου, ώστε να τελειώσουν μια για πάντα οι ημέρες που υπόκεινται σε
καταπίεση, εκφοβισμό, αναλγησία και κακοποίηση.
Να είσαι τολμηρός. Εγώ πάντοτε θα βαδίζω μαζί σου, θα ζω μαζί σου, θα μιλάω μαζί σου
και θα ενεργώ μαζί σου. Μη φοβάσαι. Μη διστάζεις να μιλήσεις. Είστε διαρκώς
συναισθηματικοί, άτολμοι και φοβισμένοι. Όσοι δεν είναι ωφέλιμοι για την οικοδόμηση της
εκκλησίας, πρέπει να απομακρυνθούν. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται εκείνοι μέσα στην
εκκλησία των οποίων οι συνθήκες δεν είναι καλές και εκείνοι που δεν μπορούν να ενεργήσουν
σύμφωνα με τον λόγο Μου, για να μην αναφερθώ στην άπιστη μητέρα και στον άπιστο
πατέρα σου. Δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Πρέπει να εξολοθρευτούν και δεν πρέπει να
παραμείνει κανένας. Απλώς σπάσε τα δεσμά στα χέρια και στα πόδια σου. Εφόσον εξετάζεις
τις προθέσεις σου, και αυτές δεν έχουν να κάνουν με κέρδη και απώλειες, ούτε με φήμη και
πλούτο, ούτε με προσωπικές σχέσεις, Εγώ θα σε συνοδεύω, θα σου υποδεικνύω πράγματα και
θα σου παρέχω σαφή καθοδήγηση ανά πάσα στιγμή.
Υιοί Μου! Τι πρέπει να πω; Παρόλο που λέω όλα αυτά τα πράγματα, εσείς εξακολουθείτε
να μη νοιάζεστε για την καρδιά Μου και να είστε τόσο άτολμοι. Τι φοβάστε; Γιατί είστε
ακόμα δέσμιοι νόμων και κανόνων; Εγώ σας έχω απελευθερώσει, αλλά εσείς ακόμα δεν είστε
ελεύθεροι. Γιατί συμβαίνει αυτό; Να επικοινωνείς περισσότερο μαζί Μου, και Εγώ θα σου πω.
Μη Με δοκιμάζεις. Είμαι αληθινός. Δεν προσποιούμαι και τα πάντα είναι αληθινά! Τα όσα
λέω είναι αλήθεια και κρατάω πάντοτε τον λόγο Μου.
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Κεφάλαιο 44
Είμαι δίκαιος, είμαι αξιόπιστος και είμαι ο Θεός που εξετάζει τα ενδόμυχα της καρδιάς
του ανθρώπου! Θα αποκαλύψω μεμιάς ποιος είναι αληθής και ποιος είναι ψευδής. Δεν
χρειάζεται να θορυβείστε. Τα πάντα λειτουργούν σύμφωνα με τον χρόνο Μου. Ποιος Με θέλει
ειλικρινά και ποιος όχι —θα σας τους πω, έναν-έναν. Φροντίστε απλώς να τρώτε, να πίνετε
και να Με πλησιάζετε όταν προσέρχεστε υπό την παρουσία Μου, και Εγώ θα
πραγματοποιήσω το έργο Μου ο ίδιος. Μην ανυπομονείτε για γρήγορα αποτελέσματα. Το
έργο Μου δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μεμιάς. Εμπεριέχει τα στάδιά Μου και τη
σοφία Μου, και γι’ αυτό θα μπορέσει να αποκαλυφθεί η σοφία Μου. Θα σας επιτρέψω να
δείτε τι πραγματοποιούν τα χέρια Μου —την τιμωρία του κακού και την επιβράβευση του
καλού. Σίγουρα δεν ευνοώ κανέναν. Θα αγαπήσω ειλικρινά εσένα που Με αγαπάς ειλικρινά,
κι όσο για εκείνους που δεν Με αγαπούν ειλικρινά, η οργή Μου θα τους συνοδεύει πάντοτε,
ώστε να θυμούνται σ’ όλη την αιωνιότητα ότι Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, ο Θεός που εξετάζει
τα ενδόμυχα της καρδιάς του ανθρώπου. Μην ενεργείς αλλιώς μπροστά στους άλλους και
αλλιώς πίσω από την πλάτη τους· Εγώ βλέπω ξεκάθαρα όλα όσα κάνεις και, παρόλο που
μπορεί να ξεγελάς τους άλλους, δεν μπορείς να ξεγελάσεις Εμένα. Τα βλέπω όλα ξεκάθαρα.
Δεν είναι δυνατόν να αποκρύψεις τίποτε· τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Μην περνιέσαι
για έξυπνος, επειδή κάνεις όλους τους ασήμαντους μικρούς υπολογισμούς σου να αποβούν
προς όφελός σου. Σου λέω το εξής: Όσα σχέδια κι αν κάνει ο άνθρωπος, είτε είναι χιλιάδες
είτε δεκάδες χιλιάδες, στο τέλος αυτοί δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την παλάμη του
χεριού Μου. Όλα τα πράγματα και τα αντικείμενα ελέγχονται από τα χέρια Μου, πόσο
μάλλον ένα μεμονωμένο άτομο! Μην προσπαθήσεις να Με αποφύγεις ή να κρυφτείς, μην
προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις καλοπιάσματα ή να αποκρύψεις πράγματα. Μήπως
εξακολουθείς να μη βλέπεις ότι η ένδοξη όψη Μου, η οργή Μου και η κρίση Μου έχουν
αποκαλυφθεί δημοσίως; Θα κρίνω αμέσως και χωρίς έλεος όποιον δεν Με θέλει ειλικρινά. Η
επιείκειά Μου έχει φτάσει στο τέλος της, δεν έχει μείνει άλλη. Μην είστε πια υποκριτές και
σταματήστε να φέρεστε ανεξέλεγκτα και απρόσεκτα.
Υιέ Μου, να προσέχεις. Να περνάς περισσότερο χρόνο υπό την παρουσία Μου και Εγώ
θα σε καθοδηγήσω. Μη φοβάσαι, να προτάσσεις το αιχμηρό δίκοπο σπαθί Μου και —
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σύμφωνα με το θέλημά Μου— να πολεμάς τον Σατανά μέχρι τέλους. Εγώ θα σε προστατεύω,
μην ανησυχείς καθόλου. Όλα τα απόκρυφα θα έρθουν στο φως και θα αποκαλυφθούν. Εγώ
είμαι ο Ήλιος που εκπέμπει φως, φωτίζοντας ανηλεώς όλο το σκοτάδι. Η κρίση Μου έχει
επέλθει πλήρως· η εκκλησία είναι ένα πεδίο μάχης. Θα πρέπει όλοι σας να προετοιμαστείτε
και να αφιερώσεις όλο σου το Είναι στην τελική, αποφασιστική μάχη. Εγώ σίγουρα θα σε
προστατεύσω ώστε να μπορέσεις να αγωνιστείς τον καλό, νικηφόρο αγώνα για χάρη Μου.
Προσέξτε —τη σήμερον ημέρα οι καρδιές των ανθρώπων είναι δόλιες και απρόβλεπτες
και αποκλείεται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των άλλων ανθρώπων. Μόνον Εγώ είμαι
ολότελα για εσάς. Δεν υπάρχει δόλος μέσα Μου. Απλώς γείρετε πάνω Μου! Οι υιοί Μου
σίγουρα θα βγουν νικητές από την τελική, αποφασιστική μάχη και ο Σατανάς αναμφισβήτητα
θα βγει από τη μάχη πνέοντας τα λοίσθια. Μη φοβάσαι! Εγώ είμαι η δύναμή Σου κι Εγώ είμαι
όλο σου το Είναι. Μη σκέφτεσαι τα πράγματα ξανά και ξανά, δεν μπορείς να διαχειριστείς
τόσο πολλές σκέψεις. Το έχω πει και πριν, δεν θα σε τραβάω πλέον κατά μήκος του
μονοπατιού, γιατί ο χρόνος πιέζει υπερβολικά. Δεν έχω πια χρόνο να σου τραβήξω ξανά τ’
αυτί και να σου εφιστώ την προσοχή συνέχεια —αυτό είναι αδύνατον! Απλώς τελείωσε τις
ετοιμασίες σου για τη μάχη. Εγώ αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για σένα· τα πάντα
βρίσκονται στα χέρια Μου. Πρόκειται για μια μάχη μέχρι θανάτου και θα χαθεί σίγουρα είτε
η μία είτε η άλλη πλευρά. Όμως, πρέπει να κατανοήσεις ξεκάθαρα το εξής: Εγώ είμαι
παντοτινά νικηφόρος και ανίκητος και ο Σατανάς σίγουρα θα χαθεί. Αυτή είναι η προσέγγισή
Μου, το έργο Μου, το θέλημά Μου και το σχέδιό Μου!
Εγένετο! Τα πάντα εγένετο! Μη λιποψυχείτε και μη φοβάστε. Εγώ μ’ εσένα και εσύ μ’
Εμένα θα βασιλεύουμε εις τους αιώνας των αιώνων! Τα λόγια Μου, μόλις τα εκφράσω, δεν θα
αλλάξουν ποτέ, και σύντομα θα σας βρουν τα γεγονότα. Παραμείνετε σε εγρήγορση! Θα
πρέπει να αναλογίζεστε καλά την κάθε γραμμή· μη βλέπετε με ασάφεια πλέον τα λόγια Μου.
Πρέπει να σας είναι ξεκάθαρα! Πρέπει να το θυμάστε —να περνάτε όσο το δυνατόν
περισσότερο χρόνο υπό την παρουσία Μου!

127

Κεφάλαιο 45
Κρίνετε δημοσίως τους αδελφούς και τις αδελφές σας, σαν να μην ήταν τίποτα. Δεν
ξέρετε πραγματικά να ξεχωρίζετε το καλό από το κακό, δεν αισχύνεστε! Αυτή δεν είναι μια
τρομερά αυθάδης και απερίσκεπτη συμπεριφορά; Ο κάθε ένας από εσάς βρίσκεται σε
σύγχυση και έχει βαριά καρδιά. Κουβαλάς τόσες αποσκευές και δεν υπάρχει καθόλου χώρος
για Μένα μέσα σου. Τυφλοί άνθρωποι! Πόσο βάναυσοι είστε. Πότε θα τελειώσει αυτό;
Σας μιλάω από καρδιάς ξανά και ξανά, και σας δίνω ό,τι έχω, αλλά εσείς είστε τόσο
τσιγκούνηδες και σας λείπει και το παραμικρό ίχνος ανθρωπιάς. Αυτό είναι πραγματικά
ανεξιχνίαστο. Γιατί προσκολλάστε στις αντιλήψεις σας; Γιατί δεν Με αφήνετε να καταλάβω
κάποιον χώρο μέσα σας; Πώς θα ήταν δυνατόν να σας βλάψω; Δεν πρέπει να συνεχίσετε να
συμπεριφέρεστε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η μέρα Μου όντως δεν απέχει πολύ από το σήμερα.
Μη μιλάτε απρόσεκτα, μη φέρεστε απερίσκεπτα ούτε και να αντιστέκεστε και να προκαλείτε
προβλήματα. Τι καλό μπορεί να επιφέρει αυτό στη ζωή σας; Σας το λέω ειλικρινά, ακόμα και
κανένας να μη σωθεί όταν έρθει η μέρα Μου, Εγώ θα συνεχίσω να διαχειρίζομαι τα ζητήματα
σύμφωνα με το σχέδιό Μου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός! Κανένα
αντικείμενο, κανένα άτομο, κανένα συμβάν δεν τολμά να παρεμποδίσει τα βήματά Μου προς
τα εμπρός. Δεν πρέπει να σκέφτεστε ότι δεν έχω κανέναν τρόπο για να φέρω εις πέρας το
θέλημά Μου χωρίς εσάς. Μπορώ να σου πω ότι αν αντιμετωπίζεις τη ζωή σου κατ’ αυτόν τον
αρνητικό τρόπο, το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να καταστρέψεις την ίδια σου τη ζωή,
και αυτό δεν θα Με αφορά καθόλου.
Το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει προχωρήσει έως ένα ορισμένο στάδιο και η μαρτυρία
έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια. Γρήγορα, ανοίξτε τα θολωμένα
μάτια σας, μην αφήσετε να πάνε χαμένες οι επίπονες προσπάθειες που έχω κάνει για εσάς και
σταματήστε πλέον να κακομαθαίνετε τον εαυτό σας. Χαίρεστε να κάνετε καλές πράξεις
ενώπιόν Μου, αλλά όταν δεν είμαι παρών, θα μπορούσαν οι ενέργειες και οι συμπεριφορές
σας να σταθούν ενώπιόν Μου για να τις δω; Δεν ξεχωρίζετε το καλό από το κακό! Δεν Με
ακούτε, άλλα κάνετε μπροστά Μου και άλλα πίσω από την πλάτη Μου. Δεν έχετε ακόμα
συνειδητοποιήσει ότι είμαι ο Θεός που κοιτάζει βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων. Πόσο
αδαείς!
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Αργότερα, κατά την πορεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνάσματα ή να εμπλέκεστε
σε απάτη και ατιμία, διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι αφάνταστες! Εξακολουθείτε να μην
καταλαβαίνετε τι είναι η απάτη και η ατιμία. Οποιεσδήποτε ενέργειες ή συμπεριφορές που
δεν μπορείτε να Με αφήσετε να δω, τις οποίες δεν μπορείτε να παρουσιάσετε ανοιχτά,
αποτελούν απάτη και ατιμία. Τώρα θα πρέπει να το καταλαβαίνετε! Αν εμπλακείτε σε απάτη
και ατιμία μελλοντικά, μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή να σφάλετε εις γνώσιν σας,
να είστε ακόμα πιο ένοχοι. Στο μόνο που θα οδηγήσει αυτό θα είναι να καείτε από τη φωτιά ή,
ακόμα χειρότερα, να καταστραφείτε. Πρέπει να καταλάβετε! Αυτό που αντιμετωπίζετε
σήμερα είναι η συμμόρφωση της αγάπης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια άσπλαχνη κρίση.
Αν δεν μπορείτε να το δείτε αυτό, τότε είστε υπερβολικά αξιοθρήνητοι και είστε απλώς πέραν
πάσας ελπίδας. Αν δεν είστε πρόθυμοι να αποδεχθείτε τη συμμόρφωση της αγάπης, τότε το
μόνο που μπορεί να σας βρει είναι άσπλαχνη κρίση. Όταν συμβεί αυτό, να μην παραπονιέστε
ότι δεν σας το είπα. Δεν θα είμαι Εγώ εκείνος που απέφυγε τις ευθύνες Του, αλλά εσείς που
δεν ακούσατε τα λόγια Μου και δεν φέρατε εις πέρας τα λόγια Μου. Σας το λέω αυτό τώρα,
ώστε να μην κατηγορηθώ αργότερα.

Κεφάλαιο 46
Αν είσαι κάποιος που ειλικρινά δαπανά και προσφέρει τον εαυτό του για Μένα, Εγώ
σίγουρα θα σε προστατεύω μέχρι τέλους. Το χέρι Μου θα σε κρατά ώστε να είσαι πάντοτε εν
ειρήνη και πάντοτε χαρούμενος, και κάθε μέρα θα έχεις το φως και την αποκάλυψή Μου.
Αναμφισβήτητα θα διπλασιάσω τις ευλογίες Μου σ’ εσένα, ώστε να έχεις αυτό που έχω και να
κατέχεις αυτό που είμαι. Αυτό που σου δίνεται μέσα σου είναι η ζωή σου, και κανείς δεν
μπορεί να σου την πάρει. Μη δημιουργείς προβλήματα στον εαυτό σου ούτε και να πέφτεις σε
κατάθλιψη· μ’ Εμένα υπάρχει μόνο ειρήνη και χαρά. Αναμφισβήτητα σ’ αγαπάω, εσένα,
τέκνο, που Μου δίνεις βάση και Με υπακούς ειλικρινά. Εκείνοι που μισώ περισσότερο είναι οι
υποκριτές και είναι σίγουρο ότι θα τους εξαφανίσω. Θα εξαλείψω κάθε υπόνοια του κόσμου
από τον οίκο Μου και θα εξαλείψω όλα εκείνα τα πράγματα που δεν αντέχω να βλέπω.
Μέσα στην καρδιά Μου γνωρίζω ακριβώς ποιος Με επιθυμεί ειλικρινά και ποιος όχι.
Μπορεί να μεταμφιέζονται καλά και να βάζουν ένα έξυπνο προσωπείο, ενώ μπορεί ακόμα και
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να ειπωθεί ότι είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί στον κόσμο, αλλά Εγώ βλέπω ξεκάθαρα τι έχουν
μέσα στην καρδιά τους. Μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τι βρίσκεται στην καρδιά σου. Στην
πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας που να καταλαβαίνει πιο ξεκάθαρα από Μένα. Ξέρω τι
βρίσκεται στην καρδιά σου. Είσαι πρόθυμος να προσφέρεις τον εαυτό σου για τον Θεό, να
ξοδέψεις για τον Θεό, μόνο που δεν επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις γλυκόλογα για να κάνεις
τους άλλους να χαρούν. Δες το καθαρά! Η σημερινή βασιλεία δεν οικοδομείται από τη δύναμη
του ανθρώπου, αλλά θα οικοδομηθεί επιτυχώς χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου την άπειρη
σοφία Μου και την επίπονη προσπάθειά Μου. Όποιος κατέχει σοφία και κατέχει αυτό που
είμαι Εγώ μέσα του, θα έχει το μερτικό του στην οικοδόμηση της βασιλείας. Μην ανησυχείς
άλλο. Συνεχώς αρρωσταίνεις από την ανησυχία, χωρίς να δίνεις σημασία για την αποκάλυψη
ή τη φώτιση του θελήματός Μου μέσα σου. Μη συνεχίζεις άλλο να το κάνεις. Να
συναναστρέφεσαι περισσότερο μαζί Μου για οποιοδήποτε ζήτημα, ώστε να μην υποφέρεις
από τις ενέργειές σου.
Ίσως επιφανειακά να φαίνεται ότι είμαι χλιαρός απέναντι στον καθέναν, όμως γνωρίζεις
τι σκέφτομαι από μέσα Μου; Εγώ πάντοτε εξυψώνω τους ταπεινούς και πάντοτε διαλύω τους
υπερόπτες και τους επηρμένους. Όσοι δεν κατανοούν το θέλημά Μου θα υποστούν μεγάλες
απώλειες. Πρέπει να γνωρίζεις ότι έτσι είμαι Εγώ, αυτή είναι η διάθεσή Μου, κανένας δεν
μπορεί να την αλλάξει και κανένας δεν μπορεί να την καταλάβει εκτενώς. Μόνο μέσα από την
αποκάλυψή Μου μπορείς να καταλάβεις, διαφορετικά ούτε θα την καταλάβεις εκτενώς. Μην
είσαι αλαζονικός. Παρόλο που ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να μιλάνε καλά, η καρδιά τους δεν
είναι ποτέ αφοσιωμένη σ’ Εμένα, διαρκώς Με αντικρούουν στα κρυφά. Εγώ θα κρίνω αυτό το
είδος ανθρώπων.
Μην επικεντρώνεσαι μόνο στο να παραδειγματίζεσαι από τους άλλους· θα πρέπει να
δίνεις βάση στη συμπεριφορά και στους τρόπους Μου. Μόνον έτσι θα αρχίσεις σταδιακά να
αντιλαμβάνεσαι το θέλημά Μου. Κατόπιν, οι ενέργειές σου θα συμμορφώνονται με το θέλημά
Μου και δεν θα κάνεις λάθη. Μη θρηνείς και μη θλίβεσαι. Βλέπω ξεκάθαρα όλα όσα κάνεις,
όλη τη συμπεριφορά σου και όλα όσα σκέφτεσαι, και γνωρίζω τους ειλικρινείς πόθους και τις
επιθυμίες σου. Θα σε χρησιμοποιήσω. Τώρα είναι μια κρίσιμη στιγμή, καθώς έχει φτάσει η
ώρα της δοκιμασίας σου. Δεν το έχεις δει ακόμα; Δεν το έχεις ακόμα αντιληφθεί; Γιατί
κρατάω τέτοια στάση απέναντί σου; Ξέρεις; Έχω αποκαλύψει αυτά τα πράγματα σ’ εσένα και
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εσύ έχεις λίγη ενορατικότητα. Όμως μη σταματάς, συνέχισε να κινείσαι προς την είσοδό σου
και Εγώ θα συνεχίσω να σε διαφωτίζω. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι όσο περισσότερο Με
υπακούς και Μου δίνεις βάση, τόσο πιο πολύ φωτίζεσαι μέσα σου και τόσο πιο μεγάλη
αποκάλυψη έχεις μέσα σου; Και όσο περισσότερη γνώση έχεις για Μένα, τόση μεγαλύτερη
εμπειρία αποκτάς; Μη σπεύδεις διαρκώς να προσκολληθείς στις αντιλήψεις σου, καθώς αυτό
θα φράξει τη ροή του ζώντος νερού Μου και θα εμποδίσει την εκπλήρωση του θελήματός
Μου. Πρέπει να γνωρίζεις ότι η πλήρης απόκτηση ενός ατόμου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μη
σκέφτεσαι πολύπλοκα. Απλώς ακολούθα και μη σε νοιάζει πια!

Κεφάλαιο 47
Παντοδύναμε Θεέ της δικαιοσύνης —ο Παντοδύναμος! Μέσα Σου τίποτα απολύτως δεν
είναι κρυμμένο. Όλα τα μυστήρια, από αμνημονεύτων χρόνων μέχρι την αιωνιότητα, τα οποία
δεν έχουν αποκαλύψει ποτέ οι άνθρωποι, φανερώνονται σ’ Εσένα και είναι συνολικά
ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται πλέον να αναζητάμε και να πηγαίνουμε ψηλαφώντας, καθότι
σήμερα το πρόσωπό Σου φανερώνεται ανοιχτά σ’ εμάς, Εσύ είσαι το μυστήριο που έχει
αποκαλυφθεί, είσαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός· καθότι σήμερα έχεις έρθει πρόσωπο με
πρόσωπο μ’ εμάς, και για εμάς το να βλέπουμε το πρόσωπό Σου σημαίνει να βλέπουμε όλα τα
μυστήρια του πνευματικού κόσμου. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που κανένας δεν θα
μπορούσε να φανταστεί! Είσαι ανάμεσά μας σήμερα, ακόμα και μέσα μας, πραγματικά τόσο
κοντά μας· αυτό δεν περιγράφεται, και το μυστήριο που εμπεριέχεται σ’ αυτό είναι άπειρο!
Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του. Είναι ο νικηφόρος
Βασιλιάς του σύμπαντος. Όλα τα πράγματα και όλα τα ζητήματα βρίσκονται υπό τον έλεγχο
των χεριών Του. Όλοι οι άνθρωποι γονατίζουν λατρευτικά, αναφωνώντας το όνομα του
αληθινού Θεού, του Παντοδύναμου. Όλα τα πράγματα γίνονται μέσω των λόγων που εκφέρει
το στόμα Του. Γιατί είστε τόσο χαλαροί, ανίκανοι να εργαστείτε ένθερμα μαζί Του, να
συνδεθείτε στενά μαζί Του και να συμπορευτείτε μαζί Του στη δόξα; Μήπως είστε πρόθυμοι
να υποφέρετε; Πρόθυμοι να εξοβελιστείτε; Νομίζετε ότι δεν γνωρίζω ποιος είναι ειλικρινά
αφοσιωμένος σ’ Εμένα και ποιος έχει ειλικρινά ξοδέψει τον εαυτό του για Μένα; Αδαείς!
Ανόητοι! Δεν μπορείτε να νοήσετε τις προθέσεις Μου, πόσο μάλλον να δείξετε ευαισθησία για
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τα φορτία Μου, κάνοντάς Με να ανησυχώ διαρκώς για εσάς, να πασχίζω για εσάς. Πότε θα
τελειώσει αυτό;
Να Με βιώνετε μέσα σ’ όλα τα πράγματα, να γίνεστε μάρτυρές Μου σ’ όλα τα πράγματα.
Σημαίνει αυτό απλώς να αρκείστε μόνο στα λόγια; Δεν ξέρετε τι είναι καλό για σας! Όσα
κάνεις τα κάνεις χωρίς Εμένα, και είμαι ακόμα λιγότερο παρών στην καθημερινή ζωή σου. Το
ξέρω ότι δεν παίρνετε καθόλου στα σοβαρά την πίστη στον Θεό, άρα αυτοί είναι οι καρποί
που φέρετε. Ακόμα δεν έχετε αφυπνιστεί και, αν συνεχίσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα
ντροπιάσετε το όνομά Μου.
Αναρωτήσου, όταν μιλάς, είμαι Εγώ εκεί μαζί σου; Όταν τρως ή φοράς τα ρούχα σου,
είναι μέσα εκεί η υπόσχεσή Μου; Είστε πραγματικά άσκεφτοι! Όποτε δεν αντιμετωπίζονται
αμέσως τα προβλήματά σου, τότε δείχνεις το πραγματικό σου πρόσωπο, και κανένας σας δεν
είναι πρόθυμος. Αν δεν ίσχυε αυτό, εσείς θα περνιόσασταν για σπουδαίοι και θα νομίζατε ότι
κατέχετε πολλά πράγματα μέσα σας. Δεν το ξέρεις ότι μέσα σου είσαι γεμάτος με την ασχήμια
του Σατανά; Να εργάζεσαι μαζί Μου για να αποβάλλεις όλα αυτά τα πράγματα. Άφησε αυτό
που Εγώ είμαι και έχω να σε καταλάβει πλήρως εσωτερικά, ώστε να μπορέσεις να Με βιώσεις,
να γίνεις μάρτυράς Μου με περισσότερη αλήθεια, να κάνεις περισσότερους ανθρώπους να
υποταχθούν ενώπιον του θρόνου Μου χάρη σ’ εσάς. Πρέπει να γνωρίζετε πόσο βαρύ είναι το
φορτίο στους ώμους σας: εξυμνήστε τον Χριστό, εκδηλώστε τον Χριστό, γίνετε μάρτυρες του
Χριστού ώστε οι μυριάδες των ανθρώπων να λάβουν σωτηρία και η βασιλεία Μου να
παραμείνει συμπαγής και ακλόνητη. Τα τονίζω όλα αυτά, προκειμένου να μη σαστίζετε
απλώς, χωρίς να καταλαβαίνετε τη σημασία του σημερινού έργου.
Ανήμποροι όταν έρχεστε αντιμέτωποι με καταστάσεις, σαν μυρμήγκια σε καυτό τηγάνι,
τρέχοντας γύρω-γύρω: αυτή είναι η διάθεσή σας. Εξωτερικά μοιάζετε με ενήλικους, αλλά η
εσωτερική ζωή σας είναι αυτή ενός παιδιού, ικανή μόνο να δημιουργεί προβλήματα,
επιβαρύνοντας το φορτίο Μου. Αν δεν ασχοληθώ Εγώ ακόμα και με το πιο ασήμαντο πράγμα,
εσείς δημιουργείτε πρόβλημα, έτσι δεν είναι; Μην είστε αυτάρεσκοι. Ό,τι λέω είναι αλήθεια.
Μη νομίζετε συνέχεια ότι σας κάνω μονίμως κήρυγμα, λες και χρησιμοποιώ ηχηρά λόγια.
Τέτοια είναι η πραγματική κατάστασή σας.

132

Κεφάλαιο 48
Ανησυχώ, όμως πόσοι από εσάς μπορείτε να είστε ένα μ’ Εμένα στον νου και τη σκέψη;
Απλώς δεν δίνετε καμία προσοχή στα λόγια Μου, τα αγνοείτε πλήρως και δεν καταφέρνετε να
επικεντρωθείτε σ’ αυτά, παρά μόνο επικεντρώνεστε στα δικά σας επιφανειακά πράγματα.
Θεωρείτε την επιμελή φροντίδα και προσπάθειά Μου σκέτη σπατάλη. Η συνείδησή σας δεν
είναι καταδικασμένη; Είστε αδαείς και σας λείπει η λογική, είστε ανόητοι και δεν μπορείτε
ούτε κατ’ ελάχιστον να Με ικανοποιήσετε. Εγώ είμαι εξ ολοκλήρου για εσάς· πόσο μπορείτε
να είστε εσείς για Μένα; Έχετε παρανοήσει την πρόθεσή Μου και αυτή είναι πραγματικά η
τυφλότητά σας και η ανικανότητά σας να βλέπετε πράγματα, κάνοντάς Με να ανησυχώ
διαρκώς για εσάς και να ξοδεύω χρόνο για εσάς. Τώρα, πόσο από τον χρόνο σας μπορείτε να
ξοδέψετε και να αφιερώσετε για Μένα; Θα πρέπει να αναρωτιέστε περισσότερο.
Η πρόθεσή Μου αφορά αποκλειστικά εσάς. Το καταλαβαίνετε πραγματικά αυτό; Αν το
είχατε πραγματικά καταλάβει, θα είχατε από καιρού αντιληφθεί την πρόθεση Μου και θα
νοιαζόσασταν για το φορτίο Μου. Να μην είστε ξανά απρόσεκτοι, διαφορετικά δεν θα έχετε
το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται σ’ εσάς, το οποίο θα κάνει το πνεύμα σας να πεθάνει και να
πέσει στον Άδη. Αυτό δεν είναι κάτι υπερβολικά φρικτό για σένα; Δεν χρειάζεται να σου το
υπενθυμίσω ξανά. Θα πρέπει να ψάξετε στη συνείδησή σας και να αναρωτηθείτε: Είναι
επειδή σας λυπάμαι υπερβολικά ή επειδή Μου χρωστάτε τόσα πολλά; Μη συγχέετε το σωστό
με το λάθος και μη στερείστε λογικής! Δεν είναι τώρα η ώρα να αγωνιστείτε για δύναμη και
κέρδος ή να εμπλακείτε σε αντιπαραθέσεις. Αντιθέτως, πρέπει γρήγορα να αφήσετε κατά
μέρους αυτά τα πράγματα, τα τόσο επιβλαβή για τη ζωή, και να αναζητήσετε την είσοδό σας
στην πραγματικότητα. Είστε τόσο απρόσεκτοι! Δεν μπορείτε να κατανοήσετε την καρδιά Μου
ή να συνειδητοποιήσετε την πρόθεσή Μου. Υπάρχουν πολλά που δεν θα έπρεπε να χρειάζεται
να πω, αλλά είστε τόσο μπερδεμένοι και δεν καταλαβαίνετε, που χρειάστηκε να τα πω ξανά
και ξανά, αλλά και πάλι, εξακολουθείτε να μην έχετε ικανοποιήσει την καρδιά Μου.
Μετρώντας σας έναν προς έναν, πόσοι μπορείτε να νοιαστείτε πραγματικά για την
καρδιά Μου;
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Κεφάλαιο 49
Για να υπηρετήσει συντονισμένα κάποιος, πρέπει να συμμετάσχει σωστά και πρέπει,
επίσης, να είναι γεμάτος ζωντάνια και ζωηράδα. Επιπλέον, πρέπει να έχει ζωτικότητα,
ενέργεια και να ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση, ώστε να τροφοδοτούνται οι άλλοι και να είναι
πλήρεις. Για να Με υπηρετήσεις, πρέπει να υπηρετήσεις όπως το εννοώ Εγώ, όχι μόνο να
επιδιώκεις την καρδιά Μου, αλλά, επιπλέον, να ικανοποιείς τις προθέσεις Μου, ώστε να
ικανοποιούμαι από αυτό που επιτυγχάνω μέσα σου. Γέμισε τη ζωή σου με τον λόγο Μου,
γέμισε την ομιλία σου με τη δύναμή Μου, αυτό ζητάω από σένα. Το να ακολουθείς τις
επιθυμίες σου αποκαλύπτει την ομοίωσή Μου; Θα ικανοποιήσει αυτό την καρδιά Μου; Είσαι
κάποιος που έχει τηρήσει σοβαρά τις προθέσεις Μου; Είσαι κάποιος που έχει προσπαθήσει
σοβαρά να κατανοήσει την καρδιά Μου; Έχεις όντως προσφέρει τον εαυτό σου για Μένα;
Έχεις ξοδέψει πραγματικά τον εαυτό σου για Μένα; Έχεις αναλογιστεί τα λόγια Μου;
Πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί σοφία σε κάθε πτυχή και να χρησιμοποιεί σοφία για να
βαδίσει στην τέλεια οδό Μου. Εκείνοι που συμπεριφέρονται βάσει του λόγου Μου είναι οι πιο
σοφοί όλων και εκείνοι που συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον λόγο Μου είναι οι πιο
υπάκουοι. Ό,τι λέω ισχύει και δεν χρειάζεται να το συζητάτε μαζί Μου ή να προσπαθείτε να
Με λογικεύσετε. Όλα όσα λέω, τα λέω έχοντας εσένα κατά νου (ασχέτως αν είμαι αυστηρός ή
μαλακός). Αν επικεντρώνεσαι στο να είσαι υπάκουος, αυτό αρκεί και αυτή είναι η οδός της
αληθινής σοφίας (και εκείνη για να εμποδίσεις να σε πλήξει η κρίση του Θεού). Σήμερα στον
οίκο Μου, μην είστε ευγενικοί μπροστά Μου, και μετά λέτε άλλα πίσω από την πλάτη Μου.
Θέλω να είστε πρακτικοί, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε περίτεχνη ρητορική. Για εκείνους
που είναι πρακτικοί, υπάρχουν τα πάντα. Για εκείνους που δεν είναι, δεν υπάρχει τίποτα.
Ακόμα και το σώμα τους θα επιστρέψει στην ανυπαρξία, καθότι χωρίς πρακτικότητα υπάρχει
μόνο κενό· δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Στην πίστη σας στον Θεό, θέλω να είστε ειλικρινείς και να μη σκέφτεστε καθόλου τι
μπορεί να κερδίσετε ή να χάσετε, ούτε όλα όσα έχετε. Θα πρέπει να αναζητείτε μόνο να
βαδίζετε στην αληθινή οδό και να μην αμφιταλαντεύεστε για κανέναν ούτε να ελέγχεστε από
κανέναν. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς πυλώνας της εκκλησίας, ένας νικητής της βασιλείας.
Το να λειτουργείτε διαφορετικά σημαίνει ότι δεν σας αξίζει να ζείτε ενώπιόν Μου.
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Οι περιστάσεις μπορεί να διαφέρουν, όπως και οι τρόποι για να είστε κοντά Μου.
Ορισμένοι αγαπούν να λένε εύηχα λόγια και να ενεργούν με ευλάβεια ενώπιόν Μου. Ωστόσο,
στο παρασκήνιο βρίσκονται σε πλήρη αταξία και τα λόγια Μου απουσιάζουν πλήρως από τα
όσα κάνουν. Είναι ειδεχθείς και ενοχλητικοί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιφέρουν
κάποια διαπαιδαγώγηση ή να παρέχουν οτιδήποτε. Δεν είστε ικανοί να νοιαστείτε για την
καρδιά Μου και αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε να έρθετε πιο κοντά Μου ή να
συναναστραφείτε μαζί Μου, Με αφήνετε διαρκώς να ανησυχώ και να εργάζομαι σκληρά εκ
μέρους σας.

Κεφάλαιο 50
Όλες οι εκκλησίες και όλοι οι άγιοι θα πρέπει να σκέφτονται το παρελθόν καθώς και να
κοιτάνε προς το μέλλον: Πόσες από τις παρελθοντικές ενέργειές σας πληρούσαν τις
απαιτήσεις και πόσες από αυτές είχαν ένα μερίδιο στην οικοδόμηση της βασιλείας; Μην
κάνεις τον έξυπνο! Θα πρέπει να βλέπεις καθαρά τις ελλείψεις σου και θα πρέπει να
κατανοείς την κατάστασή σου. Ξέρω ότι κανένας σας δεν είναι πρόθυμος να κάνει
οποιαδήποτε προσπάθεια και να δαπανήσει οποιονδήποτε χρόνο γι’ αυτόν τον σκοπό, οπότε
δεν είστε ικανοί για οποιοδήποτε επίτευγμα. Σπαταλάτε άσκοπα όλο τον χρόνο σας
τρώγοντας, πίνοντας και διασκεδάζοντας. Όταν κάποιοι από εσάς μαζεύεστε, χαζολογάτε, δεν
δίνετε καμία σημασία να συναναστραφείτε για τα πνευματικά ζητήματα της ζωής ή για να
παρέχετε ζωή ο ένας στον άλλον. Δεν αντέχω να σας βλέπω να γελάτε και να αστειεύεστε
όταν μιλάτε, και είστε τόσο παράλογοι. Το έχω πει πολλές φορές, όμως εσείς απλώς δεν
γνωρίζετε το νόημα των όσων λέω. Αυτό δεν είναι κάτι τόσο προφανές, καθώς βρίσκεται
ακριβώς μπροστά στα μάτια σας; Έχω πει παρόμοια πράγματα και πριν, όμως εσείς
εξακολουθείτε να μην πείθεστε και δεν αναγνωρίζετε αυτά που λέω, σκεπτόμενοι ότι σας έχω
παρεξηγήσει, σκεπτόμενοι ότι αυτά που λέω δεν είναι αλήθεια. Ή μήπως δεν έχουν έτσι τα
πράγματα;
Αν Με αντιμετωπίζεις με προχειρότητα, Εγώ θα σε παραμερίσω. Απλώς τολμάς να είσαι
και πάλι πρόχειρος! Απλώς τολμάς να είσαι και πάλι επιπόλαιος και απερίσκεπτος! Τα λόγια
Μου είναι ένα κοφτερό μαχαίρι. Οτιδήποτε δεν συμμορφώνεται με το θέλημά Μου, θα
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κόβεται με αυτό το μαχαίρι, ενώ εσύ δεν πρέπει να ανησυχείς τόσο πολύ για τον αυτοσεβασμό
σου. Θα σε σμιλέψω ώστε να πάρεις σχήμα και να συμμορφώνεσαι με το θέλημά Μου. Μην
παρερμηνεύεις την καρδιά Μου. Η μόνη αποδεκτή οδός είναι να νοιάζεσαι για την καρδιά
Μου όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν δείχνεις έστω και ένα ελάχιστο ίχνος έγνοιας, Εγώ δεν
θα απομακρυνθώ από εσένα με περιφρόνηση. Μην την αγνοείς πάντοτε έτσι ανάλαφρα· να
επιτρέπεις στο θέλημά Μου να πραγματοποιείται συνεχώς σ’ εσένα.
Τα πλήθη των αγίων βρίσκονται όλα σε διαφορετικές θέσεις, οπότε, όπως είναι φυσικό,
έχετε όλοι σας διαφορετικές λειτουργίες. Όμως θα πρέπει να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι
σας για να ξοδεύετε ειλικρινά για Μένα, και το καθήκον σας είναι να κάνετε ό,τι μπορείτε. Θα
πρέπει να είστε πιστοί σ’ αυτό, να είστε ευχαρίστως πρόθυμοι και δεν πρέπει πραγματικά να
το κάνετε με μισή καρδιά! Διαφορετικά, θα πέσει επάνω σας η κρίση Μου, η σάρκα, το
πνεύμα και η ψυχή σας δεν θα μπορέσουν να την αντέξουν και θα υπάρξει κλαυθμός και
τρίξιμο των δοντιών.

Κεφάλαιο 51
Ω! Παντοδύναμε Θεέ! Αμήν! Τα πάντα σ’ Εσένα είναι απελευθερωμένα, ελεύθερα,
ανοιχτά, τα πάντα είναι αποκαλυμμένα, φωτεινά, απαλλαγμένα από κάθε απόκρυψη ή
κρύψιμο. Εσύ είσαι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Έχεις βασιλέψει ως Βασιλέας.
Έχεις αποκαλυφθεί ανοιχτά, δεν αποτελείς πλέον μυστήριο, αλλά έχεις αποκαλυφθεί πλήρως
εις τους αιώνες των αιώνων! Έχω πραγματικά αποκαλυφθεί ολοκληρωτικά, έχω έρθει
δημοσίως και έχω εμφανιστεί ως Ήλιος της δικαιοσύνης, καθώς σήμερα δεν είναι πλέον η
εποχή της εμφάνισης του άστρου της αυγής, δεν είναι πλέον η φάση της απόκρυψης. Το έργο
Μου είναι σαν λαμπερή αστραπή· πραγματοποιείται τόσο γρήγορα όσο μια ξαφνική βροντή.
Το έργο Μου έχει προχωρήσει σ’ αυτό το τρέχον στάδιο, και όποιος χασομεράει ή είναι
αδρανής θα αντιμετωπίσει μόνο ανελέητη κρίση. Πρέπει να καταλάβεις ξεκάθαρα ειδικά ότι
είμαι μεγαλοπρέπεια και κρίση και δεν είμαι πλέον συμπόνια και αγάπη όπως φαντάζεστε. Αν
εξακολουθεί να μη σου είναι σαφές αυτό το σημείο, αυτό που θα λάβεις θα είναι κρίση, γιατί
εσύ ο ίδιος θα γευτείς από που δεν έχεις αναγνωρίσει, αλλιώς θα έχεις ακόμα αμφιβολίες και
δεν θα τολμάς να είσαι ακλόνητος στην πίστη σου.
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Αυτό που σου έχω εμπιστευτεί, μπορείς να το ολοκληρώσεις με αφοσίωση; Λέω ότι
απαιτείται σοφία, προκειμένου να αναλάβεις να κάνεις οτιδήποτε, όμως πόσα πράγματα
έχετε κάνει βάσει των δικών Μου επανειλημμένων παροτρύνσεων και τα έχετε λάβει
περαιτέρω υπόψη σας; Ακόμα κι αν κατανοείτε κάπως κάποια λέξη από τις παροτρύνσεις
Μου, και τη σκέφτεστε καλά όταν την ακούτε, στη συνέχεια δεν σας απασχολεί καθόλου.
Όταν την ακούτε, την απευθύνετε στη δική σας πραγματική κατάσταση και απεχθάνεσθε τον
εαυτό σας, αλλά αργότερα την εκλαμβάνετε ως ένα τετριμμένο ζήτημα. Το ερώτημα σήμερα
είναι αν μπορεί η ζωή σου να προοδεύσει ή όχι· δεν είναι το πώς είσαι στολισμένος εξωτερικά.
Κανένας από εσάς δεν έχει ίχνος κουράγιου και είστε απρόθυμοι να έχετε αποφασιστικότητα,
δεν θέλετε να πληρώσετε το τίμημα, δεν θέλετε να αφήσετε κατά μέρους εφήμερες γήινες
απολαύσεις, κι όμως φοβάστε μη χάσετε τις ευλογίες από τον ουρανό. Τι είδους άτομο είναι
αυτό; Είναι ένας ανόητος! Δεν πρέπει να αισθάνεστε θιγμένοι. Δεν είναι αληθές αυτό που
λέω; Δεν καταδεικνύει αυτό που έχεις σκεφτεί εσύ για τον εαυτό σου; Δεν έχεις ανθρώπινη
φύση! Δεν έχεις καν την ποιότητα ενός κανονικού ανθρώπου, και ακόμα κι αν είναι έτσι,
εξακολουθείς να μη θεωρείς τον εαυτό σου εξαθλιωμένο, είσαι χαλαρός και ανέμελος όλη
μέρα, εφησυχασμένος! Δεν γνωρίζεις πόσο μεγάλες είναι οι ανεπάρκειές σου και σε τι
υπολείπεσαι. Τι ανοησία!
Δεν βλέπεις το σημείο που έχει φτάσει ήδη το έργο Μου; Το θέλημά Μου βρίσκεται
ολόκληρο μέσα σας. Πότε θα μπορέσετε να το αντιληφθείτε, πότε θα νοιαστείτε γι’ αυτό;
Τεμπέλη! Είσαι απρόθυμος να πληρώσεις το τίμημα, απρόθυμος να δουλέψεις σκληρά,
απρόθυμος να αφιερώσεις χρόνο και απρόθυμος να κάνεις προσπάθεια. Για να σου πω! Όσο
περισσότερο φοβάσαι μήπως υποφέρεις από τις δυσκολίες, τόσο λιγότερα οφέλη θα έχει η
ζωή σου, τόσο περισσότερα εμπόδια θα συναντήσεις καθώς η ζωή σου θα προχωράει και τόσο
πιο απίθανη θα είναι η πρόοδός της. Σου το θυμίζω για άλλη μια φορά (δεν θα το ξαναπώ)!
Όποιον δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ίδια του τη ζωή, θα του δείξω αδιαφορία και θα
τον εγκαταλείψω. Έχω αρχίσει ήδη να το θέτω αυτό σε ισχύ. Δεν το έχετε δει αυτό καθαρά;
Δεν πρόκειται για επιχειρηματική συναλλαγή ούτε για εμπόριο, αλλά για τη ζωή, έγινε σαφές;
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Κεφάλαιο 52
Ανατέλλω σαν τον Ήλιο της δικαιοσύνης και θα μοιραζόμαστε μαζί, εσείς κι Εγώ, δόξα
και καλές ευλογίες εις τους αιώνες των αιώνων! Αυτό είναι απολύτως αληθές και έχει αρχίσει
ήδη να εκπληρώνεται σ’ εσάς. Καθότι θα εκπληρώσω όλα όσα σας έχω υποσχεθεί. Όλα όσα
λέω είναι πραγματικά και δεν θα αποδειχθούν κενά. Αυτές οι καλές ευλογίες σάς έχουν δοθεί,
κανένας άλλος δεν μπορεί να τις διεκδικήσει. Είναι ο καρπός της υπηρεσίας σας σε αρμονικό
συντονισμό μαζί Μου. Απαλλαχτείτε από τις θρησκευτικές αντιλήψεις σας, πιστέψτε ότι τα
λόγια Μου είναι αληθινά και μην αμφιβάλλετε! Δεν αστειεύομαι μαζί σας, αυτά που λέω τα
εννοώ. Εκείνοι στους οποίους δίνω ευλογίες θα τις λάβουν, εκείνοι στους οποίους δεν δίνω
ευλογίες δεν θα λάβουν. Αυτό καθορίζεται από Μένα. Ποια είναι η γήινη καλή τύχη; Όπως το
βλέπω Εγώ, δεν είναι τίποτα παρά κοπριά, δεν αξίζει δεκάρα. Συνεπώς, μη δίνετε τόσο
μεγάλη αξία στις γήινες απολαύσεις. Το να απολαμβάνετε ουράνιες ευλογίες μαζί Μου δεν
είναι ένα κατά πολύ πιο ουσιαστικό, πιο ανταποδοτικό πράγμα;
Παλιότερα, η αλήθεια δεν είχε αποκαλυφθεί και Εγώ δεν είχα εμφανιστεί ανοιχτά. Εσείς
Με αμφισβητήσατε και τολμήσατε να μην είστε σίγουροι για Μένα. Ωστόσο, τώρα έχουν
αποκαλυφθεί τα πάντα κι έχω ανατείλει ως Ήλιος της δικαιοσύνης. Αν εξακολουθείτε να
έχετε αμφιβολίες, τι σας λέει αυτό; Όταν το σκοτάδι είχε καλύψει τη γη, δεν πείραζε που δεν
μπορούσατε να δείτε το φως, όμως τώρα ο ήλιος έχει φωτίσει όλες τις σκοτεινές γωνιές, τα
κρυμμένα δεν είναι πλέον κρυμμένα, τα αφανέρωτα δεν είναι πλέον αφανέρωτα. Αν
εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, δεν θα σας συγχωρήσω εύκολα! Τώρα είναι η ώρα που
πρέπει να είστε απολύτως βέβαιοι για Μένα, η ώρα να είστε πρόθυμοι να αφιερώσετε τον
εαυτό σας σ’ Εμένα και να ξοδέψετε για Μένα. Οποιοσδήποτε Μου αντιτίθεται έστω κι
ελάχιστα, θα ριχθεί αυτοστιγμεί στις φλόγες της κρίσης, χωρίς δεύτερη σκέψη ή ενός λεπτού
καθυστέρηση. Καθότι τώρα είναι η ώρα της ανελέητης κρίσης. Εκείνοι που δεν έχουν σωστό
μυαλό και καρδιά θα κριθούν ευθύς αμέσως. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα όταν λέγεται
ότι «το έργο Μου είναι σαν λαμπερή αστραπή».
Προχωράει ταχέως, δεν μπορεί παρά να εκπλήξει τους ανθρώπους, δεν μπορεί παρά να
κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται, δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο και δεν μπορεί να
σταματήσει. Όσο πιο πολύ το έργο Μου πραγματοποιείται, τόσο πιο γρήγορα κινείται προς τα
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εμπρός. Όποιος δεν επαγρυπνεί και δεν προετοιμάζεται, κινδυνεύει πάντοτε να
παραμεριστεί. Μην προσπαθήσετε ποτέ ξανά να το υποβάλετε σε δοκιμασία στην καρδιά σας.
Το έργο Μου έχει ξεκινήσει πλήρως, επεκτείνεται στα έθνη των Εθνικών και στον σύμπαν
κόσμο. Οι φλόγες της κρίσης είναι αδυσώπητες και χωρίς έλεος ή αγάπη για τον
οποιονδήποτε. Όσοι είναι πιστοί στον Θεό, όμως έχουν λανθασμένες σκέψεις και ιδέες ή
αντιστέκονται έστω κι ελάχιστα, αναμφίβολα θα κριθούν κι αυτοί. Όποιος λούζεται από το
φως Μου θα ζει μέσα στο φωτός, θα ενεργεί μέσα στο φως και θα Με υπηρετεί μέχρι το τέλος
του δρόμου. Εκείνοι που δεν ζουν μέσα στο φως, ζουν στο σκοτάδι. Θα πάρω μια απόφαση
αφότου τους κρίνω, αναλόγως με τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στην ενοχή τους.
Η ημέρα Μου έχει φτάσει, η προαναφερθείσα ημέρα Μου είναι τώρα μπροστά στα μάτια
σας, καθότι πραγματοποιείτε κάθοδο μαζί Μου. Εγώ μ’ εσένα, εσύ μ’ Εμένα, έχουμε
συναντηθεί στον ουρανό, μοιραζόμαστε μαζί τη δόξα. Η ημέρα Μου έχει όντως έρθει
ολοκληρωτικά!

Κεφάλαιο 53
Εγώ είμαι η Αρχή κι Εγώ είμαι το Τέλος. Είμαι ο αναστημένος και ολοκληρωμένος ένας
και αληθινός Θεός. Εγώ εκφέρω τα λόγια Μου ενώπιόν σας κι εσείς πρέπει να πιστεύετε
σθεναρά τα όσα λέω. Ο ουρανός και η γη μπορεί να παρέλθουν, όμως ούτε ένα γράμμα, ούτε
μια μολυβιά απ’ αυτά που λέω δεν θα παρέλθουν ποτέ. Να το θυμάστε! Να το θυμάστε! Από
τη στιγμή που μίλησα, ούτε μία λέξη δεν έχει παρθεί πίσω και κάθε λόγος θα εκπληρωθεί.
Τώρα έχει έρθει η ώρα και πρέπει να εισέλθετε γρήγορα στην πραγματικότητα. Δεν έχει
μείνει πολύς καιρός. Θα οδηγήσω τους υιούς Μου στην ένδοξη βασιλεία και όλα όσα έχετε
ποθήσει και για τα οποία έχετε πασχίσει θα υλοποιηθούν. Υιοί Μου! Σηκωθείτε γρήγορα και
ακολουθήστε Με! Δεν υπάρχει ήδη καθόλου χρόνος για να το σκεφτείτε. Ο χρόνος που
χάνεται δεν επιστρέφει ποτέ, μετά το σκοτάδι έρχεται το φως και η αρπαγή βρίσκεται
μπροστά στα μάτια σας. Καταλαβαίνετε; Ανοίξτε τα μάτια σας! Αφυπνιστείτε γρήγορα! Δεν
σας επιτρέπεται τώρα να επικοινωνείτε μεταξύ σας, για να συμμετέχετε σε ψιλή κουβέντα ή
να λέτε οτιδήποτε δεν είναι προς όφελος της οικοδόμησης της εκκλησίας. Το σημαντικό είναι
να παρέχεις στους αδελφούς και τις αδελφές την πρακτική εμπειρία σου ή το πώς φωτίστηκες
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ενώπιον του Θεού και γνωρίζεις τον εαυτό σου. Οποιοσδήποτε μπορεί να το παρέχει αυτό θα
έχει ανάστημα! Τώρα, ορισμένοι δεν έχουν φόβο και ασχέτως του τι λέω ή του πόσο πολύ
ανησυχώ, εσύ εξακολουθείς να μην έχεις φόβο. Ο παλιός εαυτός σου δεν επιτρέπει να τον
ακουμπούν, οπότε εσύ μπορείς απλώς να συνεχίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο! Θα φανεί ποιος θα
καταστραφεί! Πάντοτε σκέφτεσαι πώς να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, έχεις λαχτάρα για
πλούτη και νιώθεις ισχυρό δέσιμο με τους γιους, τις κόρες και τον σύζυγό σου. Λοιπόν,
μπορείς να συνεχίσεις να νιώθεις το δέσιμο! Δεν είναι ότι τα λόγια Μου δεν απευθύνονταν σ’
εσάς και ότι μπορείτε απλώς να συνεχίσετε όπως επιθυμείτε! Στο κοντινό μέλλον θα
καταλάβετε τα πάντα, αλλά θα είναι ήδη πολύ αργά και το μόνο που σας περιμένει είναι η
κρίση.

Κεφάλαιο 54
Καταλαβαίνω κάθε εκκλησία όπως γνωρίζω την τσέπη Μου. Μη νομίζεις ότι δεν είμαι
ξεκάθαρος ή δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και γνωρίζω όλους τους διάφορους ανθρώπους
της κάθε εκκλησίας ακόμα περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι είναι κατεπείγουσα ανάγκη να
σε εκπαιδεύσω. Θέλω να σε κάνω να ενηλικιωθείς πιο γρήγορα, ώστε να έρθει πιο σύντομα η
ημέρα που θα μπορείς να μου φανείς χρήσιμος. Θέλω οι ενέργειές σας να είναι γεμάτες με τη
σοφία Μου, ώστε να μπορείτε να φανερώνετε παντού τον Θεό. Έτσι θα επιτευχθεί ο
υπέρτατος σκοπός Μου. Υιοί Μου! Θα πρέπει να νοιάζεστε για τις προθέσεις Μου, μη Με
βάζετε να σας κρατάω από το χέρι ενόσω σας διδάσκω. Πρέπει να μάθετε να αντιλαμβάνεστε
το θέλημά Μου και να βλέπετε στην καρδιά των ζητημάτων. Αυτό θα σας δώσει τη
δυνατότητα να χειρίζεστε με ευκολία το κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζετε, σαν να είναι
παιχνιδάκι. Ίσως, κατά την εκπαίδευσή σας, να μην καταλαβαίνετε αρχικά, αλλά τη δεύτερη
φορά, την τρίτη φορά… Τελικά θα καταλάβετε τις προθέσεις Μου.
Τα λόγια σας έχουν πάντοτε μια ακατανόητη ποιότητα και νομίζετε ότι αυτό είναι σοφία,
έτσι δεν είναι; Εναλλάξ ανυπάκουοι, εναλλάξ αστειευόμενοι, άλλοτε με τις αντιλήψεις ή τη
ζήλια των ανθρώπων… Για να συνοψίσω, μιλάτε χωρίς σταθερότητα, χωρίς να γνωρίζετε πώς
να παρέχετε ζωή στους άλλους ή πώς να νιώθετε την κατάστασή τους και ασχολείστε με
πρόχειρη επικοινωνία. Ο τρόπος σκέψης σας είναι ασαφής, δεν γνωρίζετε τι είναι η σοφία, τι
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είναι η πανουργία, είστε απλώς αποβλακωμένοι. Θεωρείτε ότι η πανουργία και η ατιμία είναι
σοφία· αυτό δεν ντροπιάζει το όνομά Μου; Αυτό δεν Με βλασφημά; Αυτό δεν επιβάλλει
ψευδείς κατηγορίες εναντίον Μου; Ποιος είναι ο στόχος σας; Το έχετε σκεφτεί; Έχετε
προσπαθήσει να το κάνετε; Σου το λέω, οι προθέσεις Μου είναι η κατεύθυνση και ο στόχος
που αναζητάτε, διαφορετικά, τα πάντα θα είναι μάταια. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν τις
προθέσεις Μου είναι εκείνοι που δεν ξέρουν πώς να αναζητήσουν και θα εγκαταλειφθούν, θα
απομακρυνθούν ως περιττοί. Σαφέστατα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε είναι οι
προθέσεις Μου. Αυτό είναι το πιο επείγον καθήκον και δεν χωράει καθυστέρηση! Μην
περιμένετε από Mένα να επιπλήξω τον καθέναν σας, τον έναν μετά τον άλλον! Είστε πάντοτε
απαθείς και αργόστροφοι. Είναι γελοίο! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είστε τόσο
αποβλακωμένοι! Δεν νοιάζεστε για τις προθέσεις Μου! Για αναρωτηθείτε, πόσο συχνά
κατανοείτε τις προθέσεις Μου, πριν ενεργήσετε; Εσείς θα πρέπει να εκπαιδεύετε τον εαυτό
σας! Θέλετε να σας αντιμετωπίσω όλους έναν προς έναν· αυτό είναι αδύνατο! Θα πρέπει να
μάθετε να αποκτάτε εμπειρίες, γνώσεις και σοφία καθώς ενεργείτε. Τα λόγια που εκστομίζετε
είναι μια χαρά, αλλά ποια είναι η πραγματική κατάσταση; Όταν έρθετε αντιμέτωποι με την
πραγματικότητα, δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτά που λέτε δεν συνάδουν με την
πραγματικότητα. Δεν μπορώ πραγματικά να αντέξω αυτά που κάνετε. Τα κοιτάω και δεν
μπορώ να μη στεναχωριέμαι. Να το θυμάστε! Στο μέλλον να μάθετε να αντιλαμβάνεστε τις
προθέσεις Μου!

Κεφάλαιο 55
Η επονομαζόμενη κανονική ανθρώπινη φύση δεν είναι τόσο υπερφυσική όσο τη
φαντάζονται οι άνθρωποι. Αντιθέτως, μπορεί να υπερβεί τους δεσμούς όλων των ανθρώπων,
των γεγονότων και των αντικειμένων, καθώς και τις διώξεις που προκύπτουν από το
περιβάλλον κάποιου. Έχει την ικανότητα να Με πλησιάζει και να επικοινωνεί μαζί Μου σε
οποιοδήποτε μέρος και σε οποιαδήποτε περίσταση. Εσείς οι άνθρωποι παρερμηνεύετε
πάντοτε τις προθέσεις Μου. Όταν λέω ότι θα πρέπει να ζείτε την κανονική ανθρώπινη φύση,
εσείς θέτετε αυτοπεριορισμούς και ελέγχετε τη σάρκα σας. Όμως δεν δίνεις σημασία στο να
κάνεις μια προσεκτική αναζήτηση εντός του πνεύματος, παρά μόνο στο τι να φοράς
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εξωτερικά, παραβλέποντας την αποκάλυψή Μου μέσα σου και την εμψύχωσή Μου μέσα σου.
Πόσο απερίσκεπτος είσαι! Εξαιρετικά απερίσκεπτος! Μήπως η ολοκλήρωση των όσων σου
έχω εμπιστευτεί αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα; Είσαι ανόητος! Δεν δίνεις σημασία να θέσεις
βαθιές ρίζες! «Να μην είσαι ένα φύλλο του δέντρου, αλλά να είσαι η ρίζα του δέντρου». Είναι
πραγματικά αυτό το σύνθημά σου; Επιπόλαιος! Απερίσκεπτος! Είσαι ικανοποιημένος μόλις
νομίζεις ότι έχεις αποκομίσει κάποιο μικρό κέρδος. Πόσο λίγο νοιάζεσαι για το θέλημά Μου!
Από τώρα και στο εξής, να δίνεις προσοχή, να μην είσαι παθητικός και να μην είσαι
αρνητικός! Όταν υπηρετείς, να έρχεσαι κοντά σ’ Εμένα πιο συχνά και να επικοινωνείς
περισσότερο μαζί Μου. Αυτή είναι η μόνη σου διέξοδος. Είμαι ενήμερος ότι έχεις ήδη
απαρνηθεί τον εαυτό σου, γνωρίζεις τις ανεπάρκειές σου και γνωρίζεις τις αδυναμίες σου.
Όμως δεν επαρκεί η γνώση και μόνο. Πρέπει να συνεργάζεσαι μαζί Μου και μόλις καταλάβεις
τις προθέσεις Μου να τις κάνεις αμέσως πράξη. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις
ότι νοιάζεσαι για το φορτίο που κουβαλάω, ο καλύτερος τρόπος για να υπακούς.
Ανεξαρτήτως του πώς Με αντιμετωπίζεις, Εγώ θέλω να φέρω εις πέρας το θέλημά Μου σ’
εσένα και σε όλους τους αγίους, και θέλω το θέλημά Μου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα
σε όλη την πλάση. Να το γνωρίζεις καλά αυτό! Αυτό αφορά τα διοικητικά διατάγματά Μου!
Δεν φοβάσαι έστω και λίγο; Δεν τρέμεις από φόβο για τις ενέργειες και τη συμπεριφορά σου;
Απ’ όλους τους αγίους, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που να μπορεί να νιώσει την πρόθεσή
Μου. Δεν θέλεις να είσαι εξαιρετικός, ως κάποιος που νοιάζεται πλήρως για το θέλημά Μου;
Το ξέρεις; Η πρόθεσή Μου που επείγει επί του παρόντος είναι να αναζητήσω μια ομάδα
ανθρώπων που να είναι ικανοί να νοιάζονται ολότελα για το θέλημά Μου. Εσύ δεν θέλεις να
είσαι ένας απ’ αυτούς; Δεν θέλεις να ξοδέψεις τον εαυτό σου για Εμένα, να προσφέρεις τον
εαυτό σου σ’ Εμένα; Δεν είσαι διατεθειμένος να καταβάλλεις το παραμικρό τίμημα, να
συμβάλλεις έστω και με μια ελάχιστη προσπάθεια! Αν συνεχιστεί αυτό, η επίπονη προσπάθειά
Μου θα πάει χαμένη σ’ εσάς. Αφότου σου το υπέδειξα αυτό, εξακολουθείς να μην
καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα του προβλήματος;
«Σε εκείνους που ειλικρινά ξοδεύουν για Εμένα, είναι σίγουρο ότι θα σε ευλογήσω
εξαιρετικά». Βλέπεις! Σου το έχω πει πολλές φορές, όμως εσύ εξακολουθείς να έχεις τόσες
αμφιβολίες, φοβάσαι το οικογενειακό περιβάλλον, φοβάσαι το εξωτερικό περιβάλλον.
Πραγματικά δεν ξέρεις ποιο είναι το καλό σου! Εγώ χρησιμοποιώ μόνο έντιμους, απλούς και
142

ανοιχτούς ανθρώπους. Ήσουν χαρούμενος και πρόθυμος να σε χρησιμοποιήσω, όμως γιατί
εξακολουθείς να ανησυχείς τόσο πολύ; Μήπως τα λόγια Μου δεν έχουν καμία απολύτως
επίδραση επάνω σου; Έχω πει ότι σε χρησιμοποιώ, όμως εσύ δεν μπορείς να το πιστεύεις
ακράδαντα. Αμφιβάλεις συνεχώς και φοβάσαι ότι θα σε εγκαταλείψω. Οι αντιλήψεις σου
είναι τόσο παγιωμένες! Όταν λέω ότι σε χρησιμοποιώ, σημαίνει ότι σε χρησιμοποιώ. Γιατί
είσαι πάντοτε τόσο αβέβαιος; Μήπως δεν έχω μιλήσει αρκετά καθαρά; Κάθε λέξη που λέω
είναι αληθινή. Δεν υπάρχει ούτε μία ομιλία που να μην είναι αληθής. Υιέ Μου! Δείξε Μου
εμπιστοσύνη. Να είσαι αφοσιωμένος σ’ Εμένα, κι Εγώ θα είμαι σίγουρα αφοσιωμένος σ’
εσένα!

Κεφάλαιο 56
Έχω ξεκινήσει να αναλαμβάνω δράση για να τιμωρήσω εκείνους που κάνουν κακό,
εκείνους που ασκούν εξουσία κι εκείνους που διώκουν τους υιούς του Θεού. Από τώρα και στο
εξής, όποιος Με αντικρούει μέσα στην καρδιά του, θα έρχεται πάντα αντιμέτωπος με το χέρι
των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Να το ξέρετε! Αυτή είναι η απαρχή της κρίσης Μου, και
δεν θα δείξω έλεος σε κανέναν και κανένας δεν θα γλιτώσει, καθότι Εγώ είμαι ο αμερόληπτος
Θεός που κάνει πράξη τη δικαιοσύνη, και καλά θα κάνετε να το αναγνωρίσετε όλοι σας αυτό.
Δεν είναι ότι επιθυμώ να τιμωρήσω εκείνους που κάνουν κακό· αντιθέτως, αυτή είναι η
τιμωρία που έχουν επιφέρει οι ίδιοι στον εαυτό τους εξαιτίας του κακού που κάνουν. Δεν
βιάζομαι να τιμωρήσω κανέναν ούτε φέρομαι άδικα σε κανέναν —είμαι δίκαιος σε όλους.
Ασφαλώς αγαπώ τους υιούς Μου και ασφαλώς μισώ εκείνους τους μοχθηρούς που Με
αψηφούν· αυτή είναι η αρχή πίσω από τις ενέργειές Μου. Όλοι σας θα πρέπει να έχετε
κάποια διορατικότητα επί των διοικητικών διαταγμάτων Μου· αν όχι, τότε δεν θα έχετε τον
παραμικρό φόβο και θα ενεργείτε απερίσκεπτα ενώπιόν Μου. Επιπλέον, δεν θα γνωρίζετε τι
θέλω να καταφέρω, τι θέλω να επιτύχω, τι θέλω να κερδίσω ή τι είδους ανθρώπους χρειάζεται
η βασιλεία Μου.
Τα διοικητικά διατάγματά Μου είναι τα εξής:
1. Όποιος κι αν είσαι, αν Με αντικρούεις στην καρδιά σου, θα κριθείς.
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2. Εκείνοι που έχω επιλέξει θα πειθαρχούνται ευθύς αμέσως για οποιονδήποτε
λανθασμένο τρόπο σκέψης.
3. Θα βάλω σε μία πλευρά εκείνους που δεν πιστεύουν σ’ Εμένα. Θα τους αφήσω να
μιλάνε και να ενεργούν απερίσκεπτα μέχρι τέλους, οπότε και θα τους τιμωρήσω εκτενώς και
θα τους ξεδιαλέξω.
4. Θα προσέχω και θα προστατεύω εκείνους που πιστεύουν σ’ Εμένα πάντοτε. Θα τους
παρέχω συνεχώς ζωή μέσω της σωτηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν την αγάπη Μου και σε
καμία περίπτωση δεν θα οδηγηθούν στην πτώση ούτε θα χάσουν τον δρόμο τους.
Οποιαδήποτε αδυναμία μπορεί να έχουν θα είναι προσωρινή, και Εγώ σίγουρα δεν θα
θυμάμαι τις αδυναμίες τους.
5. Εκείνοι που φαίνεται ότι πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν στ’ αλήθεια —εκείνοι που
πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, κι όμως δεν αναζητούν τον Χριστό, αλλά δεν αντιστέκονται
κιόλας— είναι το πιο αξιοθρήνητο είδος ανθρώπων και θα τους κάνω να δουν καθαρά μέσα
από τις πράξεις Μου. Μέσω των ενεργειών Μου θα σώσω αυτούς τους ανθρώπους και θα τους
φέρω πίσω.
6. Οι πρωτότοκοι υιοί, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που αποδέχθηκαν το όνομά Μου, θα είναι
ευλογημένοι! Θα σας δώσω αναμφισβήτητα τις καλύτερες ευλογίες και θα έχετε τη
δυνατότητα να τις απολαμβάνετε με την ψυχή σας· κανένας δεν θα τολμά να σας σταθεί
εμπόδιο. Όλα αυτά έχουν ετοιμαστεί εξ ολοκλήρου για εσάς, καθώς αυτό είναι το διοικητικό
διάταγμά Μου.
Θα πρέπει να είστε σε θέση να βλέπετε από κάθε άποψη όλες τις ενέργειες που κάνει το
χέρι Μου και όλες τις σκέψεις που κάνει η καρδιά Μου. Όλα αυτά δεν είναι για χάρη σας;
Ποιος από εσάς υπάρχει για χάρη Μου; Έχετε εξετάσει τις σκέψεις που κάνετε στην καρδιά
σας ή τα λόγια που βγαίνουν από τα χείλη σας; Εφαρμόζετε μια ευσυνείδητη προσέγγιση
απέναντι σ’ αυτά τα πράγματα; Αποβλακωμένοι! Ακόλαστοι! Δεν αποδέχεστε τους
περιορισμούς του Αγίου Πνεύματος! Εγώ μεταδίδω τη φωνή Μου μέσα σου ξανά και ξανά, κι
όμως δεν έχει προκαλέσει καμία απολύτως αντίδραση. Σταματήστε να είστε πλέον
αργόστροφοι! Το καθήκον σου είναι να κατανοήσεις το θέλημά Μου· επιπλέον, αυτό είναι το
μονοπάτι στο οποίο θα πρέπει να εισέλθεις. Βρίσκεσαι σε σύγχυση, δεν έχεις καθόλου
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διορατικότητα και δεν βλέπεις καθαρά τι επιθυμώ να πετύχω μέσα σου ή τι επιθυμώ να
κερδίσω από σένα! Για να κατανοήσεις το θέλημά Μου, πρέπει να αρχίσεις να Με πλησιάζεις
και να επικοινωνείς μαζί Μου περισσότερο. Λες διαρκώς ότι δεν μπορείς να κατανοήσεις το
θέλημά Μου. Αν έχεις ήδη γεμίσει με τα δικά σου πράγματα, πώς μπορώ, τότε, να εργαστώ
επάνω σου; Δεν παίρνεις την πρωτοβουλία να έρθεις ενώπιόν Μου, αλλά απλώς περιμένεις
έτσι παθητικά. Λέω ότι είσαι σαν το σκουλήκι, κι όμως νιώθεις αδικημένος και αρνείσαι να το
αποδεχτείς. Αυτήν τη φορά θα πρέπει να ορθώσεις το ανάστημά σου και να συνεργαστείς
μαζί Μου! Μην είσαι παθητικός! Αυτό θα καθυστερήσει τη ζωή σου. Το να είσαι ενεργητικός
αποφέρει οφέλη σ’ εσένα, όχι στους άλλους. Δεν το έχεις ακόμα αναγνωρίσει και καταλάβει
αυτό; Το θέλημά Μου αποκαλύπτεται συνεχώς μέσα σου. Δεν το έχεις αντιληφθεί; Γιατί δεν
έχεις δώσει ποτέ σημασία σ’ αυτό; Και γιατί δεν ήσουν ποτέ σε θέση να κατανοήσεις το
θέλημά Μου; Το να κατανοείς το θέλημά Μου δεν σου δίνει, άραγε, κανένα πλεονέκτημα;
Επιθυμώ να δείξεις ενδιαφέρον για το θέλημά Μου απ’ όλες τις απόψεις, ώστε να έχω μια
οδό για να διαβώ κι ένα σπίτι για να αναπαυτώ. Μη Με εμποδίζεις πια —είσαι τόσο
άσπλαχνος! Δεν κατανοείς καθόλου τα λόγια Μου και δεν αντιδράς καθόλου σ’ αυτά. Κοίτα τι
ώρα είναι τώρα! Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αναμονή! Αν δεν ακολουθείς τα βήματά Μου
από κοντά, τότε θα είναι πολύ αργά, πόσω δε μάλλον, θα υπάρχει τρόπος να επανορθώσεις!

Κεφάλαιο 57
Έχεις εξετάσει κάθε μία από τις σκέψεις και τις ιδέες σου, καθώς και κάθε μία ενέργειά
σου; Σου είναι σαφές ποια από αυτές είναι σε συμφωνία με το θέλημά Μου και ποιες όχι; Δεν
έχεις καμία ικανότητα να τις διακρίνεις! Γιατί δεν έχεις έρθει ενώπιόν Μου; Είναι επειδή δεν
θα σου πω ή για κάποιον άλλον λόγο; Θα πρέπει να το ξέρεις αυτό! Να γνωρίζεις ότι όσοι
είναι αμελείς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιληφθούν το θέλημά Μου ή να λάβουν
μεγάλη φώτιση και αποκάλυψη.
Έχεις ανακαλύψει τους λόγους που η εκκλησία δεν μπορεί να αποκτήσει θρέψη και της
λείπει γνήσια συναναστροφή; Γνωρίζεις πόσοι παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτό
σχετίζονται με εσένα; Σου έδωσα εντολές για να παρέχεις ζωή και να μεταδόσεις τη φωνή
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Μου. Τα έχεις κάνει αυτά; Μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη για την καθυστέρηση στην
πρόοδο της ζωής των αδελφών σου; Όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα, είσαι περισσότερο
απελπισμένος, παρά ψύχραιμος και συγκροτημένος. Είσαι πραγματικά αδαής! Η φωνή Μου
πρέπει να μεταδοθεί στους αγίους. Μην καταστέλλεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και μη
Με καθυστερείς· τίποτα από αυτά δεν ωφελεί κανέναν. Θέλω να αφιερώσεις τον εαυτό σου σ’
Εμένα ολοκληρωτικά, νου και σώμα, ώστε κάθε σκέψη και ιδέα σου να είναι για Εμένα, ώστε
να μοιράζεσαι τις σκέψεις και τις έγνοιες Μου, και ώστε όλα όσα κάνεις να είναι για χάρη της
σημερινής βασιλείας και της διαχείρισής Μου, και όχι για τον εαυτό σου. Μόνο αυτό θα
ικανοποιήσει την καρδιά Μου.
Οτιδήποτε έχω κάνει, δεν είναι αναπόδεικτο. Γιατί δεν κάνεις όπως κι Εγώ; Γιατί δεν
αναζήτησες απόδειξη γι’ αυτά που κάνεις; Τι άλλο θέλεις να πω; Σε πήρα από το χέρι για να
σε διδάξω, αλλά εσύ είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, είσαι τόσο ηλίθιος! Θέλεις να ξεκινήσεις
και πάλι από την αρχή; Μην αποκαρδιώνεσαι. Πρέπει για άλλη μια φορά να συνέλθεις και να
αφιερωθείς εξ ολοκλήρου στις κοινές ελπίδες και στις κοινές ευχές των αγίων. Να θυμάσαι
αυτά τα λόγια: «Σε εκείνους που ειλικρινά ξοδεύουν για Εμένα, είναι σίγουρο ότι θα σε
ευλογήσω εξαιρετικά».
Οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να το κάνεις με τρόπο τακτικό και όχι στην τύχη. Τολμάς
πραγματικά να λες ότι γνωρίζεις την κατάσταση των αγίων σαν την τσέπη σου; Αυτό δείχνει
ότι σου λείπει σοφία, ότι δεν έχεις πάρει καθόλου στα σοβαρά αυτό το ζήτημα και δεν του
έχεις αφιερώσει καθόλου χρόνο. Αν μπορούσες να αφιερώσεις πραγματικά όλο τον χρόνο σου
σ’ αυτό, να δεις πώς θα ήταν η εσωτερική κατάστασή σου. Δεν αναζητάς να κάνεις
υποκειμενικές προσπάθειες, παρά κοιτάς για αντικειμενικές αιτίες και δεν δείχνεις καμία
ευαισθησία για το θέλημά Μου. Αυτό Με έχει πληγώσει βαθιά! Μη συνεχίζεις την ίδια
τακτική! Μήπως επειδή δεν αποδέχεσαι τις ευλογίες που σου έχω δώσει;
Ω, Θεέ! Το τέκνο Σου, Σου είναι υποχρεωμένο. Δεν έχω πάρει το έργο Σου στα σοβαρά ή
δεν έχω νοιαστεί για το θέλημά Σου, ούτε ήμουν πιστός στις παροτρύνσεις Σου. Το τέκνο Σου
θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά. Μακάρι να μη με εγκαταλείψεις και μακάρι να συνεχίσεις να
πραγματοποιείς το έργο Σου μέσω εμού. Ω, Θεέ! Μην αφήνεις το τέκνο Σου ολομόναχο,
συνόδευέ με κάθε στιγμή. Ω, Θεέ! Το τέκνο Σου γνωρίζει ότι με αγαπάς, αλλά δεν μπορώ να
αντιληφθώ το θέλημά Σου, δεν ξέρω πώς να νοιαστώ για το φορτίο που κουβαλάς και δεν
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ξέρω πώς να εκπληρώσω αυτά που Εσύ μου έχεις εμπιστευτεί, πόσο μάλλον πώς να γίνω
ποιμένας της εκκλησίας. Το ξέρεις ότι είμαι απαρηγόρητος και δυστυχισμένος γι’ αυτό. Ω,
Θεέ! Σε εκλιπαρώ, καθοδήγησε με κάθε ώρα και στιγμή. Μόνο τώρα νιώθω πόσο ανεπαρκής
είμαι, σε πόσο μεγάλο βαθμό! Απλώς δεν έχω λόγια. Το παντοδύναμο χέρι Σου ας απλώσει τη
χάρη Του στο τέκνο Σου, να το στηρίζει ανά πάσα στιγμή και να το κάνει ικανό να προσκυνά
ολότελα ενώπιόν Σου, χωρίς να κάνει πλέον τις δικές του επιλογές, χωρίς να έχει τις δικές του
σκέψεις και ιδέες. Ω, Θεέ! Ξέρεις ότι το τέκνο Σου θέλει να κάνει τα πάντα εντελώς για χάρη
Σου, εντελώς για χάρη της βασιλείας σήμερα. Ξέρεις τι σκέφτομαι και τι κάνω αυτή τη στιγμή.
Ω, Θεέ! Αναζήτησέ με Εσύ. Το μόνο που ζητάω είναι να βαδίζεις μαζί Μου και να μένεις στη
ζωή μου συνεχώς, ώστε η δύναμή Σου να συνοδεύει τις ενέργειές μου.

Κεφάλαιο 58
Αν αντιληφθείς την πρόθεσή Μου, θα μπορείς να νοιάζεσαι για το φορτίο Μου και να
αποκτήσεις φως και αποκάλυψη, να αποκτήσεις απελευθέρωση και ελευθερία, να
ικανοποιήσεις την καρδιά Μου, να επιτρέψεις την πραγματοποίηση του θελήματός Μου για
εσένα, να φέρεις όλη τη διαπαιδαγώγηση των αγίων και να κάνεις σταθερή και ακλόνητη τη
βασιλεία Μου στη γη. Το σημαντικό τώρα είναι να αντιληφθείς την πρόθεσή Μου, αυτό είναι
το μονοπάτι στο οποίο θα πρέπει να εισέλθεις και, πάνω απ’ όλα, είναι το καθήκον που πρέπει
να εκπληρώσει ο καθένας.
Ο λόγος Μου είναι ένα καλό φάρμακο που γιατρεύει κάθε είδους ασθένειες. Εφόσον
είσαι διατεθειμένος να έρθεις ενώπιόν Μου, Εγώ θα σε γιατρέψω και θα σε αφήσω να δεις
την παρουσία της παντοδυναμίας Μου, να δεις τις θαυμαστές πράξεις Μου, τη δικαιοσύνη και
τη μεγαλοπρέπειά Μου και, πάνω απ’ όλα, να δεις τη δική σας διαφθορά και τις δικές σας
αδυναμίες. Κατανοώ πλήρως κάθε κατάσταση μέσα σου. Εσύ λειτουργείς πάντοτε μέσα στην
καρδιά σου και δεν το δείχνεις προς τα έξω. Έχω ακόμα μεγαλύτερη διαύγεια για το κάθε τι
που κάνεις. Εσύ, όμως, θα πρέπει να γνωρίζεις ποια πράγματα επαινώ και ποια πράγματα δεν
επαινώ. Πρέπει να κάνεις ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο και δεν πρέπει να το
αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα τόσο επιπόλαια.
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Απλώς το παίζεις ότι δήθεν νοιάζεσαι, λέγοντας: «πρέπει να δείχνουμε ενδιαφέρον για το
φορτίο του Θεού». Όμως όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τα γεγονότα, δεν νοιάζεσαι διόλου,
παρόλο που ξέρεις ξεκάθαρα ποιο είναι το φορτίο που κουβαλάει ο Θεός. Είσαι πραγματικά
σαστισμένος όσο δεν πάει, ηλίθιος έως έναν βαθμό και, ακόμα περισσότερο, τόσο βαθιά
νυχτωμένος. Αυτό εξηγεί γιατί είναι τόσο δύσκολη η αντιμετώπιση των ανθρώπων, καθώς το
μόνο που κάνουν είναι να το παίζουν καλά ότι νοιάζονται, λέγοντας πράγματα όπως «εγώ
απλούστατα δεν μπορώ να αντιληφθώ την πρόθεση του Θεού, όμως αν την αντιληφθώ, θα
λειτουργώ σίγουρα σύμφωνα μ’ αυτήν». Αυτή δεν είναι η πραγματική κατάστασή σας;
Παρόλο που όλοι σας γνωρίζετε την πρόθεση του Θεού και γνωρίζετε ποια είναι η αιτία της
ασθένειάς σας, το σημαντικό είναι ότι δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε πράξη. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη δυσκολία. Αν δεν το λύσετε αυτό αμέσως, θα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη
ζωή σας.

Κεφάλαιο 59
Αναζήτησε το θέλημά Μου περισσότερο στα περιβάλλοντα που συναντάς και σίγουρα θα
λάβεις την έγκρισή Μου. Εφόσον είσαι πρόθυμος να αναζητάς και να έχεις μια θεοσεβούμενη
καρδιά, Εγώ θα σου δίνω όλα όσα σου λείπουν. Η εκκλησία εισέρχεται τώρα σε μια επίσημη
πράξη και τα πάντα μπαίνουν στον σωστό δρόμο. Τα πράγματα δεν είναι πλέον όπως ήταν
όταν επρόκειτο για μια πρόγευση του τι θα επέλθει· δεν πρέπει να είστε πλέον σε σύγχυση ή
να μην έχετε διάκριση. Γιατί ζητώ από εσάς να εισέλθετε στην πραγματικότητα των πάντων;
Το έχεις βιώσει αυτό αυθεντικά; Μπορείτε πραγματικά να Με ικανοποιήσετε σ’ αυτά που σας
ζητάω, ακριβώς όπως Εγώ ικανοποιώ εσάς; Μην είστε δόλιοι! Το μόνο που έχετε είναι η
ανοχή που δείχνω απέναντί σας, ξανά και ξανά, κι όμως, εσείς επανειλημμένως είστε ανίκανοι
να καταλάβετε ποιο είναι το καλό σας και δεν μπορείτε να εκτιμήσετε!
Τη δικαιοσύνη Μου, τη μεγαλοπρέπειά Μου, την κρίση Μου και την αγάπη Μου —όλα
αυτά τα στοιχεία που διαθέτω, αυτά που είμαι— τα έχεις γευτεί πραγματικά; Είσαι
πραγματικά τόσο απερίσκεπτος, και επιμένεις να μην αντιλαμβάνεσαι το θέλημά Μου. Σας
έχω πει επανειλημμένως ότι πρέπει να γευτείτε εσείς οι ίδιοι τα συμπόσια που ετοιμάζω, όμως
εσείς τα απορρίπτετε ξανά και ξανά, και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα καλό περιβάλλον
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από ένα κακό. Ποιο από αυτά τα περιβάλλοντα έχουν δημιουργηθεί από εσάς τους ίδιους; Και
ποια έχουν διευθετηθεί από τα χέρια Μου; Μην υπερασπίζεστε τον εαυτό σας! Βλέπω τα
πάντα με απόλυτη διαύγεια και απλούστατα ότι δεν αναζητάς. Τι άλλο να πω;
Εγώ θα καθησυχάζω συνεχώς όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται το θέλημά Μου και
δεν θα τους αφήσω να υποφέρουν ή να πάθουν κακό. Το σημαντικό τώρα είναι ότι να
μπορέσεις να αναλάβεις δράση σύμφωνα με το θέλημά Μου. Εκείνοι που θα το κάνουν αυτό,
σίγουρα θα λάβουν τις ευλογίες Μου και θα είναι υπό την προστασία Μου. Ποιος από εσάς
μπορεί πραγματικά να δαπανήσει εξ ολοκλήρου για Μένα και να προσφέρει ό,τι έχει και δεν
έχει για Μένα; Είστε όλοι με μισή καρδιά, οι σκέψεις σας πηγαίνουν εδώ κι εκεί, σκέφτεστε το
σπίτι σας, τον έξω κόσμο, το φαγητό και τα ρούχα. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι ενώπιόν
Μου και κάνεις πράγματα για Μένα, βαθιά μέσα σου εξακολουθείς να σκέφτεσαι τη γυναίκα
σου, τα παιδιά σου και τους γονείς σου πίσω στο σπίτι. Είναι όλα αυτά ιδιοκτησία σου; Γιατί
δεν τα παραδίδεις στα χέρια Μου; Δεν πιστεύεις αρκετά σ’ Εμένα; Ή μήπως φοβάσαι ότι θα
κάνω ακατάλληλες διευθετήσεις για σένα; Γιατί ανησυχείς μονίμως για τη σαρκική σου
οικογένεια; Πάντα σου λείπουν τα αγαπημένα σου πρόσωπα! Έχω κάποια θέση στην καρδιά
σου; Και εξακολουθείς να λες ότι Με αφήνεις να είμαι κραταιός μέσα σου και να
καταλαμβάνω όλο σου το είναι. Αυτά είναι όλα δόλια ψέματα! Πόσοι από εσάς είστε ολόψυχα
με την εκκλησία; Και πόσοι από εσάς δεν σκέφτεστε τον εαυτό σας, αλλά είστε με τη βασιλεία
του σήμερα; Να το σκεφτείτε πολύ καλά αυτό.
Με έχετε φτάσει σε τέτοιο σημείο, που το μόνο που μπορώ να κάνω είναι χρησιμοποιήσω
τα χέρια Μου για να σας σπιρουνίσω. Δεν θα σας καλοπιάνω πλέον. Αυτό συμβαίνει επειδή
είμαι ένας σοφός Θεός και αντιμετωπίζω διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο,
αναλόγως του κατά πόσο αφοσιωμένοι Μου είστε. Εγώ είμαι ο παντοδύναμος Θεός, ποιος
τολμά να παρεμποδίσει τα βήματά Μου προς τα εμπρός; Όποιοι τολμούν να μη Μου είναι
πιστοί, θα έχουν εφεξής το χέρι των διοικητικών διαταγμάτων Μου πάντοτε επάνω τους, ώστε
να αναγκαστούν να γνωρίσουν την παντοδυναμία Μου. Αυτό που θέλω δεν είναι ένας
τεράστιος αριθμός ανθρώπων, αλλά η υπεροχή. Θα απαρνηθώ και θα τιμωρήσω όποιον δεν
είναι πιστός, είναι ανέντιμος και εμπλέκεται σε διεφθαρμένη συμπεριφορά και εξαπάτηση.
Να μη σκέφτεσαι πλέον ότι είμαι ελεήμων ή ότι είμαι γεμάτος αγάπη και καλός· αυτά είναι
μόνο για να τα λες στον εαυτό σου. Το ξέρω ότι όσο περισσότερο σ’ ευαρεστώ, τόσο πιο
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αρνητικός και παθητικός γίνεσαι, και απρόθυμος να παραδοθείς. Όταν οι άνθρωποι είναι
τόσο δύσκολοι, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους σπιρουνίζω και να τους τραβάω
συνεχώς. Να το ξέρετε! Από τώρα και στο εξής, είμαι ο Θεός που κρίνει. Δεν είμαι πλέον ο
ελεήμων, καλός και γεμάτος αγάπη Θεός που φαντάζονται οι άνθρωποι!

Κεφάλαιο 60
Δεν είναι εύκολη υπόθεση η πρόοδος στη ζωή. Απαιτείται μια διαδικασία και, επιπλέον,
να έχετε την ικανότητα να πληρώσετε το τίμημα και να συνεργάζεστε αρμονικά μαζί Μου,
ώστε, ως εκ τούτου, να λαμβάνετε τον έπαινό Μου. Οι ουρανοί και η γη και όλα τα πράγματα
δημιουργούνται και ολοκληρώνονται μέσω των λόγων που εκφέρω και, μ’ Εμένα, μπορούν να
επιτευχθούν τα πάντα. Η μόνη Μου ευχή είναι να μεγαλώσετε γρήγορα, να σηκώσετε τα βάρη
από τους ώμους Μου και να τα κουβαλάτε ως δικά σας, και να μοχθείτε εκ μέρους Μου. Αυτό
θα ικανοποιήσει την καρδιά Μου. Ποιος υιός θα αρνιόταν τα βάρη του πατέρα του; Ποιος
πατέρας δεν θα μοχθούσε νυχθημερόν για τον υιό του; Όμως εσείς δεν καταλαβαίνετε το
θέλημά Μου, αδιαφορείτε για τα βάρη Μου, τα λόγια Μου δεν έχουν καμία βαρύτητα για
εσάς και δεν κάνετε αυτά που ορίζει ο λόγος Μου. Είστε πάντοτε εσείς κύριοι του εαυτού σας.
Πόσο εγωιστικό! Σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας!
Καταλαβαίνεις πραγματικά το θέλημά Μου ή απλώς κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις; Γιατί
έχεις πάντοτε μια τόσο αναίτια συμπεριφορά; Η συνείδησή σου σου λέει ότι Μου φέρεσαι
σωστά ενεργώντας έτσι; Όταν βρίσκεις την αιτία της ασθένειας, γιατί δεν επικοινωνείς μαζί
Μου για τη θεραπεία; Θα σου πω: Από τώρα και στο εξής δεν θα έχετε πλέον ασθένειες του
σώματος. Αν κάποτε μέσα σας δεν νιώσετε καλά, μη χάνετε τον χρόνο σας αναζητώντας
εξωτερικές αιτίες. Αντιθέτως, ελάτε ενώπιόν Μου και αναζητήστε να γνωρίσετε την πρόθεσή
Μου. Θα το θυμάστε αυτό; Αυτή είναι η υπόσχεσή Μου: Από εδώ και πέρα, θα
απομακρυνθείτε εντελώς από το φυσικό σώμα σας και θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο,
δηλαδή, το σώμα σας δεν θα ταλαιπωρείται πλέον από ασθένειες. Είστε χαρούμενοι γι’ αυτό;
Νιώθετε περιχαρείς; Αυτή είναι η υπόσχεσή Μου και, επιπλέον, αυτό για το οποίο ελπίζατε
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εδώ και καιρό. Σήμερα αυτό επιτυγχάνεται σε εσάς τους ευλογημένους. Πόσο θαυμαστό και
ασύλληπτο!
Το έργο Μου εξελίσσεται νυχθημερόν, στιγμή με στιγμή, δεν σταματά ποτέ. Αυτό ισχύει
επειδή διακαής Μου πόθος είναι να σε κάνω επιθυμητό για την καρδιά Μου, και η καρδιά
Μου σύντομα να παρηγορείται από εσάς. Υιοί Μου! Έχει έρθει η ώρα για να πάρετε το
μερίδιό σας από τις ευλογίες καλοσύνης Μου! Κατά το παρελθόν υποφέρατε για το όνομά
Μου, αλλά οι ημέρες της δοκιμασίας σας έχουν λάβει τέλος. Αν κάποιος τολμήσει να πειράξει
έστω και μια τρίχα από τα μαλλιά των υιών Μου, δεν θα τον συγχωρήσω εύκολα, ούτε θα
μπορέσει να ξανασηκωθεί ποτέ. Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου και όποιος το
παραβιάζει θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Υιοί Μου! Απολαύστε με την ψυχή σας!
Τραγουδήστε και φωνάξτε από χαρά! Δεν θα σας εκφοβίζουν και δεν θα σας καταπιέζουν
πλέον και θα υποβάλλεστε πλέον σε διωγμούς. Δεν χρειάζεται πια να φοβάστε για την πίστη
σας σ’ Εμένα· θα πρέπει να διακηρύξετε δημοσίως την πίστη σας. Φωνάξτε το άγιο όνομά
Μου τόσο δυνατά, ώστε να σειστεί το σύμπαν, να σειστούν τα πέρατα της γης. Ας δούνε
εκείνοι που σας περιφρονούσαν, εκείνοι που σας ταλαιπωρούσαν και σας βασάνιζαν ότι
σήμερα βρίσκεστε από πάνω τους και τους εξουσιάζετε, τους κυβερνάτε και, πάνω απ’ όλα,
τους κρίνετε.
Εσάς θα πρέπει να σας απασχολεί μόνο η είσοδός σας, κι Εγώ θα σας δώσω ακόμα
καλύτερες ευχές, ώστε να τις απολαμβάνετε, ενώ αυτές οι ευχές θα σας δώσουν τη
δυνατότητα να γεύεστε ακόμα καλύτερα την ασύγκριτη γλυκύτητα και να νιώθετε έντονα το
απέραντο μυστήριο, το οποίο είναι υπερβολικά βαθύ γι’ αυτούς για να το συλλάβουν!

Κεφάλαιο 61
Όταν έχεις γνώση της κατάστασής σου, τότε επιτυγχάνεις το θέλημά Μου. Στην
πραγματικότητα, το θέλημά Μου δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, απλώς στο παρελθόν,
ποτέ δεν αναζήτησες σύμφωνα με την πρόθεσή Μου. Αυτό που θέλω δεν είναι οι ανθρώπινες
αντιλήψεις ή οι ανθρώπινες σκέψεις, κι ακόμα λιγότερο θέλω τα χρήματά σου ή τα υπάρχοντά
σου. Αυτό που θέλω είναι η καρδιά σου, κατανοητό; Αυτό είναι το θέλημά Μου κι ακόμα
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περισσότερο, είναι αυτό που θέλω να αποκτήσω. Οι άνθρωποι πάντα χρησιμοποιούν
αντιλήψεις στο μυαλό τους για να Με κρίνουν και να ζυγίσουν το ανάστημά Μου
χρησιμοποιώντας τις δικές τους μετρήσεις. Με τον άνθρωπο, αυτό είναι το δυσκολότερο
πράγμα να αντιμετωπιστεί και είναι αυτό που σιχαίνομαι και απεχθάνομαι περισσότερο,
βλέπετε; Καθώς αυτή είναι η πιο ορατή διάθεση του Σατανά. Και το ανάστημά σας είναι
μικρό, κι έτσι συχνά πέφτετε στις πανούργες μηχανορραφίες του Σατανά. Απλώς δεν είστε
ικανοί να τις διακρίνετε! Σας έχω πει πολλές φορές να προσέχετε κάθε στιγμή και σε κάθε
περίπτωση, να μην εξαπατάστε από τον Σατανά. Μα δεν ακούτε και ανέμελα αγνοείτε αυτά
που λέω κι έτσι, καταλήγετε να υποφέρετε απώλειες στη ζωή σας και οι μεταμέλειες έρχονται
πολύ αργά. Τέλος πάντων, δεν θα ήταν καλό για σένα να το πάρεις αυτό ως μάθημα για τη
μελλοντική σου αναζήτηση; Σου λέω, το να γίνεσαι εύκολα αρνητικός θα φέρει απώλεια στη
ζωή σου και θα είναι θέμα απόλυτης σοβαρότητας. Γνωρίζοντας αυτό πρέπει να ξυπνήσεις,
σωστά;
Οι άνθρωποι ανυπομονούν για γρήγορα αποτελέσματα και βλέπουν μόνο αυτό που είναι
μπροστά στα μάτια τους. Όταν λέω πως έχω αρχίσει να τιμωρώ αυτούς που είναι στην
εξουσία, αγχώνεστε πολύ και ρωτάτε: «Γιατί είναι ακόμη στην εξουσία αυτοί οι άνδρες; Δεν
είναι αυτά που είπε ο Θεός κενολογίες;» Οι αντιλήψεις του ανθρώπου είναι τόσο παγιωμένες!
Δεν κατανοείτε τη σημασία των όσων λέω. Αυτοί που τιμωρώ είναι αυτοί οι μοχθηροί
άνθρωποι, αυτοί που Με αψηφούν, αυτοί που δεν Με γνωρίζουν και αγνοώ όσους πιστεύουν
απλώς σ’ Εμένα μα δεν αναζητούν την αλήθεια. Είστε πραγματικά τόσο αδαείς! Δεν έχετε
κατανοήσει καθόλου αυτά που είπα! Παρόλο που έτσι έχουν τα πράγματα, καυχιέστε και πάλι
σκεπτόμενοι πως έχετε ωριμάσει, πως έχετε κατανοήσει πράγματα και πως είστε σε θέση να
αντιληφθείτε το θέλημά Μου. Λέω συχνά πως όλα τα πράγματα και τα ζητήματα παρέχουν
υπηρεσία στον Χριστό, μα κατανοείς ειλικρινά αυτά τα λόγια; Γνωρίζεις πραγματικά αυτά τα
λόγια; Είπα προηγουμένως πως δεν τιμωρώ κανέναν βιαστικά. Κάθε άτομο μεμονωμένα στον
σύμπαν κόσμο ακολουθεί τα ορθά σχέδια Μου: αυτούς που είναι αντικείμενα της τιμωρίας
Μου, αυτούς που παρέχουν υπηρεσία στον Χριστό (αυτούς δεν θα τους σώσω), αυτούς που
επιλέγονται από Μένα και αυτούς που επιλέγονται από Μένα αλλά στη συνέχεια γίνονται
αντικείμενα εξάλειψης, όλους αυτούς τους κρατώ στα χέρια Μου, για να μην αναφέρω εσένα
—τον οποίο έχω επιλέξει— τον οποίο κατανοώ ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα που κάνω
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κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης και τα πράγματα που κάνω κατά τη διάρκεια της επόμενης
φάσης, ακολουθούν όλα τα σοφά σχέδιά Μου. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις τίποτα για Μένα
εκ των προτέρων· να αναμένεις απλώς την απόλαυσή σου! Πρόκειται για κάτι που αξίζεις.
Κυριαρχώ στα πράγματα που είναι δικά Μου και δεν τη χαρίζω εύκολα σε όσους τολμούν να
παραπονεθούν ή τολμούν να έχουν διαφορετική άποψη από τη δική Μου. Φουντώνω συχνά
από θυμό αυτές τις μέρες, καθώς το πρόγραμμα διοικητικών διαταγμάτων που έχω σχεδιάσει
έχει προχωρήσει σε αυτό το στάδιο. Μη νομίζετε πως δεν έχω καθόλου συναισθήματα. Καθώς
έχω προηγουμένως πει πως κανένα αντικείμενο, κανένας άνθρωπος, κανένα γεγονός δεν
τολμά να εμποδίσει τα βήματά Μου εμπρός. Κάνω αυτό που λέω κι αυτό είναι αυτό που είμαι
και, ακόμα περισσότερο, είναι η πιο ορατή εκδήλωση της διάθεσής Μου. Συμπεριφέρομαι σε
όλους τους ανθρώπους το ίδιο, καθώς είστε όλοι γιοι Μου και σας αγαπώ όλους. Ποιος
πατέρας δεν παίρνει την ευθύνη για τη ζωή του γιου του; Ποιος πατέρας δεν εργάζεται
σκληρά μέρα-νύχτα για το μέλλον του γιου του; Και ποιος ανάμεσά σας μπορεί να γνωρίζει;
Ποιος μπορεί να δείξει σεβασμό στην καρδιά Μου; Διαρκώς κάνετε σχέδια και κανονίζετε για
τις δικές σας σαρκικές απολαύσεις και δεν έχετε καμία συνειδητοποίηση για το οτιδήποτε
στην καρδιά Μου. Ανησυχώ υπερβολικά για σας, μα εσείς διαρκώς λαχταράτε σαρκικές
απολαύσεις, φαγητό και ποτό, ύπνο, πώς να ντυθείτε —δεν έχετε τον παραμικρό βαθμό
συνείδησης; Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε είστε θηρία με ανθρώπινη ενδυμασία. Αυτό που
λέω δεν είναι αδικαιολόγητο και πρέπει να είστε σε θέση να το υπομείνετε. Αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος να σας σώσω κι ακόμα περισσότερο είναι εκεί που έγκειται η σοφία Μου —
χτυπήστε τη ζωτική αδυναμία του Σατανά, συντρίψτε την παντελώς και αφήστε την εντελώς
κατεστραμμένη. Αμέσως μόλις μετανοήσεις και εξασφαλίσεις ότι μπορείς να στηριχτείς σ’
Εμένα ώστε να εξαλείψεις την παλιά σου φύση και να βιώσεις την εικόνα ενός νέου ατόμου, η
καρδιά Μου θα είναι εντελώς ικανοποιημένη κι αυτό είναι το βίωμα μιας κανονικής
ανθρώπινης φύσης, με το να γίνεις μάρτυρας του ονόματός Μου κι αυτό είναι που Με κάνει
τον πιο ευτυχισμένο.
Κάθε στιγμή πρέπει να βρίσκεσαι κοντά Μου και είναι εμφανές πως ο ρυθμός Μου
εντείνεται μέρα με τη μέρα. Αν προς στιγμήν στερείσαι πνευματική συναναστροφή, τότε η
κρίση Μου θα έρθει πάνω σου άμεσα. Ως προς αυτό το σημείο, έχεις αποκτήσει μια βαθιά
συνειδητοποίηση. Ο λόγος για τον οποίο σε συμμορφώνω δεν είναι επειδή δεν σε αγαπώ·
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αντίθετα, σε πειθαρχώ από αγάπη. Διαφορετικά, δεν θα μεγάλωνες και θα ήσουν πάντα
ακόλαστος, χωρίς τους περιορισμούς του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για μια ακόμη όψη της
σοφίας Μου.

Κεφάλαιο 62
Η κατανόηση του θελήματός Μου δεν γίνεται μόνο ώστε να μπορείς να γνωρίζεις, μα και
για να μπορείς να ενεργείς σύμφωνα με την πρόθεσή Μου. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν την
καρδιά Μου. Όταν λέω ότι αυτή είναι η ανατολή, αρχίζουν και σκέφτονται, διερωτώμενοι:
«Είναι στ’ αλήθεια η ανατολή; Ίσως δεν είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω τόσο εύκολα. Πρέπει
να το δω ο ίδιος». Εσείς οι άνθρωποι είστε τόσο δύσκολοι στην αντιμετώπιση και δεν
γνωρίζετε τι είναι η πραγματική υπακοή. Όταν γνωρίζετε τον στόχο Μου τότε πηγαίνετε και
πραγματοποιήστε τον χωρίς δισταγμό, δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε! Συνεχώς
αντιμετωπίζεις αυτά που λέω με επιφύλαξη και τα κατανοείς με παράδοξο τρόπο, άρα πώς
μπορείς να τα αντιληφθείς πραγματικά; Ποτέ δεν προσπαθείς να εισέλθεις στα λόγια Μου.
Όπως έχω πει προηγουμένως, αυτό που επιθυμώ είναι κάποιους λίγους εκλεκτούς, όχι πάρα
πολλούς ανθρώπους. Αυτοί που δεν δίνουν σημασία στο να εισέλθουν στα λόγια Μου, δεν
αξίζουν να είναι καλοί στρατιώτες του Χριστού, μα αντίθετα ενεργούν ως υπηρέτες του
Σατανά και διακόπτουν το έργο Μου. Μη νομίζετε πως αυτό είναι ασήμαντο ζήτημα. Όποιος
διακόπτει το έργο Μου, υβρίζει τα διοικητικά Μου διατάγματα, και να ’στε σίγουροι ότι θα
τον πειθαρχήσω αυστηρά. Δηλαδή, από δω και στο εξής, αν απομακρύνεσαι από Μένα για
κάποιο διάστημα, τότε η κρίση Μου θα χτυπήσει την πόρτα σου. Αν δεν πιστεύεις τα λόγια
Μου, τότε δοκίμασέ το και δες ο ίδιος, ώστε να διαπιστώσεις σε τι κατάσταση ζεις υπό το φως
του προσώπου Μου και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι όταν Με εγκαταλείπεις.
Δεν φοβάμαι πως δεν ζεις στο πνεύμα. Το έργο Mου έχει συνεχιστεί στο παρόν στάδιο,
άρα τι μπορείς να κάνεις; Κάνω πράγματα σταδιακά, άρα δεν χρειάζεται άγχος από την
πλευρά σου. Θα κάνω το έργο Μου ο ίδιος. Όταν κάνω κάτι, οι άνθρωποι είναι όλοι απόλυτα
πεπεισμένοι, διαφορετικά θα τους αντιμετωπίσω παιδεύοντάς τους πιο αυστηρά. Αυτό αφορά
περισσότερο τα διοικητικά Μου διατάγματα. Είναι εμφανές πως τα διοικητικά Μου
διατάγματα έχουν πλέον ήδη αρχίσει να γνωστοποιούνται και να εφαρμόζονται και δεν είναι
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πια κρυμμένα. Πρέπει να το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα! Τώρα, όλες οι πτυχές αφορούν τα
διοικητικά Μου διατάγματα και όποιος τα υβρίζει πρέπει να υποστεί απώλειες. Φυσικά αυτό
δεν είναι ασήμαντο ζήτημα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό πραγματικά; Σας είναι απολύτως σαφής
αυτή η πτυχή; Τώρα αρχίζω τη συναναστροφή: Όλα τα έθνη και όλους τους λαούς του κόσμου
τους διαχειρίζομαι μέσα στα χέρια Μου και, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, πρέπει όλοι
να κατευθυνθούν προς τον θρόνο Μου. Φυσικά, ορισμένοι που λαμβάνουν κρίση θα ριχθούν
στο πηγάδι της αβύσσου (είναι αντικείμενα προς καταστροφή που θα καούν τελείως και δεν
θα υπάρχουν πια) και ορισμένοι που δέχονται το όνομά Μου, αφού κριθούν, θα γίνουν οι
άνθρωποι της Βασιλείας Μου (θα την απολαύσουν μόνο για 1.000 χρόνια). Όσοι από σας θα
διατηρήσουν τη βασιλεία μαζί Μου για πάντα, και καθώς υποφέρατε προηγουμένως για
Μένα, θα αντικαταστήσω τα βάσανά σας με ευλογίες τις οποίες θα παραχωρώ σε σας
αιωνίως· οι υπόλοιποι άνθρωποί Μου θα παραμείνουν απλώς να παρέχουν υπηρεσίες στον
Χριστό. Η απόλαυση δεν αναφέρεται μόνο σε απόλαυση, αλλά κυρίως στο ότι αυτοί οι
άνθρωποι προστατεύονται από το να υπόκεινται συμφορές. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα
του λόγου που οι απαιτήσεις Μου από εσάς είναι επί του παρόντος τόσο αυστηρές, καθώς και
του λόγου που τα πάντα τώρα θίγουν τα διοικητικά Μου διατάγματα. Γιατί αν δεν
αποδεχόσασταν την εκπαίδευσή Μου, τότε δεν θα υπήρχε τρόπος να σας δώσω όσα πρόκειται
να κληρονομήσετε. Παρόλο που έτσι έχουν τα πράγματα, και πάλι φοβάστε να υποφέρετε,
φοβάστε τις πληγές στις ψυχές σας, σκεπτόμενοι διαρκώς τη σάρκα και κανονίζοντας μονίμως
και κάνοντας σχέδια για τους εαυτούς σας. Δεν έχω κάνει κατάλληλα σχέδια για σας; Γιατί,
λοιπόν, κάνεις διαρκώς σχέδια για τον εαυτό σου; Με διαβάλεις! Έτσι δεν είναι; Κανονίζω
κάτι για σένα μα το αρνείσαι παντελώς και κάνεις τα δικά σου σχέδια.
Μπορεί να μιλάτε καλά, μα στην πραγματικότητα δεν τηρείτε σε καμία περίπτωση το
θέλημά Μου. Σου λέω, δεν θα πω σε καμία περίπτωση πως υπάρχει κάποιος ανάμεσά σας που
να είναι ικανός να δείξει ότι νοιάζεται ειλικρινά για το θέλημά Μου. Παρόλο που οι πράξεις
σου μπορεί να συμμορφώνονται με το θέλημά Μου, σε καμία περίπτωση δεν θα σε επαινέσω.
Αυτή είναι η μέθοδος Μου για τη σωτηρία. Παρόλο που έτσι έχουν τα πράγματα, είστε ακόμα
εφησυχασμένοι

ορισμένες

φορές,

θεωρώντας

τους

εαυτούς

σας

υπέροχους

και

περιφρονώντας όλους τους άλλους. Αυτή είναι μια πτυχή της διεφθαρμένης διάθεσης του
ανθρώπου. Όλοι αναγνωρίζετε αυτό το επιχείρημα που παραθέτω, μα μόνο επιφανειακά.
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Προκειμένου να είστε πραγματικά σε θέση να αλλάξετε, χρειάζεται να έρθετε πιο κοντά σ’
Εμένα· συναναστρέψου μαζί Μου κι Εγώ θα σου εναποθέσω χάρη. Ορισμένοι άνθρωποι
θέλουν απλώς να κάθονται άπραγοι και να θερίζουν ό,τι έχουν σπείρει οι άλλοι, νομίζοντας
πως αρκεί μόνο να απλώσουν τα χέρια τους για να ντυθούν ή μόνο να ανοίξουν το στόμα τους
για να τραφούν, περιμένοντας μάλιστα οι άλλοι να μασήσουν το φαγητό τους και να το
βάλουν στο στόμα τους προτού το καταπιούν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ανόητοι, που
αγαπούν να τρώνε όσα έχουν ήδη φάει άλλοι κι αυτό είναι μια εκδήλωση της πιο νωθρής
πλευράς του ανθρώπου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια Μου δεν πρέπει πια να τα προσπερνάτε.
Ο σωστός τρόπος είναι να τους δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή. Τότε το θέλημά Μου μπορεί να
ικανοποιηθεί κι αυτό είναι το καλύτερο είδος υπακοής.

Κεφάλαιο 63
Να κατανοείς τις δικές σου συνθήκες και επιπλέον να είσαι ξεκάθαρος αναφορικά με το
μονοπάτι που πρέπει να διανύσεις· μην περιμένεις πια Εμένα να ανοίξω τα αυτιά σου και να
σου υποδείξω πράγματα. Εγώ είμαι ο Θεός που παρατηρεί τα ενδόμυχα της καρδιάς του
ανθρώπου και γνωρίζω την κάθε σου σκέψη και ιδέα, κι ακόμη περισσότερο κατανοώ τις
πράξεις και τη συμπεριφορά σου. Μα περιλαμβάνουν οι πράξεις και η συμπεριφορά σου την
υπόσχεσή Μου; Περιλαμβάνουν το θέλημά Μου; Το έχεις στ’ αλήθεια αναζητήσει αυτό; Έχεις
στ’ αλήθεια ξοδέψει καθόλου χρόνο γι’ αυτό το θέμα; Έχεις στ’ αλήθεια καταβάλει καμία
προσπάθεια; Δεν σου ασκώ κριτική. Απλώς αγνοείτε αυτήν την πλευρά! Είστε μονίμως τόσο
μπερδεμένοι και δεν μπορείτε να δείτε τίποτα ξεκάθαρα. Γνωρίζεις ποια είναι η αιτία αυτού;
Είναι επειδή οι σκέψεις σας είναι συγκεχυμένες και οι αντιλήψεις σας είναι τόσο σταθερά
παγιωμένες, και προσθέστε σ’ αυτό και το γεγονός πως δεν δείχνετε κανέναν σεβασμό
απέναντι στο θέλημά Μου. Ορισμένοι άνθρωποι θα πουν: «Πώς μπορείς να λες πως δεν
δείχνουμε κανέναν σεβασμό στο θέλημά Σου; Διαρκώς προσπαθούμε να αντιληφθούμε το
θέλημά Σου, μα ποτέ δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, άρα τι μπορούμε να κάνουμε;
Μπορείς πράγματι να λες πως δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια;» Να σε ρωτήσω:
Τολμάς να λες πως είστε πραγματικά πιστοί σ’ Εμένα; Και ποιος τολμά να πει πως προσφέρει
τον εαυτό του σ’ Εμένα με απόλυτη αφοσίωση; Φοβάμαι πως κανείς ανάμεσά σας δεν μπορεί
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να πει κάτι τέτοιο. Διότι, περιττό να πω, ο καθένας από σας έχει τις δικές του επιλογές και τις
δικές του επιθυμίες και πολύ περισσότερο τις δικές του προθέσεις. Μην είστε απατηλοί!
Κατανόησα ξεκάθαρα πολύ καιρό πριν όλα όσα σκέφτεστε βαθιά μέσα σας· είναι απαραίτητο
να το διευκρινίσω αυτό; Πρέπει να εξετάσεις περισσότερα από κάθε πλευρά (τις σκέψεις σου
και τις ιδέες σου, όλα όσα λες, κάθε λέξη, κάθε πρόθεση και κίνητρο σε όλα όσα κάνεις)· με
αυτόν τον τρόπο θα επιτύχεις είσοδο σε κάθε πτυχή κι ακόμη περισσότερο θα είσαι σε θέση
να εφοδιαστείς με την απόλυτη αλήθεια.
Αν δεν σας το έλεγα με αυτόν τον τρόπο, θα ήσασταν ακόμα συγχυσμένοι, λαχταρώντας
σαρκικές απολαύσεις όλη την ημέρα, με καμία απολύτως επιθυμία να δείξετε στο θέλημά Μου
οποιονδήποτε σεβασμό. Χρησιμοποιώ διαρκώς το χέρι της αγάπης Μου για να σας σώσω, το
γνωρίζετε αυτό; Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό; Σε αγαπώ ειλικρινά· τολμάς να πεις πως εσύ
Με αγαπάς ειλικρινά; Αναρωτήσου, μπορείς πράγματι να έρθεις ενώπιόν Μου ώστε να
δεχθείς τον έλεγχό Μου για κάθε σου πράξη; Μπορείς στ’ αλήθεια να Με αφήσεις να εξετάσω
κάθε σου συμπεριφορά; Λέω πως είσαι άσωτος και βιάζεσαι να αμυνθείς. Η κρίση Μου
έρχεται σε σένα· τώρα πρέπει να αντιληφθείς την αλήθεια! Το μόνο που λέω είναι η αλήθεια
και αυτή υποδεικνύει τις πραγματικές συνθήκες μέσα σου. Ω, άνθρωποι! Είστε τόσο δύσκολοι
στην αντιμετώπιση. Μόνο όταν σας επιδεικνύω τις πραγματικές σας συνθήκες πείθεστε βαθιά
μέσα σας και με τα λόγια. Αν δεν το κάνω αυτό, τότε παραμένετε μονίμως προσκολλημένοι
στις παλιές σας ιδέες και τον δικό σας τρόπο σκέψης, πιστεύοντας πως δεν υπάρχει στη γη
κανείς εξυπνότερος από σας. Δεν δείχνει αυτό πως είστε απλώς αυτάρεσκοι; Δεν δείχνει πως
ενδίδετε στον εφησυχασμό και την αυταρέσκεια, και πως είστε αλαζόνες και υπερόπτες;
Τώρα πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό! Μην θεωρείτε τον εαυτό σας έξυπνο ή εντυπωσιακό,
μα αντίθετα πρέπει διαρκώς να έχετε επίγνωση των ελαττωμάτων σας και των αδύναμων
σημείων σας. Με αυτόν τον τρόπο, η αποφασιστικότητά σας να Με αγαπήσετε δεν θα
μειωθεί, μα θα γίνεται όλο και πιο δυνατή και οι συνθήκες σας θα γίνονται όλο και καλύτερες·
ακόμη πιο σημαντικό είναι πως η ζωή σας θα προοδεύει ακόμα περισσότερο, μέρα με τη μέρα.
Όταν αντιλαμβάνεσαι το θέλημά Μου, τότε γνωρίζεις τον εαυτό σου και συνεπώς
γνωρίζεις Εμένα καλύτερα και προχωράς όντας ακόμα πιο βέβαιος για Μένα. Την παρούσα
περίοδο, αν κάποιος δεν μπορέσει να επιτύχει ενενήντα τοις εκατό βεβαιότητα για Μένα, μα
αντίθετα συνεχίσει να είναι τη μία στιγμή έτσι, την επόμενη αλλιώς, να είναι φυσά μια ζεστό
157

μια κρύο, τότε λέω πως αυτό το άτομο είναι σίγουρα άξιο εγκατάλειψης. Το εναπομείναν δέκα
τοις εκατό εναπόκειται απολύτως στη διαφώτιση και τη φώτισή Μου, κι έτσι επιτυγχάνεται το
εκατό τοις εκατό βεβαιότητας για Μένα. Αυτήν τη στιγμή, δηλαδή σήμερα, πόσοι μπορούν να
επιτύχουν αυτό το είδος αναστήματος; Συνεχώς αποκαλύπτω το θέλημά Μου σ’ εσένα και τα
συναισθήματα ζωής τρέχουν διαρκώς μέσα σου, γιατί, λοιπόν, δεν ενεργείς σύμφωνα με το
Πνεύμα; Φοβάσαι να κάνεις λάθη; Γιατί τότε δεν επικεντρώνεσαι καθόλου στην εξάσκηση;
Σου λέω, δεν μπορείς να αντιληφθείς το θέλημά Μου προσπαθώντας μία ή δύο φορές· πρέπει
να υπάρχει μια διαδικασία. Το έχω πει αυτό πολλές φορές, άρα γιατί δεν το κάνεις πράξη; Δεν
νομίζεις ότι είσαι ανυπάκουος; Θέλεις να τελειώσεις τα πάντα μέσα σε μια στιγμή και δεν
είσαι ποτέ πρόθυμος να κάνεις την οποιαδήποτε προσπάθεια ή να ξοδέψεις καθόλου χρόνο
για το οτιδήποτε. Πόσο ανόητος είσαι και ακόμα περισσότερο πόσο αδαής είσαι!
Δεν γνωρίζετε πως μιλώ διαρκώς για πράγματα χωρίς να μασάω τα λόγια Μου; Γιατί
είστε μονίμως αργόστροφοι, απαθείς και ανόητοι; Πρέπει να εξετάσετε τον εαυτό σας
περισσότερο και πρέπει να έρχεστε ενώπιόν Μου πιο συχνά αν υπάρχει κάτι που δεν
κατανοείτε. Σου λέω, μιλώ με όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους ώστε να σας
καθοδηγήσω ενώπιόν Μου· γιατί, μετά από τόσο καιρό και πάλι δεν το συνειδητοποιείτε
αυτό; Είναι επειδή τα λόγια Μου σας έχουν μπερδέψει όλους; Ή είναι επειδή δεν έχετε
αντιμετωπίσει το καθετί από τα λόγια Μου με σοβαρότητα; Όταν βλέπετε τα λόγια Μου,
έχετε καλή γνώση του εαυτού σας και λέτε πως Μου χρωστάτε ή πως δεν μπορείτε να
κατανοήσετε το θέλημά Μου. Και μετά; Είναι σαν να μην έχεις καμία σχέση με αυτά τα
πράγματα, σαν απλώς να μην είσαι κάποιος που πιστεύει στον Θεό. Δεν καταβροχθίζετε
απλώς πληροφορίες χωρίς να δίνετε στον εαυτό σας χρόνο να τις χωνέψει; Όταν
απολαμβάνετε τα λόγια Μου, είναι σαν να ρίχνετε γρήγορες ματιές σε λουλούδια ενώ
καλπάζετε στη ράχη ενός αλόγου, χωρίς ποτέ να προσπαθείτε να αντιληφθείτε το θέλημά
Μου μέσα από τα λόγια Μου. Έτσι είναι οι άνθρωποι: πάντα τους αρέσει να φαίνονται
ταπεινοί κι αυτό το είδος ανθρώπου είναι το πιο μισητό. Όταν έρχονται σε επαφή με άλλους
ώστε να συναναστραφούν, τους αρέσει πάντα να μοιράζονται τη γνώση για τον εαυτό τους
μπροστά στους άλλους ανθρώπους, κάνοντάς τους να δουν πως πρόκειται για κάποιον που
δείχνει σεβασμό στο φορτίο Μου, ενώ στην πραγματικότητα είναι πιο ανόητοι κι από τους
ανόητους. (Δεν συναναστρέφονται εκφράζοντας την πραγματική τους διαίσθηση ή γνώση για
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Μένα στους αδελφούς ή τις αδελφές τους, μα αντίθετα βάζουν τον εαυτό τους στο προσκήνιο
και κάνουν επίδειξη μπροστά στους άλλους ανθρώπους· απεχθάνομαι αυτούς τους
ανθρώπους περισσότερο απ’ όλους, γιατί Με διαβάλλουν και Με δυσφημούν.)
Συχνά κάνω τα σπουδαιότερα θαύματα Μου να εκδηλώνονται μέσα σας —δεν μπορείτε
να τα δείτε; Αυτό που αποκαλείται πραγματικότητα βιώνεται από αυτούς που Με αγαπούν
ειλικρινά —δεν το έχετε δει; Δεν είναι αυτή η καλύτερη απόδειξη μέσω της οποία μπορείτε να
Με γνωρίσετε; Δεν γίνεται αυτό ο καλύτερος μάρτυρας για Μένα; Μα δεν το αναγνωρίζετε.
Πείτε Μου, ποιος μπορεί να βιώσει την πραγματικότητα σε αυτήν την αμφιβόλου ηθικής γη
που είναι βρόμικη, σιχαμερή και διεφθαρμένη από τον Σατανά; Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι
διεφθαρμένοι και κενοί; Τέλος πάντων, τα λόγια Μου έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους·
δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατανοηθούν πιο εύκολα από αυτά. Ακόμη κι ένας
εντελώς ηλίθιος θα μπορούσε να διαβάσει τα λόγια Μου και να τα κατανοήσει, άρα δεν
δείχνει αυτό πως απλώς δεν έχετε καταβάλει καμία προσπάθεια;

Κεφάλαιο 64
Δεν πρέπει να καταλάβεις τα λόγια Μου με κάποιον παράλογο τρόπο. Θα πρέπει να
καταλάβεις τα λόγια Μου απ’ όλες τις πτυχές και θα πρέπει να προσπαθήσεις να βγάλεις άκρη
με το νόημά τους και να τα μελετάς επανειλημμένως, όχι μόνο για μία ημέρα ή μία νύχτα. Δεν
γνωρίζεις πού εμπίπτει το θέλημά Μου ή από ποια πλευρά καταβάλω το επίπονο τίμημά Μου.
Πώς μπορείς να δώσεις προσοχή στο θέλημά Μου; Έτσι είστε εσείς: παντελώς ανίκανοι να
υπεισέρθετε στις λεπτομέρειες, εστιάζετε μόνο στην επιφάνεια και μπορείτε μόνο να μιμείστε.
Πώς μπορεί αυτό να αποκαλεστεί πνευματικότητα; Είναι απλώς ο ενθουσιασμός του
ανθρώπου, είναι κάτι το οποίο δεν σχολιάζω και, ακόμα περισσότερο, κάτι το οποίο
απεχθάνομαι. Σου το λέω, όλα όσα απεχθάνομαι πρέπει να εξαλειφθούν, πρέπει να λιώσουν
από τις συμφορές και πρέπει να υποστούν την καύση και την κρίση Μου. Διαφορετικά οι
άνθρωποι δεν θα ξέρουν τι σημαίνει «φόβος» και θα είναι τόσο ακόλαστοι, κοιτάζοντάς Με
πάντοτε με ανθρώπινα μάτια. Είναι τόσο ανόητοι! Το να έρθει κανείς κοντά Μου και να
συναναστραφεί μαζί Μου είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποβάλει τις ιδέες του Σατανά. Σας
159

εύχομαι όλους να ενεργείτε σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, ώστε μην κριθείτε και να μην
υποστείτε απώλειες στη ζωή σας.
Ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, βρίσκεται πάντοτε υπό τον έλεγχο
άλλων ανθρώπων, συμβάντων και πραγμάτων και υπό τον έλεγχο των ίδιων των αντιλήψεών
του. Έτσι, είναι ανίκανος να γίνει καλός μάρτυράς Μου και ανίκανος να συνεργαστεί καλά
μαζί Μου. Σας υποστηρίζω και σας ενθαρρύνω συνεχώς, όμως εσείς είστε απλώς ανίκανοι να
κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να συνεργαστείτε μαζί Μου. Όλα αυτά τα στοιχεία
εκφράζουν επαρκώς την έλλειψη κατανόησης που έχετε για Μένα. Όταν έρθει η ώρα, όταν
δεν θα έχεις πλέον καμία αμφιβολία για Μένα, τότε κανένας δεν θα μπορεί να σε εμποδίσει
να ακολουθήσεις την πραγματική οδό και καμία ανθρώπινη αντίληψη δεν θα σε κρατήσει
πίσω. Γιατί το λέω αυτό; Καταλαβαίνεις πραγματικά το νόημα των λόγων Μου; Μόνο όταν
διευκρινίζω λόγια σαν κι αυτά, αρχίζετε να καταλαβαίνετε κάτι λίγο. Οι άνθρωποι είναι τόσο
ηλίθιοι και τόσο αδύναμοι στον νου. Μόνο όταν το μαχαίρι φτάνει στο κόκαλο αρχίζουν να
νιώθουν λίγο πόνο. Δηλαδή, μόνο όταν τα λόγια Μου υποδείξουν από πού προέρχεται η
ασθένειά σου, πείθεσαι ολότελα. Παρόλο που έτσι έχουν τα πράγματα, ορισμένες φορές
εξακολουθείτε να είστε απρόθυμοι να κάνετε τα λόγια Μου πράξη και είστε απρόθυμοι να
γνωρίσετε τον εαυτό σας. Τώρα, σ’ αυτό το σημείο, γιατί δεν έχετε καταλάβει ακόμα πόσο
δύσκολος είναι ο άνθρωπος στην αντιμετώπισή του; Μήπως τα λόγια Μου δεν εκφέρονται με
τρόπο προφανή ή απολύτως σαφή; Αυτό που θέλω από εσάς είναι να συνεργαστείτε μαζί Μου
τίμια και ειλικρινά. Ανεξαρτήτως από το αν λες λόγια που ακούγονται ωραία στ’ αυτιά ή όχι,
εφόσον είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς μαζί Μου και να Με λατρεύεις με ειλικρινή καρδιά,
θα είσαι υπό την προστασία Μου. Ακόμα κι αν αυτού του είδους τα άτομα είναι εξαιρετικά
αδαή, θα τα διαφωτίσω ώστε να απαλλαχτούν από την άγνοιά τους. Κι αυτό επειδή οι
ενέργειές Μου πρέπει να συνάδουν με αυτά που λέω. Εγώ είμαι ο παντοδύναμος Θεός που
ποτέ δεν δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσει.
Το θέλημά Μου θα αποκαλυφθεί αμέσως σε όλες τις εκκλησίες και σε όλους τους
πρωτότοκους υιούς, ποτέ πια τίποτα δεν θα είναι κρυμμένο, καθώς έχει φτάσει η ημέρα που
θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι εφεξής δεν θα χρησιμοποιείται η λέξη
«κρυμμένο» και, ακόμα περισσότερο, δεν θα υπάρχει τίποτα κρυμμένο. Όλοι οι κρυμμένοι
άνθρωποι, τα συμβάντα και τα πράγματα πρέπει να εκτεθούν ένα προς ένα. Εγώ είμαι ο
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σοφός Θεός που ασκεί πλήρη εξουσία. Όλα τα συμβάντα, όλα τα πράγματα και ο κάθε
άνθρωπος ξεχωριστά κρατιούνται μέσα στα χέρια Μου. Εγώ κάνω τα δικά Μου βήματα για να
τα ξεσκεπάσω και θα τα ξεσκεπάσω όλα, ένα προς ένα, με εύτακτο τρόπο. Όσο για
οποιονδήποτε τολμήσει να Με καλοπιάσει ή προσπαθήσει να κρύψει κάτι από Μένα, θα
φροντίσω να μη σηκωθεί ποτέ ξανά. Θα ενεργήσω κατ’ αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορέσετε
όλοι να το δείτε. Δείτε καθαρά! Το επίπονο τίμημα που έχω καταβάλλει δεν πήγε χαμένο,
αλλά θα αποφέρει καρπούς. Όποιος δεν δίνει σημασία ή δεν υπακούει, θα έρθει αμέσως
αντιμέτωπος με την κρίση Μου. Ποιος τολμά ακόμα να πηγαίνει εναντίον Μου; Πρέπει όλοι
να Με υπακούτε. Σου το λέω, οτιδήποτε λέω και κάνω, η κάθε κίνηση, η κάθε ιδέα, σκέψη και
σχεδιασμός που έχω σήμερα, είναι σωστά και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον άνθρωπο
για να τα αναλογιστεί. Γιατί σας λέω ξανά και ξανά ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να
ακολουθείτε και ότι δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε άλλο; Αυτός είναι ο λόγος. Εξακολουθείτε
να θέλετε να σας το διευκρινίσω;
Οι αντιλήψεις σας σάς κρατάνε πίσω, όμως δεν σκέφτεστε ότι αυτό γίνεται επειδή εσείς
οι ίδιοι δεν έχετε κάνει καμία προσπάθεια. Αντιθέτως, κοιτάτε να ρίξετε το φταίξιμο σ’ Εμένα,
λέγοντας ότι δεν σας έχω διαφωτίσει. Τι είδους κουβέντες είναι αυτές; Δεν αναλαμβάνετε
καμία ευθύνη εσείς οι ίδιοι και παραπονιέστε πάντοτε σ’ Εμένα. Σε προειδοποιώ! Αν
συνεχίσεις έτσι, να μην καταβάλλεις κανένα τίμημα, θα απορριφθείς! Δεν λέω όλη τη μέρα
μεγάλα λόγια για να σας πτοήσω. Στην πραγματικότητα το γεγονός είναι αυτό και κάνω αυτό
που λέω. Μόλις τα λόγια βγουν από το στόμα Μου, αρχίζουν αμέσως να εκπληρώνονται.
Παλιότερα, τα λόγια που έλεγα εκπληρώνονταν με αργούς ρυθμούς. Όμως τώρα τα πράγματα
έχουν αλλάξει και τίποτα δεν γίνεται πλέον με αργούς ρυθμούς. Για να το διευκρινίσω, δεν
πιέζω και δεν καλοπιάνω πλέον, αντιθέτως σας ωθώ και σας εξαναγκάζω. Για να το πω ακόμα
πιο απλά, εκείνοι που μπορούν να συμβαδίσουν, ας το κάνουν, εκείνοι που δεν μπορούν να
συμβαδίσουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν θα εξοντωθούν. Κατά το παρελθόν, σας μιλούσα
υπομονετικά, απ’ όλες τις απόψεις, όμως εσείς απλώς δεν ακούγατε. Τώρα που το έργο έχει
συνεχιστεί μέχρι σ’ αυτό το στάδιο, τι θα κάνετε; Εξακολουθείτε να κακομαθαίνετε τον εαυτό
σας; Αυτού του είδους τα άτομα δεν μπορούν να οδηγηθούν στην ολοκλήρωση, αλλά σίγουρα
θα αποτελέσουν αντικείμενο της εξάλειψής Μου!
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Κεφάλαιο 65
Τα λόγια Μου πετυχαίνουν πάντοτε τα τρωτά σημεία σας, τουτέστιν υποδεικνύουν τις
θανάσιμες αδυναμίες σας. Διαφορετικά, θα χασομερούσατε ακόμα, χωρίς να έχετε ιδέα τι
ώρα είναι τώρα ακριβώς. Να ξέρετε το εξής! Χρησιμοποιώ την αγάπη ως τρόπο για να σας
σώσω. Όπως κι αν ενεργείτε, Εγώ θα ολοκληρώσω σίγουρα τα πράγματα που έχω εγκρίνει,
χωρίς να κάνω το παραμικρό σφάλμα. Μπορώ Εγώ, ο δίκαιος Παντοδύναμος Θεός, να κάνω
ποτέ λάθος; Δεν είναι αυτή μια αντίληψη του ανθρώπου; Πείτε Μου: Δεν είναι όλα όσα κάνω
και λέω για χάρη σας; Ορισμένοι θα πούνε ταπεινά: «Θεέ Μου! Ό,τι κάνεις είναι για χάρη
μας, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε πώς να ενεργήσουμε σε σύμπνοια μαζί Σου». Τι άγνοια!
Φτάνετε, μάλιστα, και στο σημείο να λέτε ότι δεν γνωρίζετε πώς να συνεργαστείτε μαζί Μου!
Αυτά είναι όλα ξεδιάντροπα ψέματα! Από τη στιγμή που ξεστομίζετε τέτοια πράγματα, γιατί,
στην πραγματικότητα, δείχνετε επανειλημμένως ενδιαφέρον για τη σάρκα; Τα λόγια σας
ακούγονται ωραία, αλλά δεν ενεργείτε με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Πρέπει να καταλάβετε
το εξής: Δεν ζητάω πολλά από εσάς σήμερα, ούτε οι απαιτήσεις μου είναι πέραν των
δυνατοτήτων σας· αντίθετα, είναι εφικτά από τους ανθρώπους. Δεν σας υπερεκτιμώ καθόλου.
Δεν έχω επίγνωση για το μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες του ανθρώπου; Το καταλαβαίνω
απολύτως ξεκάθαρα.
Τα λόγια Μου σας διαφωτίζουν συνεχώς, κι όμως οι καρδιές σας είναι υπερβολικά
σκληρές και δεν είστε σε θέση να κατανοήσετε το θέλημά Μου μέσα στο πνεύμα σας! Πείτε
Μου: Πόσες φορές σάς έχω υπενθυμίσει να μην επικεντρώνεστε στο φαγητό, στα ρούχα ή
στην εμφάνισή σας, αλλά, αντιθέτως, να επικεντρώνεστε στην εσωτερική σας ζωή; Εσείς
απλώς δεν θέλετε να ακούσετε. Έχω βαρεθεί να μιλάω. Τόσο αναίσθητοι έχετε γίνει; Είστε
τελείως αναίσθητοι; Μήπως τα λόγια Μου έχουν ειπωθεί μάταια; Έχω πει κάτι λάθος; Υιοί
Μου! Να νοιάζεστε για τις ειλικρινείς Μου προθέσεις! Όταν οι ζωές σας ωριμάσουν, δεν θα
χρειάζεται πια να ανησυχείτε και τα πάντα θα σας παρέχονται. Δεν έχει καμία αξία να
επικεντρώνεστε τώρα σ’ αυτά τα πράγματα. Η βασιλεία Μου έχει πραγματωθεί εκτενώς και
έχει κατέλθει δημοσίως στον κόσμο. Αυτό σηματοδοτεί, ακόμα περισσότερο, ότι η κρίση Μου
έχει φτάσει εξ ολοκλήρου. Την έχετε βιώσει; Δεν θέλω καθόλου να σας κρίνω, αλλά εσείς δεν
νοιάζεστε καθόλου για την καρδιά Μου. Θέλω να λαμβάνετε συνεχώς τη φροντίδα και την
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προστασία της αγάπης Μου, και όχι ανηλεή κρίση. Μήπως είστε πρόθυμοι να κριθείτε; Αν όχι,
τότε γιατί δεν Με πλησιάζετε επανειλημμένα, γιατί δεν Με συναναστρέφεστε και δεν έχετε
σχέση μαζί Μου; Μου φέρεστε με τόση ψυχρότητα, κι όμως όταν ο Σατανάς σού βάζει ιδέες,
νιώθεις πανευτυχής, νομίζεις ότι συνάδουν με το δικό σου θέλημα —κι όμως τίποτα απ’ όσα
κάνεις δεν είναι για χάρη Μου. Θέλετε να Μου φέρεστε συνεχώς με τόση σκληρότητα;
Δεν είναι ότι δεν θέλω να σου προσφέρω, αλλά ότι εσείς δεν είστε διατεθειμένοι να
πληρώσετε το τίμημα. Συνεπώς, είστε με άδεια χέρια, δεν κρατάτε τίποτα απολύτως. Δεν
βλέπετε πόσο γρήγορα προχωράει το έργο του Αγίου Πνεύματος; Δεν βλέπετε ότι η καρδιά
Μου καίγεται από ανυπομονησία; Σας ζητώ να συνεργαστείτε μαζί Μου, αλλά εσείς
παραμένετε απρόθυμοι. Όλες οι συμφορές θα συμβούν η μία μετά την άλλη· όλα τα έθνη και
όλοι οι τόποι θα βιώσουν συμφορές: Παντού συμβαίνουν επιδημίες, λιμοί, πλημμύρες,
ξηρασίες και σεισμοί. Αυτές οι καταστροφές δεν συμβαίνουν απλώς σε ένα ή δύο μέρη, ούτε
θα τελειώσουν μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Αντιθέτως, θα επεκταθούν σε όλο και περισσότερες
περιοχές και θα γίνουν όλο και πιο σφοδρές. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, κάθε είδους
επιδρομές εντόμων θα συμβαίνουν αλλεπάλληλα και το φαινόμενο του κανιβαλισμού θα
εμφανιστεί παντού. Αυτή είναι η κρίση Μου πάνω σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Υιοί Μου!
Δεν πρέπει να υποστείτε τον πόνο ή τις κακουχίες των συμφορών. Εύχομαι να ενηλικιωθείτε
σύντομα και να αναλάβετε το φορτίο που κουβαλάω στους ώμους Μου όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Γιατί δεν καταλαβαίνετε το θέλημά Μου; Το επερχόμενο έργο θα γίνεται ολοένα πιο
κοπιαστικό. Είστε τόσο σκληρόκαρδοι που θα Με αφήσετε τόσο απασχολημένο, να πρέπει να
εργάζομαι τόσο σκληρά μόνος Μου; Θα το πω πιο απλά: Εκείνοι των οποίων η ζωή θα
ωριμάσει θα εισέλθουν σε καταφύγιο και δεν θα υποστούν πόνο ή κακουχίες· εκείνοι των
οποίων η ζωή δεν θα ωριμάσει πρέπει να υποστούν πόνο και να υποφέρουν. Τα λόγια Μου
είναι αρκετά σαφή, έτσι δεν είναι;
Το όνομά Μου πρέπει να επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα μέρη, ώστε
όλοι να γνωρίσουν Εμένα και το άγιο όνομά Μου. Άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων
από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Σιγκαπούρη, τη Σοβιετική Ένωση, το Μακάο, το
Χονγκ Κονγκ και άλλες χώρες θα συρρεύσουν αμέσως στην Κίνα, αναζητώντας την αληθινή
οδό. Το όνομά Μου έχει ήδη μαρτυρηθεί σ’ αυτούς· το μόνο που μένει είναι να ωριμάσετε το
συντομότερο δυνατόν, ώστε να τους ποιμάνετε και να τους καθοδηγήσετε. Γι’ αυτό λέω ότι ο
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όγκος του επερχόμενου έργου θα είναι μεγαλύτερος. Το όνομά Μου θα κυκλοφορεί ευρέως
στον απόηχο των συμφορών και, αν δεν είστε προσεκτικοί, θα χάσετε το μερίδιο που
δικαιούστε. Δεν φοβάστε; Το όνομά Μου εκτείνεται σε όλα τα θρησκεύματα, σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις, σε όλα τα έθνη και τα δόγματα. Αυτό είναι το έργο Μου που
πραγματοποιείται με τάξη, μέσα από στενούς συσχετισμούς· όλα συμβαίνουν βάσει της σοφής
διευθέτησής Μου. Το μόνο που θα ευχόμουν θα ήταν να μπορείτε να προοδεύετε με κάθε
βήμα, ακολουθώντας στενά τα βήματά Μου.

Κεφάλαιο 66
Το έργο Μου έχει συνεχιστεί μέχρι το υφιστάμενο στάδιο και έχει ακολουθήσει τις σοφές
διευθετήσεις του χεριού Μου, καθώς είναι, επίσης, η μεγάλη Μου επιτυχία. Ποιος από τους
ανθρώπους μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο; Αντιθέτως δεν διακόπτουν τη διαχείρισή Μου; Εσύ,
όμως, γνωρίζεις ότι με τίποτα δεν μπορεί κανένας άλλος να κάνει το έργο Μου στη θέση Μου,
πόσο μάλλον να το παρεμποδίσει, καθώς δεν υπάρχει κανένας που να μην μπορεί να πει ή να
κάνει αυτά που κάνω και λέω. Αν και είναι έτσι τα πράγματα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να
μη Με γνωρίζουν, τον σοφό Παντοδύναμο Θεό! Δεν τολμάτε να Με αψηφάτε ανοιχτά
εξωτερικά, όμως τίθεστε εναντίον Μου στην καρδιά και στο μυαλό σας. Ανόητοι! Δεν
γνωρίζεις ότι είμαι ο Θεός που παρακολουθεί τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης καρδιάς;
Δεν γνωρίζεις ότι παρακολουθώ την κάθε λέξη και πράξη σου; Ένα έχω να σου πω, τα χείλη
Μου δεν θα εκφέρουν ποτέ ξανά μειλίχια λόγια. Αντιθέτως, θα είναι όλα λόγια αμείλικτης
κρίσης και θα διαπιστώσω αν μπορείς να τα αντέξεις ή όχι. Από τώρα και στο εξής, εκείνοι
των οποίων η καρδιά δεν είναι κοντά Μου, δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν ειλικρινή αγάπη για
Μένα, είναι εκείνοι που Με αψηφούν ανοιχτά.
Σήμερα, το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει φτάσει σ’ ένα σημείο, όπου η προηγούμενη
μέθοδος δεν χρησιμοποιείται πλέον, παρά έχει γίνει εισαγωγή μιας νέας μεθόδου. Όσοι δεν
συνεργάζονται θετικά και ενεργά μαζί Μου θα πέσουν στον Άδη, μια άβυσσο θανάτου (αυτοί
οι άνθρωποι θα υποστούν αιώνια καταδίκη). Η νέα μέθοδος έχει ως εξής: Αν η καρδιά και το
μυαλό σας δεν είναι σωστά, η κρίση Μου θα πέσει επάνω σας αμέσως, και αυτό περιλαμβάνει
την προσκόλληση στον κόσμο, τον πλούτο, την οικογένεια, τον σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά,
164

τους γονείς, τη βρώση και την πόση, τα ρούχα και όλα τα στοιχεία αυτού του είδους που
βρίσκονται εκτός του πνευματικού κόσμου. Η διαφώτιση των αγίων θα γίνει όλο και πιο
ορατή, δηλαδή, τα αισθήματα της ζωής θα γίνουν ακόμα πιο προφανή και θα βρίσκονται σε
διαρκή κίνηση. Οποιοσδήποτε προκαλεί την παραμικρή διακοπή θα υποστεί καταστροφική
πτώση και θα μείνει πολύ πίσω στον στίβο της ζωής. Όσους είναι χλιαροί, όσους δεν
αναζητούν με αφοσίωση θα τους εγκαταλείψω πλήρως και θα τους αγνοήσω χωρίς εξαίρεση,
και θα λιώνουν από τις συμφορές επί χίλια χρόνια. Εκείνους που αναζητούν ένθερμα, δηλαδή
εκείνους που διακόπτουν διαρκώς, θα τους απαλλάξω από την άγνοιά τους και θα τους κάνω
πιστούς Μου και, επιπλέον, θα έχουν σοφία και ευφυΐα, οπότε θα αναζητούν με ακόμα
μεγαλύτερη πίστη. Διπλασιάζω τις ευλογίες Μου σε όλους τους πρωτότοκους υιούς Μου και η
αγάπη Μου σας περιβάλλει συνεχώς. Σας φροντίζω και σας προσέχω συνεχώς και δεν θα σας
αφήσω να πέσετε στα δίχτυα του Σατανά. Έχω αρχίσει να δρομολογώ το έργο Μου σε όλους
τους λαούς· δηλαδή, έχω προσθέσει άλλο ένα σχέδιο εργασίας. Αυτοί είναι εκείνοι που θα
παρέχουν υπηρεσία στον Χριστό επί χίλια χρόνια, και ορδές ανθρώπων θα συνωστισθούν στη
βασιλεία Μου.
Υιοί Μου, πρέπει να εντείνετε την εκπαίδευσή σας. Σας περιμένει πολύ έργο, έργο που
πρέπει να αναλάβετε και να ολοκληρώσετε Το μόνο που εύχομαι για εσάς είναι να βιαστείτε
και να ωριμάσετε, να τελειώσετε το έργο που σας έχω εμπιστευτεί. Αυτή είναι η ιερή ευθύνη
σας και το καθήκον που πρέπει να εκτελέσουν εκείνοι από εσάς που είναι οι πρωτότοκοι υιοί
Μου. Θα σας προστατεύω μέχρι το τέλος της διαδρομής και θα σας προστατεύω ώστε να
μπορείτε να απολαμβάνετε ευδαιμονία μαζί Μου για πάντα! Ο καθένας από εσάς πρέπει να
έχει ενορατικότητα στο γεγονός ότι έχω διευθετήσει πολλές θυσίες και έχω διευθετήσει πολλά
περιβάλλοντα, προκειμένου να σας οδηγήσω στην τελείωση. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά είναι οι
ευλογίες Μου, έτσι δεν είναι; Είστε όλοι οι λατρευτοί υιοί Μου. Εφόσον Με αγαπάτε
ειλικρινά, Εγώ δεν θα απαρνηθώ κανέναν από εσάς, αν και αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο
είστε ικανοί ή όχι να συνεργαστείτε αρμονικά μαζί Μου.
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Κεφάλαιο 67
Οι υιοί Μου εμφανίζονται ανοιχτά και ενώπιον όλων των λαών. Θα παιδεύσω αυστηρά
όσους τολμούν να τους αψηφούν ανοιχτά· αυτό είναι βέβαιο. Σήμερα, όλοι όσοι είναι σε θέση
να ορθώσουν το ανάστημά τους και να ποιμάνουν την εκκλησία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα
του πρωτότοκου υιού και είναι τώρα μαζί Μου στη δόξα —όλα όσα είναι δικά Μου είναι και
δικά σας. Προσφέρω άφθονη χάρη σε όλους εκείνους που Με υπακούν ειλικρινά, ώστε να
γίνεις ισχυρός, πιο δυνατός από τους άλλους ανθρώπους. Το θέλημά Μου απευθύνεται εξ
ολοκλήρου σ’ εσάς, στους πρωτότοκους υιούς, και το μόνο που εύχομαι για εσάς είναι να
ωριμάσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να ολοκληρώσετε αυτό που σας έχω εμπιστευτεί.
Να ξέρετε το εξής! Αυτό το οποίο σας εμπιστεύομαι είναι η τελική εργασία του σχεδίου
διαχείρισής Μου. Το μόνο που ελπίζω είναι να μπορέσετε να προσφέρετε όλο σας το Είναι σ’
Εμένα με όλη σας την καρδιά, όλο σας το μυαλό και όλη σας τη δύναμη, και να τα δαπανάτε
όλα για Μένα. Ο χρόνος πραγματικά δεν περιμένει κανέναν άνθρωπο, και κανένα άτομο,
κανένα γεγονός ή αντικείμενο δεν μπορεί να παρεμποδίσει το έργο Μου. Να ξέρετε το εξής!
Το έργο Μου προχωρά ομαλά, χωρίς εμπόδια σε κάθε στάδιο.
Τα βήματά Μου διατρέχουν όλο το σύμπαν μέχρι τα πέρατα της γης, τα μάτια Μου
εξετάζουν συνεχώς τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και, επιπλέον, παρακολουθώ ολόκληρο το
σύμπαν. Τα λόγια Μου εργάζονται ουσιαστικά σε κάθε γωνιά του σύμπαντος. Όποιος τολμά
να μη Μου παρέχει υπηρεσία, όποιος τολμά να μη Μου είναι πιστός, όποιος τολμά να ασκεί
κρίση στο όνομά Μου και όποιος τολμά να διασύρει και να συκοφαντεί τους υιούς Μου —όσοι
είναι όντως ικανοί για τέτοια πράγματα— πρέπει να υποβληθούν σε αυστηρή κρίση. Η κρίση
Μου θα επέλθει ολόκληρη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τώρα είναι η εποχή της κρίσης και
μέσω προσεκτικής παρατήρησης θα ανακαλύψετε ότι η κρίση Μου εκτείνεται σ’ όλον τον
σύμπαν κόσμο. Όπως είναι φυσικό, ο οίκος Μου δεν εξαιρείται· η κρίση θα επέλθει σε
εκείνους των οποίων οι σκέψεις, τα λόγια ή οι ενέργειες δεν συμμορφώνονται με το θέλημά
Μου. Πρέπει να καταλάβεις το εξής! Η κρίση Μου απευθύνεται σ’ ολόκληρο τον σύμπαν
κόσμο, όχι μόνο σε μια ομάδα ανθρώπων ή πραγμάτων. Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό; Αν
βαθιά μέσα σου έχεις αντιφατικές σκέψεις για Μένα, τότε θα κριθείς αμέσως μέσα σου.
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Η κρίση Μου παίρνει κάθε σχήμα και μορφή. Να ξέρετε το εξής! Εγώ είμαι ο μοναδικός
και σοφός Θεός του σύμπαντος κόσμου! Τίποτα δεν υπερβαίνει τη δύναμή Μου. Οι κρίσεις
Μου αποκαλύπτονται όλες σ’ εσάς: Αν έχεις τυχόν αντιφατικές σκέψεις για Μένα, θα σε
διαφωτίσω ως μέσο προειδοποίησης. Αν δεν ακούς, θα σ’ εγκαταλείψω αμέσως (εδώ δεν
αναφέρομαι στην αμφισβήτηση του ονόματός Μου, αλλά στις εξωτερικές συμπεριφορές που
σχετίζονται με τις σαρκικές απολαύσεις). Αν οι σκέψεις σου Με αψηφούν, αν Μου κάνεις
παράπονα, αν αποδέχεσαι ξανά και ξανά τις ιδέες του Σατανά και αν δεν ακολουθείς τα
αισθήματα της ζωής, τότε το πνεύμα σου θα είναι στο σκοτάδι και η σάρκα σου θα πονέσει.
Πρέπει να έρθεις πιο κοντά Μου. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να επανέλθεις στην κανονική
κατάστασή σου μέσα σε μόλις μία ή δύο ημέρες και η ζωή σου θα μείνει εμφανώς πολύ πίσω.
Όσον αφορά εκείνους που μιλούν με ακόλαστο τρόπο, θα πειθαρχήσω το στόμα και τη
γλώσσα σας και θα υποβάλλω τη γλώσσα σας σε αντιμετώπιση. Εκείνους που κάνουν άκρως
ακόλαστες πράξεις, θα σας προειδοποιήσω εν πνεύματι και θα παιδεύσω αυστηρά εκείνους
που δεν ακούν. Εκείνους που Με κρίνουν και Με αψηφούν ανοιχτά, δηλαδή εκείνους που
επιδεικνύουν ανυπακοή στα λόγια ή στις πράξεις, θα τους εξοντώσω ολοσχερώς και θα τους
εγκαταλείψω, κάνοντάς τους να χαθούν και να απωλέσουν τις ύψιστες ευλογίες· πρόκειται
για εκείνους που θα εξοντωθούν αφότου επιλεχθούν. Όσους βρίσκονται σε άγνοια, δηλαδή
εκείνους που δεν έχουν σαφή οράματα, θα τους διαφωτίσω και θα τους σώσω· όμως, εκείνοι
που κατανοούν την αλήθεια, αλλά δεν την κάνουν πράξη, θα τύχουν μεταχείρισης σύμφωνα
με τους προαναφερθέντες κανόνες, είτε έχουν άγνοια είτε όχι. Όσο για εκείνους των οποίων
οι προθέσεις ήταν λανθασμένες από την αρχή, θα τους καταστήσω για πάντα ανίκανους να
κατανοήσουν την πραγματικότητα και, τελικά, θα εξοντωθούν σταδιακά, ένας προς έναν. Δεν
θα μείνει ούτε ένας, παρόλο που παραμένουν τώρα υπό τη διευθέτησή Μου (καθότι δεν
λειτουργώ βιαστικά, αλλά με τάξη).
Η κρίση Μου έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Απευθύνεται σε διάφορους ανθρώπους που
πρέπει να πάρουν όλοι τη θέση που τους αρμόζει. Θα διαχειριστώ και θα κρίνω τους
ανθρώπους σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν παραβιάσει. Όσο για εκείνους που δεν
πρόσκεινται σ’ αυτό το όνομα και δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, ισχύει
μόνο ένας κανόνας: Θα πάρω αμέσως το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα οποιουδήποτε Με
αψηφά και θα τα ρίξω στον Άδη· όποιος δεν Με αψηφά, θα περιμένω να ωριμάσετε, πριν
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εκτελέσω μια δεύτερη κρίση. Τα λόγια Μου εξηγούν τα πάντα με πλήρη σαφήνεια και τίποτα
δεν είναι κρυμμένο. Το μόνο που εύχομαι είναι να μπορέσετε να τα έχετε κατά νου ανά πάσα
στιγμή!

Κεφάλαιο 68
Ο λόγος Μου εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, τόπο, έθνος και δόγμα, και εκπληρώνεται σε
κάθε γωνιά ανά πάσα στιγμή. Οι συμφορές που συμβαίνουν παντού δεν είναι μάχες μεταξύ
ανθρώπων ούτε είναι μάχες με όπλα. Κατόπιν, δεν θα υπάρχουν πλέον πόλεμοι. Κρατάω τα
πάντα μέσα στο χέρι Μου. Όλοι θα αντιμετωπίσουν την κρίση Μου και θα δεινοπαθήσουν
από τις συμφορές. Εκείνοι που Μου αντιστέκονται κι εκείνοι που δεν παίρνουν την
πρωτοβουλία να συνεργαστούν μαζί Μου ας υποστούν τον πόνο διαφόρων συμφορών. Ας
κλαίνε και ας τρίζουν τα δόντια τους εις την αιωνιότητα, και ας παραμένουν για πάντα στο
σκοτάδι. Δεν θα επιβιώσουν. Ενεργώ ευθέως και επιδέξια, και δεν λαμβάνω υπόψη Μου πόσο
πιστός Μού ήσουν στο παρελθόν· εφόσον Μου αντιστέκεσαι, το χέρι της κρίσης Μου θα
εξαπολύσει γρήγορα οργή επάνω σου, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση —ούτε καν ενός
δευτερολέπτου— και χωρίς ίχνος ελέους. Ανέκαθεν λέω ότι είμαι ο Θεός που κρατάει τον λόγο
Του. Κάθε λέξη που λέω θα εκπληρωθεί και θα σας κάνω να τις δείτε όλες. Αυτό σημαίνει
πραγματικά το να εισέρχεται κανείς στην πραγματικότητα των πάντων.
Μεγάλες συμφορές δεν θα πέσουν σε καμιά περίπτωση επάνω στους υιούς Μου, στους
λατρευτούς Μου· θα φροντίζω τους υιούς Μου κάθε ώρα και στιγμή. Εσείς ασφαλώς και δεν
θα αναγκαστείτε να υπομείνετε αυτόν τον πόνο και τα βάσανα. Αντιθέτως, αυτό γίνεται για
να οδηγηθούν οι υιοί Μου στην τελείωση και να εκπληρωθεί ο λόγος Μου μέσα τους. Ως
αποτέλεσμα, ίσως να αναγνωρίσετε την παντοδυναμία Μου, να προοδεύσετε περαιτέρω στη
ζωή, να επωμιστείτε βάρη για χάρη Μου πιο σύντομα και να αφιερώσετε όλο σας τον εαυτό
στην ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Μου. Συνεπώς, θα πρέπει να αγαλλιάζετε από
χαρά κι ευτυχία. Θα σας παραδώσω τα πάντα, επιτρέποντάς σας να πάρετε τον έλεγχο· θα
τον αφήσω στα χέρια σας. Αν ισχύει ότι ένας υιός κληρονομεί ολόκληρη την περιουσία του
πατέρα του, τότε πόσο πιο πολύ ισχύει αυτό για εσάς, πρωτότοκοι υιοί Μου; Είστε
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πραγματικά ευλογημένοι. Αντί να υποφέρετε από τις μεγάλες καταστροφές, θα
απολαμβάνετε παντοτινές ευλογίες. Τι δόξα! Τι δόξα!
Επιταχύνετε τον ρυθμό σας και ακολουθήστε τα βήματά Μου παντού και πάντοτε· μη
μένετε πίσω. Αφήστε την καρδιά σας να ακολουθήσει την καρδιά Μου, αφήστε τον νου σας
να ακολουθήσει τον νου Μου. Συνεργαστείτε μαζί Μου σαν μία καρδιά, σαν ένας νους. Φάτε
μαζί Μου, ζήστε μαζί Μου και απολαύστε μαζί Μου. Υπέροχες ευλογίες σάς περιμένουν να τις
λάβετε και να τις απολαύσετε. Υπάρχει τόση ασύγκριτη αφθονία μέσα Μου. Ούτε το ελάχιστο
δεν έχει ετοιμαστεί για οποιονδήποτε άλλον· το κάνω αυτό αποκλειστικά για τους υιούς Μου.
Επί του παρόντος, αυτό που έχω κατά νου είναι αυτό που θα εκπληρωθεί. Μέχρι να
σταματήσω να σας μιλάω, αυτά τα ζητήματα θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το έργο προχωράει
πραγματικά τόσο γρήγορα και αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Αν αποσπαστεί η προσοχή σας έστω
και για μία στιγμή, θα συμβεί ένα φαινόμενο «φυγόκεντρου δύναμης» κι εσείς θα
εξοβελιστείτε πολύ μακριά, οπότε θα φύγετε από αυτό το ρεύμα. Αν η αναζήτησή σας δεν
είναι ειλικρινής, θα κάνετε τις επίπονες προσπάθειές Μου να πάνε χαμένες. Στο μέλλον,
άνθρωποι από διάφορα έθνη θα συρρέουν ανά πάσα στιγμή: Με το υφιστάμενο επίπεδό σας,
θα είστε σε θέση να τους καθοδηγήσετε; Θα σας εκπαιδεύσω εκτενώς, ώστε να γίνετε καλοί
στρατιώτες εντός αυτής της σύντομης χρονικής περιόδου, προκειμένου να εκπληρώσετε την
αποστολή από Εμένα. Εύχομαι να δοξάσετε το όνομά Μου απ’ όλες τις απόψεις και να
καταθέσετε υπέροχες μαρτυρίες για Μένα. Ας σταθούν σήμερα ψηλότερα εκείνοι τους
οποίους αυτοί απεχθάνονταν, για να τους οδηγήσουν και να τους κυβερνήσουν. Κατανοείτε
τις προθέσεις Μου; Έχετε συνειδητοποιήσει τις επίπονες προσπάθειες που έχω καταβάλει;
Όλα αυτά τα κάνω για χάρη σας. Εξαρτάται απλώς από το αν είστε σε θέση ή όχι να
απολαύσετε τις ευλογίες Μου.
Εγώ, ο Θεός που διερευνά το μυαλό και την καρδιά του ανθρώπου, ταξιδεύω ως τα
πέρατα της γης. Ποιος θα τολμούσε να μη Μου παρέχει υπηρεσία; Υπάρχουν μεγάλες
εντάσεις ανάμεσα σε όλα τα έθνη, και αυτά δίνουν πικρό αγώνα· όμως, στο τέλος δεν θα
ξεφύγουν από τα χέρια Μου. Σίγουρα δεν θα τους αφήσω να τη γλιτώσουν έτσι εύκολα. Θα
τους φέρω όλους ενώπιον της κρίσης, έναν προς έναν, με βάση τις ενέργειές τους, τις
καταστάσεις τους στη γη και τις γήινες απολαύσεις. Δεν θα χαριστώ σε κανέναν. Η οργή Μου
έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται και θα πέσει επάνω σε όλους τους. Τα πάντα θα εκπληρωθούν
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μέσα τους, ένα προς ένα, και όλα αυτά θα τα έχουν προκαλέσει οι ίδιοι στον εαυτό τους. Οι
άνθρωποι που δεν κατάφεραν να Με γνωρίσουν ή Με σιχαίνονταν στο παρελθόν θα
αντιμετωπίσουν τώρα την κρίση Μου. Όσο για εκείνους που έχουν καταδιώξει τους υιούς
Μου, θα τους παιδεύσω ιδιαίτερα σύμφωνα με τα όσα έχουν πει και κάνει. Δεν θα χαριστώ
ούτε στα παιδιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το γένος του Σατανά. Ακόμα κι αν δεν λένε
ούτε κάνουν τίποτα, αν βαθιά μέσα τους τρέφουν μίσος για τους υιούς Μου, δεν θα χαριστώ
ούτε σ’ έναν από δαύτους. Θα κάνω τους πάντες να δουν ότι εμείς —αυτή η ομάδα
ανθρώπων— βασιλεύουμε κι έχουμε σήμερα την εξουσία· σίγουρα, όχι αυτοί. Γι’ αυτόν τον
λόγο, είναι ακόμα πιο κρίσιμης σημασίας να αφιερώνετε όση δύναμη έχετε και να δαπανάτε
ειλικρινά τον εαυτό σας για Μένα, προκειμένου να δοξάσετε το όνομά Μου και να καταθέσετε
μαρτυρία για το όνομά Μου σε κάθε τόπο, σε κάθε γωνιά, σε κάθε θρησκεία και δόγμα, και να
το διαδώσετε σ’ ολόκληρο το σύμπαν και στα πέρατα της γης!

Κεφάλαιο 69
Όταν ξεκινήσει το θέλημά Μου, οποιοσδήποτε τολμήσει να αντισταθεί και οποιοσδήποτε
τολμήσει να κρίνει ή να αμφιβάλει, θα τον αποβάλλω. Σήμερα, οποιοσδήποτε δεν ενεργεί
σύμφωνα με το θέλημά Μου, ή οποιοσδήποτε παρανοεί το θέλημά Μου, θα εκδιωχθεί και θα
εξαλειφθεί από τη βασιλεία Μου. Στη βασιλεία Μου δεν υπάρχει κανένας άλλος· είναι όλοι
υιοί Μου, αυτοί που αγαπώ και που νοιάζονται για Μένα. Περαιτέρω, είναι εκείνοι που
ενεργούν σύμφωνα με τον λόγο Μου και που μπορούν να εξουσιάζουν εκ μέρους Μου, να
κρίνουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Επιπλέον, αποτελούν μια ομάδα από πρωτότοκους
υιούς, οι οποίοι είναι αθώοι και γεμάτοι ζωντάνια, απλοί και ανοιχτοί, έντιμοι και σοφοί. Το
θέλημά Μου ικανοποιείται μέσα σας, και αυτό που θέλω να κάνω εκπληρώνεται μέσα σας,
χωρίς λάθη, πλήρως ανοιχτό και αποκαλυμμένο. Εκείνους που έχουν εσφαλμένες προθέσεις
και σκοπούς, έχω αρχίσει να τους εγκαταλείπω και θα τους οδηγήσω, έναν προς έναν, στην
πτώση. Θα τους καταστρέψω έναν προς έναν μέχρις ότου να μην μπορούν να επιβιώσουν —κι
όλα αυτά αναφέρονται στο πνεύμα, την ψυχή και το σώμα τους.
Να κατανοήσετε ότι όλα αυτά που κάνει το χέρι Μου —στήριξη των φτωχών, φροντίδα
και προστασία εκείνων που Με αγαπούν, διάσωση των αδαών και ζηλωτών που δεν
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παρεμβαίνουν στη διαχείρισή Μου, τιμωρία εκείνων που Μου αντιστέκονται και εκείνων που
δεν συνεργάζονται ενεργά μαζί Μου— θα επιβεβαιωθούν, ένα προς ένα, σύμφωνα με τα όσα
έχω πει. Είσαι κάποιος που Με αγαπά ειλικρινά; Είσαι κάποιος που με πίστη ξοδεύεις τον
εαυτό σου για Μένα; Είσαι κάποιος που ακούς τον λόγο Μου και ενεργείς σύμφωνα μ’ αυτόν;
Είσαι κάποιος που είναι εναντίον Μου ή που συμπνέει μαζί Μου; Σου είναι ξεκάθαρα αυτά τα
πράγματα; Μπορείς να απαντήσεις στο κάθε ένα από αυτά που είπα ξεχωριστά; Αν δεν
μπορείς, τότε είσαι κάποιος που επιδιώκει με ενθουσιασμό, αλλά δεν καταλαβαίνει το θέλημά
Μου. Ένα τέτοιο άτομο θα παρέμβει πολύ εύκολα στη διαχείρισή Μου και θα παρανοήσει το
θέλημά Μου. Αν ένα τέτοιου είδους άτομο έχει στιγμιαία μια λανθασμένη πρόθεση, θα το
εξορίσω και θα το καταστρέψω.
Υπάρχουν ατελείωτα μυστήρια μέσα Μου, τα οποία είναι ασύλληπτα. Θα τα αποκαλύψω
στους ανθρώπους Μου ένα προς ένα, σύμφωνα με το σχέδιό Μου. Δηλαδή, θα τα αποκαλύψω
στους πρωτότοκους υιούς Μου. Όσο για εκείνους που είναι άπιστοι και που Μου
αντιστέκονται, θα δεχθώ απλώς τα πράγματα όπως έρχονται, όμως στο τέλος πρέπει να τους
κάνω να καταλάβουν ότι αποτελώ μεγαλοπρέπεια και κρίση. Οι άπιστοι του σήμερα
γνωρίζουν μόνο αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους, αλλά δεν γνωρίζουν το θέλημά
Μου. Μόνο οι υιοί Μου, τους οποίους αγαπώ, γνωρίζουν και κατανοούν το θέλημα Μου. Για
τους υιούς Μου είμαι ανοιχτά αποκαλυμμένος, όμως για τον Σατανά αποτελώ μεγαλοπρέπεια
και κρίση, δεν κρύβομαι καθόλου. Σήμερα, μόνο οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι άξιοι να
γνωρίζουν το θέλημά Μου —κανένας άλλος δεν έχει τα προσόντα— και αυτό είναι που έχω
διευθετήσει πριν από τη δημιουργία. Το ποιος είναι ευλογημένος και ποιος θα υποστεί δεινά
έχει διευθετηθεί καταλλήλως από Μένα από νωρίς. Ήμουν σαφής σχετικά μ’ αυτό, και
σήμερα έχει ήδη φανερωθεί πλήρως: Εκείνοι που είναι ευλογημένοι έχουν αρχίσει να
απολαμβάνουν τις ευλογίες τους, ενώ εκείνοι που θα υποστούν δεινά έχουν επίσης αρχίσει να
υποφέρουν από συμφορές. Εκείνοι που δεν θέλουν να υποστούν δεινά, θα υποφέρουν παρόλα
αυτά, καθότι αυτό έχω ορίσει και αυτό έχουν διευθετήσει τα χέρια των διοικητικών
διαταγμάτων Μου. Ποιο ακριβώς είδος ανθρώπου είναι ευλογημένο και ποιο είδος θα υποστεί
δεινά; Τα έχω ήδη αποκαλύψει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν αποτελεί μυστήριο για εσάς,
αντιθέτως είναι ολοφάνερο: Εκείνοι που Με αποδέχονται, αλλά έχουν λανθασμένες
προθέσεις, εκείνοι που Με αποδέχονται, αλλά δεν επιδιώκουν, εκείνοι που Με γνωρίζουν,
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αλλά είναι ανυπάκουοι, εκείνοι που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς και προδοσίας για να
Με εξαπατήσουν, εκείνοι που διαβάζουν τα λόγια Μου, αλλά ξερνάνε αρνητικότητα, εκείνοι
δεν έχουν γνώθι σαυτόν, που δεν γνωρίζουν τι είναι, που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
τους και που νομίζουν ότι έχουν φτάσει στην ωριμότητα (το παράδειγμα του Σατανά), είναι
εκείνοι που θα υποστούν δεινά. Εκείνοι που Με αποδέχονται και των οποίων η πρόθεση είναι
προς όφελός Μου (και αν προκαλέσουν διακοπές, Εγώ δεν θα θυμηθώ τις υπερβάσεις τους,
αλλά οι προθέσεις τους πρέπει να είναι σωστές και πρέπει να είναι πάντοτε φρόνιμοι,
προσεκτικοί και όχι έκλυτοι, και πρέπει πάντοτε να φροντίζουν μέσα στην καρδιά τους να Με
ακούνε και να Με υπακούν), εκείνοι που είναι αγνοί, εκείνοι που είναι ανοιχτοί, εκείνοι που
είναι έντιμοι, εκείνοι που δεν ελέγχονται από οποιονδήποτε άνθρωπο, πράγμα ή ζήτημα,
εκείνοι που είναι σαν παιδιά στην εμφάνιση, αλλά ώριμοι στη ζωή, όλοι αυτοί είναι οι
λατρευτοί Μου, τα αντικείμενα των ευλογιών Μου. Τώρα, ο καθένας θα πάρει τη θέση που
του αρμόζει, σύμφωνα με την κατάστασή του. Και θα το γνωρίζεις αν είσαι ευλογημένος ή αν
θα υποστείς δεινά, δεν υπάρχει λόγος να το πω ευθέως. Εκείνοι που είναι ευλογημένοι θα
πρέπει να χαίρονται και να είναι ευτυχισμένοι, ενώ εκείνοι που πρόκειται να υποστούν δεινά,
δεν θα πρέπει να στεναχωριούνται. Και οι δύο έχουν διευθετηθεί από το χέρι Μου, αλλά το
φταίξιμο δεν είναι δικό Μου: Είναι η δική σου έλλειψη ενεργής συνεργασίας μαζί Μου, καθώς
και η αποτυχία σου να καταλάβεις ότι είμαι ένας Θεός που ερευνά στις πιο βαθιές πτυχές της
καρδιάς του ανθρώπου. Είναι αυτό που έχω καθορίσει εκ των προτέρων και είναι τα ίδια τα
ανούσια κόλπα σου που σ’ έχουν βλάψει. Εσύ το προκάλεσες αυτό στον εαυτό σου! Το ότι θα
πέσεις στον Άδη δεν σημαίνει ότι τυγχάνεις κακομεταχείρισης! Αυτό είναι το τέλος σου, αυτή
είναι η κατάληξή σου!
Ευλογημένοι πρωτότοκοι υιοί! Σηκωθείτε γρήγορα για να ζητωκραυγάσετε! Σηκωθείτε
γρήγορα για να εξυμνήσετε! Από τώρα και στο εξής, δεν θα υπάρχει πλέον πίκρα, δεν θα
υπάρχει δυστυχία και τα πάντα θα είναι στα χέρια μας. Εκείνος που συμπνέει μαζί Μου είναι
εκείνος που αγαπώ, και δεν θα υποστεί τη δυστυχία της καταστροφής. Ό,τι ποθεί η καρδιά
σου, θα το εκπληρώσω (αλλά δεν μπορεί να είναι κάτι αυθαίρετο), αυτό είναι το έργο Μου.
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Κεφάλαιο 70
Το γεγονός ότι τα μυστήριά Μου έχουν αποκαλυφθεί και φανερωθεί ανοιχτά και το ότι
δεν είναι πλέον κρυμμένα, οφείλεται εξ ολοκλήρου στη χάρη και στο έλεός Μου. Επιπλέον, το
γεγονός ότι ο λόγος Μου εμφανίζεται ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν είναι πλέον
κρυμμένος, οφείλεται επίσης στη χάρη και στο έλεός Μου. Αγαπώ όλους όσοι δαπανούν
ειλικρινά τον εαυτό τους για Μένα και αφιερώνουν τον εαυτό τους σ’ Εμένα. Μισώ όλους όσοι
έχουν γεννηθεί από Μένα, αλλά δεν Με γνωρίζουν και, μάλιστα, Μου αντιστέκονται. Δεν θα
εγκαταλείψω κανέναν που υπάρχει ειλικρινά για Εμένα· απεναντίας, θα διπλασιάσω τις
ευλογίες εκείνου του ανθρώπου. Θα τιμωρήσω διπλά εκείνους που είναι αχάριστοι και
παραβιάζουν την καλοσύνη Μου, και δεν θα τους τη χαρίσω εύκολα. Στη βασιλεία Μου δεν
υπάρχει ούτε ατιμία, ούτε δόλος, ούτε κοσμικότητα· δηλαδή, δεν υπάρχει η οσμή των νεκρών.
Αντιθέτως, τα πάντα χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και δικαιοσύνη· τα πάντα
χαρακτηρίζονται από αγνότητα και ειλικρίνεια, χωρίς τίποτα το κρυφό και απόκρυφο. Τα
πάντα είναι φρέσκα, τα πάντα είναι απόλαυση και τα πάντα είναι διαπαιδαγώγηση.
Οποιοσδήποτε εξακολουθεί να φέρει τη δυσωδία των νεκρών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να παραμείνει στη βασιλεία Μου και, αντ’ αυτού, θα κυβερνάται από τη σιδηρά Μου ράβδο.
Όλα τα ατελείωτα μυστήρια, από αμνημονεύτων χρόνων έως και σήμερα, αποκαλύπτονται
πλήρως σ’ εσάς —την ομάδα των ανθρώπων που αποκτώ κατά τις έσχατες ημέρες. Δεν
νιώθετε ευλογημένοι; Οι ημέρες κατά τις οποίες αποκαλύπτονται τα πάντα φανερά είναι,
επιπλέον, οι ημέρες κατά τις οποίες μετέχετε στη βασιλεία Μου.
Η ομάδα των ανθρώπων που βασιλεύουν πραγματικά ως βασιλείς εξαρτάται από τον
προκαθορισμό και την επιλογή Μου, και δεν υπάρχει επ’ ουδενί ανθρώπινο θέλημα σε αυτήν.
Οποιοσδήποτε τολμά να συμμετέχει σ’ αυτήν, πρέπει να υποστεί ένα χτύπημα από το χέρι
Μου, και τέτοιοι άνθρωποι θα γίνουν οι στόχοι της μαινόμενης φωτιάς Μου. Αυτή είναι ακόμα
μία πτυχή της δικαιοσύνης και της μεγαλοπρέπειάς Μου. Έχω πει ότι κυβερνώ τα πάντα, ότι
είμαι ο σοφός Θεός που ασκεί πλήρη εξουσία και ότι δεν δείχνω επιείκεια σε κανέναν· είμαι
άκρως αδυσώπητος και τελείως απαλλαγμένος από προσωπικά αισθήματα. Αντιμετωπίζω
τους πάντες (όσο καλά κι αν μιλάνε, δεν θα τους τη χαρίσω) με τη δικαιοσύνη, την
ακεραιότητα και τη μεγαλοπρέπειά Μου, ενώ ταυτόχρονα δίνω στον καθένα τη δυνατότητα
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να δει καλύτερα το θαύμα των πράξεών Μου, καθώς και τη σημασία των πράξεών Μου.
Τιμώρησα, ένα προς ένα, τα κακά πνεύματα για τις κάθε λογής ενέργειες που διαπράττουν,
ρίχνοντας το καθένα τους στο πηγάδι της αβύσσου. Αυτό το έργο το τελείωσα πριν από την
αρχή του χρόνου, αφήνοντάς τα δίχως κάποια θέση, δίχως κάποιο περιθώριο να κάνουν το
έργο τους. Κανένας από τους εκλεκτούς Μου —εκείνους τους οποίους προκαθόρισα και
επέλεξα— δεν μπορεί να κυριευθεί ποτέ από κακά πνεύματα και, αντ’ αυτού, θα είναι πάντοτε
άγιος. Όσο για εκείνους τους οποίους δεν έχω προκαθορίσει και επιλέξει, θα τους παραδώσω
στον Σατανά και δεν θα τους επιτρέψω να παραμείνουν άλλο. Τα διοικητικά διατάγματά Μου
περιλαμβάνουν, από κάθε άποψη, τη δικαιοσύνη Μου και τη μεγαλοπρέπειά Μου. Δεν θα
αφήσω να ξεφύγει ούτε ένας από εκείνους στους οποίους εργάζεται ο Σατανάς, παρά θα τους
ρίξω, μαζί με τα σώματά τους, στον Άδη, επειδή μισώ τον Σατανά. Σε καμία περίπτωση δεν θα
του τη χαρίσω εύκολα, αντιθέτως θα τον καταστρέψω ολοσχερώς, δίχως να του δώσω την
παραμικρή ευκαιρία να επιτελέσει το έργο του. Εκείνοι που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά
ως έναν βαθμό (εκείνοι, δηλαδή, που αποτελούν αντικείμενο καταστροφής), υπόκεινται στη
σοφή διευθέτηση του ίδιου Μου του χεριού. Μη νομίζετε πως αυτό έχει συμβεί ως
αποτέλεσμα της αγριότητας του Σατανά· να γνωρίζετε ότι Εγώ είμαι ο Παντοδύναμος Θεός
που κυβερνά το σύμπαν και τα πάντα! Δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα για Μένα, πόσο
μάλλον δε, υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί ή κάποια λέξη που δεν μπορεί να
λεχθεί. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ενεργούν ως σύμβουλοί Μου. Να προσέχετε μη δεχτείτε το
χτύπημα από το χέρι Μου και ριχθείτε στον Άδη. Σου το λέω! Εκείνοι που συνεργάζονται
ενεργά μαζί Μου σήμερα είναι οι πιο έξυπνοι, και θα αποφύγουν τις απώλειες και θα
γλιτώσουν τον πόνο της κρίσης. Όλα αυτά συνιστούν τις διευθετήσεις Μου, που
προκαθορίστηκαν από Εμένα. Μην κάνετε αδιάκριτα σχόλια και μη μιλάτε με στόμφο,
νομίζοντας ότι είστε πολύ σπουδαίοι. Δεν υπάρχουν όλα αυτά μέσω του προκαθορισμού Μου;
Εσείς, που θα γινόσασταν σύμβουλοί Μου, είστε αναίσχυντοι! Δεν γνωρίζετε το ίδιο το
ανάστημά σας· μα πόσο αξιολύπητα μικρό είναι! Ακόμα κι έτσι, θεωρείτε ότι δεν πρόκειται
για σπουδαίο ζήτημα και δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας. Κλείνετε επανειλημμένως τ’ αυτιά σας
στα λόγια Μου, κάνοντας τις επίπονες προσπάθειές Μου να αποβαίνουν μάταιες, δίχως να
συνειδητοποιείτε επ’ ουδενί πως είναι εκδηλώσεις της χάρης και του ελέους Μου. Αντιθέτως,
προσπαθείτε να προβάλετε επανειλημμένως τη δική σας εξυπνάδα. Το θυμάστε αυτό; Τι
παίδευση πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι τόσο έξυπνοι; Όντας
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αδιάφοροι απέναντι στα λόγια Μου, δίχως να είστε πιστοί σε αυτά και δίχως να τα χαράζετε
στην καρδιά σας, Με χρησιμοποιείτε ως πρόφαση για να κάνετε το ένα ή το άλλο.
Αδικοπραγούντες! Πότε θα είστε σε θέση να νοιαστείτε απόλυτα για την καρδιά Μου; Δεν τη
λαμβάνετε καθόλου υπόψη, οπότε δεν αποτελεί κακομεταχείριση το να σας αποκαλώ
«αδικοπραγούντες». Σας ταιριάζει απόλυτα!
Σήμερα σας δείχνω, ένα προς ένα, πράγματα που ήταν κάποτε κρυμμένα. Ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας έχει ριχτεί στο πηγάδι της αβύσσου και έχει καταστραφεί ολοσχερώς,
καθότι δεν θα χρησίμευε σε τίποτα το να διατηρηθεί· αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρέχει
υπηρεσία στον Χριστό. Εφεξής, δεν θα υφίστανται πια τα κόκκινα πράγματα· πρέπει,
σταδιακά, να ατονήσουν και να εκμηδενιστούν. Κάνω αυτά που λέω· αυτή είναι η
ολοκλήρωση του έργου Μου. Αφήστε τις ανθρώπινες αντιλήψεις· έχω κάνει όλα όσα έχω πει.
Οποιοσδήποτε προσπαθεί να κάνει τον έξυπνο επιφέρει απλώς την καταστροφή και την
περιφρόνηση στον ίδιο και δεν θέλει να ζήσει. Επομένως, θα σε ικανοποιήσω, και σίγουρα δεν
θα κρατήσω τέτοιους ανθρώπους. Εφεξής, η αριστεία του πληθυσμού θα αυξάνεται, ενώ όλοι
όσοι δεν συνεργάζονται ενεργά μαζί Μου θα εξαλειφθούν και θα εκμηδενιστούν. Εκείνοι που
έχω εγκρίνει είναι εκείνοι που θα οδηγήσω στην τελείωση, και δεν θα απορρίψω ούτε έναν.
Δεν υπάρχουν αντιφάσεις σε αυτά που λέω. Όσοι δεν συνεργάζονται ενεργά μαζί Μου θα
υποστούν περισσότερη παίδευση, αν και, τελικά, είναι σίγουρο ότι θα τους σώσω. Εκείνη τη
στιγμή, ωστόσο, η έκταση της ζωής τους θα είναι πολύ διαφορετική. Θέλεις να είσαι ένα
τέτοιο άτομο; Σήκω και συνεργάσου μαζί Μου! Είναι βέβαιο πως δεν θα φερθώ άσχημα σε
όσους δαπανούν ειλικρινά τον εαυτό τους για Μένα. Όσο για εκείνους που αφιερώνουν
ειλικρινά τον εαυτό τους σ’ Εμένα: σε εσένα θα δώσω όλες Μου τις ευλογίες. Πρόσφερε τον
εαυτό σου εξ ολοκλήρου σ’ Εμένα! Ό,τι τρως, ό,τι φοράς, καθώς και το μέλλον σου,
βρίσκονται όλα στα χέρια Μου· θα διευθετήσω τα πάντα σωστά, έτσι ώστε να μπορείς να
νιώθεις ατελείωτη απόλαυση, η οποία δεν θα στερέψει ποτέ. Αυτό συμβαίνει καθότι έχω πει
το εξής: «Σε εκείνους που δαπανούν ειλικρινά για Εμένα: είναι σίγουρο ότι θα σε ευλογήσω
εξαιρετικά». Όλες οι ευλογίες θα έρθουν σε κάθε άνθρωπο που δαπανά ειλικρινά τον εαυτό
του για Μένα.

175

Κεφάλαιο 71
Σας έχω φανερώσει όλο Μου το Είναι, οπότε γιατί δεν μπορείτε να αναλογιστείτε τα
λόγια Μου με όλη την καρδιά και την ψυχή σας; Γιατί αντιμετωπίζετε τα λόγια Μου ως
σκουπίδια; Είναι λανθασμένα αυτά που λέω; Μήπως τα λόγια Μου σας χτυπάνε σε ζωτικό
σημείο; Καθυστερείτε και διστάζετε συνεχώς, γιατί ενεργείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν έχω
μιλήσει ξεκάθαρα; Έχω πει τόσες φορές ότι τα λόγια Μου πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικού
συλλογισμού και πρέπει να τους δίνετε μεγάλη προσοχή. Είναι κάποιοι από εσάς υπάκουα και
υποτακτικά παιδιά; Μάταια μιλούσα; Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα; Τι ποσοστό του
εαυτού σου μπορεί να συμμορφωθεί με το θέλημά Μου; Αν δεν σου μιλήσω ακόμη και για μια
στιγμή, τότε θα γίνεις ακόλαστος και ανεξέλεγκτος. Αν δεν δηλώσω ξεκάθαρα πώς να
ενεργείς ή πώς να μιλάς, μήπως δεν έχεις ιδέα στην καρδιά σου; Σου το λέω! Εκείνος που
υπόκειται σε απώλειες είναι εκείνος που είναι ανυπάκουος, που δεν υποτάσσεται, που
πιστεύει ανόητα! Αν κάποιος δεν δίνει προσοχή σ’ αυτά που λέω, αν δεν μπορεί να αντιληφθεί
τις λεπτομέρειες, τότε δεν θα μπορεί να συλλάβει τις προθέσεις Μου και δεν θα μπορεί να Με
υπηρετήσει. Αυτού του είδους ο άνθρωπος θα αντιμετωπιστεί από Μένα και θα συναντήσει
την κρίση Μου. Το να μην κατανοείς τις λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά παράτολμο και
σκοπίμως απερίσκεπτο. Γι’ αυτό μισώ αυτού του είδους τους ανθρώπους και δεν είμαι
υποχωρητικός απέναντί τους, δεν τους δείχνω κανένα έλεος, παρά μεγαλοπρέπεια και κρίση.
Για να δούμε αν εξακολουθείς να τολμάς να Με εξαπατάς. Εγώ είμαι Θεός που εξετάζει τα
βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Αυτό το σημείο πρέπει να είναι σαφές σε όλους·
διαφορετικά, θα συνεχίσουν απλώς το έργο τους με τρόπο ανεύθυνο και θα Μου φέρονται
τυπικά. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι εν αγνοία τους δέχονται το χτύπημά Μου.
Έχω πει ότι δεν θα φερθώ άδικα σε κανέναν, ότι δεν θα κάνω λάθη, ότι όλα όσα κάνω είναι
σύμφωνα με τις σοφές διευθετήσεις του χεριού Μου.
Η κρίση Μου έχει πέσει επάνω σε όλους τους ανθρώπους που δεν Με αγαπάνε
πραγματικά, σε μια στιγμή που θα γίνει σαφές ποιους έχω προκαθορίσει και επιλέξει και
ποιοι θα εξοντωθούν από Μένα. Αυτά θα γίνουν σαφή, ένα προς ένα, χωρίς να μένει τίποτα
κρυμμένο. Όλοι οι άνθρωποι, τα συμβάντα και τα πράγματα στέκονται και υπάρχουν για να
οδηγήσουν τα λόγια Μου στην εκπλήρωση και είναι όλα απασχολημένα με το να βγουν
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αληθινά τα λόγια που εκφέρει το στόμα Μου. Το σύμπαν και τα πέρατα της γης ελέγχονται
μόνο από Εμένα. Θα χτυπήσω οποιονδήποτε τολμά να μην υπακούει στα λόγια Μου ή να μην
εφαρμόζει τις πράξεις Μου. Συνεπώς, αυτό το άτομο θα βυθιστεί στον Άδη και δεν θα
επιβιώσει. Όλα τα λόγια Μου είναι κατάλληλα και ορθά, χωρίς οποιαδήποτε ανηθικότητα.
Μπορεί η ομιλία σας να μοιάσει με τη δική Μου; Είναι πάντοτε μακροσκελής, δεν βγάζουν
νόημα αυτά που λέτε και δεν εξηγείτε με σαφήνεια, ενώ εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι έχετε
κερδίσει κάποια πράγματα, ότι το έχετε σχεδόν καταλάβει. Σου το λέω! Όσο μεγαλύτερη
αυτοϊκανοποίηση νιώθει ένα άτομο, τόσο πιο μακριά βρίσκεται από τα πρότυπά Μου. Δεν
νοιάζονται για το θέλημά Μου και Με εξαπατούν και ατιμάζουν το όνομά Μου με τον
χειρότερο τρόπο! Ξεδιάντροπε! Δεν κοιτάς το ανάστημά σου. Πόσο ανόητος και αδαής είσαι!
Τα λόγια Μου υποδεικνύουν πράγματα όλη την ώρα και σε όλους τους τομείς. Είναι
δυνατόν να εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις και να μη σου είναι ακόμα σαφές; Θέλεις να
Με απογοητεύσεις; Ανύψωσε το πνεύμα σου και μάζεψε το θάρρος σου. Δεν φέρομαι άτιμα
σε όποιον Με αγαπάει. Εγώ εξετάζω τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και γνωρίζω όλα όσα
βρίσκονται στην καρδιά του καθενός. Όλοι αυτοί θα καταστούν προφανείς, ένας προς έναν,
και θα περάσουν όλοι από την εξέτασή Μου. Δεν θα παραβλέψω κανέναν που Με αγαπάει
πραγματικά. Είναι όλοι αποδέκτες ευλογιών, είναι η ομάδα των πρωτότοκων υιών τους
οποίους έχω προκαθορίσει για να γίνουν βασιλείς. Όσο για εκείνους που δεν Με αγαπούν
πραγματικά, αποτελούν στόχο των ίδιων των τεχνασμάτων τους και είναι παραλήπτες
δυστυχίας, κι αυτό έχει επίσης προκαθοριστεί από Mένα. Μην ανησυχείτε. Θα τους
αποκαλύψω όλους, έναν προς έναν. Έχω προετοιμάσει αυτό το έργο προ πολλού κι έχω
ξεκινήσει να το πραγματοποιώ. Τα πάντα βρίσκονται σε τάξη, δεν επικρατεί καθόλου χάος.
Έχω ήδη αποφασίσει ποιοι είναι οι εκλεκτοί και ποιοι θα εξοντωθούν. Ένας προς ένας θα σας
αποκαλυφθούν για να τους δείτε. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα θα δείτε τι κάνει το χέρι Μου,
όλοι οι άνθρωποι θα δουν ότι η δικαιοσύνη και η μεγαλοπρέπειά Μου δεν επιτρέπουν καμία
ύβρη ή αντίσταση από τον οποιονδήποτε, καθώς και ότι όποιος Με υβρίζει θα τιμωρείται
αυστηρά.
Εγώ είμαι Εκείνος που εξετάζει αδιαλείπτως τα βάθη της καρδιάς των πάντων. Μη Με
βλέπετε μόνο απ’ έξω. Τυφλοί άνθρωποι! Δεν ακούτε τα λόγια που έχω πει με σαφήνεια και
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απλώς δεν Με πιστεύετε, Εμένα, τον ίδιο τον ολοκληρωμένο Θεό. Σίγουρα δεν θα ανεχτώ
κανέναν που τολμά να Με καλοπιάνει ή να αποκρύπτει οτιδήποτε από Mένα.
Θυμάσαι όλα όσα έχω πει; «Το να βλέπεις Εμένα είναι το ίδιο με το να βλέπεις κάθε
κρυμμένο μυστήριο από πάντα και για παντοτινά». Έχεις αναλογιστεί καλά αυτήν τη δήλωση;
Εγώ είμαι Θεός. Τα μυστήριά Μου σας έχουν προβληθεί. Δεν τα έχετε δει; Γιατί δεν Μου
δίνετε προσοχή; Και γιατί λατρεύεις τόσο τον αόριστο Θεό που έχεις στο μυαλό σου; Πώς θα
μπορούσα Εγώ, ο ένας και αληθινός Θεός, να κάνω οτιδήποτε λάθος; Να το δείτε αυτό
καθαρά! Να είστε σίγουροι γι’ αυτό! Κάθε λέξη και ενέργειά Μου, κάθε δράση και κάθε
κίνηση, το χαμόγελό Μου, το φαγητό και τα ρούχα Μου, τα πάντα Μου γίνονται από τον ίδιο
τον Θεό. Εσείς Με κρίνετε. Μήπως έχετε ήδη δει τον Θεό, πριν από την άφιξή Μου; Οπότε,
γιατί Με συγκρίνεις πάντοτε με τον Θεό που έχεις στην καρδιά σου; Όλα αυτά είναι
ανθρώπινες αντιλήψεις! Οι ενέργειες και οι συμπεριφορές Μου δεν ταιριάζουν με αυτά που
φαντάζεσαι, σωστά; Δεν επιτρέπω σε κανέναν να αποφανθεί για το αν οι ενέργειες και οι
συμπεριφορές Μου είναι ορθές. Εγώ είμαι ο ένας και αληθινός Θεός. Αυτό είναι η
αμετάβλητη, η απολύτως ορθή αλήθεια! Μην ξεγελιέστε από τα ίδια σας τα τεχνάσματα. Τα
λόγια Μου το έχουν πει με πλήρη σαφήνεια. Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα ανθρώπινης φύσης
μέσα Μου, και όλο Μου το Είναι δεν είναι παρά ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος σας φανερώνεται
πλήρως, χωρίς τίποτα να μένει κρυμμένο!

Κεφάλαιο 72
Πρέπει να βασίζεσαι σ’ Εμένα για να αφαιρέσω κάθε αμφιβολία ή αδυναμία, μόλις την
ανακαλύψεις. Μην καθυστερείς, διαφορετικά το έργο του Αγίου Πνεύματος θα απομακρυνθεί
πολύ από σένα και θα μείνεις πολύ πίσω. Το έργο που σου έχω εμπιστευτεί μπορεί να
επιτευχθεί μόνο αν έρχεσαι κοντά, προσεύχεσαι και συναναστρέφεται συχνά υπό την
παρουσία Μου. Αν δεν το κάνεις, δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα και τα πάντα θα είναι
μάταια. Το έργο Μου σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν. Η διάρκεια της ζωής στους
ανθρώπους που αγαπώ δεν είναι καθόλου όπως ήταν πριν. Όλοι καταλαβαίνουν τα λόγια Μου
ξεκάθαρα και έχουν διεισδυτική ενορατικότητα σ’ αυτά. Αυτή είναι η πιο προφανής πτυχή,
είναι η καταλληλότερη για να αντικατοπτρίσει το θαύμα του έργου Μου. Ο ρυθμός του έργου
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Μου έχει επιταχυνθεί, και αυτό το έργο είναι σαφώς διαφορετικό απ’ ότι στο παρελθόν. Είναι
δύσκολο για τους ανθρώπους να το φανταστούν και, ακόμα περισσότερο, είναι αδύνατον για
τους ανθρώπους να το συλλάβουν. Τίποτα δεν αποτελεί πλέον μυστήριο για εσάς, αντιθέτως
τα πάντα γνωστοποιούνται και φανερώνονται. Είναι διάφανο, έχει κοινοποιηθεί και,
επιπλέον, είναι απολύτως ελεύθερο. Εκείνοι που αγαπώ είναι σίγουρο ότι δεν θα
περιορίζονται από κανέναν άνθρωπο, συμβάν, πράγμα ή από οποιονδήποτε χώρο ή
γεωγραφικό όριο. Θα υπερβούν τον έλεγχο που επιβάλλουν όλα τα περιβάλλοντα και θα
αναδυθούν από τη σάρκα. Αυτή είναι η ολοκλήρωση του σπουδαίου έργου Μου. Δεν θα μείνει
κανένα υπόλοιπο, θα ολοκληρωθεί πλήρως.
Η ολοκλήρωση του σπουδαίου έργου λέγεται αναφορικά με όλους τους πρωτότοκους
υιούς και όλους τους ανθρώπους που αγαπώ. Εφεξής δεν θα σας ελέγχει κανένας άνθρωπος,
συμβάν ή πράγμα. Θα ταξιδεύετε ανά τα διάφορα έθνη του σύμπαντος, θα διασχίζετε
ολόκληρη την πλάση, ώστε τα χνάρια σας να μείνουν παντού. Μη νομίζετε ότι αυτό αργεί
πολύ. Είναι κάτι που θα γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα μπροστά στα μάτια σας. Θα σας
εμπιστευτώ αυτό που κάνω και τα μέρη όπου βαδίζω θα έχουν τα χνάρια σας. Αυτό είναι
πραγματικά το αληθινό νόημα του ότι εσείς κι Εγώ θα βασιλεύουμε μαζί ως βασιλιάδες. Έχετε
αναλογιστεί γιατί η αποκάλυψη που προσφέρω είναι ακόμα πιο σαφής, όλο και πιο
προφανής, χωρίς να είναι ούτε κατ’ ελάχιστον κρυμμένη; Γιατί έχω γίνει ύψιστος μάρτυρας
και σας έχω πει όλα τα μυστήρια και όλα τα λόγια; Ο λόγος δεν είναι άλλος από το έργο που
έχει προαναφερθεί. Ωστόσο, η πρόοδος του έργου σας είναι υπερβολικά αργή επί του
παρόντος. Δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με τις δρασκελιές Μου, δεν μπορείτε να
συνεργαστείτε μαζί Μου πολύ καλά και, για την ώρα, δεν μπορείτε ακόμα να πετύχετε το
θέλημά Μου. Πρέπει να σας εκπαιδεύσω ακόμα πιο εντατικά, να επιταχύνω την ολοκλήρωσή
σας, ώστε να σας δώσω τη δυνατότητα να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου το συντομότερο
δυνατό.
Το πιο προφανές τώρα είναι ότι έχει σχηματιστεί πλήρως η ομάδα των πρωτότοκων υιών,
όλοι έχουν λάβει την έγκρισή Μου, τους οποίους έχω προκαθορίσει και επιλέξει από τη
δημιουργία του κόσμου, ενώ ο καθέναςέχει προαχθεί από το ίδιο Μου το χέρι. Δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο για ανθρώπινη σκέψη επί αυτού και είναι πέραν του ελέγχου σου. Μην
είστε περήφανοι, τα πάντα είναι η καλοσύνη και η συμπόνια Μου. Όπως το βλέπω Εγώ, τα
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πάντα έχουν ήδη επιτευχθεί. Απλώς τα μάτια σας είναι υπερβολικά θολωμένα και ακόμα και
τώρα δεν μπορείτε να δείτε καθαρά το θαύμα των πράξεών Μου. Δεν σας είναι απολύτως
σαφές και δεν καταλαβαίνετε πραγματικά την παντοδυναμία Μου, τη σοφία Μου, κάθε
ενέργειά Μου και κάθε λέξη και πράξη Μου. Γι’ αυτό μιλάω ξεκάθαρα. Για τους υιούς Μου,
τους λατρευτούς Μου, είμαι διατεθειμένος να πληρώσω κάθε τίμημα, είμαι διατεθειμένος να
μοχθήσω και να ξοδέψω τον εαυτό μου. Με γνωρίζεις μέσω των λόγων Μου; Χρειάζεσαι να
στο πω πιο καθαρά; Μην είσαι άλλο ακόλαστος, να νοιάζεσαι για την καρδιά Μου! Τώρα που
σας έχει ειπωθεί ένα τόσο μεγάλο μυστήριο, τι έχετε να πείτε; Εξακολουθείτε να έχετε
παράπονα; Αν δεν πληρώσετε ακριβά το τίμημα, μπορείτε να είστε άξιοι για όλους τους
κόπους που έχω κάνει;
Οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Αν δεν ευνοήσω κάποιον,
δεν θα μπορέσει να Με αγαπήσει, παρόλο που μπορεί να το θέλει. Οι άνθρωποι που έχω
προκαθορίσει και επιλέξει, ωστόσο, δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν, παρόλο που μπορεί να το
θέλουν. Ασχέτως του πού μπορεί να πάνε, δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από το χέρι Μου.
Τέτοια είναι η μεγαλοπρέπειά Μου κι ακόμα περισσότερο η κρίση Μου. Όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να διάγουν τον βίο τους σύμφωνα με το σχέδιό Μου και σύμφωνα με το θέλημά Μου.
Τα πάντα απολύτως επιστρέφουν εφεξής στο χέρι Μου και είναι πέραν του ελέγχου τους.
Ελέγχονται πλήρως από Μένα, διευθετούνται από Μένα. Αν κάποιος συμμετέχει έστω και
λίγο, δεν θα τον αφήσω να γλιτώσει έτσι εύκολα. Ξεκινώντας από σήμερα, θα αφήσω όλους
τους ανθρώπους να αρχίσουν να Με μαθαίνουν, Εμένα, τον μοναδικό αληθινό Θεό που
δημιούργησε τα πάντα, που ήρθε ανάμεσα στους ανθρώπους και απορρίφθηκε και
συκοφαντήθηκε από αυτούς, που ελέγχει και διευθετεί τα πάντα, τον Βασιλέα που είναι ο
υπεύθυνος της βασιλείας, τον ίδιο τον Θεό που διαχειρίζεται τον κόσμο, ακόμη περισσότερο
τον Θεό που ελέγχει τη ζωή και τον θάνατο των ανθρώπων, που κρατά το κλειδί του Άδη. Θα
αφήσω όλους τους ανθρώπους (ενήλικες, παιδιά, ασχέτως από το αν έχουν πνεύμα ή όχι, αν
είναι ανόητοι ή αν έχουν αναπηρίες κ.τ.λ.) να Με γνωρίσουν. Δεν εξαιρώ κανέναν απ’ αυτό το
έργο. Είναι το πιο δύσκολο έργο, ένα έργο που έχω ετοιμάσει καλά, ένα έργο που
πραγματοποιείται ξεκινώντας αμέσως τώρα. Θα γίνει αυτό που λέω. Άνοιξε τα πνευματικά
μάτια σου, άφησε τις αντιλήψεις σου και αναγνώρισε ότι Εγώ είμαι ο μοναδικός αληθινός
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Θεός που διαχειρίζεται το σύμπαν! Δεν κρύβομαι από κανέναν και εφαρμόζω τα διοικητικά
διατάγματά Μου σε όλους.
Αφήστε κατά μέρος όλα όσα είναι δικά σας. Αυτά που παίρνεται από Μένα δεν έχουν
μεγαλύτερη αξία και δεν είναι πιο σημαντικά; Δεν υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σ’
αυτά και στα σκουπίδια που έχεις; Μη χάνεις άλλο χρόνο και παράτα όλα τα άχρηστα
πράγματα! Τώρα αποφασίζεται αν θα κερδίσετε ευλογίες ή θα αντιμετωπίσετε δυστυχία.
Τώρα είναι η ώρα κλειδί, είναι η ώρα ζωτικής σημασίας. Μπορείς να το δεις αυτό;

Κεφάλαιο 73
Τα λόγια Μου εκπληρώνονται αμέσως μόλις λέγονται, δεν αλλάζουν ποτέ και είναι
απολύτως ορθά. Να το θυμάστε! Κάθε λέξη και φράση που βγαίνει από το στόμα Μου πρέπει
να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ώστε να μην υποστείτε
απώλειες και λάβετε μόνο την κρίση, την οργή και την καύση Μου. Το έργο Μου προχωράει
τώρα με πολύ γοργό ρυθμό, αν και δεν είναι πρόχειρο· είναι εξευγενισμένο τόσο
ανεπαίσθητα, που είναι ουσιαστικά αδιόρατο με γυμνό οφθαλμό και δεν μπορούν να το
κρατήσουν τα ανθρώπινα χέρια. Είναι ιδιαίτερα σχολαστικό. Ποτέ Μου δεν εκφέρω κενά
λόγια· όλα όσα λέω είναι αληθινά. Θα πρέπει να πιστεύεις ότι ο κάθε Μου λόγος είναι
αληθινός και ακριβής. Μην είσαι απερίσκεπτος· πρόκειται για κρίσιμη στιγμή! Το αν θα
λάβεις ευλογίες ή δυστυχία θα αποφασιστεί αυτήν ακριβώς τη στιγμή, και η διαφορά είναι
σαν αυτή μεταξύ ουρανού και γης. Το αν θα πας στον ουρανό ή στον Άδη είναι πλήρως υπό
τον έλεγχό Μου. Εκείνοι που οδεύουν στον Άδη δίνουν τον τελευταίο επιθανάτιο αγώνα, ενώ
εκείνοι που οδεύουν στον ουρανό βρίσκονται στο τελικό στάδιο του πόνου και του ξοδέματός
τους για Μένα, και όσα θα κάνουν στο μέλλον θα είναι να απολαμβάνουν και να εξυμνούν,
χωρίς όλα τα τετριμμένα πράγματα που απασχολούν τους ανθρώπους (γάμος, εργασία,
ενοχλητικός πλούτος, κύρος και ούτω καθεξής). Όμως για εκείνους που οδεύουν στον Άδη, ο
πόνος τους είναι παντοτινός (αυτό αναφέρεται στο πνεύμα, την ψυχή και το σώμα τους) και
δεν θα ξεφύγουν ποτέ από το χέρι της τιμωρίας Μου. Αυτές οι δύο πλευρές είναι ασύμβατες,
σαν τη φωτιά με το νερό. Δεν μπλέκονται μεταξύ τους: Εκείνοι που υποφέρουν από δυστυχία
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θα συνεχίσουν να υποφέρουν από δυστυχία, ενώ εκείνοι που είναι ευλογημένοι θα
απολαμβάνουν όσο τραβάει η ψυχή τους.
Όλα τα συμβάντα και τα πράγματα ελέγχονται από Μένα. Περιττό να πω ότι εσείς —οι
υιοί Μου, οι λατρευτοί Μου— ανήκετε σ’ Εμένα ακόμα περισσότερο. Είστε η
αποκρυστάλλωση του σχεδίου διαχείρισης των 6.000 ετών, οι θησαυροί Μου. Όλοι όσοι
αγαπώ Μου είναι ευχάριστοι στα μάτια, επειδή Με φανερώνουν. Όλους όσους μισώ τους
απεχθάνομαι ακόμα και χωρίς να τους κοιτάζω, επειδή είναι απόγονοι του Σατανά και
ανήκουν στον Σατανά. Σήμερα, οι πάντες πρέπει να εξετάζουν τον εαυτό τους: Αν οι
προθέσεις σου είναι σωστές και Με αγαπάς αυθεντικά, τότε σίγουρα θα σε αγαπήσω. Πρέπει
να Με αγαπάς πραγματικά και να μη Με εξαπατάς! Εγώ είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βάθη
της καρδιάς των ανθρώπων! Αν οι προθέσεις σου είναι λανθασμένες και είσαι ψυχρός και
άπιστος απέναντί Μου, τότε είναι σίγουρο ότι θα σε σιχαίνομαι και ότι δεν έχεις επιλεγεί ή
προκαθοριστεί από Μένα. Απλώς περιμένεις να πας στην κόλαση! Άλλοι άνθρωποι
ενδεχομένως να μην μπορούν να τα δουν αυτά τα πράγματα· μόνο εσύ κι Εγώ, ο Θεός που
κοιτάζει βαθιά στην καρδιά των ανθρώπων, τα γνωρίζουμε. Θα αποκαλυφθούν σε
συγκεκριμένη στιγμή. Οι ειλικρινείς δεν χρειάζεται να είναι αγχωμένοι και οι ανειλικρινείς
δεν χρειάζεται να φοβούνται. Είναι όλα μέρος του σοφού σχεδίου Μου.
Το έργο είναι επείγον και επαχθές και πρέπει να ξοδέψετε για Μένα μια τελευταία φορά,
προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το τελικό έργο. Οι απαιτήσεις Μου δεν είναι υψηλές: Το
μόνο που θέλω από εσάς είναι να μπορείτε να συνεργάζεστε πολύ καλά μαζί Μου, να Με
ικανοποιείτε στα πάντα, να ακολουθείς μέσα σου την καθοδήγησή Μου. Μην είστε τυφλοί, να
έχετε έναν στόχο και να νιώθετε τις προθέσεις Μου απ’ όλες τις πτυχές και στα πάντα. Κι
αυτό επειδή δεν είμαι πλέον ένας κρυμμένος Θεός για εσάς. Πρέπει να σας είναι απολύτως
σαφές αυτό, προκειμένου να καταλάβετε τις προθέσεις Μου. Πολύ σύντομα, όχι μόνο θα
συναντήσετε ξένους που αναζητούν την αληθινή οδό, αλλά και θα έχετε, πάνω απ’ όλα, την
ικανότητα να γίνετε οι ποιμένες τους. Αυτή είναι η επείγουσα πρόθεσή Μου. Δεν θα
λειτουργήσει αν δεν μπορείτε να τη δείτε. Ωστόσο, πρέπει να πιστεύετε στην παντοδυναμία
Μου. Εφόσον οι άνθρωποι είναι σωστοί, Εγώ σίγουρα θα τους εκπαιδεύσω για να γίνουν
καλοί στρατιώτες. Τα πάντα έχουν διευθετηθεί καταλλήλως από Μένα. Πρέπει να έχετε τη
φιλοδοξία να υποφέρετε για Μένα. Αυτή είναι η στιγμή κλειδί. Μην τη χάσετε! Δεν θα
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θυμάμαι το παρελθόν σας. Πρέπει να προσεύχεστε και να ικετεύετε συχνά ενώπιόν Μου. Εγώ
θα σου δώσω αρκετή χάρη για να την απολαμβάνεις και να τη χρησιμοποιείς. Η χάρη και οι
ευλογίες δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό που απολαμβάνετε τώρα είναι η χάρη Μου και για
Μένα δεν είναι άξια αναφοράς, ενώ οι ευλογίες είναι αυτό που θα απολαμβάνετε αιωνίως
μελλοντικά. Είναι ευλογίες που οι άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί και δεν μπορούν να
φανταστούν. Γι’ αυτό λέω ότι είστε ευλογημένοι· είναι μια ευλογία που ο άνθρωπος δεν έχει
απολαύσει από τη δημιουργία.
Σας έχω αποκαλύψει το σύνολό Μου. Το μόνο που ελπίζω είναι ότι θα μπορέσετε να
νοιαστείτε για την καρδιά Μου, στα πάντα να σκέφτεστε για χάρη Μου και να νοιάζεστε για
Μένα στα πάντα, ώστε να βλέπω πάντοτε τα χαμογελαστά πρόσωπά σας. Από τώρα και στο
εξής, όσοι αποκτούν την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, θα είναι άνθρωποι που θα διοικούν
στο πλευρό Μου σαν βασιλείς. Δεν θα τους εκφοβίζει κανένας αδελφός, ούτε θα
συμμορφώνονται ή θα αντιμετωπίζονται από Μένα, επειδή η αρχή με την οποία λειτουργώ
είναι η εξής: Όσοι είναι στην ομάδα των πρωτότοκων υιών είναι άνθρωποι που
περιφρονήθηκαν και εκφοβίστηκαν από άλλους, κι έχουν υποφέρει όλες τις αντιξοότητες της
ζωής. (Τους έχω αντιμετωπίσει, τους έχω σπάσει και τους έχω οδηγήσει στην ολοκλήρωση εκ
των προτέρων.) Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη απολαύσει μαζί Μου τις ευλογίες που οφείλουν
να λάβουν εκ των προτέρων. Είμαι δίκαιος και ποτέ μεροληπτικός σε κανέναν.

Κεφάλαιο 74
Ευλογημένοι είναι εκείνοι που έχουν διαβάσει τον λόγο Μου και πιστεύουν ότι θα
εκπληρωθεί. Δεν θα σε κακομεταχειριστώ καθόλου· θα κάνω να εκπληρωθούν μέσα σου αυτά
που πιστεύεις. Αυτή είναι η ευλογία Μου που έρχεται πάνω σου. Ο λόγος Μου πετυχαίνει τα
μυστικά που κρύβει ο κάθε άνθρωπος· οι πάντες έχουν θανάσιμα τραύματα, κι Εγώ είμαι ο
καλός γιατρός που τα γιατρεύει: Απλώς έλα υπό την παρουσία Μου. Γιατί είπα ότι στο μέλλον
δεν θα υπάρχουν πλέον θλίψη και δάκρυα; Αυτός είναι ο λόγος. Μέσα Μου, τα πάντα έχουν
επιτευχθεί, όμως μέσα στους ανθρώπους τα πάντα είναι διεφθαρμένα, κενά και απατηλά γι’
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αυτούς. Υπό την παρουσία Μου, σίγουρα θα κερδίσεις τα πάντα και θα δεις, όπως και θα
απολαύσεις σίγουρα όλες τις ευλογίες που δεν θα μπορούσες καν να φανταστείς. Όσοι δεν
έρχονται ενώπιόν Μου είναι σίγουρα επαναστατικοί και είναι οπωσδήποτε εκείνοι που Μου
αντιστέκονται. Ασφαλώς και δεν θα τους αφήσω να γλιτώσουν εύκολα· θα παιδεύσω αυστηρά
αυτούς τους ανθρώπους. Να θυμάστε το εξής! Όσο περισσότερο έρχονται οι άνθρωποι
ενώπιόν μου, τόσο περισσότερα θα κερδίσουν —κι ας είναι απλώς χάρη. Αργότερα, θα λάβουν
ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες.
Από τη δημιουργία του κόσμου, έχω αρχίσει να προκαθορίζω και να επιλέγω αυτήν την
ομάδα ανθρώπων —δηλαδή εσάς σήμερα. Η ιδιοσυγκρασία σας, το επίπεδο, η εμφάνιση, το
ανάστημα, η οικογένεια στην οποία γεννηθήκατε, η δουλειά και ο γάμος σου —όλη σου η
οντότητα, ακόμα και το χρώμα των μαλλιών και του δέρματός σου, καθώς και η ώρα της
γέννησής σου —όλα έχουν διευθετηθεί από τα χέρια Μου. Ακόμα και όσα κάνεις και οι
άνθρωποι που συναντάς καθημερινά διευθετούνται από τα χέρια Μου, για να μην αναφέρω
πως το γεγονός ότι σε φέρνω υπό την παρουσία Μου σήμερα είναι, ουσιαστικά, από τη δική
Μου διευθέτηση. Μην τα χάνεις· θα πρέπει να προχωράς με ψυχραιμία. Αυτό που σου
επιτρέπω να απολαμβάνεις σήμερα είναι το μερίδιο που σου αξίζει και έχει προκαθοριστεί
από Μένα από τη δημιουργία του κόσμου. Οι άνθρωποι είναι όλοι τόσο ακραίοι: είτε είναι
υπερβολικά ξεροκέφαλοι είτε εντελώς ξεδιάντροποι. Αδυνατούν να λειτουργούν σύμφωνα με
το σχέδιο και τις διευθετήσεις Μου. Μη το κάνετε πια. Τα πάντα είναι χειραφετημένα μέσα
Μου· μη δεσμεύεστε, γιατί θα έχετε απώλειες όσον αφορά τη ζωή σας. Να το θυμάστε!
Πιστέψτε ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Αυτά που θεωρούσατε μυστήρια στο
παρελθόν, σήμερα σας έχουν αποκαλυφθεί όλα ανοιχτά. Δεν είναι πλέον κρυμμένα (καθότι
έχω πει ότι στο μέλλον τίποτα δεν θα παραμείνει κρυμμένο). Οι άνθρωποι είναι συχνά
ανυπόμονοι· έχουν υπερβολικό άγχος να ολοκληρώσουν κάτι, και δεν σκέφτονται τι υπάρχει
μέσα στην καρδιά Μου. Σας εκπαιδεύω ώστε να μοιραστείτε το φορτίο Μου και να
διαχειριστείτε το σπιτικό Μου. Θέλω να μεγαλώσετε γρήγορα για να μπορέσετε να
καθοδηγήσετε τους μικρότερους αδελφούς σας, ώστε εμείς, ο Πατέρας και οι υιοί, να
μπορέσουμε σύντομα να επανενωθούμε και να μην ξαναχωρίσουμε ποτέ. Έτσι θα
εκπληρωθούν οι προθέσεις Μου. Τα μυστήρια έχουν ήδη αποκαλυφθεί σε όλους τους
ανθρώπους και τίποτα απολύτως δεν παραμένει κρυμμένο: Εγώ —ο ίδιος ο ολοκληρωμένος
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Θεός, ο οποίος έχει και κανονική ανθρώπινη φύση και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση— έχω
αποκαλυφθεί σήμερα μπροστά στα μάτια σας. Όλο Μου το Είναι (η αμφίεση, η εξωτερική
εμφάνιση και το σχήμα του σώματος) αποτελούν την τέλεια εκδήλωση του ίδιου του Θεού·
είναι η ενσάρκωση της θεϊκής υπόστασης που φαντάζονται οι άνθρωποι από τη δημιουργία
του κόσμου, αλλά κανένας δεν έχει δει. Ο λόγος για τον οποίον οι ενέργειές Μου είναι τόσο
καλές όσο και τα λόγια Μου είναι ότι η κανονική ανθρώπινη φύση Μου και η ολοκληρωμένη
θεϊκή φύση Μου αλληλοσυμπληρώνονται. Επιπλέον, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
ανθρώπους να δουν ότι ένα κανονικό άτομο έχει τέτοια μεγάλη δύναμη. Όσοι από εσάς
πιστεύετε πραγματικά σ’ Εμένα το κάνετε επειδή έδωσα στον καθένα σας μια ειλικρινή
καρδιά, προκειμένου να Με αγαπάς. Όταν σε αντιμετωπίζω, σε λούζω με φως και σε
διαφωτίζω, και ακριβώς μέσω αυτού σου δίνω τη δυνατότητα να Με γνωρίσεις. Συνεπώς,
ασχέτως του τρόπου με τον οποίον σε αντιμετωπίζω, εσύ δεν θα το βάλεις στα πόδια·
αντιθέτως, θα γίνεσαι ολοένα πιο σίγουρος για Μένα. Όταν είσαι αδύναμος, αυτό συμβαίνει
επίσης λόγω της διευθέτησής Μου και σου δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθείς ότι αν Με
αφήσεις, θα πεθάνεις και θα μαραζώσεις. Έτσι ίσως μάθεις ότι Εγώ είμαι η ζωή σου. Καθώς
δυναμώνεις, αφότου υπήρξες αδύναμος, θα σου δοθεί η δυνατότητα να αντιληφθείς ότι το να
είσαι αδύναμος ή δυνατός δεν εξαρτάται από σένα, αλλά εξ ολοκλήρου από Μένα.
Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί πλήρως. Κατά τις μελλοντικές δραστηριότητές σας,
θα σας δίνω τις οδηγίες Μου, με κάθε εργασία ξεχωριστά. Δεν θα είμαι ασαφής· θα είμαι
απολύτως ρητός και θα σας μιλάω ακόμα και απευθείας. Αυτό θα συμβαίνει ώστε να μη
χρειάζεται να σκέφτεστε από μόνοι σας, μην τυχόν διαταράξετε τη διαχείρισή Μου. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο τονίζω επανειλημμένως ότι από δω και στο εξής δεν θα υπάρχει πλέον
τίποτα που να είναι κρυμμένο.

Κεφάλαιο 75
Τα πάντα εκπληρώνονται μόλις ειπωθούν τα λόγια Μου, χωρίς την παραμικρή
παρέκκλιση. Από τώρα και στο εξής, όλα τα κρυμμένα μυστήρια δεν θα είναι καθόλου
συσκοτισμένα ή αφανέρωτα, θα σας αποκαλυφθούν, λατρευτοί υιοί Μου. Θα σε κάνω να δεις
ακόμα μεγαλύτερα σημεία και τέρατα σ’ Εμένα, να δεις ακόμα μεγαλύτερα μυστήρια. Αυτά τα
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πράγματα σίγουρα θα σας αφήσουν άναυδους και θα σας κάνουν να Με καταλάβετε
καλύτερα, τον παντοδύναμο Θεό, και θα σας δώσουν τη δυνατότητα να εκτιμήσετε από εκεί
τη σοφία Μου. Σήμερα έρχεστε αντιμέτωποι, πρόσωπο με πρόσωπο, με τον έναν αληθινό Θεό
που οι άνθρωποι δεν έχουν δει ποτέ τους από τη δημιουργία, και δεν υπάρχει τίποτα το
ξεχωριστό σχετικά μ’ Εμένα. Τρώω, ζω, μιλάω και γελάω μαζί σας και ζω πάντοτε μέσα σας,
ενώ ταυτόχρονα κινούμαι επίσης ανάμεσά σας. Όσον αφορά εκείνους που δεν πιστεύουν ή
έχουν δικές τους λυπηρές αντιλήψεις, αποτελούν προσκόμματα. Αυτή είναι η σοφία Μου. Θα
αποκαλύψω επίσης σε ορισμένους ανθρώπους πράγματα που η κανονική ανθρώπινη φύση
Μου δεν γνωρίζει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαι ο ίδιος ο Θεός. Τουναντίον, αυτό το
σημείο επαρκεί για να αποδείξει ότι Εγώ είμαι ο παντοδύναμος Θεός. Για εκείνους που
πιστεύουν, αυτό το σημείο έχει μια αποφασιστική επίδραση, κι ακριβώς εξαιτίας αυτού του
σημείου, είναι εκατό τοις εκατό σίγουροι για Mένα. Μην αγχώνεστε υπερβολικά, θα σας
αποκαλύψω πράγματα, ένα προς ένα.
Για εσάς είμαι ανοιχτός και όχι κρυμμένος. Ωστόσο, για τους άπιστους, τους ύπουλους
που έχουν διαφθαρεί ως έναν βαθμό από τον Σατανά, Εγώ θα παραμείνω κρυμμένος.
Ωστόσο, όταν είπα πριν ότι θα αποκαλύψω τον εαυτό Μου σε όλους τους λαούς,
αναφερόμουν στη δικαιοσύνη, την κρίση και τη μεγαλοπρέπειά Μου, ώστε να γνωρίζουν από
το αποτέλεσμα που θα λάβουν ότι Εγώ είμαι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και των πάντων. Να
είστε θαρραλέοι! Να έχετε ψηλά το κεφάλι! Μη φοβάστε: Εγώ, ο Πατέρας σας, είμαι εδώ για
να σας στηρίζω και δεν θα υποφέρετε. Εφόσον προσεύχεστε και κάνετε δεήσεις συχνά
ενώπιόν Μου, Εγώ θα σας προσφέρω πάσα πίστη. Εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία
μπορεί να δείχνουν μοχθηροί εξωτερικά, αλλά μη φοβάστε, καθότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν
έχετε πολλή πίστη. Εφόσον η πίστη σας μεγαλώσει, τίποτα δεν θα είναι υπερβολικά δύσκολο.
Ζητωκραυγάστε και χοροπηδήστε όσο τραβάει η ψυχή σας! Τα πάντα βρίσκονται στα πόδια
σας και στο γράπωμά Μου. Η επιτυχία ή η καταστροφή δεν αποφασίζονται με μία λέξη Μου;
Αυτοί που χρησιμοποιώ τώρα έχουν όλοι λάβει την έγκρισή Μου εδώ και πολύ καιρό,
ένας προς ένας. Αυτό θέλει να πει ότι οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα των πρωτότοκων
υιών έχουν ήδη καθοριστεί και έχουν καθοριστεί από τότε που δημιούργησα τον κόσμο.
Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό και τα πάντα πρέπει να είναι υπό τις διαταγές Μου.
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει, αυτά είναι όλα διευθετήσεις Μου. Μ’ Εμένα τα
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πάντα θα είναι σταθερά και ασφαλή, μ’ Εμένα τα πάντα θα γίνονται όπως πρέπει και σωστά,
χωρίς να καταβάλλεται η παραμικρή προσπάθεια. Λέω κάτι και καθιερώνεται, λέω κάτι και
γίνεται. Με τη διεθνή κατάσταση σε αναταραχή, γιατί δεν έχετε βιαστεί να ξεκινήσετε την
εκπαίδευσή σας; Μέχρι πότε θα περιμένετε; Θα περιμένετε μέχρι την ημέρα που οι ξένοι θα
πλημμυρίσουν την Κίνα για να συναντηθούν μαζί σας; Μπορεί να ήσασταν κάπως αργοί πριν,
αλλά δεν μπορείτε να συνεχίσετε να κανακεύετε τον εαυτό σας! Υιοί Μου! Να νοιάζεστε για
τις επίπονες προθέσεις Μου! Όσοι έρχονται κοντά Μου πιο συχνά, θα κερδίσουν τα πάντα.
Δεν Με εμπιστεύεστε;
Ο ρυθμός του έργου Μου είναι σαν τη λάμψη της αστραπής, αλλά σίγουρα όχι σαν τον
κρότο της βροντής. Καταλαβαίνετε το πραγματικό νόημα από αυτά τα λόγια; Πρέπει να
μπορείτε να συντονίζεστε καλύτερα μαζί Μου και να νοιάζεστε για τις προθέσεις Μου. Θέλετε
να λαμβάνετε ευλογίες, αλλά φοβάστε μήπως υποφέρετε. Αυτή δεν είναι η αμφιθυμία σας;
Για να σου πω! Αν κάποιος επιθυμεί να λαμβάνει σήμερα ευλογίες, αλλά δεν κάνει όλες τις
απαραίτητες θυσίες, τότε το μόνο που θα λάβει θα είναι η τιμωρία και η κρίση Μου. Ωστόσο,
εκείνοι που κάνουν όλες τις θυσίες, θα βιώσουν ειρήνη σ’ όλα τα πράγματα και θα έχουν τα
πάντα σε αφθονία, ενώ όλα όσα λαμβάνουν θα είναι οι ευλογίες Μου. Αυτό που επείγει
σήμερα είναι η πίστη σας και να πληρώσετε ένα τίμημα. Μην παρερμηνεύετε τις προθέσεις
Μου. Τα πάντα θα συμβούν και θα τα δείτε με τα ίδια σας τα μάτια και θα τα βιώσετε
προσωπικά. Μ’ Εμένα δεν υπάρχει ούτε μία ψευδής λέξη ή ψέμα, όλα όσα λέω είναι απολύτως
αληθή, αλλά δεν τους λείπει σοφία. Μην πιστεύετε κατά το ήμισυ και μην αμφιβάλλετε κατά
το ήμισυ. Εγώ είμαι Εκείνος που φέρνει εις πέρας τα πάντα ανάμεσά σας, και είμαι επίσης
Εγώ που κρίνω και τακτοποιώ εκείνους που πράττουν το κακό. Σας αγαπώ και σας οδηγώ
στην τελείωση. Για εκείνους, ωστόσο, είμαι ακριβώς το αντίθετο: μίσος και καταστροφή,
χωρίς καμία παρέκκλιση και χωρίς να αφήνω κανένα ίχνος. Η αφθονία Μου είναι εγγενής σε
όλα όσα λέω και κάνω. Τα έχετε εξετάσει λίγο-λίγο; Κάποια λόγια τα έχω επαναλάβει πολλές
φορές, οπότε γιατί δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ; Αφότου διαβάσετε τα λόγια Μου, θα είναι τα
πάντα ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι; Επιτυγχάνονται τότε τα πάντα; Δεν έχετε καμία
πρόθεση να νοιαστείτε για την καρδιά Μου. Γιατί λέω ότι Εγώ είμαι ο πλήρως απαρέγκλιτος,
ο πάνσοφος, ο ένας και αληθινός Θεός που κοιτάζει βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων;
Εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις το νόημα αυτών των λόγων; Έχεις απομνημονεύσει κάθε
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μία από τις λέξεις που έχω τονίσει; Έχουν γίνει στην πραγματικότητα οι αρχές βάσει των
οποίων ενεργείς;
Βρίσκομαι επάνω από τα πάντα, παρατηρώ ολόκληρο το σύμπαν. Θα επιδείξω τη μεγάλη
δύναμή Μου και όλη Μου τη σοφία σε κάθε έθνος και λαό. Μην κάνετε απλώς ό,τι μπορείτε,
για να επιδιώξετε εδώ και τώρα την απόλαυση. Όταν όλα τα έθνη του κόσμου ενωθούν, τι δεν
θα είναι δικό σας; Παρόλα αυτά, δεν θα σας αφήσω τώρα να υπολείπεστε ούτε θα σας αφήσω
να υποφέρετε. Πιστέψτε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός! Τα πάντα θα επιτευχθούν και θα
γίνονται ολοένα καλύτερα! Πρωτότοκοι υιοί Μου! Όλες οι ευλογίες θα είναι για εσάς! Θα τις
απολαμβάνετε ασταμάτητα, θα είναι ανεξάντλητες, πλούσιες και σε αφθονία, και γεμάτες
φιλοφροσύνη!

Κεφάλαιο 76
Οι ομιλίες Μου είναι όλες εκφράσεις του θελήματός Μου. Ποιος μπορεί να νοιαστεί για
το φορτίο που κουβαλάω; Ποιος μπορεί να καταλάβει την πρόθεσή Μου; Έχετε αναλογιστεί
κάθε μία από τις ερωτήσεις που σας έχω θέσει; Τόση επιπολαιότητα! Πώς τολμάτε να
διαταράσσετε τα σχέδιά Μου; Είστε εκτός ελέγχου! Αν συνεχιστεί αυτού του είδους το έργο
από τα μοχθηρά πνεύματα, θα τα καταδικάσω αμέσως σε θάνατο στο πηγάδι της αβύσσου!
Έχω δει ξεκάθαρα, εδώ και πολύ καιρό, τις διάφορες πράξεις των μοχθηρών πνευμάτων. Και
έχω επίσης καταλάβει κάθε έναν από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μοχθηρά
πνεύματα (όσους έχουν λανθασμένες προθέσεις, ποθούν τη σάρκα ή τα πλούτη, παινεύονται
για τον εαυτό τους, διαταράσσουν την εκκλησία κ.τ.λ.). Μην υποθέτετε ότι τα πάντα έχουν
τελειώσει μόλις εκδιωχθούν τα μοχθηρά πνεύματα. Για να σου πω! Από τώρα και στο εξής, θα
ξεφορτωθώ αυτούς τους ανθρώπους, έναν προς έναν, και δεν θα τους χρησιμοποιήσω ποτέ!
Δηλαδή, όποιος έχει διαφθαρεί από μοχθηρά πνεύματα, δεν θα χρησιμοποιηθεί από Μένα και
θα πεταχτεί έξω! Μη νομίζετε ότι δεν έχω αισθήματα! Να το ξέρετε! Εγώ είμαι ο άγιος Θεός
και δεν θα κατοικήσω σ’ έναν βρομερό ναό! Χρησιμοποιώ μόνο έντιμους και σοφούς
ανθρώπους, οι οποίοι Μου είναι απολύτως πιστοί και μπορούν να νοιαστούν για το φορτίο
Μου. Κι αυτό επειδή αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν προκαθοριστεί από Μμένα. Δεν
υπάρχει απολύτως κανένα μοχθηρό πνεύμα που να κάνει έργο επάνω τους. Ας ξεκαθαρίσω
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ένα πράγμα: Από τώρα και στο εξής, όλοι εκείνοι χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, έχουν
το έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Ας το επαναλάβω: Δεν θέλω ούτε έναν που να κάνουν
έργο επάνω του μοχθηρά πνεύματα. Θα ριχτούν όλοι στον Άδη μαζί με τη σάρκα τους!
Οι απαιτήσεις που είχα από εσάς κατά το παρελθόν ήταν λίγο χαλαρές, κι εσείς υπήρξατε
ακόλαστοι, όσον αφορά τη σάρκα. Από τώρα και στο εξής, δεν θα σας επιτρέψω να
συνεχίσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν τα λόγια και οι πράξεις σας δεν Με φανερώνουν με κάθε
τρόπο, ή αν έστω και λίγο δεν είναι καθ’ ομοίωσή Μου, τότε σίγουρα δεν θα σας αφήσω να τη
γλιτώσετε έτσι εύκολα. Διαφορετικά, θα γελάτε και θα αστειεύεστε πάντοτε, θα ξεκαρδίζεστε
χωρίς κανένα όριο. Όταν κάνεις κάποιο λάθος, δεν νιώθεις ότι σ’ έχω εγκαταλείψει; Από τη
στιγμή που το ξέρεις, γιατί εξακολουθείς να είσαι ακόλαστος; Εξακολουθείς να περιμένεις να
σε αγγίξει το χέρι της κρίσης Μου; Ξεκινώντας από σήμερα, θα τιμωρώ αμέσως οποιονδήποτε
δεν συμπνέει με την πρόθεσή Μου, ακόμα και για μία στιγμή. Αν κάθεσαι με άλλους και
κουτσομπολεύεις, σίγουρα θα σ’ αφήσω. Να μη μιλάς αν δεν παρέχεις πνευματική τροφή. Δεν
το λέω αυτό για να σας περιορίσω, αλλά εννοώ ότι από τη στιγμή που το έργο Μου έχει
λειτουργήσει μέχρι το στάδιο που βρίσκεται τώρα, Εγώ θα συνεχίσω σύμφωνα με το σχέδιό
Μου. Αν κάθεστε μαζί και επικοινωνείτε σχετικά με τα πνευματικά ζητήματα της ζωής, τότε
θα είμαι σίγουρα μαζί σας. Δεν θα φερθώ άδικα σε κανέναν σας. Αν ανοίξεις το στόμα σου, θα
σου χαρίσω τις κατάλληλες λέξεις. Πρέπει να εκτιμήσεις την καρδιά Μου μέσα από τα λόγια
Μου. Δεν σας λέω πώς πρέπει να κάνετε ότι είστε μουγκοί, ούτε σας λέω να συμμετέχετε σε
ψιλή κουβέντα.
Γιατί λέω συνεχώς ότι δεν έχει μείνει πολύς χρόνος και ότι η ημέρα Μου δεν πρέπει να
καθυστερήσει; Το έχετε σκεφτεί αυτό προσεκτικά; Καταλαβαίνετε πραγματικά το νόημα των
λόγων Μου; Αυτό θέλει να πει ότι εργάζομαι από τότε που ξεκίνησα να μιλάω. Ο καθένας από
εσάς έχει υπάρξει αντικείμενο του έργου Μου, όχι κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα και,
επιπλέον, όχι κάποιος άλλος. Είστε μόνο αγχωμένοι μήπως δεν απολαύσετε ευλογίες, αλλά
δεν σκέφτεστε για τη ζωή σας. Πόσο ανόητοι είστε! Πόσο αξιοθρήνητοι! Δεν νοιάζεστε
καθόλου για το φορτίο που κουβαλάω!
Όλες οι επίπονες προσπάθειές Μου και το τίμημα που έχω καταβάλλει ήταν για χάρη
σας. Αν δεν νοιάζεστε για το φορτίο Μου, τότε δεν έχετε ανταποκριθεί στις προσδοκίες που
είχα για εσάς. Όλα τα έθνη σας περιμένουν για να κυβερνήσετε και όλοι οι λαοί σας
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περιμένουν για να εξουσιάσετε. Έχω περάσει τα πάντα στα χέρια σας. Τώρα, εκείνοι που
βρίσκονται στην εξουσία, έχουν όλοι αρχίσει να παραιτούνται και να καταρρέουν, και απλώς
περιμένουν να πέσει επάνω τους η κρίση Μου. Δείτε καθαρά! Ο κόσμος τώρα διαλύεται, ενώ
η βασιλεία Μου έχει οικοδομηθεί με επιτυχία. Οι υιοί Μου έχουν εμφανιστεί και οι
πρωτότοκοι υιοί Μου βασιλεύουν μαζί Μου ως βασιλείς, εξουσιάζοντας διάφορα έθνη και
λαούς. Μη νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι το αόριστο· είναι η γυμνή αλήθεια. Δεν είναι; Μόλις
προσευχηθείτε και Με ικετέψετε, Εγώ θα αναλάβω αμέσως δράση και θα τιμωρήσω όσους
σας διώκουν, θα αντιμετωπίσω όσους σας παρενοχλούν, θα καταστρέψω όσους μισείτε και θα
διαχειριστώ εκείνους τους ανθρώπους, τα συμβάντα και τα πράγματα που σας υπηρετούν. Το
έχω πει πολλές φορές: Δεν θα σώσω οποιονδήποτε υπηρετεί τον Χριστό (δηλαδή, όποιον
παρέχει υπηρεσία στον Υιό Μου). Το ό,τι υπηρετούν τον Υιό Μου δεν σημαίνει ότι είναι καλοί
άνθρωποι· αποτελεί εξ ολοκλήρου αποτέλεσμα της μεγάλης δύναμής Μου και των υπέροχων
πράξεών Μου. Μη δίνετε τόσο μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη φύση. Τέτοιου είδους
άνθρωποι είναι σίγουρο ότι δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν καταλαβαίνουν
καθόλου τα πνευματικά ζητήματα. Δεν θα έχουν καμία χρήση, όταν τελειώσω μαζί τους. Να
το θυμάστε! Αυτή είναι η επιβεβαίωσή Μου σ’ εσάς. Μην αντιλαμβάνεστε ό,τι να ’ναι, το
καταλάβατε;
Υπάρχουν ολοένα λιγότεροι άνθρωποι, αλλά τα μέλη εξευγενίζονται ολοένα πιο πολύ.
Αυτό είναι το έργο Μου, το σχέδιο διαχείρισής Μου και, επιπλέον, η σοφία και η
παντοδυναμία Μου. Είναι ο συντονισμός της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου και της
ολοκληρωμένης θεϊκής φύσης Μου. Το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα; Το κατανοείτε καθόλου
πραγματικά αυτό το σημείο; Θα φέρω εις πέρας ένα προς ένα, μέσω της θεϊκής φύσης Μου,
όλα όσα έχω πει μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου. Γι’ αυτό συνεχίζω να λέω πως
αυτά που λέω θα συμβούν χωρίς καμία αμφισημία· αντιθέτως, τα πάντα θα είναι πολύ σαφή
και προφανή. Όλα όσα λέω θα εκπληρωθούν και σίγουρα δεν θα γίνουν απερίσκεπτα. Δεν
λέω λόγια κενά περιεχομένου και δεν κάνω λάθη. Οποιοσδήποτε τολμήσει να Με μετρήσει, θα
κριθεί και σίγουρα δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από το χέρι Μου. Μόλις τα λόγια Μου
εκφέρονται, ποιος τολμά να αντισταθεί; Ποιος τολμά να Με καλοπιάσει ή να Μου κρύψει
οτιδήποτε; Το έχω ξαναπεί: Είμαι ένας σοφός Θεός. Χρησιμοποιώ την κανονική ανθρώπινη
φύση Μου για να αποκαλύψω όλους τους ανθρώπους και τη σατανική συμπεριφορά, να
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εκθέσω όσους έχουν λανθασμένες προθέσεις, όσους άλλα κάνουν μπροστά σε άλλους και
άλλα πίσω από την πλάτη τους, όσους Μου αντιστέκονται, όσους δεν Μου είναι πιστοί, όσους
ποθούν τα χρήματα, όσους δεν νοιάζονται για το φορτίο Μου, όσους εμπλέκονται σε πράξεις
εξαπάτησης και ατιμίας με τους αδελφούς και τις αδελφές τους, όσους μιλάνε εύγλωττα για
να κάνουν τους ανθρώπους να χαίρονται και όσους δεν μπορούν να συντονιστούν με τους
αδελφούς και τις αδελφές τους ομόφωνα στην καρδιά και τον νου. Υπάρχουν τόσοι πολλοί
άνθρωποι που, λόγω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου, Μου αντιστέκονται στα κρυφά
και εμπλέκονται σε πράξεις εξαπάτησης και ατιμίας, υποθέτοντας ότι η κανονική ανθρώπινη
φύση Μου δεν το γνωρίζει. Και τόσοι πολλοί άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην
κανονική ανθρώπινη φύση Μου, παρέχοντάς Μου ωραία πράγματα για να φάω και να πιω,
υπηρετώντας Με σαν υπηρέτες και λέγοντάς Μου αυτά που έχουν στην καρδιά τους, ενώ
λειτουργούν εντελώς διαφορετικά πίσω από την πλάτη Μου. Τυφλοί άνθρωποι! Πόσο λίγο
γνωρίζετε Εμένα, τον Θεό που κοιτάζει βαθιά μες στην καρδιά του ανθρώπου. Εξακολουθείς
να μη Με γνωρίζεις ακόμα και τώρα, εξακολουθείς να νομίζεις ότι δεν γνωρίζω τι σκαρώνεις.
Σκέψου το: Πόσοι άνθρωποι έχουν καταστραφεί λόγω της κανονικής ανθρώπινης φύσης
Μου; Ξύπνα! Μη Με εξαπατάς άλλο. Πρέπει να φέρεις ενώπιόν Μου όλη σου τη στάση και τη
συμπεριφορά, την κάθε λέξη και πράξη σου, και να δεχθείς να περάσουν από τον
εξονυχιστικό έλεγχό Μου.

Κεφάλαιο 77
Το να είναι κανείς αβέβαιος για τα λόγια Μου είναι το ίδιο με το να κρατά μια στάση
άρνησης απέναντι στις ενέργειές Μου. Δηλαδή, τα λόγια Μου έχουν ρεύσει μέσα από τον Υιό
Μου, όμως εσείς δεν τους δίνετε σημασία. Είστε τόσο επιπόλαιοι! Πολλά λόγια έχουν ρεύσει
μέσα από τον Υιό Μου, όμως εσείς αμφιβάλετε, δεν είστε σίγουροι γι’ αυτά. Είστε τυφλοί! Δεν
καταλαβαίνετε τον σκοπό του κάθε τι που έχω κάνει. Τα λόγια που εκφράζω μέσω του Υιού
Μου δεν είναι λόγια Μου; Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος να
πω απευθείας, οπότε μιλάω μέσω του Υιού Μου. Όμως, γιατί είστε τόσο παράλογοι και
επιμένετε να Με θέλετε να μιλάω απευθείας; Δεν Με καταλαβαίνετε και έχετε πάντοτε
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αμφιβολίες για τις ενέργειες και τις πράξεις Μου! Δεν έχω ξαναπεί ότι η κάθε κίνησή Μου και
η κάθε ενέργεια και πράξη Μου είναι σωστή; Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να τις
εξετάζουν εξονυχιστικά. Τράβα τα βρομόχερά σου! Να σου πω: Όλοι οι άνθρωποι που
χρησιμοποιώ είχαν προκαθοριστεί πριν δημιουργήσω τον κόσμο, και είναι επίσης
εγκεκριμένοι από Μένα σήμερα. Διοχετεύετε μονίμως τις προσπάθειες σε τέτοια πράγματα,
εξετάζοντας εξονυχιστικά το άτομο που είμαι και μελετώντας τις ενέργειές Μου. Έχετε όλοι
τη νοοτροπία εμπόρων. Αν αυτό συμβεί ξανά, είναι σίγουρο ότι θα κατατροπωθείτε από το
χέρι Μου. Αυτό που λέω είναι: Μη Με αμφισβητείτε και, επίσης, μην αναλύετε ή συλλογίζεστε
τα πράγματα που έχω κάνει. Επιπλέον, μην μπερδεύεστε με τέτοια πράγματα. Επειδή αυτό
έχει να κάνει με τα διοικητικά διατάγματά Μου. Δεν είναι ασήμαντο ζήτημα!
Αδράξτε τη στιγμή για να κάνετε όλα όσα έχω ορίσει. Ας το πω για άλλη μια φορά και ως
προειδοποίηση: Ξένοι πρόκειται να συρρεύσουν στην Κίνα. Αυτό είναι απολύτως αληθές!
Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες περί αυτού και δεν είναι σίγουροι,
οπότε σας το θυμίζω ξανά και ξανά, ώστε να αναζητήσετε γρήγορα την πρόοδο στη ζωή και
να μπορέσετε να ικανοποιήσετε πιο σύντομα το θέλημά Μου. Από σήμερα και στο εξής, η
διεθνής κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο τεταμένη και πολλές χώρες θα αρχίσουν να
καταρρέουν εκ των έσω. Δεν θα υπάρχουν πλέον ημέρες ευτυχίας στην Κίνα. Αυτό σημαίνει
ότι οι εργάτες θα κατεβαίνουν σε απεργία, οι φοιτητές θα παρατάνε τις σπουδές τους, οι
επιχειρηματίες θα εγκαταλείπουν τις αγορές και όλα τα εργοστάσια θα κλείσουν και δεν θα
μπορούν να επιβιώσουν. Οι κρατικοί υπάλληλοι θα αρχίσουν να μαζεύουν κεφάλαια για να
δραπετεύσουν (αυτό εξυπηρετεί επίσης το σχέδιο διαχείρισής Μου) και οι επικεφαλής της
κεντρικής κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα είναι πολύ απασχολημένοι με το να
επικεντρώνονται σε ορισμένα πράγματα εις βάρος των άλλων καθώς θα κάνουν όλοι
προετοιμασίες (αυτό εξυπηρετεί το επόμενο στάδιο). Δείτε το καθαρά! Αυτό είναι κάτι που
αφορά ολόκληρο το σύμπαν, όχι απλώς την Κίνα, καθώς το έργο Μου προσανατολίζεται σε
όλο τον κόσμο, αλλά επίσης εξυπηρετεί για τη δημιουργία της ομάδας των βασιλέων που είναι
πρωτότοκοι υιοί. Το βλέπετε αυτό καθαρά; Βιαστείτε και αναζητήστε! Δεν θα σας φερθώ
άδικα. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να βιώσετε απόλαυση με την ψυχή σας.
Οι ενέργειές Μου είναι θαυμαστές. Όταν υπάρχουν μεγάλες συμφορές στον κόσμο, όταν
όλοι οι κακοποιοί και οι εξουσιαστές τιμωρούνται —ή για να γίνει πιο σαφές, όταν οι
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κακοποιοί που είναι έξω από το όνομά Μου υποφέρουν— Εγώ θα αρχίσω να σας δίνω τις
ευλογίες Μου. Αυτό είναι το εγγενές νόημα των λόγων «είναι βέβαιο ότι δεν θα υποστείτε τον
πόνο ή τη ζημία των καταστροφών», τα οποία έχω πει επανειλημμένως στο παρελθόν. Το
καταλαβαίνετε αυτό; Όταν λέω «αυτήν τη φορά» αναφέρομαι στη στιγμή που τα λόγια
βγαίνουν από το στόμα Μου. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ ταχύ. Εγώ δεν θα
καθυστερήσω και δεν θα σπαταλήσω ούτε ένα λεπτό ή δευτερόλεπτο. Αντιθέτως, θα ενεργώ
σύμφωνα με τα λόγια Μου τη στιγμή ακριβώς που εκφέρονται. Αν πω ότι σήμερα εξοντώνω
κάποιον ή σιχαίνομαι κάποιον, το τέλος γι’ αυτόν θα είναι άμεσο. Αυτό θέλει να πει ότι το
Άγιο Πνεύμα Μου θα αποσυρθεί αμέσως από αυτούς και θα γίνουν ζωντανοί νεκροί, άχρηστοι
άνθρωποι. Μπορεί να συνεχίσουν να αναπνέουν, να περπατάνε και να μιλάνε, μπορεί ακόμα
και να συνεχίσουν να προσεύχονται ενώπιόν Μου, αλλά δεν θα συνειδητοποιήσουν ποτέ ότι
τους έχω αφήσει. Είναι τυπικά άχρηστοι άνθρωποι. Αυτό είναι απολύτως αληθές και γνήσιο!
Τα λόγια Μου αντιπροσωπεύουν το ανθρώπινο ον που είμαι. Να το θυμάστε! Μην έχετε
αμφιβολίες, πρέπει οπωσδήποτε να είστε σίγουροι. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου! Είναι
άκρως σοβαρό! Τη στιγμή ακριβώς που εκφέρονται τα λόγια Μου, αυτό που θέλω να κάνω
έχει ήδη συμβεί. Όλα αυτά τα λόγια πρέπει να ειπωθούν μέσω του Υιού Μου. Ποιοι από εσάς
έχουν αναλογιστεί σοβαρά αυτό το ζήτημα; Πώς αλλιώς μπορώ να το εξηγήσω; Μην είστε
πάντοτε φοβισμένοι και ντροπαλοί. Είμαι πραγματικά κάποιος που δεν νοιάζεται καθόλου για
τα αισθήματα των άλλων; Θα εξοβελίσω στην τύχη εκείνους που εγκρίνω; Οτιδήποτε κάνω
γίνεται βάσει αρχών. Δεν θα σκίσω το συμβόλαιο που έχω συντάξει ο ίδιος, δεν θα διαταράξω
το ίδιο το σχέδιό Μου. Δεν είμαι αφελής σαν εσάς. Το έργο Μου είναι κάτι σπουδαίο, είναι
κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Έχω πει ότι είμαι δίκαιος και ότι είμαι
αγάπη για εκείνους που Με αγαπούν. Δεν πιστεύετε ότι αυτό είναι αληθές; Εξακολουθείτε να
έχετε αμφιβολίες! Αν η συνείδησή σου είναι καθαρή για τα πάντα, τότε γιατί εξακολουθείς να
φοβάσαι τόσο πολύ; Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι έχεις δεσμεύσει τον εαυτό σου. Υιέ
Μου! Σ’ το έχω υπενθυμίσει πολλές φορές να μην είσαι θλιμμένος και να μη δακρύζεις, κι Εγώ
δεν θα σε απορρίψω. Εξακολουθείς να μην είσαι ικανός να Με εμπιστευτείς; Θα σε κρατήσω
και δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Θα σε ασπάζομαι πάντοτε με την αγάπη Μου. Θα σε
προσέχω, θα σε προστατεύω και θα σου δίνω αποκάλυψη και ενορατικότητα στα πάντα, ώστε
να σ’ αφήσω να δεις ότι Εγώ είμαι ο Πατέρας σου, η στήριξή σου. Ξέρω ότι πάντοτε
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σκέφτεσαι πώς να ξαλαφρώσεις τον Πατέρα σου από το φορτίο που κουβαλάει στους ώμους
Του. Αυτό είναι το φορτίο που σου έχω δώσει. Μην προσπαθείς να το ξεφορτωθείς! Πόσοι
μπορούν να Μου είναι πιστοί σήμερα; Ελπίζω ότι θα μπορέσεις να επιταχύνεις την
εκπαίδευσή σου και θα μεγαλώσεις γρήγορα, για να ικανοποιήσεις την καρδιά Μου. Ο
Πατέρας πασχίζει νυχθημερόν για τον υιό, οπότε ο υιός θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη
του το σχέδιο διαχείρισης του Πατέρα, κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Αυτή
είναι η προνοητική συνεργασία μαζί Μου, για την οποία συνήθιζα να μιλάω.
Αυτά είναι όλα όσα κάνω. Θα απονείμω ένα φορτίο στους ανθρώπους που χρησιμοποιώ
σήμερα και θα τους δώσω σοφία, ώστε όλα όσα κάνουν να συμμορφώνονται με το θέλημά
Μου, για να υλοποιηθεί η βασιλεία Μου και να εμφανιστεί ένας νέος ουρανός και μια νέα γη.
Οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πάντοτε σε αφασία,
κοιμούνται αφότου φάνε και τρώνε αφότου κοιμηθούν, δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει
φορτίο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να
απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό από την εκκλησία Μου. Τώρα θα επικοινωνήσω
κάποια ζητήματα σχετικά με την πτυχή των οραμάτων: Η εκκλησία αποτελεί μια προϋπόθεση
για τη βασιλεία. Οι άνθρωποι θα μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία, μόνο όταν η εκκλησία
οικοδομηθεί έως έναν ορισμένο βαθμό. Κανένας δεν μπορεί να εισέλθει κατευθείαν στη
βασιλεία (αν δεν λάβει υπόσχεση από Μένα). Η εκκλησία είναι το πρώτο βήμα, ενώ η
βασιλεία είναι ο σκοπός του σχεδίου διαχείρισής Μου. Τα πάντα θα πάρουν μορφή όταν οι
άνθρωποι εισέλθουν στη βασιλεία και δεν θα έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τώρα, μόνο οι
πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ έχουμε εισέλθει στη βασιλεία και έχουν αρχίσει να κυβερνάμε
όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία Μου αρχίζει να μπαίνει σε
τάξη και όλοι εκείνοι που θα είναι βασιλείς ή θα αποτελούν τον λαό Μου έχουν ανακοινωθεί
δημοσίως. Τα μελλοντικά συμβάντα θα σας ανακοινώνονται βήμα-βήμα και σε τάξη. Δεν
πρέπει να έχετε νευρικότητα ή να ανησυχείτε. Θυμάσαι κάθε μία λέξη που σου έχω πει; Αν
είσαι ειλικρινά για Μένα, τότε θα σου μιλάω ειλικρινά. Όσο για εκείνους που εμπλέκονται σε
πράξεις εξαπάτησης και ατιμίας, σε αντάλλαγμα θα τους φερθώ τυπικά και θα τους αφήσω να
δουν καθαρά ποιον ακριβώς θα καταστρέψει αυτού του είδους η συμπεριφορά!

Κεφάλαιο 78
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Έχω πει προηγουμένως ότι το έργο πραγματοποιείται από Mένα, όχι από κάποιο
ανθρώπινο ον. Μ’ Εμένα τα πάντα είναι ήρεμα και ευτυχισμένα, όμως μ’ εσάς τα πράγματα
είναι πολύ διαφορετικά και ό,τι κάνετε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οτιδήποτε εγκρίνω θα
επιτευχθεί σίγουρα από Μένα, ενώ όποιον εγκρίνω θα οδηγηθεί στην τελείωση από Μένα.
Ανθρώπινα όντα, μην ανακατεύεστε στο έργο Μου! Το μόνο που πρέπει να σας απασχολεί
είναι να ακολουθείτε την καθοδήγησή Μου, να κάνετε αυτά που αγαπώ, να απορρίπτετε όλα
όσα μισώ, να αποφεύγετε την αμαρτία και να ρίχνεστε στη στοργική αγκαλιά Μου. Δεν σας
καυχιέμαι ούτε υπερβάλω. Η αλήθεια είναι όντως αυτή. Αν πω ότι θα καταστρέψω τον κόσμο,
τότε όλος ο κόσμος θα γίνει στάχτη εν ριπή οφθαλμού. Είστε συχνά αγχωμένοι και
επιβαρύνετε κι άλλο το φορτίο σας, φοβούμενοι βαθιά ότι τα λόγια Μου είναι κενά, κι έτσι,
κοιτάτε εδώ κι εκεί προσπαθώντας να «βρείτε μια διέξοδο» για Μένα. Τυφλοί! Ανόητοι! Δεν
γνωρίζεις καν τη δική σου αξία και προσπαθείς να γίνεις σύμβουλός Μου. Είσαι άξιος;
Κοιτάξου καλά στον καθρέφτη!
Για να σου πω! Οι άτολμοι θα περάσουν από παίδευση για την ατολμία τους, ενώ οι
υπέρτατα πιστοί θα κερδίσουν ευλογίες για την πίστη τους. Για να γίνει σαφές, το πιο ζωτικό
σημείο τώρα είναι η «πίστη». Εφόσον οι ευλογίες που θα σας έρθουν δεν έχουν ακόμα
αποκαλυφθεί, εσείς πρέπει να ξοδέψετε όλο σας το Είναι για Μένα αυτήν τη στιγμή. Οι
υποτιθέμενοι «ευλογημένοι» και «υπό καταστροφή» αναφέρονται σ’ αυτήν την πτυχή. Υιοί
Μου! Είναι τα λόγια μου ακόμα χαραγμένα στην καρδιά σας; «Σε εκείνους που ειλικρινά
ξοδεύουν για Εμένα, είναι σίγουρο ότι θα σε ευλογήσω εξαιρετικά». Σήμερα καταλαβαίνεις
πραγματικά το νόημα που εμπεριέχεται σ’ αυτό; Δεν λέω λόγια κενά περιεχομένου. Από τώρα
και στο εξής δεν θα υπάρχει τίποτα κρυμμένο. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα που ήταν
κρυμμένα στα λόγια Μου, τώρα θα σας ειπωθούν ένα προς ένα, χωρίς καμία απολύτως
απόκρυψη. Επιπλέον, κάθε λόγος θα είναι το αληθινό νόημά Μου, για να μην αναφέρω ότι η
αποκάλυψη όλων των ανθρώπων, των συμβάντων και των πραγμάτων που ήταν κρυμμένα
ενώπιόν Μου, θα γίνει εύκολα και δεν θα είναι δύσκολο για Μένα. Οτιδήποτε κάνω
εμπεριέχει την πτυχή της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου καθώς και την πτυχή της
ολοκληρωμένης θεϊκής φύσης Μου. Έχετε πραγματικά μια σαφή κατανόηση αυτών των
λόγων; Γι’ αυτό εξακολουθώ να επαναλαμβάνω: Μη βιάζεστε τόσο πολύ. Το να αποκαλύψω
έναν άνθρωπο ή ένα πράγμα δεν είναι δύσκολο για εμένα, και υπάρχει πάντοτε χρόνος γι’
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αυτό. Δεν είναι έτσι; Έχει εκτεθεί η πραγματική μορφή τόσο πολλών ανθρώπων ενώπιόν
Μου. Είτε έχουν το πνεύμα αλεπούς, είτε είναι σκύλοι ή λύκοι, όλοι τους αποκαλύπτουν την
πραγματική τους μορφή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που καθορίζω Εγώ, επειδή όλα όσα
κάνω αποτελούν μέρος του σχεδίου Μου. Η κατανόησή σας επ’ αυτού πρέπει να είναι
ξεκάθαρη!
Καταλαβαίνεις πραγματικά που στοχεύει η φράση «η ώρα δεν απέχει πολύ»; Κατά το
παρελθόν, νομίζατε πάντοτε ότι αναφερόταν στην ημέρα Μου, όμως όλοι σας ερμηνεύατε τα
λόγια Μου με βάση τις αντιλήψεις σας. Για να σου πω! Εφεξής, όποιος παρερμηνεύει τα λόγια
μου είναι αναμφισβήτητα παράλογος! Η φράση που έχω πει «η ώρα δεν απέχει πολύ»,
αναφέρεται στις ημέρες που θα απολαμβάνετε ευλογίες, δηλαδή, στις ημέρες που όλα τα
μοχθηρά πνεύματα θα έχουν καταστραφεί και θα έχουν εκδιωχθεί από την εκκλησία Μου,
όλοι οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν οι άνθρωποι θα έχουν απορριφθεί και, επιπλέον,
αναφέρεται στις ημέρες που θα πέσουν όλες οι μεγάλες συμφορές. Να το θυμάστε! Είναι
«όλες οι μεγάλες συμφορές» και να μην το παρανοείτε αυτό άλλο. Οι μεγάλες συμφορές Μου
θα πέσουν σε όλο τον κόσμο ταυτόχρονα από τα χέρια Μου. Εκείνοι που έχουν κερδίσει το
όνομά Μου θα είναι ευλογημένοι και σίγουρα δεν θα υποστούν αυτόν τον πόνο.
Εξακολουθείτε να το θυμάστε; Σας είναι σαφές αυτό που είπα; Η στιγμή που ξεκινάω να
μιλάω είναι η στιγμή που ξεκινάω να εργάζομαι (οι μεγάλες συμφορές συμβαίνουν την ίδια
στιγμή). Δεν καταλαβαίνετε πραγματικά τις προθέσεις Μου. Γνωρίζετε γιατί σας θέτω τόσο
αυστηρές απαιτήσεις χωρίς να σας δείχνω καμία απολύτως επιείκεια; Η στιγμή ακριβώς κατά
την οποία η διεθνής κατάσταση είναι τεταμένη, κι ενώ εκείνοι που (υποτίθεται) βρίσκονται
στην εξουσία εντός της Κίνας κάνουν όλες τις προετοιμασίες, είναι η ίδια ακριβώς στιγμή
κατά την οποία είναι έτοιμη να εκραγεί μια ωρολογιακή βόμβα. Εκείνοι που αναζητούν την
αληθινή οδό από τα επτά έθνη θα συρρεύσουν απεγνωσμένοι στην Κίνα, όπως το νερό που
ξεχειλίζει από τους υδατοφράκτες, ανεξαρτήτως τιμήματος. Κάποιοι έχουν επιλεγεί από
Μένα, άλλοι είναι για να Μου παρέχουν υπηρεσία, αλλά δεν υπάρχει κανένας πρωτότοκος
υιός ανάμεσά τους. Αυτά είναι που κάνω! Αυτό είχε γίνει όταν δημιούργησα τον κόσμο.
Απαλλαχτείτε από τις ανθρώπινες αντιλήψεις σας. Μη νομίζετε ότι λέω ανοησίες! Αυτό που
σκέφτομαι είναι αυτό που έχω κάνει. Το σχέδιό Μου είναι επίσης κάτι που έχω ήδη φέρει εις
πέρας. Σας είναι σαφές;
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Τα πάντα εναπόκεινται στις σκέψεις Μου και στο σχέδιό Μου. Υιέ Μου! Σε επέλεξα για
χάρη σου και, επιπλέον, επειδή σε αγαπάω. Οποιοσδήποτε τολμά να είναι ανυπάκουος με τη
σκέψη ή να αποκτήσει μια ζηλιάρα καρδιά, θα πεθάνει από τις κατάρες και το πυρ Μου. Αυτό
περιλαμβάνει τα διοικητικά διατάγματά της βασιλείας Μου, καθότι η βασιλεία σήμερα έχει
ήδη σχηματιστεί. Όμως εσύ, υιέ Μου, πρέπει να είσαι προσεκτικός και δεν πρέπει να το
αντιμετωπίζεις αυτό σαν κάποιου είδους κεφάλαιο. Πρέπει να νοιάζεσαι για την καρδιά του
Πατέρα και, μέσα απ’ αυτό, να εκτιμάς τις επίπονες προσπάθειές Του. Μέσα απ’ αυτό ο υιός
Μου πρέπει να κατανοήσει τι είδος ανθρώπων αγαπάω περισσότερο, τι είδος ανθρώπων
αγαπάω μετά, τι είδος ανθρώπων μισώ περισσότερο και τι είδος ανθρώπων σιχαίνομαι. Μη
συνεχίζετε να ασκείτε περισσότερη πίεση στους εαυτούς σας. Οποιαδήποτε κι αν είναι η
διάθεσή σας, έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων από Μένα και είναι αποκάλυψη μίας εκ των
πτυχών της θεϊκής Μου διάθεσης. Αποτινάξτε τις αμφιβολίες σας! Δεν τρέφω μίσος απέναντί
σου. Πώς να το πω; Εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις; Ακόμα περιορίζεσαι από τον φόβο
σου; Ποιος είναι πιστός, ποιος είναι παθιασμένος, ποιος είναι έντιμος, ποιος είναι δόλιος,
γνώριζα τα πάντα, καθότι, όπως έχω πει και πριν, γνωρίζω την κατάσταση των αγίων σαν την
τσέπη Μου.
Στα μάτια μου τα πάντα έχουν προ πολλού επιτευχθεί και αποκαλυφθεί (Εγώ είμαι ο
Θεός που εξετάζει εξονυχιστικά τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων, απλώς σας δείχνω την
πλευρά της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου, αυτό είναι όλο), αλλά για εσάς είναι κρυμμένα
και δεν έχουν επιτευχθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν με γνωρίζετε. Τα πάντα
βρίσκονται στα χέρια Μου, τα πάντα βρίσκονται κάτω από τα πόδια Μου και τα μάτια μου
εξετάζουν εξονυχιστικά τα πάντα. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από την κρίση Μου; Όλοι εκείνοι
που είναι ακάθαρτοι, που έχουν πράγματα να κρύψουν, που κρίνουν πίσω από την πλάτη
Μου, που έχουν αντίσταση στην καρδιά τους και ούτω καθεξής, όλοι οι άνθρωποι που δεν
θεωρούνται πολύτιμοι στα μάτια μου, πρέπει να γονατίσουν ενώπιόν μου και να το βγάλουν
από μέσα τους. Ίσως αφότου ακούσουν αυτό, ορισμένοι να κινητοποιηθούν κάπως, ενώ άλλοι
δεν θα πιστέψουν ότι είναι τόσο σοβαρό. Να σας προειδοποιήσω! Ας σπεύσουν οι σοφοί να
μετανοήσουν! Αν είσαι ανόητος, τότε απλώς περίμενε! Θα δούμε ποιος θα υποστεί
καταστροφή, όταν έρθει η ώρα!
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Ο ουρανός εξακολουθεί να είναι ο αρχικός ουρανός και η γη εξακολουθεί να είναι η
αρχική γη, όμως όπως το βλέπω Εγώ, ο ουρανός και η γη έχουν ήδη αλλάξει και δεν είναι αυτό
που ήταν κάποτε. Σε τι αναφέρεται ο ουρανός; Το ξέρετε; Και σε τι αναφέρεται ο σημερινός
ουρανός; Σε τι αναφερόταν ο ουρανός του παρελθόντος; Ας σας το επικοινωνήσω αυτό: Ο
ουρανός του παρελθόντος αναφερόταν στον Θεό που πιστεύατε, αλλά Τον οποίον κανένας
δεν είχε δει, και ήταν ο Θεός στον οποίον οι άνθρωποι πίστευαν με αυθεντική ειλικρίνεια
(επειδή δεν μπορούσαν να Τον δουν), ενώ σήμερα ο ουρανός αναφέρεται στην κανονική
ανθρώπινη φύση Μου καθώς και στην ολοκληρωμένη θεϊκή φύση Μου, δηλαδή στον ίδιο τον
πρακτικό Θεό. Είναι ο ίδιος Θεός, οπότε γιατί λέω ότι είμαι ο νέος ουρανός; Αυτά όλα
απευθύνονται στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Η γη του σήμερα αναφέρεται στο μέρος όπου
βρίσκεστε. Η γη του παρελθόντος δεν είχε ούτε ένα μέρος που να ήταν άγιο, ενώ τα μέρη που
πηγαίνετε σήμερα έχουν διαχωριστεί ως άγια, γι’ αυτό λέω ότι είναι μια νέα γη. Το «νέα» εδώ
αναφέρεται στο «άγια». Ο νέος ουρανός και η νέα γη έχουν τώρα υλοποιηθεί πλήρως. Σας
είναι ξεκάθαρο αυτό; Θα σας αποκαλύψω όλα τα μυστήρια, σελίδα με σελίδα. Μη βιάζεστε
και ακόμα μεγαλύτερα μυστήρια θα σας αποκαλυφθούν!

Κεφάλαιο 79
Τυφλοί! Αδαείς! Ένα μάτσο άχρηστα σκουπίδια! Διαχωρίζετε την κανονική ανθρώπινη
φύση Μου από την πλήρη θεϊκή φύση Μου! Δεν πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί αμαρτία
εναντίον Μου; Επιπλέον, είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συγχωρηθεί! Ο πρακτικός Θεός
έχει έλθει σήμερα ανάμεσά σας, όμως εσείς γνωρίζετε μόνο τη μία Μου πλευρά —την
κανονική ανθρώπινη φύση Μου— και δεν έχετε δει καθόλου την πλευρά Μου που είναι
απόλυτα θεϊκή. Νομίζεις ότι δεν γνωρίζω ποιος προσπαθεί να Με εξαπατήσει πίσω από την
πλάτη Μου; Δεν σε κατακρίνω· απλώς παρακολουθώ για να δω σε ποιο επίπεδο μπορείς να
φτάσεις και να δω πώς θα καταλήξεις στο τέλος. Τα λόγια Μου έχουν ειπωθεί κατά
εκατοντάδες χιλιάδες, όμως εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά κακά πράγματα. Γιατί προσπαθείτε
επανειλημμένως να Με εξαπατήσετε; Πρόσεχε μη χάσεις τη ζωή σου! Αν προκαλέσεις τον
θυμό Μου έως έναν ορισμένο βαθμό, τότε δεν θα σου δείξω κανένα έλεος και θα πεταχτείς
έξω. Δεν θα λάβω υπόψη πώς ήσουν πριν, αν ήσουν πιστός ή γεμάτος ζήλο, πόσο έχεις τρέξει
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από εδώ κι από εκεί ή πόσα έχεις δαπανήσει για Μένα· δεν θα τα κοιτάξω καθόλου αυτά τα
πράγματα. Αρκεί να Με προκαλέσεις τώρα, κι Εγώ θα σε ρίξω στο πηγάδι της αβύσσου. Ποιος
τολμά ακόμα να προσπαθεί να Με εξαπατήσει; Να θυμάσαι το εξής! Εφεξής, όποτε θυμώνω,
ανεξαρτήτως με ποιον είμαι θυμωμένος, θα σε απομακρύνω αμέσως ώστε να μην υπάρχει
κανένα πρόβλημα μελλοντικά και ώστε να μη χρειάζεται να σε βλέπω πια. Αν Με αψηφήσεις,
θα σε παιδεύσω στη στιγμή. Θα το θυμάστε αυτό; Οι έξυπνοι ανάμεσά σας θα πρέπει να
μετανοήσουν αμέσως.
Σήμερα —δηλαδή, τώρα— είμαι οργισμένος. Θα πρέπει όλοι σας να Μου είστε πιστοί κι
εσύ να Μου προσφέρεις όλο σου το είναι. Δεν πρέπει να καθυστερήσεις άλλο . Αν δεν δώσεις
προσοχή στα λόγια Μου, θα απλώσω το χέρι Μου και θα σε πατάξω. Με αυτήν την ενέργεια,
θα κάνω τους πάντες να Με γνωρίσουν· την ημέρα τούτη, είμαι οργισμένος και μεγαλοπρεπής
προς τους πάντες (το οποίο είναι ακόμη πιο αυστηρό από την κρίση Μου). Έχω εκφέρει τόσο
πολλά λόγια, αλλά εσείς δεν έχετε αντιδράσει καθόλου· είστε πραγματικά τόσο αργόστροφοι;
Δεν το νομίζω. Είναι ο παλιοδιάβολος μέσα σας που κάτι σκαρώνει. Το βλέπετε αυτό καθαρά;
Βιαστείτε να επιφέρετε ριζοσπαστική αλλαγή! Σήμερα, το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει
προχωρήσει σε αυτό το στάδιο· δεν το έχετε δει; Το όνομά Μου θα διαδοθεί από σπίτι σε
σπίτι, σε όλα τα έθνη και προς όλες τις κατευθύνσεις, και θα το φωνάζουν τα στόματα τόσο
των ενηλίκων όσο και των παιδιών σε όλον τον σύμπαν κόσμο· αυτή είναι μια απόλυτη
αλήθεια. Είμαι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος και, επιπλέον, είμαι η μία και μοναδική θεϊκή
υπόσταση. Ακόμη περισσότερο, Εγώ, η ολότητα της σάρκας, είμαι η απόλυτη εκδήλωση του
Θεού. Οποιοσδήποτε τολμά να μη Με σέβεται, οποιοσδήποτε τολμά να εκδηλώνει αντίσταση
με το βλέμμα του και οποιοσδήποτε τολμά να εκφέρει λόγια απείθειας εναντίον Μου, σίγουρα
θα πεθάνει από τις κατάρες και την οργή Μου (θα υπάρξουν κατάρες λόγω της οργής Μου).
Επιπλέον, οποιοσδήποτε τολμά να μη Μου είναι πιστός ή να μη Μου δείχνει υιική ευσέβεια,
και οποιοσδήποτε τολμά να προσπαθεί να Με ξεγελάσει, σίγουρα θα πεθάνει από το μίσος
Μου. Η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση Μου θα διαρκέσουν αιωνίως. Αρχικά,
ήμουν στοργικός και ελεήμων, αλλά αυτή δεν είναι η διάθεση της πλήρους θεϊκής φύσης Μου·
μόνο η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση συνθέτουν τη διάθεσή Μου, του ίδιου του
πλήρους Θεού. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ήμουν στοργικός και ελεήμων.
Λόγω του έργου που είχα να περατώσω, διέθετα στοργική καλοσύνη και έλεος· στη συνέχεια,
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ωστόσο, δεν υπήρχε πλέον ανάγκη για τέτοια πράγματα (κι αυτά δεν έχουν υπάρξει από
τότε). Τα πάντα είναι δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια και κρίση, και αυτή είναι η πλήρης διάθεση
της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου σε συνδυασμό με την πλήρη θεϊκή φύση Μου.
Όσοι δεν Με γνωρίζουν θα χαθούν στο πηγάδι της αβύσσου, ενώ όσοι είναι σίγουροι για
Μένα θα ζήσουν παντοτινά, θα έχουν φροντίδα και προστασία μέσα στην αγάπη Μου. Τη
στιγμή που εκφέρω έναν μόνο λόγο, σείονται όλο το σύμπαν και τα άκρα της γης. Ποιος
μπορεί να ακούει τα λόγια Μου και να μην τρέμει από φόβο; Ποιος δύναται να μη γεμίσει
σεβασμό για Μένα; Και ποιος είναι ανίκανος να γνωρίσει τη δικαιοσύνη και τη
μεγαλοπρέπειά Μου μέσα από τις πράξεις Μου! Και ποιος δεν μπορεί να δει την
παντοδυναμία και τη σοφία Μου μέσα στις πράξεις Μου! Όποιος δεν δώσει προσοχή, σίγουρα
θα πεθάνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνοι που δεν δίνουν προσοχή είναι εκείνοι που
Μου αντιστέκονται και δεν Με γνωρίζουν· είναι ο αρχάγγελος, και είναι οι πιο αλόγιστοι.
Εξετάστε τον εαυτό σας: Όποιος είναι αλόγιστος, αυτάρεσκος, επηρμένος και αλαζονικός
αποτελεί με πάσα βεβαιότητα αντικείμενο του μίσους Μου και είναι σίγουρο πως θα χαθεί!
Ανακοινώνω τώρα τα διοικητικά διατάγματα της βασιλείας Μου: Τα πάντα βρίσκονται
εντός της κρίσης Μου, τα πάντα βρίσκονται εντός της δικαιοσύνης Μου, τα πάντα βρίσκονται
εντός της μεγαλοπρέπειάς Μου, κι Εγώ ασκώ τη δικαιοσύνη Μου προς τους πάντες. Όσοι λένε
ότι πιστεύουν σ’ Εμένα, αλλά, βαθιά μέσα τους, Μου πηγαίνουν κόντρα, ή όσοι Με έχουν
εγκαταλείψει μες στην καρδιά τους, θα εκδιωχθούν κλοτσηδόν —όμως όλα θα γίνουν στον
δικό Μου χρόνο. Όσοι μιλάνε σαρκαστικά για Μένα, αλλά με τρόπο που δεν γίνεται
αντιληπτός από τους άλλους, θα βρουν ακαριαίο θάνατο (θα χαθούν πνευματικά, σωματικά
και ψυχικά). Όσοι καταπιέζουν ή σνομπάρουν τους αγαπημένους Μου θα κριθούν πάραυτα
από την οργή Μου. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζηλεύουν όσους αγαπώ και Με
βρίσκουν άδικο, θα παραδοθούν στους αγαπημένους Μου ώστε να κριθούν από εκείνους.
Όλοι όσοι έχουν καλή συμπεριφορά, είναι απλοί και έντιμοι (συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που υστερούν σε σοφία), και Μου φέρονται με σταθερή ειλικρίνεια, θα παραμείνουν όλοι στη
βασιλεία Μου. Όσοι δεν έχουν περάσει από εκπαίδευση —εκείνοι, δηλαδή, οι έντιμοι
άνθρωποι που δεν έχουν σοφία και ενορατικότητα— θα έχουν δύναμη στη βασιλεία Μου.
Ωστόσο, έχουν υποβληθεί κι αυτοί σε αντιμετώπιση και σπάσιμο. Το ότι δεν έχουν περάσει
από εκπαίδευση δεν είναι απόλυτο. Αντιθέτως, μέσα από αυτά τα πράγματα θα δείξω σε
200

όλους την παντοδυναμία και τη σοφία Μου. Θα πετάξω έξω όλους όσοι εξακολουθούν να Με
αμφισβητούν· δεν θέλω ούτε έναν από δαύτους (απεχθάνομαι τους ανθρώπους που
εξακολουθούν να Με αμφισβητούν σε μια ώρα σαν κι αυτή). Μέσω των πράξεων που επιτελώ
σε ολόκληρο το σύμπαν, θα δείξω στους έντιμους ανθρώπους τη θαυμασιότητα των ενεργειών
Μου, κατόπιν του οποίου θα αυξηθούν η σοφία, η ενορατικότητα και η διάκρισή τους. Θα
κάνω, επίσης, τους δόλιους ανθρώπους να καταστραφούν στη στιγμή, ως αποτέλεσμα των
θαυμαστών πράξεών Μου. Όλοι οι πρωτότοκοι υιοί που αποδέχθηκαν πρώτοι το όνομά Μου
(δηλαδή, εκείνοι οι άγιοι και άσπιλοι, έντιμοι άνθρωποι), θα είναι οι πρώτοι που θα επιτύχουν
την είσοδο στη βασιλεία και θα εξουσιάζουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς μαζί Μου,
κυβερνώντας ως βασιλείς στη βασιλεία και κρίνοντας όλα τα έθνη και όλους τους λαούς (αυτό
αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς στη βασιλεία και σε κανέναν άλλο). Εκείνοι απ’ όλα τα
έθνη και όλους τους λαούς, οι οποίοι έχουν κριθεί κι έχουν μετανοήσει, θα εισέλθουν στη
βασιλεία Μου και θα γίνουν ο λαός Μου, ενώ εκείνοι που είναι πεισματάρηδες και
αμετανόητοι θα ριχθούν στο πηγάδι της αβύσσου (για να χαθούν παντοτινά). Η κρίση στη
βασιλεία θα είναι η τελευταία και θα αποτελεί τη διεξοδική κάθαρση του κόσμου από Εμένα.
Τότε δεν θα υπάρχει πλέον αδικία, θλίψη, δάκρυα ή αναστεναγμοί και, ακόμη περισσότερο,
δεν θα υπάρχει πια κόσμος. Τα πάντα θα αποτελούν εκδήλωση του Χριστού και τα πάντα θα
είναι η βασιλεία του Χριστού. Τόση δόξα! Τόση δόξα!

Κεφάλαιο 80
Τα πάντα απαιτούν πραγματική επικοινωνία μ’ Εμένα, προκειμένου να διαφωτιστούν και
να φωτιστούν. Επιπλέον, μόνο έτσι μπορεί το πνεύμα να είναι ειρηνικό. Διαφορετικά, δεν θα
είναι εν ειρήνη. Τώρα, η πιο σοβαρή ασθένειά σας είναι ο διαχωρισμός της κανονικής
ανθρώπινης φύσης Μου από την ολοκληρωμένη θεϊκή φύση Μου. Επιπλέον, οι περισσότεροι
από εσάς δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στην κανονική ανθρώπινη φύση Μου, σαν να μη γνωρίζατε
ποτέ ότι έχω επίσης ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Αυτό Με βλασφημεί! Το ξέρετε; Η ασθένειά
σας είναι τόσο σοβαρή, που αν δεν βιαστείτε να αναρρώσετε, θα θανατωθείτε από τα ίδια
Μου τα χέρια. Μπροστά Μου συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο (φαίνεσαι έντιμος άνθρωπος,
201

ταπεινός και υπομονετικός), όμως πίσω από την πλάτη Μου συμπεριφέρεσαι τελείως
διαφορετικά (είσαι πέρα για πέρα υποκριτής, έκλυτος και αχαλίνωτος, κάνεις ό,τι σου
κατέβει, δημιουργείς κλίκες, στήνεις ανεξάρτητα βασίλεια, επιθυμείς να Με προδώσεις)· είσαι
τυφλός! Άνοιξε τα μάτια σου που έχουν παραπλανηθεί από τον Σατανά! Κοίτα ποιος είμαι
πραγματικά! Δεν αισχύνεσαι! Δεν γνωρίζεις ότι οι ενέργειές Μου είναι θαυμαστές! Δεν
γνωρίζεις για την παντοδυναμία Μου! Για ποιον μπορεί να ειπωθεί ότι παρέχει υπηρεσία στον
Χριστό και δεν σώζεται; Δεν γνωρίζεις τι ρόλο παίζεις! Στην πραγματικότητα εμφανίζεσαι
ενώπιόν Μου μεταμφιεσμένος, δείχνοντας τα κάλλη σου· πόσο φαύλος! Θα σε πετάξω έξω
από τον οίκο Μου· δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους ανθρώπους, επειδή δεν τους προκαθόρισα
ούτε τους επέλεξα.
Εγώ κάνω αυτά που λέω· εκείνοι που κάνουν το κακό δεν πρέπει να φοβούνται. Δεν
αδικώ κανέναν. Ενεργώ πάντοτε σύμφωνα με το σχέδιό Μου, ενεργώ σύμφωνα με τη
δικαιοσύνη Μου. Καθότι εκείνοι που κάνουν το κακό είναι απόγονοι του Σατανά από τη
δημιουργία, δεν τους έχω επιλέξει. Αυτό σημαίνει «ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί
του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του». Όσον αφορά τα ζητήματα που άνθρωποι
δεν μπορούν να καταλάβουν, τα πάντα έχουν γίνει σαφή και τίποτα δεν είναι κρυφό σ’ Εμένα.
Ίσως να μπορείς να κρύψεις κάτι από τα μάτια μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, να κερδίσεις
την εμπιστοσύνη λίγων ανθρώπων, όμως μ’ Εμένα δεν είναι τόσο εύκολο. Στο τέλος δεν
μπορείς να ξεφύγεις από την κρίση Μου. Το βλέμμα των ανθρώπων είναι περιορισμένο και
ακόμα κι εκείνοι που μπορούν να καταλάβουν ένα μικρό μέρος της υφιστάμενης κατάστασης,
μετράνε σαν να έχουν κάποια δεξιότητα. Για Μένα τα πάντα προχωράνε ομαλά, τίποτα δεν
Μου στέκεται ούτε τόσο δα εμπόδιο, επειδή τα πάντα είναι υπό τον έλεγχο και τη διευθέτησή
Μου. Ποιος θα τολμούσε να μην υποταχθεί στον έλεγχό Μου! Ποιος θα τολμούσε να
διαταράξει τη διαχείρισή Μου! Ποιος θα τολμούσε να μη Μου είναι πιστός και να μη Μου
δείχνει σεβασμό! Ποιος θα τολμούσε να Μου πει κάτι που δεν είναι αλήθεια, και να Μου λέει
ένα σωρό ψέματα! Κανένας από αυτούς δεν θα γλιτώσει από τα οργισμένα χέρια Μου. Ακόμα
κι αν τώρα σηκώνεις τη λευκή σημαία, είσαι διατεθειμένος να περάσεις από παίδευση και να
εισέλθεις στο πηγάδι της αβύσσου, Εγώ δεν θα σου χαριστώ εύκολα. Πρέπει να σε ανασύρω
από το πηγάδι της αβύσσου, ώστε να υποστείς για άλλη μια φορά την οργισμένη τιμωρία Μου
(μίσος ακραίου βαθμού), ώστε να δω για πού θα το βάλεις στα πόδια. Αυτό που μισώ
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περισσότερο είναι ο διαχωρισμός της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου από την
ολοκληρωμένη θεϊκή φύση Μου.
Ευλογημένοι είναι εκείνοι που Μου είναι πιστοί, δηλαδή, ευλογημένοι είναι εκείνοι που
Με αναγνωρίζουν πραγματικά ως τον ίδιο τον Θεό που εξετάζει ενδελεχώς την ανθρώπινη
καρδιά. Είναι σίγουρο ότι θα πολλαπλασιάσω τις ευλογίες σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα
να απολαμβάνεις καλές ευλογίες στη βασιλεία Μου εσαεί. Αυτός είναι επίσης ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να ντροπιαστεί ο Σατανάς. Ωστόσο, μην είστε τόσο ανυπόμονοι
ή αγχωμένοι, καθώς έχω ορίσει τα πάντα να γίνουν στην ώρα τους. Αν δεν έχει φτάσει ακόμα
η στιγμή που έχω προκαθορίσει, δεν θα ενεργήσω, ακόμα κι ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα.
Ενεργώ με ακρίβεια και σύμφωνα με έναν ρυθμό, όχι χωρίς λόγο. Στα μάτια των ανθρώπων
είμαι ήσυχος, σταθερός σαν το Όρος Τάι, όμως γνωρίζεις ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο
παντοδύναμος Θεός; Μην είστε ανυπόμονοι, τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Τα πάντα
έχουν ετοιμαστεί προ πολλού, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο για να Μου παρέχουν
υπηρεσία. Σε ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο μοιάζει να επικρατεί χάος εξωτερικά, όμως, από τη
δική Μου οπτική γωνία επικρατεί τάξη. Ό,τι έχω ετοιμάσει για εσάς είναι μόνο προς δική σας
απόλαυση, το συνειδητοποιείτε αυτό; Μην παρεμβάλλεστε στη διαχείρισή Μου· θα αφήσω
όλους τους λαούς και όλα τα έθνη να δουν την παντοδυναμία Μου μέσα από τις ενέργειές
Μου, να ευλογούν και να εξυμνούν το άγιο όνομά Μου για τις θαυμαστές πράξεις Μου.
Καθότι έχω πει ότι τίποτα απ’ όσα κάνω δεν είναι αβάσιμο, αλλά τα πάντα είναι γεμάτα με τη
σοφία και τη δύναμή Μου, γεμάτα με τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου, και ακόμα
περισσότερο με την οργή Μου.
Όσοι αφυπνίστηκαν αμέσως μόλις άκουσαν τα λόγια Μου, σίγουρα θα λάβουν τις
ευλογίες Μου, σίγουρα θα λάβουν την προστασία και τη φροντίδα Μου, και δεν θα βιώσουν
τον πόνο της παίδευσης· αντίθετα, θα απολαμβάνουν την ευτυχία της οικογένειας. Το
γνωρίζετε αυτό; Ο πόνος είναι αιώνιος, και η χαρά είναι ακόμα πιο αιώνια· εφεξής θα
βιώνονται και τα δύο. Το αν υποφέρεις ή βιώνεις χαρά εξαρτάται από τη στάση που διατηρείς
καθώς αναγνωρίζεις την αμαρτία σου. Όσο για το αν είσαι ή όχι ένας από αυτούς που έχω
προκαθορίσει και επιλέξει, οφείλεις να βεβαιωθείς γι’ αυτό υπό το φως των όσων έχεις πει.
Μπορείς να ξεγελάσεις τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις Εμένα. Εκείνοι που
έχω προκαθορίσει και επιλέξει θα είναι πολύ ευλογημένοι, ξεκινώντας από τώρα. Εκείνους
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που δεν έχω προκαθορίσει και επιλέξει, θα τους παιδεύσω σκληρά, ξεκινώντας από τώρα.
Αυτή θα είναι η απόδειξή Μου σ’ εσάς. Εκείνοι που είναι τώρα ευλογημένοι, είναι
αδιαμφισβήτητα οι λατρευτοί Μου. Εκείνοι που περνάνε από παίδευση, είναι περιττό να
ειπωθεί ότι δεν έχουν προκαθοριστεί και επιλεχθεί από Μένα. Θα πρέπει να σας είναι σαφές
αυτό! Δηλαδή, αν αυτό που λαμβάνεις τώρα είναι η αντιμετώπισή Μου, αν είναι λόγια της
σκληρής κρίσης Μου, τότε είσαι μισητός και απεχθής στην καρδιά Μου και θα είσαι εκείνος
που θα παραμερίσω. Αν λαμβάνεις την παρηγοριά Μου και λαμβάνεις την παροχή Μου για τη
ζωή, τότε είσαι υπό την κατοχή Μου, είσαι ένας από τους λατρευτούς Μου. Δεν μπορείς να
προσδιορίσεις αυτό με βάση την εξωτερική εμφάνισή Μου. Μη χάνεις τα μυαλά σου μ’ αυτό!
Τα λόγια Μου μιλάνε στην πραγματική κατάσταση του κάθε ατόμου. Πιστεύετε ότι Εγώ
απλώς συνεχίζω πάνω σε τυχαία θέματα; Ότι λέω ό,τι μου κατεβαίνει; Φυσικά και όχι! Στην
κάθε Μου λέξη κρύβεται η σοφία Μου. Απλώς να λαμβάνετε τα λόγια Μου ως αληθινά. Σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι ξένοι που αναζητούν την αληθινή οδό θα προσέλθουν.
Εκείνη τη στιγμή θα μείνετε αποσβολωμένοι και τα πάντα θα επιτυγχάνονται χωρίς καμία
δυσκολία. Το γνωρίζετε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός; Όταν ακούτε τα λόγια Μου, τα
πιστεύετε ακλόνητα, έτσι δεν είναι; Εγώ δεν κάνω λάθη, πόσο μάλλον λανθασμένες δηλώσεις·
το γνωρίζετε αυτό; Συνεπώς, έχω τονίσει επανειλημμένως ότι πρέπει να αποδεχθείτε γρήγορα
την εκπαίδευσή Μου, ώστε να τους καθοδηγήσετε και να γίνετε οι ποιμένες τους. Το
γνωρίζετε αυτό; Μέσα από εσάς θα τους οδηγήσω στην τελείωση. Πάνω απ’ όλα, μέσα από
εσάς θα κάνω να φανερωθούν τα απέραντα σημεία και τέρατά Μου. Αυτό θέλει να πει ότι,
ανάμεσα σ’ εκείνους που οι άνθρωποι περιφρονούν, έχω επιλέξει μια ομάδα ανθρώπων που
θα Με φανερώσουν, θα δοξάσουν το όνομά Μου, θα αναλάβουν τον έλεγχο των πάντων για
Μένα, ώστε να κυβερνήσουν ως βασιλείς μαζί Μου. Συνεπώς, το γεγονός ότι σας εκπαιδεύω
τώρα αποτελεί τη μεγαλύτερη διαχείριση του κόσμου. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό πράγμα
που οι άνθρωποι δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας. Μέσω της τελείωσής σας, θα ρίξω τον
Σατανά στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού και στο πηγάδι της αβύσσου, θα οδηγήσω τον
μεγάλο κόκκινο δράκοντα στον απόλυτο θάνατο, για να μη σηκωθεί ποτέ ξανά. Συνεπώς, όλοι
εκείνοι που ρίχνονται στο πηγάδι της αβύσσου είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα. Τους μισώ σε ακραίο βαθμό. Αυτό έχω επιφέρει, δεν το βλέπετε; Όλοι όσοι δεν
είναι πιστοί, όλοι όσοι επιστρατεύουν ατιμία και εξαπάτηση, έχουν εκτεθεί. Οι περήφανοι, οι
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επηρμένοι, οι αυτάρεσκοι και οι αυθάδεις είναι απόγονοι του αρχάγγελου και είναι τα πιο
έντονα στερεότυπα του Σατανά, όλοι οι ορκισμένοι εχθροί Μου, οι αντίπαλοί Μου. Πρέπει να
τους τιμωρήσω έναν προς έναν, προκειμένου να σβήσω το μίσος στην καρδιά Μου. Θα το
κάνω αυτό το ένα μετά το άλλο, θα το λύσω το ένα μετά το άλλο.
Τώρα, τι είναι τελικά η λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού και το πηγάδι της αβύσσου;
Στη φαντασία των ανθρώπων, η λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού είναι ένα υλικό πράγμα,
όμως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη εξήγηση, η οποία,
όμως, εξακολουθεί να καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στο μυαλό τους. Η λίμνη της
φωτιάς και του θειαφιού είναι το χέρι Μου που απονέμει παίδευση στους ανθρώπους. Όποιος
ρίχνεται στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού έχει σφαγιαστεί από το χέρι Μου. Το πνεύμα,
η ψυχή και το σώμα αυτών των ανθρώπων υποφέρουν παντοτινά. Αυτό είναι το πραγματικό
νόημα όταν λέω ότι τα πάντα είναι στα χέρια Μου. Και τι σημαίνει το πηγάδι της αβύσσου;
Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, είναι μια μεγάλη άβυσσος, απύθμενη και ασύλληπτα
βαθιά. Το πραγματικό πηγάδι της αβύσσου είναι η επιρροή του Σατανά. Αν κάποιος πέσει στα
χέρια του Σατανά, αυτός βρίσκεται στο πηγάδι της αβύσσου· ακόμα κι αν βγάλει φτερά, δεν
θα μπορέσει να πετάξει και να βγει. Έτσι, αποκαλείται το πηγάδι της αβύσσου. Αυτοί οι
άνθρωποι θα υπόκεινται σε αιώνια παίδευση, έτσι το έχω διευθετήσει.

Κεφάλαιο 81
Ω, αυτή η μοχθηρή και μοιχαλίδα παλιά εποχή! Θα σε καταπιώ! Όρος Σιών! Σήκω και
χαιρέτησέ Με! Ποιος τολμά να μη σηκωθεί και να επευφημήσει την ολοκλήρωση του σχεδίου
διαχείρισής Μου, την επιτυχή ολοκλήρωση του σπουδαίου έργου Μου! Ποιος τολμά να μη
σηκωθεί και να χοροπηδά από χαρά χωρίς σταματημό! Θα θανατωθούν από το χέρι Μου.
Εφαρμόζω δικαιοσύνη στους πάντες, χωρίς ίχνος συμπόνιας ή στοργικότητας και με απάθεια.
Όλοι οι λαοί! Σηκωθείτε για να Με εξυμνήσετε και να Με δοξάσετε! Όλη η ατελείωτη δόξα,
εις τους αιώνες των αιώνων, υπάρχει χάρη σ’ Εμένα και καθιερώθηκε από Εμένα. Ποιος
τολμά να πάρει τη δόξα για τον εαυτό του; Ποιος τολμά να αντιμετωπίσει τη δόξα Μου ως
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κάτι το υλικό; Θα σφαγιαστούν από το χέρι Μου! Ω, βάναυσοι άνθρωποι! Σας δημιούργησα
και φρόντισα για εσάς και σας έχω καθοδηγήσει μέχρι σήμερα, ωστόσο δεν γνωρίζετε το
παραμικρό για Εμένα και δεν Με αγαπάτε καθόλου. Πώς μπορώ να σας δείξω ξανά έλεος;
Πώς μπορώ να σας σώσω; Μπορώ μόνο να σας αντιμετωπίσω με την οργή Μου! Θα σας
ξεπληρώσω με καταστροφή, θα σας ξεπληρώσω με αιώνια παίδευση. Αυτή είναι δικαιοσύνη,
μόνον έτσι μπορεί να γίνει.
Η βασιλεία Μου είναι συμπαγής και σταθερή, δεν θα καταρρεύσει ποτέ, παρά θα
υπάρχει για όλη την αιωνιότητα! Οι υιοί Μου, οι πρωτότοκοι υιοί Μου, οι άνθρωποί Μου θα
απολαμβάνουν ευλογίες μαζί Μου παντοτινά. Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν τα πνευματικά
ζητήματα και εκείνοι που δεν λαμβάνουν αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα, αργά ή γρήγορα,
θα αποκοπούν από τη βασιλεία Μου. Δεν θα φύγουν με τη θέλησή τους, αλλά θα εκδιωχθούν
με τη βία υπό την εξουσία της σιδερένιας ράβδου Μου, από τη μεγαλοπρέπειά Μου και,
επιπλέον, θα τους πετάξω έξω κλοτσηδόν. Θα αποκαλυφθούν τώρα όλοι εκείνοι που είχαν
καταληφθεί πριν από μοχθηρά πνεύματα για ένα διάστημα (εκ γενετής). Θα σε πετάξω έξω!
Θυμάσαι ακόμα τι είχα πει; Εγώ, ο άγιος και αψεγάδιαστος Θεός, δεν κατοικώ σ’ έναν μιαρό
και βρωμερό ναό. Εκείνοι που είχαν καταληφθεί από μοχθηρά πνεύματα το γνωρίζουν και δεν
χρειάζεται να το διευκρινίσω. Δεν σ’ έχω προκαθορίσει! Είσαι παλιός Σατανάς, κι όμως,
θέλεις να παρεισφρήσεις στη βασιλεία Μου! Με τίποτα! Σου το λέω! Σήμερα θα σου το
καταστήσω απολύτως σαφές: Εκείνους που επέλεξα κατά τη δημιουργία της ανθρωπότητας,
τους έχω εμποτίσει με την ποιότητα και τη διάθεσή Μου· συνεπώς, σήμερα είναι πιστοί μόνο
σ’ Εμένα, μπορούν να σηκώσουν ένα φορτίο για την εκκλησία και είναι πρόθυμοι να
δαπανήσουν τον εαυτό του για Εμένα και να Μου προσφέρουν όλο τους το είναι. Εκείνοι που
δεν επέλεξα, έχουν εντούτοις διαφθαρεί από τον Σατανά έως έναν ορισμένο βαθμό, και δεν
κατέχουν καθόλου από την ποιότητα και τη διάθεσή Μου. Νομίζετε ότι τα λόγια Μου είναι
αντιφατικά, όμως τα λόγια «έχετε προκαθοριστεί και επιλεγεί από Εμένα, ωστόσο φέρετε τις
συνέπειες των ενεργειών σας» αναφέρονται όλα στον Σατανά. Τώρα θα εξηγήσω ένα σημείο:
Σήμερα, κανένας από εκείνους που μπορούν να σηκωθούν και να αναλάβουν την εξουσία των
εκκλησιών, να γίνουν ποιμένες των εκκλησιών, να νοιάζονται για το φορτίο Μου και να
κατέχουν ειδικές λειτουργίες, δεν βρίσκεται στην υπηρεσία του Χριστού. Όλοι τους είναι
εκείνοι που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Σας το λέω αυτό για να μην ανησυχείτε
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υπερβολικά και καθυστερείτε την πρόοδο της ζωής σας. Πόσοι μπορούν να κερδίσουν την
ιδιότητα του πρωτότοκου υιού; Θα μπορούσε να είναι κάτι τόσο εύκολο όσο η απόκτηση ενός
διπλώματος; Αδύνατον! Αν δεν σας οδηγούσα στην τελείωση, θα είχατε εδώ και πολύ καιρό
διαφθαρεί ως έναν βαθμό από τον Σατανά. Γι’ αυτό έχω επανειλημμένως τονίσει ότι θα
φροντίζω και θα προστατεύω πάντοτε όσους είναι αφοσιωμένοι σ’ Εμένα, και θα τους
προφυλάσσω από το να πάθουν κάποιο κακό και να υποφέρουν. Εκείνοι που δεν έχω
προκαθορίσει είναι εκείνοι που έχουν καταληφθεί από μοχθηρά πνεύματα, εκείνοι που είναι
αναίσθητοι και αργόστροφοι, είναι πνευματικά καθυστερημένοι και δεν μπορούν να γίνουν
ποιμένες των εκκλησιών (δηλαδή, εκείνοι που έχουν ενθουσιασμό, αλλά δεν έχουν σαφή
εικόνα σχετικά με τα οράματα). Πρέπει γρήγορα να εξαφανιστείς από μπροστά Μου, και το
γοργόν και χάριν έχει, μην τυχόν και αηδιάσω και θυμώσω που σε βλέπω. Αν φύγεις γρήγορα
από εδώ, θα λάβεις λιγότερη παίδευση, όμως, όσο περισσότερο καθυστερείς, τόσο πιο σκληρή
θα είναι η παίδευση. Το κατάλαβες; Μην είσαι τόσο ξεδιάντροπος! Είσαι ακόλαστος και
αχαλίνωτος, αδιάφορος και ανεύθυνος, και δεν γνωρίζεις καθόλου τι σκουπίδι είσαι! Είσαι
τυφλός!
Εκείνοι που έχουν ισχύ στη βασιλεία Μου είναι όλοι προσεκτικά επιλεγμένοι από Εμένα
και έχουν υποβληθεί σε επανειλημμένους ελέγχους· κανένας δεν μπορεί να τους νικήσει. Τους
έχω δώσει δύναμη, οπότε δεν θα αποτύχουν και δεν θα ξεστρατίσουν ποτέ. Έχουν πάρει την
έγκρισή Μου. Από εδώ και πέρα, οι υποκριτές θα δείχνουν την πραγματική τους όψη και ότι
είναι ικανοί για κάθε είδους επαίσχυντα πράγματα, όμως, τελικά, δεν θα γλιτώσουν από το
χέρι Μου που παιδεύει και αποτεφρώνει τον Σατανά. Ο ναός Μου θα είναι άγιος και άσπιλος.
Αποτελεί μαρτυρία Μου, φανέρωσή Μου και δόξα προς το όνομά Μου. Είναι η αιώνια
κατοικία Μου και το αντικείμενο της αιώνιας αγάπης Μου. Συχνά τον χαϊδεύω με το χέρι της
αγάπης, τον παρηγορώ με τη γλώσσα της αγάπης, νοιάζομαι για εκείνον με τα μάτια της
αγάπης και τον αγκαλιάζω μέσα στο στήθος της αγάπης, ώστε να μην πέσει στις παγίδες των
μοχθηρών ούτε να εξαπατηθεί από τον Σατανά. Σήμερα, εκείνοι που Μου παρέχουν
υπηρεσία, αλλά δεν έχουν σωθεί, θα χρησιμοποιηθούν από Εμένα για τελευταία φορά. Γιατί
βιάζομαι να αποτινάξω αυτά τα πράγματα από τη βασιλεία Μου; Γιατί πρέπει να τους
εξαφανίσω από μπροστά Μου; Τους μισώ μέχρι το μεδούλι των οστών Μου! Γιατί δεν τους
σώζω; Γιατί τους σιχαίνομαι; Γιατί πρέπει να τους χτυπήσω μέχρι θανάτου; Γιατί πρέπει να
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τους καταστρέψω; (Δεν πρέπει να μείνει ούτε ίχνος τους μπροστά Μου, ούτε καν οι στάχτες
τους.) Γιατί; Ακόμη και ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, ο αρχαίος όφις, και ο παλιός Σατανάς
αναζητούν μη κεκτημένη θρέψη στη βασιλεία Μου! Μην ονειροπολείς άλλο πια! Όλοι τους θα
εκμηδενιστούν και θα γίνουν στάχτη!
Θα καταστρέψω αυτήν την εποχή, θα τη μετατρέψω στη βασιλεία Μου και θα ζω και θα
απολαμβάνω με τους ανθρώπους που αγαπώ για όλη την αιωνιότητα. Αυτά τα ακάθαρτα
στοιχεία δεν πρέπει να νομίζουν ότι μπορούν να παραμείνουν στη βασιλεία Μου. Νομίζεις ότι
μπορείς να ψαρεύεις σε θολά νερά; Ξέχασε αυτές τις φαντασιοπληξίες! Δεν ξέρεις ότι τα
πάντα διερευνούνται από τα μάτια Μου! Δεν ξέρεις ότι τα πάντα διευθετούνται από τα χέρια
Μου! Μη νομίζεις ότι είσαι τόσο ευυπόληπτος! Ο καθένας σας πρέπει να πάει στη θέση που
του αρμόζει. Μην υποκρίνεστε ότι είστε ταπεινοί (αναφέρομαι σ’ εκείνους που είναι
ευλογημένοι) ή ότι τρέμετε και φοβάστε (αναφέρομαι σ’ εκείνους που υποφέρουν από τα
δεινά). Τώρα, όλοι θα πρέπει να το γνωρίζουν οι ίδιοι μέσα στην καρδιά τους. Ακόμα κι αν δεν
αναφέρω το όνομά σου, θα πρέπει να είσαι σίγουρος, καθότι έχω απευθύνει τα λόγια Μου σε
κάθε άτομο ξεχωριστά. Ανεξαρτήτως από το αν είσαι εκλεκτός Μου ή όχι, τα λόγια Μου
απευθύνονται σε όλες τις υφιστάμενες καταστάσεις σας. Δηλαδή, αν είστε ανάμεσα στους
εκλεκτούς Μου, τότε μιλάω για την κατάσταση εκείνων που έχω επιλέξει, με βάση την
παρουσίασή σας. Όσο για εκείνους που δεν είναι ανάμεσα στους εκλεκτούς Μου, μιλάω
επίσης σύμφωνα με την κατάστασή τους. Συνεπώς, τα λόγια Μου έχουν ειπωθεί ως ένα
σημείο. Ο καθένας θα πρέπει να έχει μια καλή ιδέα περί αυτού. Μην έχετε αυταπάτες! Μη
φοβάστε! Επειδή ο αριθμός των ανθρώπων είναι περιορισμένος, σχεδόν μηδαμινός, η
εξαπάτηση δεν θα λειτουργήσει! Όποιος λέω ότι είναι εκλεκτός, είναι εκλεκτός, και όσο καλά
κι αν υποκρίνεσαι, χωρίς την ποιότητά Μου θα αποτύχεις. Επειδή Εγώ κρατάω τον λόγο Μου,
δεν διακόπτω στην τύχη τα ίδια Μου τα σχέδια. Κάνω οτιδήποτε θέλω να κάνω, επειδή ό,τι
κάνω είναι σωστό, είμαι ανώτερος και είμαι μοναδικός. Σου έγινε σαφές; Το κατάλαβες;
Τώρα, αφότου διαβάσουν τα λόγια Μου, εκείνοι που κάνουν κακό και είναι διεφθαρμένοι
και δόλιοι, εργάζονται επίσης σκληρά για να αναζητήσουν την πρόοδο και να καταβάλουν την
προσωπική τους προσπάθεια. Θέλουν να πληρώσουν μόνο ένα μικρό τίμημα για να
τρυπώσουν στη βασιλεία Μου. Θα πρέπει να ξεχάσουν αυτές τις σκέψεις! (Αυτοί οι άνθρωποι
δεν έχουν καμία ελπίδα, καθότι δεν τους έχω δώσει την ευκαιρία για να μετανοήσουν.) Εγώ
208

φυλάω την πύλη της βασιλείας Μου. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στη
βασιλεία Μου κατά το δοκούν; Πιστεύεις ότι η βασιλεία Μου απλώς θα δεχθεί κάθε είδους
σαβούρα; Ότι η βασιλεία Μου θα δεχθεί κάθε είδους άχρηστο σκουπίδι; Κάνεις λάθος!
Σήμερα, εκείνοι που βρίσκονται στη βασιλεία είναι εκείνοι που κατέχουν βασιλική εξουσία
μαζί Μου· τους έχω καλλιεργήσει προσεκτικά. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί
απλώς επειδή μπορεί να το θέλεις, πρέπει να λάβεις την έγκρισή Μου. Και αυτό δεν είναι κάτι
που συζητιέται με κανέναν, αλλά κάτι που διευθετώ Εγώ ο ίδιος. Γίνεται ό,τι πω Εγώ. Τα
μυστήριά Μου αποκαλύπτονται σ’ αυτούς που αγαπώ. Εκείνοι που πράττουν το κακό, δηλαδή,
εκείνοι που δεν έχω επιλέξει, δεν έχουν το δικαίωμα για να τα λάβουν. Ακόμα κι αν τα
ακούσουν, δεν θα καταλάβουν, επειδή ο Σατανάς έχει καλύψει τα μάτια τους και έχει
καταλάβει την καρδιά τους, καταστρέφοντας ολόκληρο το είναι τους. Γιατί λέγεται ότι οι
ενέργειές Μου είναι καταπληκτικές και σοφές και ότι κινητοποιώ τα πάντα στην υπηρεσία
Μου; Θα παραδώσω στον Σατανά εκείνους που δεν έχουν προκαθοριστεί και επιλεχθεί από
Εμένα ώστε να τους τιμωρήσει και να τους διαφθείρει, και δεν θα συμμετάσχω στην τιμωρία
τους. Τόσο σοφός είμαι! Ποιος το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό; Χωρίς καμία απολύτως
προσπάθεια, το σπουδαίο έργο Μου έχει επιτευχθεί, έτσι δεν είναι;

Κεφάλαιο 82
Όλοι τρομοκρατούνται μόλις ακούνε τον λόγο Μου. Τους πιάνει όλους τρόμος. Τι
φοβάστε; Δεν πρόκειται να σας σκοτώσω! Είναι επειδή νιώθετε ενοχές και τρέμετε μήπως σας
ανακαλύψουν. Αυτά που κάνετε πίσω από την πλάτη Μου είναι τόσο ασήμαντα και ευτελή.
Αυτό Με έχει κάνει να σας μισώ τόσο πολύ, που εύχομαι ολόψυχα να είχα πετάξει στο πηγάδι
της αβύσσου, όλους εκείνους που δεν είχα προκαθορίσει και επιλέξει, για να γίνουν χίλια
κομμάτια. Ωστόσο, έχω το σχέδιό Μου, έχω τους στόχους Μου. Για την ώρα, θα σου χαρίσω
τη ζωή, δεν θα σε πετάξω έξω κλοτσηδόν, παρά μόνον αφότου λάβει τέλος η υπηρεσία σου σ’
Εμένα. Δεν θέλω να βλέπω μπροστά Μου τέτοιου είδους πλάσματα, ντροπιάζουν το όνομά
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Μου! Το ξέρετε; Καταλαβαίνετε; Άχρηστοι λεχρίτες! Καταλάβετέ το καλά! Όταν τίθεσαι σε
χρήση, είμαι Εγώ Αυτός που το κάνει, και όταν δεν τίθεσαι σε χρήση, είναι επίσης εξαιτίας
Μου. Τα πάντα ενορχηστρώνονται από Εμένα, και στα χέρια Μου τα πάντα είναι υπάκουα
και τακτοποιημένα. Οποιοσδήποτε τολμάει να βγει εκτός σειράς, θα θανατωθεί αμέσως από
τα χέρια Μου. Λέω συχνά «θανατώνω»· νομίζεις ότι το κάνω πραγματικά με τα ίδια Μου τα
χέρια; Δεν χρειάζεται! Οι ενέργειές Μου δεν είναι τόσο ανόητες όσο φαντάζονται οι
άνθρωποι. Τι σημαίνει ότι λέγεται πως τα πάντα καθιερώνονται και ολοκληρώνονται από τον
λόγο Μου; Τα πάντα ολοκληρώνονται χωρίς Εγώ να κουνήσω το δαχτυλάκι Μου.
Καταλαβαίνετε το πραγματικό νόημα του λόγου Μου;
Δεν θα σώσω ποτέ κανέναν από εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία. Δεν έχουν
μερίδιο στη βασιλεία Μου. Κι αυτό επειδή αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με εξωτερικά
ζητήματα, αντί να κάνουν το θέλημά Μου. Παρόλο που τους χρησιμοποιώ τώρα, στην
πραγματικότητα, είναι οι άνθρωποι που μισώ περισσότερο, οι άνθρωποι που απεχθάνομαι πιο
πολύ. Σήμερα, αγαπώ όποιον μπορεί να κάνει το θέλημά Μου, όποιον μπορεί να νοιαστεί για
τα φορτία Μου και όποιον μπορεί να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για Εμένα, με αληθινή
καρδιά και ειλικρίνεια, κι Εγώ θα τους διαφωτίζω συνεχώς, δεν θα τους αφήσω να φύγουν
μακριά Μου. Συχνά λέω: «Σε εκείνους που ειλικρινά ξοδεύουν για Εμένα, είναι σίγουρο ότι θα
σε ευλογήσω εξαιρετικά». Σε τι αναφέρεται η λέξη «ευλογήσω»; Ξέρεις; Όσον αφορά το
υφιστάμενο έργο του Αγίου Πνεύματος, υποδεικνύει τα φορτία που σου δίνω. Όλοι εκείνοι
που μπορούν να σηκώσουν ένα φορτίο για την εκκλησία, που ειλικρινά προσφέρουν τον
εαυτό τους για Εμένα, το φορτίο και η ειλικρινής καρδιά τους είναι ευλογία από Εμένα.
Επιπροσθέτως, οι αποκαλύψεις Μου σ’ εκείνους είναι επίσης μια ευλογία από Εμένα. Αυτό
ισχύει επειδή εκείνοι που δεν έχουν τώρα κάποιο φορτίο, δεν είναι προκαθορισμένοι και
επιλεγμένοι από Εμένα· έχουν ήδη πέσει επάνω τους οι κατάρες Μου. Αυτό σημαίνει ότι
εκείνοι που έχω προκαθορίσει και επιλέξει έχουν ένα μερίδιο στις θετικές πτυχές των όσων
έχω πει, ενώ εκείνοι που δεν έχω προκαθορίσει και επιλέξει μπορούν να μετέχουν μόνο στις
αρνητικές πτυχές των ομιλιών Μου. Όσο περισσότερο εκφέρονται τα λόγια Μου, τόσο πιο
ξεκάθαρο γίνεται το νόημά τους. Όσο περισσότερο τα εκφέρω, τόσο πιο σαφή γίνονται. Όλοι
εκείνοι που είναι διεφθαρμένοι και δόλιοι, τους οποίους δεν έχω προκαθορίσει, τους έχω
καταραστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί λέγεται ότι το έτος, ο μήνας, η ημέρα,
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ακόμα και η ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο της γέννησής σας έχουν όλα σχεδιαστεί
καταλλήλως από Εμένα; Έχω από καιρό προκαθορίσει ποιος θα έχει την ιδιότητα του
πρωτότοκου υιού. Βρίσκονται στα μάτια Μου, έχουν από καιρό κριθεί ως πολύτιμοι από
Εμένα και έχουν από καιρό μια θέση στην καρδιά Μου. Κάθε λέξη που λέω έχει βάρος και
φέρει τις ιδέες Μου. Ο άνθρωπος δεν μετράει! Εκτός από εκείνους τους λίγους, τους οποίους
αγαπώ και έχουν την ιδιότητα των πρωτότοκων υιών, ποιοι λίγοι νοιάζονται για το θέλημά
Μου; Τι αξίζουν οι υιοί Μου; Τι αξίζουν οι άνθρωποί Μου; Κατά το παρελθόν, ο όρος «υιοί
Μου» ήταν ένας τίτλος για τους πρωτότοκους υιούς Μου. Όμως, εκείνοι από τους υιούς και
τους ανθρώπους Μου που δεν γνωρίζουν ντροπή, νόμιζαν ότι ήταν ένας τιμητικός τίτλος
προσφώνησής τους. Μην παίζετε ξεδιάντροπα τον ρόλο των πρωτότοκων υιών Μου· το
αξίζεις αυτό; Σήμερα, οι μόνοι που έχουν επαληθευτεί είναι εκείνοι που έχουν τεθεί σε
σημαντικές θέσεις ενώπιόν Μου. Έχουν αποκτήσει την ιδιότητα των πρωτότοκων υιών.
Έχουν ήδη ένα μερίδιο στον θρόνο Μου, στο στέμμα Μου, στη δόξα Μου και στη βασιλεία
Μου. Τα πάντα έχουν σχολαστικά διευθετηθεί από Εμένα. Όλοι εκείνοι που λαμβάνουν την
ιδιότητα των πρωτότοκων υιών σήμερα, έχουν όλοι υποβληθεί σε μεγάλο πόνο, διώξεις και
αντιξοότητες, όπως αυτές που αντιμετώπισαν στις οικογένειές τους από τότε που γεννήθηκαν,
στις ίδιες τις προοπτικές τους, την εργασία, τον γάμο κ.τ.λ. Αυτοί οι πρωτότοκοι υιοί δεν
έχουν κερδίσει αυτήν την ιδιότητα χωρίς να πληρώσουν κανένα τίμημα. Έχουν υποβληθεί ήδη
σε όλες τις πλευρές της ζωής: στις καλές και τις κακές, και σε όλα τα σκαμπανεβάσματα. Όλοι
εκείνοι που θεωρούνταν ευυπόληπτοι από τους ανθρώπους του κόσμου και ζούνε άνετα στο
σπίτι τους, δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα στους πρωτότοκους υιούς. Δεν αξίζουν να είναι
πρωτότοκοι υιοί· ντροπιάζουν το όνομά Μου, σε καμία περίπτωση δεν τους θέλω. Οι υιοί και
οι άνθρωποί Μου, τους οποίους έχω επιλέξει, έχουν επίσης καλή υπόληψη στον κόσμο, όμως
υπολείπονται κατά πολύ των πρωτότοκων υιών Μου. Τώρα χρησιμοποιώ κάποιους
ανθρώπους, όμως πολλοί ανάμεσά τους δεν έχουν καν τα προσόντα να είναι άνθρωποί Μου,
είναι τα αντικείμενα της αιώνιας καταδίκης. Χρησιμεύουν για να Μου παρέχουν υπηρεσία για
κάποιο χρονικό διάστημα, όχι για μακροπρόθεσμη χρήση. Εκείνοι που είναι για
μακροπρόθεσμη χρήση έχουν ήδη προκαθοριστεί στην καρδιά Μου. Αυτό σημαίνει ότι
εκείνους που θέτω σε μια σημαντική θέση, είναι εκείνοι τους οποίους αγαπώ κι έχω από καιρό
ξεκινήσει να χρησιμοποιώ. Δηλαδή, η λειτουργία τους έχει ήδη οριστεί. Όσον αφορά εκείνους
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που απεχθάνομαι, στο υφιστάμενο στάδιο απλώς χρησιμοποιούνται προσωρινά. Όταν έρθουν
οι ξένοι, οι πρωτότοκοι υιοί θα σας αποκαλυφθούν τότε ξεκάθαρα.
Σήμερα, απαιτώ από εσάς να μεγαλώσετε γρήγορα και να νοιαστείτε για το φορτίο που
κουβαλάω. Αυτό το φορτίο δεν είναι πολύ μεγάλο και θα σας βάλω να κάνετε μόνο όσα είναι
εντός των ικανοτήτων σας. Γνωρίζω το ανάστημά σας, γνωρίζω ποιες λειτουργίες μπορείτε να
εκτελέσετε. Τα γνωρίζω όλα αυτά και τα καταλαβαίνω. Απλώς εύχομαι οι υιοί Μου να
απαρνηθείτε πρόθυμα τον εαυτό σας, να καταφέρετε πραγματικά να αγαπήσετε ό,τι αγαπώ,
να μισήσετε ό,τι μισώ, να κάνετε ό,τι κάνω και να λέτε ό,τι λέω. Να μην σας ελέγχουν ο
χώρος, η γεωγραφία, ο χρόνος ή οποιοδήποτε άτομο. Εύχομαι τα πνεύματά σας να είναι
ελεύθερα παντού και ο καθένας από εσάς να μπορεί να σταθεί στη θέση των πρωτότοκων
υιών. Ποιος προσφέρει σήμερα όλο του το είναι σ’ Εμένα; Ποιος ξοδεύει πιστά για Εμένα;
Ποιος είναι μέρα-νύχτα στο πόδι για Εμένα; Ποιος αναλαμβάνει τις δουλειές του σπιτικού
Μου για Εμένα; Ποιος ελαφρύνει το φορτίο από τους ώμους Μου για Εμένα; Δεν είναι οι υιοί
Μου; Όλα όσα κάνω είναι για να οδηγήσω στην τελείωση του υιούς Μου και ως υπηρεσία
προς τους υιούς Μου, το κατάλαβες; Τα πάντα είναι για τους πρωτότοκους υιούς Μου, κι Εγώ
δεν κάνω λάθη. Μη νομίζεις ότι κρίνω λάθος τους ανθρώπους. Μη νομίζεις ότι σε περιφρονώ.
Μη νομίζεις ότι δεν αξιοποιώ όπως πρέπει τα σπουδαία ταλέντα. Μη νομίζεις ότι κάνω λάθος
που δεν σε προκαθορίζω. Αντιθέτως, είσαι εσύ που δεν το αξίζεις! Το ξέρεις; Τώρα θα
επιβεβαιώσω κάποια πράγματα για εσάς: Όποιος συχνά πυροδοτεί τον θυμό Μου, όποιος
μπαίνει συχνά στο στόχαστρο της κριτικής ή της αντιμετώπισής Μου, είναι σίγουρα στο
στόχαστρο του μίσους Μου. Είναι σίγουρο ότι θα πεθάνουν, έχει χαραχτεί σε πέτρα. Έχω πει
ότι δεν θα αντιμετωπίσω πλέον τους πρωτότοκους υιούς Μου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι
έχουν περάσει ήδη από τις σκληρές δοκιμασίες Μου κι έχουν πάρει την έγκρισή Μου.
Οποιονδήποτε κοιτάζω με βλοσυρό βλέμμα θα αντιμετωπίσει κίνδυνο· δεν φοβάστε; Πολλοί
θα πεθάνουν μόλις εκστομιστούν τα λόγια Μου. Ωστόσο, κάποιοι εξακολουθούν να διατηρούν
τη σάρκα τους, μόνο που το πνεύμα τους είναι νεκρό. Η πιο ξεκάθαρη απόδειξη είναι ότι δεν
έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν τίποτα που να τους συγκρατεί. (Έχουν ήδη
διαφθαρεί από τον Σατανά σε μεγάλο βαθμό.) Όποτε η σάρκα τους απαλείφεται, συμβαίνει
βάση κατάλληλου σχεδιασμού από Εμένα και σε στιγμή που έχω Εγώ ορίσει. Ο πνευματικό
θάνατός τους δεν μπορεί να Μου παρέχει κάποια σπουδαία υπηρεσία. Θα χρησιμοποιήσω τη
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σάρκα τους για να δείξω τα θαύματα των πράξεών Μου. Αυτοί οι άνθρωποι θα πειστούν, θα
εξυμνούν ασταμάτητα, δεν θα υπάρχει ούτε ένας χωρίς φόβο Θεού και κανένας που να μη Με
φοβάται. Δεν παίρνω καμία λεπτομέρεια ελαφρώς. Όλοι ζούνε ή πεθαίνουν χάρη σ’ Εμένα και
κανένας δεν μπορεί να φύγει πριν πραγματοποιήσει την υπηρεσία του για Εμένα. Ακόμα και ο
Σατανάς δεν μπορεί να υποχωρήσει μέσα στο πηγάδι της αβύσσου πριν πραγματοποιήσει την
υπηρεσία του για Εμένα. Κάθε βήμα που κάνω είναι σταθερό και σίγουρο και πατάει σε
στέρεο έδαφος. Κανένα από τα βήματά Μου δεν είναι επιφανειακό, ούτε κατ’ ελάχιστον.
Ποιος τολμά να συγκριθεί μαζί Μου; Ποιος θα τολμούσε να Μου αντιταχθεί; Θα σε
θανατώσω αμέσως! Δεν θα μείνει ίχνος σου και η σάρκα σου θα εξαλειφθεί· αυτό είναι
απόλυτο. Θα το βάλω σε εφαρμογή μόλις το πω, και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Ο κόσμος
καταρρέει μέρα με τη μέρα. Η ανθρωπότητα χάνεται μέρα με τη μέρα. Η βασιλεία Μου
παίρνει μορφή μέρα με τη μέρα. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Το
μένος Μου μεγαλώνει καθημερινά, οι παιδεύσεις Μου γίνονται ακόμα πιο αυστηρές
καθημερινά και ο λόγος Μου γίνεται πιο σκληρός καθημερινά. Εσείς περιμένετε ακόμα να
μαλακώσει η γλώσσα Μου για εσάς, να απαλύνει ο τόνος Μου· ξανασκεφτείτε το! Εξαρτάται
από το ποιον αντιμετωπίζω. Σ’ εκείνους που αγαπώ, ο τόνος Μου είναι ήπιος, πάντοτε
παρηγορητικός. Σε εσάς, μπορώ να είμαι μόνο σκληρός και επικριτικός, προσθέτοντας
επιπλέον παίδευση και μένος. Χωρίς να είναι γνωστό, η κατάσταση σε κάθε χώρα του κόσμου
είναι ολοένα πιο τεταμένη, καταρρέουν μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα βυθίζονται στο
χάος. Οι επικεφαλής κάθε χώρας ελπίζουν όλοι να κερδίσουν εξουσία στο τέλος. Δεν το
περιμένουν, όμως έχει πέσει ήδη επάνω τους η παίδευσή Μου. Προσπαθούν να Μου
αρπάξουν την εξουσία, όμως απλώς ονειρεύονται! Ακόμα και ο επικεφαλής των Ηνωμένων
Εθνών πρέπει να ικετεύει για να τον συγχωρέσω. Οι μοχθηρές πράξεις του είναι πολυάριθμες.
Τώρα είναι η ώρα για παίδευση. Δεν θα τον αφήσω να ξεφύγει εύκολα. Όλοι όσοι βρίσκονται
στην εξουσία πρέπει να βγάλουν το στέμμα τους. Μόνον σ’ Εμένα αξίζει να εξουσιάζω τα
πάντα. Τα πάντα εξαρτώνται από Εμένα. Όλοι εξαρτώνται από Εμένα, για να μην αναφέρω
μερικούς ξένους. Θα θανατώσω αμέσως εκείνους που Με εξετάζουν εξονυχιστικά, επειδή το
έργο Μου έχει φτάσει ήδη μέχρι εδώ. Κάθε μέρα υπάρχει μια νέα αποκάλυψη, κάθε μέρα
υπάρχει ένα νέο φως. Τα πάντα γίνονται ολοένα πιο ολοκληρωμένα. Η τελευταία ημέρα του
Σατανά πλησιάζει όλο και πιο πολύ και διαφαίνεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ.
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Κεφάλαιο 83
Δεν γνωρίζετε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός, δεν γνωρίζετε ότι όλα τα ζητήματα και τα
πράγματα βρίσκονται υπό τον έλεγχό Μου! Τι σημαίνει ότι τα πάντα δημιουργούνται και
ολοκληρώνονται από Εμένα; Οι ευλογίες ή τα δεινά κάθε ατόμου εξαρτώνται όλα από την
εκπλήρωσή Μου, από τις ενέργειές Μου. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος; Τι μπορεί να
πετύχει ο άνθρωπος με τη σκέψη; Σ’ αυτήν την τελική εποχή, σ’ αυτήν την ακόλαστη εποχή, σ’
αυτόν τον σκοτεινό κόσμο που έχει διαφθείρει ο Σατανάς έως ένα βαθμό, ποιοι λιγοστοί
μπορούν να είναι σε αρμονία με το θέλημά Μου; Είτε πρόκειται για σήμερα, είτε για εχθές,
είτε για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον, οι ζωές όλων καθορίζονται από Εμένα. Το αν
λαμβάνουν ευλογίες ή υποφέρουν από δεινά, και το αν αγαπιούνται ή μισούνται από Εμένα,
έχει επακριβώς καθοριστεί μεμιάς από Εμένα. Ποιος ανάμεσά σας τολμά να ισχυριστεί ότι ο
ίδιος καθορίζει τα βήματά του και ότι η μοίρα του βρίσκεται στον δικό του έλεγχο; Ποιος
τολμά να το πει αυτό; Ποιος τολμά να είναι τόσο εριστικός; Ποιος δεν Με φοβάται; Ποιος
βαθιά μέσα του είναι απειθής απέναντί Μου; Ποιος τολμά να ενεργεί όπως του αρέσει; Θα
τους παιδεύσω επί τόπου, και είναι σίγουρο ότι δεν θα δείξω κανένα έλεος πλέον στους
ανθρώπους ούτε θα τους σώσω. Αυτήν τη φορά, δηλαδή, μόλις θα έχετε αποδεχθεί το όνομά
Μου, θα είναι η τελευταία φορά που θα δείξω επιείκεια απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό
πάει να πει ότι έχω επιλέξει μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι, παρόλο που οι ευλογίες τους δεν
είναι αιώνιες, έχουν απολαύσει μεγάλο μέρος της χάρης Μου. Συνεπώς, παρόλο που δεν έχει
προκαθοριστεί να είσαι αιωνίως ευλογημένος, Εγώ δεν θα σε κακομεταχειριστώ και θα είσαι
πολύ καλύτερα από εκείνους που θα υποστούν άμεσα δεινά.
Πραγματικά, η κρίση Μου έχει ήδη φτάσει σε ένα υψηλό βαθμό, εισέρχεται σε μια
περιοχή άνευ προηγουμένου. Η κρίση Μου εφαρμόζεται στον καθένα· τώρα είναι μια
οργισμένη κρίση. Κατά το παρελθόν, ήταν μια μεγαλειώδης κρίση, πολύ διαφορετική απ’ ό,τι
σήμερα. Κατά το παρελθόν, οι άνθρωποι δεν ένιωθαν τον παραμικρό φόβο, παρά μόνο όταν
έρχονταν αντιμέτωποι με μια περίπτωση εφαρμογής κρίσης. Τώρα, αν ακούσουν έστω και μία
λέξη, τρέμουν σύγκορμοι. Κάποιος φοβάται ακόμα και που ανοίγω το στόμα Μου. Αν η φωνή
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Μου ακουστεί, όταν αρχίσω να μιλάω, είναι τόσο τρομαγμένος που δεν ξέρει τι να κάνει, και
τότε επιθυμεί ειλικρινά να κρυφτεί σε μια τρύπα στο έδαφος, να μείνει κρυμμένος στην πιο
σκοτεινή γωνιά. Αυτού του είδους το άτομο δεν μπορεί να σωθεί, επειδή έχει καταληφθεί από
μοχθηρά πνεύματα. Όταν κρίνω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, το αρχαίο ερπετό, εκείνος θα
είναι δειλός, θα φοβάται ακόμα και να τον δουν οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά ένας
απόγονος του Σατανά, γεννημένος στο σκότος.
Κατά το παρελθόν, χρησιμοποιούσα συχνά τις λέξεις «προκαθορισμός» και «επιλογή». Τι
σημαίνουν όμως; Πώς προκαθορίζω και επιλέγω; Γιατί κάποιος να μην είναι ανάμεσα στους
προκαθορισμένους και επιλεγμένους; Πώς μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό; Όλα αυτά
απαιτούν μια ξεκάθαρη επεξήγηση από Εμένα και όλα απαιτούν να μιλήσω ευθέως. Αν
αποκάλυπτα αυτά τα πράγματα μέσα σας, τότε οι κουτοί θα πίστευαν εσφαλμένα ότι
επρόκειτο για μια σκέψη δοσμένη από τον Σατανά! Θα διασυρόμουν αδίκως! Τώρα, θα
μιλήσω απερίφραστα, χωρίς να κρύψω τίποτα: Όταν δημιούργησα τα πάντα, πρώτα
δημιούργησα εκείνα τα υλικά που βρίσκονται στην υπηρεσία των ανθρώπων (λουλούδια,
χορτάρι, δέντρα, δάση, βουνά, ποτάμια, λίμνες, τη στεριά και τη θάλασσα, κάθε είδους
έντομα, τα πουλιά, τα ζώα, κάποια εκ των οποίων είναι για να τα τρώνε οι άνθρωποι, κάποια
για να τα κοιτάνε). Δημιουργήθηκαν διάφορα είδη σπόρων για το ανθρώπινο είδος, σύμφωνα
με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Μόνον αφότου δημιούργησα
όλα αυτά, άρχισα να δημιουργώ τους ανθρώπους. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: Το πρώτο
είναι αυτοί που έχω επιλέξει και προκαθορίσει· το δεύτερο κατέχει τις ιδιότητες του Σατανά,
κι αυτό το είδος δημιουργήθηκε πριν δημιουργήσω τον κόσμο, αλλά έχει διαφθαρεί εξ
ολοκλήρου από τον Σατανά, οπότε τους έχω εγκαταλείψει. Τότε, δημιούργησα ένα είδος
ανθρώπων που είναι επιλεγμένοι και προκαθορισμένοι από Εμένα, ο καθένας από τους
οποίους κατέχει τις ποιότητές Μου σε διαφορετικό βαθμό. Συνεπώς, εκείνοι που επιλέγονται
από Εμένα σήμερα, κατέχουν όλοι τους τις ποιότητές Μου σε διαφορετικό βαθμό. Παρόλο
που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, εξακολουθούν να ανήκουν σ’ Εμένα. Κάθε στάδιο
αποτελεί κομμάτι του σχεδίου διαχείρισής Μου. Το ό,τι οι έντιμοι εξουσιάζουν στη βασιλεία
Μου έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων από Εμένα. Εκείνοι που είναι διεφθαρμένοι και δόλιοι,
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι έντιμοι, επειδή είναι γόνος του Σατανά, έχουν
καταληφθεί από τον Σατανά, είναι πάντοτε δούλοι του Σατανά υπό τις διαταγές του, όμως
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όλα γίνονται για χάρη της εκπλήρωσης του θελήματός Μου. Το έκανα σαφές, ώστε να μη
χρειάζεται να το μαντέψετε. Εκείνους που οδηγώ στην τελείωση, θα τους φροντίζω και θα
τους προστατεύω. Εκείνοι που απεχθάνομαι, αφότου λάβει τέλος η υπηρεσία τους, θα φύγουν
από τον τόπο Μου. Όταν γίνεται αναφορά σ’ αυτούς τους ανθρώπους, εξοργίζομαι. Στο
άκουσμά τους, Μου γεννιέται μια μεγάλη επιθυμία να τους τακτοποιήσω εκείνη τη στιγμή,
όμως συγκρατιέμαι. Είμαι μετρημένος στον τρόπο που ενεργώ και μιλάω. Μπορώ να
συνθλίψω τον κόσμο σε μια έκρηξη θυμού, εκτός από εκείνους που έχω προκαθορίσει.
Αφότου ηρεμήσω, μπορώ να κρατάω τον κόσμο στην παλάμη του χεριού Μου, δηλαδή, έχω
τον έλεγχο των πάντων. Όταν δω ότι ο κόσμος έχει διαφθαρεί σε τέτοιο βαθμό που οι
άνθρωποι δεν μπορούν να τον αντέξουν, θα τον καταστρέψω στη στιγμή. Δεν θα μπορούσα
να το κάνω εκφέροντας μία μόνο λέξη;
Εγώ είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός. Δεν πραγματοποιώ υπερφυσικά σημεία και τέρατα,
αλλά όλη η πλάση είναι γεμάτη με τα θαυμαστά έργα Μου. Ο δρόμος μπροστά θα γίνει
ασύγκριτα πιο λαμπρός. Η αποκάλυψη του κάθε βήματος είναι ο τρόπος με τον οποίον σας
υποδεικνύω το σχέδιο διαχείρισής Μου. Αυτό σημαίνει ότι, στη συνέχεια, οι αποκαλύψεις θα
είναι ακόμα πιο πολυάριθμες και ολοένα πιο σαφείς. Ακόμα και κατά τη Χιλιετή Βασιλεία —
στο εγγύς μέλλον— πρέπει να προχωράτε σύμφωνα με τις αποκαλύψεις Μου, ακολουθώντας
τα βήματά Μου. Όλα έχουν πάρει μορφή, όλα είναι έτοιμα, οι ευλογημένοι έχετε αιώνιες
ευλογίες που σας περιμένουν· όσοι έχουν υποστεί οδύνες, τους περιμένει αιώνια παίδευση. Τα
μυστήριά Μου είναι υπερβολικά πολυάριθμα για εσάς, κάτι που για Εμένα είναι η πιο απλή
λέξη, για εσάς μπορεί να είναι η πιο δύσκολη. Συνεπώς, μιλάω ολοένα πιο πολύ, επειδή
καταλαβαίνετε υπερβολικά λίγα και χρειάζεστε να σας τα εξηγώ λέξη προς λέξη. Όμως, μην
ανησυχείτε τόσο πολύ, θα σας μιλήσω σύμφωνα με το έργο Μου.

Κεφάλαιο 84
Λόγω της έλλειψης γνώσης για Εμένα, ο άνθρωπος έχει διακόψει τη διαχείρισή Μου και
έχει υπονομεύσει τα σχέδιά Μου αμέτρητες φορές, όμως δεν έχει καταφέρει ποτέ να
εμποδίσει τα βήματά Μου προς τα εμπρός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ένας Θεός με
σοφία. Με περιβάλει απεριόριστη σοφία, Με περιβάλει απεριόριστο και ασύλληπτο μυστήριο.
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Ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ ικανός να το συλλάβει και να το καταλάβει πλήρως, από
αμνημονεύτων χρόνων έως την αιωνιότητα. Έτσι δεν είναι; Όχι μόνο υπάρχει σοφία σε κάθε
λέξη που λέω, υπάρχει και το κρυμμένο μυστήριο Μου. Με Εμένα, τα πάντα είναι μυστήριο
και κάθε κομμάτι Μου αποτελεί μυστήριο. Εσείς έχετε απλώς δει μυστήριο σήμερα, που
σημαίνει ότι έχετε δει την υπόστασή Μου, αλλά έχετε ακόμα να ξεδιαλύνετε αυτό το
κρυμμένο μυστήριο. Ο άνθρωπος μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία Μου μόνο αν ακολουθήσει
την καθοδήγησή Μου. Διαφορετικά, θα χαθεί μαζί με τον κόσμο και θα γίνει στάχτη. Εγώ
είμαι ο ίδιος ο πλήρης Θεός και κανένας άλλος, παρά ο ίδιος ο Θεός. Οι εκφράσεις του
παρελθόντος, όπως «φανέρωση του Θεού» είναι ήδη αναχρονιστικές· είναι ξεφτισμένα, παλιά
πράγματα που δεν ισχύουν επί του παρόντος. Πόσοι από εσάς το έχετε δει αυτό ξεκάθαρα;
Πόσοι από εσάς έχετε σιγουρευτεί για Εμένα σε αυτόν τον βαθμό; Όλα πρέπει να εξηγηθούν
με σαφήνεια και να διδαχθούν από Εμένα.
Το βασίλειο του Σατανά έχει καταστραφεί και οι άνθρωποί του σύντομα θα έχουν
τελειώσει την υπηρεσία που Μου παρέχουν. Θα εκδιωχθούν από τον οίκο Μου ο ένας μετά
τον άλλον, που σημαίνει ότι η αληθινή όψη εκείνων που μεταμφιέζονταν πριν για να παίξουν
διάφορους ρόλους έχει σήμερα αποκαλυφθεί, και όλοι τους θα αποκοπούν από τη βασιλεία
Μου. Πρέπει να θυμάστε! Από σήμερα και στο εξής, εκείνοι που απαρνούμαι, όπως κι εκείνοι
στο παρελθόν, είναι εκείνοι που απλώς υποκρίνονται, εκείνοι που είναι ψεύτικοι. Απλώς
έδιναν μια παράσταση για Εμένα και πρέπει να φύγουν από τη σκηνή, μόλις τελειώσει η
παράσταση. Εκείνοι που είναι πραγματικά οι υιοί Μου θα είναι επισήμως στη βασιλεία Μου
για να λαμβάνουν την αγάπη Μου και να απολαμβάνουν τις ευλογίες που έχω ήδη ετοιμάσει
για εσάς. Ευλογημένοι να είναι οι πρωτότοκοι υιοί! Είστε σήμερα κατάλληλοι για να σας
χρησιμοποιήσω, καθώς λάβατε προηγουμένως την εκπαίδευσή Μου. Πιστέψτε ότι είμαι ο
παντοδύναμος Θεός. Αυτά που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταφέρουν, Εγώ τα κάνω χωρίς
κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο για ανταγωνισμό. Μη
νομίζετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και ότι δεν είστε κατάλληλοι για να είστε
πρωτότοκοι υιοί Μου. Είστε απολύτως άξιοι! Αυτό ισχύει επειδή Εγώ είμαι Εκείνος που κάνει
και πετυχαίνει τα πάντα. Γιατί νομίζετε τώρα ότι έχετε τέτοιο ανάστημα; Είναι μόνο επειδή
δεν έχει έρθει η ώρα για να σας χρησιμοποιήσω πραγματικά. Τα μεγάλα ταλέντα δεν μπορούν
να χρησιμοποιούνται για ασήμαντο λόγο, το καταλάβατε; Είστε περιορισμένοι μόνο σε μια
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μικροσκοπική Κίνα, από ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο; Με άλλα λόγια, θα σας δοθούν όλοι οι
άνθρωποι από ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο για να τους οδηγήσετε και να γίνετε ποιμένες
τους, καθότι εσείς είστε οι πρωτότοκοι υιοί και η καθοδήγηση των αδελφών είναι το καθήκον
που πρέπει να εκτελέσετε. Να ξέρετε! Εγώ είμαι ο παντοδύναμος Θεός! Τονίζω για άλλη μια
φορά ότι Εγώ σας επιτρέπω να απολαμβάνετε. Εγώ είμαι Εκείνος που εργάζεται. Το Άγιο
Πνεύμα εργάζεται παντού και προπορεύεται προσωπικά.
Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τη σωτηρία Μου στο παρελθόν. Σας είναι αυτό τώρα
σαφές; Η σωτηρία Μου περιλαμβάνει διάφορες πτυχές: Μία από αυτές είναι ότι δεν υπάρχει
τίποτα προκαθορισμένο για ορισμένους ανθρώπους, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να
απολαύσουν καθόλου τη χάρη Μου. Μία άλλη είναι ότι υπάρχουν εκείνοι έχουν αρχικά
προκαθοριστεί, που απολαμβάνουν τη χάρη Μου για μια χρονική περίοδο, αλλά οι οποίοι θα
εξοντωθούν από Εμένα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι το χρονικό
διάστημα που έχω προκαθορίσει, και τότε οι ζωές τους θα έχουν πλήρως τελειώσει. Μια άλλη
πτυχή είναι ότι υπάρχουν εκείνοι που έχω προκαθορίσει και επιλέξει, οι οποίοι απολαμβάνουν
αιώνιες ευλογίες· απολαμβάνουν τη χάρη Μου από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως και τις
δυσκολίες που έχουν περάσει πριν και αφότου Με αποδέχτηκαν, καθώς και τη διαφώτιση και
τη φώτιση που λαμβάνουν από τότε που Με αποδέχτηκαν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα
αρχίσουν να απολαμβάνουν ευλογίες, δηλαδή, είναι εκείνοι τους οποίους θα σώσω πλήρως.
Αυτή είναι η πιο προφανής έκφραση της ολοκλήρωσης του σπουδαίου έργου Μου. Σε τι
αναφέρεται, τότε, η ευλογία; Θα ήθελα να ρωτήσω, Τι θέλετε να κάνετε περισσότερο; Τι
μισείτε περισσότερο; Τι ελπίζετε περισσότερο να κερδίσετε; Έχετε υποστεί πόνο και έχετε
περάσει δυσκολίες κατά το παρελθόν, όλα για να Με κερδίσετε και για να προοδεύσουν οι
ζωές σας. Αυτά αποτελούν τμήμα της χάρης. Ευλογία σημαίνει ότι τα πράγματα που μισείτε
δεν θα σας συμβαίνουν πλέον στο μέλλον, που πάει να πει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα
υπάρχουν πλέον στις πραγματικές ζωές σας και θα διαγραφούν πλήρως από τα μάτια σας.
Οικογένεια, εργασία, σύζυγος, παιδιά, φίλοι και συγγενείς, ακόμα και τα τρία γεύματα την
ημέρα που μισείτε καθημερινά, θα φύγουν. (Αυτό σημαίνει ότι δεν θα περιορίζεσαι από τον
χρόνο και θα βγεις εντελώς από τη σάρκα. Το σώμα σου θα συντηρείται καθώς θα χορταίνεις
εν πνεύματι. Γίνεται αναφορά στο σώμα σου, όχι στη σάρκα. Θα είσαι πλήρως ελεύθερος και
υπερβατικός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και το πιο προφανές θαύμα που έχει φανερώσει ο
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Θεός από τη δημιουργία του κόσμου.) Όλα τα σωματίδια του εδάφους θα απομακρυνθούν
από το σώμα σας και θα είστε εξ ολοκλήρου πνευματικά σώματα, άγια και αμόλυντα, ικανά να
ταξιδεύουν σε ολόκληρο το σύμπαν και στα πέρατα της γης. Από τότε κι έπειτα, θα έχετε
απαλλαχθεί, επίσης, από όλο εκείνο το ενοχλητικό πλύσιμο και τρίψιμο, και απλώς θα
ευχαριστιέστε στο μέγιστο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν θα έχετε πλέον την έννοια του
γάμου (καθότι δίνω τέλος σε μια εποχή, δεν δημιουργώ τον κόσμο) και δεν θα υπάρχουν
πλέον πόνοι γέννας, που είναι τόσο βασανιστικοί για τις γυναίκες. Κανένας σας δεν θα
εργάζεται ή θα μοχθεί πλέον στο μέλλον. Θα βυθιστείτε πλήρως στην αγκαλιά της αγάπης
Μου και θα απολαμβάνετε τις ευλογίες που σας έχω δώσει. Αυτό είναι απόλυτο. Ενώ
απολαμβάνετε αυτές τις ευλογίες, η χάρη θα συνεχίσει να σας ακολουθεί. Αυτά που έχω
ετοιμάσει για εσάς, δηλαδή, σπάνιοι και πολύτιμοι θησαυροί από όλο τον κόσμο, θα σας
δοθούν όλα. Δεν μπορείτε να τα συλλάβετε ούτε μπορείτε να τα φανταστείτε όλα αυτά επί του
παρόντος, και κανένας άνθρωπος δεν τα έχει απολαύσει στο παρελθόν. Όταν σας δοθούν
αυτές οι ευλογίες, θα είστε ασταμάτητα εκστασιασμένοι, όμως, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά
είναι η δύναμή Μου, οι ενέργειές Μου, η δικαιοσύνη Μου και, πάνω απ’ όλα, το μεγαλείο
Μου. (Θα είμαι φιλεύσπλαχνος σε εκείνους που επιλέγω να είμαι φιλεύσπλαχνος, και θα είμαι
ελεήμων σε εκείνους που επιλέγω να είμαι ελεήμων.) Εκείνη τη στιγμή, δεν θα έχετε γονείς
και δεν θα υπάρχουν συγγένειες εξ αίματος. Είστε όλοι άνθρωποι που αγαπώ, οι αγαπητοί
υιοί Μου. Κανένας δεν θα τολμά από εκείνη τη στιγμή και μετά να σας καταπιέζει. Θα είναι
ώρα να ενηλικιωθείτε και ώρα να εξουσιάσετε τα έθνη με μια σιδερένια ράβδο! Ποιος τολμά
να παρεμποδίζει τους αγαπητούς υιούς Μου; Ποιος τολμά να επιτίθεται στους αγαπητούς
υιούς Μου; Θα έχουν όλοι φόβο Θεού για τους αγαπητούς υιούς Μου, καθότι ο Πατέρας έχει
δοξαστεί. Όλα όσα δεν μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε, θα εμφανιστούν μπροστά στα
μάτια σας. Θα είναι απεριόριστα, ανεξάντλητα, ατελείωτα. Μετά από λίγο, δεν θα χρειάζεται
σίγουρα να σας καίει πλέον ο ήλιος και να υπομένετε τη βασανιστική ζέστη. Ούτε θα πρέπει
να υποφέρετε από το κρύο, και ούτε θα σας βρίσκουν η βροχή, το χιόνι ή ο άνεμος. Αυτό
συμβαίνει επειδή σας αγαπώ και θα είναι εξ ολοκλήρου ο κόσμος της αγάπης Μου. Θα σας
δώσω όλα όσα θέλετε και θα σας ετοιμάσω όλα όσα χρειάζεστε. Ποιος τολμά να πει ότι δεν
είμαι δίκαιος; Θα σε σκοτώσω αμέσως, καθότι έχω πει παλιότερα ότι η οργή Μου (απέναντι
στους μοχθηρούς) θα κρατήσει για όλη την αιωνιότητα και δεν θα εξασθενήσει καθόλου.
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Ωστόσο, η αγάπη Μου (για τους αγαπητούς υιούς Μου) θα κρατήσει επίσης για όλη την
αιωνιότητα. Δεν θα τη συγκρατήσω ούτε στο ελάχιστο.
Σήμερα, εκείνοι που ακούνε τα λόγια Μου ως κρίση, είναι εκείνοι που δεν είναι σε σωστή
κατάσταση. Όμως, μέχρι να το ανακαλύψουν αυτό, το Άγιο Πνεύμα θα τους έχει ήδη
εγκαταλείψει. Οι πρωτότοκοι υιοί επιλέγονται ανάμεσά σας από ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο,
όμως οι υιοί και οι άνθρωποι αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι από εσάς. Εγώ δίνω έμφαση
σε ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο, που σημαίνει ότι οι υιοί και οι άνθρωποι επιλέγονται από όλα
τα έθνη του κόσμου. Καταλαβαίνετε; Γιατί επιμένω να τονίζω ότι οι πρωτότοκοι υιοί πρέπει
να μεγαλώσουν γρήγορα και να ηγηθούν εκείνων των ξένων; Καταλαβαίνετε το πραγματικό
νόημα πίσω από τα λόγια Μου; Αυτό συμβαίνει επειδή η Κίνα είναι ένα έθνος το οποίο έχω
καταραστεί, Με έχει καταδιώξει όσο κανένας άλλος και τη μισώ όσο τίποτα άλλο. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ ερχόμαστε από τον ουρανό και είμαστε οι
σύμπαντες άνθρωποι. Δεν ανήκουμε σε κανένα έθνος. Μην προσκολλάστε στις ανθρώπινες
αντιλήψεις! Αυτό συμβαίνει επειδή σας έχω δείξει την υπόστασή Μου. Τα πάντα έγκεινται σ’
Εμένα. Μπορείτε να θυμηθείτε τα λόγια Μου; Γιατί λέω ότι υπάρχουν ολοένα λιγότεροι
άνθρωποι ανάμεσά σας και ο πληθυσμός γίνεται ολοένα πιο εξευγενισμένος; Αυτό συμβαίνει
επειδή η σωτηρία Μου στρέφεται σταδιακά προς τον σύμπαν κόσμο. Εκείνοι που
εξαλείφονται, που έχουν αποδεχθεί το όνομά Μου, είναι εκείνοι που παρείχαν υπηρεσία για
χάρη της τελείωσης των πρωτότοκων υιών. Καταλαβαίνετε; Γιατί λέω ότι είναι όλοι τους
εκείνοι που έχουν παράσχει υπηρεσία στους υιούς Μου; Τώρα καταλαβαίνετε αληθινά, έτσι
δεν είναι; Ο αριθμός είναι πραγματικά πολύ μικρός, είναι σίγουρα πολύ λίγοι, όμως εκείνοι οι
άνθρωποι έχουν ωφεληθεί σημαντικά χάρη στους υιούς Μου και έχουν απολαύσει πολλή από
τη χάρη Μου, και γι’ αυτό λέω ότι σώζω την ανθρώπινη φυλή για τελευταία φορά. Τώρα
ξέρετε το πραγματικό νόημα των λόγων Μου! Θα παιδεύσω αυστηρά οποιονδήποτε Μου
αντιστέκεται και θα στραφώ προς οποιονδήποτε Με προασπίζεται, καθότι ήμουν ανέκαθεν,
από την αρχή μέχρι το τέλος, ο μεγαλοπρεπής και δίκαιος Θεός και τα πάντα θα σας
αποκαλυφθούν. Εργάζομαι γοργά με υπέροχους τρόπους και σύντομα θα συμβούν θαυμαστά
πράγματα, που δεν μπορούν να τα φανταστούν οι άνθρωποι. Εννοώ αμέσως και σύντομα,
καταλαβαίνετε; Αναζητήστε να εισέλθετε στη ζωή, χωρίς καθυστέρηση! Αγαπητοί υιοί Μου,
τα πάντα είναι εδώ για εσάς και τα πάντα υπάρχουν για εσάς.
220

Κεφάλαιο 85
Χρησιμοποιώ διαφορετικούς ανθρώπους για να πετύχω το θέλημά Μου: Οι κατάρες Μου
υλοποιούνται σε εκείνους τους οποίους παιδεύω, ενώ οι ευλογίες Μου υλοποιούνται σε
εκείνους τους οποίους αγαπώ. Εκείνοι οι οποίοι συναντούν τις ευλογίες Μου και οι οποίοι
υποφέρουν από τις κατάρες Μου εναπόκεινται σε μία λέξη Μου και στην ομιλία Μου.
Γνωρίζεις ότι σε όποιον είμαι καλός τώρα, είναι σίγουρο ότι αυτός θα συναντά τις ευλογίες
Μου πάντοτε (δηλαδή, θα αρχίσει σταδιακά να Με γνωρίζει και να γίνεται πιο σίγουρος για
Εμένα, αποκτώντας το νέο φως και τις νέες αποκαλύψεις, και θα είναι σε θέση να συμβαδίζει
με τον ρυθμό του έργου Μου). Εκείνος που απεχθάνομαι (αυτό είναι κάτι μέσα Μου που οι
άνθρωποι δεν μπορούν να διακρίνουν απ’ έξω) είναι κάποιος που θα υποφέρει σίγουρα από
τις κατάρες Μου και είναι κάποιος που αδιαμφισβήτητα ανήκει στους απογόνους του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, οπότε θα έχει μερίδιο στις κατάρες που ρίχνω στον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα. Εκείνοι τους οποίους δεν αντέχω να βλέπω, των οποίων η ποιότητα πιστεύω ότι
είναι ανεπαρκής και που δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση ή να χρησιμοποιηθούν
από Εμένα, θα εξακολουθούν να έχουν μια ευκαιρία να σωθούν και να ανήκουν στους υιούς
Μου. Αν ένα άτομο δεν διαθέτει καθόλου από την ποιότητά Μου, δεν μπορεί να καταλάβει τα
πνευματικά ζητήματα και δεν Με γνωρίζει, αλλά έχει μια φλογερή καρδιά, τότε θα οριστεί ως
ένας από τους ανθρώπους Μου. Θεωρώ ότι εκείνοι που έχουν μερίδιο στις κατάρες Μου είναι
πέραν πάσας σωτηρίας και ότι έχουν καταληφθεί από μοχθηρά πνεύματα. Ανυπομονώ να
τους πετάξω έξω. Είναι γέννημα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και τους σιχαίνομαι
περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. Από ’δω και πέρα, δεν χρειάζομαι να Μου παρέχουν
υπηρεσία. Απλώς δεν τους θέλω! Δεν θέλω κανέναν τους! Ακόμα και το κλάμα και το τρίξιμο
των δοντιών τους ενώπιόν Μου δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν κοιτάω κανέναν τους, παρά
μόνο τους κλοτσάω να φύγουν. Τι πράγμα είσαι εσύ; Σου αξίζει να είσαι ενώπιόν Μου; Είσαι
άξιος; Εξακολουθείς να το παίζεις ότι είσαι καλός και ταπεινός! Μετά τις πολυάριθμες κακές
πράξεις που έχεις κάνει, μπορώ να σου τη χαρίσω; Και ξεσηκώνεσαι ενώπιόν Μου και
αρχίζεις και πάλι να Με αψηφάς. Ποτέ σου δεν είχες καλές προθέσεις και θέλεις απλώς να Με
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ξεγελάσεις! Μπορείς να κάνεις καλό, τις στιγμή που είσαι απόγονος του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα; Αδύνατον! Σε έχω ήδη καταραστεί και σε κρίνω απολύτως! Να Μου παρέχεις
υπηρεσία ολόψυχα, ειλικρινά και πειθαρχημένα, και μετά να επιστρέψεις στο πηγάδι της
αβύσσου! Θέλεις μερίδιο στη βασιλεία Μου; Κάνε όνειρα! Ξεδιάντροπε! Εσύ, με το βρωμερό
και μιαρό σώμα, είσαι τόσο διεφθαρμένος, κι όμως, έχεις το θράσος να στέκεσαι ενώπιόν
Μου! Κάνε πέρα! Αν καθυστερήσεις κι άλλο, θα σε τιμωρήσω αυστηρά! Όλοι εκείνοι που
εμπλέκονται σε πράξεις ατιμίας και απάτες ενώπιόν Μου, πρέπει να εκτεθούν. Πού μπορείς
να κρυφτείς; Πού μπορείς να κρύψεις τον εαυτό σου; Μπορείς να ξεφύγεις από τον έλεγχό
Μου, όσο και να υπεκφεύγεις ή να κρύβεσαι; Αν δεν Μου παρέχεις καλά υπηρεσίας, τότε η
ζωή σου θα είναι ακόμα πιο σύντομη, θα είσαι αμέσως τελειωμένος!
Σας λέω ξεκάθαρα τι είδους άνθρωποι είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου και σας δίνω
ακριβείς επιβεβαιώσεις. Αν δεν το έκανα, δεν θα μπορούσατε να πάρετε τη σωστή θέση σας
και θα αποφασίζατε αδιακρίτως μόνοι σας ποια θα ήταν η θέση σας. Κάποιοι θα ήταν
υπερβολικά ταπεινοί και κάποιοι υπερβολικά αχαλίνωτοι· και εκείνοι που δεν κατέχουν την
ποιότητά Μου ή των οποίων η ποιότητα είναι υπερβολικά ανεπαρκής, θα ήθελαν να είναι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου. Ποιες είναι οι εκφράσεις εκείνων που είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου;
Πρώτον, εστιάζουν στο να αντιληφθούν το θέλημά Μου, νοιάζονται για το θέλημά Μου και,
ταυτοχρόνως, έχουν όλοι το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται πάνω τους· δεύτερον, αναζητούν
επιμόνως μέσα στο πνεύμα, δεν είναι ακόλαστοι, παραμένουν πάντοτε εντός των ορίων Μου,
είναι εξαιρετικά κανονικοί και αυτές οι συμπεριφορές δεν αποτελούν μίμηση (καθώς
εστιάζουν στο να αισθάνονται το έργο του Αγίου Πνεύματος και νοιάζονται για την αγάπη
Μου προς αυτούς, είναι πάντοτε προσεκτικοί και φοβούνται βαθιά μήπως έχουν μια καρδιά
που Με προδίδει ή Με αψηφά)· τρίτον, ενεργούν ολόψυχα για Εμένα, είναι ικανοί να
προσφέρουν ολόκληρο το είναι τους και έχουν ήδη εξαλείψει κάθε ιδέα για προσωπικές
μελλοντικές προοπτικές, για τη ζωή τους, για το τι τρώνε, τι φοράνε, τι χρησιμοποιούν ή πού
ζούνε· τέταρτον, έχουν συνεχώς μια καρδιά που πεινάει και διψάει για δικαιοσύνη, θεωρούν
ότι υπολείπονται κατά πολύ και ότι το ανάστημά τους είναι υπερβολικά ανώριμο· πέμπτον,
είναι εκείνοι που έχω αναφέρει πριν, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα καλό όνομα στον
κόσμο, αλλά έχουν παραμεριστεί από τους εγκόσμιους ανθρώπους, κι εκείνοι που έχουν ηθική
ακεραιότητα στις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο. Αυτές όλες είναι επιβεβαιώσεις, όμως δεν
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μπορώ να σας τις αποκαλύψω πλήρως τώρα, καθώς το έργο Μου δεν έχει φτάσει ακόμα σ’
αυτό το στάδιο. Πρωτότοκοι υιοί, θυμηθείτε! Τα αισθήματα ζωής μέσα σου, ο φόβος Θεού
που έχει για Εμένα, η αγάπη για Εμένα, η γνώση για Εμένα, η αναζήτηση για Εμένα, η πίστη
σας, αυτά είναι όλα η αγάπη Μου για εσάς και είναι όλα οι επιβεβαιώσεις που σας δίνω, ώστε
να γίνετε πραγματικά οι αγαπητοί Μου υιοί και να είστε το ίδιο μ’ Εμένα, να τρώτε μαζί Μου,
να ζείτε μαζί Μου και να απολαμβάνετε μαζί Μου ευλογίες σε μια απαράμιλλη δόξα.
Δεν μπορώ να δείξω καμία επιείκεια σε οποιονδήποτε Με καταδίωξε, σε εκείνους που δεν
έχουν καμία γνώση για Εμένα (όπως και πριν υπάρξει μαρτυρία για το όνομά Μου), σε
εκείνους που πιστεύουν ότι είμαι άνθρωπος, καθώς και σ’ εκείνους που Με βλασφήμησαν και
Με συκοφάντησαν στο παρελθόν. Ακόμα κι αν έχουν γίνει οι πιο ηχηροί μάρτυρές Μου τώρα,
εξακολουθεί να μην αρκεί. Οι διωγμοί εναντίον Μου στο παρελθόν ήταν παροχή υπηρεσίας
προς Εμένα και εξακολουθούν να είναι εργαλεία Μου, εφόσον είναι μάρτυρες Μου σήμερα.
Μόνον εκείνοι που οδηγούνται γνήσια στην τελείωση από Εμένα τον ίδιο σήμερα, Μου είναι
χρήσιμοι, καθώς Εγώ είμαι ο ίδιος ο δίκαιος Θεός και έχω βγει από τη σάρκα και
αποσυνδέθηκα από όλες τις γήινες σχέσεις. Είμαι ο ίδιος ο Θεός και όλοι οι άνθρωποι, όλα τα
ζητήματα και όλα τα πράγματα που Με περιέβαλαν στον παρελθόν βρίσκονται στα χέρια
Μου. Δεν έχω αισθήματα και κάνω πράξη τη δικαιοσύνη στα πάντα. Είμαι αδέκαστος και
αμόλυντος από το παραμικρό ίχνος βρωμιάς. Καταλαβαίνετε το νόημα των λόγων Μου;
Μπορείτε να το πετύχετε κι εσείς αυτό; Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχω επίσης κανονική
ανθρώπινη φύση, έχω οικογένεια και συναισθήματα, όμως το ξέρετε ότι είστε τελείως λάθος;
Εγώ είμαι Θεός! Το έχετε ξεχάσει; Έχετε μπερδευτεί; Εξακολουθείτε να μη Με γνωρίζετε!
Η δικαιοσύνη Μου σας έχει αποκαλυφθεί πλήρως. Ο οποιοσδήποτε τρόπος με τον οποίον
αντιμετωπίζω οποιοδήποτε είδος ατόμου αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη και το μεγαλείο Μου.
Καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος φέρνει οργή μαζί Του, δεν θα αφήσω ούτε έναν από
εκείνους που Με καταδίωξαν ή Με διέσυραν να γλιτώσει. Το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα, υπό
αυτού του είδους την αυστηρή απαίτηση; Εκείνοι που επέλεξα και προκαθόρισα είναι σαν
σπάνια μαργαριτάρια ή αχάτης και είναι ελάχιστοι, καθώς εκείνοι που θα κυβερνούν ως
βασιλιάδες πρέπει να είναι οπωσδήποτε πολύ λιγότεροι από εκείνους που θα είναι οι
άνθρωποί Μου, και αυτό αποκαλύπτει τη δύναμή Μου και τις θαυμαστές πράξεις Μου. Λέω
συχνά ότι θα σας επιβραβεύσω, θα σας δώσω στέμματα και ότι εντός Μου υπάρχει ατελείωτη
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δόξα. Τι εννοώ όταν λέω επιβράβευση, στέμμα και δόξα; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των
ανθρώπων, οι επιβραβεύσεις είναι υλικά πράγματα, όπως φαγητό, ρούχα ή χρηστικά
αντικείμενα, όμως αυτός είναι απολύτως ο παλιός τρόπος σκέψης τους. Δεν είναι αυτό που
εννοώ, παρά μια λανθασμένη κατανόηση. Οι επιβραβεύσεις είναι πράγματα τα οποία
αποκτούνται εδώ και τώρα και αποτελούν μέρος της χάρης. Υπάρχουν, όμως, και κάποιες που
σχετίζονται με σαρκικές απολαύσεις, κι εκείνοι που Μου παρέχουν υπηρεσία, αλλά δεν έχουν
σωθεί, μπορούν επίσης να έχουν κάποια υλική απόλαυση (αν και εξακολουθούν να είναι υλικά
πράγματα που Μου παρέχουν υπηρεσία). Το στέμμα δεν είναι κάποιο διακριτικό αξιώματος.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα υλικό πράγμα που σας το δίνω για να το απολαμβάνετε.
Αντιθέτως, είναι ένα νέο όνομα που σας δίνω και όποιος είναι ικανός να ανταποκριθεί στο νέο
όνομά του, θα είναι εκείνος που θα έχει κερδίσει ένα στέμμα, που σημαίνει ότι θα κερδίσει τις
ευλογίες Μου. Οι επιβραβεύσεις και τα στέμματα αποτελούν μέρος των ευλογιών Μου, όμως,
σε σύγκριση με τις ευλογίες, υπολείπονται κατά πολύ, όπως η διαφορά μεταξύ ουρανού και
γης. Οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να φανταστούν τη δόξα, σύμφωνα με τις αντιλήψεις
τους, επειδή η δόξα δεν είναι κάτι το υλικό, αλλά κάτι που αντιλαμβάνονται ως άκρως
αφηρημένο. Τι είναι, λοιπόν, η δόξα; Τι σημαίνει όταν λέγεται ότι θα κατέλθετε εν δόξα μαζί
Μου; Η ολότητά Μου —δηλαδή, αυτό που είμαι και αυτό που έχω— έλεος και στοργικότητα
(για τους υιούς Μου) και δικαιοσύνη, μεγαλείο, κρίση, οργή, κατάρα και καύση (για όλους
τους ανθρώπους). Η υπόστασή Μου είναι δόξα. Γιατί λέω ότι μαζί Μου υπάρχει δόξα δίχως
τέλος; Είναι επειδή μαζί Μου υπάρχει σοφία δίχως τέλος και ασύγκριτη αφθονία. Συνεπώς, το
να κατέλθετε εν δόξα μαζί Μου σημαίνει ότι έχετε ήδη οδηγηθεί στην ολοκλήρωση από
Εμένα, έχετε αυτό που είμαι και αυτό που έχω, έχετε ολοκληρωθεί από Εμένα, έχετε μια
θεοσεβούμενη καρδιά για Εμένα και δεν Μου αντιτίθεστε. Θα πρέπει τώρα να
καταλαβαίνετε, σωστά;
Η τεταμένη κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα επίγεια έθνη έχει φτάσει στο
αποκορύφωμα, και όλοι προετοιμάζονται σταθερά για να Μου παρέχουν υπηρεσία και να
λάβουν την καύση Μου. Όταν η οργή και η καύση Μου καταφτάσουν, δεν θα υπάρξει κανένα
προειδοποιητικό στοιχείο. Ωστόσο, ξέρω τι κάνω και είμαι απολύτως σαφές περί αυτού.
Πρέπει να είστε σίγουροι για τα λόγια Μου και πρέπει να σπεύσετε γρήγορα να ετοιμάσετε τα
πάντα και να ετοιμαστείτε για να γίνετε οι ποιμένες εκείνων που έρχονται προς αναζήτηση
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από το εξωτερικό. Να το θυμάστε! Η Κίνα, δηλαδή, το κάθε άτομο και το κάθε μέρος εντός
της Κίνας, υποφέρει από τις κατάρες Μου. Καταλαβαίνετε το νόημα των λόγων Μου;

Κεφάλαιο 86
Οι άνθρωποι λένε ότι είμαι ένας ελεήμων Θεός και ότι θα εκκινήσω τη σωτηρία για όλα
όσα έχω δημιουργήσει. Όλα αυτά λέγονται με βάση τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Η αναφορά σ’
Εμένα ως ελεήμονα Θεό απευθύνεται στους πρωτότοκους υιούς Μου και η σωτηρία Μου
απευθύνεται στους υιούς Μου και τους ανθρώπους Μου. Επειδή είμαι ένας σοφός Θεός, είναι
ξεκάθαρο στο μυαλό Μου ποιοι είναι εκείνοι που αγαπώ και ποιοι είναι εκείνοι που μισώ.
Εκείνους που αγαπώ θα τους αγαπώ για πάντα, μέχρι τέλους, και αυτή η αγάπη δεν θα
αλλάξει ποτέ. Για εκείνους που μισώ, η καρδιά Μου παραμένει εντελώς αμετακίνητη, ασχέτως
του πόσο καλοί είναι. Κι αυτό ισχύει επειδή δεν είναι γεννημένοι από Εμένα και δεν κατέχουν
τα χαρακτηριστικά Μου, δεν κατέχουν τη ζωή Μου. Με άλλα λόγια, δεν έχουν προκαθοριστεί
και δεν έχουν επιλεγεί από Εμένα, καθότι Εγώ είμαι αλάνθαστος. Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα
κάνω αποκαλούνται άγια και σεβαστά και δεν μετανιώνω ποτέ. Στα μάτια των ανθρώπων,
είμαι υπερβολικά άκαρδος. Όμως δεν ξέρεις ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο δίκαιος και μεγαλοπρεπής
Θεός; Όλα όσα είναι δικά Μου είναι σωστά. Εκείνοι που μισώ σίγουρα θα λάβουν τις κατάρες
Μου, ενώ εκείνοι που αγαπώ σίγουρα θα λάβουν τις ευλογίες Μου. Αυτή είναι η άγια και
απαράβατη διάθεσή Μου και κανένας άνθρωπος δεν θα την αλλάξει. Αυτό είναι απόλυτο!
Σήμερα, εκείνοι που βρίσκονται πραγματικά σε συμφωνία με τις προθέσεις Μου θα
οδηγηθούν σίγουρα στην ολοκλήρωση από Εμένα, καθότι το έργο Μου είναι και έντιμο και
εκτενές και δεν αφήνω εκκρεμότητες. Εκείνοι που καταριέμαι θα καούν. Οπότε, γιατί ενώ η
πλειονότητα των ανθρώπων έχει δεχθεί τις κατάρες Μου, το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να
επιτελεί έργο σ’ αυτούς (αυτό λέγεται αναφορικά με το γεγονός ότι δεν διαμένω σ’ έναν
βρωμερό ναό); Καταλαβαίνετε το πραγματικό νόημα όλων των ζητημάτων και των
πραγμάτων που παρέχουν υπηρεσία στον Χριστό; Το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί το έργο
Του μέσω αυτών όταν Εγώ χρησιμοποιώ την υπηρεσία τους, όμως, κανονικά, όταν δεν
βρίσκονται στην υπηρεσία Μου, ουσιαστικά δεν διαφωτίζεται το πνεύμα τους. Ακόμα κι αν
Με αναζητούν, το κάνουν από ζήλο, κι αυτό είναι τέχνασμα του Σατανά, καθότι, κανονικά,
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δεν δίνουν καμία προσοχή στο έργο Μου και δεν νοιάζονται καθόλου για τα φορτία που
κουβαλάω. Τώρα, οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν μεγαλώσει, οπότε τους κλοτσάω για να
φύγουν, κι έτσι, το Πνεύμα Μου έχει αποχωρήσει από κάθε μέρος και δίδεται ειδική έμφαση
στους πρωτότοκους υιούς Μου. Καταλαβαίνετε; Τα πάντα επαφίενται στις πράξεις Μου,
επαφίενται σ’ αυτά που έχω προκαθορίσει και επαφίενται σε όλα τα λόγια από το στόμα Μου.
Όλα τα μέρη που έχουν λάβει τις ευλογίες Μου είναι υποχρεωμένα να είναι τα μέρη όπου
εργάζομαι, κι επίσης τα μέρη όπου πραγματοποιείται το έργο Μου. Η Κίνα είναι το έθνος
όπου λατρεύεται περισσότερο ο Σατανάς, οπότε την έχω καταραστεί, και είναι, επίσης, το
έθνος που έχει κάνει τα περισσότερα για να Με καταδιώξει. Σε καμία περίπτωση δεν θα
πραγματοποιήσω το έργο Μου σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό την επιρροή του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα. Καταλαβαίνετε το πραγματικό νόημα των λόγων Μου; Εξάλλου, οι υιοί
Μου είναι λίγοι και ο λαός Μου λιγοστός. Τα πάντα ανεξαιρέτως βρίσκονται στα χέρια Μου·
θα πρέπει να αφιερώνεται ενέργεια και να καταβάλλονται περισσότερες προσπάθειες σε
αυτούς που έχω επιλέξει και προκαθορίσει. Με άλλα λόγια, εκείνοι που είναι οι πρωτότοκοι
υιοί Μου θα πρέπει να πράξουν γρήγορα, ώστε να σηκώσουν τα φορτία που κουβαλάω στους
ώμους Μου το συντομότερο δυνατό, και να ρίξουν όλη τους την προσπάθεια στο έργο Μου.
Όσοι Μου παρέχετε υπηρεσία, ακούστε! Μπορείτε να λάβετε κάποια από τη χάρη Μου
ενόσω Μου παρέχετε υπηρεσία. Δηλαδή, θα μάθετε για κάποιο διάστημα σχετικά με τον πιο
πρόσφατο έργο Μου και τα όσα θα συμβούν στο μέλλον, αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα το
απολαύσετε. Αυτή είναι η χάρη Μου. Όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία σας, φύγετε αμέσως και
μη χασομεράτε. Όσοι είστε οι πρωτότοκοι υιοί Μου, δεν θα πρέπει να είστε αλαζονικοί, αλλά
θα πρέπει να είστε περήφανοι, επειδή σας έχω δώσει ατελείωτες ευλογίες. Όσοι αποτελείτε
στόχο για καταστροφή, δεν θα πρέπει να δημιουργείτε προβλήματα στον εαυτό σας ή να
νιώθετε θλίψη για το πεπρωμένο σας. Ποιος σε έκανε απόγονο του Σατανά; Αφότου
ολοκληρώσεις την υπηρεσία σου σ’ Εμένα, μπορείς να επιστρέψεις στο πηγάδι της αβύσσου,
καθότι δεν θα Μου είσαι πλέον χρήσιμος. Τότε θα ξεκινήσω να σας αντιμετωπίζω με την
παίδευσή Μου. Από τη στιγμή που θα αρχίσω να εργάζομαι, θα συνεχίσω μέχρι τέλους. Οι
πράξεις Μου θα επιτευχθούν, και τα κατορθώματά Μου θα διαρκέσουν για πάντα. Αυτό
ισχύει για τους πρωτότοκους υιούς Μου, για τους υιούς Μου, για τους ανθρώπους Μου,
καθώς και για εσάς. Η παίδευσή Μου για εσάς είναι παντοτινή. Σας το έχω πει πολλές φορές
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στο παρελθόν: Οι μοχθηροί που Μου αντιστέκονται, σίγουρα θα λάβουν την παίδευσή Μου.
Όταν Μου αντιστέκεσαι, χωρίς επίπληξη από το Άγιο Πνεύμα, είσαι ήδη καταραμένος και,
συνεπώς, θα κατατροπωθείς από το χέρι Μου. Αν λαμβάνεις την πειθάρχηση του Αγίου
Πνεύματος, όταν κάνεις άσχημες σκέψεις για Εμένα, τότε έχεις λάβει την ευλογία Μου.
Ωστόσο, πρέπει να είσαι πάντοτε προσεκτικός, ποτέ αμελής και ποτέ ανεύθυνος.

Κεφάλαιο 87
Πρέπει να ανεβάσετε ρυθμούς και να κάνετε αυτό που θέλω να κάνω. Αυτή είναι η
διακαής πρόθεσή Μου για εσάς. Μήπως είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχετε καταλάβει ακόμα το
νόημα των λόγων Μου; Μήπως είναι ότι εξακολουθείτε να μη γνωρίζετε τις προθέσεις Μου;
Έχω μιλήσει όλο και πιο ξεκάθαρα, κι έχω πει όλο και πιο πολλά, αλλά δεν έχετε κάνει τον
κόπο να προσπαθήσετε να καταλάβετε το νόημα των λόγων Μου; Σατανά, μη φαντάζεσαι ότι
μπορείς να καταστρέψεις το σχέδιό Μου! Εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία στον Σατανά,
δηλαδή, οι απόγονοι του Σατανά (αυτό αναφέρεται σ’ εκείνους που έχουν καταληφθεί από
τον Σατανά. Εκείνοι που έχουν καταληφθεί από τον Σατανά, άρα έχουν σίγουρα τη ζωή του
Σατανά, κι έτσι λέγεται ότι είναι απόγονοι του Σατανά), πέφτουν στα πόδια Μου και
ικετεύουν για έλεος, κλαίνε και τρίζουν τα δόντια τους, όμως Εγώ δεν θα κάνω κάτι τόσο
ανόητο! Μπορώ να συγχωρέσω τον Σατανά; Μπορώ να φέρω τη σωτηρία στον Σατανά; Αυτό
είναι αδύνατον! Κάνω αυτό που λέω και δεν το μετανιώνω ποτέ!
Οτιδήποτε λέω υλοποιείται, έτσι δεν είναι; Εσείς, όμως, εξακολουθείτε να είστε πάντοτε
δύσπιστοι απέναντί Μου, αμφισβητείτε τα λόγια Μου και νομίζετε ότι αστειεύομαι μαζί σας.
Αυτό είναι πραγματικά γελοίο. Είμαι ο ίδιος ο Θεός! Καταλαβαίνετε; Είμαι ο ίδιος ο Θεός! Αν
δεν είχα καμία σοφία και καμία δύναμη, θα μπορούσα απλώς να κάνω και να λέω αυτό που
θέλω; Εσείς, όμως, εξακολουθείτε να είστε δύσπιστοι απέναντί Μου. Σας το έχω τονίσει
επανειλημμένως και σας το έχω πει επανειλημμένως. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς
εξακολουθούν να μην πιστεύουν; Γιατί εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες; Γιατί
προσκολλάστε στις δικές σας αντιλήψεις για καλή ζωή. Μπορούν να σε σώσουν; Εγώ κάνω
αυτό που λέω. Σας το έχω πει πολλές φορές: Κοιτάτε τα λόγια ως αληθινά και μην
αμφιβάλλετε. Έχετε πάρει τα λόγια Μου στα σοβαρά; Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από
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μόνος σου, όμως δεν μπορείς να πιστέψεις σ’ αυτά που κάνω Εγώ. Τι μπορεί να πει κανείς για
ένα τέτοιο άτομο; Για να το πω πιο ωμά, είναι σαν να μη σας έχω δημιουργήσει ποτέ, που
σημαίνει ότι δεν έχεις τα προσόντα, από καμία άποψη, για να είσαι πάροχος υπηρεσίας για
Εμένα. Οι πάντες πρέπει να πιστεύουν τα λόγια Μου! Όλοι πρέπει να περάσουν από έλεγχο,
δεν θα αφήσω κανέναν να ξεγλιστρήσει. Απ’ αυτό, φυσικά, εξαιρούνται εκείνοι που
πιστεύουν. Οι άνθρωποι που πιστεύουν τα λόγια Μου, σίγουρα θα λάβουν την ευλογία Μου, η
οποία θα σου δοθεί και θα εκπληρωθεί μέσα σου σύμφωνα με αυτό που πιστεύεις.
Πρωτότοκοι υιοί Μου! Ξεκινώ τώρα να σας δίνω όλες τις ευλογίες Μου. Θα ξεκινήσετε να
απαλλάσσεστε, λίγο-λίγο, από τα απεχθή δεσμά της σάρκας: γάμο, οικογένεια, φαγητό,
ένδυση, ύπνο, κάθε φυσική καταστροφή (άνεμο, ήλιο, βροχή, δριμείες θύελλες, την
ταλαιπωρία της χιονόπτωσης και άλλα πράγματα που μισείτε). Θα ταξιδεύετε στη θάλασσα,
στη στεριά και στον αέρα, χωρίς να υπόκεισθε στους περιορισμούς του χώρου, του χρόνου,
της γεωγραφίας, θα απολαμβάνετε με εγκαρδιότητα το να είστε μέσα στη στοργική αγκαλιά
Μου, θα έχετε τον έλεγχο των πάντων υπό τη στοργική φροντίδα Μου.
Ποιος δεν είναι περήφανος για τους πρωτότοκους υιούς που έχω οδηγήσει στην
ολοκλήρωση; Ποιος δεν θα εξυμνεί το όνομά Μου για τους πρωτότοκους υιούς Μου; Γιατί
θέλω να σας δείξω τώρα τόσα πολλά μυστήρια; Γιατί όχι στο παρελθόν, αλλά σήμερα; Αυτό
από μόνο του αποτελεί ένα μυστήριο, ξέρεις. Γιατί δεν είπα στο παρελθόν ότι η Κίνα είναι ένα
έθνος που έχω καταραστεί; Και γιατί δεν αποκάλυψα εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία;
Σήμερα, σας λέω επίσης το εξής: Σήμερα, κατά τη γνώμη Μου, τα πάντα έχουν επιτευχθεί.
Αυτό το λέω αναφορικά με τους πρωτότοκους υιούς Μου. (Επειδή σήμερα οι πρωτότοκοι υιοί
Μου έχουν βασιλέψει στο πλευρό Μου, δεν παίρνουν απλώς μορφή, αλλά βασιλεύουν
πραγματικά μαζί Μου. Τώρα, έχει να κάνει με όποιον κατεργάζεται το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος
σίγουρα βασιλεύει μαζί Μου, και αυτό αποκαλύπτεται τώρα, όχι εχθές ούτε αύριο.) Σήμερα,
αποκαλύπτω όλα τα μυστήριά Μου υπό κανονική ανθρώπινη φύση, επειδή έχουν
αποκαλυφθεί εκείνοι οι άνθρωποι που θέλω να αποκαλύψω, και αυτή είναι η σοφία Μου. Το
έργο Μου έχει εξελιχθεί στο εξής στάδιο: Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό σημείο, πρέπει να
υλοποιήσω το σχέδιο των διοικητικών διαταγμάτων που έχω αποφασίσει γι’ αυτό το χρονικό
σημείο. Ως εκ τούτου, παρέχω τις κατάλληλες επαληθεύσεις στους πρωτότοκους υιούς, τους
υιούς, τους ανθρώπους και τους παρόχους υπηρεσίας, καθότι έχω εξουσία και θα κρίνω και
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θα κυβερνήσω με τη σιδερένια ράβδο. Ποιος τολμά να μη Μου παρέχει υπάκουα υπηρεσία;
Ποιος τολμά να Μου παραπονιέται; Ποιος τολμά να λέει ότι δεν είμαι ο Θεός της δικαιοσύνης;
Το ξέρω, η δαιμονική σας φύση έχει εδώ και καιρό αποκαλυφθεί ενώπιόν Μου: Ζηλεύετε και
μισείτε εκείνους στους οποίους είμαι καλός. Αυτή είναι εντελώς η φύση του Σατανά! Είμαι
καλός με τους υιούς Μου. Τολμάς να λες ότι είμαι άδικος; Μπορώ σε πετάξω εντελώς έξω!
Ευτυχώς που Μου παρέχεις υπηρεσία και δεν είναι τώρα η ώρα, διαφορετικά, θα σε είχα
πετάξει έξω!
Είδος του Σατανά! Μην είστε αγροίκοι! Μη μιλάτε άλλο! Μην κάνετε τίποτα άλλο! Το
έργο Μου έχει αρχίσει ήδη να πραγματοποιείται στους εκλεκτούς υιούς και ανθρώπους Μου
και διαδίδεται ήδη σε όλα τα έθνη, όλα τα θρησκεύματα, όλα τα δόγματα και σε όλες τις
κοινωνικές τάξεις έξω από την Κίνα. Γιατί εκείνοι που Μου παρέχουν υπηρεσία είναι πάντοτε
πνευματικά μπλοκαρισμένοι; Γιατί δεν κατανοούν ποτέ τα πνευματικά ζητήματα; Γιατί το
Πνεύμα Μου δεν πραγματοποιεί ποτέ έργο σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Γενικά, απλώς δεν
μπορώ να καταβάλω τόσο μεγάλη προσπάθεια σε εκείνους που δεν έχω προκαθορίσει ή
επιλέξει. Όλα τα βάσανα που πέρασα, όλη η επίπονη φροντίδα και η προσπάθεια Μου ήταν
για τους πρωτότοκους υιούς Μου και για μια μικρή μερίδα υιών και ανθρώπων, και, επιπλέον,
ήταν για χάρη της ομαλής ολοκλήρωσης του μελλοντικού έργο Μου, ώστε να μην
παρεμποδίζεται το θέλημά Μου. Επειδή Εγώ είμαι ο ίδιος ο σοφός Θεός, έχω διευθετήσει
καταλλήλως κάθε βήμα. Δεν καταβάλω καμία προσπάθεια για να κρατήσω τον οποιονδήποτε
(αυτό απευθύνεται σ’ εκείνους που δεν έχουν επιλεγεί ή προκαθοριστεί) και δεν
κατατροπώνω κανέναν στην τύχη (αυτό απευθύνεται σ’ εκείνους που έχουν επιλεγεί ή
προκαθοριστεί). Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου, το οποίο δεν μπορεί κανένας να
αλλάξει! Για εκείνους που μισώ, είμαι αδυσώπητος, ενώ εκείνους που αγαπώ τους προσέχω
και τους προστατεύω. Έτσι, κάνω αυτό που λέω (εκείνοι που επιλέγω, είναι εκλεκτοί, εκείνοι
που προκαθορίζω, είναι προκαθορισμένοι· αυτές είναι οι υποθέσεις Μου, τις οποίες έχω
διευθετήσει πριν από τη δημιουργία).
Ποιος μπορεί να αλλάξει την καρδιά Μου; Εκτός από Εμένα, που ενεργώ σύμφωνα με τα
σχέδια που κάνω όπως επιθυμώ, ποιος τολμά να ενεργεί βιαστικά και να μην υπακούει στις
διαταγές Μου; Αυτά είναι τα διοικητικά διατάγματά Μου. Ποιος θα τολμούσε να Μου
αφαιρέσει έστω κι ένα από αυτά; Τα πάντα πρέπει να βρίσκονται υπό το πρόσταγμά Μου.
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Ορισμένοι λένε ότι κάποιος έχει υποφέρει πάρα πολύ και είναι έντιμος και νοιάζεται ειλικρινά
για την καρδιά Μου, όμως γιατί δεν έχει επιλεγεί; Αυτό είναι επίσης διοικητικό διάταγμά
Μου. Αν λέω ότι η καρδιά Μου επιθυμεί κάποιον, τότε αυτό το άτομο το επιθυμεί η καρδιά
Μου και τον αγαπώ. Αν λέω ότι κάποιος είναι παιδί του Σατανά, τότε αυτόν τον μισώ. Μην
προσπαθείτε να κερδίσετε την εύνοια κανενός! Μπορείς να δεις πραγματικά μέσα απ’ αυτόν;
Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί από Εμένα. Ένας υιός είναι πάντα υιός και ο Σατανάς είναι
πάντοτε Σατανάς, που σημαίνει ότι η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Εκτός αν τους κάνω
Εγώ να αλλάξουν, όλοι θα ακολουθήσουν το είδος τους και δεν θα μπορέσουν ποτέ να
αλλάξουν!
Σας αποκαλύπτω τα μυστήριά Μου καθώς εξελίσσεται το έργο Μου. Γνωρίζετε, σήμερα,
σε ποιο στάδιο έχει φτάσει το έργο Μου; Θα ακολουθήσετε πραγματικά την καθοδήγηση του
Πνεύματός Μου, ώστε να κάνετε αυτά που κάνω και να λέτε αυτά που λέω; Γιατί λέω ότι η
Κίνα είναι ένα έθνος που έχω καταραστεί; Αρχικά, δημιούργησα τους σημερινούς Κινέζους
κατ’ εικόνα Μου. Δεν είχαν καθόλου πνεύμα και στις αρχές ήταν διεφθαρμένοι από τον
Σατανά και δεν μπορούσαν να σωθούν. Οπότε, θύμωσα με αυτούς τους ανθρώπους και τους
καταράστηκα. Τους μισώ όσο δεν πάει και θυμώνω όταν γίνεται αναφορά σ’ αυτούς, επειδή
είναι τα παιδιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Από αυτό μπορεί να σκεφτεί κανείς την
εποχή κατά την οποία οι χώρες του κόσμου προσάρτησαν την Κίνα. Το ίδιο είναι και σήμερα,
και όλα αυτά είναι η κατάρα Μου, η πιο ισχυρή κρίση Μου απέναντι στον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα. Τελικά, δημιούργησα ένα άλλο είδος ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους
προκαθόρισα τους πρωτότοκους υιούς Μου, τους υιούς Μου και τους ανθρώπους Μου, καθώς
κι εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία. Οπότε, αυτά που κάνω σήμερα, τα έχω προ πολλού
διευθετήσει για να τα κάνω. Γιατί εκείνοι που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας στην Κίνα σας
καταδιώκουν και σας καταπιέζουν επανειλημμένως; Είναι επειδή ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας δεν χαίρεται με την κατάρα Μου και Μου αντιστέκεται. Όμως, ακριβώς υπό αυτού
τους είδους τους διωγμούς και τις απειλές οδηγώ στην ολοκλήρωση τους πρωτότοκους υιούς
Μου, ώστε να εξαπολύσουν μια ισχυρή αντεπίθεση ενάντια στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα
και τα παιδιά του. Στη συνέχεια, θα τους τακτοποιήσω. Αφότου ακούτε τα λόγια Μου,
καταλαβαίνετε πραγματικά τη σημασία του ότι σας επιτρέπω να βασιλέψετε μαζί Μου; Όταν
λέω ότι ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας έχει σωριαστεί ολότελα νεκρός, σηματοδοτεί, επίσης,
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την ώρα που οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα βασιλέψουν μαζί Μου. Οι διωγμοί που ασκεί ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας απέναντι στους πρωτότοκους υιούς, Μου παρέχουν μεγάλη
υπηρεσία, και όταν οι υιοί Μου θα έχουν μεγαλώσει και θα μπορούν να διαχειριστούν τις
υποθέσεις του οίκου Μου, τότε θα παραμεριστούν οι αχρείοι υπηρέτες (οι πάροχοι
υπηρεσίας). Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα βασιλεύουν μαζί Μου και θα έχουν
εκπληρώσει τις προθέσεις Μου, Εγώ θα ρίξω τους παρόχους υπηρεσίας, τον έναν μετά τον
άλλον, στη λίμνη του πυρός και του θείου: Πρέπει να φύγουν πάση θυσία! Ξέρω πολύ καλά
ότι και το είδος του Σατανά επιθυμεί να απολαύσει τις ευλογίες Μου και δεν θέλει να
επιστρέψει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά· ωστόσο, Εγώ έχω τα διοικητικά διατάγματά
Μου, με τα οποία πρέπει όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, να συμμορφώνονται και τα οποία
πρέπει να εκτελούνται. Αργότερα, θα σας πω τα διοικητικά διατάγματά Μου, ένα προς ένα,
ώστε να μην υβρίζετε.

Κεφάλαιο 88
Οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να φανταστούν τον βαθμό στον οποίο έχει επιταχυνθεί
ο ρυθμός Μου: Πρόκειται για ένα θαύμα που έχει συμβεί, το οποίο είναι ασύλληπτο για τον
άνθρωπο. Από τη δημιουργία του κόσμου, ο ρυθμός Μου συνεχίζεται και το έργο Μου δεν έχει
σταματήσει ποτέ. Ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος αλλάζει από μέρα σε μέρα, και οι άνθρωποι
αλλάζουν κι αυτοί συνεχώς. Όλα αυτά είναι μέρος του έργου Μου, είναι όλα μέρος του
σχεδίου Μου και, επιπλέον, ανήκουν στη διαχείρισή Μου, και κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει
ούτε καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Μόνο όταν σας μιλώ Εγώ ο ίδιος, μόνο όταν
επικοινωνώ μαζί σας πρόσωπο με πρόσωπο, γνωρίζετε έστω και το παραμικρό· διαφορετικά,
κανένας απολύτως δεν μπορεί να έχει ιδέα για το προσχέδιο του σχεδίου διαχείρισής Μου.
Τέτοια είναι η μεγάλη δύναμή Μου και, επιπλέον, τέτοιες είναι οι θαυμαστές ενέργειές Μου.
Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να αλλάξει κανείς. Συνεπώς, αυτό που λέω σήμερα
γίνεται, κι αυτό απλούστατα δεν μπορεί να αλλάξει. Οι ανθρώπινες αντιλήψεις δεν περιέχουν
ούτε την παραμικρή γνώση για Εμένα —δεν είναι παρά ασυνάρτητες φλυαρίες! Μη νομίζεις
ότι έχεις αρκετά ή ότι είσαι ικανοποιημένος! Σου λέω το εξής: Έχεις ακόμα πολύ δρόμο
μπροστά σου! Απ’ όλο το σχέδιο διαχείρισής Μου, γνωρίζετε μόνο λίγα, οπότε πρέπει να
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ακούτε αυτά που λέω και να κάνετε ό,τι σας λέω να κάνετε. Αν ενεργείτε σύμφωνα με τις
επιθυμίες Μου στα πάντα, σίγουρα θα έχετε τις ευλογίες Μου· όποιος πιστεύει μπορεί να
λάβει, ενώ σε όποιον δεν πιστεύει θα εκπληρωθεί μέσα του εκείνο το «τίποτα» που
φαντάστηκε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου και, ακόμη περισσότερο, είναι η μεγαλοπρέπειά
Μου, η οργή Μου και η παίδευσή Μου. Δεν θα αφήσω ατιμώρητη ούτε μία σκέψη ή ενέργεια
κανενός.
Στο άκουσμα των λόγων Μου, οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται και τρέμουν, και τα
πρόσωπά τους συνοφρυώνονται από την ανησυχία. Σε έχω στ’ αλήθεια αδικήσει; Μήπως δεν
είσαι τέκνο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Προσποιείσαι, μάλιστα, ότι είσαι καλός!
Προσποιείσαι, μάλιστα, ότι είσαι πρωτότοκος υιός Μου! Νομίζεις ότι είμαι τυφλός; Νομίζεις
ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω τους ανθρώπους; Είμαι ο Θεός που ερευνά τα μύχια της καρδιάς
των ανθρώπων: Αυτό λέω στους υιούς Μου κι αυτό λέω και σ’ εσάς, στα τέκνα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα. Βλέπω τα πάντα ξεκάθαρα, χωρίς να κάνω το παραμικρό λάθος. Πώς θα
μπορούσα να μη γνωρίζω τι κάνω; Είμαι απολύτως σαφής αναφορικά με το τι κάνω! Γιατί λέω
ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος και των πάντων; Γιατί λέω ότι είμαι ο
Θεός που εξετάζει τα μύχια της καρδιάς των ανθρώπων; Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση
κάθε ανθρώπου. Νομίζετε ότι δεν ξέρω τι να κάνω ή τι να πω; Αυτό δεν είναι μέλημά σας.
Προσέξτε να μη σκοτωθείτε από το χέρι Μου· έτσι, θα βιώνατε απώλεια. Τα διοικητικά
διατάγματά Μου δεν συγχωρούν. Καταλαβαίνετε; Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρη των
διοικητικών διαταγμάτων Μου. Από τη μέρα που σας τα λέω, αν διαπράξετε περαιτέρω
παραβάσεις θα υπάρξει τιμωρία, επειδή πριν δεν καταλαβαίνατε.
Τώρα διακηρύσσω τα διοικητικά διατάγματά Μου για εσάς (τα οποία ισχύουν από την
ημέρα της διακήρυξής τους και ορίζουν διαφορετική παίδευση σε διαφορετικούς ανθρώπους):
Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις Μου και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου: Οποιοσδήποτε
αμφιβάλλει, σίγουρα θα θανατωθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε σκέψη· θα
εξολοθρευτεί αμέσως, εξαλείφοντας, έτσι, το μίσος από την καρδιά Μου. (Εφεξής,
επιβεβαιώνεται ότι όποιος θανατώνεται δεν πρέπει να είναι μέλος της βασιλείας Μου και
πρέπει να είναι απόγονος του Σατανά.)
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Ως πρωτότοκοι υιοί, θα πρέπει να διατηρείτε τη θέση σας και να εκπληρώνετε καλά τα
καθήκοντά σας και να μην είστε αδιάκριτοι. Θα πρέπει να προσφέρετε τον εαυτό σας για το
σχέδιο διαχείρισής Μου και, οπουδήποτε πηγαίνετε, θα πρέπει να γίνεστε καλοί μάρτυρες για
Μένα και να δοξάζετε το όνομά Μου. Μη διαπράττετε επαίσχυντες πράξεις· να αποτελείτε
παράδειγμα για όλους τους υιούς Μου και για ολόκληρο τον λαό Μου. Μην είστε έκλυτοι ούτε
για μια στιγμή: Πρέπει πάντοτε να εμφανίζεστε ενώπιον των πάντων φέροντας την
ταυτότητα των πρωτότοκων υιών, και να μην είστε δουλοπρεπείς· απεναντίας, θα πρέπει να
βαδίζετε προς τα εμπρός με το κεφάλι ψηλά. Σας ζητώ να δοξάζετε το όνομά Μου, όχι να το
ντροπιάζετε. Ο καθένας εκ των πρωτότοκων υιών έχει τη δική του προσωπική λειτουργία και
δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτή είναι η ευθύνη που σας έχω δώσει, και δεν πρέπει να την
αποφύγετε. Πρέπει να αφιερώσετε τον εαυτό σας ολόκαρδα, με όλη τη διάνοιά σας και όλη τη
δύναμή σας στην εκπλήρωση αυτού που σας έχω εμπιστευτεί.
Από σήμερα, σε όλον τον σύμπαν κόσμο, η εκπλήρωση του καθήκοντος της ποίμανσης
όλων των υιών Μου και ολόκληρου του λαού Μου θα ανατεθεί στους πρωτότοκους υιούς Μου,
και θα παιδέψω όποιον δεν μπορεί να αφιερώσει όλη την καρδιά και τη διάνοιά του στην
εκπλήρωσή του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου. Δεν θα τη χαρίσω και δεν θα δείξω επιείκεια
ούτε στους πρωτότοκους υιούς Μου.
Αν υπάρχει κάποιος ανάμεσα στους υιούς Μου ή στον λαό Μου που χλευάζει και
προσβάλλει κάποιον από τους πρωτότοκους υιούς Μου, θα τον τιμωρήσω σκληρά, καθότι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου αντιπροσωπεύουν Εμένα· ό,τι κάνει κάποιος σ’ αυτούς, το κάνει και σ’
Εμένα. Αυτό είναι το πιο αυστηρό διοικητικό διάταγμά Μου. Θα επιτρέψω στους
πρωτότοκους υιούς Μου, να αποδώσουν, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, τη δικαιοσύνη Μου
ενάντια σε οποιονδήποτε υιό Μου ή οποιοδήποτε μέλος του λαού Μου που παραβιάζει αυτό
το διάταγμα.
Θα εγκαταλείψω σταδιακά όποιον Με βλέπει επιπόλαια και εστιάζει μόνο στην τροφή,
τον ρουχισμό και τον ύπνο Μου, ασχολείται μόνο με τις εξωτερικές υποθέσεις Μου και δεν
ενδιαφέρεται καθόλου για το φορτίο Μου, και δεν δίνει σημασία στην ορθή εκπλήρωση της
λειτουργίας του. Αυτό απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν αυτιά.
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Όποιος τελειώνει την παροχή υπηρεσίας του σ’ Εμένα πρέπει να αποσύρεται υπάκουα
χωρίς φασαρία. Να προσέχεις, διαφορετικά θα σε τακτοποιήσω. (Αυτό αποτελεί
συμπληρωματικό διάταγμα.)
Οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα πάρουν εφεξής τη σιδερένια ράβδο και θα αρχίσουν να
εκτελούν την εξουσία Μου για να κυβερνήσουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, να
περπατούν ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, και να επιτελούν την κρίση, τη
δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Οι υιοί
Μου και ο λαός Μου θα Με φοβούνται, θα Με εξυμνούν, θα Με επευφημούν και θα Με
δοξάζουν χωρίς σταματημό, καθότι το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει εκπληρωθεί και οι
πρωτότοκοι υιοί Μου μπορούν να βασιλεύουν μαζί Μου.
Αυτό αποτελεί μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου· μετά απ’ αυτό, θα σας τα πω
καθώς προχωρά το έργο. Από τα παραπάνω διοικητικά διατάγματα θα δείτε τον ρυθμό με τον
οποίο επιτελώ το έργο Μου, καθώς και το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει το έργο Μου. Αυτό θα
αποτελεί επιβεβαίωση.
Έχω ήδη κρίνει τον Σατανά. Επειδή το θέλημά Μου δεν παρεμποδίζεται κι επειδή οι
πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν δοξαστεί μαζί Μου, έχω ήδη ασκήσει τη δικαιοσύνη και τη
μεγαλοπρέπειά Μου στον κόσμο και σε όλα τα πράγματα που ανήκουν στον Σατανά. Δεν
σηκώνω ούτε το δαχτυλάκι Μου ούτε δίνω καμία σημασία στον Σατανά (επειδή δεν του αξίζει
ούτε καν να συνδιαλέγεται μαζί Μου). Απλώς συνεχίζω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Το
έργο Μου προχωράει ομαλά, βήμα προς βήμα, και το θέλημά Μου είναι ανεμπόδιστο σε
ολόκληρη τη γη. Αυτό έχει ντροπιάσει τον Σατανά ως έναν βαθμό και τον έχει καταστρέψει
ολοσχερώς, όμως αυτό καθεαυτό δεν έχει εκπληρώσει το θέλημά Μου. Επιτρέπω, επίσης,
στους πρωτότοκους υιούς Μου να εκτελούν τα διοικητικά διατάγματά Μου πάνω του. Από τη
μία, αυτό που επιτρέπω να δει ο Σατανάς είναι η οργή Μου απέναντί του· από την άλλη, του
επιτρέπω να δει τη δόξα Μου (να δει ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι οι πιο ηχηροί μάρτυρες
της ταπείνωσης του Σατανά). Δεν τον τιμωρώ αυτοπροσώπως· αντ’ αυτού, αφήνω τους
πρωτότοκους υιούς Μου να εκτελέσουν τη δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου. Επειδή ο
Σατανάς συνήθιζε να κακομεταχειρίζεται τους υιούς Μου, να διώκει τους υιούς Μου και να
καταπιέζει τους υιούς Μου, σήμερα, αφού τελειώσει η υπηρεσία του, θα επιτρέψω στους
ώριμους πρωτότοκους υιούς Μου να τον τακτοποιήσουν. Ο Σατανάς είναι ανίσχυρος έναντι
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της πτώσης. Η καλύτερη μαρτυρία είναι η παράλυση όλων των εθνών του κόσμου· οι
άνθρωποι που πολεμούν και οι χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο είναι οι προφανείς
εκδηλώσεις της κατάρρευσης του βασιλείου του Σατανά. Ο λόγος που δεν έδειξα σημεία και
τέρατα στο παρελθόν ήταν για να ταπεινώσω τον Σατανά και να δοξάσω το όνομά Μου,
βήμα-βήμα. Όταν εξοντωθεί ολοκληρωτικά ο Σατανάς, αρχίζω να δείχνω τη δύναμή Μου:
Ό,τι λέω γίνεται, και θα εκπληρωθούν τα υπερφυσικά πράγματα που δεν συνάδουν με τις
ανθρώπινες αντιλήψεις (αυτά αναφέρονται στις ευλογίες που θα έλθουν σύντομα). Επειδή
είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός και δεν έχω κανόνες, και επειδή μιλώ σύμφωνα με τις αλλαγές
στο σχέδιο διαχείρισής Μου, ό,τι έχω πει στο παρελθόν δεν είναι απαραιτήτως εφαρμόσιμο
και στο παρόν. Μην προσκολλάστε στις δικές σας αντιλήψεις! Δεν είμαι ένας Θεός που
συμμορφώνεται με κανόνες· σ’ Εμένα, τα πάντα είναι ελεύθερα, υπερβατικά και πλήρως
απελευθερωμένα. Ίσως αυτό που ειπώθηκε εχθές να είναι ξεπερασμένο σήμερα ή ίσως
απορριφθεί σήμερα (ωστόσο, από τη στιγμή που διακηρυχθούν τα διοικητικά διατάγματά
Μου, δεν θα αλλάξουν ποτέ). Αυτά είναι τα στάδια του σχεδίου διαχείρισής Μου. Μην
προσκολλάσαι σε κανονισμούς. Κάθε μέρα υπάρχει νέο φως και νέες αποκαλύψεις, και αυτό
είναι το σχέδιό Μου. Καθημερινά, το φως Μου θα αποκαλύπτεται μέσα σου και η φωνή Μου
θα απελευθερώνεται στον σύμπαν κόσμο. Καταλαβαίνεις; Αυτό είναι το καθήκον σου, η
ευθύνη που σου έχω εμπιστευτεί. Δεν πρέπει να τα αμελείς ούτε για ένα λεπτό. Θα
χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους τους ανθρώπους που εγκρίνω, κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
Επειδή είμαι ο παντοδύναμος Θεός, ξέρω ποιο είδος ανθρώπου θα πρέπει να κάνει το κάθε
πράγμα, καθώς και ποιο είδος ανθρώπου μπορεί να κάνει το κάθε πράγμα. Αυτή είναι η
παντοδυναμία Μου.

Κεφάλαιο 89
Δεν είναι εύκολο να είσαι εναρμονισμένος με τις προθέσεις Μου σε ό,τι κάνεις. Δεν είναι
θέμα να αναγκάζεις τον εαυτό σου να υποκρίνεται, αλλά εξαρτάται από το αν σ’ έχω προικίσει
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με το επίπεδό Μου πριν από τη δημιουργία του κόσμου, το οποίο εναπόκειτο σ’ Εμένα. Αυτό
δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Αγαπώ όποιον επιθυμώ να αγαπώ, και
όποιος λέω ότι είναι πρωτότοκος υιός, είναι σίγουρα πρωτότοκος υιός, κι αυτό είναι απολύτως
ορθό. Μπορεί να θελήσεις να υποκριθείς, αλλά αυτό θα είναι μάταιο! Νομίζεις ότι δεν σε
αναγνωρίζω; Αρκεί το να φέρεσαι καλά μπροστά Μου; Είναι τόσο απλό; Με τίποτα. Πρέπει
να έχεις την υπόσχεσή Μου, το πεπρωμένο Μου. Νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις πίσω από την
πλάτη Μου; Είσαι ακόλαστος! Τρέξε πίσω στη λίμνη του πυρός και του θείου μόλις τελειώσει
η υπηρεσία σου σ’ Εμένα! Αηδιάζω, με κατακλύζει η απέχθεια με το που σε βλέπω. Όλοι όσοι
βρίσκονται στην υπηρεσία Μου και δεν ξοδεύουν πιστά για Εμένα, είναι έκλυτοι και
αχαλίνωτοι και δεν αντιλαμβάνονται τις προθέσεις Μου. Αφότου τελειώσει η υπηρεσία σου,
να χαθείς από μπροστά Μου! Διαφορετικά, θα σε πετάξω έξω κλοτσηδόν! Αυτοί οι άνθρωποι
δεν μπορούν να μείνουν στον οίκο Μου (δηλαδή, στην εκκλησία) ούτε για ένα λεπτό
παραπάνω. Πρέπει να εξαφανιστούν από εδώ, ώστε να μην ντροπιάσουν το όνομά Μου, να
μηνκαταστρέψουν τη φήμη Μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι απόγονοι του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, τους έχει στείλει ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας για να διαταράξουν τη
διαχείρισή Μου. Ειδικεύονται στην εξαπάτηση για να προκαλέσουν αναστάτωση στο έργο
Μου. Υιέ Μου! Πρέπει να το διακρίνεις αυτό! Μη σχετίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
Όταν βλέπεις αυτού του είδους ανθρώπους, να φεύγεις γρήγορα μακριά τους, ώστε να μη σε
παγιδέψουν και βλάψουν τη ζωή σου! Σιχαίνομαι περισσότερο εκείνους τους ανθρώπους που
μιλούν ανεύθυνα, που ενεργούν χωρίς να σκέφτονται, που απλώς αστειεύονται και γελάνε,
που συμμετέχουν σε ανούσια ψιλή κουβεντούλα. Δεν θέλω κανέναν από δαύτους, είναι όλοι
γένος του Σατανά! Κοροϊδεύουν χωρίς κανέναν λόγο, ποιοι νομίζουν ότι είναι; Λένε και
κάνουν ανοησίες, χωρίς καν να νιώθουν καμία ντροπή; Στην πραγματικότητα, αυτός ο τύπος
ατόμου έχει τη λιγότερη αξία, τους έχω καταλάβει εδώ και καιρό και τους έχω προ πολλού
εγκαταλείψει. Διαφορετικά, γιατί λένε συνεχώς ανοησίες χωρίς να τους πειθαρχώ; Είναι
πραγματικά απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκου! Τώρα, έχω ξεκινήσει να αφαιρώ ένα
προς ένα αυτά τα πράγματα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους απογόνους του Σατανά ως
πρωτότοκους υιούς Μου, ως υιούς και ανθρώπους Μου; Δεν θα ήμουν τότε σε σύγχυση; Σε
καμία περίπτωση δεν θα το κάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό ξεκάθαρα;
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Όλα όσα συναντάτε σήμερα, είτε καλά είτε κακά, έχουν όλα διευθετηθεί από τα σοφά
χέρια Μου, έχουν όλα ενορχηστρωθεί και ελέγχονται από Εμένα. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που
το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να κάνει έτσι εύκολα. Ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν
ιδρωμένες παλάμες, ανησυχούν για Εμένα. Δεν χρειάζεται πραγματικά να ανησυχούν!
Παραμελούν το βασικό τους καθήκον, δεν εισέρχονται στο πνεύμα, κι όμως θέλουν την
πρόοδο στη ζωή τους. Μάταια ελπίζουν! Δεν δείχνουν την παραμικρή αδημονία, κι όμως
θέλουν να ικανοποιήσουν τις προθέσεις Μου! Εσύ ανησυχείς εκ μέρους Μου, όμως Εγώ δεν
ανησυχώ. Για ποιο πράγμα ανησυχείς; Το έργο που κάνεις για Εμένα είναι πρόχειρο, ενώ
ψεύδεσαι μέσα από τα δόντια σου. Σου το λέω! Από αυτήν τη στιγμή και έπειτα, θα βγάζω έξω
από τον οίκο Μου ένα τέτοιο άτομο. Δεν αξίζει για να Με υπηρετεί εντός του οίκου Μου.
Απεχθάνομαι αυτόν τον τύπο ατόμου, επειδή Με βλασφημά με τις ενέργειές του. Όταν
ειπώθηκε η φράση «η βλασφημία απέναντί Μου είναι ένα ασυγχώρητο αμάρτημα», σε ποιον
αναφερόταν; Σας είναι ξεκάθαρο αυτό; Ένα τέτοιο άτομο πιστεύει ότι το πρόβλημα δεν έχει
γίνει ακόμα τόσο σοβαρό, παρόλο που έχει ήδη διαπράξει αυτό το αμάρτημα. Αυτό το
σαστισμένο άτομο είναι πραγματικά τυφλό, αδαές και το πνεύμα του είναι μπλοκαρισμένο!
Θα σε πετάξω έξω! (Επειδή αυτός είναι ο πειρασμός που Μου θέτει ο Σατανάς, τον μισώ τόσο
πολύ και αυτό το θέμα έχει αναφερθεί πολλάκις, εξοργίζοντάς Με κάθε φορά. Δεν μπορώ να
το συγκρατήσω, κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Αν δεν ίσχυε ότι δεν έχει έρθει ακόμα
η ώρα, θα τον είχα αντιμετωπίσει προ πολλού.) (Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι, επί του
παρόντος, υπάρχουν πολλοί που εξακολουθούν να μην πιστεύουν ότι οι ξένοι θα κοιτάξουν να
συνωστισθούν στην Κίνα· ακόμα και τώρα δεν το πιστεύουν, κάνοντας τον θυμό Μου να καίει
και να βράζει.)
Τι είδους άτομα επιθυμεί η καρδιά Μου εντός του οίκου Μου; Δηλαδή, πριν από τη
δημιουργία, τι είδους ανθρώπους προκαθόρισα για να ζουν αιωνίως στον οίκο Μου; Ξέρετε;
Έχετε σκεφτεί τι είδους ανθρώπους αγαπώ και τι είδους ανθρώπους μισώ; Ο οίκος Μου είναι
για ανθρώπους που είναι σε σύμπνοια μ’ Εμένα, οι οποίοι μοιράζονται τις καλές στιγμές και
τις κακουχίες μαζί Μου, δηλαδή, ανθρώπους που έχουν μερίδιο τόσο στις ευλογίες όσο και
στις δυσκολίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αγαπούν αυτά που αγαπώ και να μισούν
αυτά που μισώ. Μπορούν να εγκαταλείπουν αυτά που απεχθάνομαι. Αν πω ότι δεν μπορούν
να φάνε, είναι πρόθυμοι να αφήσουν άδειο το στομάχι τους, προκειμένου να ικανοποιήσουν
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τις προθέσεις Μου. Αυτού του είδους ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να παραμείνει αφοσιωμένος
σ’ Εμένα και να δαπανά τον εαυτό του για Εμένα, μπορεί να δείχνει ενδιαφέρον για τις
επίπονες προσπάθειές Μου κι εργάζεται πάντοτε σκληρά για χάρη Μου. Συνεπώς, σ’ αυτό το
είδος ανθρώπων δίνω την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, τους δίνω ό,τι έχω: Έχω την
ικανότητα να καθοδηγώ όλες τις εκκλησίες, αυτό τους το δίνω· έχω σοφία, κι αυτό τους το
δίνω· μπορώ να υποφέρω για να κάνω πράξη την αλήθεια, και θα το δώσω κι αυτό σ’ αυτούς
τους ανθρώπους, για να τους κάνω να μπορούν να υπομένουν τα πάντα για χάρη Μου· έχω
ένα καλό επίπεδο και θα τους δώσω κι αυτό, για να τους κάνω ακριβώς σαν Εμένα, χωρίς να
έχουν την παραμικρή διαφορά, ώστε οι άλλοι να βλέπουν Εμένα όταν κοιτάζουν τους
ανθρώπους αυτούς. Τώρα βάζω την ολοκληρωμένη θεϊκή φύση Μου σε αυτούς τους
ανθρώπους, ώστε να τους δώσω τη δυνατότητα να βιώσουν μία πτυχή της ολοκληρωμένης
θεϊκής φύσης Μου, ώστε να αποτελούν μια πλήρη φανέρωσή Μου. Αυτή είναι η πρόθεσή
Μου. Μην επιζητάτε να είστε σαν Εμένα, όσον αφορά εξωτερικά πράγματα (να τρώτε το ίδιο
μ’ Εμένα, να φοράτε τα ίδια ρούχα μ’ Εμένα). Όλα αυτά είναι ανώφελα και, αν αναζητάτε
τέτοια πράγματα, απλώς θα καταστρέψετε τον εαυτό σας. Αυτό ισχύει, επειδή εκείνοι που
κοιτάνε να Με μιμηθούν εξωτερικά είναι λακέδες του Σατανά, και αυτή η προσπάθεια
αποτελεί πλεκτάνη του Σατανά, φιλοδοξία του Σατανά. Επιδιώκεις να είσαι το ίδιο μ’ Εμένα,
αλλά είσαι άξιος; Θα σε ποδοπατήσω μέχρι θανάτου! Το έργο Μου βρίσκεται πάντοτε σε
εξέλιξη, επεκτείνεται σε κάθε έθνος του κόσμου. Ακολουθήστε γρήγορα τα βήματά Μου!

Κεφάλαιο 90
Όλοι όσοι είναι τυφλοί πρέπει να φύγουν από Εμένα και δεν πρέπει να παραμείνουν ούτε
ένα λεπτό παραπάνω, καθότι εκείνοι που θέλω είναι εκείνοι που μπορούν να Με γνωρίσουν,
που μπορούν να Με δουν και που μπορούν να κερδίσουν τα πάντα από Εμένα. Και ποιος
μπορεί να κερδίσει πραγματικά τα πάντα από Εμένα; Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πολύ
λίγοι άνθρωποι αυτού του είδους και είναι σίγουροι ότι αυτοί θα λάβουν τις ευλογίες Μου.
Αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους και θα τους διαλέξω έναν προς έναν για να γίνουν το δεξί
Μου χέρι, να γίνουν η φανέρωσή Μου, και θα κάνω όλα τα έθνη και όλους τους λαούς να Με
εξυμνούν χωρίς σταματημό, να ζητωκραυγάζουν ασταμάτητα για χάρη αυτών των ανθρώπων.
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Ω, Όρος Σιών! Σήκωσε το λάβαρο της νίκης και ζητωκραύγαζε για Εμένα! Διότι διασχίζω το
σύμπαν ως τα πέρατα της γης, καλύπτω κάθε γωνιά των βουνών, των ποταμιών και όλων των
πραγμάτων, και μετά επιστρέψω πάλι εδώ. Επιστρέφω νικητής με δικαιοσύνη, κρίση, οργή
και πυρ, και, πάνω απ’ όλα, με τους πρωτότοκους υιούς Μου. Ξεφορτώνομαι όλα εκείνα που
απεχθάνομαι και όλους τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα αντικείμενα που σιχαίνομαι.
Είμαι νικητής και έχω ολοκληρώσει όλα όσα θέλω να κάνω. Ποιος τολμά να πει ότι δεν έχω
ολοκληρώσει το έργο Μου; Ποιος τολμά να πει ότι δεν έχω αποκτήσει τους πρωτότοκους
υιούς Μου; Ποιος τολμά να πει ότι δεν έχω επιστρέψει νικητής; Είναι σίγουρα από το είδος
του Σατανά και είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να κερδίσουν τη συγχώρεσή Μου. Είναι
τυφλοί, είναι βρωμεροί δαίμονες και τους σιχαίνομαι περισσότερο απ’ οτιδήποτε. Σε αυτά τα
πράγματα, θα αρχίσω να αποκαλύπτω την οργή Μου και το σύνολο της κρίσης Μου, και με
την πύρινη φλόγα Μου θα βάλω φωτιά στο σύμπαν και στη γη απ’ άκρη σ’ άκρη, φωτίζοντας
κάθε γωνιά. Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου.
Μόλις καταλάβετε τα λόγια Μου, θα πρέπει να βρείτε παρηγοριά σ’ αυτά, δεν πρέπει να
τ’ αφήσετε να περάσουν απαρατήρητα. Ομιλίες κρίσης γίνονται καθημερινά, οπότε γιατί
είστε τόσο αργόστροφοι και αναίσθητοι; Γιατί δεν συνεργάζεστε μαζί Μου; Θέλετε τόσο πολύ
να πάτε στην κόλαση; Λέω ότι είμαι ο Θεός του ελέους στους πρωτότοκους υιούς Μου, στους
υιούς και τους ανθρώπους Μου, οπότε, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό; Αυτή δεν είναι μια απλή
δήλωση και πρέπει να γίνει κατανοητή από μια θετική προοπτική. Ω, τυφλή ανθρωπότητα!
Σας έχω σώσει τόσες φορές, σας έχω πάρει από τα χέρια του Σατανά και από την παίδευσή
Μου, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε την υπόσχεσή Μου, οπότε γιατί δεν δείχνετε καμία
ευαισθησία για την καρδιά Μου; Μπορεί ο οποιοσδήποτε από εσάς να σωθεί κατ’ αυτόν τον
τρόπο; Η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η κρίση Μου δεν δείχνουν κανένα έλεος στον
Σατανά. Όμως για εσάς, αυτά προορίζονται για να σας σώσουν. Ωστόσο, εσείς είστε απλώς
ανίκανοι να καταλάβετε τη διάθεσή Μου κι ούτε γνωρίζετε τις αρχές πίσω από τις ενέργειές
Μου. Νομίζατε ότι ενεργώ αγνοώντας τη σοβαρότητα των ενεργειών Μου ή των στόχων τους.
Πόσο αδαείς! Είμαι ικανός να βλέπω ξεκάθαρα όλους τους ανθρώπους, τα συμβάντα και τα
πράγματα. Καταλαβαίνω με πλήρη σαφήνεια την ουσία κάθε ατόμου, που σημαίνει ότι
αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτά που έχει μέσα του ο καθένας. Μπορώ να δω ξεκάθαρα αν
κάποιος είναι σαν την Ιεζάβελ ή είναι πόρνη, και ξέρω τι κάνει στα κρυφά. Μην καμαρώνεις
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για τα κάλλη σου ενώπιόν Μου, λεχρίτη! Εξαφανίσου αμέσως από εδώ! Για να μην
ντροπιαστεί το όνομά Μου, Εγώ δεν χρησιμοποιώ κανένα άτομο τέτοιου είδους! Δεν μπορούν
να γίνουν μάρτυρες του ονόματός Μου, παρά ενεργούν αντιπαραγωγικά και ντροπιάζουν την
οικογένειά Μου! Θα εκδιωχθούν αμέσως από τον οίκο Μου. Δεν τους θέλω. Δεν θα ανεχτώ
ούτε ενός δευτερολέπτου καθυστέρηση! Γιατί είναι μάταιο όσο κι αν αναζητούν αυτοί οι
άνθρωποι, καθότι στη βασιλεία Μου τα πάντα είναι άγια και χωρίς ψεγάδια. Όπως και με
τους ανθρώπους Μου, αν πω ότι δεν θέλω κάποιον, το εννοώ. Μην περιμένετε να αλλάξω
γνώμη. Δεν Με νοιάζει πόσο καλός ήσουν πριν μαζί Μου!
Σας αποκαλύπτω μυστήρια καθημερινά. Γνωρίζετε τη μέθοδο της ομιλίας Μου; Σύμφωνα
με τι αποκαλύπτω τα μυστήριά Μου; Ξέρετε; Λέτε συχνά ότι Εγώ είμαι ο Θεός που σας
φροντίζει τη σωστή στιγμή, οπότε, πώς αντιλαμβάνεστε αυτές τις πτυχές; Σας αποκαλύπτω τα
μυστήριά Μου ένα προς ένα, σύμφωνα με τα στάδια του έργου Μου, και σας φροντίζω
σύμφωνα με το σχέδιό Μου, και, πάνω απ’ όλα, σύμφωνα με το πραγματικό ανάστημά σας (η
φροντίδα αναφέρεται σε σχέση με το κάθε άτομο στη βασιλεία). Η μέθοδος ομιλίας Μου είναι
η εξής: Στους ανθρώπους που βρίσκονται στον οίκο Μου, παρέχω παρηγοριά, τους φροντίζω
και τους κρίνω· στον Σατανά, δεν δείχνω κανένα έλεος και τα πάντα είναι οργή και πυρ. Θα
χρησιμοποιήσω τα διοικητικά διατάγματά Μου για να πετάξω έξω από τον οίκο Μου, έναν
προς έναν, εκείνους που δεν έχω προκαθορίσει ή επιλέξει. Δεν υπάρχει λόγος να νιώθετε
νευρικότητα. Αφότου τους κάνω να αποκαλύψουν την αρχική τους μορφή (αφότου παρέχουν
υπηρεσία στους υιούς Μου στο τέλος), θα επιστρέψουν στο πηγάδι της αβύσσου, διαφορετικά
δεν θα κλείσω ποτέ αυτό το ζήτημα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οι άνθρωποι συχνά
αναφέρουν την κόλαση και τον Άδη. Όμως σε τι αναφέρονται αυτές οι δύο λέξεις και ποια
είναι η διαφορά μεταξύ τους; Αναφέρονται πραγματικά σε κάποια ψυχρή, σκοτεινή γωνιά; Ο
ανθρώπινος νους διακόπτει πάντοτε τη διαχείρισή Μου, σκεπτόμενοι ότι οι δικοί τους τυχαίοι
συλλογισμοί είναι αρκετά καλοί. Όμως, είναι όλα δικές τους φαντασιώσεις. Ο Άδης και η
κόλαση αναφέρονται και τα δύο σε έναν ναό βρωμιάς, ο οποίος κατοικούταν προηγουμένως
από τον Σατανά ή από μοχθηρά πνεύματα. Αυτό θέλει να πει ότι, όποιος είχε προηγουμένως
καταληφθεί από τον Σατανά ή από μοχθηρά πνεύματα, είναι αυτός που είναι ο Άδης και
αυτός που είναι η κόλαση. Δεν υπάρχει κανένας λάθος! Γι’ αυτό έχω επανειλημμένως τονίσει
στο παρελθόν ότι Εγώ δεν κατοικώ σ’ έναν ναό βρωμιάς. Είναι δυνατόν Εγώ (ο ίδιος ο Θεός)
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να ζω στον Άδη ή στην κόλαση; Αυτό δεν θα ήταν παράλογη ανοησία; Το έχω πει αυτό πολλές
φορές, όμως εσείς εξακολουθείτε να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε σύγκριση με την κόλαση,
ο Άδης είναι ακόμα πιο βαριά διεφθαρμένος από τον Σατανά. Εκείνοι που προορίζονται για
τον Άδη είναι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, και απλούστατα δεν τους έχω προκαθορίσει
αυτούς τους ανθρώπους· εκείνοι που προορίζονται για την κόλαση είναι εκείνοι που έχω
προκαθορίσει, αλλά στη συνέχεια εξαλείφθηκαν. Με απλά λόγια, δεν έχω επιλέξει ούτε έναν
από αυτούς τους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι έχουν συχνά αποδείξει ότι είναι ειδικοί στο να παρανοούν τα λόγια Μου. Αν
δεν είχα υποδείξει με σαφήνεια και αν δεν είχα διευκρινίσει τα πράγματα λίγο-λίγο, ποιος
από εσάς θα καταλάβαινε; Πιστεύετε μόνον κατά το ήμισυ ακόμα και τα λόγια που λέω, πόσο
μάλλον τα πράγματα που δεν έχουν αναφερθεί ποτέ πριν. Τώρα, εσωτερικές αντιπαραθέσεις
έχουν ξεσπάσει σε όλα τα έθνη: Οι εργάτες είναι σε αντιπαράθεση με τους επικεφαλής, οι
μαθητές με τους δασκάλους, οι πολίτες με το κρατικό επιτελείο και όλες οι δραστηριότητες
αυτού του είδους που προκαλούν αναστάτωση ανακύπτουν πρώτα σε κάθε έθνος, και είναι
όλα απλώς ένα κομμάτι που Μου παρέχει υπηρεσία. Και γιατί λέω ότι Μου παρέχει υπηρεσία;
Χαίρομαι με τη δυστυχία των ανθρώπων; Κάθομαι χωρίς να δίνω σημασία; Και βέβαια όχι!
Καθώς αυτό είναι το τελευταίο ξέσπασμα του Σατανά καθώς πνέει τα λοίσθια, και από την
αρνητική πλευρά, αυτό ενεργεί ως αντιθετικό στοιχείο για τη δύναμή Μου και ως αντιθετικό
στοιχείο για τις θαυμαστές πράξεις Μου. Είναι όλα ένα ισχυρό πειστήριο που γίνεται
μάρτυρας Μου, και είναι ένα όπλο για επίθεση κατά του Σατανά. Ακριβώς όταν όλα τα έθνη
του κόσμου πολεμάνε για εδάφη και επιρροή, οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ κυβερνάμε μαζί
ως βασιλείς και τους τακτοποιούμε, και είναι πέραν κάθε φαντασία τους ότι κάτω από αυτές
τις ανεκδιήγητες περιβαλλοντικές συνθήκες, η βασιλεία Μου υλοποιείται ολότελα ανάμεσα
στους ανθρώπους. Επιπλέον, όταν αμιλλώνται για εξουσία και επιθυμούν να κρίνουν τους
άλλους, οι άλλοι τους κρίνουν και καίγονται από την οργή Μου. Τι ελεεινοί! Τι ελεεινοί! Η
βασιλεία Μου υλοποιείται ανάμεσα στους ανθρώπους. Τι ένδοξο γεγονός!
Εφόσον είστε άνθρωποι (είτε άνθρωποι της βασιλεία Μου ή τέκνα του Σατανά), πρέπει
να δείτε όλοι τις θαυμαστές πράξεις Μου, διαφορετικά δεν θα το κλείσω ποτέ αυτό το ζήτημα.
Ακόμα κι αν είσαι πρόθυμος να δεχθείς την κρίση Μου, και πάλι δεν θα αρκεί αν δεν έχεις δει
τις θαυμαστές πράξεις Μου. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πειστούν μέσα στην καρδιά, στα
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λόγια και στο βλέμμα τους, και σε κανέναν δεν θα επιτραπεί να προσπεράσει. Όλοι οι
άνθρωποι πρέπει να Με δοξάσουν. Στο τέλος, θα κάνω ακόμα και τον μεγάλο κόκκινο δράκο
να σηκωθεί και να Με εξυμνήσει για τη νίκη Μου. Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου. Θα
το θυμηθείτε; Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να Με εξυμνούν ατελείωτα και να Με δοξάζουν!

Κεφάλαιο 91
Το Πνεύμα Μου μιλάει και εκφέρει συνεχώς τη φωνή Μου. Πόσοι από εσάς μπορούν να
Με γνωρίσουν; Γιατί πρέπει να ενσαρκωθώ και να έρθω ανάμεσά σας; Αυτό αποτελεί μεγάλο
μυστήριο. Με σκέφτεστε και Με λαχταράτε ολημερίς, και Με εξυμνείτε, Με απολαμβάνετε,
Με τρώτε και Με πίνετε καθημερινά, όμως, μέχρι σήμερα, εξακολουθείτε να μη Με
γνωρίζετε. Πόσο αδαείς και τυφλοί! Πόσο λίγο Με γνωρίζετε! Πόσοι από εσάς μπορούν να
νοιαστούν για το θέλημά Μου; Δηλαδή, πόσοι από εσάς μπορούν να Με γνωρίσουν; Είστε
όλοι σας διαβολικοί τύποι, κι όμως εξακολουθείτε να θέλετε να ικανοποιήσετε το θέλημά
Μου; Ξεχάστε το! Σου το λέω, ασχέτως πόσο καλές είναι οι ενέργειες του Σατανά, όλες
γίνονται για να κατεδαφίσουν το οικοδόμημά Μου και για να διακόψουν τη διαχείρισή Μου.
Ασχέτως του πόσο καλά ενεργεί, η ουσία του δεν αλλάζει. Με αψηφά. Συνεπώς, πολλοί
άνθρωποι, άθελά τους, κατατροπώνονται από το χέρι Μου και, άθελά τους, βγαίνουν από την
οικογένειά Μου. Σήμερα, ούτε ένα πράγμα (μεγάλο ή μικρό) δεν ενορχηστρώνεται από τον
άνθρωπο, και τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Αν κάποιος πει ότι τα πάντα βρίσκονται
υπό τον έλεγχο του ανθρώπου, τότε σου λέω ότι Με αψηφάς και είναι σίγουρο ότι θα σε
παιδεύσω αυστηρά και δεν θα σ’ αφήσω να έχεις πού την κεφαλήν κλίναι. Από τα πάντα, τι
υπάρχει που να μη βρίσκεται στα χέρια Μου; Τι δεν έχει ρυθμιστεί από Εμένα ή καθοριστεί
από Εμένα; Και εξακολουθείς να λες ότι Με γνωρίζεις! Αυτά είναι διαβολικά λόγια. Επειδή
έχεις εξαπατήσει άλλους, νομίζεις ότι μπορεί να εξαπατήσει κι Εμένα; Νομίζεις ότι αν κανένας
δεν ξέρει τι έχεις κάνει, τότε δεν θα συμβεί τίποτα; Μη νομίζεις ότι θα τη γλιτώσεις έτσι
εύκολα! Πρέπει να σε κάνω να γονατίσεις ενώπιόν Μου και να τα πεις όλα. Είναι απαράδεκτο
να μη μιλήσεις, αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου!
Καταλαβαίνετε, πραγματικά, ποιο είναι το Πνεύμα Μου και ποιος είναι ο άνθρωπος που
είμαι; Ποια είναι η σημασία της ενσάρκωσής Μου; Ποιος από εσάς έχει αναλογιστεί
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προσεκτικά αυτό το μέγα ζήτημα, κι έχει λάβει κάποια αποκάλυψη από Εμένα; Γελιέστε όλοι
σας! Γιατί λέω ότι είσαι απόγονος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Σήμερα, σας αποκαλύπτω
το μυστήριο της ενσάρκωσής Μου, ένα μυστήριο που ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να
ανακαλύψει από τη δημιουργία του κόσμου, το οποίο έχει οδηγήσει τόσα αντικείμενα του
μίσους Μου στην καταστροφή. Το ίδιο είναι και σήμερα. Χάρη στη σάρκα Μου, πολλοί από
εκείνους που αγαπώ έχουν οδηγηθεί στην τελείωση. Γιατί ακριβώς πρέπει να ενσαρκωθώ; Και
γιατί έχω την υφιστάμενη μορφή Μου (τα πάντα, όπως το ύψος, η εμφάνισή και το ανάστημά
Μου κ.τ.λ.); Ποιος μπορεί να πει κάτι περί αυτού; Είναι τόσο μεγάλη η σημασία της
ενσάρκωσής Μου, που απλώς δεν μπορούν να ειπωθούν τα πάντα. Θα σας πω τώρα απλώς
ένα μέρος (καθότι τα στάδια του έργου Μου έχουν φτάσει ως εδώ, οπότε πρέπει να το πω και
να το κάνω): Η ενσάρκωσή Μου αρχικά απευθυνόταν στους πρωτότοκους υιούς Μου, ώστε
να μπορέσω να γίνω ο ποιμένας τους για να μπορούν να συνομιλούν και να μιλάνε πρόσωπο
με πρόσωπο μαζί Μου. Επιπλέον, δείχνει ότι Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου είμαστε στενά
συνδεδεμένοι μεταξύ μας (που σημαίνει ότι τρώμε μαζί, μένουμε μαζί, ζούμε μαζί και
αναλαμβάνουμε δράση μαζί), ώστε να μπορούν να τρέφονται από Εμένα στην
πραγματικότητα. Αυτά δεν είναι κενά λόγια, αλλά η πραγματικότητα. Προηγουμένως, οι
άνθρωποι πίστευαν σ’ Εμένα, αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την πραγματικότητα, κι
αυτό επειδή δεν είχα ακόμα ενσαρκωθεί. Σήμερα, το γεγονός ότι έχω ενσαρκωθεί δίνει σε
όλους σας τη δυνατότητα να αντιληφθείτε την πραγματικότητα, ενώ δίνει τη δυνατότητα σ’
εκείνους που Με αγαπάνε ειλικρινά να Με γνωρίσουν μέσω των λόγων και της στάσης Μου,
καθώς και μέσω των αρχών βάσει των οποίων χειρίζομαι τα ζητήματα Εγώ, ο ίδιος ο σοφός
Θεός. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σ’ εκείνους που δεν Με αναζητούν ειλικρινά να δουν
εκείνη την πλευρά Μου, που είναι η ανθρώπινη φύση Μου, μέσα από τις ανεπαίσθητες
ενέργειές Μου, και άρα να Με αψηφήσουν και να πεθάνουν στη συνέχεια «για απολύτως
κανέναν λόγο», κατατροπωμένοι από Εμένα. Κατά την ταπείνωση του Σατανά, η ενσάρκωση
γίνεται ο πιο ηχηρός μάρτυράς Μου. Όχι μόνο μπορώ να βγαίνω από τη σάρκα, αλλά μπορώ,
επίσης, να ζω μέσα στη σάρκα. Δεν υπόκειμαι σε χωρικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, μ’
Εμένα δεν υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο και τα πάντα κυλάνε ομαλά. Σ’ αυτό το σημείο,
ο Σατανάς νιώθει τον μεγαλύτερο εξευτελισμό, και όταν βγαίνω από τη σάρκα, εξακολουθώ
να εργάζομαι μέσω της σάρκας Μου, χωρίς να Με επηρεάζει καθόλου. Εξακολουθώ να
διαβαίνω επάνω από βουνά, ποτάμια, λίμνες και κάθε γωνιά του σύμπαντος, καθώς και τις
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μυριάδες πράγματα που περικλείει αυτό. Έχω ενσαρκωθεί προκειμένου να αποκαλύψω όλους
εκείνους που γεννήθηκαν από Εμένα, αλλά έχουν σηκωθεί για να Με αψηφήσουν. Αν δεν είχα
ενσαρκωθεί, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος για να τους αποκαλύψω (εννοώ εκείνους που
άλλα κάνουν μπροστά Μου και άλλα κάνουν πίσω από την πλάτη Μου). Αν παρέμενα ως
Πνεύμα, οι άνθρωποι θα Με λάτρευαν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους και θα νόμιζαν ότι
είμαι ένας άμορφος και άφταστος Θεός. Η σημερινή ενσάρκωσή Μου αντιτίθεται στις
αντιλήψεις των ανθρώπων (μιλάω για το ύψος και την εμφάνισή Μου), καθώς μοιάζω με ένα
συνηθισμένο άτομο που δεν είναι και πολύ ψηλό. Αυτό είναι το σημείο που εξευτελίζει
περισσότερο τον Σατανά και αποτελεί την πιο ισχυρή απάντηση στις ανθρώπινες αντιλήψεις
(τη βλασφημία του Σατανά). Αν η εμφάνισή Μου ήταν διαφορετική από αυτή οποιουδήποτε
άλλου, τότε θα δημιουργούσε προβλήματα. Όλοι θα έρχονταν για να Με λατρέψουν και να
Με κατανοήσουν μέσω των δικών τους αντιλήψεων, και δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτοί οι
ωραίοι μάρτυρές Μου. Έτσι, πήρα τη μορφή που έχω σήμερα, και δεν είναι καθόλου δύσκολο
να γίνει κατανοητό. Οι πάντες θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις ανθρώπινες αντιλήψεις
και να μην ξεγελιούνται από τις πονηρές μηχανορραφίες του Σατανά. Στο μέλλον, θα σας πω
στη συνέχεια κι άλλα, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου Μου.
Σήμερα, το έργο Μου είναι πετυχημένο και το σχέδιό Μου εκπληρώνεται. Έχω κερδίσει
μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί Μου ομόψυχα. Αυτή είναι η πιο ένδοξη στιγμή
για Μένα. Οι αγαπητοί υιού Μου (όλοι εκείνοι που Με αγαπάνε) μπορούν να έχουν μια ψυχή
κι ένα φρόνημα μαζί Μου για την ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων που πρέπει να κάνω.
Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Μετά από σήμερα, εκείνοι με τους οποίους είμαι δυσαρεστημένος,
δεν θα έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, θα ξεφορτωθώ εκείνους που δεν
συμμορφώνονται με τα όσα έχω πει στο παρελθόν. Οι άνθρωποι πρέπει να συμμορφώνονται
απολύτως μ’ αυτά που λέω. Να το θυμάστε! Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση. Μην
καταλαβαίνετε άλλα. Τα πάντα εξαρτώνται από Εμένα. Άνθρωποι, μη συζητάτε για
προϋποθέσεις μαζί Μου. Αν λέω ότι έχεις τα προσόντα, τότε αυτό είναι χαραγμένο σε πέτρα,
κι αν λέω ότι δεν έχεις τα προσόντα, μην κοιτάς λυπημένος και αρχίζεις να κατηγορείς τον
ουρανό και τη γη. Είναι όλα δικές Μου διευθετήσεις. Ποιος σε έκανε να μη σέβεσαι τον εαυτό
σου; Ποιος σε έβαλε να κάνεις αυτήν την ντροπιαστική ανοησία; Ακόμα και τίποτα να μην
πεις, δεν μπορείς να κρύψεις την αλήθεια από Εμένα. Σε ποιον απευθύνομαι όταν λέω ότι
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Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος εξετάζει τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου; Το λέω σ’
εκείνους τους ανέντιμους. Κάνουν τέτοιου είδους πράγμα πίσω από την πλάτη Μου, τόσο
αναίσχυντοι. Θέλεις να Μου ρίξεις στάχτη στα μάτια; Δεν είναι τόσο εύκολο! Εξαφανίσου
αμέσως από εδώ! Υιέ της επανάστασης! Δεν αγαπάς τον εαυτό σου, και δεν σέβεσαι τον εαυτό
σου! Δεν νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, όμως εξακολουθείς να θέλεις να σε αγαπάω; Ξέχασέ
το! Δεν θέλω ούτε έναν από τέτοιους λεχρίτες. Όλοι τους θα φύγουν από εδώ! Αυτό
ντροπιάζει σοβαρά το όνομά Μου και δεν θα σας κάνει καλό, αν δεν το δείτε αυτό καθαρά.
Πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας για να μη μολυνθεί από οποιαδήποτε βρωμιά σ’
αυτήν τη μοχθηρή και ασύδοτη παλιά εποχή. Πρέπει να είστε εντελώς άγιοι και άσπιλοι.
Σήμερα, εκείνοι που έχουν επαρκή προσόντα για να κυβερνήσουν ως βασιλιάδες μαζί Μου,
είναι εκείνοι που δεν έχουν μολυνθεί από οποιαδήποτε βρωμιά, καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο
άγιος Θεός και δεν θέλω κανέναν που να ντροπιάζει το όνομά Μου. Αυτούς τους ανθρώπους
τούς έχει στείλει ο Σατανάς για να Με δοκιμάσει, και όντως είναι όλοι τους λακέδες του
Σατανά, οι οποίοι πρέπει να αποκρουστούν (να ριχτούν στο πηγάδι της αβύσσου).
Η οικογένειά Μου είναι άγια και άσπιλη, και ο ναός Μου είναι μεγαλοπρεπής και
μεγαλειώδης (δηλαδή εκείνοι που κατέχουν αυτό που είμαι και αυτό που έχω). Ποιος τολμά
να εισέλθει και να προκαλέσει αναστάτωση έτσι τυχαία; Σε καμία περίπτωση δεν θα τους
συγχωρήσω. Πρέπει να καταστραφούν ολοσχερώς και να ταπεινωθούν στο μέγιστο βαθμό.
Εγώ ενεργώ σοφά. Χωρίς μαχαίρι, χωρίς όπλο και χωρίς να κουνήσω το δαχτυλάκι Μου, θα
νικήσω απόλυτα εκείνους που Με αψηφούν και ντροπιάζουν το όνομά Μου. Είμαι
μεγαλόψυχος και με σταθερό ρυθμό συνεχίζω το έργο Μου, ακόμα και όταν ο Σατανάς
δημιουργεί τόση αναστάτωση. Εγώ δεν του δίνω σημασία και θα τον νικήσω με την
ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Μου. Αυτή είναι η δύναμη και η σοφία Μου, και, πάνω
απ’ όλα, είναι ένα μικρό κομμάτι της ατελείωτης δόξας Μου. Στα μάτια Μου, εκείνοι που Με
αψηφούν είναι σαν έντομα που σέρνονται στο χώμα, τα οποία μπορώ να λιώσω μέχρι
θανάτου κάτω από τα πόδια Μου σύμφωνα με τις προθέσεις μου, ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο,
Εγώ λειτουργώ με σοφία. Θα βάλω τους πρωτότοκους υιούς Μου να τους τακτοποιήσουν. Δεν
βιάζομαι. Ενεργώ μεθοδικά, με τάξη και χωρίς το παραμικρό λάθος. Εκείνοι οι πρωτότοκοι
υιοί που γεννήθηκαν από Εμένα θα πρέπει να κατέχουν αυτό που είμαι και θα πρέπει να
μπορούν να βλέπουν την ατελείωτη σοφία Μου στις πράξεις Μου!
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Κεφάλαιο 92
Κάθε άνθρωπος μπορεί να δει την παντοδυναμία Μου και τη σοφία Μου μέσα στα λόγια
που λέω και σ’ αυτά που κάνω. Όπου κι αν πάω, το έργο Μου είναι εκεί. Τα βήματά Μου δεν
είναι μόνο στην Κίνα, αλλά, πάνω απ’ όλα, είναι σε όλα τα έθνη του κόσμου. Οι πρώτοι που θα
λάβουν αυτό το όνομα, ωστόσο, είναι μόνο τα επτά έθνη στα οποία έχει γίνει αναφορά
προηγουμένως, καθώς αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και στο κοντινό μέλλον, θα σας
γίνει εντελώς ξεκάθαρο αυτό και θα το καταλάβετε διεξοδικά. Αν σας το πω τώρα, φοβάμαι
ότι οι περισσότεροι θα καταρρεύσουν, καθώς έχω πει προηγουμένως ότι σας μιλάω και
εκφέρω τη φωνή Μου σύμφωνα με το ανάστημά σας, και όλα όσα κάνω εμπεριέχουν την
ατελείωτη σοφία Μου, την οποία κανένας δεν μπορεί να συλλάβει. Μπορώ να σας μιλάω
σχετικά, μόνο λίγο κάθε φορά. Να το ξέρετε! Θα είστε για πάντα παιδιά στα μάτια Μου. Σε
κάθε βήμα που κάνετε, θα πρέπει να καθοδηγείστε και να εκπαιδεύεστε από Εμένα.
Άνθρωποι, μόνον υπό την καθοδήγησή Μου μπορείτε να ζήσετε ολόκληρη τη ζωή σας,
διαφορετικά, κανένας δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος
βρίσκεται στα χέρια Μου, όμως δεν Με βλέπεις να τρέχω πέρα-δώθε. Αντιθέτως, είμαι
χαλαρός και χαρούμενος. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την παντοδυναμία Μου και όλοι θέλουν
να ανησυχούν για Εμένα. Πόσο λίγο γνωρίζετε τον εαυτό σας! Εξακολουθείτε να επιδεικνύετε
τα σκουπίδια σας ενώπιόν Μου, να θαυμάζετε τον εαυτό σας! Το έχω αντιληφθεί αυτό προ
πολλού.

Και

καταπιάνεστε

με

κόλπα

ενώπιόν

Μου,

αξιοκαταφρόνητοι

λεχρίτες!

Εξαφανιστείτε αμέσως από τον οίκο Μου! Δεν θέλω πράγματα σαν εσάς. Θα προτιμούσα να
μην έχω κανέναν απολύτως στη βασιλεία Μου, από το να θέλω αξιοκαταφρόνητους λεχρίτες
του είδους σας! Το ήξερες ότι ήδη δεν εργάζομαι επάνω σου; Παρά το γεγονός ότι εσύ
εξακολουθείς να τρως και να ντύνεσαι τώρα ως συνήθως! Το ήξερες, όμως, ότι ζεις για τον
Σατανά; Ότι παρέχεις υπηρεσία στον Σατανά; Κι όμως, εξακολουθείς να έχεις το θράσος να
παρουσιάζεσαι ενώπιόν Μου! Είσαι τόσο ξεδιάντροπος!
Παλιότερα, έλεγα συχνά: «Σύντομα θα πέσουν οι μεγάλες συμφορές· οι μεγάλες
συμφορές έχουν ήδη πέσει από τα χέρια Μου». Σε τι αναφέρεται η φράση «μεγάλες
συμφορές» και πώς θα πρέπει να εξηγείται το «έχουν πέσει»; Νομίζετε ότι αυτές οι μεγάλες
συμφορές αναφέρονται σε αναπόφευκτες συμφορές που τραυματίζουν το πνεύμα, την ψυχή
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και το σώμα του ανθρώπου, και νομίζετε ότι οι «σεισμοί, λιμοί και οι πληγές» για τα οποία
μιλάω είναι αυτές οι μεγάλες συμφορές. Όμως, αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι έχετε
παρερμηνεύσει τα λόγια Μου. Και νομίζετε ότι η φράση «έχουν πέσει» σημαίνει ότι οι
μεγάλες συμφορές έχουν ξεκινήσει. Αυτό είναι για γέλια! Στην πραγματικότητα, το
εκλαμβάνετε με αυτόν τον τρόπο, και αφότου ακούσω την εξήγησή σας, γίνομαι έξαλλος. Το
μυστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεδιαλύνουν (και το πιο κρυφό μυστήριο) είναι
επίσης το μυστήριο που έχει παρερμηνευτεί πιο σοβαρά ανά τους αιώνες. Επιπλέον, αυτό το
μυστήριο είναι κάτι που κανένας δεν έχει βιώσει στο παρελθόν (καθώς αυτό το μυστήριο έχει
τεθεί μόνον κατά τις έσχατες ημέρες και μόνον κατά την τελική εποχή μπορεί να το δει ο
άνθρωπος, αλλά δεν το γνωρίζει), επειδή το κρατώ επτασφράγιστο και ο άνθρωπος δεν
μπορεί καθόλου να το διαπεράσει (δεν μπορεί να δει ούτε καν ένα μικρό μέρος αυτού). Τώρα
που το έργο Μου έχει συνεχιστεί έως αυτό το στάδιο, Εγώ σας εμπνέω σύμφωνα με τις
ανάγκες του έργου Μου, διαφορετικά δεν θα είχατε κανέναν τρόπο να καταλάβετε. Τώρα
ξεκινώ τη συναναστροφή και όλοι θα πρέπει να δώσουν προσοχή, διαφορετικά, όποιος δεν
προσέχει, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότοκων υιών Μου, θα υποστεί την κρίση Μου και,
οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, θα κατατροπωθούν από το χέρι Μου (που σημαίνει ότι θα
αφαιρεθούν το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα τους). Οι μεγάλες συμφορές αναφέρονται σε
σχέση με κάθε ένα από τα διοικητικά διατάγματα της βασιλείας Μου, και κάθε ένα από τα
διοικητικά διατάγματά Μου αποτελεί μέρος των μεγάλων συμφορών. (Τα διοικητικά
διατάγματά Μου δεν σας έχουν αποκαλυφθεί στο σύνολό τους, όμως μην ανησυχείτε και μη
σας πιάνει νευρικότητα περί αυτού· υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα σας ωφελήσουν
πολύ αν τα γνωρίσετε πολύ νωρίς. Να το θυμάστε! Είμαι ένας σοφός Θεός.) Οπότε, ποιο είναι
το άλλο μέρος; Οι μεγάλες συμφορές περιλαμβάνουν δύο μέρη: Τα διοικητικά διατάγματά
Μου και την οργή Μου. Η στιγμή που θα πέσουν οι μεγάλες συμφορές, θα είναι επίσης η
στιγμή που θα ξεκινήσω να φουντώνω από θυμό και να θέτω σε ισχύ τα διοικητικά
διατάγματά Μου. Επί τούτου λέω στους πρωτότοκους υιούς Μου: Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
δεν θα εκφυλιστείτε εξαιτίας αυτού. Έχεις ξεχάσει ότι όλα τα πράγματα και όλα τα ζητήματα
είναι προκαθορισμένα από Εμένα; Υιέ Μου, μη φοβάστε! Ασφαλώς θα σε προστατέψω, θα
απολαμβάνετε καλές ευλογίες μαζί Μου για πάντα και θα είστε μαζί Μου για όλη την
αιωνιότητα. Επειδή εσύ είσαι ο αγαπητός Μου, δεν θα σε εγκαταλείψω, καθότι δεν κάνω
ανοησίες. Αν γκρεμίσω αυτό που με τόση δυσκολία ολοκληρώθηκε, δεν θα ήταν σαν να
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πυροβολώ το πόδι Μου; Ξέρω τι είναι αυτό που σκέφτεσαι μέσα στην καρδιά σου.
Θυμήθηκες; Τι άλλο θα Με ήθελες να πω; Θα μιλήσω περισσότερο για τις μεγάλες συμφορές.
Η στιγμή που θα πέσουν οι μεγάλες συμφορές, θα είναι η πιο τρομακτική και θα
αποκαλύψουν περισσότερο την ασχήμια του ανθρώπου. Κάθε είδους δαιμονικά πρόσωπα θα
εκτεθούν υπό το φως του προσώπου Μου και δεν θα έχουν πουθενά να κρυφτούν, πουθενά να
καλυφθούν, θα είναι πλήρως εκτεθειμένα. Η έκβαση των μεγάλων συμφορών θα είναι να
κάνουν όλους εκείνους που δεν έχω επιλέξει ή προκαθορίσει να γονατίσουν ενώπιόν Μου και
να ικετέψουν για συγχώρεση, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια. Αυτή είναι η κρίση Μου για
τον Σατανά, η οργισμένη κρίση Μου. Επί του παρόντος, καταπιάνομαι με την
πραγματοποίηση αυτού του έργου και ίσως υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να προσποιούνται
ότι έχουν προσόντα και να τα καταφέρουν εξαπατώντας. Όμως, όσο περισσότερο φέρονται
έτσι, τόσο περισσότερο θα εργαστεί επάνω τους ο Σατανάς, μέχρι να φτάσουν σ’ ένα σημείο
που να αποκαλυφθεί η αρχική τους μορφή.
Δεν βιάζομαι να πραγματοποιήσω το έργο Μου και ενορχηστρώνω ο ίδιος το κάθε άτομο
ξεχωριστά (αυτό τους σατιρίζει και αποδεικνύει ότι είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, καθώς και ότι Εγώ δεν τους δίνω καμία σημασία, οπότε δεν αποτελεί υπερβολή η
χρήση της λέξης «ενορχηστρώνω») και κάνω όλες τις πράξεις ο ίδιος. Τα πάντα πετυχαίνουν
μαζί Μου και είναι μια ασφαλής και σίγουρη επιτυχία. Όλα όσα κάνω, βήμα-βήμα, έχουν ήδη
διευθετηθεί. Σας μιλάω για το θέλημά Μου και το φορτίο Μου λίγο κάθε φορά. Από τώρα και
στο εξής, τα λόγια Μου ξεκινούν να εμφανίζονται σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς.
Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν οδηγηθεί ήδη στην ολοκλήρωση (τα λόγια Μου
επικεντρώνονται στους υιούς Μου και στους ανθρώπους Μου), ο τρόπος με τον οποίον
εργάζομαι έχει αρχίσει και πάλι να αλλάζει. Το βλέπετε αυτό καθαρά; Έχετε νιώσει το ύφος
των λόγων Μου αυτές τις τελευταίες ημέρες; Παρηγορώ του πρωτότοκους υιούς Μου σε κάθε
βήμα τους, όμως εφεξής (επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν οδηγηθεί ήδη στην
ολοκλήρωση) κρατάω ένα μαχαίρι στο χέρι Μου (που είναι τα πιο άτεγκτα λόγια). Οποίους
στιγμιαία κοιτάζω δυσμενώς (δηλαδή εκείνους που δεν έχουν προκαθοριστεί ή επιλεγεί,
οπότε δεν υπάρχει αντίφαση), δεν Με νοιάζει αν Μου παρέχουν υπηρεσία ή αν είναι κάτι
άλλο, θα τους ξεφορτωθώ αμέσως. Εγώ είμαι ο παντοδύναμος Θεός και μπορώ να κάνω όλους
τους ανθρώπους να Μου παρέχουν υπηρεσία. Δεν διστάζω καθόλου να αποχωριστώ αυτού
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του είδους τα άτομα. Όταν λέω ότι δεν τους θέλω, τότε δεν τους θέλω. Τώρα που έχει φτάσει
αυτή η στιγμή, το μόνο που χρειάζεται είναι να δω κάποιον που Με δυσαρεστεί για να τον
απορρίψω αμέσως, χωρίς καμία διερεύνηση. Επειδή Εγώ είμαι ο Θεός που είναι τόσο καλός
όσο ο λόγος Του. Για εκείνους που έχω προκαθορίσει για να είναι στην υπηρεσία Μου,
ασχέτως το πόσο καλός είσαι και το αν έχεις ή δεν έχεις κάνει κάτι που να Με αψηφά, αν Με
δυσαρεστήσεις θα σε πετάξω έξω. Δεν φοβάμαι τα μελλοντικά προβλήματα. Έχω τα
διοικητικά διατάγματά Μου, είμαι τόσο καλός όσο ο λόγος Μου και ο λόγος Μου θα
επιτευχθεί. Θα μπορούσα να κρατήσω τον Σατανά; Ακούστε Με, άνθρωποι! Δεν χρειάζεται να
φοβάστε· πρέπει να βγεις έξω όταν σου ζητήσω να βγεις έξω. Μη Μου δικαιολογείσαι, γιατί
δεν έχω τίποτα να σου πω! Επειδή έχω δείξει τόση υπομονή και η ώρα για να θέσω σε ισχύ τα
διοικητικά διατάγματά Μου έχει φτάσει, έχει φτάσει και η τελευταία σας ημέρα. Επί χιλιάδες
χρόνια ήσασταν ακόλαστοι και κάνατε πάντοτε τα πράγματα με ξεροκέφαλο και γεμάτο
πείσμα τρόπο, όμως Εγώ ήμουν πάντοτε ανεκτικός (όπως είμαι μεγαλόψυχος και επιτρέπω
στη διαφθορά σου να φτάσει ως έναν ορισμένο βαθμό). Όμως τώρα, έχει φτάσει η ώρα που η
επιείκειά Μου έληξε, κι έχει φτάσει η ώρα για να κυριευτείτε και να ριχτείτε στη λίμνη του
πυρός και του θείου. Βιαστείτε και φύγετε από μπροστά. Ξεκινώ να θέτω επισήμως σε
εφαρμογή την κρίση Μου και να απελευθερώνω την οργή Μου.
Σε όλα τα έθνη και σε όλους τους τόπους του κόσμου, σεισμοί, λιμοί, λοιμοί και κάθε
είδους συμφορές συμβαίνουν συχνά. Καθώς πραγματοποιώ το σπουδαίο έργο Μου σε όλα τα
έθνη και σε όλους τους τόπους, αυτές οι συμφορές θα είναι πιο σκληρές από κάθε άλλη φορά
από τη δημιουργία του κόσμου. Αυτή είναι η έναρξη της κρίσης Μου απέναντι σε όλους τους
λαούς. Όμως, οι υιοί Μου μπορείτε να μένετε ήσυχοι, καμία συμφορά δεν θα σας βρει και θα
σας προστατεύω (που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα ζείτε στο σώμα, αλλά όχι στη σάρκα,
οπότε δεν θα υποστείτε τον πόνο καμίας συμφοράς). Θα είστε απλώς μαζί Μου, κυβερνώντας
ως βασιλείς και κρίνοντας όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, απολαμβάνοντας καλές ευλογίες
μαζί Μου για πάντα στο σύμπαν και στα πέρατα της γης. Αυτά τα λόγια θα εκπληρωθούν όλα
και σύντομα θα επιτευχθούν μπροστά στα ίδια σας τα μάτια. Δεν καθυστερώ ούτε μία ώρα,
ούτε μία ημέρα, κάνω τα πάντα απίστευτα γρήγορα. Μην ανησυχείς και μη σε πιάνει
νευρικότητα, καθώς οι ευλογίες που σου δίνω είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να σου το
πάρει. Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου. Όλοι οι άνθρωποι θα Με υπακούν χάρη στις
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πράξεις Μου. Όχι μόνο θα ζητωκραυγάζουν ξανά και ξανά, αλλά, ακόμα περισσότερο, θα
χοροπηδάνε ασταμάτητα από χαρά.

Κεφάλαιο 93
Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα μπροστά στα μάτια όλων και τα πάντα έχουν επιτευχθεί.
Το έργο Μου επιταχύνεται, εκτοξεύεται ψηλά σαν πύραυλος, κάτι το οποίο δεν περίμενε ποτέ
κανείς. Μόνο αφού συμβούν αυτά τα πράγματα θα κατανοήσετε την πραγματική σημασία
των λόγων Μου. Οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα δεν αποτελούν εξαίρεση και
πρέπει να γίνουν μάρτυρες των θαυμαστών Μου έργων ιδίοις όμμασι. Μη νομίζεις ότι δεν θα
σε απαρνηθώ, τώρα που είσαι βέβαιος για Μένα αφού είδες τα έργα Μου —δεν είναι τόσο
απλό! Σίγουρα θα εκπληρώσω όλα όσα έχω πει και όσα έχω καθορίσει, και δεν θα
επιστρέψουν σ’ Εμένα άκυρα. Στην Κίνα, εκτός από τη μειονότητα που είναι οι πρωτότοκοι
υιοί Μου, υπάρχουν ελάχιστοι που είναι ο λαός Μου. Έτσι, σήμερα, λέω ξεκάθαρα σ’ εσάς
(τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, που Με διώκουν τόσο αμείλικτα) ότι δεν
πρέπει να διατηρείτε μεγάλες ελπίδες, και ότι το επίκεντρο του έργου Μου (από τη
δημιουργία του κόσμου) ήταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου και σε αρκετά έθνη πέρα από την Κίνα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν μεγαλώνουν οι πρωτότοκοι υιοί Μου, θα επιτευχθεί το θέλημά Μου.
(Μόλις μεγαλώσουν οι υιοί Μου, τα πάντα θα έχουν επιτευχθεί, διότι θα τους έχει δοθεί το
επικείμενο έργο.) Τώρα, επιτρέπω σε αυτούς τους ανθρώπους να δουν ένα μέρος των
θαυμαστών Μου έργων μόνο και μόνο για να ταπεινωθεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας.
Αυτοί οι άνθρωποι απλώς δεν είναι σε θέση να το απολαύσουν αυτό, αλλά είναι ευτυχείς
απλώς και μόνο που Μου παρέχουν υπηρεσίες. Και δεν έχουν άλλη εναλλακτική, διότι έχω τα
διοικητικά Μου διατάγματα και κανένας δεν τολμά να τα υβρίσει.
Θα συναναστραφώ τώρα για κάποιες καταστάσεις που αφορούν την έλευση ξένων, ώστε
να μπορείτε να τις γνωρίζετε εκ των προτέρων, να προετοιμάσετε κατάλληλα τα πάντα για να
καταθέσετε μαρτυρία στο όνομά Μου, και να σταθείτε πιο πάνω από αυτούς και να τους
κυβερνήσετε. (Επειδή οι πιο σημαντικοί ανάμεσά τους είναι εντούτοις οι λιγότερο σημαντικοί
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ανάμεσά σας, σας λέω να σταθείτε από πάνω τους και να τους κυβερνήσετε.) Όλοι αυτοί οι
άνθρωποι έχουν κερδίσει την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος και αργότερα όλοι θα
συνωστιστούν στην Κίνα, σαν να είχε ρυθμιστεί αυτό από πριν. Ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας αιφνιδιάζεται και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αντισταθεί, αλλά να
θυμάστε ένα πράγμα! Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει υλοποιηθεί πλήρως, και κανείς και
τίποτα δεν τολμά να παρακωλύσει τα στάδιά Μου. Τους παρέχω διαρκώς αποκάλυψη, και
δρουν ακολουθώντας την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Σίγουρα, δεν θα υπομείνουν τα
δεσμά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, διότι τα πάντα μαζί Μου είναι αποδέσμευση και
ελευθερία. Έχω ρυθμίσει τα πάντα δεόντως, περιμένοντας να προετοιμάσετε το
προπαρασκευαστικό έργο για να τους καθοδηγήσετε. Ανέκαθεν σας τα έλεγα αυτά κατά το
παρελθόν, αλλά οι περισσότεροι από εσάς εξακολουθούν να τα πιστεύουν μόνο κατά το
ήμισυ. Ποια είναι η κατάσταση τώρα; Έχετε μείνει άναυδοι, σωστά;
Όλα αυτά είναι δευτερεύουσας σημασίας. Το κυριότερο είναι να ετοιμάσετε όλο το
προπαρασκευαστικό έργο το συντομότερο δυνατό. Μην πανικοβάλλεστε. Αυτός που επιτελεί
το έργο είμαι Εγώ και, όταν έρθει η ώρα, θα επιτελέσω το έργο Μου Αυτοπροσώπως. Έχω
συντρίψει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Τουτέστιν, το Πνεύμα Μου έχει αποσυρθεί από
όλους τους ανθρώπους, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου (έτσι, τώρα γίνεται πιο
εύκολο να αποκαλύψω ποιοι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα). Αυτοί οι
άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσίας σ’ Εμένα και θα τους στείλω πίσω στο
πηγάδι της αβύσσου. (Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσω κανέναν τους. Από εδώ και
στο εξής, θα αποκαλυφθούν πλήρως οι πρωτότοκοι υιοί Μου και όσοι είναι στο πλευρό Μου
και είναι κατάλληλοι να τους χρησιμοποιήσω θα είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου.) Πρωτότοκοι
υιοί Μου, απολαμβάνετε επισήμως τις ευλογίες που σας προσφέρω (διότι όλοι όσοι
απεχθάνομαι έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο), και εφεξής δεν θα ξανακάνετε
τίποτα που Με αψηφά. Είστε πραγματικά εκατό τοις εκατό σίγουροι για Μένα. (Μόλις
σήμερα έχει επιτευχθεί αυτό πλήρως, και είχα προκαθορίσει αυτήν την ώρα.) Όλα όσα
σκέφτεστε στην καρδιά και στο μυαλό σας είναι ανεξάντλητη αγάπη για Μένα, ευλάβεια για
Μένα, και Με δοξολογείτε και Με δοξάζετε ανά πάσα στιγμή. Πράγματι, ζείτε υπό τη
φροντίδα και την προστασία της αγάπης Μου, ζώντας στον τρίτο ουρανό. Τέτοια απαράμιλλη
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ευδαιμονία και αγαλλίαση! Πρόκειται για μια άλλη σφαίρα, την οποία οι άνθρωποι
δυσκολεύονται να φανταστούν —ο πραγματικός πνευματικός κόσμος!
Όλες οι καταστροφές προκύπτουν διαδοχικά, η κάθε μία πιο σοβαρή από την
προηγούμενη, και η κατάσταση γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο τεταμένη. Αυτή είναι
μόνο η αρχή των καταστροφών, και οι πιο σοβαρές καταστροφές που θα έρθουν αργότερα θα
είναι αδιανόητες στον άνθρωπο. Ας βρουν τη λύση οι υιοί Μου. Αυτό είναι το διοικητικό Μου
διάταγμα και αυτή είναι η ρύθμισή Μου εδώ και πολύ καιρό. Όλα τα σημεία και τέρατα που ο
άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ πριν προέρχονται από Μένα, εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο σε
όλους τους λαούς (δηλαδή, σε όλο τον λαό της βασιλείας Μου). Αλλά αυτό είναι κάτι που θα
συμβεί στο εγγύς μέλλον. Μην ανυπομονείτε. Όλοι έχουν μιλήσει παλιότερα για την είσοδο
στη βασιλεία, οπότε ποιες είναι οι συνθήκες εισόδου στη βασιλεία; Και τι είναι η βασιλεία;
Είναι μια φυσική πόλη; Την έχετε παρανοήσει. Η βασιλεία δεν είναι στη γη, ούτε στον φυσικό
ουρανό, αλλά, αντιθέτως, είναι ο πνευματικός κόσμος που δεν μπορεί να δει ή να αγγίξει ο
άνθρωπος. Μόνο όσοι έχουν ολοκληρωθεί πλήρως από Μένα και απολαμβάνουν τις ευλογίες
Μου μετά την αποδοχή του ονόματός Μου θα είναι σε θέση να εισέλθουν σ’ αυτήν. Ο
πνευματικός κόσμος που συχνά έχει αναφερθεί προηγουμένως είναι η επιφάνεια της
βασιλείας. Η πραγματική είσοδος στη βασιλεία, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όσοι
εισέλθουν σ’ αυτήν, πρέπει να αποκτήσουν την υπόσχεσή Μου και πρέπει να είναι άνθρωποι,
τους οποίους έχω προκαθορίσει και επιλέξει Εγώ ο ίδιος. Επομένως, ο πνευματικός κόσμος
δεν είναι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι μπορούν να πηγαινοέρχονται κατά βούληση. Οι
άνθρωποι διέθεταν μια πολύ ρηχή κατανόηση γι’ αυτόν και ήταν μόνο αντιλήψεις του
ανθρώπου. Μόνο όσοι εισέρχονται στη βασιλεία μπορούν να απολαύσουν ευλογίες, συνεπώς,
ο άνθρωπος όχι μόνο δεν μπορεί να απολαύσει αυτές τις ευλογίες, αλλά, πολύ περισσότερο,
δεν μπορεί ούτε να τις δει, και αυτό είναι το έσχατο διοικητικό Μου διάταγμα.

Κεφάλαιο 94
Επιστρέφω στη Σιών με τους πρωτότοκους υιούς Μου —κατανοείτε όντως την
πραγματική σημασία αυτής της φράσης; Σας έχω υπενθυμίσει επανειλημμένα ότι θέλω να
μεγαλώσετε γρήγορα για να βασιλεύσετε μαζί Μου. Θυμάστε; Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με
252

την ενσάρκωσή Μου: από τη Σιών ήλθα ενσαρκωμένος στον κόσμο για να κερδίσω μέσω της
σάρκας μια ομάδα ανθρώπων που είναι σε σύμπνοια μ’ Εμένα, και στη συνέχεια θα
επιστρέψουμε στη Σιών. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε από τη σάρκα στο αρχικό σώμα.
Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φράσης «θα επιστρέψουμε στη Σιών». Επιπλέον, αυτό
είναι το πραγματικό νόημα και το επίκεντρο του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου, και
ακόμη περισσότερο, το πιο σημαντικό τμήμα του σχεδίου διαχείρισής Μου, το οποίο κανείς
δεν μπορεί να εμποδίσει και το οποίο θα επιτευχθεί άμεσα. Εάν είστε στη σάρκα, δεν θα
ξεφορτωθείτε ποτέ τις ανθρώπινες αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης, πολύ λιγότερο δε, θα
απαλλαγείτε από τον γήινο αέρα, θα αποτινάξετε το χώμα, και θα είστε πάντα πηλός. Μόνο
όταν θα είστε στο σώμα θα μπορείτε να απολαύσετε τις ευλογίες. Τι είναι οι ευλογίες;
Θυμάστε; Στη σάρκα δεν μπορεί να γίνει λόγος περί ευλογιών, οπότε κάθε πρωτότοκος υιός
πρέπει να ακολουθήσει το μονοπάτι από τη σάρκα στο σώμα. Στη σάρκα έχετε δεχτεί την
καταπίεση και τον διωγμό από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα (αυτό συμβαίνει επειδή είστε
ανίσχυροι, δεν έχετε κερδίσει καμία δόξα), αλλά στο σώμα θα είναι πολύ διαφορετικά, και θα
είστε περήφανοι και πανευτυχείς. Οι ημέρες της καταπίεσης θα τελειώσουν οριστικά και θα
αποδεσμευτείτε και θα απελευθερωθείτε για πάντα. Έτσι πρέπει να γίνει εάν πρέπει να
προσθέσω αυτό που Εγώ είμαι και έχω μέσα σας. Διαφορετικά, θα έχετε μόνο τα
χαρακτηριστικά Μου. Ανεξάρτητα από το πόσο κάποιος μιμείται εξωτερικά κάποιον άλλο, δεν
μπορεί να είναι ακριβώς ίδιοι. Μόνο στο άγιο πνευματικό σώμα (αναφέρεται στο σώμα)
μπορούμε να είμαστε ακριβώς ίδιοι. (Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τις ίδιες ιδιότητες, το ίδιο
είναι, τα ίδια υπάρχοντα, και μπορούμε να είμαστε ομόφρονες, ενωμένοι, αδιαίρετοι και
αδιαχώριστοι, διότι το άγιο πνευματικό σώμα είναι όλα.)
Γιατί αρχίζετε τώρα να μισείτε τον κόσμο και να αηδιάζετε με κάθε είδους ενοχλητικά
πράγματα όπως το φαγητό, η ένδυση και ούτω καθεξής, και ανυπομονείτε να απαλλαγείτε
από αυτά; Αυτή είναι ένδειξη ότι θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο (το σώμα), και θα
έχετε ένα προαίσθημα (αν και όχι όλοι στον ίδιο βαθμό). Θα χρησιμοποιήσω διαφορετικούς
ανθρώπους κάθε είδους, διαφορετικά γεγονότα και διαφορετικά πράγματα για να υπηρετήσω
το πιο κρίσιμο στάδιό Μου και τα πάντα θα Μου προσφέρουν υπηρεσίες. Έτσι πρέπει να
κάνω. (Φυσικά, δεν μπορώ να το επιτύχω αυτό στη σάρκα, και μόνο το ίδιο το Πνεύμα Μου
μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο, γιατί δεν έχει έλθει η ώρα.) Αυτό είναι το τελευταίο μικρό
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κομμάτι της λειτουργίας ολόκληρου του σύμπαντος κόσμου. Όλοι θα Με δοξάζουν και θα Με
επευφημούν με χαρά. Το σπουδαίο έργο Μου θα έχει ολοκληρωθεί. Οι επτά φιάλες των
πληγών θα χυθούν από το χέρι Μου, θα ακουστούν επτά βροντές, θα ηχήσουν επτά σάλπιγγες
και θα ανοίξουν επτά σφραγίδες στον σύμπαν κόσμο, σ’ όλα τα έθνη και σ’ όλους τους λαούς
και στα βουνά, τα ποτάμια και στα πάντα. Τι είναι οι επτά φιάλες των πληγών; Πού
απευθύνονται; Γιατί λέω ότι θα χυθούν από το χέρι Μου; Θα περάσει πολύς καιρός πριν ο
καθένας πειστεί και πριν όλοι καταλάβουν επακριβώς. Ακόμη και αν σας πω τώρα, θα
καταλάβετε μόνο ένα μικρό μέρος. Σύμφωνα με την ανθρώπινη φαντασία, οι επτά φιάλες των
πληγών απευθύνονται σε όλες τις χώρες και τους λαούς του κόσμου, αλλά στην
πραγματικότητα, δεν συμβαίνει αυτό. Αυτές οι επτά φιάλες των πληγών αναφέρονται στην
επιρροή του Σατανά διαβόλου και στη συνωμοσία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα (το
αντικείμενο που χρησιμοποιώ για να Μου παρέχει υπηρεσίες). Τότε, θα απελευθερώσω τον
Σατανά και τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα για να παιδέψω τους υιούς και τον λαό, και κατ’
αυτόν τον τρόπο θα αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι υιοί και ποιοι είναι ο λαός. Όσοι εξαπατούνται
είναι όσοι δεν ήταν στόχοι του προκαθορισμού Μου, ενώ οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα
βασιλεύουν εκείνη τη στιγμή μαζί Μου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ολοκληρώσω τους υιούς και
τον λαό. Η έκχυση των επτά φιαλών των πληγών δεν θα επηρεάσει όλα τα έθνη και όλους
τους λαούς, αλλά μόνο τους υιούς Μου και τον λαό Μου. Η παροχή ευλογιών δεν είναι εύκολη,
και πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα. Όταν οι υιοί και ο λαός μεγαλώσουν, οι επτά
φιάλες των πληγών θα αποσυρθούν πλήρως και κατόπιν θα πάψουν να υπάρχουν. Τι είναι οι
επτά βροντές που θα ακουστούν; Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό. Την στιγμή που Εγώ και οι
πρωτότοκοι υιοί Μου θα γίνουμε το σώμα, θα ακουστούν οι επτά βροντές. Αυτό θα κλονίσει
ολόκληρο το σύμπαν, σαν να γυρνά ο ουρανός και η γη άνω κάτω. Όλοι θα το γνωρίζουν αυτό
και δεν θα υπάρχει κανείς που δεν θα το γνωρίζει. Εκείνη τη στιγμή, οι πρωτότοκοι υιοί Μου
κι Εγώ θα δοξαστούμε από κοινού και θα ξεκινήσουμε το επόμενο στάδιο του έργου. Πολλοί
άνθρωποι γονατιστοί θα ζητούν έλεος και συγχώρεση, επειδή θα ακούγονται οι επτά βροντές.
Εντούτοις, δεν θα είναι πλέον η Εποχή της Χάριτος: θα έχει έρθει η ώρα της οργής. Όσο για
όλους τους ανθρώπους που κάνουν κακό (οι μοιχοί ή όσοι κερδίζουν βρώμικα χρήματα ή
έχουν ασαφή όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών ή όσοι διακόπτουν ή βλάπτουν τη διαχείρισή
Μου ή των οποίων το πνεύμα εμποδίζεται ή έχει καταληφθεί από τα κακά πνεύματα, και ούτω
καθεξής —όλοι εκτός από τους εκλεκτούς Μου), κανένας τους δεν θα απαλλαχτεί ούτε θα
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συγχωρεθεί, αλλά όλοι θα ριχθούν στον Άδη και θα χαθούν για πάντα! Οι επτά σάλπιγγες που
θα ηχήσουν δεν αναφέρονται στο ευρύτερο άσχημο περιβάλλον, ούτε αναφέρονται σε τίποτα
δηλώσεις που γίνονται στον κόσμο· αυτή είναι εξ ολοκλήρου ανθρώπινη αντίληψη. Οι επτά
σάλπιγγες αναφέρονται στην οργισμένη ομιλία Μου. Όταν η φωνή Μου (μεγαλοπρεπής κρίση
και οργισμένη κρίση) ακουστεί, θα ηχήσουν οι επτά σάλπιγγες. (Αυτή τη στιγμή, στον οίκο
Μου, αυτό είναι το πιο σοβαρό, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει.) Και όλοι οι
δαίμονες στον Άδη και στην κόλαση, μεγάλοι και μικροί, θα βάλουν το κεφάλι τους μέσα στα
χέρια τους και θα φύγουν τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση, κλαίγοντας και τρίζοντας τα
δόντια τους, ταπεινωμένοι και μην έχοντας πού να κρυφτούν. Προς το παρόν, δεν αρχίζουν να
ηχούν οι επτά σάλπιγγες, αλλά φανερώνεται η οργισμένη μανία Μου και η πιο αυστηρή κρίση
Μου, από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και την οποία όλοι πρέπει να υπομείνουν.
Εκείνη τη στιγμή, αυτό που αποκαλύπτεται δεν είναι το περιεχόμενο των επτά σφραγίδων. Οι
επτά σφραγίδες είναι οι ευλογίες που θα απολαύσετε στο μέλλον. Το άνοιγμα αναφέρεται στο
να σας τις γνωστοποιήσει, αλλά δεν έχετε ακόμη απολαύσει αυτές τις ευλογίες. Όταν όντως
απολαύσετε τις ευλογίες, τότε θα μάθετε το περιεχόμενο των επτά σφραγίδων. Τώρα απλώς
αγγίζετε ένα τμήμα που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μπορώ μόνο να σας κατευθύνω βήμαβήμα στο μελλοντικό έργο, έτσι ώστε να το βιώσετε προσωπικά και να αισθανθείτε μια
ασύγκριτη δόξα, και να υπάρχετε σε μια κατάσταση ατέλειωτης έκστασης.
Το να είστε σε θέση να απολαμβάνετε τις ευλογίες των πρωτότοκων υιών δεν είναι ούτε
εύκολο, ούτε κάτι που μπορεί να επιτύχει ο μέσος άνθρωπος. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι και
να πω πιο έντονα ότι πρέπει να θέσω αυστηρές απαιτήσεις στους πρωτότοκους υιούς Μου.
Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουν να δοξάσουν το όνομά Μου. Απορρίπτω οριστικά όποιους
είναι επαίσχυντοι στον κόσμο, και ακόμη περισσότερο, απορρίπτω όποιους έχουν χαλαρή
ηθική ή είναι πρόστυχοι. (Αυτοί δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στον λαό του Θεού —δίνω
ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτό.) Μην νομίζετε ότι ό,τι κάνατε στο παρελθόν πάει και τελείωσε —τι
καλά που θα ήταν! Είναι τόσο απλό να κερδίσετε την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού; Και κατά
τον ίδιο τρόπο, απορρίπτω όποιους είναι εναντίον Μου, όποιους δεν Με αναγνωρίζουν στη
σάρκα Μου, όποιους παρεμβαίνουν καθώς επιτελώ το θέλημά Μου, και όποιους Με διώκουν
—είμαι πολύ σκληρός (επειδή έχω πάρει πίσω όλη τη δύναμή Μου)! Τέλος, κατά τον ίδιο
τρόπο, απορρίπτω όλους όσοι δεν είχαν δυσκολίες στη ζωή τους. Θέλω όσους, όπως κι Εγώ,
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εξέρχονται από τα δεινά τους, ακόμα κι αν είναι μικρής έκτασης. Εάν δεν το έχουν κάνει, τότε
είναι το είδος των ανθρώπων που θα πετάξω έξω. Μην είσαι αδιάντροπος, θέλεις να γίνεις ο
πρωτότοκος υιός Μου, παρελαύνοντας επιδεικτικά μπροστά Μου. Φύγε μακριά Μου,
γρήγορα! Μου έχεις μιλήσει παλαιότερα για ασήμαντα θέματα, επιδιώκοντας να Με
ευαρεστήσεις! Είσαι τυφλός! Δεν ξέρεις ότι σε μισώ, τιποτένιε! Νομίζεις ότι δεν ξέρω τις
παράνομες δουλειές σου; Κρύβεσαι ξανά και ξανά! Δεν γνωρίζεις ότι έχεις προδώσει το
διαβολικό σου πρόσωπο; Παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν, νομίζεις ότι Εγώ
δεν μπορώ να το δω; Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσίες δεν είναι καλοί, αλλά ένα μάτσο
τιποτένιων. Πρέπει να τους αντιμετωπίσω, θα τους πετάξω στο πηγάδι της αβύσσου και θα
τους κάψω!
Κάποιος που μιλά με ασέβεια, που ενεργεί χωρίς πίστη και δεν συνεργάζεται σωστά με
τους άλλους, ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήθελε να είναι βασιλιάς. Μήπως ονειρεύεσαι; Μήπως
έχεις παραισθήσεις; Δεν βλέπεις τι είσαι; Είσαι τιποτένιος! Πού μπορεί να χρησιμεύσει ένα
τέτοιο άτομο; Χάσου γρήγορα μπροστά από τα μάτια Μου! Όλοι πρέπει να κατανοούν σαφώς
τι λέω, να εμπνέονται από τα λόγια Μου, να αναγνωρίζουν την παντοδυναμία Μου και να
γνωρίζουν τη σοφία Μου. Έχει συχνά ειπωθεί ότι έχει εμφανιστεί το άγιο πνευματικό σώμα.
Εν τέλει, λέτε ότι το άγιο πνευματικό σώμα έχει εμφανιστεί ή όχι; Είναι αυτά που λέω λόγια
του αέρα; Τι είναι το άγιο πνευματικό σώμα; Υπό ποιες συνθήκες υπάρχει το άγιο πνευματικό
σώμα; Για τους ανθρώπους είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να κατανοηθεί. Σας λέω, είμαι
άψογος και μέσα Μου όλα είναι ανοιχτά και όλα απελευθερώνονται (επειδή κάνω ό,τι είναι
σοφό και μιλώ ελεύθερα). Μεταξύ όσων κάνω, τίποτα δεν είναι επαίσχυντο και όλα γίνονται
υπό το φως, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να πειστούν απόλυτα. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να
αρπάξει τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον Μου. Αυτή είναι μια εξήγηση για
το «άγιο» στο άγιο πνευματικό σώμα. Έτσι, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι δεν θέλω κανέναν
από όσους κάνουν επαίσχυντα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα διοικητικά διατάγματά Μου
και είναι επίσης ένα μέρος της διάθεσής Μου. Το πνευματικό σώμα αναφέρεται στην ομιλία
Μου. Ό,τι λέω έχει πάντα σκοπό, έχει πάντα σοφία, αλλά δεν υπόκειται σε έλεγχο. (Λέω ό,τι
θέλω να πω, και το Πνεύμα Μου εκφέρει τη φωνή Του και η θεϊκή Μου υπόσταση είναι Αυτή
που μιλάει.) Ό,τι λέω εκφράζεται αβίαστα, και όταν δεν ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις των
ανθρώπων, τότε είναι καιρός να αποκαλύψω τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δέουσα ρύθμισή
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Μου. Επομένως, όποτε μιλάει ή ενεργεί το άτομο που είμαι, συνιστά πάντα μια καλή ευκαιρία
να εκθέσω την ουσία του Σατανά. Όταν το άτομο που είμαι πάρει το χρίσμα, εμφανίζεται το
άγιο πνευματικό σώμα. Στο μέλλον, το άγιο πνευματικό σώμα αναφέρεται στο σώμα, και το
νόημα είναι διττό. Η μία σημασία αφορά το παρόν και η άλλη σημασία αφορά το μέλλον.
Αλλά στο μέλλον, το άγιο πνευματικό σώμα θα διαφέρει πολύ από το παρόν —θα είναι σαν τη
διαφορά μεταξύ ουρανού και γης. Κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό και θα πρέπει να
σας το αποκαλύψω Εγώ προσωπικά.

Κεφάλαιο 95
Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι όλα είναι εξαιρετικά απλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν
ισχύει αυτό. Μέσα σ’ όλα υπάρχουν κρυμμένα μυστήρια, καθώς και η σοφία και οι ρυθμίσεις
Μου. Καμία λεπτομέρεια δεν παραβλέπεται, και όλα ρυθμίζονται από Εμένα. Η κρίση της
μεγάλης ημέρας θα πλήξει όλους όσοι δεν Με αγαπούν ειλικρινά (θυμηθείτε, η κρίση της
μεγάλης ημέρας απευθύνεται σ’ όλους όσοι λαμβάνουν αυτό το όνομα) και θα τους κάνει να
κλάψουν και να τρίξουν τα δόντια. Αυτός ο ήχος του θρήνου έρχεται από τον Άδη και από την
κόλαση. Δεν κλαίνε οι άνθρωποι, αλλά οι δαίμονες. Η κρίση Μου προκαλεί αυτόν τον θρήνο, η
οποία φέρνει την τελική σωτηρία του σχεδίου διαχείρισής Μου για τους ανθρώπους. Κάποτε
διατηρούσα κάποιες ελπίδες για μερικούς ανθρώπους. Εντούτοις, κοιτάζοντας τώρα, πρέπει
να απαρνηθώ αυτούς τους ανθρώπους έναν προς έναν, γιατί το έργο Μου έχει φτάσει σ’ αυτό
το στάδιο και είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να απαρνηθώ όλους όσοι
δεν είναι οι πρωτότοκοι γιοι Μου ή ο λαός Μου και πρέπει να φύγουν από εδώ! Πρέπει να
καταλάβετε ότι στην Κίνα, εκτός από τους πρωτότοκους γιους Μου και τον λαό Μου, όλοι οι
άλλοι είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και πρέπει να απορριφθούν. Πρέπει να
καταλάβετε όλοι ότι η Κίνα είναι, εν τέλει, ένα έθνος καταραμένο από Μένα και κάποιοι από
τον λαό Μου εκεί δεν είναι τίποτα περισσότερο από όσους παρέχουν υπηρεσίες για το
μελλοντικό Μου έργο. Για να το θέσω αλλιώς, εκτός από τους πρωτότοκους γιους Μου, δεν
υπάρχει κανείς άλλος —πρέπει όλοι να χαθούν. Μην νομίζετε ότι είμαι υπερβολικά ακραίος
στις πράξεις Μου —αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Όσοι υπομένουν τις κατάρες Μου
είναι αντικείμενα του μίσους Μου, και αυτό είναι βέβαιο. Δεν κάνω λάθη. Αν δω κάποιον που
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Με δυσαρεστεί, θα τον διώξω κλοτσηδόν, και αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι σε έχω
καταραστεί και ότι είσαι απόγονος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Επίτρεψέ Μου να σε
εντυπωσιάσω και πάλι, μόνο οι πρωτότοκοι γιοι Μου είναι στην Κίνα (εκτός από τον λαό Μου
που παρέχει υπηρεσίες) και αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Εντούτοις, οι πρωτότοκοι
γιοι Μου είναι τόσο λίγοι και όλοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα —ξέρω τι κάνω. Δεν
φοβάμαι την αρνητικότητά σου και δεν φοβάμαι ότι θα γυρίσεις και θα Με δαγκώσεις, διότι
έχω τα διοικητικά Μου διατάγματα και έχω οργή. Με άλλα λόγια, κρατώ τις μεγάλες
καταστροφές στο χέρι Μου και δεν φοβάμαι τίποτα, καθώς βλέπω όλα τα πράγματα που
πρέπει να έχουν ήδη επιτευχθεί, και όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, θα σε ταξινομήσω οριστικά.
Δεν μπορεί κανείς να τελειωθεί ή να διαπαιδαγωγηθεί από τον άνθρωπο, ώστε να γίνει
πρωτότοκος γιος Μου, αλλά αντιθέτως, εξαρτάται αποκλειστικά από αυτό που Εγώ
προκαθορίζω. Όποιος λέω ότι είναι πρωτότοκος γιος είναι πρωτότοκος γιος. Μην αγωνίζεστε
και μην προσπαθείτε να το αρπάξετε. Τα πάντα εξαρτώνται από Μένα, τον παντοδύναμο Θεό
τον ίδιο.
Μια μέρα, θα σας επιτρέψω να δείτε τι είναι τα διοικητικά Μου διατάγματα και τι είναι η
οργή Μου (όλοι θα Με προσκυνήσουν, όλοι θα Με λατρέψουν, όλοι θα Με ικετεύσουν για
συγχώρεση και όλοι θα Με υπακούσουν. Τώρα, επιτρέπω μόνο στους πρωτότοκους γιους Μου
να δουν ένα μέρος αυτών). Θα κάνω όλους τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα
να δουν ότι έχω επιλέξει πολλούς να θυσιαστούν (όλους εκτός από τους πρωτότοκους γιους
Μου), ώστε να τελειωθούν οι πρωτότοκοι γιοι Μου, ότι έκανα τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα
να παγιδευτεί στο ίδιο του το πανούργο σχέδιο. (Στο σχέδιο της διαχείρισής Μου, ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας στέλνει όσους παρέχουν υπηρεσίες σ’ Εμένα —όλους εκτός από τους
πρωτότοκους γιους Μου— να διακόψουν το σχέδιο διαχείρισής Μου, αλλά έχει πέσει στη δική
του πανούργα παγίδα, και όλοι παρέχουν υπηρεσίες στο έργο Μου. Αυτή είναι εν μέρει η
αληθινή σημασία του ότι τους έχω κινητοποιήσει όλους για να Μου παρέχουν υπηρεσίες.)
Σήμερα, όταν τα πάντα θα έχουν επιτευχθεί, θα τα απορρίψω όλα, θα τα συντρίψω κάτω από
τα πόδια Μου, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ταπεινώσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και θα
τον ντροπιάσω εντελώς (προσπαθούν χρησιμοποιώντας κόλπα να κερδίσουν ευλογίες, αλλά
ποτέ δεν σκέφτηκαν ότι θα παρείχαν υπηρεσίες σ’ Εμένα) —αυτή είναι η σοφία Μου. Μόλις
το ακούσουν αυτό, οι άνθρωποι σκέφτονται ότι δεν νιώθω συμπόνια ή έλεος και πιστεύουν ότι
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δεν διαθέτω ανθρώπινη φύση. Όντως, δεν νιώθω συμπόνια ή έλεος προς τον Σατανά, και
επιπλέον, είμαι ο ίδιος ο Θεός που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση. Πώς μπορείς να πεις ότι
είμαι ένας Θεός που διαθέτει ανθρώπινη φύση; Δεν γνωρίζεις ότι δεν προέρχομαι από τα
εγκόσμια; Δεν γνωρίζεις ότι είμαι πάνω από τα πάντα; Εκτός από τους πρωτότοκους γιους
Μου, δεν υπάρχει κανείς σαν Εμένα, κανείς που να έχει τη διάθεσή Μου (όχι μια ανθρώπινη
διάθεση, αλλά μια θεϊκή διάθεση), και κανείς που να κατέχει τα χαρακτηριστικά Μου.
Όταν ανοίξει η πύλη προς τον πνευματικό κόσμο, θα δείτε όλα τα μυστήρια,
επιτρέποντάς σας να εισέλθετε πλήρως σε μια ελεύθερη σφαίρα, να εισέλθετε στη στοργική
Μου αγκάλη και να εισέλθετε στις αιώνιες ευλογίες Μου. Τα χέρια μου ανέκαθεν στήριζαν
την ανθρωπότητα. Αλλά υπάρχει ένα τμήμα της ανθρωπότητας που θα σώσω και ένα τμήμα
που δεν θα σώσω. (Λέω «στήριζα», γιατί αν δεν στήριζα ολόκληρο τον κόσμο, θα είχε
καταλήξει εδώ και πολύ καιρό στον Άδη.) Δείτε το καθαρά! Αυτό είναι το σχέδιο διαχείρισής
Μου. Και τι είναι το σχέδιο διαχείρισης Μου; Δημιούργησα την ανθρωπότητα, αλλά ποτέ δεν
είχα σχεδιάσει να κερδίσω κάθε άνθρωπο, μόνο και μόνο για να αποκτήσω ένα μικρό τμήμα
της ανθρωπότητας. Γιατί, λοιπόν, δημιούργησα τόσους πολλούς ανθρώπους; Έχω πει
προηγουμένως ότι, μαζί Μου, τα πάντα είναι ελευθερία και αποδέσμευση και κάνω ό,τι θέλω.
Όταν δημιούργησα τους ανθρώπους, το έκανα μόνο για να μπορέσουν να ζήσουν μια
κανονική ζωή και έπειτα, θα μπορούσε να προκύψει ένα μικρό τμήμα της ανθρωπότητας που
θα είναι οι πρωτότοκοι γιοι, οι γιοι και ο λαός Μου. Μπορεί να πει κανείς ότι όλοι οι
άνθρωποι, τα πράγματα και τα αντικείμενα —εκτός από τους πρωτότοκους γιους, τον λαό και
τους γιους Μου— είναι όλοι πάροχοι υπηρεσιών και πρέπει όλοι να χαθούν. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα ολοκληρωθεί ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισής Μου. Αυτό είναι το σχέδιο διαχείρισής
Μου, είναι το έργο Μου και είναι τα επόμενα στάδια του έργου Μου. Όταν θα τελειώσουν
όλα, θα αναπαυθώ πλήρως. Εκείνη τη στιγμή, όλα θα γίνουν καλά και όλα θα γίνουν γαλήνια
και ασφαλή.
Ο ρυθμός του έργου Μου είναι τόσο γρήγορος, που κανείς δεν μπορεί να το φανταστεί.
Αλλάζει μέρα με τη μέρα και όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει, θα υποστεί απώλειες.
Μπορεί κανείς να είναι προσηλωμένος στο νέο φως κάθε μέρα (αν και τα διοικητικά
διατάγματά Μου, τα οράματα και η αλήθεια που συναναστρέφομαι μένουν απαράλλακτα).
Γιατί μιλάω καθημερινά; Γιατί σε διαφωτίζω συνεχώς; Κατανοείς το πραγματικό νόημα μέσα
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σ’ αυτά; Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα και τώρα γελούν και αστειεύονται και δεν μπορούν
να σοβαρευτούν. Απλώς δεν δίνουν καμιά προσοχή στα λόγια Μου, αλλά αισθάνονται μόνο
ένα στιγμιαίο άγχος όταν τα ακούνε. Στη συνέχεια, τα λόγια Μου σύντομα λησμονούνται και
εκείνοι δεν έχουν επίγνωση της δικής τους ταυτότητας και γίνονται επιπόλαιοι. Εσύ γνωρίζεις
ποια είναι η κατάστασή σου; Το αν κάποιος παρέχει υπηρεσίες σ’ Εμένα ή έχει προκαθοριστεί
και επιλεγεί από Μένα, ρυθμίζεται μόνο από τα χέρια Μου και κανείς δεν μπορεί να το
αλλάξει αυτό —πρέπει να το κάνω Εγώ ο ίδιος, πρέπει να τον επιλέξω και να τον
προκαθορίσω Εγώ ο ίδιος. Ποιος τολμά να πει ότι είμαι ένας ανόητος Θεός; Η σοφία Μου
βρίσκεται σε κάθε λέξη που λέω και σε ό,τι κάνω. Ποιος τολμά να διακόψει ξανά τη
διαχείρισή Μου ή να καταστρέψει τα σχέδιά Μου; Δεν θα τους συγχωρήσω επ’ ουδενί! Ο
χρόνος είναι στα χέρια Μου και δεν φοβάμαι καμία καθυστέρηση. Δεν είμαι Εγώ Αυτός που
αποφασίζει πότε θα τελειώσει το σχέδιο διαχείρισής Μου; Δεν εξαρτάται απλώς από μια και
μόνο σκέψη Μου; Όταν λέω ότι κάτι γίνεται, γίνεται, και τελειώνει όταν λέω ότι τελειώνει.
Δεν βιάζομαι και θα κάνω τις δέουσες ρυθμίσεις. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να χώνει τη μύτη
του στο έργο Μου και δεν πρέπει να κάνει πράγματα για Μένα κατά βούληση. Καταριέμαι
όποιον χώνει τη μύτη του —αυτό είναι ένα από τα διοικητικά Μου διατάγματα. Εγώ ο ίδιος
επιτελώ το έργο Μου και δεν χρειάζομαι κανέναν άλλο (επιτρέπω στους πάροχους υπηρεσιών
να δρουν, αλλιώς δεν θα τολμούσαν να ενεργήσουν απερίσκεπτα ή στα τυφλά). Όλο το έργο
ρυθμίζεται από Μένα, αποφασίζεται από Μένα, διότι Εγώ είμαι ο Θεός ο ίδιος.
Όλα τα έθνη του κόσμου ανταγωνίζονται για δύναμη και κέρδος και πολεμούν για τη γη,
αλλά μην ανησυχείτε, καθώς όλα αυτά Με υπηρετούν. Και γιατί λέω ότι Με υπηρετούν; Κάνω
πράγματα χωρίς να σηκώσω ούτε το δάχτυλό Μου. Για να κρίνω τον Σατανά, αρχικά, τους
κάνω να έρθουν σε αντιπαράθεση και τελικά, τους καταστρέφω και να τους κάνω να πέσουν
στην παγίδα των δικών τους πανούργων σχεδίων (θέλουν να Με ανταγωνιστούν για να
πάρουν την εξουσία, αλλά καταλήγουν να παρέχουν υπηρεσίες σ’ Εμένα). Μιλάω μόνο και
δίνω τις εντολές Μου και όλοι σας πρέπει να κάνετε ό,τι σας λέω, αλλιώς θα σε καταστρέψω
μεμιάς. Αυτά είναι όλα μέρος της κρίσης Μου, επειδή ορίζω τα πάντα, και τα πάντα ορίζονται
από Μένα. Όποιος κάνει οτιδήποτε, το κάνει ακούσια, πράττοντας έτσι βάσει της δικής Μου
ρύθμισης και ελπίζω να είστε γεμάτοι από τη σοφία Μου στα γεγονότα που σύντομα
πρόκειται να συμβούν. Μην κρατάτε επιπόλαια στάση, αλλά να Με πλησιάζετε πιο συχνά
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όταν σας πλήττουν τα γεγονότα. Να είστε πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί από κάθε
άποψη για να αποφύγετε να υβρίσετε το παίδεμά Μου και να αποφύγετε να υποπέσετε στα
πανούργα σχέδια του Σατανά. Θα πρέπει να αποκτήσετε γνώσεις από τα λόγια Μου, να
γνωρίζετε τι είμαι και να βλέπετε τι έχω. Πρέπει να πράττετε σύμφωνα με το γεμάτο νόημα
βλέμμα Μου και δεν πρέπει να ενεργείτε απερίσκεπτα. Κάντε ό,τι κάνω και λέτε ό,τι λέω. Σας
λέω αυτά τα πράγματα εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να αποφύγετε τα λάθη και τους
πειρασμούς. Και τι είναι αυτό που Εγώ είμαι και έχω; Πραγματικά, γνωρίζετε; Ο πόνος που
υπομένω είναι μέρος αυτού που είμαι, καθώς είναι μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης
Μου, και αυτό που είμαι μπορεί να βρεθεί και στην πλήρη θεϊκή φύση Μου —το γνωρίζετε;
Αυτό που είμαι αποτελείται από δύο πτυχές: Η μία πτυχή είναι αυτή της ανθρώπινης φύσης
Μου, ενώ η άλλη είναι αυτή της πλήρους θεϊκής φύσης Μου. Μόνο αυτές οι δύο πτυχές σε
συνδυασμό από κοινού ολοκληρώνουν τον ίδιο τον Θεό. Η πλήρης θεϊκή φύση Μου
περιλαμβάνει επίσης πολλά πράγματα: δεν υπόκειμαι σε κανέναν περιορισμό οποιουδήποτε
προσώπου, θέματος ή πράγματος. Υπερβαίνω κάθε περιβάλλον. Είμαι πέραν παντός χρονικού
ή χωρικού ή γεωγραφικού περιορισμού. Ξέρω όλους τους ανθρώπους, τα θέματα και τα
πράγματα όντως σαν την παλάμη του χεριού Μου. Και όμως, είμαι ακόμα σάρκα και οστά, σε
απτή μορφή. Είμαι ακόμα αυτός ο άνθρωπος στα μάτια των ανθρώπων, αλλά η φύση έχει
αλλάξει —δεν είναι σάρκα, αλλά σώμα. Αυτά τα πράγματα είναι απλώς ένα μικρό κομμάτι της.
Όλοι οι πρωτότοκοι γιοι Μου θα είναι έτσι στο μέλλον. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να
διαβούν, και όσοι έχουν καταδικαστεί, δεν μπορούν να ξεφύγουν. Ενώ το κάνω αυτό, όλοι
όσοι δεν έχουν προκαθοριστεί, θα φύγουν κλωτσηδόν (καθώς έτσι Με βάζει σε πειρασμό ο
Σατανάς για να δει αν τα λόγια Μου είναι ακριβή). Εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί δεν
μπορούν να ξεφύγουν, ανεξάρτητα από το πού πηγαίνουν, και θα δείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο
τις θεμελιώδεις αρχές πίσω από αυτή την πράξη Μου. Αυτό που έχω αναφέρεται στη σοφία,
τη γνώση, την επινοητικότητά Μου και την κάθε λέξη που εκφράζω. Τόσο η ανθρώπινη φύση
Μου όσο και η θεϊκή φύση Μου τα κατέχουν. Τουτέστιν, όλα όσα γίνονται από την ανθρώπινη
φύση Μου, καθώς και ό,τι γίνεται από τη θεϊκή φύση Μου είναι αυτό που έχω. Κανείς δεν
μπορεί να τα πάρει ούτε να τα αφαιρέσει, είναι στην κατοχή Μου και κανείς δεν μπορεί να τα
αλλάξει. Αυτό είναι το αυστηρότερο διοικητικό Μου διάταγμα (διότι στις αντιλήψεις του
ανθρώπου, πολλά από τα πράγματα που κάνω δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις του και δεν
γίνονται κατανοητά από τον άνθρωπο. Αυτό είναι το διάταγμα που υβρίζει κάθε άνθρωπος
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πιο εύκολα και είναι επίσης το πιο αυστηρό, συνεπώς, η ζωή του ανθρώπου υφίσταται
απώλειες εξαιτίας αυτού). Θα σας το πω και πάλι, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια συνειδητή
προσέγγιση σε ό,τι σας προτρέπω να κάνετε —δεν πρέπει να είστε επιπόλαιοι!

Κεφάλαιο 96
Θα παιδέψω όλους όσους γεννήθηκαν από Μένα που εντούτοις δεν Με γνωρίζουν για να
δείξω όλη Μου την οργή, τη μεγάλη δύναμή Μου και την πλήρη σοφία Μου. Μέσα Μου τα
πάντα είναι δίκαια και δεν υπάρχει απολύτως καμία αδικία, καμία απάτη, ούτε ατιμία.
Όποιος είναι άτιμος και απατεώνας πρέπει να είναι γιος της κόλασης —πρέπει να έχει
γεννηθεί στον Άδη. Μέσα Μου όλα είναι ολοφάνερα. Ό,τι λέω να ολοκληρωθεί,
ολοκληρώνεται και ό,τι λέω να εδραιωθεί εδραιώνεται και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ή να
μιμηθεί αυτά τα πράγματα επειδή είμαι ο ένας και μοναδικός, o Θεός ο ίδιος. Μέσω των
γεγονότων

που

πρόκειται

να

συμβούν,

όλοι

όσοι

βρίσκονται

στην

ομάδα

των

προκαθορισμένων και επιλεγμένων πρωτότοκων υιών Μου θα αποκαλυφθούν ένας προς έναν
και όλοι όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα των πρωτότοκων υιών θα εξαλειφθούν από Μένα. Κατ’
αυτόν τον τρόπο επιτελώ και ολοκληρώνω το έργο Μου. Τώρα ακριβώς, εκθέτω κάποιους
ανθρώπους μόνο και μόνο για να μπορούν οι πρωτότοκοι υιοί Μου να δουν τα θαυμαστά έργα
Μου, αλλά αργότερα δεν θα εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, θα ξεκινήσω από τη
γενική κατάσταση αντί να τους αφήσω να δείξουν την αληθινή τους φύση ένας-ένας (επειδή
οι δαίμονες είναι όλοι βασικά ίδιοι, αρκεί να επιλέξω μόνο μερικούς ως παράδειγμα). Όλοι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου είναι ξεκάθαροι στην καρδιά τους, και δεν χρειάζεται να δώσω
περαιτέρω εξηγήσεις (διότι στο καθορισμένο χρονικό διάστημα σίγουρα θα αποκαλυφθούν ο
ένας μετά τον άλλον).
Είναι στη διάθεσή Μου να κρατώ τις υποσχέσεις Μου, και μέσα Μου τίποτα δεν είναι
κρυφό ή μυστικό. Θα σας πω όλα όσα πρέπει να κατανοείτε, αλλά δεν θα σας πω επ’ ουδενί
όσα δεν πρέπει να γνωρίζετε, από φόβο μήπως δεν μπορέσετε να παραμείνετε σταθεροί. Μην
προσκολλιέστε σε μικροπράγματα και χάνετε κατ’ αυτόν τον τρόπο ό,τι είναι σημαντικό —
πραγματικά δεν αξίζει. Πιστέψτε ότι είμαι ο παντοδύναμος Θεός και όλα θα επιτευχθούν και
όλα θα γίνουν εύκολα και ευχάριστα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργώ Εγώ. Όποιος πιστεύει, του
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επιτρέπω να δει, και όποιος δεν πιστεύει, δεν του επιτρέπω να γνωρίζει και δεν τον αφήνω
ποτέ να καταλάβει. Μέσα Μου δεν υπάρχει καμία συμπόνια ή έλεος και σίγουρα θα σκοτώσω
ανεξαιρέτως οποιονδήποτε υβρίζει το παίδεμά Μου, θα φερθώ σε όλους το ίδιο. Έχω την ίδια
συμπεριφορά προς όλους —δεν έχω συναισθήματα για κανέναν προσωπικά και δεν ενεργώ
επ’ ουδενί συναισθηματικά. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μη βλέπουν τη δικαιοσύνη και
τη μεγαλοπρέπειά Μου μέσω αυτού; Αυτή είναι η σοφία και η διάθεσή Μου, τις οποίες κανείς
δεν δύναται να αλλάξει και κανείς δεν δύναται να γνωρίζει πλήρως. Τα χέρια Μου συνεχώς
ορίζουν τα πάντα, όλη την ώρα, και συνεχώς ρυθμίζω τα πάντα για να Μου παρέχουν
υπηρεσίες ανά πάσα ώρα. Αμέτρητοι άνθρωποι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό Μου
προκειμένου να εκπληρώσουν το σχέδιο διαχείρισής Μου, αλλά στο τέλος βλέπουν τις
ευλογίες, αλλά δεν μπορούν να τις απολαύσουν —πόσο θλιβερό! Εντούτοις, κανείς δεν μπορεί
να αλλάξει την καρδιά Μου. Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα (όταν πρόκειται για
διοικητικό διάταγμα, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς, οπότε όταν θα
μιλήσω στο μέλλον, αν έχω βάλει το νου Μου σε κάτι, αυτό σίγουρα είναι το διοικητικό Μου
διάταγμα. Να θυμάστε! Μην το προσβάλλετε για να μην υποστείτε απώλεια), και αποτελεί
επίσης τμήμα του σχεδίου διαχείρισής Μου. Είναι δικό Μου το έργο, δεν είναι κάτι που
μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να το κάνω —πρέπει να το ρυθμίσω, και αρκεί για να
δείξει την παντοδυναμία Μου και να εκφράσει την οργή Μου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα δεν γνωρίζουν και δεν κατανοούν ξεκάθαρα την
ανθρώπινη φύση Μου. Τα έχω πει αρκετές φορές, αλλά είστε ακόμα θολωμένοι και δεν
κατανοείτε πολλά. Εντούτοις, αυτό είναι το δικό Μου έργο, και τώρα, αυτή τη στιγμή, όποιος
ξέρει, ξέρει, και όποιος δεν ξέρει, δεν τον αναγκάζω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχω μιλήσει
ξεκάθαρα και δεν θα τα ξαναπώ αργότερα (επειδή έχω πει πάρα πολλά, και τα είπα πολύ
ξεκάθαρα. Όποιος Με γνωρίζει έχει σίγουρα το έργο του Αγίου Πνεύματος και είναι
αναμφίβολα ένας από τους πρωτότοκους υιούς Μου. Όποιος δεν Με γνωρίζει δεν είναι
σίγουρα, αποδεικνύοντας ότι έχω ήδη αποσύρει το Πνεύμα Μου από αυτόν). Εντούτοις, στο
τέλος θα τους κάνω όλους να Με γνωρίσουν —να Με γνωρίσουν πλήρως τόσο στην
ανθρώπινη φύση Μου όσο και στη θεϊκή φύση Μου. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου, και
πρέπει να εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι και το διοικητικό Μου διάταγμα. Ο
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καθένας πρέπει να Με αποκαλεί τον μόνο αληθινό Θεό, και να Με δοξολογεί και να
αναγνωρίζει την αξία Μου διαρκώς.
Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει ήδη ολοκληρωθεί πλήρως, και τα πάντα έχουν επιτευχθεί
εδώ και πολύ καιρό. Στα ανθρώπινα μάτια φαίνεται ότι μεγάλο τμήμα του έργου Μου είναι
ακόμα σε εξέλιξη, αλλά το έχω ήδη ρυθμίσει σωστά, και αυτό που υπολείπεται είναι η
ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα στάδιά Μου κάνοντας μία εργασία τη φορά (αυτό συμβαίνει
επειδή πριν από τη δημιουργία του κόσμου Εγώ προκαθόρισα ποιος είναι σε θέση να
παραμείνει ακλόνητος υπό τις δοκιμασίες, ποιος δεν μπορεί να επιλεγεί και να προκαθοριστεί
από Μένα και ποιος δεν μπορεί να μοιραστεί τα δεινά Μου. Όσοι μπορούν να μοιραστούν τα
δεινά Μου, δηλαδή, όσοι έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα, θα τους κρατήσω
σίγουρα και θα τους βοηθήσω να υπερβούν τα πάντα). Είμαι ξεκάθαρος στην καρδιά Μου για
το τι ρόλο έχει ο καθένας. Γνωρίζω καλά ποιος Μου παρέχει υπηρεσίες, ποιος είναι
πρωτότοκος υιός, και ποιος είναι μεταξύ των υιών Μου και του λαού Μου. Το ξέρω σαν την
παλάμη του χεριού Μου. Όποιος είπα στο παρελθόν ότι είναι πρωτότοκος υιός εξακολουθεί
και τώρα να είναι πρωτότοκος υιός και όποιος είπα στο παρελθόν ότι δεν είναι πρωτότοκος
υιός δεν είναι ούτε και τώρα πρωτότοκος υιός. Για ό,τι κάνω, δεν μετανιώνω, και δεν το
αλλάζω εύκολα. Εννοώ ό,τι λέω (μέσα Μου δεν υπάρχει τίποτα επιπόλαιο), και ποτέ δεν
αλλάζει! Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσίες, Μου παρέχουν πάντοτε υπηρεσίες: είναι τα βόδια
Μου. Είναι τα άλογά Μου (αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ διαφωτιστεί όσον αφορά
το πνεύμα τους. Όταν τους χρησιμοποιώ, είναι χρήσιμοι, αλλά όταν δεν τους χρησιμοποιώ,
τους σκοτώνω. Όταν μιλάω για βόδια και άλογα, εννοώ όσους δεν είναι διαφωτισμένοι στο
πνεύμα τους, όσους δεν Με γνωρίζουν και δεν Με υπακούν, και ακόμα κι αν είναι υπάκουοι,
υποτελείς, απλοί και ειλικρινείς, συνεχίζουν να είναι πραγματικά βόδια και άλογα). Τώρα, οι
περισσότεροι άνθρωποι είναι υπερβολικοί και αχαλίνωτοι ενώπιόν Μου, μιλούν και γελούν
βροντερά, δείχνουν ασέβεια —βλέπουν μόνο την ανθρώπινη φύση Μου και όχι τη θεϊκή φύση
Μου. Στην ανθρώπινη φύση Μου αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να περάσουν και μπορώ να
τις συγχωρήσω, αλλά στη θεϊκή φύση Μου δεν είναι τόσο εύκολο. Στο μέλλον θα αποφασίσω
ότι έχεις αμαρτήσει βλασφημώντας Με. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση Μου μπορεί να
υβριστεί, αλλά όχι η θεϊκή φύση Μου και οποιοσδήποτε συγκρουστεί ελαφρώς με Μένα, θα
προβώ άμεσα σε κρίση, πάραυτα. Μη νομίζεις ότι επειδή είχες σχέση για πολλά χρόνια με το
264

άτομο που είμαι και έχεις εξοικειωθείς μ’ Εμένα, μπορείς να μιλάς και να ενεργείς
απερίσκεπτα. Δεν Με νοιάζει και πολύ! Ανεξάρτητα από το ποιος είναι, θα τον αντιμετωπίσω
δίκαια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου.
Τα μυστήριά Μου αποκαλύπτονται στους ανθρώπους μέρα με τη μέρα και καθίστανται
σαφέστερα μέρα με τη μέρα, ακολουθώντας τα στάδια της αποκάλυψης, που αρκούν για να
δείξουν τον ρυθμό του έργου Μου. Αυτή είναι η σοφία Μου (Δεν το λέω άμεσα. Διαφωτίζω
τους πρωτότοκους υιούς Μου και τυφλώνω τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα).
Επιπλέον, σήμερα θα σας αποκαλύψω το μυστήριό Μου μέσω του Υιού Μου. Θα σας
αποκαλύψω σήμερα πράγματα που είναι αδιανόητα στους ανθρώπους για να σας τα γνωρίσω
διεξοδικά και να τα κατανοήσετε ξεκάθαρα. Επιπλέον, αυτό το μυστήριο υπάρχει σε όλους
εκτός των πρωτότοκων υιών Μου, αλλά κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αν και υπάρχει
μέσα σε κάθε άτομο, κανείς δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Τι λέω; Στο έργο Μου κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου και στις ομιλίες Μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
αναφέρω συχνά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τον Σατανά, τον διάβολο και τον αρχάγγελο.
Τι είναι αυτοί; Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση; Τι εκδηλώνεται μέσω αυτών; Οι εκδηλώσεις
του μεγάλου κόκκινου δράκοντα αφορούν την αντίσταση σ’ Εμένα, την έλλειψη αντίληψης
και κατανόησης της σημασίας των λόγων Μου, συχνές διώξεις εναντίον Μου και προσπάθειες
κατάστρωσης σχεδίων για τη διατάραξη της διαχείρισής Μου. Ο Σατανάς εκδηλώνεται ως
εξής: αγωνίζεται εναντίον Μου για την εξουσία, θέλει να κατέχει τον εκλεκτό λαό Μου και
εκφράζει αρνητικά λόγια για να εξαπατήσει τον λαό Μου. Ο διάβολος (όσοι δεν αποδέχονται
το όνομά Μου, όσοι δεν πιστεύουν, είναι όλοι διάβολοι) εκδηλώνεται ως εξής: λαχταρά τις
σαρκικές απολαύσεις, ενδίδει σε σατανικές ηδονές, ζει κάτω από τα δεσμά του Σατανά,
εκφράζεται μέσων όσων Μου αντιστέκονται και όσων Με υποστηρίζουν (αλλά δεν
αποδεικνύουν ότι είναι οι αγαπημένοι Μου υιοί). Ο αρχάγγελος εκδηλώνεται ως εξής: μιλάει
με αναίδεια, είναι ανήθικος, συχνά υιοθετεί τον τόνο Μου για να κάνει κήρυγμα στους
ανθρώπους, εστιάζει μόνο στη μίμηση της εξωτερικής Μου εικόνας, τρώει ό,τι τρώω και
χρησιμοποιεί ό,τι χρησιμοποιώ. Εν ολίγοις, θέλει να είναι ισότιμος μ’ Εμένα, είναι φιλόδοξος
αλλά δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά Μου και δεν έχει τη ζωή Μου, είναι σκουπίδι. Ο
Σατανάς, ο διάβολος και ο αρχάγγελος είναι όλες κλασικές εκφράσεις του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, έτσι όσοι δεν έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα είναι όλοι απόγονοι του
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μεγάλου κόκκινου δράκοντα: έτσι είναι ακριβώς! Όλοι αυτοί είναι εχθροί Μου. (Εντούτοις, οι
διαταραχές εκ μέρους του Σατανά εξαιρούνται. Εάν η φύση σου είναι χαρακτηριστικό Μου,
κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Επειδή τώρα ζεις ακόμα στη σάρκα, περιστασιακά θα
έρχεσαι αντιμέτωπος με τους πειρασμούς του Σατανά —αυτό είναι αναπόφευκτο— αλλά
πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός.) Γι’ αυτό, θα εγκαταλείψω όλους τους απογόνους του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα εκτός των πρωτότοκων υιών Μου. Η φύση τους δεν μπορεί να
αλλάξει ποτέ, και είναι χαρακτηριστικό του Σατανά. Εκδηλώνουν τον διάβολο και βιώνουν
τον αρχάγγελο. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας για τον οποίο
μιλώ δεν είναι ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Αντιθέτως, είναι το κακό πνεύμα που Μου
εναντιώνεται, συνώνυμο του οποίου είναι ο «μεγάλος κόκκινος δράκοντας». Έτσι, όλα τα
πνεύματα εκτός του Αγίου Πνεύματος είναι κακά πνεύματα, και μπορεί επίσης να πει κανείς
ότι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα
ξεκάθαρο σε όλους.

Κεφάλαιο 97
Θα κάνω κάθε άνθρωπο να δει τα θαυμαστά έργα Μου και να ακούσει τα σοφά λόγια
Μου. Αυτό πρέπει να αφορά κάθε άνθρωπο και κάθε ζήτημα. Πρόκειται για το διοικητικό
Μου διάταγμα και την οργή Μου. Θα περιλάβω κάθε άνθρωπο και κάθε ζήτημα, έτσι ώστε
όλοι οι άνθρωποι από το ένα άκρο του σύμπαντος στο άλλο να τα δουν ιδίοις όμμασι, αλλιώς
δεν θα σταματήσω ποτέ. Η οργή μου έχει ξεχυθεί εξ ολοκλήρου και δεν Μου έχει μείνει ούτε
ίχνος. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που αποδέχεται αυτό το όνομα (σύντομα θα στραφεί σε
όλα τα έθνη του κόσμου). Και τι είναι η οργή Μου; Πόσο δριμεία είναι; Τι είδους ανθρώπους
θα πλήξει η οργή Μου; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η οργή είναι ο μέγιστος
βαθμός θυμού, αλλά αυτή δεν είναι η πλήρης ερμηνεία της. Η οργή Μου και τα διοικητικά
Μου διατάγματα είναι δύο αναπόσπαστα μέρη. Όταν θεσπίζω τα διοικητικά διατάγματά Μου,
κατόπιν τα διαδέχεται η οργή. Τι ακριβώς είναι η οργή; Η οργή είναι ένας βαθμός κρίσης που
επιβάλλω στους ανθρώπους και είναι η θεμελιώδης αρχή πίσω από τη θέσπιση οποιουδήποτε
από τα διοικητικά διατάγματά Μου. Όποιος υβρίζει κάποιο διάταγμά Μου, η οργή Μου θα
είναι αντίστοιχου βαθμού, ανάλογα με το ποιο διάταγμα έχει υβριστεί. Μέσω της οργής
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έρχονται τα διοικητικά Μου διατάγματα, και μέσω των διοικητικών Μου διαταγμάτων
έρχεται η οργή. Τα διοικητικά διατάγματα και η οργή Μου είναι ένα αδιάσπαστο σύνολο.
Συνιστά την πιο αυστηρή κρίση και κανείς δεν δύναται να το υβρίσει. Όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό, αλλιώς δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν το πλήγμα από
το χέρι Μου. Οι άνθρωποι δεν το γνώρισαν ποτέ καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων (αν και
κάποιοι άνθρωποι υπέφεραν από τον πόνο μεγάλων καταστροφών, εντούτοις δεν το
γνώρισαν, αλλά αρχίζει να ισχύει κυρίως τώρα), σήμερα, ωστόσο, σας τα αποκαλύπτω όλα,
ώστε να αποφύγετε να το υβρίσετε.
Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να ακούσουν τη φωνή Μου και να πιστέψουν στα λόγια Μου,
αλλιώς δεν θα ενεργήσω ούτε θα επιτελέσω οποιοδήποτε έργο. Κάθε λόγος και πράξη Μου
είναι το παράδειγμα που οφείλετε να ακολουθήσετε. Είναι το υπόδειγμά σας και ένα πρότυπο
που πρέπει να ακολουθήσετε. Ο λόγος για τον οποίο ενσαρκώθηκα είναι για να μπορέσετε να
δείτε αυτό που είμαι και έχω στην ανθρώπινη φύση Μου. Στο μέλλον, θα σας αφήσω να
μαρτυρήσετε αυτό που είμαι και έχω στη θεϊκή φύση Μου. Τα πράγματα πρέπει να
προχωρήσουν σταδιακά κατ’ αυτόν τον τρόπο. Διαφορετικά, οι άνθρωποι απλώς δεν θα είναι
σε θέση να πιστέψουν, και δεν θα γνωρίζουν τίποτα για Μένα. Αντιθέτως, δεν θα βλέπουν
καθαρά και δεν θα διακρίνουν τα οράματα και δεν θα μπορέσουν να Με κατανοήσουν με
σαφήνεια. Τα λόγια Μου έχουν δείξει ότι η υπόστασή Μου έχει εμφανιστεί εξ ολοκλήρου σ’
εσάς, οι άνθρωποι είναι απλώς ανόητοι και αδαείς, συνεπώς ακούν τα λόγια Μου και
εξακολουθούν να μη Με γνωρίζουν. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να Με αψηφούν ως την
σημερινή ενσάρκωση, επομένως επιστρατεύω την οργή Μου και τα διοικητικά Μου
διατάγματα για να τιμωρήσω αυτήν τη σατανική και ασύδοτη παλαιά εποχή και να
ταπεινώσω πλήρως τον Σατανά και τους διαβόλους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, είναι ο
προορισμός της ανθρωπότητας, και είναι το τέλος που περιμένει την ανθρωπότητα. Το
αποτέλεσμα είναι ένα προκαθορισμένο τέλος, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αλλάξει ή να
αποφύγει με τα λόγια. Μόνο Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο. Αυτή είναι η διαχείρισή Μου και το
σχέδιό Μου. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν και να πειστούν με την καρδιά και με τα
λόγια. Όσοι έχουν καλοτυχία σ’ αυτήν τη ζωή θα υποφέρουν σίγουρα στον αιώνα τον άπαντα,
ενώ όσοι υποφέρουν σ’ αυτήν τη ζωή θα είναι σίγουρα ευλογημένοι στον αιώνα τον άπαντα —
αυτό έχω προκαθορίσει και κανείς δεν δύναται να το αλλάξει. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει
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την καρδιά Μου και κανείς δεν μπορεί να προσθέσει ούτε μία επιπλέον λέξη στα λόγια Μου,
πολύ λιγότερο δε, επιτρέπεται να αφαιρέσει κανείς οποιαδήποτε λέξη αυθαίρετα. Θα
παιδέψω αναμφισβήτητα όλους τους παραβάτες.
Τα μυστήριά Μου αποκαλύπτονται σ’ εσάς καθημερινά —όντως τα κατανοείτε; Είστε
όντως σίγουροι γι’ αυτά; Είσαι σε θέση να το καταλάβεις όταν ο Σατανάς σε εξαπατά; Αυτό
καθορίζεται από το ανάστημά σας στη ζωή. Εφόσον λέω ότι τα πάντα είναι προκαθορισμένα
από Μένα, τότε γιατί ενσαρκώνομαι αυτοπροσώπως για να οδηγήσω στην τελείωση τους
πρωτότοκους υιούς Μου; Επιπλέον, γιατί έκανα τόσο μεγάλο έργο, το οποίο οι άνθρωποι
θεωρούν άχρηστο; Μήπως είμαι Εγώ σε σύγχυση; Να το θυμάστε αυτό! Ό,τι κάνω, γίνεται όχι
μόνο για να κερδίσω τους πρωτότοκους υιούς Μου, αλλά κυρίως γίνεται για να ταπεινώσω
τον Σατανά. Παρόλο που Με αψηφά, εντούτοις έχω τη δύναμη να κάνω τους απογόνους του
να επαναστατήσουν εναντίον του, και να στραφούν στη δοξολογία Μου. Επιπλέον, όλα όσα
κάνω γίνονται για να κυλήσει ομαλά το επόμενο στάδιο του έργου, και για να Με
επευφημήσει και να Με δοξολογήσει ολόκληρος ο κόσμος και να Με προσκυνήσουν και να Με
δοξάσουν όλα τα έμβια όντα. Αυτή όντως θα είναι μια δοξασμένη ημέρα. Κρατώ τα πάντα στα
χέρια Μου και όταν οι επτά βροντές ξεσπάσουν, τα πάντα θα ολοκληρωθούν πλήρως, δεν θα
αλλάξουν ποτέ, όλα θα καθοριστούν. Από εκείνο το σημείο κι εφεξής, οι άνθρωποι θα
εισέλθουν στη νέα ζωή του νέου ουρανού και της γης, θα εισέλθουν σε εντελώς νέες
περιστάσεις, και η ζωή στη βασιλεία θα ξεκινήσει. Αλλά πώς θα είναι η ζωή στη βασιλεία; Οι
άνθρωποι απλώς αδυνατούν να το αντιληφθούν ξεκάθαρα (επειδή κανείς δεν έχει δοκιμάσει
τη ζωή της βασιλείας ποτέ πριν, οπότε υπήρχε μόνο στη φαντασία και στην καρδιά των
ανθρώπων). Με τη στροφή από τη ζωή της εκκλησίας στη ζωή της βασιλείας, η οποία συνιστά
στροφή από την παρούσα κατάσταση στη μελλοντική κατάσταση, πολλά πράγματα θα
συμβούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που δεν έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ποτέ
πριν. Η ζωή της εκκλησίας είναι ο πρόδρομος για την είσοδο στη ζωή της βασιλείας, έτσι πριν
προκύψει η ζωή της βασιλείας, δεν φείδομαι καμίας προσπάθειας για να προάγω τη ζωή της
εκκλησίας. Τι είναι η ζωή της εκκλησίας; Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότοκων υιών
Μου, τρώνε, πίνουν και απολαμβάνουν τα λόγια Μου και Με γνωρίζουν, λαμβάνοντας έτσι
από Μένα την πυρά και τον εξαγνισμό, για να κατανοήσουν τα διοικητικά Μου διατάγματα,
την κρίση και την οργή Μου, ώστε να αποφύγουν να υβρίσουν τη ζωή της βασιλείας. Και τι
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είναι η ζωή της βασιλείας; Η ζωή της βασιλείας είναι εκεί όπου οι πρωτότοκοι υιοί Μου
κυβερνούν ως βασιλιάδες μαζί Μου, κυβερνούν πάνω σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη
(μόνο οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε σε θέση να απολαύσουμε τη ζωή της
βασιλείας). Παρόλο που οι υιοί και ο λαός Μου από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη
εισέρχονται στη βασιλεία, δεν είναι σε θέση να απολαύσουν τη ζωή της βασιλείας. Μόνο όσοι
εισέρχονται στον πνευματικό κόσμο μπορούν να απολαύσουν τη ζωή της βασιλείας. Έτσι,
λοιπόν, μόνο οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε σε θέση να ζήσουμε στο σώμα, ενώ οι
υιοί και ο λαός Μου συνεχίζουν να ζουν στη σάρκα. (Ωστόσο, αυτή η σάρκα δεν έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά. Αυτή είναι η σημασία των πρωτότοκων υιών Μου που κυβερνούν
μαζί Μου ως βασιλείς.) Το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα όλων των άλλων ανθρώπων θα
αφαιρεθεί και θα ριχτεί στον Άδη. Τουτέστιν, αυτοί οι άνθρωποι θα χαθούν οριστικά και θα
πάψουν να υπάρχουν (όμως πρέπει να περάσουν από όλα τα δεσμά και τις θηριωδίες του
Σατανά, όπως τα δεινά και οι καταστροφές). Μόλις γίνει αυτό, η ζωή στη βασιλεία θα
ξεκινήσει επισήμως, και θα ξεκινήσω να αποκαλύπτω επίσημα τα έργα Μου (που θα
αποκαλυφθούν ανοιχτά και δεν θα κρυφτούν). Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν θα υπάρξουν
άλλοι αναστεναγμοί και άλλα δάκρυα. (Διότι δεν θα υπάρχει πλέον οτιδήποτε που να μπορεί
να βλάψει τους ανθρώπους ή να τους κάνει να κλάψουν ή να τους προκαλέσει δυστυχία, και
αυτό ισχύει και για τους υιούς και για τον λαό Μου. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που πρέπει
να τονιστεί, δηλαδή ότι οι υιοί και ο λαός Μου θα είναι πάντα σάρκα.) Όλοι θα είναι
χαρούμενοι και θα είναι χάρμα οφθαλμών. Δεν θα είναι κάτι απτό, θα είναι κάτι που δεν
μπορούν να το δουν τα φυσικά μάτια. Όσοι είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα μπορούν επίσης
να την απολαύσουν. Αυτό είναι το θαυμαστό έργο και η δύναμή Μου.
Η πρόθεσή Μου είναι να μπορέσετε να αναζητήσετε το θέλημά Μου και να λαμβάνετε
υπόψη σας την καρδιά Μου ανά πάσα στιγμή. Οι εφήμερες απολαύσεις μπορεί να
καταστρέψουν ολόκληρη τη ζωή σου, ενώ η εφήμερη δυστυχία μπορεί να αναγγείλει μια
αιωνιότητα ευλογιών. Μην απογοητεύεσαι. Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβείς.
Έχω πει συχνά: «Σε εκείνους που ειλικρινά ξοδεύουν για Εμένα, είναι σίγουρο ότι θα σε
ευλογήσω εξαιρετικά». Τι είναι οι ευλογίες; Δεν είναι μόνο όσες αποκτώνται σήμερα, αλλά
πολύ περισσότερο είναι όσες πρόκειται να απολαύσει κανείς στο μέλλον —μόνο αυτές είναι οι
αληθινές ευλογίες. Όταν επιστρέψετε στο Όρος Σιών, θα δείξετε απέραντη ευγνωμοσύνη για
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την τωρινή δυστυχία σας, διότι αυτή είναι η ευλογία Μου. Όταν ζεις τώρα στη σάρκα
βρίσκεσαι στο Όρος Σιών (που σημαίνει ότι ζεις μέσα Μου), ενώ όταν ζεις στο σώμα αύριο θα
έρθει η δοξασμένη ημέρα, και θα βρίσκεσαι ακόμα περισσότερο στο Όρος Σιών. Αφού
ακούσετε αυτά τα λόγια που εκφράζω, θα καταλάβετε τότε τι σημαίνει το Όρος Σιών. Το
Όρος Σιών είναι συνώνυμο της βασιλείας, και είναι επίσης ο πνευματικός κόσμος. Στο
σημερινό Όρος Σιών, είστε στη σάρκα και απολαμβάνετε ανέσεις και αποκτάτε τη χάρη Μου.
Στο μελλοντικό Όρος Σιών, θα είστε στο σώμα, απολαμβάνοντας την ευλογία και
κυβερνώντας ως βασιλείς. Αυτό δεν πρέπει επ’ ουδενί να το παραβλέπετε. Και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να αφήνετε να χάνονται οι ευκαιρίες που μπορείτε να αποκτήσετε
ευλογίες. Το σήμερα είναι σήμερα, εν τέλει, και διαφέρει πολύ από το αύριο. Όταν
καταφέρεις να απολαύσεις τις ευλογίες, θα σκέφτεσαι ότι η σημερινή χάρη είναι ανάξια
αναφοράς. Αυτό σας εμπιστεύομαι, και αυτή είναι η έσχατη συμβουλή Μου.

Κεφάλαιο 98
Τα πάντα θα έρθουν σε όλους σας και θα σας επιτρέψουν να μάθετε περισσότερα για
Μένα και να είστε πιο σίγουροι για Μένα. Θα σας επιτρέψουν να Με γνωρίσετε, τον έναν τον
ίδιο τον Θεό, να γνωρίσετε Εμένα τον Παντοδύναμο, να γνωρίσετε Εμένα τον ενσαρκωμένο
Θεό τον ίδιο. Στη συνέχεια, θα εξέλθω της σάρκας, θα επιστρέψω στη Σιών, θα επιστρέψω
στην καλή χώρα της Χαναάν, που είναι η κατοικία Μου, αυτός είναι ο προορισμός Μου και η
βάση από όπου δημιούργησα τα πάντα. Τώρα κανείς σας δεν κατανοεί τη σημασία όσων λέω,
δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να κατανοεί τη σημασία αυτών των λόγων. Μόνο όταν
σας αποκαλυφθούν τα πάντα θα καταλάβετε γιατί εκφράζω αυτά τα λόγια. Δεν ανήκω στον
κόσμο και δεν ανήκω καν στο σύμπαν γιατί είμαι ο ένας Θεός ο ίδιος. Κρατώ ολόκληρο τον
σύμπαν κόσμο στο χέρι Μου, εγώ ο ίδιος είμαι υπεύθυνος γι’ αυτόν, και οι άνθρωποι μπορούν
μόνο να υποτάσσονται στην εξουσία Μου, να λένε το άγιο Μου όνομα, να Με επευφημούν και
να Με δοξολογούν. Όλα θα σας αποκαλυφθούν σταδιακά. Αν και τίποτα δεν είναι κρυμμένο,
ακόμα δεν μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο ομιλίας Μου και τον τόνο των λόγων Μου.
Εξακολουθείτε να μην κατανοείτε τι αφορά το σχέδιο διαχείρισής Μου. Συνεπώς, θα σας
μιλήσω αργότερα για όλα όσα δεν κατανοείτε σε όσα έχω πει γιατί, για Μένα, όλα είναι απλά
270

και ξεκάθαρα ενώ, για εσάς, είναι εξαιρετικά δύσκολα, απλώς δεν τα κατανοείτε καθόλου. Ως
εκ τούτου, θα αλλάξω τη μέθοδο της έκφρασής Μου, δεν θα συνδέω τα πράγματα όταν μιλώ,
αλλά θα διευκρινίζω κάθε σημείο ένα προς ένα.
Τι αφορά η ανάσταση εκ νεκρών; Αφορά τον θάνατο στη σάρκα και μετά την επιστροφή
στο σώμα μετά θάνατον; Αυτό ονομάζεται ανάσταση εκ νεκρών; Είναι τόσο απλό; Είμαι ο
παντοδύναμος Θεός, τι γνωρίζετε περί αυτού; Πώς το αντιλαμβάνεστε; Μπορεί η ανάσταση
εκ νεκρών κατά την πρώτη ενσάρκωσή Μου να έχει κυριολεκτική σημασία; Ήταν η
διαδικασία όντως όπως περιγράφηκε κατά τας γραφάς; Έχω πει ότι αν δεν μιλήσω ειλικρινά,
αν δεν εκφραστώ ξεκάθαρα, κανείς δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη σημασία των λόγων
Μου. Δεν υπάρχει κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων που να μην πίστευε ότι η
ανάσταση εκ νεκρών ήταν έτσι. Από τη δημιουργία του κόσμου κανείς δεν έχει καταλάβει την
πραγματική σημασία της. Όντως καρφώθηκα στον σταυρό; Και, μετά θάνατον, εξήλθα του
τάφου; Έτσι συνέβη όντως; Θα μπορούσε αυτό να είναι αλήθεια; Κατά τη διάρκεια των
αιώνων κανείς δεν έχει καταβάλει καμία προσπάθεια επ’ αυτού, κανείς δεν έχει κατορθώσει
να Με γνωρίσει εξ αυτού και δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο που να μην πιστεύει, όλοι πιστεύουν
ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν γνωρίζουν ότι ο κάθε λόγος Μου έχει βαθύτερη σημασία. Τότε, τι
ακριβώς είναι η ανάσταση εκ νεκρών; (Στο εγγύς μέλλον, θα τη βιώσετε, γι’ αυτό θα σας
μιλήσω περί αυτού εκ των προτέρων.) Κάθε δημιουργημένο ον θέλει να ζήσει παρά να
πεθάνει. Από την οπτική Μου, ο θάνατος της σάρκας δεν είναι πραγματικός θάνατος. Όταν το
Πνεύμα Μου ανακτάται από έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος πεθαίνει. Ως εκ τούτου, καλώ
όλους τους δαίμονες που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά (όσους δεν έχουν πίστη, όλους
τους άπιστους) τους νεκρούς. Από τη δημιουργία του κόσμου, έχω παράσχει το Πνεύμα Μου
πάνω σε όλους όσοι έχω επιλέξει. Εντούτοις, μετά από μια φάση που ακολούθησε τη
δημιουργία, οι άνθρωποι καταλήφθηκαν από τον Σατανά για μια χρονική περίοδο. Έφυγα,
λοιπόν, και οι άνθρωποι άρχισαν να υποφέρουν (τα δεινά που υπέστην όταν ενσαρκώθηκα
και καρφώθηκα στον σταυρό, όπως λέγεται). Εντούτοις, την ώρα που προκαθόρισα Εγώ
(όταν έληξε ο χρόνος που εγκατέλειψα τους ανθρώπους), ζήτησα τους ανθρώπους που είχα
προκαθορίσει και έβαλα πάλι το Πνεύμα Μου μέσα σας έτσι ώστε να επανέλθετε στη ζωή.
Αυτό ονομάζεται «ανάσταση εκ νεκρών». Τώρα, εκείνοι που πραγματικά ζουν στο Πνεύμα
Μου έχουν όλοι ήδη κάνει την υπέρβαση, και όλοι ζουν στο σώμα. Εντούτοις, πολύ σύντομα,
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όλοι σας θα απαλλαχτείτε από τον τρόπο σκέψης σας, θα απαλλαχτείτε από τις ιδέες σας και
θα απορρίψετε όλες τις γήινες παρεμβολές. Ωστόσο, δεν είναι, όπως φαντάζονται οι
άνθρωποι, ανάσταση εκ νεκρών αφού υποφέρετε. Το ότι ζείτε τώρα είναι προϋπόθεση για να
ζήσετε στο σώμα, είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβείτε για να εισέλθετε στον πνευματικό
κόσμο. Η υπέρβαση της κανονικής ανθρώπινης φύσης για την οποία μιλάω σημαίνει ότι δεν
θα έχετε οικογένεια, σύζυγο, παιδιά και καμία ανθρώπινη ανάγκη. Πρέπει μόνο να
επικεντρωθείτε στο βίωμα της εικόνας Μου, να επικεντρωθείτε μόνο στην είσοδο μέσα Μου
και να μην σκέφτεστε άλλα πράγματα έξω από Μένα. Όπου κι αν πηγαίνετε, είναι το σπίτι
σας, αυτό υπερβαίνει την κανονική ανθρώπινη φύση. Έχετε παρεξηγήσει εντελώς τα
συγκεκριμένα λόγια Μου, η κατανόησή σας είναι υπερβολικά επιφανειακή. Πώς ακριβώς θα
εμφανιστώ σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς; Στη σάρκα σήμερα; Όχι! Όταν έρθει η
ώρα, θα εμφανιστώ στο σώμα Μου σε κάθε έθνος του σύμπαντος. Η ώρα που χρειάζονται
καθοδήγηση οι ξένοι δεν έχει φτάσει ακόμη. Εκείνη την εποχή θα πρέπει να εξέλθετε της
σάρκας και να εισέλθετε στο σώμα για να τους καθοδηγήσετε. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν
είναι η «ανάσταση εκ νεκρών» την οποία φαντάζονται οι άνθρωποι. Την καθορισμένη ώρα,
θα εξέλθετε της σάρκας χωρίς να το καταλάβετε και θα εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο και
θα κυβερνήσετε όλα τα έθνη μαζί Μου. Δεν έχει έρθει η ώρα ακόμη. Όταν σας χρειαστώ να
είστε στη σάρκα, θα είστε στη σάρκα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου Μου, πρέπει να
διαθέτετε τρόπο σκέψης τώρα, πρέπει να συνεχίσετε να ζείτε στη σάρκα, έτσι θα πρέπει να
εξακολουθείτε να κάνετε τα πράγματα που πρέπει να κάνετε στη σάρκα σύμφωνα με τα
στάδιά Μου. Μην περιμένετε παθητικά γιατί έτσι θα υπάρξουν καθυστερήσεις). Όταν σας
χρειαστώ να ενεργήσετε στο σώμα ως ποιμένες της εκκλησίας, θα εξέλθετε της σάρκας, θα
απαλλαγείτε από τον τρόπο σκέψης σας και θα βασιστείτε πλήρως σ’ Εμένα για να ζήσετε.
Έχετε πίστη στη δύναμή Μου, έχετε πίστη στη σοφία Μου. Όλα θα γίνουν από Μένα
αυτοπροσώπως. Πρέπει μόνο να περιμένετε για να απολαύσετε. Όλες οι ευλογίες θα σας
έρθουν, και θα έχετε μια ανεξάντλητη και ατελείωτη παροχή. Όταν έρθει εκείνη η ημέρα, θα
καταλάβετε την αρχή του τρόπου σύμφωνα με την οποία θα το κάνω αυτό, θα γνωρίσετε τα
θαυμαστά έργα Μου και θα καταλάβετε πώς θα φέρω τους πρωτότοκους γιους μου πίσω στη
Σιών. Δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαντάζεστε, αλλά δεν είναι επίσης τόσο απλό όσο
νομίζετε.
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Ξέρω ότι όταν τα λέω αυτά είστε ακόμα λιγότερο ικανοί να καταλάβετε τον απώτερο
σκοπό Μου και βρίσκεστε σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Θα τα μπερδέψετε με όσα έχω πει
νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνετε τίποτα, θα φαίνεται σαν να μην υπάρχει
διέξοδος. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, θα σας πω τα πάντα. Όλα όσα λέω έχουν νόημα. Έχω πει
ότι μπορώ να κάνω ό,τι υπάρχει να επιστρέψει στο μηδέν και να πολλαπλασιάσω πράγματα
από το μηδέν. Στην ανθρώπινη φαντασία, για να εισέλθει κανείς στο σώμα από τη σάρκα,
πρέπει να αναστηθεί από τους νεκρούς. Στο παρελθόν, χρησιμοποίησα αυτή τη μέθοδο και
εκδήλωσα το μεγαλύτερο θαύμα Μου, αλλά το σήμερα διαφέρει από το παρελθόν. Θα σας
πάρω απευθείας από τη σάρκα στο σώμα. Δεν είναι αυτό ένα ακόμη μεγαλύτερο θαυμαστό
σημάδι Μου; Δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη εκδήλωση της παντοδυναμίας Μου; Έχω το σχέδιό
Μου, έχω τις προθέσεις Μου. Ποιος δεν είναι στα χέρια Μου; Εργάζομαι και γνωρίζω. Οι
μέθοδοι εργασίας Μου σήμερα διαφέρουν, εν τέλει, από το παρελθόν. Προσαρμόζω τις
μεθόδους εργασίας Μου ανάλογα με την αλλαγή των εποχών. Όταν καρφώθηκα στον σταυρό,
αυτή ήταν η Εποχή της Χάριτος, αλλά τώρα είναι η έσχατη εποχή. Ο ρυθμός του έργου Μου
επιταχύνεται, δεν έχει την ίδια ταχύτητα όπως στο παρελθόν, κάθε άλλο παρά αργότερος από
το παρελθόν, είναι πολύ πιο γρήγορος από ό,τι στο παρελθόν. Απλώς δεν υπάρχει τρόπος να
περιγραφεί, δεν υπάρχει ανάγκη για τόσες πολύπλοκες διαδικασίες. Είμαι ελεύθερος να κάνω
τα πάντα. Δεν είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μόνο μία λέξη εξουσίας από Μένα για να
καθορίσω πώς θα ολοκληρωθεί το θέλημά Μου και πώς θα σας οδηγήσω στην τελείωση; Όλα
όσα λέω θα γίνουν σίγουρα. Στο παρελθόν, συχνά είπα ότι θα υπέφερα, και δεν επέτρεψα
στους ανθρώπους να αναφέρουν τα δεινά που είχα υπομείνει προηγουμένως. Η αναφορά
τους συνιστούσε βλασφημία εναντίον Μου. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι ο ίδιος ο Θεός και για
Μένα δεν υπάρχουν δεινά. Όταν αναφέρεις αυτά τα δεινά, κάνεις τους ανθρώπους να
κλάψουν. Έχω πει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αναστεναγμοί και δάκρυα. Θα πρέπει να
εξηγηθεί από αυτή την άποψη, και τότε η σημασία των λόγων Μου μπορεί να γίνει
κατανοητή. Η σημασία της φράσης «οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να αντέξουν αυτά τα
δεινά» είναι ότι μπορώ να απαλλαγώ από όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις και τον τρόπο
σκέψης, να απαλλαγώ από τα συναισθήματα της σάρκας, να απαλλαγώ από κάθε ίχνος της
κοσμικότητάς μου και να εξέλθω της σάρκας, και εξακολουθώ να στέκομαι όρθιος όταν όλοι
Με αρνούνται. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός. Έχω πει: «Κάθε
πρωτότοκος υιός πρέπει να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο από τη σάρκα. Αυτό είναι το
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μονοπάτι που πρέπει να πάρουν για να κυβερνήσουν μαζί μου ως βασιλείς». Η σημασία αυτής
της φράσης είναι ότι όταν συναντάς ό,τι έχεις φανταστεί στο παρελθόν, θα εξέλθετε επίσημα
της σάρκας και θα εισέλθετε στο σώμα για να αρχίσετε επίσημα να κρίνετε εκείνους τους
πρίγκιπες και τους βασιλείς. Θα κριθούν με βάση όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο,
δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαντάζεστε, θα γίνει σε μια στιγμή. Δεν θα χρειαστεί να
αναστηθείτε εκ νεκρών και δεν θα χρειαστεί καν να υποφέρετε (επειδή τα βάσανα και τα
δεινά σας στη γη έχουν ήδη τελειώσει και Εγώ είπα ήδη ότι δεν θα αντιμετωπίσω πλέον τους
πρωτότοκους υιούς Μου εφεξής). Οι πρωτότοκοι υιοί θα απολαύσουν τις ευλογίες τους, όπως
έχει ήδη ειπωθεί, βάσει του γεγονότος ότι θα εισέλθετε χωρίς να το καταλάβετε στον
πνευματικό κόσμο. Γιατί λέω ότι αυτό είναι το έλεος και η χάρη Μου; Εάν κάποιος μπορούσε
να εισέλθει στον πνευματικό κόσμο μόνο αφότου ανασταινόταν από τους νεκρούς, αυτό θα
απείχε πολύ από το έλεος και τη χάρη. Αυτή είναι η πιο προφανής έκφραση του ελέους και
της χάρης Μου και, επιπλέον, αποκαλύπτει τον προκαθορισμό Μου και την επιλογή του λαού
από Μένα. Αρκεί να δείξω πόσο αυστηρό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Θα είμαι γεμάτος
χάρη προς όποιον επιθυμώ και θα είμαι ελεήμων σε όποιον επιθυμώ. Κανείς δεν θα
ανταγωνίζεται ούτε θα πολεμά κανέναν. Εγώ θα τα αποφασίσω όλα αυτά.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν και ασκούν πίεση στον εαυτό τους μέχρι να
μην μπορούν να αναπνεύσουν και εντούτοις εξακολουθούν να δεσμεύονται. Ο τρόπος σκέψης
των ανθρώπων είναι πράγματι περιορισμένος, οπότε πρέπει να απαλλαγούν από τον
ανθρώπινο τρόπο σκέψης και τις αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξέλθω της σάρκας και
να εισέλθω στον πνευματικό κόσμο για να αποκτήσω τον έλεγχο των πάντων, για να
διαχειριστώ τα πάντα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κυβερνήσω όλους τους λαούς και
όλα τα έθνη και να εκπληρώσω το θέλημά Μου. Δεν είναι μακριά. Δεν έχετε πίστη στην
παντοδυναμία Μου, δεν γνωρίζετε τι είδους άνθρωπος είμαι. Πιστεύετε ότι είμαι μόνο ένας
άνθρωπος, δεν μπορείτε να δείτε τη θεϊκή φύση Μου καθόλου. Τα πράγματα θα
ολοκληρωθούν όποτε θέλω να ολοκληρωθούν. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο λόγος από το
στόμα Μου. Έχετε δώσει προσοχή μόνο στην πτυχή της ανθρώπινης φύσης Μου σε όσα είπα
πρόσφατα και σε κάθε κίνησή Μου, αλλά δεν έχετε δώσει προσοχή στην πτυχή της θεϊκής
φύσης Μου. Ως εκ τούτου, νομίζετε ότι διαθέτω τρόπο σκέψης και αντιλήψεις. Αλλά είπα ότι
οι σκέψεις, οι ιδέες και το μυαλό Μου, η κάθε Μου κίνηση, ό,τι κάνω και ό,τι λέω είναι η
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πλήρης εκδήλωση του ίδιου του Θεού. Τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά; Έχετε πάθει όλοι σύγχυση!
Δεν κατανοείτε τη σημασία των λόγων Μου. Σας έχω επιτρέψει να δείτε την πτυχή της
κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου από όσα έχω πει (σας έχω επιτρέψει να δείτε την κανονική
ανθρώπινη φύση Μου στην καθημερινή Μου ζωή, στην πραγματικότητα, επειδή
εξακολουθείτε να μην καταλαβαίνετε την πτυχή της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου από
όσα είπα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου), όμως δεν καταλαβαίνετε την κανονική
ανθρώπινη φύση Μου, και απλώς προσπαθείτε να αρπάξετε κάτι που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εναντίον Μου και είστε ασυγκράτητοι ενώπιόν Μου. Είστε τυφλοί! Είστε
αδαείς! Δεν Με γνωρίζετε! Έχω μιλήσει μάταια για τόσο πολύ καιρό, δεν Με γνωρίζετε
καθόλου, απλά δεν θεωρείτε την κανονική ανθρώπινη φύση Μου ως μέρος του ίδιου του
πλήρους Θεού! Πώς μπορώ να μη θυμώσω; Πώς μπορώ να είμαι ελεήμων και πάλι; Μπορώ να
απαντήσω σ’ αυτά τα παιδιά της ανυπακοής μόνο με την οργή Μου. Τόσο θρασείς, τόσο
αδαείς απέναντί Μου! Νομίζετε ότι ο άνθρωπος που είμαι έχει σφάλει! Θα μπορούσα να έχω
σφάλει; Θα επέλεγα τυχαία να λάβω οποιαδήποτε σάρκα; Η ανθρώπινη φύση Μου και η
θεϊκή φύση Μου είναι δύο αναπόσπαστα μέρη που αποτελούν τον ίδιο τον πλήρη Θεό. Τώρα
θα πρέπει να έχετε ξεκάθαρη άποψη περί αυτού! Έχω ήδη πει όλα όσα είχα να πω. Δεν θα
δώσω περαιτέρω εξηγήσεις!

Κεφάλαιο 99
Επειδή ο ρυθμός του έργου Μου επιταχύνεται, κανείς δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα
βήματά Μου, και κανείς δεν μπορεί να διεισδύσει στο μυαλό Μου, κι όμως αυτή είναι η μόνη
οδός προς τα μπρος. Αυτό σημαίνει η λέξη «νεκροί» στη φράση «ανάσταση εκ νεκρών», η
οποία έχει ήδη λεχθεί (αναφέρεται στο ότι κανείς δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το θέλημά
Μου, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τι εννοώ με τα λόγια Μου· αυτή είναι μια άλλη εξήγηση
για τη λέξη «νεκροί», και δεν σημαίνει ότι «τους εγκατέλειψε το Πνεύμα Μου»). Όταν εσείς
κι Εγώ μεταβούμε στο σώμα από αυτή τη φάση, τότε θα εκπληρωθεί το αρχικό νόημα της
ανάστασης εκ νεκρών (τουτέστιν, αυτή είναι η αρχική σημασία της ανάστασης εκ νεκρών).
Τώρα, αυτή είναι η κατάστασή σας: αδυνατείτε να κατανοήσετε το θέλημά Μου και
αδυνατείτε να ακολουθήσετε τα βήματά Μου. Επιπλέον, δεν μπορεί να είναι ήρεμο το πνεύμα
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σας, οπότε το μυαλό σας είναι ανήσυχο. Αυτό ακριβώς το είδος της κατάστασης είναι τα
«δεινά» που ανέφερα, και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την πικρία. Από τη
μία, σκέφτεστε το δικό σας μέλλον, και από την άλλη αποδέχεστε την πυρά και την κρίση
Μου, που σας πλήττουν από κάθε πλευρά. Επιπλέον, με τον τόνο και τον τρόπο με τον οποίο
μιλάω, δεν μπορείτε να κατανοήσετε κανέναν κανόνα, και σε μια ημέρα ομιλίας υπάρχουν
διάφορα είδη τόνου, οπότε θα υποφέρετε πολύ. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου. Αυτή
είναι η σοφία Μου. Στο μέλλον θα βιώσετε μεγαλύτερα δεινά από αυτήν την άποψη. Όλα
αυτά γίνονται για να αποκαλύψετε όλους τους υποκριτές —αυτό θα πρέπει να είναι σαφές
τώρα! Αυτός είναι ο τρόπος που εργάζομαι. Με το κίνητρο αυτού του είδους των δεινών, μετά
από αυτή την εξομοίωση με τον πόνο του θανάτου, θα εισέλθετε σε μια άλλη σφαίρα. Θα
εισέλθετε στο σώμα και θα κυβερνήσετε μαζί Μου επί όλων των εθνών και όλων των λαών.
Γιατί τώρα τελευταία μιλάω με πιο δριμύ τόνο; Γιατί ο τόνος Μου αλλάζει τόσο συχνά και
γιατί ο τρόπος εργασίας Μου επίσης αλλάζει τόσο συχνά; Μέσα εκεί υπάρχει η σοφία Μου.
Τα λόγια μου εκφράζονται για όλους όσοι έχουν αποδεχθεί αυτό το όνομα (είτε πιστεύουν είτε
όχι ότι τα λόγια Μου μπορούν να υλοποιηθούν), έτσι ώστε όλοι να ακούσουν και να δουν τα
λόγια Μου, και δεν πρέπει να καταπιέζονται γιατί έχω τον τρόπο εργασίας και τη σοφία Μου.
Χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να κρίνω τους ανθρώπους, να αποκαλύψω τους ανθρώπους
και να εκθέσω την ανθρώπινη φύση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιλέγω όσους ξεχώρισα και έτσι
εξαλείφω όσους δεν είχα προκαθορίσει ή δεν ξεχώρισα. Όλα αυτά είναι η σοφία Μου και το
θαύμα του έργου Μου. Αυτή ακριβώς είναι η μέθοδός Μου σ’ αυτή τη φάση του έργου Μου.
Μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει κανείς που να μπορεί να κατανοήσει το θέλημά Μου;
Μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει κανείς που να μπορεί να λάβει υπόψη το φορτίο Μου; Αυτός
που επιτελεί το έργο Μου είμαι Εγώ, ο ίδιος ο Θεός. Θα έρθει μια ημέρα που θα καταλάβετε
πλήρως τη σημασία αυτών των λόγων Μου και θα καταλάβετε ξεκάθαρα γιατί θέλω να
εκφράσω αυτά τα λόγια. Η σοφία Μου είναι ατελείωτη, άπειρη και απροσμέτρητη και είναι
εντελώς ασύλληπτη από τους ανθρώπους. Μπορούν να δουν μόνο ένα μέρος από ό,τι κάνω,
αλλά αυτό που βλέπουν εξακολουθεί να περιέχει λάθη και δεν είναι πλήρες. Όταν θα έχετε
μεταβεί πλήρως από την παρούσα στην επόμενη φάση, τότε θα μπορείτε να το δείτε
ξεκάθαρα. Να θυμάστε! Τώρα είναι η πιο πολύτιμη εποχή —είναι η έσχατη φάση στην οποία
είστε στη σάρκα. Η ζωή σας τώρα είναι η έσχατη της φυσικής σας ζωής. Όταν εισέλθετε στον
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πνευματικό κόσμο από τη σάρκα, εκείνη τη στιγμή θα απαλλαγείτε από κάθε πόνο. Θα
αισθάνεστε μεγάλη αγαλλίαση και θα πανηγυρίζετε, και θα χοροπηδάτε διαρκώς από χαρά.
Εντούτοις, πρέπει να αντιληφθείτε ξεκάθαρα ότι αυτά τα λόγια που εκφράζω είναι μόνο για
τους πρωτότοκους υιούς, επειδή μόνο οι πρωτότοκοι υιοί είναι άξιοι αυτής της ευλογίας. Η
είσοδος στον πνευματικό κόσμο είναι η μεγαλύτερη ευλογία, η υψηλότερη ευλογία και η πιο
πολύτιμη απόλαυση. Τώρα αυτό που λαμβάνετε για να φάτε και αυτό που λαμβάνετε για να
ενδυθείτε δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις απολαύσεις της σάρκας, και είναι μια χάρη, η
οποία απλώς δεν Με απασχολεί. Το επίκεντρο του έργου Μου βρίσκεται στην επόμενη φάση
(εισέρχεται στον πνευματικό κόσμο και αντικρίζει τον σύμπαν κόσμο).
Έχω πει ότι έχω ήδη πατάξει και συνθλίψει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Πώς μπορείτε
να μην πιστεύετε τα λόγια Μου; Γιατί εξακολουθείτε να θέλετε να υπομένετε διώξεις και
αντιξοότητες για χάρη Μου; Δεν είναι περιττό να πληρώσετε αυτό το τίμημα; Σας έχω
υπενθυμίσει πάμπολλες φορές ότι πρέπει μόνο να απολαμβάνετε, ενώ Εγώ ο ίδιος επιτελώ το
έργο: γιατί είστε τόσο πρόθυμοι να αναλάβετε δράση; Πραγματικά δεν ξέρετε πώς να
απολαμβάνετε! Έχω προετοιμάσει πλήρως τα πάντα για εσάς: γιατί δεν έρχεται κανείς σας σ’
Εμένα να τα πάρει; Εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι για όσα είπα! Δεν Με
καταλαβαίνετε! Νομίζετε ότι λέω αστεία και είστε όντως σε σύγχυση! (Οι ολοκληρωμένες
προετοιμασίες για τις οποίες μιλάω σημαίνουν ότι θα πρέπει να Μου δείχνετε περισσότερο
σεβασμό και να προσεύχεστε περισσότερο ενώπιόν Μου, ενώ Εγώ θα εργαστώ
αυτοπροσώπως για να καταραστώ όσους Μου αντιστέκονται και να τιμωρήσω όσους σας
διώκουν.) Δεν γνωρίζετε τίποτα για τα λόγια Μου! Αποκαλύπτω σ’ εσάς όλα τα μυστήριά
Μου, και πόσοι από εσάς τα καταλαβαίνετε πραγματικά; Πόσοι από εσάς τα καταλαβαίνετε
σε βάθος; Τι είναι ο θρόνος Μου; Τι είναι η σιδηρά ράβδος Μου; Ποιος από εσάς ξέρει; Όταν
αναφέρεται ο θρόνος Μου, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι εκεί όπου κάθομαι ή ότι
αναφέρεται στην κατοικία Μου, ή ότι αναφέρεται σ’ Εμένα, στο άτομο που είμαι. Αυτές είναι
όλες εσφαλμένες αντιλήψεις —αποτελούν απλώς ένα μεγάλο χάος! Καμία τους δεν είναι
σωστή, έτσι δεν είναι; Αυτός είναι ο τρόπος που όλοι σας το αντιλαμβάνεστε και το
κατανοείτε —πρόκειται απλώς για μια ακραία απόκλιση στην κατανόησή σας! Τι είναι
εξουσία; Ποια είναι η σχέση μεταξύ εξουσίας και θρόνου; Ο θρόνος είναι η εξουσία Μου.
Όταν οι πρωτότοκοί υιοί Μου έχουν τον θρόνο Μου σε υψηλή εκτίμηση, αυτή είναι η εποχή
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που οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα λάβουν την εξουσία από Μένα. Μόνο Εγώ έχω εξουσία, οπότε
μόνο Εγώ έχω τον θρόνο. Με άλλα λόγια, αφού οι πρωτότοκοι υιοί Μου υπέφεραν με τον ίδιο
τρόπο που υπέφερα Εγώ, θα δεχτούν αυτό που είμαι και έχω, και θα λάβουν τα πάντα από
Μένα και αυτή είναι η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν το κύρος του πρωτότοκου
υιού. Θα είναι η ώρα που οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα δείξουν μεγάλο σεβασμό στον θρόνο
Μου, και θα είναι η ώρα να δεχτούν την εξουσία από Μένα. Τώρα θα πρέπει να το
κατανοείτε! Όλα όσα λέω είναι σαφή και εντελώς ξεκάθαρα, ώστε όλοι να καταλάβουν.
Αφήστε κατά μέρος τις δικές σας αντιλήψεις και περιμένετε να αποδεχτείτε τα μυστήρια που
σας αποκαλύπτω! Τι είναι λοιπόν η σιδερά ράβδος; Στην προηγούμενη φάση σήμαινε τα
σκληρά Μου λόγια, αλλά τώρα διαφέρει από το παρελθόν: τώρα η σιδερά ράβδος αναφέρεται
στα έργα Μου, τα οποία είναι μεγάλες καταστροφές που φέρουν εξουσία. Έτσι, όταν
αναφέρεται η σιδηρά ράβδος, αναφέρεται σε συνδυασμό με την εξουσία. Η αρχική σημασία
της σιδεράς ράβδου αναφέρεται σε μεγάλες καταστροφές —αποτελεί μέρος της εξουσίας.
Όλοι πρέπει να το δουν ξεκάθαρα αυτό και μόνο έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν το
θέλημά Μου και να λάβουν την αποκάλυψη από τα λόγια Μου. Όποιος έχει το έργο του Αγίου
Πνεύματος κρατά τη σιδηρά ράβδο στο χέρι του, και είναι αυτός που φέρει την εξουσία και
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις μεγάλες καταστροφές. Αυτή είναι μια
ρήτρα των διοικητικών Μου διατάξεων.
Όλα είναι ανοικτά σ’ εσάς (αναφέρομαι σε όσα έχουν επισημανθεί ξεκάθαρα), και όλα
κρύβονται από εσάς (αναφέρομαι στο μυστικό τμήμα των λόγων Μου). Μιλώ με σοφία: σας
αφήνω να καταλάβετε μόνο την κυριολεκτική σημασία ορισμένων λόγων Μου, ενώ σας
επιτρέπω να κατανοήσετε τη σημασία άλλων (αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να
καταλάβουν), επειδή αυτή είναι η αλληλουχία του έργου Μου. Μπορώ να σας πω το αληθινό
νόημα των λόγων Μου μόνο όταν φτάσετε σ’ ένα συγκεκριμένο ανάστημα. Αυτή είναι η σοφία
Μου και αυτά είναι τα θαυμαστά έργα Μου (για να σας οδηγήσω στην τελείωση και για να
νικήσω πλήρως τον Σατανά και να ταπεινώσω τους διαβόλους). Μόνο όταν εισέλθετε σε μια
άλλη σφαίρα θα μπορέσετε να καταλάβετε πλήρως. Πρέπει να το κάνω κατ’ αυτόν τον τρόπο
επειδή στις ανθρώπινες αντιλήψεις υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς αδυνατούν να τα
καταλάβουν οι άνθρωποι, και ακόμα κι αν μιλήσω ξεκάθαρα, εσείς θα εξακολουθείτε να μην
καταλαβαίνετε. Τα μυαλά των ανθρώπων είναι, εν τέλει, πεπερασμένα και υπάρχουν πολλά
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πράγματα που μπορώ να σας μεταφέρω μόνο αφού εισέλθετε στον πνευματικό κόσμο.
Διαφορετικά, η ανθρώπινη σάρκα δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της και αυτό μπορεί να
διαταράξει τη διαχείρισή Μου. Αυτή είναι η αληθινή σημασία «της αλληλουχίας του έργου
Μου» για τα οποία μιλάω. Στις αντιλήψεις σας πόσο Με καταλαβαίνετε; Είναι άψογη η
κατανόησή σας; Αφορά τη γνώση που κατέχετε στο πνεύμα; Επομένως, πρέπει να σας
επιτρέψω να μεταβείτε σε μια άλλη σφαίρα για να ολοκληρώσετε το έργο Μου και να κάνετε
το θέλημά Μου. Οπότε τι ακριβώς είναι αυτή η άλλη σφαίρα; Είναι όντως, όπως νομίζουν οι
άνθρωποι, ένα είδος υπερβατικής εικόνας; Είναι όντως σαν τον αέρα που δεν μπορεί να τον
δει ή να τον αισθανθεί κανείς, αλλά όντως υπάρχει; Όπως έχω πει, η κατάσταση της ύπαρξης
στο σώμα έχει να κάνει με την απόκτηση σάρκας και οστών, με την απόκτηση μορφής και
σχήματος. Αυτό είναι απολύτως αληθές και αδιαμφισβήτητο, και όλοι πρέπει να το
πιστέψουν. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση στο σώμα. Επιπλέον, στο σώμα δεν
υπάρχουν ζητήματα τα οποία μισούν οι άνθρωποι. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση;
Όταν οι άνθρωποι περνούν από τη σάρκα στο σώμα, πρέπει να εμφανιστεί μια μεγάλη ομάδα.
Τουτέστιν, θα απομακρυνθούν από το σαρκικό τους σπίτι και μπορεί να ειπωθεί ότι ο καθένας
θα ακολουθήσει το δικό του είδος: η σάρκα συγκεντρώνεται στη σάρκα και το σώμα
συγκεντρώνεται στο σώμα. Τώρα, όσοι εγκαταλείπουν το σπίτι τους, τους γονείς τους, τις
συζύγους, τους συζύγους, τους γιους και τις κόρες τους, αρχίζουν να εισέρχονται στον
πνευματικό κόσμο. Στο τέλος, γίνεται το εξής: η κατάσταση στον πνευματικό κόσμο είναι ότι
οι πρωτότοκοι υιοί συγκεντρώνονται, τραγουδούν και χορεύουν, δοξολογούν και επευφημούν
το άγιο όνομά Μου. Και αυτή η σκηνή είναι όμορφη και πρωτόγνωρη. Είναι όλοι οι
αγαπημένοι Μου υιοί, που Με υμνούν αιώνια, που σέβονται αιώνια το άγιο όνομά Μου. Αυτή
είναι η κατάσταση μετά την είσοδο στον πνευματικό κόσμο, αυτό είναι και το έργο μετά την
είσοδο στον πνευματικό κόσμο, και αυτή είναι και η κατάσταση για την οποία έχω μιλήσει,
της καθοδήγησης της εκκλησίας στον πνευματικό κόσμο. Επιπλέον, η υπόστασή Μου
εμφανίζεται σε κάθε έθνος του σύμπαντος και ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς,
φέρνοντας την εξουσία, την οργή και την κρίση Μου και πολύ περισσότερο φέρνοντας τη
σιδηρά ράβδο Μου για να κυβερνήσω όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Αυτό, ανάμεσα σε
όλους τους λαούς και ολόκληρο το σύμπαν, γίνεται μάρτυράς Μου, κάνει τον ουρανό και τη γη
να σείονται, κάνει όλους τους λαούς και τα πάντα στα βουνά, στα ποτάμια, στις λίμνες και στα
πέρατα της γης να Με δοξολογούν και να Με δοξάζουν, και να Με γνωρίζουν, τον έναν Θεό
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τον ίδιο, ο οποίος είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο οποίος καθοδηγεί τα πάντα,
διαχειρίζεται τα πάντα, κρίνει τα πάντα, επιτυγχάνει τα πάντα, τιμωρεί τα πάντα και
καταστρέφει τα πάντα. Αυτή, λοιπόν, είναι η εμφάνιση της υπόστασής Μου.

Κεφάλαιο 100
Αποστρέφομαι όλους όσοι δεν έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Εμένα. Πρέπει,
λοιπόν, να βγάλω αυτούς τους ανθρώπους από τον οίκο Μου έναν-έναν, κάνοντας, έτσι, τον
ναό Μου άγιο και άσπιλο, τον οίκο Μου πάντα νέο και ποτέ παλαιό, το άγιο όνομά Μου να
εξαπλώνεται εσαεί και δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του άγιου λαού Μου να γίνουν οι
αγαπημένοι Μου. Μια τέτοιου είδους σκηνή, ένας τέτοιου είδους οίκος, μια τέτοιου είδους
βασιλεία είναι ο στόχος Μου και η κατοικία Μου· αυτή είναι η βάση της δημιουργίας των
πάντων από Εμένα. Κανείς δεν μπορεί να την επηρεάσει ή να την αλλάξει. Μέσα της θα ζούμε
μόνο Εγώ και οι αγαπημένοι Μου υιοί, και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να την
ποδοπατήσει, δεν θα επιτρέπεται σε τίποτα να την κυριεύσει και, ακόμη περισσότερο, δεν θα
επιτρέπεται να συμβεί τίποτα το δυσάρεστο. Τα πάντα θα είναι αίνοι και επευφημίες, τα
πάντα θα είναι μια σκηνή αδιανόητη για τον άνθρωπο. Επιθυμώ μόνο να προσφέρετε όλη σας
τη δύναμη σ’ Εμένα με όλη την καρδιά και τη διάνοιά σας, και στο μέγιστο των δυνατοτήτων
σας. Είτε σήμερα είτε αύριο, είτε είσαι κάποιος που παρέχει υπηρεσίες σ’ Εμένα ή κάποιος
που κερδίζει ευλογίες, θα πρέπει όλοι να καταβάλλετε τη δύναμη που σας αναλογεί για τη
βασιλεία Μου. Αυτή είναι μια υποχρέωση που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι
δημιουργημένοι άνθρωποι, και πρέπει να επιτελεστεί και να υλοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Θα κινητοποιήσω τα πάντα για να παρέχουν υπηρεσίες ώστε η ομορφιά της βασιλείας Μου να
ανανεώνεται διαρκώς και ώστε ο οίκος Μου να καταστεί αρμονικός και ενωμένος. Κανείς δεν
επιτρέπεται να Με αψηφά, και οποιοσδήποτε το κάνει πρέπει να υποστεί την κρίση και την
κατάρα. Τώρα οι κατάρες Μου αρχίζουν να πέφτουν πάνω σε όλα τα έθνη και σε όλους τους
λαούς, και οι κατάρες Μου είναι ακόμα πιο δριμείες από την κρίση Μου. Είναι πλέον καιρός
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να αρχίσω να καταδικάζω όλους τους ανθρώπους, επομένως λέγεται ότι πρόκειται για
κατάρες. Αυτό συμβαίνει επειδή τώρα είναι η τελική εποχή, όχι ο καιρός της δημιουργίας.
Καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει, ο ρυθμός του έργου Μου είναι τώρα πολύ διαφορετικός.
Λόγω των αναγκών του έργου Μου, οι άνθρωποι που χρειάζομαι είναι επίσης διαφορετικοί·
όσοι θα πρέπει να εγκαταλειφθούν, θα εγκαταλειφθούν· όσοι θα πρέπει να αποκοπούν, θα
αποκοπούν· όσοι θα πρέπει να θανατωθούν, θα θανατωθούν και όσοι θα πρέπει να
παραμείνουν, θα παραμείνουν. Πρόκειται για μια αναπόφευκτη τάση ανεξάρτητη από το
θέλημα του ανθρώπου, και κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Πρέπει να γίνει σύμφωνα με το
θέλημά Μου! Απαρνούμαι όσους θέλω να απαρνηθώ και εξαλείφω όσους θέλω να εξαλείψω·
κανείς δεν θα ενεργεί αυθαίρετα. Αφήνω να παραμείνουν όσοι επιθυμώ να παραμείνουν και
αγαπώ όσους επιθυμώ να αγαπήσω· αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με το θέλημά Μου! Δεν
ενεργώ βάσει συναισθημάτων· σ’ Εμένα υπάρχει μόνο δικαιοσύνη, κρίση και οργή —δεν
υπάρχει διόλου συναίσθημα. Δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος του ανθρώπου μέσα Μου, διότι
είμαι ο ίδιος ο Θεός, η υπόσταση του Θεού. Διότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν την πτυχή Μου
που είναι η ανθρώπινη φύση Μου και δεν έχουν δει την πτυχή που είναι η θεϊκή φύση Μου.
Πράγματι, είναι τυφλοί και μπερδεμένοι!
Πρέπει να φυλάτε στην καρδιά σας ό,τι σας λέω, πρέπει να κατανοείτε την καρδιά Μου
μέσα από τα λόγια Μου και να δείχνετε ενδιαφέρον για το φορτίο Μου. Τότε θα κατορθώσετε
να γνωρίσετε την παντοδυναμία Μου και να δείτε την υπόστασή Μου. Διότι τα λόγια Μου
είναι λόγια σοφίας, και κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τις αρχές ή τους νόμους πίσω από τα
λόγια Μου. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνω πράξη τον δόλο και την ατιμία και δεν Με
γνωρίζουν μέσω των λόγων Μου, αλλά, αντιθέτως, Με βλασφημούν. Είναι τόσο τυφλοί και
αδαείς! Δεν έχουν ούτε την παραμικρή ικανότητα διάκρισης. Κάθε πρόταση που εκφέρω
φέρει εξουσία και κρίση, και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα λόγια Μου. Μόλις ακουστούν τα
λόγια Μου, είναι βέβαιο πως τα πράγματα θα επιτευχθούν σύμφωνα με τα λόγια Μου· αυτή
είναι η διάθεσή Μου. Τα λόγια Μου είναι εξουσία, και οποιοσδήποτε τα τροποποιεί υβρίζει
την παίδευσή Μου και πρέπει να τον πατάξω. Σε σοβαρές περιπτώσεις, καταστρέφει την ίδια
τη ζωή του και καταλήγει στον Άδη ή στο πηγάδι της αβύσσου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με
τον οποίο αντιμετωπίζω την ανθρωπότητα, και ο άνθρωπος δεν έχει τον τρόπο να τον αλλάξει
—αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Να το θυμάστε αυτό! Κανείς δεν επιτρέπεται να
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υβρίζει το διάταγμά Μου· τα πράγματα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το θέλημά Μου! Στο
παρελθόν, ήμουν υπερβολικά επιεικής απέναντί σας και ερχόσασταν αντιμέτωποι μόνο με τα
λόγια Μου. Τα λόγια που εξέφερα περί πάταξης των ανθρώπων δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη.
Από σήμερα, όμως, όλες οι καταστροφές (όσες σχετίζονται με τα διοικητικά διατάγματά Μου)
θα έρθουν η μία μετά την άλλη για να τιμωρήσουν όλους όσοι δεν συμμορφώνονται με το
θέλημά Μου. Πρέπει να υπάρξει η έλευση των γεγονότων, διαφορετικά οι άνθρωποι δεν θα
ήταν σε θέση να δουν την οργή Μου, αλλά θα βυθίζονταν στην ακολασία ξανά και ξανά. Αυτό
είναι ένα στάδιο του σχεδίου διαχείρισής Μου και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτελώ
το επόμενο στάδιο του έργου Μου. Σας το λέω αυτό εκ των προτέρων, έτσι ώστε να
αποφύγετε να διαπράξετε ύβρη και να υποστείτε αιώνια απώλεια. Τουτέστιν, από σήμερα θα
κάνω όλους τους ανθρώπους, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου, να λάβουν την
κατάλληλη θέση τους σύμφωνα με το θέλημά Μου, και θα τους παιδέψω έναν-έναν. Δεν θα
αφήσω ούτε έναν τους να ξεφύγει. Για τολμήστε να επιδοθείτε πάλι στην ακολασία! Για τόλμα
να φανείς πάλι ανυπάκουος! Έχω πει προηγουμένως ότι είμαι δίκαιος με όλους, ότι δεν έχω
ίχνος συναισθήματος, και αυτό δείχνει ότι η διάθεσή Μου δεν πρέπει να υβρίζεται. Αυτή είναι
η υπόστασή Μου. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Όλοι οι άνθρωποι ακούνε τα λόγια
Μου και όλοι οι άνθρωποι βλέπουν την ένδοξη όψη Μου. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να Με
υπακούν πλήρως και απολύτως —αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. Όλοι οι άνθρωποι
σε ολόκληρο το σύμπαν και στα πέρατα της γης θα πρέπει να Με δοξάζουν και να Με
εξυμνούν, διότι είμαι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, διότι είμαι η υπόσταση του Θεού. Κανείς δεν
μπορεί να αλλάξει τα λόγια και τις ομιλίες Μου, τη λαλιά και τη συμπεριφορά Μου, καθώς
αυτά είναι θέματα αποκλειστικά δικά Μου και είναι πράγματα που κατείχα από αρχαιοτάτων
χρόνων και που θα υπάρχουν για πάντα.
Οι άνθρωποι τρέφουν την πρόθεση να Με θέσουν σε δοκιμασία και θέλουν να βρουν κάτι
στα λόγια Μου που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον Μου για να Με διαβάλουν. Θα
Με διαβάλεις; Θα Με κρίνεις επιπόλαια; Θα συζητήσεις αδιάφορα για τις υποθέσεις Μου;
Πραγματικά, είστε ένα τσούρμο ανθρώπων που δεν ξέρει ποιο είναι το καλό του! Δεν Με
γνωρίζετε καθόλου! Τι είναι το όρος Σιών; Ποια είναι η κατοικία Μου; Ποια είναι η καλή γη
της Χαναάν; Ποια είναι η βάση της δημιουργίας; Γιατί τις τελευταίες ημέρες αναφέρω
συνεχώς αυτά τα λόγια; Το όρος Σιών, η κατοικία Μου, η καλή γη της Χαναάν, η βάση της
282

δημιουργίας —όλα αναφέρονται στην υπόστασή Μου (αναφέρονται στο σώμα). Όλοι οι
άνθρωποι πιστεύουν ότι πρόκειται για τόπους που υφίστανται υλικώς. Η υπόστασή Μου είναι
το όρος Σιών· είναι η κατοικία Μου. Όποιος εισέλθει στον πνευματικό κόσμο θα αναρριχηθεί
στο όρος Σιών και θα εισέλθει στην κατοικία Μου. Δημιούργησα τα πάντα μέσα στην
υπόστασή Μου· δηλαδή, όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν μέσα στο σώμα, επομένως
συνιστούν τη βάση. Γιατί λέω ότι θα επιστρέψετε στο σώμα μαζί Μου; Εκεί έγκειται η αρχική
σημασία. Ακριβώς όπως και η ονομασία «Θεός», αυτά τα ουσιαστικά δεν έχουν κανένα νόημα
από μόνα τους, αλλά, αντιθέτως, είναι διαφορετικά ονόματα που δίνω σε διαφορετικούς
τόπους. Επομένως, μη δίνετε υπερβολική προσοχή στην κυριολεκτική τους σημασία, αλλά να
επικεντρώνεστε μόνο στο να ακούτε τα λόγια Μου. Πρέπει να τα δείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο
και, στη συνέχεια, θα μπορέσετε να κατανοήσετε το θέλημά Μου. Γιατί σας θυμίζω ξανά και
ξανά ότι υπάρχει σοφία στα λόγια Μου; Πόσοι από εσάς προσπάθησαν να καταλάβουν το
νόημα πίσω από αυτό; Όλοι σας κάνετε αναλύσεις στα τυφλά και φέρεστε παράλογα!
Εξακολουθείτε να μην κατανοείτε την πλειονότητα όσων έχω πει στο παρελθόν.
Εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε και δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου. Η στιγμή
κατά την οποία θα μπορέσετε να είστε σίγουροι για κάθε πρόταση που εκφέρω θα είναι και η
στιγμή που θα ωριμάσει η ζωή σας. Για Μένα, μία ημέρα ισοδυναμεί με χίλια έτη και χίλια έτη
ισοδυναμούν με μία ημέρα· τι πιστεύετε για τον χρόνο για τον οποίο μιλώ; Πώς θα τον
εξηγούσατε; Τον παρερμηνεύετε! Και, επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν μεγάλο
θέμα μαζί Μου, θέλοντας να βρουν κάτι να χρησιμοποιήσουν εναντίον Μου —δεν ξέρετε ποιο
είναι το καλό σας! Πρόσεχε, αλλιώς θα σε πατάξω! Όταν έρθει η ημέρα που τα πάντα θα
ξεκαθαρίσουν, θα καταλάβετε απόλυτα. Τώρα δεν σας τα λέω ακόμα (τώρα είναι η ώρα να
εκθέσω τους ανθρώπους· όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για να είναι σε
θέση να ικανοποιήσουν το θέλημά Μου). Θα εκθέσω όλους τους ανθρώπους μέσα από τα
λόγια Μου, και η αρχική τους μορφή θα αποκαλυφθεί για να δείξει εάν είναι αληθινοί ή όχι.
Εάν κάποιος είναι πόρνος ή μοχθηρός, πρέπει να τον εκθέσω. Έχω πει παλαιότερα ότι κάνω
πράγματα χωρίς να κουνώ ούτε το δάχτυλό Μου και ότι χρησιμοποιώ μόνο τα λόγια Μου για
να εκθέσω τους ανθρώπους. Δεν φοβάμαι καμία μεταμφίεση· μόλις εκφέρονται τα λόγια Μου,
πρέπει να αποκαλύψεις την αρχική σου μορφή και, όσο καλά κι αν μεταμφιεστείς, Εγώ
σίγουρα θα διακρίνω τι υπάρχει πίσω από τη μεταμφίεση. Αυτή είναι η αρχή των πράξεών
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Μου —το να χρησιμοποιώ μόνο ομιλίες και να μη δαπανώ την παραμικρή δύναμη. Οι
άνθρωποι ανησυχούν υπερβολικά για το αν θα εκπληρωθούν ή όχι τα λόγια Μου, αγχώνονται
για χάρη Μου και ανησυχούν για Μένα, αλλά αυτές οι προσπάθειες πραγματικά δεν είναι
απαραίτητες· είναι ένα τίμημα που δεν χρειάζεται να καταβληθεί. Ανησυχείς για Μένα, αλλά
η δική σου ζωή έχει ωριμάσει; Τι γίνεται με τη μοίρα σου; Να το διερωτάσαι συχνά και να μην
ενεργείς επιπόλαια. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να λάβουν υπόψη το έργο Μου και —μέσω
των πράξεων και των λόγων Μου —να δουν την υπόστασή Μου, να αποκτήσουν μεγαλύτερη
γνώση για Μένα, να γνωρίσουν την παντοδυναμία Μου, να γνωρίσουν τη σοφία Μου και να
γνωρίσουν τα μέσα και τις μεθόδους μέσω των οποίων δημιούργησα τα πάντα, κι έτσι να Μου
αποδώσουν αιώνιο αίνο. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να δουν πάνω σε ποιους βρίσκονται
τα χέρια των διοικητικών διαταγμάτων Μου, πάνω σε ποιους εργάζομαι, τι θέλω να κάνω και
τι θέλω να ολοκληρώσω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιτύχει κάθε άτομο, διότι αυτό είναι
το διοικητικό Μου διάταγμα. Θα επιτύχω όσα λέω. Κανείς δεν θα πρέπει να αναλύει τα λόγια
Μου επιπόλαια· όλοι πρέπει να δουν τις αρχές πίσω από τις πράξεις Μου μέσω των λόγων
Μου και, μέσα από τα λόγια Μου, να μάθουν τι είναι η οργή Μου, τι είναι η κατάρα Μου και
τι είναι η κρίση Μου. Όλα αυτά βασίζονται στα λόγια Μου και είναι πράγματα που θα πρέπει
να τα βλέπει κάθε άνθρωπος μέσα σε όλα τα λόγια Μου ανεξαιρέτως.

Κεφάλαιο 101
Δεν θα είμαι επιεικής σε οποιονδήποτε διαταράσσει τη διαχείρισή Μου ή προσπαθεί να
καταστρέψει τα σχέδιά Μου. Ο καθένας θα πρέπει να κατανοεί τι εννοώ με τα λόγια που
εκφράζω και θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για όσα λέω. Λαμβάνοντας υπόψη την
παρούσα κατάσταση, όλοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτοέλεγχό τους: Τι ρόλο παίζετε; Ζείτε
για χάρη Μου, ή υπηρετείτε τον Σατανά; Κάθε πράξη σου προέρχεται από Μένα ή προέρχεται
από τον διάβολο; Όλα αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα, ώστε να αποφύγεις να υβρίσεις τα
διοικητικά διατάγματά Μου και κατ’ αυτόν τον τρόπο να προκαλέσεις τη μανιασμένη Μου
οργή. Ρίχνοντας μια ματιά στο παρελθόν, οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν άπιστοι και άστοργοι
απέναντί Μου, ήταν ασεβείς, και επιπλέον Με έχουν προδώσει. Για αυτούς τους λόγους, οι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν την κρίση Μου σήμερα. Παρόλο που φαίνομαι απλός άνθρωπος,
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όλοι όσοι δεν εγκρίνω (θα πρέπει να κατανοείς τι εννοώ μέσω αυτού: Δεν έχει να κάνει με το
πόσο όμορφος ή γοητευτικός είσαι, αλλά με το αν σε έχω προκαθορίσει και επιλέξει) θα
γίνουν στόχοι που θα εξαλείψω. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Διότι μπορεί να φαίνομαι
άνθρωπος, αλλά εσύ πρέπει να διακρίνεις πέρα από την ανθρώπινη φύση Μου για να
αντιληφθείς τη θεϊκή φύση Μου. Έχω πει πολλές φορές: «Η κανονική ανθρώπινη φύση και η
πλήρης θεϊκή φύση είναι δύο αναπόσπαστα μέρη του ίδιου του πλήρους Θεού». Εντούτοις,
εξακολουθείτε να μη Με καταλαβαίνετε, και θεωρείς σημαντικό μόνο τον αόριστο Θεό σου.
Είστε άνθρωποι που δεν κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι
εξακολουθούν να θέλουν να είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου. Τι αδιάντροποι! Δεν βλέπουν ποια
είναι όντως η δική τους κατάσταση! Δεν έχουν καν το κύρος να είναι ο λαός Μου, πώς θα
μπορούσαν να είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου, οι οποίοι θα βασίλευαν μαζί Μου; Αυτοί οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, είναι συγγενείς του Σατανά. Είναι ανάξιοι να είναι
πυλώνες στον οίκο Μου, και είναι ακόμη λιγότερο άξιοι να υπηρετούν ενώπιόν Μου.
Επομένως, θα τους εξαλείψω έναν-έναν, και θα αποκαλύψω ένα-ένα τα αληθινά πρόσωπά
τους.
Το έργο Μου συνεχίζεται σταδιακά χωρίς κανένα εμπόδιο και κώλυμα, διότι έχω κερδίσει
τη νίκη και επειδή έχω κυβερνήσει ως βασιλέας σε ολόκληρο το σύμπαν. (Αναφέρομαι στο ότι
αφού νίκησα τον διάβολο Σατανά, ανέκτησα ξανά τη δύναμή Μου.) Αφού κερδίσω όλους τους
πρωτότοκους υιούς, στη συνέχεια το νικητήριο λάβαρο θα υψωθεί στο όρος Σιών. Τουτέστιν,
οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι το νικητήριο λάβαρό Μου, η δόξα Μου, η υπερηφάνεια Μου.
Είναι η ένδειξη ότι έχω ταπεινώσει τον Σατανά και είναι η μέθοδος με την οποία εργάζομαι.
(Μέσω μιας ομάδας ανθρώπων που διεφθάρησαν από τον Σατανά αφού τους είχα
προκαθορίσει, αλλά οι οποίοι επέστρεψαν ξανά στο πλευρό Μου, ταπεινώνω τον μεγάλο
κόκκινο δράκοντα και κυβερνώ όλους τους υιούς της επανάστασης.) Οι πρωτότοκοι υιοί Μου
είναι εκεί όπου βρίσκεται η παντοδυναμία Μου, είναι η μεγάλη Μου επιτυχία, αναλλοίωτη και
αδιαμφισβήτητη. Μέσω των πρωτότοκων υιών Μου θα ολοκληρώσω το σχέδιο διαχείρισής
Μου, αυτό εννοούσα στο παρελθόν όταν είπα: «Μέσα από εσάς θα κάνω όλα τα έθνη και
όλους τους λαούς να επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου Μου». Επιπλέον, αυτό εννοούσα με τη
φράση «το βαρύ φορτίο στους ώμους σας». Είναι σαφές αυτό; Καταλάβατε; Οι πρωτότοκοι
υιοί Μου είναι η αποκρυστάλλωση του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου. Ως εκ τούτου, δεν
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υπήρξα ποτέ επιεικής απέναντι σ’ αυτήν την ομάδα και πάντα την πειθαρχούσα με
αυστηρότητα (η αυστηρή πειθαρχία ήταν οι δυστυχίες που υπέστησαν στον κόσμο, οι
συμφορές των οικογενειών, και η εγκατάλειψη από τους γονείς, τους συζύγους, τις συζύγους
και τα παιδιά —εν ολίγοις, η εγκατάλειψη από τον κόσμο και η απάρνηση από την εποχή), και
γι’ αυτόν τον λόγο έχετε την καλοτυχία να έρχεστε ενώπιόν Μου σήμερα. Αυτή είναι η
απάντηση στο ερώτημα που έχετε σκεφτεί συχνά «Γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν αποδέχθηκαν
αυτό το όνομα, ενώ εγώ το αποδέχτηκα;» Τώρα ξέρετε!
Σήμερα τίποτα δεν είναι ίδιο με το παρελθόν. Το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει υιοθετήσει
νέες μεθόδους, το έργο Μου είναι ακόμη πιο διαφορετικό από ό,τι στο παρελθόν και οι ομιλίες
Μου είναι τώρα ακόμα πιο πρωτοφανείς. Ως εκ τούτου, έχω τονίσει επανειλημμένα ότι θα
πρέπει να παρέχετε δεόντως υπηρεσίες σ’ Εμένα (αυτό απευθύνεται στους παρόχους
υπηρεσιών). Μην αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας αρνητικά, αλλά συνεχίστε την ειλικρινή σας
επιδίωξη. Δεν είναι ευχάριστο να κερδίζετε χάρη; Είναι πολύ καλύτερο από το να δυστυχείτε
στον κόσμο. Άκου τι σου λέω! Αν δεν Μου παρέχεις υπηρεσίες ολόψυχα, και αντ’ αυτού
διαμαρτύρεσαι ότι είμαι άδικος, τότε αύριο θα κατέλθεις στον Άδη και την κόλαση. Κανείς
δεν θέλει έναν πρόωρο θάνατο, σωστά; Ακόμη και αν είναι μόνο για μια ημέρα ακόμα, είναι
μια ημέρα που μετράει, έτσι θα προσφέρεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά στο σχέδιο
διαχείρισής Μου και στη συνέχεια θα περιμένεις να σε κρίνω και θα περιμένεις να σε
παιδεύσω δικαίως. Μη νομίζεις πως ό,τι λέω είναι ανοησίες. Μιλώ μέσω της δικαιοσύνης Μου
και μέσω της διάθεσής Μου, και επιπλέον ενεργώ με τη μεγαλοπρέπεια και τη δικαιοσύνη
Μου. Οι άνθρωποι λένε ότι δεν είμαι δίκαιος. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν Με γνωρίζουν. Είναι
η σαφής έκφραση της επαναστατικής τους διάθεσης. Για Μένα δεν υπάρχει συναίσθημα,
αλλά μόνο δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, κρίση και οργή. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο
περισσότερο θα βλέπετε τη διάθεσή Μου. Το παρόν είναι ένα μεταβατικό στάδιο, και εσείς
είστε σε θέση να δείτε μόνο ένα μικρό μέρος αυτού, βλέπετε κάποια από τα εξωτερικά
στοιχεία. Όταν εμφανιστούν οι πρωτότοκοι υιοί Μου, τότε θα σας επιτρέψω να δείτε τα
πάντα και να κατανοήσετε τα πάντα. Όλοι θα πειστούν στην καρδιά και στα λόγια τους. Θα
σας ζητήσω να μιλάτε ανοιχτά για να μαρτυρήσετε για Μένα, να Με δοξολογείτε αιωνίως και
να Με υμνείτε αιωνίως. Αυτό είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν. Οι
άνθρωποι δύσκολα μπορούν να το φανταστούν, πόσο μάλλον να το πιστέψουν.
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Όσοι είναι οι πρωτότοκοι υιοί έχουν όλο και πιο σαφή εικόνα σχετικά με τα οράματα, η
αγάπη τους για Μένα όλο και μεγαλώνει. (Δεν είναι ρομαντική αγάπη, η οποία συνιστά τον
πειρασμό του Σατανά προς Εμένα, κάτι που πρέπει να διακρίνει κανείς. Ως εκ τούτου, στο
παρελθόν ανέφερα ότι υπήρχαν άνθρωποι που επιδείκνυαν τις χάρες τους μπροστά Μου.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τσιράκια του Σατανά, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα Με γοήτευε η
εμφάνισή τους. Αδιάντροποι! Οι πιο ποταποί των ποταπών!) Εντούτοις, μέσω αυτών των
λόγων που έχω εκφράσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι άνθρωποι που οι ίδιοι δεν
είναι πρωτότοκοι υιοί έχουν όλο και λιγότερο σαφή εικόνα για τα οράματα, και έχουν χάσει
την πίστη τους στο άτομο το οποίο είμαι. Στη συνέχεια, γίνονται σταδιακά αδιάφοροι μέχρι
τελικά να πέσουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αυτός είναι ο
στόχος όσων εκφράζω κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλοι θα πρέπει να το δουν αυτό
(μιλώντας στους πρωτότοκους υιούς), και μέσω των ομιλιών και των πράξεών Μου να δουν τη
θαυμασιότητά Μου. Γιατί λέγεται ότι είμαι ο Πρίγκιπας της Ειρήνης, ο Αιώνιος Πατέρας, ότι
είμαι Θαυμαστός, ότι είμαι Συμβουλάτωρ; Είναι υπερβολικά επιφανειακό να το εξηγήσω
μέσω της ταυτότητάς Μου, των ομιλιών Μου ή του έργου Μου: δεν αξίζει καν να το αναφέρω.
Με αποκαλούν Πρίγκιπα της Ειρήνης λόγω του ότι έχω τη δύναμη να ολοκληρώσω τους
πρωτότοκους υιούς, την κρίση του Σατανά και τις απεριόριστες ευλογίες που έδωσα στους
πρωτότοκους υιούς. Τουτέστιν, μόνο οι πρωτότοκοι υιοί είναι ικανοί να Με αποκαλούν
Πρίγκιπα της Ειρήνης, επειδή αγαπώ τους πρωτότοκους υιούς Μου, και η ονομασία
«Πρίγκιπας της Ειρήνης» θα πρέπει να προέρχεται από το στόμα τους. Για αυτούς, είμαι ο
Πρίγκιπας της Ειρήνης. Οι υιοί Μου και ο λαός Μου Με γνωρίζουν ως τον Αιώνιο Πατέρα.
Λόγω της ύπαρξης των πρωτότοκων υιών Μου, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου μπορούν να
βασιλέψουν μαζί Μου και να κυβερνήσουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς (τους υιούς και
τον λαό), γι’ αυτό οι υιοί και ο λαός θα πρέπει να Με αποκαλούν Αιώνιο Πατέρα, δηλαδή τον
ίδιο τον Θεό, ο οποίος είναι υπεράνω των πρωτότοκων υιών. Είμαι Θαυμαστός σε όσους δεν
είναι οι υιοί, ο λαός και οι πρωτότοκοι υιοί. Λόγω του θαυμαστού έργου Μου, οι άπιστοι δεν
μπορούν να Με δουν καθόλου (διότι έχω καλύψει τα μάτια τους), και δεν βλέπουν καθόλου
καθαρά το έργο Μου, συνεπώς είμαι Θαυμαστός σ’ αυτούς. Για όλους τους διαβόλους και τον
Σατανά είμαι Συμβουλάτωρ επειδή ό,τι κάνω, αποσκοπεί στην ταπείνωσή τους, και ό,τι κάνω
είναι για τους πρωτότοκους υιούς Μου. Κάθε στάδιό Μου προχωρά ομαλά και κάθε στάδιο
Μού χαρίζει μια νίκη. Επιπλέον, μπορώ να διακρίνω όλα τα σχέδια του Σατανά και να
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χρησιμοποιήσω τα σχέδιά του στην υπηρεσία Μου, κάνοντάς τα αντικείμενο εξυπηρέτησης
των σκοπών Μου από την αρνητική πλευρά. Αυτό νοείται μέσω της ιδιότητάς Μου ως
Συμβουλάτωρ, την οποία κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει και κανείς δεν μπορεί να
κατανοήσει πλήρως. Εντούτοις, όσον αφορά η υπόστασή Μου, είμαι Πρίγκιπας της Ειρήνης
και Αιώνιος Πατέρας, καθώς και Συμβουλάτωρ και Θαυμαστός. Δεν υπάρχει τίποτα αναληθές
στα παραπάνω. Είναι η αδιαμφισβήτητη και αναλλοίωτη αλήθεια!
Έχω τόσα πολλά να πω, είναι πέραν σύγκρισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε
υπομονετικοί και να περιμένετε. Ό,τι κι αν κάνετε, μη φύγετε λόγω κάποιας παρόρμησης.
Επειδή αυτό που καταλαβαίνατε στο παρελθόν έχει ξεπεραστεί σήμερα, δεν είναι πλέον
εφαρμόσιμο και το παρόν είναι μια ώρα αλλαγής —σαν μια μετάβαση μεταξύ δυναστειών, γι’
αυτό θέλω να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης και τις παλιές αντιλήψεις σας. Αυτό είναι το
πραγματικό νόημα της «ένδυσης των άγιων αμφίων της δικαιοσύνης». Μόνο Εγώ μπορώ να
εξηγήσω τα δικά Μου λόγια, και μόνο Εγώ ξέρω τι έργο αναλαμβάνω. Συνεπώς, μόνο τα λόγια
Μου είναι αμόλυντα, αποτυπώνουν εξ ολοκλήρου τις προθέσεις Μου και γι’ αυτό ενδύονται τα
άγια άμφια της δικαιοσύνης. Η κατανόηση του ανθρώπινου νου είναι απλώς φαντασία. Η
κατανόησή τους είναι ακάθαρτη και δεν είναι σε θέση να επιτύχει τις προθέσεις Μου. Ως εκ
τούτου, Εγώ ο ίδιος μιλάω, και Εγώ ο ίδιος εξηγώ, και αυτό είναι το σκοπούμενο νόημα πίσω
από το «Εγώ ο ίδιος επιτελώ το έργο». Είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου
διαχείρισής Μου και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να Με δοξάζουν και να Με δοξολογούν. Όσο
για την κατανόηση των λόγων Μου, ποτέ δεν έδωσα αυτή τη δύναμη στους ανθρώπους και
δεν έχουν επ’ ουδενί αυτή την ικανότητα. Αυτή είναι μία από τις μεθόδους Μου για την
ταπείνωση του διαβόλου. (Αν οι άνθρωποι κατανοούσαν τις ομιλίες Μου και μπορούσαν να
διερευνήσουν τις προθέσεις Μου σε κάθε στάδιο, τότε ο Σατανάς θα μπορούσε να
καταλαμβάνει ανθρώπους ανά πάσα στιγμή, και κατά συνέπεια, οι άνθρωποι θα στρέφονταν
εναντίον Μου και θα καθιστούσαν αδύνατη την επίτευξη του στόχου Μου σχετικά με την
επιλογή των πρωτότοκων υιών. Αν καταλάβαινα κάθε μυστήριο, και το άτομο που είμαι
μπορούσε να εκφράσει ομιλίες που κανείς δεν θα μπορούσε να κατανοήσει σε βάθος, τότε θα
μπορούσα να έχω καταληφθεί κι Εγώ από τον Σατανά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όταν
είμαι στη σάρκα δεν είμαι καθόλου υπερφυσικός.) Είναι απαραίτητο όλοι να κατανοήσουν
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ξεκάθαρα τη σημασία αυτών των λόγων και να ενεργούν υπό την ηγεσία Μου. Μην
προσπαθείτε από μόνοι σας να κατανοήσετε βαθιά λόγια και δόγματα.

Κεφάλαιο 102
Έχω μιλήσει σε κάποιο βαθμό και έχω εργαστεί μέχρι κάποιου σημείου. Όλοι σας θα
πρέπει να κατανοείτε το θέλημά Μου και να είστε σε διαφορετικό βαθμό σε θέση να λάβετε
υπόψη το φορτίο Μου. Τώρα είναι το σημείο καμπής από τη σάρκα στον πνευματικό κόσμο,
—εσείς είστε οι πρόδρομοι που περνάτε από τη μία εποχή στην άλλη, οι σύμπαντες άνθρωποι
που διασχίζουν το σύμπαν και τα πέρατα της γης. Είστε οι αγαπημένοι Μου. Είστε αυτοί που
αγαπώ. Μπορεί να ειπωθεί ότι δεν έχω άλλη αγάπη εκτός από εσάς, επειδή όλη η επίπονη
προσπάθειά Μου έγινε για εσάς —δεν το γνωρίζετε άραγε αυτό; Για ποιον λόγο θα
δημιουργούσα τα πάντα; Γιατί θα κατεύθυνα τα πάντα για να σας υπηρετήσω; Όλα αυτά
είναι εκφράσεις της αγάπης Μου για εσάς. Τα βουνά και τα πάντα στα βουνά, η γη και τα
πάντα στη γη Με δοξολογούν και Με δοξάζουν επειδή σας κέρδισα. Πραγματικά, όλα έχουν
γίνει και, επιπλέον, όλα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Έχετε γίνει ηχηροί μάρτυρές Μου και
έχετε ταπεινώσει τους διαβόλους και τον Σατανά για χάρη Μου. Όλοι οι άνθρωποι, οι
υποθέσεις και τα πράγματα έξω από Μένα υποτάσσονται κάτω από την εξουσία Μου και τα
πάντα, λόγω της ολοκλήρωσης του σχεδίου διαχείρισής Μου, ακολουθούν το δικό τους είδος
(ο λαός Μου ανήκει σ’ Εμένα και οι συγγενείς του Σατανά καταλήγουν σύσσωμοι στη λίμνη
της φωτιάς —καταλήγουν στο πηγάδι της αβύσσου, όπου θα οδύρονται αιώνια και θα χαθούν
για πάντα). Όταν λέω «θα χαθούν» και «από εκείνη τη στιγμή παίρνω το πνεύμα, την ψυχή
και το σώμα τους», εννοώ ότι θα τους παραδώσω στον Σατανά και θα τους αφήσω να
ποδοπατηθούν. Με άλλα λόγια, όλοι όσοι δεν ανήκουν στον οίκο Μου θα γίνουν αντικείμενα
καταστροφής και θα πάψουν να υπάρχουν. Δεν θα χαθούν όμως, όπως φαντάζονται οι
άνθρωποι. Και μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι τα πάντα έξω από Μένα, κατά τη γνώμη Μου,
δεν υφίστανται, που είναι το πραγματικό νόημα του ότι χάνονται. Στα ανθρώπινα μάτια
φαίνεται σαν να εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά κατά την άποψή Μου έχουν αφανιστεί
και θα χαθούν στον αιώνα τον άπαντα. (Δίνεται έμφαση σε όσους δεν εργάζομαι πάνω τους
πλέον και όσοι είναι έξω από Μένα.) Οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πώς σκέφτονται, δεν
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μπορούν να το καταλάβουν, και ανεξάρτητα από το πώς βλέπουν, δεν μπορούν να
διεισδύσουν σ’ αυτό. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ξεκάθαρα αν δεν τον διαφωτίσω, αν δεν
τον φωτίσω, και αν δεν του το επισημάνω ρητά. Επιπλέον, όλοι θα νιώθουν ολοένα και
μεγαλύτερη σύγχυση περί αυτού, θα αισθάνονται ολοένα και πιο άδειοι και θα αισθάνονται
ολοένα και περισσότερο ότι δεν υπάρχει κανένα μονοπάτι για να ακολουθήσουν —είναι
σχεδόν σαν νεκροί. Τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εκτός από
τους πρωτότοκους υιούς) βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση. Έχω επισημάνει αυτά τα
πράγματα τόσο ξεκάθαρα, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν καθόλου και
εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις σαρκικές απολαύσεις τους. Τρώνε και κατόπιν
κοιμούνται· κοιμούνται και κατόπιν τρώνε, και δεν συλλογίζονται τα λόγια Μου. Ακόμα κι αν
δραστηριοποιηθούν, θα είναι μόνο για λίγο, και μετά παραμένουν ίδιοι όπως ήταν, εντελώς
απαράλλαχτοι, σαν να μη Με άκουσαν καθόλου. Αυτοί είναι οι κλασικοί άχρηστοι άνθρωποι
που δεν έχουν φορτίο —οι πιο προφανείς χαραμοφάηδες. Αργότερα, θα τους απαρνηθώ ένανέναν. Μην ανησυχείτε! Έναν-έναν θα τους στείλω πίσω στο πηγάδι της αβύσσου. Το Άγιο
Πνεύμα δεν έχει εργαστεί ποτέ πάνω σε τέτοιους ανθρώπους, και όλα όσα κάνουν απορρέουν
από τα δώρα που έχουν λάβει. Όταν μιλώ γι’ αυτό το δώρο, εννοώ ότι πρόκειται για έναν
άνθρωπο χωρίς ζωή, ο οποίος είναι δικός Μου πάροχος υπηρεσιών. Δεν θέλω κανέναν τους
και θα τους εξαλείψω (αλλά προς στιγμήν χρησιμεύουν ακόμα λίγο). Εσύ που είσαι πάροχος
υπηρεσιών, άκου! Μη νομίζεις ότι σου δείχνω εύνοια επειδή σε χρησιμοποιώ. Δεν είναι τόσο
εύκολο. Αν θέλεις να σου δείχνω εύνοια, τότε πρέπει να είσαι κάποιος τον οποίο εγκρίνω και
τον οποίο πρέπει να οδηγήσω προσωπικά στην τελείωση. Αυτό είναι το είδος του ατόμου που
αγαπώ. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι πουν ότι έσφαλα, δεν θα αθετήσω ποτέ την υπόσχεσή Μου.
Το γνωρίζετε; Όσοι παρέχουν υπηρεσίες είναι βόδια και άλογα. Πώς μπορούν να είναι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου; Δεν θα ήταν ανοησία; Δεν θα ήταν παραβίαση των νόμων της φύσης;
Όποιος έχει τη ζωή Μου, τα χαρακτηριστικά Μου, αυτοί είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου. Αυτό
είναι λογικό —κανείς δεν μπορεί να το αντικρούσει. Έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς δεν θα
υπήρχε κανείς που θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο, κανείς αντικαταστάτης. Αυτό δεν είναι
ζήτημα που επηρεάζεται από το συναίσθημα, διότι είμαι ο δίκαιος Θεός ο ίδιος. Είμαι ο άγιος
Θεός ο ίδιος. Είμαι ο μεγαλοπρεπής, ο απρόσβλητος Θεός ο ίδιος!
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Ό,τι είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, Εγώ το κάνω εύκολα και αβίαστα. Κανείς δεν
μπορεί να το σταματήσει, και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Όλος αυτός ο τεράστιος
κόσμος είναι στα χέρια Μου, για να μην αναφέρω τον μικρό διάβολο Σατανά. Αν δεν υπήρχε
το σχέδιο διαχείρισής Μου και αν δεν υπήρχαν οι πρωτότοκοι υιοί Μου, θα είχα από καιρό
καταστρέψει αυτή την παλαιά σατανική και έκλυτη εποχή που τη διαπερνά η δυσοσμία του
θανάτου. Εντούτοις, ενεργώ με ευγένεια και δεν μιλάω ελαφρά τη καρδία. Μόλις το λέω,
γίνεται. Ακόμα κι αν αυτό δεν ίσχυε, υπάρχει η πτυχή της σοφίας Μου, η οποία θα
ολοκληρώσει τα πάντα για λογαριασμό Μου και θα ανοίξει τον δρόμο για τις πράξεις Μου.
Διότι τα λόγια Μου είναι η σοφία Μου. Τα λόγια Μου είναι το παν. Οι άνθρωποι ουσιαστικά
δεν τα καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Συχνά αναφέρομαι στη «λίμνη
της φωτιάς». Τι σημαίνει αυτό; Πώς διαφέρει από τη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού; Η
λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού αναφέρεται στην επιρροή του Σατανά και η λίμνη της
φωτιάς αναφέρεται σε ολόκληρο τον κόσμο κάτω από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Όλοι
στον κόσμο υπόκεινται σε αυτοπυρπολισμό στη λίμνη της φωτιάς (δηλαδή, διαφθείρονται όλο
και περισσότερο και, όταν η διαφθορά τους φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, θα
καταστραφούν από Μένα ένας-ένας, κάτι το οποίο είναι εύκολο να κάνω μόνο με μία λέξη
Μου). Όσο μεγαλύτερη είναι η οργή Μου, τόσο μεγαλύτερες είναι οι φλόγες στη λίμνη της
φωτιάς πέρα ως πέρα. Αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους που γίνονται ολοένα και πιο κακοί.
H οργή Μου θα ξεσπάσει όταν εκραγεί η λίμνη της φωτιάς. Τουτέστιν, θα είναι η ώρα που
όλος ο σύμπαν κόσμος θα χαθεί. Την ημέρα εκείνη, η βασιλεία Μου θα υλοποιηθεί πλήρως επί
γης και μια νέα ζωή θα ξεκινήσει. Αυτό είναι κάτι που θα εκπληρωθεί σύντομα. Εφόσον
μιλήσω, όλα θα εκπληρωθούν άμεσα. Αυτή είναι η ανθρώπινη άποψη σχετικά με το θέμα,
αλλά κατά την άποψή Μου τα πράγματα έχουν ολοκληρωθεί εκ των προτέρων γιατί για Μένα
όλα είναι εύκολα. Μιλώ και γίνονται. Μιλώ και εδραιώνονται.
Κάθε μέρα τρώτε τα λόγια Μου. Απολαμβάνετε την πάχυνση στον ναό Μου. Πίνετε νερό
από τον δικό Μου ποταμό της ζωής. Κόβετε τους καρπούς από το δικό Μου δέντρο της ζωής.
Τι, λοιπόν, είναι η πάχυνση στον ναό Μου; Τι είναι το νερό του δικού Μου ποταμού της ζωής;
Τι είναι το δέντρο της ζωής; Τι είναι οι καρποί του δέντρου της ζωής; Εντούτοις, αυτές τις
συνηθισμένες φράσεις δεν τις κατανοούν όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι όλοι σε σύγχυση,
τις χρησιμοποιούν ανεύθυνα, τις εκφέρουν απερίσκεπτα και τις χρησιμοποιούν επιπόλαια. Η
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πάχυνση στον ναό δεν αναφέρεται στα λόγια που εξέφρασα ούτε στη χάρη που σας έδωσα.
Άρα, λοιπόν, τι σημαίνει; Από τους αρχαίους χρόνους δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να είχε την
τύχη να απολαύσει την πάχυνση στον ναό Μου. Μόνο κατά τις έσχατες ημέρες, ανάμεσα
στους πρωτότοκους υιούς Μου, μπορούν οι άνθρωποι να δουν τι είναι η πάχυνση στον ναό
Μου. Ο «ναός» που αναφέρεται στην «πάχυνση στον ναό Μου» είναι η υπόστασή Μου,
αναφέρεται στο όρος Σιών, την κατοικία Μου. Χωρίς την άδειά Μου κανείς δεν μπορεί να
εισέλθει ή να εξέλθει. Τι σημαίνει «πάχυνση»; Η πάχυνση αναφέρεται στην ευλογία τού να
βασιλεύει κανείς μαζί Μου στο σώμα. Γενικά, σημαίνει την ευλογία των πρωτότοκων υιών
που βασιλεύουν μαζί Μου στο σώμα, και δεν είναι δυσκολονόητο. Το νερό του ποταμού της
ζωής έχει διττό νόημα: από τη μία αναφέρεται στο ζωντανό νερό που ρέει από το βαθύτερο
Είναι Μου, δηλαδή κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα Μου. Από την άλλη, αναφέρεται στη
σοφία και τη στρατηγική των πράξεών Μου, καθώς και σ’ αυτό που Εγώ είμαι και έχω. Στα
λόγια Μου υπάρχουν ατελείωτα, κρυμμένα μυστήρια (το ότι τα μυστήρια δεν είναι πλέον
κρυμμένα εκφράζεται σε αντίθεση με το παρελθόν, αλλά σε σύγκριση με τη δημόσια
αποκάλυψή τους στο μέλλον, παραμένουν κρυμμένα. Εδώ το «κρυμμένα» δεν είναι απόλυτο,
αντιθέτως είναι σχετικό), δηλαδή το νερό του ποταμού της ζωής ρέει διαρκώς. Μέσα Μου
υπάρχει άπειρη σοφία, και οι άνθρωποι δεν μπορούν επ’ ουδενί να καταλάβουν αυτό που
είμαι και έχω. Δηλαδή, το νερό του ποταμού της ζωής ρέει διαρκώς. Κατά την ανθρώπινη
άποψη, υπάρχουν πολλά είδη φυσικών δέντρων, αλλά κανείς δεν έχει δει ποτέ το δέντρο της
ζωής. Ωστόσο, παρόλο που σήμερα οι άνθρωποι το βλέπουν, συνεχίζουν να μην το
αναγνωρίζουν, και λένε μάλιστα ότι τρώνε από το δέντρο της ζωής. Είναι πραγματικά γελοίο!
Θα έτρωγαν τους καρπούς του αδιακρίτως! Γιατί λέω ότι σήμερα οι άνθρωποι το βλέπουν
αλλά δεν το καταλαβαίνουν; Γιατί το λέω αυτό; Καταλαβαίνετε το νόημα των λόγων Μου; Ο
σημερινός πρακτικός Θεός ο ίδιος είναι το άτομο που είμαι, και Αυτός είναι το δέντρο της
ζωής. Μη χρησιμοποιείς την ανθρώπινη αντίληψη για να Με μετρήσεις —εξωτερικά δεν
μοιάζω με δέντρο, αλλά γνωρίζεις ότι είμαι το δέντρο της ζωής; Η κάθε Μου κίνηση, ο τρόπος
έκφρασης και η συμπεριφορά Μου, είναι οι καρποί του δέντρου της ζωής, και είναι το άτομο
που είμαι —είναι αυτά που θα πρέπει να τρώνε οι πρωτότοκοι υιοί Μου, γι’ αυτό, εν τέλει,
μόνο οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα είμαστε το ίδιο ακριβώς. Θα είναι σε θέση να Με
βιώσουν και να γίνουν μάρτυρές Μου. (Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν αφού
εισέλθουμε στον πνευματικό κόσμο. Μόνο στο σώμα μπορούμε να είμαστε ακριβώς ίδιοι. Στη
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σάρκα μπορούμε να είμαστε σχεδόν ίδιοι, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τις δικές μας
προτιμήσεις.)
Δεν θα δείξω τη δύναμή Μου μόνο μέσω των πρωτότοκων υιών Μου, αλλά θα δείξω τη
δύναμή Μου με τη διακυβέρνηση όλων των εθνών και όλων των λαών από τους πρωτότοκους
υιούς Μου. Αυτό αποτελεί ένα στάδιο του έργου Μου. Το τώρα είναι το βασικό σημείο, και το
τώρα είναι πολύ περισσότερο το σημείο καμπής. Όταν όλα επιτευχθούν, θα δείτε τι έργο
κάνουν τα χέρια Μου, και θα δείτε πώς σχεδιάζω και πώς διαχειρίζομαι, αλλά αυτό δεν είναι
κάτι αόριστο. Σύμφωνα με τη δυναμική κάθε χώρας του κόσμου, δεν απέχει πολύ. Είναι κάτι
που οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν και επιπλέον είναι κάτι που δεν μπορούν να
προβλέψουν. Δεν πρέπει να είστε διόλου απρόσεκτοι ή αμελείς, ώστε να μην χάσετε την
ευκαιρία να ευλογηθείτε και να ανταμειφθείτε. Η προοπτική της βασιλείας πλησιάζει και
ολόκληρος ο κόσμος πεθαίνει σταδιακά. Από το πηγάδι της αβύσσου και από τη λίμνη της
φωτιάς και του θειαφιού, ακούγονται ξεσπάσματα θρήνου, που τρομάζουν τους ανθρώπους
και τους κάνουν να αισθάνονται φόβο και ντροπή. Όποιος επιλεγεί στο όνομά Μου και στη
συνέχεια εξαλειφθεί, θα βρίσκεται στο πηγάδι της αβύσσου. Όπως έχω πει πολλές φορές, θα
πετάξω τα αντικείμενα της εξάλειψης στο πηγάδι της αβύσσου. Όταν ολόκληρος ο κόσμος
καταστραφεί, ό,τι έχει καταστραφεί θα πάει στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού —δηλαδή,
θα μεταφερθεί από τη λίμνη της φωτιάς στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Εκείνη την
ώρα όλοι θα έχουν καθοριστεί είτε να καταστραφούν στον αιώνα τον άπαντα (δηλαδή όλοι
όσοι είναι έξω από Μένα) είτε να ζήσουν στον αιώνα τον άπαντα (δηλαδή όλοι όσοι
βρίσκονται μέσα Μου). Εκείνη την ώρα, εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εμφανιστούμε
από τη βασιλεία και θα εισέλθουμε στην αιωνιότητα. Αυτό είναι κάτι που θα εκπληρωθεί
αργότερα, και ακόμα κι αν σας το πω τώρα, δεν θα καταλάβετε. Μπορείτε μόνο να
ακολουθήσετε το παράδειγμά Μου, να περπατήσετε στο φως Μου, να Με συνοδεύσετε στην
αγάπη Μου, να απολαύσετε μαζί Μου στον οίκο Μου, να βασιλέψετε μαζί Μου στη βασιλεία
Μου και να κυβερνήσετε μαζί Μου πάνω σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς υπό την
εξουσία Μου. Όσα έχω πει παραπάνω είναι οι ατελείωτες ευλογίες που σας δίνω.

Κεφάλαιο 103
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Ηχεί βροντερή φωνή, σείοντας ολόκληρο το σύμπαν. Είναι τόσο εκκωφαντική, που οι
άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να κάνουν στην άκρη εγκαίρως. Κάποιοι σκοτώνονται, κάποιοι
καταστρέφονται και κάποιοι κρίνονται. Πρόκειται πράγματι για ένα θέαμα που όμοιό του δεν
έχει ξαναδεί κανείς. Ακούστε προσεκτικά: Οι βροντές συνοδεύονται από τον ήχο του θρήνου,
και αυτός ο ήχος έρχεται από τον Άδη· έρχεται από την κόλαση. Είναι ο πικρός ήχος εκείνων
των υιών της επανάστασης, τους οποίους έχω κρίνει. Όσοι δεν έχουν ακούσει αυτά που λέω
και δεν έχουν κάνει πράξη τα λόγια Μου έχουν κριθεί με δριμύτητα κι έχουν λάβει την
κατάρα της οργής Μου. Η φωνή Μου είναι κρίση και οργή· δεν είμαι ελαστικός με κανέναν
και δεν δείχνω έλεος σε κανέναν, διότι είμαι ο δίκαιος Θεός ο ίδιος και είμαι γεμάτος οργή·
είμαι γεμάτος φωτιά, κάθαρση και καταστροφή. Μέσα Μου δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό,
τίποτα το συναισθηματικό, αντιθέτως τα πάντα είναι ανοιχτά, δίκαια και αμερόληπτα. Επειδή
οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι ήδη μαζί Μου στον θρόνο κυβερνώντας όλα τα έθνη και όλους
τους λαούς, τα πράγματα και οι άνθρωποι που διακρίνονται από αδικία και ανομία αρχίζουν
τώρα να κρίνονται. Θα τα εξετάσω ένα προς ένα, δίχως να παραλείψω τίποτα και
αποκαλύπτοντάς τα πλήρως. Διότι η κρίση Μου έχει αποκαλυφθεί πλήρως και είναι πλήρως
ανοικτή, και δεν έχω κρατήσει απολύτως τίποτα κρυφό· θα πετάξω οτιδήποτε δεν συνάδει με
το θέλημά Μου και θα το αφήσω να χαθεί για όλη την αιωνιότητα στο πηγάδι της αβύσσου.
Θα το αφήσω να καίγεται αιωνίως εκεί. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου και αυτή είναι η
ακεραιότητά Μου. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, και τα πάντα πρέπει να βρίσκονται
υπό τη διοίκησή Μου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τις ομιλίες Μου, νομίζοντας ότι τα λόγια είναι απλώς
λόγια και ότι τα γεγονότα είναι γεγονότα. Είναι τυφλοί! Δεν γνωρίζουν ότι είμαι ο πιστός Θεός
ο ίδιος; Τα λόγια και τα γεγονότα Μου συμβαίνουν ταυτόχρονα. Έτσι δεν έχουν στ’ αλήθεια
τα πράγματα; Οι άνθρωποι απλώς δεν κατανοούν τα λόγια Μου, και μόνο εκείνοι που έχουν
διαφωτιστεί μπορούν να καταλάβουν πραγματικά. Αυτό είναι γεγονός. Μόλις οι άνθρωποι
βλέπουν τα λόγια Μου, τρελαίνονται από τον φόβο και τρέχουν τρομαγμένοι από εδώ κι από
εκεί για να κρυφτούν. Τούτο είναι ακόμη πιο έντονο όταν έρχεται η κρίση Μου. Όταν
δημιούργησα τα πάντα, όταν θα καταστρέψω τον κόσμο και όταν θα ολοκληρώσω τους
πρωτότοκους υιούς —όλα αυτά θα επιτευχθούν με έναν μόνο λόγο από το στόμα Μου. Αυτό
συμβαίνει επειδή ο ίδιος ο λόγος Μου είναι η εξουσία· είναι η κρίση. Μπορεί να ειπωθεί ότι η
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υπόστασή Μου είναι η κρίση και η μεγαλοπρέπεια· πρόκειται για αμετάβλητο γεγονός. Αυτή
είναι μία πτυχή των διοικητικών διαταγμάτων Μου· δεν είναι παρά ένας τρόπος με τον οποίο
κρίνω τους ανθρώπους. Στα μάτια Μου, τα πάντα —συμπεριλαμβανομένων όλων των
ανθρώπων, όλων των υποθέσεων και όλων των πραγμάτων— βρίσκονται στα χέρια Μου και
υπό την κρίση Μου. Κανείς και τίποτα δεν τολμά να συμπεριφέρεται ξέφρενα ή να κάνει του
κεφαλιού του, και τα πάντα πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με τα λόγια που εκφέρω. Μέσα
από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, όλοι πιστεύουν τα λόγια της υπόστασής Μου. Όταν
εκφράζεται το Πνεύμα Μου, όλοι αμφιβάλλουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή γνώση
της παντοδυναμίας Μου και προβαίνουν, μάλιστα, σε κατηγορίες εναντίον Μου. Σου το λέω,
όποιοι αμφισβητούν τα λόγια Μου και όποιοι προσβάλλουν τα λόγια Μου, θα είναι αυτοί που
θα καταστραφούν· αυτοί είναι οι αιώνιοι υιοί της καταδίκης. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν
ελάχιστοι πρωτότοκοι υιοί, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζομαι. Όπως έχω
ξαναπεί, επιτυγχάνω τα πάντα δίχως να κουνώ ούτε το δάχτυλό Μου· χρησιμοποιώ μόνο τα
λόγια Μου. Εκεί, λοιπόν, έγκειται η παντοδυναμία Μου. Στα λόγια Μου, κανείς δεν μπορεί να
βρει την πηγή και τον σκοπό των όσων λέω. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό
και μπορούν να ενεργούν μόνο όταν ακολουθούν τις οδηγίες Μου και να κάνουν τα πάντα
σύμφωνα με το θέλημά Μου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη Μου, φέρνοντας στην οικογένειά
Μου δικαιοσύνη και γαλήνη, και κάνοντάς τη να ζει αιώνια και να είναι παντοτινά σταθερή
και ακλόνητη.
Η κρίση Μου έρχεται σε όλους, τα διοικητικά Μου διατάγματα αγγίζουν τους πάντες και
τα λόγια Μου και η υπόστασή Μου αποκαλύπτονται σε όλους. Αυτή είναι η ώρα για το μεγάλο
έργο του Πνεύματός Μου (αυτήν την ώρα ξεχωρίζουν όσοι θα ευλογηθούν από όσους θα
υποστούν δεινά). Μόλις ακουστούν τα λόγια Μου, θα έχω ξεχωρίσει όσους θα ευλογηθούν και
όσους θα υποστούν δεινά. Όλα αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρα και μπορώ να τα δω όλα με
μια ματιά. (Το αναφέρω αυτό σε σχέση με την ανθρώπινη φύση Μου· επομένως, τα λόγια
αυτά δεν αντίκεινται στον προκαθορισμό και την επιλογή Μου.) Περιπλανιέμαι στα βουνά και
στα ποτάμια και ανάμεσα στα πάντα, διασχίζω τους χώρους του σύμπαντος, παρατηρώντας
και εξαγνίζοντας κάθε τόπο, ώστε εκείνες οι ακάθαρτες τοποθεσίες και εκείνοι οι έκλυτοι
τόποι να πάψουν να υφίστανται και, ως αποτέλεσμα των λόγων Μου, να καούν ολοσχερώς
μέχρι να μη μείνει τίποτα. Για Μένα, τα πάντα είναι εύκολα. Εάν είχε έρθει τώρα η ώρα που
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προκαθόρισα ότι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, θα μπορούσα να τον κάνω μια μπουκιά
με την εκφορά ενός μόνο λόγου. Ωστόσο, δεν είναι τώρα ο καιρός. Τα πάντα πρέπει να είναι
έτοιμα προτού επιτελέσω αυτό το έργο, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση στο σχέδιό Μου
και να μη διακοπεί η διαχείρισή Μου. Ξέρω πώς να το επιτελέσω με σύνεση: Διαθέτω τη
σοφία Μου και έχω τις διευθετήσεις Μου. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να κουνήσουν ούτε το
δαχτυλάκι τους· προσέξτε μη σκοτωθείτε από το χέρι Μου. Αυτό ήδη θίγει τα διοικητικά Μου
διατάγματα. Αυτό καταδεικνύει τη σκληρότητα των διοικητικών διαταγμάτων Μου, καθώς
και τις αρχές των διοικητικών Μου διαταγμάτων, οι οποίες έχουν δύο όψεις: Από τη μία,
θανατώνω όλους όσοι δεν συμμορφώνονται με το θέλημά Μου και υβρίζουν τα διοικητικά
Μου διατάγματα· από την άλλη, εν μέσω της οργής Μου, καταριέμαι όλους όσοι υβρίζουν τα
διοικητικά Μου διατάγματα. Αυτές οι δύο πτυχές είναι απαραίτητες και αποτελούν τις
εκτελεστικές αρχές των διοικητικών Μου διαταγμάτων. Η μεταχείριση που τυγχάνουν οι
πάντες βασίζεται σε αυτές τις δύο αρχές, χωρίς συναίσθημα, ανεξάρτητα από το πόσο πιστοί
είναι. Αυτό αρκεί για να καταδείξει τη δικαιοσύνη, τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Μου, που
θα κάνουν στάχτη καθετί επίγειο, καθετί εγκόσμιο και καθετί που δεν συμμορφώνεται με το
θέλημά Μου. Στα λόγια Μου υπάρχουν μυστήρια που παραμένουν κρυμμένα· στα λόγια Μου
υπάρχουν, επίσης, μυστήρια που έχουν αποκαλυφθεί. Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανθρώπινες
αντιλήψεις, σύμφωνα με το ανθρώπινο μυαλό, τα λόγια Μου είναι πάντα ακατανόητα και η
καρδιά Μου είναι πάντα ακατάληπτη. Με άλλα λόγια, πρέπει να απαλλάξω τους ανθρώπους
από τις αντιλήψεις και το σκεπτικό τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του σχεδίου
διαχείρισής Μου. Πρέπει να το κάνω κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να κερδίσω τους
πρωτότοκους υιούς Μου και να επιτύχω όσα θέλω να κάνω.
Οι καταστροφές του κόσμου γίνονται όλο και μεγαλύτερες μέρα με τη μέρα και, στον
οίκο Μου, οι μεγάλες καταστροφές γίνονται όλο και πιο ισχυρές. Οι άνθρωποι πραγματικά
δεν έχουν πού να κρυφτούν, πού να αποκρύψουν το πρόσωπό τους. Επειδή η μετάβαση
συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού θα περάσουν το επόμενο στάδιό
τους. Αυτό θα φανεί μόνο μετά την κρίση Μου. Να θυμάστε! Αυτά είναι τα στάδια του έργου
Μου και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζομαι. Θα παρηγορήσω έναν-έναν όλους τους
πρωτότοκους υιούς Μου και θα τους εμψυχώσω βήμα-βήμα· όσο για τους παρόχους
υπηρεσιών, θα τους εξαλείψω και θα τους εγκαταλείψω όλους, έναν προς έναν. Αυτό είναι ένα
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μέρος του σχεδίου διαχείρισής Μου. Αφού αποκαλυφθούν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών, θα
αποκαλυφθούν και οι πρωτότοκοι υιοί Μου. (Για Μένα, αυτό είναι πανεύκολο. Αφού
ακούσουν τα λόγια Μου, όλοι εκείνοι οι πάροχοι υπηρεσιών θα αποσυρθούν σταδιακά μπρος
στην κρίση και την απειλή των λόγων Μου, και θα παραμείνουν μόνο οι πρωτότοκοι υιοί Μου.
Αυτό δεν είναι κάτι εθελοντικό ούτε κάτι που μπορεί να αλλάξει η ανθρώπινη θέληση·
αντιθέτως, είναι το Πνεύμα Μου που εργάζεται αυτοπροσώπως.) Δεν πρόκειται για κάποιο
μακρινό γεγονός, και θα πρέπει, σε κάποιον βαθμό, να είστε σε θέση να το αντιληφθείτε μέσω
αυτής της φάσης του έργου Μου και των λόγων Μου. Ο λόγος για τον οποίο θα έλεγα τόσο
πολλά, καθώς και η απρόβλεπτη φύση των ομιλιών Μου είναι ασύλληπτα στους ανθρώπους.
Μιλώ στους πρωτότοκους υιούς Μου με τόνο παρηγοριάς, ελέους και αγάπης (επειδή πάντα
διαφωτίζω αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα τους εγκαταλείψω, διότι τους προκαθόρισα),
ενώ φέρομαι στους ανθρώπους πέραν των πρωτότοκων υιών Μου με δριμεία κρίση, με
απειλές και εκφοβισμό, προκαλώντας τους διαρκώς φόβο, σε σημείο που τα νεύρα τους είναι
μονίμως τεντωμένα. Όταν η κατάσταση εξελιχθεί μέχρι έναν συγκεκριμένο βαθμό, θα
ξεφύγουν από αυτήν την κατάσταση (όταν καταστρέψω τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι θα
βρίσκονται στο πηγάδι της αβύσσου), όμως δεν θα ξεφύγουν ποτέ από το χέρι της κρίσης Μου
ούτε θα βγουν ποτέ από αυτήν την κατάσταση. Αυτή, λοιπόν, είναι η κρίση τους· αυτή είναι η
παίδευσή τους. Την ημέρα που θα έρθουν οι ξένοι, θα αποκαλύψω αυτούς τους ανθρώπους
έναν-έναν. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου. Καταλαβαίνετε τώρα την πρόθεση πίσω από
τις πρότερες ομιλίες εκείνων των λόγων; Κατά τη γνώμη Μου, κάτι το ανεκπλήρωτο είναι
συνάμα κάτι το εκπληρωμένο, αλλά κάτι το εκπληρωμένο δεν είναι απαραίτητα κάτι που έχει
επιτευχθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχω τη σοφία Μου και τον τρόπο εργασίας Μου,
τα οποία είναι απλώς ακατανόητα στους ανθρώπους. Όταν θα έχω επιτύχει αποτελέσματα σ’
αυτό το στάδιο (όταν θα έχω αποκαλύψει όλους τους μοχθηρούς που Μου αντιστέκονται),
τότε θα ξεκινήσω το επόμενο στάδιο, διότι το θέλημά Μου δεν παρακωλύεται και κανείς δεν
τολμά να παρεμποδίζει το σχέδιο διαχείρισής Μου και τίποτα δεν τολμά να θέτει εμπόδια —
όλα πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο! Τέκνα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, ακούστε Με!
Ήρθα από τη Σιών και ενσαρκώθηκα στον κόσμο για να κερδίσω τους πρωτότοκους υιούς
Μου, να ταπεινώσω τον πατέρα σας (αυτά τα λόγια απευθύνονται στους απόγονους του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα), να στηρίξω τους πρωτότοκους υιούς Μου και να διορθώσω τις
αδικίες που έγιναν εις βάρος των πρωτότοκων υιών Μου. Συνεπώς, μην αγριέψετε πάλι· θα
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αφήσω τους πρωτότοκους υιούς Μου να σας κανονίσουν. Στο παρελθόν, οι υιοί Μου υπήρξαν
θύματα εκφοβισμού και καταπίεσης, και εφόσον ο Πατέρας ασκεί την εξουσία για χάρη των
υιών Του, οι υιοί Μου θα επιστρέψουν στη στοργική αγκαλιά Μου και δεν θα είναι πια
θύματα εκφοβισμού και καταπίεσης. Δεν είμαι άδικος· αυτό καταδεικνύει τη δικαιοσύνη Μου
και συνιστά πράγματι «αγάπη για όσους αγαπώ και μίσος για όσους μισώ». Αν λέτε ότι είμαι
άδικος, τότε καλύτερα να βιαστείτε και να φύγετε. Μην είστε αδιάντροποι και χαραμοφάηδες
στον οίκο Μου. Θα πρέπει να γυρίσεις γρήγορα στο σπίτι σου, για να μη χρειάζεται να σε
βλέπω άλλο πια. Το πηγάδι της αβύσσου είναι ο προορισμός σας και εκεί θα αναπαυθείτε. Αν
είστε στον οίκο Μου, δεν θα υπάρξει θέση για εσάς, γιατί είστε υποζύγια· είστε τα εργαλεία
που χρησιμοποιώ. Όταν δεν θα Μου χρησιμεύετε άλλο πια, θα σας ρίξω στη φωτιά να σας
κάνω στάχτη. Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα· πρέπει να το κάνω κατ’ αυτόν τον
τρόπο, και μόνο αυτό καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι και αποκαλύπτει τη
δικαιοσύνη και τη μεγαλοπρέπειά Μου. Κυρίως, μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι
πρωτότοκοι υιοί Μου να βασιλέψουν μαζί Μου.

Κεφάλαιο 104
Όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα έξω από Μένα θα αφανιστούν, ενώ όλοι
οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα εντός Μου θα κερδίσουν τα πάντα από Μένα και
θα εισέλθουν στη δόξα μαζί Μου, θα εισέλθουν στο δικό Μου όρος Σιών, στην κατοικία Μου,
και θα συνυπάρξουν μαζί Μου για πάντα. Δημιούργησα τα πάντα στην αρχή και θα
ολοκληρώσω το έργο Μου στο τέλος, και θα κυβερνήσω ως Βασιλέας για πάντα. Στο μεταξύ,
θα καθοδηγώ και θα διοικώ ολόκληρο το σύμπαν. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την
εξουσία Μου, διότι είμαι ο ένας Θεός ο ίδιος, και έχω επίσης τη δύναμη να μεταβιβάσω την
εξουσία Μου στους πρωτότοκους υιούς Μου, ώστε οι πρωτότοκοι υιοί Μου να μπορούν να
βασιλεύουν στο πλευρό Μου. Αυτό ισχύει για την αιωνιότητα και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ.
Αυτό είναι το διοικητικό Μου διάταγμα. (Οπουδήποτε συζητώ το διοικητικό Μου διάταγμα,
αναφέρομαι στο τι συμβαίνει στη βασιλεία Μου και τι θα υπάρχει αιώνια και δεν μπορεί να
αλλάξει ποτέ.) Όλοι πρέπει να πειστούν ολόψυχα, και πρέπει να δουν τη μεγάλη δύναμή Μου
σε όσους αγαπώ. Κανείς δεν μπορεί να ντροπιάσει το όνομά Μου —πρέπει όλοι σας να φύγετε
298

από δω! Δεν είμαι ανελέητος, εσύ είσαι άδικος. Αν υβρίσεις το παίδεμά Μου τότε θα σε
αντιμετωπίσω και θα σε κάνω να πεθάνεις μια και καλή. (Φυσικά, όλα αυτά απευθύνονται
στους ανθρώπους που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί Μου.) Ο οίκος μου δεν θέλει αυτά τα
σκουπίδια, οπότε βιαστείτε και φύγετε από δω! Μην καθυστερείτε ούτε λεπτό ούτε
δευτερόλεπτο καν! Πρέπει να κάνεις αυτό που λέω, αλλιώς θα σε καταστρέψω με μία λέξη.
Καλά θα κάνεις να μη διστάσεις πλέον, καλά θα κάνεις να σταματήσεις να εξαπατάς πλέον.
Όσοι σκαρφίζονται ανοησίες ενώπιόν Μου, όσοι Μου λένε ψέματα κατάμουτρα —φύγετε
γρήγορα! Δεν έχω χρόνο για τέτοια πράγματα. (Όταν έρθει η ώρα να παράσχουν υπηρεσίες,
θα παράσχουν υπηρεσίες, και όταν έρθει η ώρα να φύγουν, θα φύγουν. Ενεργώ με σοφία, δεν
σταματώ λεπτό ούτε καν για ένα δευτερόλεπτο, ούτε για μια στιγμή. Είναι όλα δίκαια και
απολύτως ακριβή.) Εντούτοις, προς τους πρωτότοκους υιούς Μου, δείχνω απεριόριστη ανοχή
και αγάπη μέχρι τέλους, σας επιτρέπω να απολαμβάνετε αιωνίως καλές ευλογίες και αιώνια
ζωή μαζί Μου, και στο μεταξύ δεν επιτρέπω να υπομείνετε δυσκολίες ή να υποβληθείτε σε
κρίση. (Αυτό αναφέρεται στην ώρα που θα ξεκινήσετε να απολαμβάνετε ευλογίες.) Αυτή είναι
η απεριόριστη ευλογία και υπόσχεση στους πρωτότοκους υιούς Μου όταν δημιούργησα τον
κόσμο. Θα πρέπει να δείτε τη δικαιοσύνη Μου μέσα τους —αγαπώ όσους έχω προκαθορίσει,
μισώ όσους έχω εγκαταλείψει και εξαλείψει, στον αιώνα τον άπαντα.
Ως πρωτότοκοι υιοί Μου, όλοι σας θα πρέπει να μένετε πιστοί στα καθήκοντά σας και να
μένετε σταθεροί στη θέση σας, να είστε οι πρώτοι ώριμοι καρποί που θα αρπαγούν ενώπιόν
Μου και θα δεχτούν επιθεώρηση από Μένα προσωπικά, ώστε να βιώσετε την ένδοξη εικόνα
Μου και το φως της δόξας Μου να διαπερνά το πρόσωπό σας, οι ομιλίες Μου να διαδίδονται
από το στόμα σας, η βασιλεία Μου να κυβερνάται από εσάς, και ο λαός Μου να διοικείται από
εσάς. Εδώ αναφέρω την έκφραση «πρώτοι ώριμοι καρποί» και τον όρο «αρπαγούν». Τι είναι
οι πρώτοι ώριμοι καρποί; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι νομίζουν ότι
πρόκειται για την πρώτη φουρνιά ανθρώπων που αρπάζονται, ή ότι αναφέρεται στους νικητές
ή στους πρωτότοκους υιούς. Όλα αυτά συνιστούν πλάνη και εσφαλμένη κατανόηση των
λόγων Μου. Οι πρώτοι ώριμοι καρποί είναι οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αποκάλυψη από
Μένα και έχουν κερδίσει εξουσία από Μένα. Η έκφραση «πρώτοι ώριμοι» σημαίνει ότι
βρίσκονται στην κατοχή Μου, έχουν προκαθοριστεί και επιλεγεί από Μένα. «Πρώτοι ώριμοι»
δεν σημαίνει πρώτοι στη σειρά. «Πρώτοι ώριμοι καρποί» δεν είναι κάτι υλικό στα ανθρώπινα
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μάτια. Η λέξη «καρποί» σημαίνει κάτι που αναδίνει άρωμα (αυτό είναι η συμβολική
σημασία), είναι δηλαδή, όσοι μπορούν να Με βιώσουν, να Με εκδηλώσουν, και να ζήσουν
μαζί Μου για πάντα. Όταν λέω «καρποί», αναφέρομαι σε όλους τους υιούς και τον λαό Μου,
ενώ οι πρώτοι ώριμοι καρποί αναφέρονται στους πρωτότοκους υιούς που θα κυβερνούν ως
βασιλείς στο πλευρό Μου. Συνεπώς, η ερμηνεία των λέξεων «πρώτοι ώριμοι» θα πρέπει να
είναι ότι περιέχουν εξουσία. Αυτό είναι το αληθινό τους νόημα. «Θα αρπαγούν» δεν σημαίνει
ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα
σφάλμα. Η φράση «θα αρπαγούν» αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην
επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που
έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων,
είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες
αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν
αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να
διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν
προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου.
Πώς εξηγείται η «αγία σάλπιγγα»; Πώς την αντιλαμβάνεστε; Γιατί λέγεται ότι είναι αγία
και ότι έχει ήδη ηχήσει; Αυτό πρέπει να ερμηνευτεί μέσω των σταδίων του έργου Μου και να
γίνει κατανοητό μέσω της μεθόδου εργασίας Μου. Την ώρα που θα ανακοινωθεί δημόσια η
κρίση Μου, θα αποκαλυφθεί η διάθεσή Μου σε όλα τα έθνη και τους λαούς. Αυτή είναι η ώρα
που θα ηχήσει η αγία σάλπιγγα. Τουτέστιν, λέω συχνά ότι η διάθεσή Μου είναι αγία και
απρόσβλητη, και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η λέξη «αγία» για να περιγράψει τη «σάλπιγγα».
Αυτό καταδεικνύει ότι η «σάλπιγγα» αναφέρεται στη διάθεσή Μου και αντιπροσωπεύει αυτό
που είμαι και έχω. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η κρίση Μου εξελίσσεται καθημερινά, η
οργή Μου εξαπολύεται καθημερινά, και η κατάρα Μου πλήττει καθετί που δεν συνάδει με τη
διάθεσή Μου καθημερινά. Μπορεί τότε να ειπωθεί ότι η κρίση Μου ξεκινά την ώρα που ηχεί η
αγία σάλπιγγα, και ηχεί καθημερινά, χωρίς να σταματά στιγμή και χωρίς να σταματά ούτε
λεπτό ή δευτερόλεπτο. Από δω και στο εξής, η αγία σάλπιγγα θα ηχεί ολοένα και πιο δυνατά
ταυτόχρονα με τη σταδιακή εμφάνιση των μεγάλων καταστροφών. Τουτέστιν, παράλληλα με
την αποκάλυψη της δίκαιης κρίσης Μου, η διάθεσή Μου θα αποκαλύπτεται ολοένα και
περισσότερο, και αυτό που είμαι και έχω θα προστίθεται στους πρωτότοκους υιούς Μου
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ολοένα και περισσότερο. Αυτή θα είναι η μέθοδος εργασίας Μου στο μέλλον: από τη μία θα
συντηρώ και θα σώζω όσους αγαπώ, και από την άλλη θα χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να
αποκαλύπτω όλους όσους απεχθάνομαι. Να θυμάστε! Αυτή είναι η μέθοδος του έργου Μου,
τα στάδια του έργου Μου, πράγμα που ισχύει απόλυτα. Αυτό είχα σχεδιάσει από τον καιρό
της δημιουργίας και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει.
Υπάρχουν ακόμα πολλά τμήματα των λόγων Μου που είναι δυσκολονόητα για τους
ανθρώπους, οπότε έχω βελτιώσει περαιτέρω το εκφραστικό Μου ύφος και τις μεθόδους με τις
οποίες αποκαλύπτω τα μυστήρια. Με άλλα λόγια, το εκφραστικό Μου ύφος αλλάζει και
βελτιώνεται καθημερινά, με διαφορετική μορφή και μέθοδο καθημερινά. Αυτά είναι τα
στάδια του έργου Μου και κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν
και να ενεργούν μόνο σύμφωνα με ό,τι λέω. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Έχω προβεί στις
κατάλληλες ρυθμίσεις τόσο όσο αφορά η υπόστασή Μου όσο και τη σάρκα Μου. Μέσα σε
κάθε πράξη και έργο της ανθρώπινης φύσης Μου υπάρχει μια πτυχή της σοφίας της θεϊκής
Μου φύσης. (Εφόσον η ανθρωπότητα δε διαθέτει καθόλου σοφία, το ότι λέω πως οι
πρωτότοκοι υιοί διαθέτουν τη σοφία Μου σημαίνει ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου διαθέτουν τη
θεϊκή Μου φύση μέσα τους.) Όταν οι πρωτότοκοι υιοί κάνουν ανοησίες, είναι γιατί
εξακολουθείτε να έχετε στοιχεία της ανθρώπινης φύσης μέσα σας. Ως εκ τούτου, πρέπει να
απαλλαγείτε από την ανοησία της ανθρώπινης φύσης και να κάνετε ό,τι αγαπώ και να
απορρίπτετε ό,τι μισώ. Όποιος προέρχεται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει μέσα Μου.
Οποιοσδήποτε γεννιέται από Μένα, πρέπει να επιστρέψει μέσα στη δόξα Μου. Πρέπει να
εγκαταλείψω όσους μισώ και να τους αποκόψω έναν-έναν από Μένα. Αυτά είναι τα στάδια
του έργου Μου· είναι η διαχείρισή Μου και το σχέδιό Μου για τη δημιουργία διάρκειας έξι
χιλιάδων ετών. Όλοι όσοι εγκαταλείπω, θα πρέπει να υπακούσουν και να Με εγκαταλείψουν
πειθήνια. Όλοι όσοι αγαπώ, θα πρέπει, εξαιτίας των ευλογιών που τους έχω δώσει, να Με
δοξολογούν, ώστε το όνομά Μου να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δόξα, και ένδοξο φως να
προστεθεί στο ένδοξο πρόσωπό Μου, ώστε να γεμίζουν με τη σοφία Μου στη δόξα Μου, και
να δοξάζουν το όνομά Μου ακόμα περισσότερο υπό το ένδοξο φως Μου!

Κεφάλαιο 105
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Εξαιτίας των αρχών των λόγων Μου, εξαιτίας της μεθόδου του έργου Μου, οι άνθρωποι
Με αρνούνται. Αυτός είναι ο σκοπός που μιλάω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
(αναφέρεται σε όλους τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα). Είναι η σοφή
μέθοδος του έργου Μου. Είναι η κρίση Μου επί του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Είναι η
στρατηγική Μου, την οποία δεν μπορεί κατανοήσει ούτε ένας άνθρωπος. Σε κάθε σημείο
καμπής, δηλαδή σε κάθε μεταβατική φάση του σχεδίου διαχείρισής Μου, πρέπει να
εξαλειφθούν κάποιοι άνθρωποι. Θα εξαλειφθούν σύμφωνα με τη σειρά που καθορίζει το έργο
Μου. Αυτή μόνο είναι η μέθοδος εργασίας του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου. Αφού
πετάξω έξω, έναν προς έναν, τους ανθρώπους που θέλω να εξαλείψω, τότε θα ξεκινήσω το
επόμενο στάδιο του έργου Μου. Εντούτοις, αυτή η φορά της εξάλειψης είναι η έσχατη φορά
(στις εκκλησίες της Κίνας), και είναι επίσης η φορά που η πλειονότητα των ανθρώπων θα
εξαλειφθεί σε μια μεταβατική φάση από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Κατά τη
διάρκεια της ιστορίας, κάθε φορά που οι άνθρωποι εξαλείφονταν, έμενε μια μερίδα που
παρείχε υπηρεσίες για το μετέπειτα έργο, αλλά αυτή η φορά διαφέρει συγκριτικά με το
παρελθόν. Είναι ευέλικτη και οργανωμένη, είναι η πιο κρίσιμη και η πιο διεξοδική από κάθε
άλλη φορά. Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι, αφότου αναγνώσουν τα λόγια Μου,
προσπαθούν να διώξουν τις αμφιβολίες από το μυαλό τους, στο τέλος δεν μπορούν να τις
νικήσουν και πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Αυτό δεν το αποφασίζει ο άνθρωπος, γιατί όσοι
έχω προκαθορίσει δεν μπορούν να ξεφύγουν, και όσους δεν έχω προκαθορίσει μπορώ μόνο να
τους περιφρονώ. Όσοι αγαπώ είναι μόνο όσοι βλέπω ευνοϊκά, ειδάλλως, ούτε ένας άνθρωπος
δεν θα μπορούσε να φύγει ελεύθερα και να εισέλθει στη βασιλεία Μου. Αυτή είναι η σιδηρά
ράβδος Μου, και μόνο αυτή συνιστά ισχυρή μαρτυρία και πλήρης εκδήλωση της εφαρμογής
των διοικητικών Μου διαταγμάτων. Αυτό, φυσικά, δεν έχει να κάνει με το αν η καρδιά
κάποιου είναι γεμάτη ενθουσιασμό. Γιατί έχω πει ότι ο Σατανάς είναι αδύναμος και έκπτωτος;
Στην αρχή είχε δύναμη, αλλά είναι στα χέρια Μου. Αν του ζητήσω να ξαπλώσει, πρέπει να
ξαπλώσει. Αν του ζητήσω να σηκωθεί και να Μου παράσχει υπηρεσίες, πρέπει να σηκωθεί και
να Μου παράσχει σωστές υπηρεσίες. Ο Σατανάς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, αλλά η
σιδηρά ράβδος Μου κυβερνά τον Σατανά, και μόνο τότε πείθεται στην καρδιά και με τα
λόγια. Τα διοικητικά Μου διατάγματα τον διέπουν, έχω τη δύναμή Μου, οπότε δεν μπορεί
παρά να πειστεί απόλυτα, πρέπει να παταχθεί κάτω από το υποπόδιό Μου, χωρίς ίχνος
αντίστασης. Στο παρελθόν, όταν παρείχε υπηρεσίες για τους υιούς Μου, ήταν άκρως θρασύς
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και εκφόβιζε σκόπιμα τους υιούς Μου, ελπίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να Με ταπεινώσει,
λέγοντας ότι είμαι ανίκανος. Πόσο τυφλός είσαι! Θα σε ποδοπατήσω μέχρι θανάτου! Για
τόλμα να αγριέψεις ξανά! Για τόλμα να φερθείς στους υιούς Μου ψυχρά και αδιάφορα ξανά!
Όσο πιο έντιμοι είναι οι άνθρωποι και όσο πιο πολύ ακούν τα λόγια Μου και Με υπακούν,
τόσο τους εκφοβίζεις και τόσο τους απομονώνεις (δηλαδή στρατολογείς ανθρώπους, ενώνετε
τις δυνάμεις σας). Τώρα οι ημέρες της αγριότητάς σου τελειώνουν, σιγά-σιγά κλείνω τους
λογαριασμούς Μου μ’ εσένα και δεν θα σε αφήσω να ξεφύγεις ούτε κατά διάνοια. Εσύ,
Σατανά, δεν έχεις πάρει την εξουσία. Αντιθέτως, εγώ έχω πάρει πίσω την εξουσία, και η ώρα
που θα καλέσω τους υιούς Μου να σε αντιμετωπίσουν έχει έρθει. Πρέπει να υπακούσεις και
να μην προβάλεις την παραμικρή αντίσταση. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή συμπεριφορά
επέδειξες ενώπιόν Μου στο παρελθόν, αυτό δεν θα σε βοηθήσει σήμερα. Αν δεν είσαι ένας
από αυτούς που αγαπώ, τότε δεν σε θέλω. Δεν μπορώ να δεχτώ ούτε έναν παραπάνω, πρέπει
να είναι όσοι έχω προκαθορίσει. Ένας παρακάτω είναι ακόμα χειρότερα. Σατανά, μην
προκαλείς αναστάτωση! Μήπως δεν είμαι ξεκάθαρος ποιον αγαπά και ποιον μισεί η καρδιά
Μου; Έχω ανάγκη άραγε να Μου το υπενθυμίζεις; Μπορεί ο Σατανάς να γεννήσει τους υιούς
Μου; Όλοι παραλογίζονται! Όλοι είναι τιποτένιοι! Θα τους πετάξω όλους οριστικά, ούτε έναν
δεν θέλω, όλοι πρέπει να φύγουν! Το σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων ετών τελειώνει, το
έργο Μου έχει έρθει εις πέρας, και πρέπει να καθαρίσω αυτήν την ορδή κτηνών και θηρίων!
Όσοι πιστεύουν τα λόγια Μου και κάνουν πράξη τα λόγια Μου πρέπει να είναι αυτοί που
αγαπώ, δεν θα εγκαταλείψω ούτε έναν, δεν θα αφήσω να ξεφύγει ούτε ένας, συνεπώς όσοι
είναι πρωτότοκοι γιοι δεν πρέπει να ανησυχούν. Εφόσον σας δίνω την υπόσχεση Εγώ, κανείς
δεν μπορεί να την ακυρώσει, και δεσμεύομαι να τη δώσω σ’ όσους ευλογώ. Θα ευλογήσω
(σήμερα) όσους εγκρίνω (πριν από τη δημιουργία του κόσμου). Κατ’ αυτόν τον τρόπο
εργάζομαι· είναι, επίσης, η κύρια αρχή κάθε ρήτρας των διοικητικών Μου διαταγμάτων και
κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν μπορεί να προστεθεί ούτε μία λέξη παραπάνω, ούτε μία
πρόταση, και, ακόμα περισσότερο, ούτε μία λέξη δεν μπορεί να παραληφθεί, ούτε μία
πρόταση. Κατά το παρελθόν, έλεγα συχνά ότι η υπόστασή Μου εμφανίζεται σ’ εσάς.
Επομένως, τι είναι η υπόστασή Μου, και πώς εμφανίζεται; Αναφέρεται απλώς στο άτομο το
οποίο είμαι; Αναφέρεται απλώς σε κάθε πρόταση που λέω; Αυτές οι δύο πτυχές, παρόλο που
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα, δεν συνιστούν, δηλαδή, την
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πλήρη ερμηνεία της υπόστασής Μου. Η υπόστασή Μου περιλαμβάνει τον σαρκικό Μου
εαυτό, τα λόγια Μου, καθώς και τα έργα Μου, αλλά η πιο ακριβής ερμηνεία είναι ότι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε η υπόστασή Μου. Τουτέστιν, μια ομάδα συλλογικών
χριστιανών ανθρώπων, οι οποίοι κυβερνούν και έχουν την εξουσία, συνιστούν την υπόστασή
Μου. Ως εκ τούτου, κάθε πρωτότοκος υιός είναι απαραίτητος, αποτελεί μέρος της υπόστασής
Μου, και επομένως τονίζω ότι ο αριθμός των ανθρώπων δεν μπορεί να είναι ούτε παραπάνω
(ντροπιάζοντας το όνομά Μου), ούτε, το βασικότερο, παρακάτω από ό,τι πρέπει
(αδυνατώντας να αποτελέσουν την πλήρη εκδήλωσή Μου), και τονίζω επανειλημμένα ότι οι
πρωτότοκοι υιοί είναι οι πιο αγαπημένοι Μου, ο θησαυρός Μου, η αποκρυστάλλωση του
σχεδίου διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών. Μόνο οι πρωτότοκοι υιοί μπορούν να είναι η
τέλεια και πλήρης εκδήλωσή Μου, μόνο Εγώ ο ίδιος μπορώ να είμαι η πλήρης εκδήλωση της
υπόστασής Μου, μόνο με τους πρωτότοκους υιούς μπορεί να υπάρξει μια τέλεια και πλήρη
εκδήλωση. Συνεπώς, έχω αυστηρές απαιτήσεις από τους πρωτότοκους υιούς Μου, δεν
παραβλέπω τίποτα, και αποκόβω και σκοτώνω όλους εκτός των πρωτότοκων υιών Μου ξανά
και ξανά. Αυτός είναι ο πυρήνας όλων όσων έχω πει, είναι ο απώτερος στόχος όλων όσων έχω
πει. Επιπλέον, έχω τονίσει κατ’ επανάληψη ότι πρέπει να είναι όσοι έχω εγκρίνει Εγώ, όσοι
έχω επιλέξει προσωπικά από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Οπότε, πώς ερμηνεύεται
τώρα η λέξη «εμφανίζεται»; Έχει έρθει η ώρα να εισέλθουμε στον πνευματικό κόσμο; Οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι η ώρα που ο σαρκικός Μου εαυτός πήρε το
χρίσμα, ή η ώρα που είδαν τον σαρκικό Μου εαυτό. Τίποτα απ’ αυτά δεν ισχύει, ούτε
ελάχιστα. Η λέξη «εμφανίζεται», σύμφωνα με την αρχική της σημασία, δεν είναι καθόλου
δυσκολονόητη, αλλά η κατανόησή της σύμφωνα με την πρόθεσή Μου είναι πολύ πιο δύσκολη.
Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί το εξής: όταν δημιούργησα την ανθρωπότητα, έδωσα τα
χαρακτηριστικά Μου στην ομάδα των ανθρώπων που αγαπούσα, και αυτή η ομάδα
ανθρώπων ήταν η υπόστασή Μου. Με άλλα λόγια, η υπόστασή Μου είχε ήδη εμφανιστεί
εκείνη την ώρα. Η υπόστασή Μου δεν εμφανίστηκε αφότου δόθηκε αυτό το όνομα, αντιθέτως
εμφανίστηκε αφότου προκαθόρισα αυτήν την ομάδα ανθρώπων, επειδή έχουν τα
χαρακτηριστικά Μου (η φύση τους δεν αλλάζει, εξακολουθούν να είναι μέρος της υπόστασής
Μου). Συνεπώς, η υπόστασή Μου, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ανέκαθεν
εμφανιζόταν. Η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύει την αντίληψη ότι ο σαρκικός Μου
εαυτός είναι η υπόστασή Μου, το οποίο δεν ισχύει επ’ ουδενί. Όλα αυτά είναι σκέψεις των
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ανθρώπων, αντιλήψεις των ανθρώπων. Αν ο σαρκικός Μου εαυτός και μόνο ήταν η υπόστασή
Μου, δεν θα ήταν δυνατόν να ταπεινώσω τον Σατανά, δεν θα ήταν δυνατόν να δοξάσω το
όνομά Μου, και στην ουσία θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, θα ντρόπιαζε τον όνομά Μου και
θα γινόταν στόχος του Σατανά για να ταπεινώνει το όνομά Μου ανά τους αιώνες. Εγώ είμαι ο
σοφός Θεός ο ίδιος, και δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοια ανοησία.
Το έργο Μου πρέπει να καρποφορήσει, πρέπει ακόμα περισσότερο να εκφράσω λόγια με
διάφορες μεθόδους. Όλα τα λόγια και οι ομιλίες Μου εκφράζονται σύμφωνα με το Πνεύμα
Μου, και μιλώ σύμφωνα με όλα όσα κάνει το Πνεύμα Μου. Συνεπώς, όλοι θα πρέπει, μέσω
των λόγων Μου, να νιώθουν το Πνεύμα Μου, να διακρίνουν τι κάνει το Πνεύμα Μου, να
βλέπουν τι θέλω να κάνω ακριβώς, να βλέπουν τον τρόπο εργασίας Μου σύμφωνα με τα λόγια
Μου και να διακρίνουν ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του συνολικού σχεδίου διαχείρισής
Μου. Παρακολουθώ τη συνολική εικόνα του σύμπαντος: Κάθε άνθρωπος, κάθε γεγονός και
κάθε τόπος βρίσκονται υπό τις διαταγές Μου. Δεν υπάρχει κανείς που να τολμά να
παραβιάσει το σχέδιό Μου. Όλα προχωρούν σταδιακά με τη σειρά που έχω ορίσει. Αυτή είναι
η δύναμή Μου, εκεί βρίσκεται η σοφία της διαχείρισης του συνολικού σχεδίου Μου. Κανείς
δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει ξεκάθαρα. Τα πάντα γίνονται
από Εμένα προσωπικά και ελέγχονται από Εμένα και μόνο.

Κεφάλαιο 106
Όσοι δεν γνωρίζουν τα λόγια Μου, όσοι δεν γνωρίζουν την κανονική ανθρώπινη φύση
Μου και όσοι αψηφούν τη θεϊκή φύση Μου θα αφανιστούν. Κανείς δεν θα εξαιρεθεί, και όλοι
πρέπει να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις από αυτήν την άποψη, διότι είναι το διοικητικό
Μου διάταγμα, και αυτό είναι το πιο σοβαρό που πρέπει να κάνει κανείς πράξη. Αυτοί που
δεν γνωρίζουν τα λόγια Μου είναι όσοι έχουν ακούσει τι έχω επισημάνει ξεκάθαρα, αλλά
εξακολουθούν να μην τα γνωρίζουν, δηλαδή είναι αυτοί που δεν κατανοούν τα πνευματικά
ζητήματα (καθώς δεν έχω χαρίσει αυτό το όργανο στους ανθρώπους, δεν έχω μεγάλες
απαιτήσεις από αυτούς. Ζητώ μόνο να ακούν τα λόγια Μου και κατόπιν να τα κάνουν πράξη).
Δεν είναι άνθρωποι του οίκου Μου, δεν ανήκουν στο ίδιο είδος μ’ Εμένα. Ανήκουν στο
βασίλειο του Σατανά. Συνεπώς, δεν θέλω ούτε έναν από αυτούς τους ανθρώπους που δεν
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κατανοούν πνευματικά ζητήματα. Προηγουμένως, νομίζατε ότι το είχα παρακάνει. Σήμερα θα
καταλάβετε. Πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν να συνομιλούν τα ζώα με τον Θεό; Δεν είναι
παράλογο; Όσοι δεν γνωρίζουν την κανονική ανθρώπινη φύση Μου είναι όσοι χρησιμοποιούν
τις δικές τους αντιλήψεις για να μετρήσουν τι κάνω στην ανθρώπινη φύση Μου. Αντί να
υπακούν, προσπαθούν, με τα μάτια της σάρκας, να Μου βρουν ψεγάδια. Μήπως έχω μιλήσει
μάταια; Είπα ότι η κανονική ανθρώπινη φύση Μου είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι Μου,
Εμένα του πλήρους του Θεού του ίδιου, και αυτός είναι ο σωστός τρόπος κατά τον οποίο η
κανονική ανθρώπινη φύση Μου και η πλήρης θεϊκή φύση Μου συνεργάζονται η μία με την
άλλη: Όταν όσα κάνω μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Μου δεν ταιριάζουν με τις
ανθρώπινες αντιλήψεις, όσοι Με αψηφούν και όσοι δεν είναι συμβατοί μ’ Εμένα
αποκαλύπτονται. Κατόπιν τούτου, η πλήρης θεϊκή φύση Μου μιλάει μέσω της ανθρώπινης
φύσης, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχω χειριστεί κάποιους ανθρώπους. Αν δεν κατανοείς τι
κάνω, αλλά παρόλ’ αυτά υπακούς, αυτό το είδος ανθρώπου δεν το καταδικάζω, αλλά το
διαφωτίζω. Αυτό είναι το είδος ανθρώπου που αγαπώ, και εξαιτίας της υπακοής σου σε
διαφωτίζω. Όσοι αψηφούν τη θεϊκή Μου φύση περιλαμβάνουν όσους δεν γνωρίζουν τα λόγια
Μου, όσους είναι ασύμβατοι με την κανονική ανθρώπινη φύση Μου και όσους κατακρίνουν
ό,τι κάνω στη θεϊκή φύση (για παράδειγμα, το ότι θυμώνω ή το ότι οικοδομώ την εκκλησία
και ούτω καθεξής). Όλα αυτά είναι εκφράσεις περιφρόνησης της θεϊκής φύσης Μου.
Εντούτοις, υπάρχει κάτι που τονίζω και καθένας σας θα πρέπει να προσέξει: Όσοι είναι
ασύμβατοι με το άτομο που είμαι σήμερα αντιστέκονται στη θεϊκή Μου φύση. Γιατί λέω
συνεχώς ότι το άτομο που είμαι είναι ο πλήρης Θεός ο ίδιος; Η διάθεση του ατόμου που είμαι
συνιστά τη συνολική θεϊκή διάθεση· μη χρησιμοποιείτε ανθρώπινες αντιλήψεις για να Με
μετρήσετε. Ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να λένε ότι έχω κανονική
ανθρώπινη φύση, οπότε όσα κάνω δεν είναι απαραιτήτως όλα σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι —
δεν πας γυρεύοντας να πεθάνεις; Δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη απ’ ό,τι λέω, και είναι
σίγουρα οι απόγονοι των τυφλών, οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα! Θα πω το σε
όλους άλλη μία φορά (και δεν θα το ξαναπώ αργότερα· αν κάποιος το παραβιάσει και πάλι, θα
πληγεί σίγουρα από κατάρες): τα λόγια Μου, το γέλιο Μου, ο τρόπος που τρέφομαι, ο τρόπος
ζωής Μου, η ομιλία και η συμπεριφορά Μου, όλα τα κάνω Εγώ, ο Θεός ο ίδιος, και δεν
περιέχουν ούτε το παραμικρό ίχνος ανθρωπότητας, ούτε το παραμικρό! Κανένα απολύτως!
Όλοι πρέπει να σταματήσετε να παίζετε τα ψυχολογικά σας παιχνίδια, να σταματήσετε τους
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μικροπρεπείς υπολογισμούς σας. Όσο συνεχίζετε να το κάνετε τόσο καταδικασμένοι είστε.
Ακούστε τις συμβουλές Μου!
Πάντα ερευνώ τα βάθη της καρδιάς όλων, ερευνώ την κάθε τους λέξη και πράξη, και
βλέπω ξεκάθαρα, έναν-έναν, όσους Μου αρέσουν και όσους αντιπαθώ. Αυτό είναι κάτι που οι
άνθρωποι αδυνατούν να φανταστούν, και, ακόμη περισσότερο, είναι κάτι που οι άνθρωποι
δεν μπορούν να επιτύχουν. Έχω πει τόσα πολλά και έχω κάνει τόσα πράγματα. Ποιος θα ήταν
σε θέση να μιλήσει ξεκάθαρα για το ποιες είναι οι προθέσεις Μου πίσω από την ομιλία Μου
και πίσω από το έργο Μου; Κανείς δεν θα μπορούσε να μιλήσει ξεκάθαρα γι’ αυτά. Κατόπιν
τούτου, δεν θα μιλήσω άλλο. Από τη μία, αυτό θα εξάλειφε όλους τους ανθρώπους που
αντιπαθώ, ενώ από την άλλη, θα σας έκανε να υποφέρετε λίγο παραπάνω από αυτήν την
άποψη, ώστε να ζήσετε για άλλη μια φορά την ανάσταση εκ νεκρών, αλλά πολύ πιο έντονα.
Αυτό δεν μπορούν να το καθορίσουν οι άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να εξαιρέσει τον
εαυτό του. Ακόμα κι αν το ξέρετε τώρα, όταν έρθει η ώρα θα εξακολουθείτε να μην είστε σε
θέση να αποφύγετε τα δεινά αυτά, γιατί αυτός είναι ο τρόπος εργασίας Μου. Πρέπει να
εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο για να επιτύχω τους στόχους Μου και για να εκπληρωθεί το
θέλημά Μου πάνω σας. Γι’ αυτό ονομάζονται «τα έσχατα δεινά, τα οποία πρέπει να
υπομείνετε». Η σάρκα σας δεν θα υποφέρει ποτέ ξανά κατόπιν τούτου, γιατί θα έχω αφανίσει
τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και δεν θα τολμήσει να αποχαλινωθεί ξανά. Αυτό είναι το
έσχατο στάδιο πριν την είσοδο στο σώμα. Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο. Αλλά μη
φοβάστε, θα σας καθοδηγήσω οπωσδήποτε από τη μία κρίση στην άλλη. Πιστέψτε ότι είμαι ο
δίκαιος Θεός ο ίδιος. Ό,τι έχω πει, θα επιτευχθεί σίγουρα. Είμαι ο αξιόπιστος Θεός ο ίδιος.
Όλες οι χώρες, όλες οι περιοχές και όλα τα θρησκεύματα επιστρέφουν σ’ Εμένα και συρρέουν
στον θρόνο Μου. Αυτή είναι η μεγάλη Μου δύναμη και θα κρίνω όλα τα τέκνα της
επανάστασης, θα τα ρίξω στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, ανεξαιρέτως, όλοι πρέπει να
υποχωρήσουν. Αυτό είναι το έσχατο στάδιο του σχεδίου διαχείρισής Μου, και αφού
ολοκληρωθεί, θα εισέλθω στην ανάπαυση, γιατί θα έχουν γίνει όλα και το σχέδιο διαχείρισής
Μου θα έχει έρθει εις πέρας.
Επειδή ο ρυθμός του έργου Μου έχει επιταχυνθεί (παρόλο που η καρδιά Μου δεν έχει
άγχος), αποκαλύπτω τα λόγια Μου σ’ εσάς καθημερινά, αποκαλύπτω τα μυστήρια που
διατηρώ σ’ εσάς καθημερινά, ώστε να μπορέσετε να ακολουθήσετε τα βήματά Μου από
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κοντά. (Αυτή είναι η σοφία Μου, χρησιμοποιώ λόγια για να οδηγήσω τους ανθρώπους στην
τελείωση, αλλά και για να τους πλήξω. Όλοι διαβάζουν τα λόγια Μου και είναι σε θέση να
ενεργούν σύμφωνα με το θέλημά Μου στα λόγια Μου. Όσοι είναι αρνητικοί θα είναι
αρνητικοί, όσοι πρόκειται να αποκαλυφθούν θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο, όσοι Με
αψηφούν θα με αψηφούν και όσοι Με αγαπούν πιστά θα γίνουν ακόμα πιο πιστοί. Ως εκ
τούτου, όλοι θα μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά Μου. Όλες οι διάφορες καταστάσεις
που περιέγραψα είναι οι μέθοδοι με τις οποίες εργάζομαι και οι στόχοι που θέλω να επιτύχω.)
Κατά το παρελθόν έχω πει: όπως κι αν σας καθοδηγώ, θα πρέπει να συνεχίζετε την επιδίωξη
κατά τον ίδιο τρόπο. Ό,τι κι αν σας λέω, θα πρέπει να ακούτε. Τι εννοούσα μ’ αυτό; Ξέρετε;
Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του λόγου Μου; Καταλαβαίνετε; Πόσοι άνθρωποι
μπορούν να το εκφράσουν πλήρως; Όταν λέω «όπως κι αν σας καθοδηγώ, θα πρέπει να
συνεχίζετε την επιδίωξη κατά τον ίδιο τρόπο», δεν αναφέρομαι απλά και μόνο στην
καθοδήγηση που παρέχω ως το άτομο που είμαι· αναφέρομαι πολύ περισσότερο στα λόγια
που εκφράζω και στο μονοπάτι που διαβαίνω. Σήμερα, αυτά τα λόγια έχουν όντως
εκπληρωθεί. Μόλις εκφράζω τα λόγια Μου, δαιμονικά πρόσωπα κάθε είδους αποκαλύπτονται
υπό το φως της παρουσίας Μου, ώστε να μπορείτε να τα δείτε όλα ξεκάθαρα. Αυτός ο λόγος
Μου δεν είναι μόνο μια αναγγελία προς τον Σατανά, αλλά κι ένα καταπίστευμα για όλους σας.
Οι περισσότεροι από εσάς αγνοούν αυτόν τον λόγο, πιστεύουν ότι είναι καταπίστευμα για
εσάς, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για λόγο της κρίσης, για λόγο που φέρει
εξουσία. Ο στόχος των λόγων Μου είναι να διατάξω τον Σατανά να Μου παρέχει υπηρεσίες
σωστά και να Με υπακούει πλήρως. Στα μυστήρια που έχω αποκαλύψει στο παρελθόν,
υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν κατανοείτε ακόμα, οπότε στο μέλλον θα σας αποκαλύψω
περισσότερα, ώστε να τα κατανοήσετε πιο ξεκάθαρα και διεξοδικά.
Όταν έρχονται καταστροφές, όλοι τρομοκρατούνται. Όλοι οι άνθρωποι κραυγάζουν με
θλίψη και νιώθουν αποστροφή για τις κακές πράξεις που έκαναν στο παρελθόν, αλλά τότε
είναι πολύ αργά, διότι αυτή είναι η εποχή της οργής. Δεν είναι η ώρα της σωτηρίας των
ανθρώπων και της παροχής χάρης, αλλά η ώρα της εκκαθάρισης όλων των παρόχων
υπηρεσιών για να αφήσω τους υιούς Μου να κυβερνήσουν για λογαριασμό Μου. Αυτό όντως
διαφέρει από το παρελθόν, και είναι άνευ προηγουμένου από τον καιρό της δημιουργίας του
κόσμου. Επειδή δημιούργησα τον κόσμο άπαξ, θα καταστρέψω τον κόσμο άπαξ, και ό,τι έχω
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προκαθορίσει δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Οι δύο φράσεις «οι συλλογικοί χριστιανοί
άνθρωποι» και «οι συλλογικοί σύμπαντες νέοι άνθρωποι» έχουν αναφερθεί συχνά
προηγουμένως. Πώς θα πρέπει να ερμηνευτούν; Οι συλλογικοί χριστιανοί άνθρωποι
αναφέρονται στους πρωτότοκους υιούς; Οι συλλογικοί σύμπαντες νέοι άνθρωποι
αναφέρονται επίσης στους πρωτότοκους υιούς; Όχι, οι άνθρωποι δεν το έχουν ερμηνεύσει
σωστά. Επειδή οι ανθρώπινες αντιλήψεις μπορούν να κατανοήσουν τα πράγματα μέχρι αυτού
του βαθμού, θα σας το διευκρινίσω εδώ και τώρα. Οι συλλογικοί χριστιανοί άνθρωποι και οι
συλλογικοί σύμπαντες νέοι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, αλλά έχουν διαφορετικό νόημα.
Παρόλο που η διατύπωση των δύο αυτών όρων μοιάζει πολύ, και ίσως φαίνονται ίδιοι, η
πραγματική κατάσταση είναι το ακριβώς αντίθετο. Σε ποιους αναφέρονται ακριβώς οι
συλλογικοί χριστιανοί άνθρωποι; Ή σε τι αναφέρονται; Όταν γίνεται λόγος για χριστιανούς
ανθρώπους, όλοι ανεξαιρέτως σκέφτονται Εμένα. Ασφαλώς δεν είναι εσφαλμένη αυτή η
σκέψη τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ο όρος «άνθρωποι»
αναφέρεται σίγουρα στα ανθρώπινα όντα και κανείς δεν θα τον συσχέτιζε με κάτι άλλο. Όταν
γίνεται λόγος για τον όρο «συλλογικοί», οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρόκειται για συγκέντρωση
πολλών ανθρώπων και πρόκειται για σχεδόν μία μονάδα, γι’ αυτό αποκαλούνται
«συλλογικοί». Αυτό καταδεικνύει ότι το ανθρώπινο μυαλό είναι υπερβολικά απλό και δεν
μπορεί να κατανοήσει το νόημά Μου καθόλου. Τώρα, θα ξεκινήσω επίσημα να
συναναστρέφομαι το τι είναι οι συλλογικοί χριστιανοί άνθρωποι (αλλά όλοι πρέπει να
παραμερίσουν τις δικές τους αντιλήψεις, αλλιώς κανείς δεν θα είναι σε θέση να καταλάβει
και, ακόμα κι αν εξηγούσα τον όρο, οι άνθρωποι δεν θα το πίστευαν ούτε θα το
κατανοούσαν): Μόλις εκφραστούν τα λόγια Μου, όλοι οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα είναι σε
θέση να συμμορφωθούν με το θέλημά Μου και να εκφράζουν το θέλημά Μου, ώστε να
νιώθουν και να εκφράζουν τα ίδια. Όταν κρίνουν όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, θα είναι
σε θέση να εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη Μου και τα διοικητικά Μου διατάγματα. Συνιστούν
την έκφρασή Μου και είναι η εκδήλωσή Μου. Επομένως, μπορεί να πει κανείς ότι οι
συλλογικοί χριστιανοί άνθρωποι είναι στην ουσία οι πρωτότοκοι υιοί που εφαρμόζουν τα
διοικητικά Μου διατάγματα, είναι η εξουσία στα χέρια των πρωτότοκων υιών. Και όλα αυτά
σχετίζονται με τον Χριστό, εξ ου και ο όρος «χριστιανοί άνθρωποι». Επιπλέον, όλοι οι
πρωτότοκοι υιοί μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημά Μου, οπότε χρησιμοποιώ τον
όρο «συλλογικοί». Υπό τον όρο «συλλογικοί σύμπαντες νέοι άνθρωποι» νοούνται όλοι οι
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άνθρωποι στο όνομά Μου, με άλλα λόγια, οι πρωτότοκοι υιοί Μου, οι υιοί Μου και ο λαός
Μου. Η λέξη «νέοι» αναφέρεται στο όνομά Μου. Επειδή είναι στο όνομά Μου (το όνομά Μου
περιέχει τα πάντα και είναι αιωνίως νέο και ποτέ παλαιό, δεν μπορεί να αλλοιωθεί από τον
άνθρωπο) και θα παραμείνουν για πάντα ζωντανοί στο μέλλον, είναι οι σύμπαντες νέοι
άνθρωποι. Η λέξη «συλλογικοί» εδώ αφορά τον αριθμό των ανθρώπων και δεν έχει την ίδια
σημασία με την προηγούμενη περίπτωση. Όταν ο λόγος Μου εκφράζεται, όλοι θα πρέπει να
τον πιστεύουν. Μην αμφιβάλλετε. Απομακρύνετε τις ανθρώπινες αντιλήψεις και σκέψεις σας.
Η τρέχουσα διαδικασία με την οποία αποκαλύπτω μυστήρια είναι ακριβώς η διαδικασία
απομάκρυνσης

των

ανθρώπινων

αντιλήψεων

και

σκέψεων

(επειδή

οι

άνθρωποι

χρησιμοποιούν τις δικές τους αντιλήψεις για να Με μετρήσουν και να μετρήσουν ό,τι λέω,
χρησιμοποιώ τα δικά Μου αποκαλυφθέντα μυστήρια για να απομακρύνω τις ανθρώπινες
σκέψεις). Αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όταν τα μυστήριά Μου αποκαλυφθούν σε
συγκεκριμένο στάδιο, οι άνθρωποι δεν θα κατεργάζονται πια τα λόγια Μου με τις σκέψεις
τους και θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις ανθρώπινες αντιλήψεις για να Με μετρήσουν.
Θα αποκαλύψω ό,τι σκέφτονται καθημερινά και θα περάσω στην αντεπίθεση. Σε ένα
συγκεκριμένο σημείο, οι άνθρωποι δεν θα σκέφτονται πλέον, το κεφάλι τους θα είναι άδειο
χωρίς καμία σκέψη και θα υπακούν τα λόγια Μου πλήρως, και τότε θα εισέλθετε στο
πνευματικό βασίλειο. Πρόκειται για ένα στάδιο στο έργο Μου, πριν σας επιτρέψω να
εισέλθετε στο πνευματικό βασίλειο. Πρέπει να απομακρύνετε τις ανθρώπινες αντιλήψεις,
προτού γίνετε άγιοι και αμόλυντοι και εισέλθετε στο πνευματικό βασίλειο, και αυτή είναι η
αρχική σημασία της φράσης «είμαι ένα άγιο πνευματικό σώμα». Εντούτοις, πρέπει να
ενεργείτε σύμφωνα με τα στάδιά Μου και, προτού το συνειδητοποιήσετε, θα έρθει η ώρα
Μου.

Κεφάλαιο 107
Όταν τα λόγια Μου φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυστηρότητας, οι
περισσότεροι άνθρωποι αποτραβιούνται εξαιτίας τους —και εκείνη ακριβώς τη στιγμή
αποκαλύπτονται οι πρωτότοκοι υιοί Μου. Έχω πει ότι δεν θα κουνήσω ούτε το δαχτυλάκι
Μου, παρά θα χρησιμοποιήσω μόνο τα λόγια Μου για να καταφέρω τα πάντα. Χρησιμοποιώ
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τα λόγια Μου για να καταστρέψω όλα εκείνα που μισώ, και χρησιμοποιώ, επίσης, τα λόγια
Μου για να οδηγήσω στην τελείωση τους πρωτότοκους υιούς Μου. (Όταν ειπωθούν τα λόγια
Μου, θα ακουστούν οι επτά βροντές κι εκείνη τη στιγμή οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα
αλλάξουμε μορφή και θα εισέλθουμε στον πνευματικό κόσμο.) Όταν είπα ότι το Πνεύμα Μου
εργάζεται προσωπικά, αυτό που εννοούσα είναι ότι τα λόγια Μου πετυχαίνουν τα πάντα, και
από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είμαι παντοδύναμος. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει
με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια τον στόχο και τον σκοπό της καθεμιάς πρότασής Μου. Όπως
έχω ξαναπεί, οτιδήποτε λέω μέσω της ανθρώπινης φύσης Μου αποτελεί μια πτυχή της
φανέρωσής Μου. Άρα, εκείνοι που δεν μπορούν να είναι σίγουροι και δεν πιστεύουν
πραγματικά σ’ αυτά που λέω μέσω της ανθρώπινης φύσης Μου, πρέπει να εξαλειφθούν! Έχω
τονίσει επανειλημμένως ότι η κανονική ανθρώπινη φύση Μου αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή
της πλήρους θεϊκής φύσης Μου· παρόλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που εξακολουθούν να
εστιάζουν στην πλήρη θεϊκή φύση Μου, ενώ αγνοούν την ανθρώπινη φύση Μου. Είστε
τυφλοί! Λες ότι είμαι ασύμβατος με τις αντιλήψεις σου, και ότι η ανθρώπινη μορφή Μου είναι
ασύμβατη με τον Θεό σου. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στη βασιλεία Μου;
Θα σε λιώσω κάτω από τα πόδια Μου! Σε προκαλώ να επαναστατήσεις κι άλλο εναντίον Μου!
Σε προκαλώ να συνεχίσεις να είσαι τόσο απείθαρχος! Το χαμόγελό Μου δεν ανταποκρίνεται
στις αντιλήψεις που έχεις, η ομιλία Μου δεν ακούγεται ευχάριστα στ’ αυτιά σου και οι
ενέργειές Μου δεν είναι επωφελείς για σένα, σωστά; Όλα αυτά πρέπει να είναι της αρεσκείας
σου. Έτσι είναι ο Θεός; Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στον οίκο Μου και να
λαμβάνουν ευλογίες στη βασιλεία Μου; Δεν είσαι ονειροπαρμένος; Πώς θα μπορούσε να
υπάρχει κάτι τόσο υπέροχο! Θέλεις να Με παρακούς, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνεις και τις
ευλογίες Μου. Ένα έχω να σου πω: Ξέχνα το! Εκείνοι που εισέρχονται στη βασιλεία Μου και
λαμβάνουν ευλογίες πρέπει να είναι άνθρωποι που αγαπώ, όπως έχω πει πολλές φορές. Γιατί
δίνω έμφαση σ’ αυτά τα λόγια; Ξέρω και καταλαβαίνω τι σκέφτεται ο καθένας ενδόμυχα, δεν
χρειάζεται να επισημάνω όλες τις σκέψεις τους. Η πραγματική τους μορφή θα αποκαλυφθεί
μέσα από τα λόγια της κρίσης Μου, και όλοι θα κλαίνε γοερά ενώπιον του θρόνου της κρίσεώς
Μου. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που κανένας δεν μπορεί να αλλάξει! Στο τέλος,
θα τους βάλω όλους, έναν προς έναν, να εισέλθουν στο πηγάδι της αβύσσου. Αυτό θα είναι το
τελικό αποτέλεσμα της κρίσης Μου απέναντι στον διαβολικό Σατανά. Πρέπει να χρησιμοποιώ
κρίση και διοικητικά διατάγματα για να αντιμετωπίζω τον καθένα ξεχωριστά, κι αυτή είναι η
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μέθοδός Μου για την παίδευση. Έχετε πραγματική ενορατικότητα σχετικά μ’ αυτό; Δεν
χρειάζεται να δώσω κάποιον λόγο στον Σατανά· απλώς χρησιμοποιώ τη σιδερένια ράβδο Μου
για να τον χτυπήσω σχεδόν μέχρι θανάτου, σε σημείο που να αρχίσει να ικετεύει
επανειλημμένα για έλεος. Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι διαβάζουν τα λόγια της κρίσης Μου,
δεν μπορούν να καταλάβουν το παραμικρό, όμως, από τη δική Μου σκοπιά, κάθε γραμμή και
κάθε πρόταση αποτελεί την υλοποίηση των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Αυτό το γεγονός
είναι πασιφανές.
Από τη στιγμή που σήμερα επιφέρω την κρίση, σ’ αυτήν περιλαμβάνεται ο θρόνος της
κρίσεως. Έχετε πει συχνά στο παρελθόν ότι θα κριθείτε ενώπιον του θρόνου του Χριστού.
Έχετε κάποια κατανόηση σχετικά με την κρίση, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τον θρόνο
της κρίσεως. Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι ο θρόνος της κρίσεως είναι ένα υλικό αντικείμενο,
μπορεί να τον φαντάζονται σαν ένα μεγάλο τραπέζι ή ίσως να τον φαντάζονται σαν έναν
θρόνο της κρίσεως του επίγειου κόσμου. Φυσικά, κατά την επεξήγησή Μου αυτήν τη φορά,
δεν θα φέρω αντίρρηση σ’ αυτά που έχετε πει, όμως για Μένα, τα πράγματα στην ανθρώπινη
φαντασία εξακολουθούν να έχουν συμβολική σημασία. Συνεπώς, το χάσμα ανάμεσα στην
ανθρώπινη φαντασία και σ’ αυτό που Εγώ εννοούσα αρχικά, είναι ακόμα τόσο μεγάλο όσο η
απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, υπάρχουν
πολλοί που προσπέφτουν ενώπιον του θρόνου της κρίσεως, κλαίγοντας γοερά και ικετεύοντας
για έλεος. Αυτό είναι ήδη το απόγειο της ανθρώπινης φαντασίας και κανένας δεν μπορεί να
φανταστεί κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Τι είναι, λοιπόν, ο θρόνος της κρίσεως; Πριν
αποκαλύψω τα μυστήρια, πρέπει να απορρίψετε όλα όσα έχετε σκεφτεί στο παρελθόν· μόνον
τότε θα επιτευχθεί ο στόχος Μου. Μόνον έτσι θα μπορέσουν να διαλυθούν οι αντιλήψεις και
οι σκέψεις σας επάνω σ’ αυτό το θέμα. Πρέπει να δίνετε συνεχώς προσοχή, όταν μιλάω. Δεν
πρέπει να είστε απρόσεκτοι. Ο θρόνος της κρίσεώς Μου έχει καθιερωθεί από δημιουργίας του
κόσμου. Ανά τις εποχές και τις γενεές που έχουν περάσει, πολλοί άνθρωποι πέθαναν ενώπιον
του θρόνου της κρίσεώς Μου, και πολλοί αναστήθηκαν ενώπιόν του και επέστρεψαν στη ζωή.
Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι από την αρχή μέχρι το τέλος η κρίση Μου δεν σταματά ποτέ,
έτσι και ο θρόνος της κρίσεώς Μου υπάρχει πάντοτε. Όταν γίνεται αναφορά στον θρόνο της
κρίσεως, όλοι οι άνθρωποι κυριεύονται από κάποιο ίχνος φόβου. Φυσικά, σύμφωνα με αυτά
που είπα πιο πάνω, δεν γνωρίζετε τίποτα σχετικά με το τι είναι ο θρόνος της κρίσεως. Ο
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θρόνος της κρίσεως και η κρίση συνυπάρχουν, αλλά είναι δύο διαφορετικά υλικά. (Το υλικό
δεν είναι ένα φυσικό αντικείμενο, αλλά αναφέρεται στα λόγια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να
το δουν καθόλου.) Η κρίση αναφέρεται στα λόγια Μου. (Ανεξαρτήτως από το αν είναι
αυστηρά ή απαλά, περιλαμβάνονται όλα στην κρίση Μου. Συνεπώς, οτιδήποτε εκστομίζω
είναι κρίση.) Παλιότερα, οι άνθρωποι διαχώριζαν τα λόγια Μου σε πολλούς διαφορετικούς
τύπους, όπως λόγια κρίσεως, ήπια λόγια και λόγια που δίνουν ζωή. Σήμερα, θα σας
διευκρινίσω ότι η κρίση και τα λόγια Μου συνδέονται μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, κρίση είναι
τα λόγια Μου και τα λόγια Μου είναι κρίση. Δεν πρέπει να μιλάτε γι’ αυτά τα δύο ξεχωριστά.
Με το μυαλό τους οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα αυστηρά λόγια είναι κρίση, όμως οι άνθρωποι
έχουν μόνο μερική κατανόηση. Οτιδήποτε λέω είναι κρίση. Η αρχή της κρίσης, η οποία
ειπώθηκε προηγουμένως, αναφέρεται στην επίσημη έναρξη του έργου του Πνεύματός Μου σε
κάθε τόπο και στην υλοποίηση των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Σ’ αυτήν την πρόταση, η
«κρίση» αναφέρεται στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Τώρα θα εξηγήσω τον θρόνο της
κρίσεως: Γιατί λέω ότι ο θρόνος της κρίσεως υπάρχει σε όλη την αιωνιότητα και συμβαδίζει με
την κρίση Μου; Το καταλαβαίνετε από την επεξήγησή Μου για την κρίση; Ο θρόνος της
κρίσεως αναφέρεται στο ανθρώπινο ον το οποίο είμαι Εγώ. Σε όλη την αιωνιότητα, εκφωνώ
λόγους και μιλάω διαρκώς. Εγώ είμαι αιώνιος, οπότε ο θρόνος της κρίσεως Μου και η κρίση
Μου θα συνυπάρχουν για πάντα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές τώρα! Οι άνθρωποι με το μυαλό
τους με φαντάζονται σαν ένα αντικείμενο, αλλά απ’ αυτήν την άποψη δεν σας κατηγορώ και
δεν σας καταδικάζω. Το μόνο που εύχομαι είναι να έχετε μια υπάκουη καρδιά και να
αποδέχεστε την αποκάλυψή Μου, καθώς και να γνωρίζετε απ’ αυτήν ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο
Θεός που περικλείει τα πάντα.
Τα λόγια Μου είναι εντελώς ακατανόητα για τους ανθρώπους, είναι αδύνατον γι’ αυτούς
να βρουν τα βήματά Μου και τους είναι αδύνατον να αντιληφθούν το θέλημά Μου. Έτσι, η
κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα (το ότι μπορείτε να λαμβάνετε την αποκάλυψή
Μου, να αντιλαμβάνεστε το θέλημά Μου σ’ αυτήν και να ακολουθείτε τα βήματά Μου μέσω
αυτής) είναι εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα των θαυμαστών ενεργειών Μου, της χάρης Μου και
της συμπόνιας Μου. Μια μέρα θα σας επιτρέψω ακόμα και να αντικρίσετε τη σοφία Μου, να
δείτε τι έχω κάνει με τα χέρια Μου και να δείτε το θαύμα του έργου Μου. Τότε, θα
αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια σας ο σχεδιασμός ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου.
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Σε όλον τον συμπαντικό κόσμο και καθημερινά υπάρχουν εκδηλώσεις των θαυμαστών
ενεργειών Μου, οι οποίες όλες εξυπηρετούν την επίτευξη του σχεδίου διαχείρισής Μου. Όταν
αυτό αποκαλυφθεί πλήρως, θα δείτε τι είδους ανθρώπους έχω κανονίσει για να παρέχουν
υπηρεσία, τι είδους ανθρώπους έχω κανονίσει για να εκπληρώνουν το θέλημά Μου, τι έχω
πετύχει μέσα από την εκμετάλλευση του Σατανά, τι έχω καταφέρει από μόνος Μου, τι είδους
άνθρωποι κλαίνε, τι είδους άνθρωποι τρίζουν τα δόντια τους, τι είδους άνθρωποι θα υποστούν
καταστροφή και τι είδους άνθρωποι θα δεχθούν την αιώνια καταδίκη. Με τον όρο
«καταστροφή» αναφέρομαι σε εκείνους που θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός και του θείου
και θα απανθρακωθούν· με τον όρο «απώλεια» εννοώ εκείνους που θα ριχθούν στο πηγάδι
της αβύσσου για να σαπίσουν εκεί εις τον αιώνα τον άπαντα. Συνεπώς, μη συγχέετε την
καταστροφή με την αιώνια καταδίκη. Αντιθέτως, είναι δύο έννοιες πολύ διαφορετικές μεταξύ
τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών που εγκαταλείπουν σήμερα το όνομά Μου θα υποστούν αιώνια
καταδίκη, ενώ εκείνοι που δεν ανήκουν στο όνομά Μου θα οδηγηθούν στην καταστροφή. Γι’
αυτό λέω ότι εκείνοι που θα υποστούν την αιώνια καταδίκη θα Με δοξάζουν για πάντα, μετά
από την κρίση Μου, όμως δεν θα απαλλαχτούν ποτέ από την παίδευσή Μου και θα
αποδέχονται πάντοτε την εξουσία Μου. Γι’ αυτό λέω ότι το πηγάδι της αβύσσου είναι το χέρι
που χρησιμοποιώ για την παίδευση των ανθρώπων. Λέω, επίσης, ότι τα πάντα βρίσκονται στα
χέρια Μου. Παρόλο που έχω πει ότι «το πηγάδι της αβύσσου» αναφέρεται στην επιρροή του
Σατανά, είναι, επίσης, στα χέρια Μου, για να το χρησιμοποιώ για την παίδευση των
ανθρώπων. Έτσι, όταν λέω ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου, δεν υπάρχει καμία
αντίφαση. Τα λόγια Μου δεν είναι ανεύθυνα. Είναι ορθά και συνεπή. Δεν είναι επινοημένα ή
χωρίς νόημα και οι πάντες θα πρέπει να πιστεύουν σ’ αυτά. Στο μέλλον, θα υποφέρετε
εξαιτίας αυτού. Εξαιτίας των λόγων Μου, πολλοί άνθρωποι γίνονται ψυχροί ή απελπίζονται ή
απογοητεύονται ή κλαίνε ή θρηνούν. Θα υπάρξουν κάθε είδους αντιδράσεις. Μια μέρα, όταν
αποτραβηχτούν όλοι οι άνθρωποι που μισώ, το έργο Μου θα ολοκληρωθεί. Στο μέλλον, πολλοί
άνθρωποι θα εκπέσουν λόγω των πρωτότοκων υιών, και στο τέλος θα φύγουν κάνοντας το
ένα βήμα μετά το άλλο. Με άλλα λόγια, ο οίκος Μου θα γίνει σταδιακά άγιος και κάθε είδος
δαίμονα θα οπισθοχωρήσει από δίπλα Μου, ήσυχα, υποτακτικά και αδιαμαρτύρητα. Μετά απ’
αυτό, όλοι οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα αποκαλυφθούν κι Εγώ θα ξεκινήσω το επόμενο στάδιο
του έργου Μου. Μόνον τότε οι πρωτότοκοι υιοί θα βασιλεύουν μαζί Μου και θα εξουσιάζουν
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ολόκληρο το σύμπαν. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και αποτελούν ένα σημαντικό
κομμάτι του έργου διαχείρισής Μου. Μην το παραβλέψετε αυτό, γιατί θα σφάλετε.
Η στιγμή που θα σας αποκαλυφθούν τα λόγια Μου θα είναι η στιγμή που θα ξεκινήσω το
έργο Μου. Κανένα από τα λόγια Μου δεν θα μείνει ανεκπλήρωτο. Για Μένα, μία ημέρα είναι
σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι σαν μία ημέρα. Πώς το βλέπετε αυτό; Ο τρόπος που
αντιλαμβάνεστε τον χρόνο είναι πολύ διαφορετικός από τον δικό Μου, επειδή Εγώ ελέγχω
τον συμπαντικό κόσμο και φέρω τα πάντα εις πέρας. Το έργο Μου πραγματοποιείται μέρα με
τη μέρα, βήμα-βήμα και στάδιο-στάδιο, και, επιπλέον, ο ρυθμός του έργου Μου δεν σταματά
ούτε λεπτό, συνεχίζεται κάθε στιγμή που περνά. Από τη δημιουργία του κόσμου, τα λόγια
Μου δεν έχουν διακοπεί. Εξακολουθώ να μιλάω και να εκφωνώ λόγους, ακόμα και σήμερα,
και αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο και στο μέλλον. Ωστόσο, ο χρόνος Μου είναι επιμελώς
διευθετημένος και οργανωμένος, και σε πλήρη τάξη. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και
όταν πρέπει να το κάνω (μ’ Εμένα, όλα θα αποδεσμευτούν, όλα θα απελευθερωθούν), και δεν
θα Με διακόψει το παραμικρό όσον αφορά την επιτέλεση των σταδίων του έργου Μου.
Μπορώ να διευθετήσω τους πάντες εντός του οίκου Μου, μπορώ να διευθετήσω τους πάντες
εντός του κόσμου, αλλά δεν είμαι καθόλου πολυάσχολος, καθότι το Πνεύμα Μου εργάζεται,
το Πνεύμα Μου είναι τα πάντα πληρών, καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός, και
ολόκληρος ο συμπαντικός κόσμος βρίσκεται στα χέρια Μου. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει
ότι είμαι παντοδύναμος, είμαι σοφός και η δόξα Μου πληροί κάθε γωνιά του σύμπαντος.

Κεφάλαιο 108
Μέσα Μου, οι πάντες μπορούν να αναπαυτούν και να αποκτήσουν ελευθερία. Όσοι
βρίσκονται έξω από Μένα δεν μπορούν να αποκτήσουν ούτε ελευθερία ούτε ευτυχία, επειδή
το Πνεύμα Μου δεν είναι μαζί τους. Αυτού του είδους οι άνθρωποι αποκαλούνται νεκροί
χωρίς πνεύμα, ενώ αυτούς που βρίσκονται μέσα Μου τους αποκαλώ «έμβια όντα που
διακατέχονται από πνεύμα». Ανήκουν σ’ Εμένα και σίγουρα θα επιστρέψουν στον θρόνο
Μου. Εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία κι εκείνοι που ανήκουν στον διάβολο είναι οι νεκροί
χωρίς πνεύμα και πρέπει όλοι να εξαλειφθούν και να περάσουν στην ανυπαρξία. Αυτό είναι
ένα μυστήριο του σχεδίου διαχείρισής Μου και συνιστά μέρος του σχεδίου διαχείρισής Μου,
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το οποίο δεν μπορούν να συλλάβουν οι άνθρωποι· εντούτοις, την ίδια στιγμή, το έχω
γνωστοποιήσει σε όλους. Εκείνοι που δεν ανήκουν σ’ Εμένα είναι εναντίον Μου· εκείνοι που
ανήκουν σ’ Εμένα είναι σε σύμπνοια μαζί Μου. Αυτό είναι απολύτως αναμφισβήτητο και είναι
η θεμελιώδης αρχή που διέπει την κρίση Μου για τον Σατανά. Αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνει
γνωστή σε όλους, ώστε να δουν τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία Μου. Όλοι όσοι
προέρχονται από τον Σατανά θα κριθούν, θα καούν και θα γίνουν στάχτη. Αυτή είναι, επίσης,
η οργή Μου και έτσι φανερώνεται περαιτέρω η διάθεσή Μου. Εφεξής, η διάθεσή Μου θα
ανακοινώνεται ανοιχτά· θα αποκαλυφθεί σταδιακά σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη,
σε όλες τις θρησκείες, σε όλα τα δόγματα και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τίποτα δεν θα
είναι κρυμμένο· θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Πρέπει να το κάνω αυτό επειδή η διάθεσή Μου
και η αρχή που διέπει τις ενέργειές Μου αποτελούν τα πιο κρυμμένα μυστήρια για τους
ανθρώπους (έτσι ώστε οι πρωτότοκοι υιοί να μην παραβιάζουν τα διοικητικά διατάγματά
Μου, αλλά και ώστε να χρησιμοποιούν την αποκαλυφθείσα διάθεσή Μου για να κρίνουν
όλους τους λαούς και όλα τα έθνη). Αυτό είναι το σχέδιο διαχείρισής Μου και αυτά είναι τα
στάδια του έργου Μου. Κανένας δεν θα το αλλάξει εύκολα αυτό. Έχω ήδη βιώσει την πλήρη
διάθεση της θεϊκής φύσης Μου μέσα στην ανθρώπινη φύση Μου, οπότε δεν επιτρέπω σε
κανέναν να υβρίζει την ανθρώπινη φύση Μου. (Όλα όσα βιώνω είναι η θεϊκή διάθεση· γι’
αυτό κι έχω πει στο παρελθόν ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έχει υπερβεί την κανονική
ανθρώπινη φύση.) Σε καμιά περίπτωση δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε Με υβρίζει, αλλά
θα τον αφήσω να χαθεί στην αιωνιότητα! Θυμηθείτε! Αυτό έχω αποφασίσει. Με άλλα λόγια,
αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Θα πρέπει οι πάντες
να αντιληφθούν το εξής: Η υπόστασή Μου είναι θεϊκή και, επιπλέον, Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός.
Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει σαφές έως τώρα! Δεν μιλάω ποτέ απερίσκεπτα. Λέω και
επισημαίνω τα πάντα με σαφήνεια, μέχρι να αποκτήσετε πλήρη κατανόηση.
Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Όχι μόνο στον οίκο Μου, αλλά πολύ περισσότερο
εκτός του οίκου Μου, σας ζητώ να γίνετε μάρτυρες του ονόματός Μου, να Με βιώσετε και να
γίνετε μάρτυρές Μου απ’ όλες τις απόψεις. Επειδή διανύουμε τους έσχατους καιρούς, τα
πάντα είναι πλέον έτοιμα και διατηρούν την αρχική τους εμφάνιση, και τίποτα απ’ αυτά δεν
θα αλλάξει ποτέ. Εκείνοι που θα πρέπει να αποβληθούν θα αποβληθούν κι εκείνοι που θα
πρέπει να παραμείνουν θα παραμείνουν. Μην προσπαθήσετε να παραμείνετε ή να
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απομακρυνθείτε με τη βία· μην επιχειρήσετε να διαταράξετε τη διαχείρισή Μου ή να
καταστρέψετε το σχέδιό Μου. Από την οπτική των ανθρώπων, Εγώ είμαι πάντοτε στοργικός
και συμπονετικός απέναντι στην ανθρωπότητα, όμως από τη δική Μου οπτική, η διάθεσή
Μου διαφέρει ανάλογα με τα στάδια του έργου Μου, καθότι είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός·
είμαι ο ίδιος ο μοναδικός Θεός! Είμαι ταυτόχρονα αμετάβλητος και διαρκώς μεταβαλλόμενος.
Αυτό είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να συλλάβει. Μόνο όταν σας το πω και όταν σας το
εξηγήσω θα σας καταστεί σαφές και θα είστε σε θέση να καταλάβετε. Απέναντι στους υιούς
Μου είμαι στοργικός, συμπονετικός, δίκαιος και τους πειθαρχώ, αλλά δεν τους κρίνω (αυτό
σημαίνει ότι δεν καταστρέφω τους πρωτότοκους υιούς). Απέναντι στους άλλους ανθρώπους,
εκτός των υιών Μου, αλλάζω ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την αλλαγή των εποχών: Μπορώ
να είμαι στοργικός, συμπονετικός, δίκαιος, μεγαλοπρεπής, να απονέμω κρίση, να δείχνω
οργή, να αποστέλλω κατάρες, να καίω και, τέλος, να καταστρέφω τη σάρκα τους. Αυτοί που
καταστρέφονται θα χαθούν μαζί με το πνεύμα και την ψυχή τους. Από εκείνους, όμως, που
παρέχουν υπηρεσία, μόνο το πνεύμα και η ψυχή τους θα διατηρηθούν (θα σας μιλήσω
αργότερα για τις λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς θα το κάνω αυτό πράξη, ώστε να
μπορέσετε να καταλάβετε). Ωστόσο, δεν θα έχουν ποτέ τους ελευθερία και δεν θα
αποδεσμευτούν ποτέ, επειδή είναι κατώτεροι από τον λαό Μου και βρίσκονται υπό τον έλεγχο
του λαού Μου. Ο λόγος για τον οποίο απεχθάνομαι τόσο τους παρόχους υπηρεσιών είναι ότι
όλοι τους είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, κι εκείνοι που δεν είναι πάροχοι
υπηρεσιών είναι επίσης απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Με άλλα λόγια, όλοι οι
άνθρωποι που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.
Όταν λέω ότι εκείνοι που βιώνουν την αιώνια απώλεια Μου προσφέρουν αιώνιο αίνο, εννοώ
ότι θα Μου παρέχουν υπηρεσία για πάντα. Αυτό είναι απαράβατο. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι
πάντοτε δούλοι, βόδια και άλογα. Μπορώ να τους σφαγιάσω ανά πάσα στιγμή και μπορώ να
τους επιβάλλω την κυριαρχία Μου κατά βούληση, επειδή είναι απόγονοι του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα και δεν έχουν τη διάθεσή Μου. Επίσης λόγω του ότι είναι απόγονοι του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχουν τη δική του διάθεση, δηλαδή, έχουν τη διάθεση ενός
θηρίου. Αυτό είναι απολύτως αληθές και αιωνίως αμετάβλητο! Αυτό συμβαίνει επειδή όλα
αυτά έχουν προκαθοριστεί από Μένα. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό (εννοώ ότι δεν
θα επιτρέψω σε κανέναν να παραβεί αυτόν τον κανόνα)· αν το επιχειρήσεις, θα σε πατάξω!
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Θα πρέπει να προσφεύγετε στα μυστήρια τα οποία έχω αποκαλύψει για να βλέπετε σε
ποιο στάδιο έχουν φτάσει το σχέδιο διαχείρισής Μου και το έργο Μου. Να βλέπετε τι κάνω με
τα χέρια Μου, καθώς και πάνω σε τι ανθρώπους πέφτουν οι κρίσεις και η οργή Μου. Αυτή
είναι η δικαιοσύνη Μου. Με βάση τα μυστήρια τα οποία έχω αποκαλύψει, εκτυλίσσω το έργο
Μου και διαχειρίζομαι το σχέδιό Μου. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό· πρέπει να
γίνει βήμα-βήμα, όπως Εγώ επιθυμώ. Τα μυστήρια είναι το μονοπάτι κατά μήκος του οποίου
εκτυλίσσεται το έργο Μου και είναι τα σημεία που σηματοδοτούν τα στάδια του σχεδίου
διαχείρισής Μου. Κανένας δεν θα προσθέσει ούτε θα αφαιρέσει οτιδήποτε από τα μυστήριά
Μου, γιατί αν το μυστήριο είναι λανθασμένο, τότε το μονοπάτι είναι λανθασμένο. Γιατί σας
αποκαλύπτω τα μυστήριά Μου; Ποιος είναι ο λόγος; Ποιος από εσάς μπορεί να το πει
ξεκάθαρα; Επιπλέον, έχω πει ότι τα μυστήρια είναι το μονοπάτι, οπότε τι είναι αυτό το
μονοπάτι; Είναι η διαδικασία κατά την οποία εισέρχεστε μέσα στο σώμα από τη σάρκα, κι
αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο. Αφότου αποκαλύψω τα μυστήριά Μου, οι αντιλήψεις των
ανθρώπων σταδιακά εξαλείφονται και οι σκέψεις τους σταδιακά εξασθενούν. Αυτή είναι η
διαδικασία της εισόδου στο πνευματικό βασίλειο. Γι’ αυτό λέω ότι το έργο Μου λαμβάνει
χώρα σε στάδια, κι αυτό δεν είναι κάτι αόριστο· είναι η πραγματικότητα κι αυτός είναι ο
τρόπος με τον οποίο εργάζομαι. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό και κανένας άλλος
δεν μπορεί να το επιτύχει, διότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός! Το έργο Μου
ολοκληρώνεται από Εμένα προσωπικά. Ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος ελέγχεται και
διευθετείται από Μένα και μόνο από Μένα. Ποιος τολμά να μη Με ακούει; (Όταν λέω «μόνο
από Μένα» εννοώ τον ίδιο τον Θεό, καθότι η υπόστασή Μου είναι ο ίδιος ο Θεός —άρα μην
προσκολλάστε τόσο στις δικές σας αντιλήψεις.) Ποιος τολμά να Μου εναντιωθεί; Θα
τιμωρηθεί σκληρά! Έχετε δει την κατάληξη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα! Αυτό είναι το
τέλος του, αλλά και κάτι αναπόφευκτο. Το έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί από Μένα τον
ίδιο, έτσι ώστε να εξευτελιστεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να
σηκώσει κεφάλι και θα καταστραφεί για όλη την αιωνιότητα! Τώρα ξεκινώ να αποκαλύπτω
μυστήρια. (Θυμηθείτε! Τα περισσότερα από τα μυστήρια που αποκαλύπτονται είναι
πράγματα που λέτε συχνά με το στόμα σας, αλλά κανένας δεν τα καταλαβαίνει.) Έχω πει ότι
όλα τα πράγματα που βλέπουν οι άνθρωποι ως ημιτελή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα δικά Μου
μάτια, και τα πράγματα που Εγώ βλέπω ότι μόλις ξεκινάνε, φαίνονται ήδη ολοκληρωμένα
στους ανθρώπους. Είναι αυτό παράδοξο; Όχι. Οι άνθρωποι σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο,
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επειδή έχουν τις δικές τους αντιλήψεις και σκέψεις. Τα πράγματα που σχεδιάζω
ολοκληρώνονται μέσα από τα λόγια Μου (καθιερώνονται όταν το πω Εγώ και
ολοκληρώνονται όταν το πω Εγώ). Εντούτοις, δεν Μου φαίνεται ότι τα πράγματα που έχω πει
έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στα
πράγματα που κάνω. Συνεπώς, βλέπω αυτά τα πράγματα ως ανολοκλήρωτα, παρόλο που στα
σαρκικά μάτια των ανθρώπων (λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο πώς αντιλαμβάνονται
τον χρόνο), τα συγκεκριμένα πράγματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σήμερα, οι περισσότεροι
άνθρωποι είναι καχύποπτοι απέναντί Μου, λόγω των μυστηρίων που αποκαλύπτω. Λόγω της
έλευσης της πραγματικότητας, κι επειδή οι προθέσεις Μου δεν συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις
των ανθρώπων, οι άνθρωποι προβάλλουν αντίσταση απέναντί Μου και Με αρνιούνται. Αυτό
είναι η πτώση του Σατανά στην παγίδα των δικών του μηχανορραφιών. (Θέλουν να
λαμβάνουν ευλογίες, αλλά δεν περίμεναν ότι ο Θεός θα παρέκκλινε σε τέτοιον βαθμό από τις
δικές τους αντιλήψεις, οπότε υποχωρούν.) Αυτό είναι άλλο ένα αποτέλεσμα του έργου Μου.
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να Με αινούν, να Με επευφημούν και να Με δοξάζουν. Δεν
υπάρχει απολύτως τίποτα που να μη βρίσκεται στα χέρια Μου και τα πάντα ανεξαιρέτως
εμπίπτουν στην κρίση Μου. Όταν όλοι οι λαοί συρρεύσουν στο όρος Μου και όταν οι
πρωτότοκοι υιοί επιστρέψουν νικητές, αυτό θα είναι το καταληκτικό σημείο του σχεδίου
διαχείρισής Μου. Θα είναι η στιγμή της ολοκλήρωσης του σχεδίου διαχείρισής Μου των έξι
χιλιάδων ετών. Τα πάντα διευθετούνται από Μένα προσωπικά· το έχω ήδη πει αυτό πολλές
φορές. Από τη στιγμή που εξακολουθείτε να ζείτε μέσα στις αντιλήψεις σας, Εγώ πρέπει να το
τονίζω αυτό επανειλημμένως, ώστε να μην κάνετε σφάλματα σ’ αυτό το σημείο που θα
διατάρασσαν το σχέδιό Μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να Με συνδράμουν ούτε να
συμμετάσχουν στο σχέδιο διαχείρισής Μου, επειδή εξακολουθείτε να αποτελείστε σήμερα
από σάρκα και οστά (παρόλο που ανήκετε σ’ Εμένα, εξακολουθείτε να ζείτε εν σαρκί).
Συνεπώς, λέω ότι εκείνοι που αποτελούνται από σάρκα και οστά δεν μπορούν να λάβουν την
κληρονομιά Μου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο εισέρχεστε στο πνευματικό
βασίλειο.
Στον κόσμο, οι σεισμοί είναι η απαρχή της καταστροφής. Πρώτα θα κάνω τον κόσμο,
δηλαδή τη γη, να αλλάξει και θα επακολουθήσουν επιδημίες και λιμοί. Αυτό είναι το σχέδιό
Μου, αυτά είναι τα στάδιά Μου και θα κινητοποιήσω τα πάντα για να Με υπηρετήσουν,
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προκειμένου να ολοκληρώσω το σχέδιο διαχείρισής Μου. Έτσι, ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος
θα καταστραφεί, ακόμα και χωρίς την άμεση παρέμβασή Μου. Όταν ενσαρκώθηκα για πρώτη
φορά και σταυρώθηκα, η γη σείστηκε σε τρομακτικό βαθμό, και το ίδιο θα γίνει όταν έρθει το
τέλος. Οι σεισμοί θα ξεκινήσουν την ίδια τη στιγμή κατά την οποία θα εισέρχομαι στο
πνευματικό βασίλειο από τη σάρκα. Συνεπώς, οι πρωτότοκοι υιοί δεν θα υποφέρουν καθόλου
από τη συμφορά, ενώ όσοι δεν είναι πρωτότοκοι υιοί θα υποφέρουν εν μέσω συμφορών. Έτσι,
από την οπτική των ανθρώπων, όλοι είναι πρόθυμοι να είναι πρωτότοκοι υιοί. Οι άνθρωποι
προαισθάνονται ότι αυτό δεν γίνεται για να απολαμβάνουν ευλογίες, αλλά για να γλιτώσουν
τα δεινά των συμφορών. Αυτή είναι η σκευωρία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Εντούτοις,
δεν πρόκειται να τον αφήσω ποτέ να ξεφύγει· θα τον κάνω να υποστεί την αυστηρή τιμωρία
Μου και, στη συνέχεια, να σηκωθεί και να Μου παράσχει υπηρεσία (αυτό αναφέρεται στη
διαδικασία της ολοκλήρωσης των υιών και του λαού Μου), κάνοντάς τον να πέφτει αιωνίως
θύμα των δικών του μηχανορραφιών, να δέχεται αιωνίως την κρίση Μου, και να καίγεται
αιωνίως από τις φλόγες Μου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του να Με αινούν οι πάροχοι
υπηρεσιών (τουτέστιν, τους χρησιμοποιώ για να αποκαλύψω τη μεγάλη δύναμή Μου). Δεν θα
επιτρέψω στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα να τρυπώσει στη βασιλεία Μου ούτε θα του δώσω
το δικαίωμα να Με αινέσει! (Επειδή δεν είναι άξιος· ποτέ δεν θα είναι άξιος!) Θα τον κάνω
μόνο να Μου παρέχει υπηρεσία για όλη την αιωνιότητα. Θα τον αφήσω μόνο να προσπέσει
ενώπιόν Μου. (Εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε καλύτερη μοίρα από εκείνους που
βιώνουν την αιώνια απώλεια· η καταστροφή είναι μόνο μια παροδική μορφή βαριάς τιμωρίας,
ενώ οι άνθρωποι που βιώνουν την αιώνια απώλεια θα υφίστανται βαριές τιμωρίες αιωνίως. Γι’
αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιώ τη λέξη «προσπέσει». Επειδή αυτοί οι άνθρωποι τρυπώνουν
στον οίκο Μου, απολαμβάνουν πολλή από τη χάρη Μου και κατέχουν κάποιες γνώσεις για
Μένα, χρησιμοποιώ βαριές τιμωρίες. Όσο γι’ αυτούς που βρίσκονται εκτός του οίκου Μου,
μπορεί να ειπωθεί ότι οι αδαείς δεν θα υποφέρουν.) Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις
τους, νομίζουν ότι εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε χειρότερη μοίρα από εκείνους που
βιώνουν την αιώνια απώλεια, αλλά αντιθέτως, οι τελευταίοι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά
για πάντα, ενώ εκείνοι που καταστρέφονται θα επιστρέψουν στην αιώνια ανυπαρξία.

Κεφάλαιο 109
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Εκφωνώ ομιλίες καθημερινά, μιλάω καθημερινά και αποκαλύπτω τα σπουδαία σημεία
και τέρατά Μου καθημερινά. Αυτά αποτελούν όλα το έργο του Πνεύματός Μου. Στα μάτια
των ανθρώπων είμαι μόνο ένας άνθρωπος, όμως είναι ακριβώς μέσα από αυτόν τον άνθρωπο
που αποκαλύπτω όλο Μου το Είναι και τη μεγάλη δύναμή Μου.
Καθότι οι άνθρωποι αγνοούν τον άνθρωπο που είμαι και αγνοούν τις ενέργειές Μου,
νομίζουν ότι αυτά είναι πράγματα που γίνονται από ανθρώπους. Γιατί δεν σκέφτεσαι όμως:
Μπορούν οι άνθρωποι να πετύχουν αυτό που κάνω Εγώ; Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν σε
τέτοιο σημείο, δεν κατανοούν τα λόγια Μου και δεν αντιλαμβάνονται τις πράξεις Μου.
Μοχθηροί, διεφθαρμένοι άνθρωποι! Πότε θα σε καταπιώ; Πότε θα σε θάψω στη λίμνη του
πυρός και του θείου; Πάρα πολλές φορές έχω εκδιωχθεί από την ομάδα σας, πάρα πολλές
φορές οι άνθρωποι Με έχουν προσβάλει, χλευάσει και διασύρει, και πάρα πολλές φορές οι
άνθρωποι Με έχουν κρίνει και αψηφήσει απροκάλυπτα. Τυφλοί άνθρωποι! Το ξέρετε ότι δεν
είστε τίποτε άλλο παρά μια χούφτα λάσπης στα χέρια Μου; Το ξέρετε ότι είστε ένα
αντικείμενο της δημιουργίας Μου; Τώρα η οργή Μου εξαπολύεται και κανένας δεν μπορεί να
αμυνθεί απέναντί του. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ικετεύουν επανειλημμένως
για έλεος. Όμως το έργο Μου έχει προχωρήσει σ’ αυτό το σημείο και κανένας δεν μπορεί να
το αλλάξει. Εκείνοι που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να επιστρέψουν στη λάσπη. Δεν είναι ότι
Εγώ είμαι άδικος, αλλά ότι εσείς είστε υπερβολικά διεφθαρμένοι και ακόλαστοι, και είναι
επειδή έχετε καταληφθεί από τον Σατανά και έχετε γίνει εργαλεία του. Εγώ είμαι ο ίδιος ο
άγιος Θεός, δεν γίνεται να σπιλωθώ και δεν μπορώ να κατέχω έναν μιαρό ναό. Από τώρα και
στο εξής, η λυσσασμένη μανία Μου (ακόμα πιο έντονη από την οργή ) θα αρχίσει να χιμά
επάνω σε όλα τα έθνη και τους λαούς, και θα ξεκινήσω να παιδεύω όλους εκείνους τους
απατεώνες που ήλθαν σ’ Εμένα, αλλά δεν Με γνωρίζουν. Έχω ακραίο μίσος για τους
ανθρώπους και δεν θα δείχνω πλέον έλεος, παρά θα ρίχνω όλες Μου τις κατάρες. Δεν υπάρχει
πλέον καμία απολύτως συμπόνια και αγάπη, τα πάντα θα αποτεφρωθούν ολοσχερώς και μόνο
η βασιλεία Μου θα παραμείνει, ώστε ο λαός Μου να Με δοξάζει μέσα στον οίκο Μου, να Μου
αποδίδει τιμές και να Με επευφημεί παντοτινά (αυτή είναι η λειτουργία του λαού Μου). Το
χέρι Μου θα ξεκινήσει επισήμως να παιδεύει εκείνους που βρίσκονται μέσα κι έξω από τον
οίκο Μου. Κανένα κακοποιό στοιχείο δεν θα μπορέσει να διαφύγει από το γράπωμα και την
κρίση Μου. Πρέπει όλοι να περάσουν από αυτήν τη μαρτυρική δοκιμασία και να με
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λατρεύουν. Αυτό είναι το μεγαλείο Μου και, επιπλέον, είναι ένα διοικητικό διάταγμα το οποίο
προκηρύσσω στα κακοποιά στοιχεία. Κανένας δεν μπορεί να σώσει κανέναν άλλον. Το μόνο
που μπορούν να κάνουν είναι να στρέφεται ο ένας στον άλλον, αλλά ό,τι κι αν κάνουν δεν θα
μπορέσουν να ξεγλιστρήσουν από το χέρι της παίδευσής Μου. Εδώ αποκαλύπτεται ο λόγος
που έχει ειπωθεί ότι τα διοικητικά διατάγματά Μου είναι σκληρά. Αυτό αποτελεί ένα γεγονός
που ο καθείς μπορεί να αντικρίσει με τα ίδια του τα μάτια.
Όταν αρχίσω να νευριάζω, όλοι οι δαίμονες, μεγάλοι και μικροί, θα το σκάσουν κακήν
κακώς, τρέμοντας ότι το χέρι Μου θα τους χτυπήσει και θα τους αφήσει στον τόπο. Όμως
κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από τα χέρια Μου. Στη διάθεσή Μου έχω κάθε είδους όργανα
βασανιστηρίων, τα χέρια Μου ελέγχουν τα πάντα, κρατάω τα πάντα σφιχτά στο χέρι Μου και
κανένας δεν μπορεί να δραπετεύσει. Αυτή είναι η σοφία Μου. Όταν ήρθα στον κόσμο των
ανθρώπων, είχα ήδη τελειώσει κάθε είδους προκαταρκτικό έργο, θέτοντας τα θεμέλια για την
έναρξη του έργου Μου στους ανθρώπους (επειδή Εγώ είμαι ο σοφός Θεός και αντιμετωπίζω
καταλλήλως αυτά που πρέπει να γίνουν και αυτά που δεν πρέπει να γίνουν). Αφότου τα πάντα
διευθετήθηκαν καταλλήλως, Εγώ ενσαρκώθηκα και ήρθα στον κόσμο των ανθρώπων, όμως
κανένας δεν Με αναγνώριζε. Πέραν από αυτούς που έχω διαφωτίσει, όλοι οι υιοί της
επανάστασης Με αψηφούν, Με εξευτελίζουν και Μου γυρνούν την πλάτη. Όμως στο τέλος,
θα τους κάνω να συμπεριφέρονται καλά και να είναι υποτακτικοί. Παρόλο που στους
ανθρώπους φαίνεται ότι κάνω πολλά, το σπουδαίο έργο Μου έχει ήδη τελειώσει. (Όλοι οι
άνθρωποι υπακούν πλήρως τον άνθρωπο που είμαι, τόσο με τα λόγια όσο και με την καρδιά.
Αυτό είναι ένα σημείο.) Σήμερα, θα σηκωθώ και θα παιδεύσω κάθε είδους μοχθηρών
πνευμάτων που Με αψηφούν. Ανεξαρτήτως του πόσο καιρό Με ακολουθούν, πρέπει να
φύγουν από δίπλα Μου. Δεν θέλω κανέναν που είναι εναντίον Μου (αυτοί είναι εκείνοι που
τους λείπει πνευματική κατανόηση, εκείνοι που έχουν προσωρινά καταληφθεί από μοχθηρά
πνεύματα κι εκείνοι που δεν Με γνωρίζουν). Δεν θέλω κανέναν από αυτούς! Όλοι τους θα
εξαλειφθούν και θα γίνουν υιοί της αιώνιας καταδίκης! Αφότου Μου παράσχουν σήμερα
υπηρεσία, πρέπει όλοι τους μετά να φύγουν. Μην παραμένετε στον οίκο Μου, μην είστε
ξεδιάντροποι και μην παρασιτείτε. Εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά είναι όλοι υιοί του
διαβόλου και θα χαθούν για πάντα. Όλοι εκείνοι που Με αψηφούν θα φύγουν αθόρυβα από
δίπλα Μου, έτσι το έργο Μου θα προχωράει πιο ανεμπόδιστα, χωρίς άλλες διακοπές. Τα
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πάντα θα γίνονται κατόπιν εντολής Μου, χωρίς τυχόν εμπόδια και κωλύματα. Όλοι θα πέσουν
ενώπιον του βλέμματός Μου και θα καταστραφούν στην αποτέφρωσή Μου. Αυτό αποδεικνύει
την παντοδυναμία Μου, την τέλεια σοφία Μου (ό,τι έκανα μέσα στους πρωτότοκους υιούς
Μου). Αυτό θα προσδώσει μεγαλύτερη δόξα στο όνομά Μου και θα προσδώσει μεγαλύτερη
δόξα σ’ Εμένα. Από αυτά που κάνω και από τον τόνο της φωνής Μου θα καταλάβετε όλοι ότι
έχω ολοκληρώσει πλήρως το έργο Μου στον οίκο Μου και ότι έχω ξεκινήσει να στρέφομαι
προς τα έθνη των Εθνικών. Ξεκινώ το έργο Μου εκεί και εκτελώ το επόμενο στάδιο του έργου
Μου.
Τα περισσότερα από τα λόγια Μου δεν ταιριάζουν με τις αντιλήψεις σας, όμως υιοί Μου,
μη φύγετε. Το ότι δεν ταιριάζουν με τις ανθρώπινες αντιλήψεις δεν σημαίνει ότι δεν είναι η
φωνή Μου. Ακριβώς εξ αυτού μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι η φωνή Μου. Αν ταίριαζαν με τις
ανθρώπινες αντιλήψεις, τότε θα ήταν το έργο μοχθηρών πνευμάτων. Έτσι, πρέπει να
καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για τα λόγια Μου, να κάνετε αυτά που κάνω και να
αγαπάτε αυτά που αγαπώ. Αυτή η τελική εποχή είναι επίσης η εποχή που θα εμφανιστούν
ξανά όλες οι συμφορές και, επιπλέον, η εποχή που θα αποκαλύψω όλες Μου τις διαθέσεις.
Όταν ξεκινήσουν να ηχούν όλες οι άγιες σάλπιγγές Μου, οι άνθρωποι θα τρέμουν πραγματικά
από φόβο και τότε κανένας δεν θα τολμήσει να διαπράξει κανένα κακό, αντιθέτως θα Με
προσκυνούν, εκτιμώντας τη σοφία και την παντοδυναμία Μου. Εγώ είμαι, εξάλλου, ο ίδιος ο
σοφός Θεός! Ποιος μπορεί να Με αντικρούσει; Και ποιος τολμά να ξεσηκωθεί εναντίον Μου;
Ποιος τολμά να μην παραδεχτεί τη σοφία Μου; Ποιος τολμά να μη γνωρίζει την
παντοδυναμία Μου; Όταν το Πνεύμα Μου πραγματοποιεί σπουδαίο έργο σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη, όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν την παντοδυναμία Μου, όμως ο στόχος Μου δεν έχει
επιτευχθεί ακόμα. Θέλω οι άνθρωποι να δούνε την παντοδυναμία Μου λόγω του μένους Μου,
να δούνε τη σοφία Μου και τη δόξα της υπόστασής Μου. (Αυτά είναι όλα στους πρωτότοκους
υιούς, χωρίς κανένα σφάλμα. Εκτός από αυτούς, κανένας δεν μπορεί να αποτελεί κομμάτι της
υπόστασής Μου· αυτό έχει οριστεί από Μένα.) Στον οίκο Μου υπάρχουν ατελείωτα μυστήρια
που είναι ασύλληπτα για τους ανθρώπους. Όταν μιλάω, οι άνθρωποι λέτε ότι είμαι
υπερβολικά ανελέητος, λένε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι Με αγαπάνε ήδη ως έναν βαθμό.
Όμως, γιατί λέω ότι αυτοί είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Και γιατί θα
τους εγκαταλείψω έναν προς έναν; Δεν είναι καλύτερα να έχω περισσότερους ανθρώπους
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στον οίκο Μου; Ωστόσο, Εγώ ενεργώ μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ένας
περισσότερος ούτε ένας λιγότερος από τον αριθμό που έχω προκαθορίσει. (Αυτό είναι το
διοικητικό διάταγμά Μου. Όχι μόνο δεν μπορεί να αλλαχτεί από τους ανθρώπους, αλλά
ακόμα κι Εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω, επειδή δεν μπορώ να υποκύψω απέναντι στον
Σατανά. Αυτό είναι αρκετό για να αποδείξω τη σοφία και το μεγαλείο Μου. Εγώ είμαι ο ίδιος
ο Θεός, ο Ένας. Μόνο οι άνθρωποι υποκλίνονται ενώπιόν Μου· Εγώ δεν υποκύπτω απέναντι
στους ανθρώπους.) Αυτό είναι ακριβώς το σημείο που εξευτελίζει περισσότερο απ’ οτιδήποτε
άλλο τον Σατανά. Οι άνθρωποι που έχω επιλέξει είναι όλοι τους ταπεινοί, υποτακτικοί,
υπάκουοι και ειλικρινείς, και μπορούν να Με υπηρετούν με ταπεινότητα και στην αφάνεια. (Ο
Σατανάς ήθελε να το χρησιμοποιήσει αυτό για να Με ταπεινώσει, όμως Εγώ αντεπιτέθηκα.) Η
διάθεσή Μου μπορεί να γίνει ορατή μέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Όταν θα έχω επιστρέψει
νικητής από τη μάχη, θα χρίσω τους πρωτότοκους υιούς Μου βασιλιάδες στη βασιλεία Μου,
και μόνον τότε θα αρχίσω να αναπαύομαι, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα είναι βασιλιάδες
στο πλάι Μου. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου Με εκπροσωπούν και Με εκφράζουν. Με την ταπεινή
και αφανή υπηρεσία τους Με υπακούν, με την ειλικρίνειά τους εκτελούν τα λόγια Μου, με την
ειλικρίνειά τους λένε αυτά που λέω και με την ταπεινότητά τους αποδίδουν τιμές στο όνομά
Μου (χωρίς αναίδεια ή βαναυσότητα, αλλά με μεγαλείο και οργή). Οι πρωτότοκοι υιοί Μου!
Ήρθε η ώρα για την κρίση του σύμπαντος κόσμου! Σας δίνω ευλογίες, σας δίνω εξουσία και
σας επιβραβεύω με ευλογίες! Τα πάντα έχουν ήδη επιτευχθεί και όλα ελέγχονται από εσάς,
διευθετούνται από εσάς, καθότι Εγώ είμαι ο Πατέρας σας, Εγώ είμαι ο ισχυρός πύργος σας,
Εγώ είμαι το καταφύγιό σας, Εγώ είμαι η στήριξή σας και, επιπλέον, Εγώ είμαι ο Ένας και
Παντοδύναμός σας, Εγώ είμαι τα πάντα για εσάς! Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου και τα
πάντα βρίσκονται επίσης στα δικά σας χέρια. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κι εχθές, ακόμα και
αύριο! Αυτό δεν είναι άξιο εορτασμού; Δεν αξίζει τις επευφημίες σας; Όλοι εσείς, δεχθείτε
από Μένα το μερίδιο που σας αξίζει! Σας δίνω όλο Μου το Είναι και δεν κρατάω το
παραμικρό, επειδή όλα Μου τα υπάρχοντα είναι δικά σας και όλα Μου τα πλούτη ανήκουν σ’
εσάς. Αυτός είναι ο λόγος που είπα «πολύ καλά», αφότου σας δημιούργησα.
Γνωρίζετε ποιος διευθύνει τα όσα κάνετε, σκέφτεστε και λέτε σήμερα; Και για ποιον λόγο
κάνετε τα όσα κάνετε; Σας ρωτάω, πώς θα παρευρεθείτε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου;
Είναι σήμερα; Ή είναι στο μέλλον; Τι είναι το δείπνο του γάμου του Αρνίου; Δεν ξέρετε,
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σωστά; Τότε θα σας το εξηγήσω: Όταν ήρθα στον κόσμο των ανθρώπων, είχα κανονίσει ώστε
κάθε είδους ανθρώπου, ύλης και πραγμάτων να υπηρετούν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα.
Τώρα που τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί, πετάω του παρόχους υπηρεσιών στην άκρη. Τι σχέση
έχει αυτό με το δείπνο του γάμου; Όταν αυτοί οι άνθρωποι Μου παρέχουν υπηρεσία, δηλαδή,
όταν μεταμορφώνομαι σε Αμνό, νιώθω τη γεύση του δείπνου του γάμου. Δηλαδή, όλος ο
πόνος που έχω νιώσει, όλα τα πράγματα που έχω κάνει, όλα όσα έχω πει, όλοι όσοι έχω
συναντήσει, και όλα όσα έχω κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής Μου συνιστούν το γαμήλιο
δείπνο. Αφότου πήρε το χρίσμα ο άνθρωπος που είμαι, εσείς Με ακολουθήσατε (εκείνη τη
φορά ήμουν ο Αμνός), οπότε, υπό την καθοδήγησή Μου έχετε βιώσει κάθε είδους πόνο και
συμφορά, την εγκατάλειψη και τη διαβολή από τον κόσμο, την εγκατάλειψη από την
οικογένεια και ζείτε μέσα στην ευλογία Μου. Αυτά όλα είναι το δείπνο του γάμου του Αρνίου.
Χρησιμοποιώ το «δείπνο του γάμου» επειδή όλα όσα σας καθοδηγώ να κάνετε είναι για να
σας κερδίσω. Όμως όλα αυτά αποτελούν μέρος του δείπνου. Στο μέλλον, κάποιος μπορεί να
πει ακόμα και σήμερα, όλα όσα θα απολαμβάνετε, όλα όσα θα κερδίζετε και η βασιλική
δύναμη που θα μοιράζεστε μαζί Μου είναι όλα το δείπνο. Η αγάπη Μου έρχεται σε όλους
εκείνους που Με αγαπούν. Αυτοί που αγαπώ θα παραμείνουν για πάντα, δεν θα εξαλειφθούν
ποτέ, θα είναι παντοτινά μέσα στην αγάπη Μου. Είναι για πάντα!

Κεφάλαιο 110
Η στιγμή που θα αναπαυτώ θα είναι όταν θα έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα και, επιπλέον,
θα είναι η στιγμή που τα πάντα θα βρίσκονται σε τάξη. Πραγματοποιώ αυτοπροσώπως το
δικό Μου έργο, ενορχηστρώνω τα πάντα και διευθετώ τα πάντα ο ίδιος. Όταν έρθω από τη
Σιών και όταν επιστρέψω, όταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου ολοκληρωθούν από Μένα, θα έχω
ολοκληρώσει το σπουδαίο έργο Μου. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, κάτι που
γίνεται πρέπει να μπορεί να φαίνεται και να αγγίζεται, όμως όπως το βλέπω Εγώ, τα πάντα
είναι ολοκληρωμένα τη στιγμή που δημιουργώ το σχέδιό Μου. Η Σιών είναι ο τόπος που ζω
και ο προορισμός Μου, είναι ο τόπος όπου αποκαλύπτω την παντοδυναμία Μου και εκεί όπου
οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα μοιραστούμε την οικογενειακή ευτυχία μας. Είναι ο τόπος
όπου θα ζήσω μαζί τους για όλη την αιωνιότητα. Η Σιών, ένας πανέμορφος τόπος, η Σιών,
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ένας τόπος που οι άνθρωποι προσμένουν. Αμέτρητοι άνθρωποι την έχουν ποθήσει ανά τους
αιώνες, όμως από το ξεκίνημα, ούτε ένας δεν έχει εισέλθει στη Σιών. (Ούτε καν κάποιος από
τους αγίους και τους προφήτες των παλιότερων εποχών. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέγω
τους πρωτότοκους υιούς Μου κατά τις έσχατες ημέρες, και όλοι γεννιούνται μέσα σ’ αυτό το
χρονικό διάστημα, καθώς και μέσω αυτού γίνονται πιο εμφανή το έλεος και η χάρη Μου για
τα οποία έχω μιλήσει.) Όλοι όσοι είναι τώρα πρωτότοκοι υιοί θα εισέλθουν μαζί Μου στη Σιών
και θα απολαμβάνουν αυτήν την ευλογία. Ανυψώνω τους πρωτότοκους υιούς Μου σε έναν
ορισμένο βαθμό, επειδή έχουν το επίπεδό Μου και την ένδοξη εικόνα Μου και μπορούν να
γίνουν μάρτυρές Μου, καθώς και να Με εξυμνήσουν και να Με βιώσουν. Ακόμα περισσότερο,
έχουν την ικανότητα να νικήσουν τον Σατανά και να ταπεινώσουν τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα. Κι αυτό επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι αγνοί παρθένοι, είναι αυτό που
αγαπώ και εκείνοι που έχω επιλέξει και προτιμώ. Ο λόγος που τους ανυψώνω είναι επειδή
μπορούν να κρατήσουν τη δική τους θέση και έχουν την ικανότητα ταπεινά και αθόρυβα να
Με υπηρετούν και να γίνονται ισχυροί μάρτυρές Μου. Έχω αφιερώσει όλη Μου την ενέργεια
στους πρωτότοκους υιούς Μου και έχω διευθετήσει προσεκτικά όλα τα είδη των ανθρώπων,
τα συμβάντα και τα πράγματα για την υπηρεσία τους. Στο τέλος θα κάνω τους πάντες να
δούνε την πλήρη δόξα Μου μέσα από τους πρωτότοκους υιούς Μου, και θα κάνω τους πάντες
να πειστούν για Μένα, χάρη στους πρωτότοκους υιούς Μου. Δεν θα εξαναγκάσω κανέναν
δαίμονα, όμως δεν φοβάμαι αν αυτοί δρουν ανεξέλεγκτοι ούτε την απερισκεψία τους, επειδή
έχω μάρτυρες κι έχω εξουσία στα χέρια Μου. Ακούστε εσείς, είδος του Σατανά! Κάθε λέξη
που λέω και κάθε τι που κάνω είναι όλα για να οδηγήσω στην τελείωση τους πρωτότοκους
υιούς Μου, οπότε εσύ πρέπει να ακούς τις εντολές Μου και να υπακούς τους πρωτότοκους
υιούς Μου· διαφορετικά θα σε αντιμετωπίσω κάνοντάς σε να υποστείς άμεση απώλεια! Οι
πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν ήδη ξεκινήσει να φέρουν εις πέρας τα διοικητικά διατάγματά
Μου, επειδή μόνον αυτοί είναι άξιοι να κρατήσουν ψηλά τον θρόνο Μου κι Εγώ τους έχω
δώσει ήδη το χρίσμα. Όποιοι δεν υπακούν τους πρωτότοκους υιούς Μου, είναι σίγουρο ότι δεν
είναι καλοί. Πέραν κάθε αμφιβολίας, έχουν αποσταλεί από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα για
να αναστατώσουν το σχέδιο διαχείρισής Μου, και τέτοιου είδους αποβράσματα θα πρέπει να
εκδιωχθούν αμέσως από τον οίκο Μου. Δεν θέλω ένα τέτοιο πράγμα να Μου παρέχει
υπηρεσία. Θα αντιμετωπίσει αιώνια καταστροφή και πολύ σύντομα μάλιστα, χωρίς καμία
καθυστέρηση! Όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία Μου πρέπει να έχουν ήδη λάβει την έγκρισή
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Μου· πρέπει να είναι υπάκουοι και να μη λογαριάζουν το τίμημα που καταβάλουν. Αν είναι
επαναστατικοί, τότε δεν αξίζουν να Μου παρέχουν υπηρεσία και δεν χρειάζομαι τέτοιου
είδους πλάσματα. Θα πρέπει να τραπούν σε φυγή, δεν τους θέλω με τίποτα! Πρέπει να σας
είναι σαφές αυτό τώρα! Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσία πρέπει να το κάνουν καλά και να μη
δημιουργούν προβλήματα. Αν νιώθεις απελπισμένος και αρχίσεις να δημιουργείς
προβλήματα, θα σε τελειώσω στη στιγμή! Έχει γίνει αυτό σαφές σ’ εσάς που Μου παρέχετε
υπηρεσία; Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου.
Το να γίνονται μάρτυρές Μου αποτελεί καθήκον των πρωτότοκων υιών Μου, οπότε δεν
απαιτώ από εσάς να κάνετε οτιδήποτε για Μένα. Το μόνο που απαιτώ είναι να εκτελείτε
σωστά το καθήκον σας και να απολαμβάνετε τις ευλογίες που σας δίνω, προκειμένου να είναι
ευχαριστημένη η καρδιά Μου. Όταν ταξίδεψα μέσα από ολόκληρο το σύμπαν και ως τα
πέρατα της γης, επέλεξα τους πρωτότοκους υιούς Μου και τους οδήγησα στην ολοκλήρωση.
Αυτό είναι κάτι που ολοκλήρωσα πριν δημιουργήσω τον κόσμο. Κανένας από τους ανθρώπους
δεν το γνωρίζει αυτό, όμως το έργο Μου επιτεύχθηκε αθόρυβα. Αυτό δεν εναρμονίζεται με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων! Όμως τα γεγονότα είναι αυτά και κανένας δεν μπορεί να τα
αλλάξει. Οι δαίμονες, τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί, έχουν αποκαλύψει την πραγματική
τους μορφή μέσα από τις προφάσεις τους κι έχουν γίνει υποκείμενα της παίδευσής Μου σε
διάφορους βαθμούς. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και υπάρχει σοφία στα λόγια Μου.
Έχετε δει κάτι από αυτά που λέω και κάνω; Απλώς κάνω και λέω πράγματα; Είναι τα λόγια
Μου απλώς σκληρά ή κριτικά ή παρηγορητικά; Αυτό είναι εξαιρετικά απλοϊκό, όμως για τους
ανθρώπους, το να το βλέπουν αυτό κάθε άλλο παρά απλό είναι. Δεν υπάρχει μόνο σοφία,
κρίση, δικαιοσύνη, μεγαλείο και παρηγοριά στα λόγια Μου· ακόμα περισσότερο, εμπεριέχουν
αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Κάθε μία από τις λέξεις Μου αποτελεί ένα μυστήριο που δεν
μπορεί να αποκαλυφθεί από τους ανθρώπους. Τα λόγια Μου είναι εντελώς ανεξιχνίαστα και,
παρόλο που τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί, με βάση τις ικανότητες των ανθρώπων
εξακολουθούν να βρίσκονται πέραν του πεδίου της φαντασίας και της κατανόησής τους. Η
πιο ευκολονόητη λέξη για Μένα είναι το πιο δυσκολονόητο πράγμα για τους ανθρώπους,
οπότε η διαφορά ανάμεσα σ’ Εμένα και τους ανθρώπους είναι η διαφορά ανάμεσα στον
ουρανό και τη γη. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να αλλάξω ολότελα τη μορφή των
πρωτότοκων υιών Μου και να τους κάνω να εισέλθουν πλήρως στο σώμα. Στο μέλλον, όχι
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μόνο θα εισέλθουν στο σώμα από τη σάρκα, αλλά θα αλλάξουν και τη μορφή τους εντός του
σώματος σε διάφορους βαθμούς. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι
δεν μπορούν να κάνουν, δεν έχουν απολύτως κανέναν τρόπο να το κάνουν. Οπότε, ακόμα κι
αν σας το εξηγούσα με κάθε λεπτομέρεια, και πάλι δεν θα καταλαβαίνατε. Μπορείτε μόνο να
εισέλθετε σε μια αίσθηση του υπερφυσικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ο ίδιος ο
σοφός Θεός.
Όταν αντικρίζετε τα μυστήριά Μου, όλοι σας έχετε κάποια αντίδραση. Παρόλο που δεν
τα αποδέχεστε ούτε τα αναγνωρίζετε με την καρδιά σας, τα αναγνωρίζετε με τα λόγια σας.
Αυτό το είδος ανθρώπων είναι το πιο δόλιο, οπότε όταν αποκαλύψω τα μυστήρια θα τους
εξοντώσω και θα τους απαρνηθώ έναν προς έναν. Όμως όλα όσα κάνω γίνονται σε στάδια.
Δεν κάνω τίποτα βιαστικά ούτε καταλήγω τυφλά σε συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή
έχω θεϊκή διάθεση. Οι άνθρωποι είναι εντελώς ανίκανοι να δουν ξεκάθαρα τι κάνω επί του
παρόντος, τι θα κάνω στο επόμενο στάδιο. Μόνο όταν μιλήσω για τα λόγια του ενός σταδίου,
ο τρόπος εργασίας Μου κάνει ένα βήμα μπροστά μαζί Μου. Τα πάντα γίνονται μέσα στα
λόγια Μου, τα πάντα αποκαλύπτονται μέσα στα λόγια Μου, συνεπώς, κανένας δεν θα πρέπει
να είναι ανυπόμονος. Αρκεί το να Μου παρέχει σωστή υπηρεσία. Πριν από τις εποχές έδωσα
μια προφητεία για ένα δέντρο συκής, όμως κατά την πάροδο των εποχών κανένας δεν είδε
ένα δέντρο συκής και κανένας δεν μπορούσε να το εξηγήσει, και παρόλο που αυτή η φράση
είχε αναφερθεί σε παλιότερους αίνους, κανένας δεν γνώριζε το πραγματικό της νόημα. Αυτή
η φράση έκανε τους ανθρώπους να σαστίσουν, όπως ακριβώς η φράση «η μεγάλη
καταστροφή», και ήταν ένα μυστήριο που δεν αποκάλυψα ποτέ στους ανθρώπους. Οι
άνθρωποι νόμιζαν ότι το δέντρο συκής ήταν πιθανόν κάποιου είδους δέντρου με καλούς
καρπούς ή ότι ίσως ήταν κάποια περαιτέρω αναφορά στους αγίους, όμως εξακολουθούσαν να
είναι πολύ μακριά από το πραγματικό νόημα. Θα σας το εξηγήσω όταν ανοίξω τον πάπυρό
Μου στις έσχατες ημέρες. (Ο πάπυρος αναφέρεται σε όλα τα λόγια που έχω πει, τα λόγια Μου
κατά τις έσχατες ημέρες —όλα βρίσκονται μέσα του.) Το δέντρο συκής αναφέρεται στα
διοικητικά διατάγματά Μου και σε κάθε ένα διοικητικό διάταγμά Μου ξεχωριστά, αλλά αυτό
είναι απλώς ένα μέρος αυτού. Η ανάπτυξη του δέντρου συκής αναφέρεται σ’ Εμένα που
αρχίζω να εργάζομαι και να μιλάω ως ενσαρκωμένος, όμως τα διοικητικά διατάγματά Μου
δεν είχαν γίνει ακόμα γνωστά (επειδή αυτό ήταν πριν υπάρξει κάποια μαρτυρία του ονόματός
328

Μου και κανένας δεν γνώριζε τα διοικητικά διατάγματά Μου). Όταν κατατεθεί μαρτυρία για
το όνομά Μου και διαδοθεί, όταν δοξαστεί απ’ όλους τους ανθρώπους, όταν τα διοικητικά
διατάγματά Μου αποφέρουν καρπούς, τότε θα είναι η στιγμή που θα καρποφορήσει το
δέντρο συκής. Αυτή είναι η πλήρης εξήγηση χωρίς παραλειπόμενα· έχει γίνει πλήρης
αποκάλυψη. (Το λέω αυτό επειδή στα προηγούμενα λόγια Μου υπήρχε ένα κομμάτι που δεν
είχε ακόμα αποκαλυφθεί πλήρως, οπότε έπρεπε να περιμένετε και να αναζητείτε
υπομονετικά.)
Όταν οδηγήσω στην τελείωση τους πρωτότοκους υιούς Μου, θα αποκαλύψω τη δόξα
Μου στην πλήρη της έκταση, την ολοκληρωμένη εμφάνισή Μου στον σύμπαν κόσμο εν
σώματι, πάνω απ’ όλους τους ανθρώπους, μέσα στην ίδια την υπόστασή Μου. Θα είναι επάνω
στο Όρος Σιών, μέσα στη δόξα Μου και, ιδιαιτέρως, εν μέσω μιας ομοβροντίας από αίνους,
ενώ οι εχθροί Μου θα οπισθοχωρήσουν από γύρω Μου, πέφτοντας στο πηγάδι της αβύσσου,
στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Αυτό που μπορούν να φανταστούν σήμερα οι
άνθρωποι είναι περιορισμένο, και δεν συνάδει με την αρχική Μου πρόθεση· αυτός είναι ο
λόγος που στοχεύω καθημερινά τις αντιλήψεις και τις σκέψεις των ανθρώπων όταν μιλάω. Θα
υπάρξει μία μέρα (η μέρα της εισόδου στο σώμα) που ό,τι λέω θα σας αρμόζει απολύτως και
δεν θα υπάρχει καμία αντίσταση. Εκείνη τη στιγμή δεν θα έχετε πλέον τις δικές σας σκέψεις
κι Εγώ δεν θα μιλάω άλλο. Καθώς δεν θα έχετε πλέον τις δικές σας σκέψεις, Εγώ απλώς θα
σας διαφωτίζω απευθείας. Αυτή είναι η ευλογία που απολαμβάνουν οι πρωτότοκοι υιοί, και
αυτό θα συμβεί όταν θα βασιλεύουν μαζί Μου σαν βασιλιάδες. Τα ανθρώπινα όντα δεν
πιστεύουν σε πράγματα που δεν μπορούν να φανταστούν, κι αν υπάρχουν μερικοί που
πιστεύουν, αυτό οφείλεται στη συγκεκριμένη διαφώτισή Μου. Διαφορετικά, κανένας δεν θα
πίστευε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το περάσουν. (Αν δεν περάσουν από αυτό το
στάδιο, η μεγάλη δύναμή Μου δεν θα μπορέσει να αποκαλυφθεί μέσα απ’ αυτό, που σημαίνει
ότι χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να απαλλάξω τους ανθρώπους από τις αντιλήψεις τους.
Κανένας άλλος δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο και κανένας δεν μπορεί να Με
αντικαταστήσει. Εγώ είμαι ο Ένας και μοναδικός που μπορεί να το ολοκληρώσει· ωστόσο,
αυτό δεν είναι απόλυτο. Πρέπει να πραγματοποιήσω αυτό το έργο μέσω των ανθρώπων.) Οι
άνθρωποι νιώθουν γεμάτοι ενέργεια, αφότου ακούσουν τα λόγια Μου, αλλά στο τέλος όλοι
τους οπισθοχωρούν. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν μυστήρια που
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οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί, κι
Εγώ θα σας επιτρέψω να το δείτε μέσα απ’ αυτά που αποκαλύπτω. Μέσα απ’ αυτά μπορείτε
να δείτε το πραγματικό νόημα των λεγομένων Μου: «Θα ξεριζώσω όλους εκείνους που δεν
είναι κατάλληλοι για τη χρήση Μου». Οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν μια πλειάδα
φανερώσεων, όπως και οι εχθροί Μου. Θα σας αποκαλυφθούν όλοι, ένας προς έναν.
Θυμηθείτε! Όλοι εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου έχουν το έργο των μοχθηρών
πνευμάτων. Είναι όλοι λακέδες του Σατανά. (Σύντομα θα αποκαλυφθούν όλοι, ένας προς
έναν, όμως υπάρχουν ορισμένοι που πρέπει να παρέχουν υπηρεσία μέχρι τέλους και
ορισμένοι που πρέπει να παρέχουν υπηρεσία για κάποιο χρονικό διάστημα.) Υπό το έργο των
λόγων Μου, όλοι θα δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο.
Κάθε έθνος, κάθε τόπος και κάθε θρήσκευμα απολαμβάνουν τα πλούτη του ονόματός
Μου. Επειδή η καταστροφή ζυμώνεται επί του παρόντος, και είναι στα χέρια Μου, και
ετοιμάζομαι να την αφήσω σταδιακά να πέσει σαν βροχή, όλοι γυρεύουν επειγόντως την
αληθινή οδό, η οποία πρέπει να αναζητηθεί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει την καταβολή όλου
του τιμήματος. Σε όλα τα πράγματα Εγώ έχω τον δικό Μου χρόνο. Όποτε πω ότι θα
ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί τότε, με ακρίβεια λεπτού, με ακρίβεια δευτερολέπτου. Κανένας
δεν μπορεί να το καθυστερήσει ή να το σταματήσει. Εξάλλου, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας
είναι ο εχθρός Μου που θα νικηθεί κατά κράτος. Είναι ένας πάροχος υπηρεσιών για Μένα και
κάνει ό,τι του πω, χωρίς να φέρει καμία αντίσταση. Είναι πραγματικά το υποζύγιό Μου. Όταν
θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Μου, θα τον πετάξω στο πηγάδι της αβύσσου, μέσα στη λίμνη
της φωτιάς και του θειαφιού (το οποίο αναφέρεται στους κατεστραμμένους). Οι
κατεστραμμένοι δεν θα γευτούν απλώς τον θάνατο, αλλά θα τιμωρηθούν σκληρά για τους
διωγμούς που εξαπέλυσαν εναντίον Μου. Αυτό είναι έργο που θα πραγματοποιήσω και πάλι
μέσω των παρόχων υπηρεσιών. Θα κάνω τον Σατανά να αυτοσφαγιαστεί και να
αυτοκαταστραφεί, εξολοθρεύοντας πλήρως του απόγονους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.
Αυτό είναι μόνο ένα μέρος του έργου Μου. Στη συνέχεια, θα στραφώ προς τα έθνη των
Εθνικών. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου.

Κεφάλαιο 111
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Όλα τα έθνη θα είναι ευλογημένα χάρη σ’ Εσένα, όλοι οι λαοί θα Με επιδοκιμάζουν και
θα με δοξάζουν χάρη σ’ Εσένα. Η βασιλεία Μου θα ανθίσει και θα αναπτυχθεί, και θα
παραμείνει για πάντα. Σε κανέναν δεν θα επιτραπεί να την τσαλαπατήσει και δεν θα
επιτραπεί σε οτιδήποτε που δεν συμμορφώνεται μ’ Εμένα να υπάρχει, καθότι Εγώ είμαι ο
ίδιος ο μεγαλοπρεπής και απρόσβλητος Θεός. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να Με κρίνει και δεν
επιτρέπω σε κανέναν να μη είναι συμβατός μ’ Εμένα. Αυτό αρκεί για να αποδείξω τη διάθεση
και το μεγαλείο Μου. Όταν οποιοσδήποτε Μου αντιστέκεται, τον τιμωρώ εν ευθέτω χρόνω.
Γιατί δεν Με έχει δει κανένας να τιμωρώ κάποιον; Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει έρθει
ακόμα η ώρα Μου και το χέρι Μου δεν έχει ακόμα ενεργήσει πραγματικά. Παρόλο που έχουν
πέσει μεγάλες συμφορές, αυτό απλώς μιλάει για το πόσο μεγάλες συμφορές συνεπάγονται,
ενώ η πραγματικότητα των μεγάλων συμφορών δεν έχει χτυπήσει κανέναν. Έχετε καταλάβει
οτιδήποτε από τα λόγια Μου; Θα ξεκινήσω σήμερα να απελευθερώνω την πραγματικότητα
των μεγάλων συμφορών. Μετά απ’ αυτό, οποιοσδήποτε Μου αντιστέκεται θα δέχεται
χτυπήματα από το χέρι Μου. Στο παρελθόν απλώς αποκάλυψα ορισμένους ανθρώπους και
καμία μεγάλη συμφορά δεν ήρθε. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά από το παρελθόν.
Από τη στιγμή που σας έχω πει τα πάντα σχετικά με το πόσο μεγάλες συμφορές
συνεπάγονται, σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή θα ανακοινώσω δημοσίως την
πραγματικότητα των μεγάλων συμφορών. Πριν από αυτό, κανένας δεν είχε αγγιχτεί από
κάποια μεγάλη συμφορά, οπότε, οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή οι υιοί του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα) συνέχισαν να δρουν ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα. Όταν έρθει η
πραγματικότητα, αυτά τα πράγματα θα είναι εντελώς βέβαια. Διαφορετικά, οι πάντες θα
είναι αβέβαιοι για Μένα και κανένας δεν θα είναι ξεκάθαρος για Μένα. Αυτό είναι το
διοικητικό διάταγμά Μου. Από αυτό μπορεί να φανεί ότι ο τρόπος εργασίας Μου
(αναφέρομαι στον τρόπο εργασίας Μου σε όλους τους ανθρώπους) έχει αρχίσει να αλλάζει:
Στους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα δείχνω την οργή Μου, δείχνω την κρίση
Μου και την κατάρα Μου, και το χέρι Μου έχει αρχίσει να παιδεύει όλους εκείνους που Μου
αντιστέκονται. Στους πρωτότοκους υιούς Μου δείχνω το έλεος και την αγάπη Μου. Ακόμα
περισσότερο, στους πρωτότοκους υιούς Μου δείχνω την αγία και απρόσβλητη διάθεσή Μου,
δείχνω την εξουσία Μου και δείχνω την υπόστασή Μου. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν
κατασταλάξει στο να Μου παρέχουν υπηρεσία, ενώ οι πρωτότοκοι υιοί Μου γίνονται ολοένα
πιο γνωστοί. Κατατροπώνοντας εκείνους που Μου αντιστέκονται, αφήνω τους παρόχους
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υπηρεσιών να δουν το άτεγκτο χέρι Μου, ώστε να Μου παρέχουν υπηρεσία με σεβασμό και
τρέμουλο, ενώ αφήνω τους πρωτότοκους υιούς Μου να δουν την εξουσία Μου και να Με
κατανοήσουν καλύτερα, ώστε να εξελιχθούν στη ζωή. Τα λόγια που είπα κατά την τελευταία
περίοδο (όπως τα διοικητικά διατάγματα, η προφητεία και η κρίση όλων των ειδών των
ανθρώπων) αρχίζουν να εκπληρώνονται με τη σειρά, δηλαδή, οι άνθρωποι θα δουν τα λόγια
Μου να υλοποιούνται μπροστά στα μάτια τους, θα δουν ότι κανένα από τα λόγια Μου δεν
είναι ατελέσφορο, όλα είναι πρακτικά. Πριν εκπληρωθούν τα λόγια Μου, πολλοί άνθρωποι θα
φύγουν επειδή δεν θα έχουν εκπληρωθεί. Αυτός είναι ο τρόπος που εργάζομαι. Δεν είναι μόνο
η λειτουργία της σιδερένιας ράβδου Μου, είναι ακόμα περισσότερο η σοφία των λόγων Μου.
Μέσα απ’ αυτά μπορεί κανείς να δει την παντοδυναμία Μου και να δει το μίσος Μου για τον
μεγάλο κόκκινο δράκοντα. (Αυτό μπορεί να γίνει ορατό μόνο αφότου ξεκινήσω το έργο Μου.
Για την ώρα αποκαλύπτονται ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της
παίδευσής Μου, αλλά δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις μεγάλες συμφορές. Αυτό δεν είναι
δύσκολο να γίνει κατανοητό. Συνεπώς, μπορεί να γίνει εμφανές ότι, από τώρα και στο εξής,
θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν τον τρόπο εργασίας Μου.
Σήμερα σας λέω ότι δεν θα είστε αδύναμοι εξαιτίας αυτού, όταν έρθει η ώρα. Αυτό είναι που
σας εμπιστεύομαι, καθότι θα συμβούν πράγματα που οι άνθρωποι έχουν να δουν από τον
καιρό της αρχαιότητας, κι αυτό θα καταστήσει δύσκολο για τους ανθρώπους να αφήσουν
κατά μέρους τα συναισθήματα και την αυταρέσκειά τους.) Ο λόγος που χρησιμοποιώ
διαφορετικά μέσα για να τιμωρήσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα είναι επειδή είναι ο εχθρός
Μου και είναι ο αντίπαλός Μου. Πρέπει να καταστρέψω όλους τους απογόνους του. Μόνον
τότε θα μπορέσω να βγάλω το μίσος από την καρδιά Μου και μόνον τότε θα μπορέσω να
ταπεινώσω καταλλήλως τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Μόνον αυτό σημαίνει την πλήρη
καταστροφή του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και τη ρίψη του στη λίμνη της φωτιάς και του
θειαφιού και στο πηγάδι της αβύσσου.
Όχι μόνον εχθές, αλλά επίσης σήμερα και ιδιαιτέρως αύριο, θα αφήσω τους πρωτότοκους
υιούς Μου να βασιλέψουν μαζί Μου και να συμμετάσχουν μαζί Μου στη διακυβέρνηση όλων
των εθνών και στην απόλαυση ευλογιών. Έχω επιτυχώς φέρει εις πέρας το έργο Μου. Το λέω
αυτό από πάντα και μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι άρχισα να το λέω από τις απαρχές της
δημιουργίας, όμως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Από τη δημιουργία μέχρι τώρα,
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δεν έχω εργαστεί Εγώ προσωπικά. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα Μου δεν έχει ποτέ κατέλθει
πλήρως στους ανθρώπους για να μιλήσει και να εργαστεί. Όμως σήμερα τα πράγματα είναι
διαφορετικά από το παρελθόν: Το Πνεύμα Μου εργάζεται προσωπικά παντού στον σύμπαν
κόσμο. Επειδή κατά τις έσχατες ημέρες θέλω να αποκτήσω μια ομάδα ανθρώπων που θα
μοιραστούν την εξουσία μαζί Μου, πρώτα θα αποκτήσω ένα άτομο που θα είναι σε πλήρη
αρμονία μ’ Εμένα, που θα νοιάζεται για το βάρος που κουβαλάω. Στη συνέχεια, το Πνεύμα
Μου θα κατέλθει πλήρως σ’ Αυτόν για να εκφράσει τη φωνή Μου, να εκδώσει τα διοικητικά
διατάγματά Μου και να αποκαλύψει τα μυστήριά Μου στον σύμπαν κόσμο. Το Πνεύμα Μου
θα τον οδηγήσει προσωπικά στην τελείωση, το Πνεύμα Μου θα Τον πειθαρχήσει προσωπικά.
Επειδή Εκείνος ζει σε κανονική ανθρώπινη φύση, κανένας δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα. Όταν
οι πρωτότοκοι υιοί Μου εισέλθουν στο σώμα, θα καταστεί εντελώς σαφές το αν αυτό που Εγώ
κάνω τώρα αποτελεί πραγματικότητα. Όπως είναι φυσικό, στα μάτια των ανθρώπων,
σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, κανένας δεν πιστεύει και κανένας δεν μπορεί να
είναι υπάκουος. Όμως αυτή είναι η ανεκτικότητά Μου απέναντι στους ανθρώπους. Επειδή
δεν έχει έρθει ακόμα η πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν και δεν
μπορούν να καταλάβουν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κανείς που θα πίστευε τα λόγια Μου μέσα
από τις ανθρώπινες αντιλήψεις του. Όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι: Είτε πιστεύουν μόνο αυτά
που λέει ο ενσαρκωμένος εαυτός Μου είτε πιστεύουν μόνο τη φωνή του Πνεύματός Μου.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει στους ανθρώπους. Αν
δεν δουν να συμβαίνει κάτι με τα ίδια τους τα μάτια, κανένας δεν εγκαταλείπει τις αντιλήψεις
του και κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέω. Έτσι, χρησιμοποιώ τα διοικητικά διατάγματά
Μου για να τιμωρήσω αυτούς τους υιούς της ανυπακοής.
Έχω πει και προηγουμένως τέτοια πράγματα: Εγώ είμαι ο Πρώτος και ο Τελευταίος,
καθώς και είμαι από την αρχή μέχρι το τέλος υπεύθυνος για τα πάντα. Κατά τις έσχατες
ημέρες θα αποκτήσω 144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Καταλαβαίνετε κάτι σχετικά με τη
διατύπωση «νικηφόρα αρσενικά παιδιά», αλλά δεν σας είναι σαφές το 144.000. Σύμφωνα με
τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ένας αριθμός πρέπει να αναφέρεται σ’ έναν αριθμό ανθρώπων ή
σ’ έναν αριθμό πραγμάτων. Όσον αφορά τον αριθμό «144.000» που προσδιορίζει τα
«νικηφόρα αρσενικά παιδιά» —«144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά»— οι άνθρωποι
νομίζουν ότι υπάρχουν 144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Επιπλέον, κάποιοι άνθρωποι
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πιστεύουν ότι πρόκειται για μια προεικόνιση και εξηγούν το 140.000 και το 4.000 ξεχωριστά.
Όμως αυτές οι δύο εξηγήσεις είναι λανθασμένες. Δεν αναφέρεται σ’ έναν πραγματικό αριθμό
και, ακόμα περισσότερο, δεν αναφέρεται σε κάποια προεικόνιση. Δεν υπάρχει κανένας
ανάμεσα στους ανθρώπους που να μπορεί να διεισδύσει σ’ αυτό. Οι άνθρωποι των
παλιότερων γενεών νόμιζαν όλοι τους ότι μπορεί να είναι μια προεικόνιση. Το εκατόν
σαράντα τέσσερις χιλιάδες σχετίζεται με τα νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Συνεπώς, το 144.000
αναφέρεται σ’ εκείνη την ομάδα των ανθρώπων κατά τις έσχατες ημέρες που θα βασιλέψουν
και τους οποίους αγαπώ. Δηλαδή, το 144.000 ερμηνεύεται ως η ομάδα των ανθρώπων που
ήρθαν από τη Σιών και θα επιστρέψουν στη Σιών. Η πλήρης επεξήγηση των 144.000
νικηφόρων αρσενικών παιδιών έχει ως εξής: Είναι άνθρωποι που ήρθαν στον κόσμο από τη
Σιών και διεφθάρησαν από τον Σατανά, και οι οποίοι θα ανακτηθούν από Μένα και θα
επιστρέψουν μαζί Μου στη Σιών. Από τα λόγια Μου μπορεί κανείς να δει τα στάδια του έργου
Μου, που σημαίνει ότι δεν αργεί η είσοδός σας στο σώμα. Έτσι, σας το έχω επανειλημμένως
εξηγήσει και υπενθυμίσει αυτό το θέμα. Θα δείτε καθαρά και από τα λόγια Μου θα
ανακαλύψετε την οδό προς την πράξη, από τα λόγια Μου θα ανακαλύψετε τον ρυθμό του
έργου Μου. Για να ανακαλύψετε τον ρυθμό του έργου του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να το
διακρίνετε από τα μυστήρια που αποκαλύπτω (καθότι κανένας δεν μπορεί να δει και κανένας
δεν μπορεί να διεισδύσει στο έργο του Αγίου Πνεύματος). Γι’ αυτό αποκαλύπτω τα μυστήρια
κατά τις έσχατες ημέρες.
Στον οίκο Μου δεν θα υπάρχει τίποτα που να μη συμμορφώνεται μ’ Εμένα, και από τώρα
και στο εξής θα αρχίσω σιγά-σιγά να εξιλεώνω και να καθαίρω. Κανένας από τους ανθρώπους
δεν μπορεί να παρέμβει και κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Αυτό αποκαλύπτει
γιατί εργάζομαι αυτοπροσώπως κατά τις έσχατες ημέρες. Και γι’ αυτό σας έχω πει πολλές
φορές ότι το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι απλώς να απολαμβάνετε και δεν χρειάζεται να
κουνήσετε το δακτυλάκι σας. Μέσω αυτού αποκαλύπτεται η δύναμή Μου, αποκαλύπτονται η
δικαιοσύνη και η μεγαλοπρέπειά Μου, και αποκαλύπτονται όλα τα μυστήριά Μου που δεν
μπορούν να ξεκλειδώσουν οι άνθρωποι. (Αποκαλούνται «μυστήρια» επειδή οι άνθρωποι δεν
είχαν ποτέ τους την οποιαδήποτε γνώση για το σχέδιο διαχείρισής Μου ή την οποιαδήποτε
κατανόηση για τα στάδια του έργου Μου.) Το τι θα αποκτήσω και το τι θα κάνω κατά τις
έσχατες ημέρες αποτελεί μυστήριο. Πριν από τον καιρό που δημιούργησα τον κόσμο, δεν
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έκανα ποτέ αυτά που κάνω σήμερα και δεν έδειξα ποτέ στους ανθρώπους το ένδοξο πρόσωπό
Μου ή οποιοδήποτε μέρος της υπόστασής Μου· μόνο το Πνεύμα Μου εργάστηκε επάνω σε
ορισμένους ανθρώπους. (Επειδή κανένας από τον καιρό της δημιουργίας δεν έχει μπορέσει να
Με διακηρύξει και κανένας δεν έχει μπορέσει να Με εκφράσει, δεν έχω επιτρέψει ποτέ στους
ανθρώπους να δουν την υπόστασή Μου, ενώ το Πνεύμα Μου έχει εργαστεί επάνω σε
ορισμένους ανθρώπους.) Μόνο σήμερα έχω αποκαλύψει την ένδοξη εικόνα Μου και την
υπόστασή Μου στους ανθρώπους, και μόνον τώρα τα έχουν δει. Όμως αυτό που βλέπετε
σήμερα είναι ακόμα ημιτελές, και δεν είναι ακόμα αυτό που θέλω να δείτε. Αυτό που θέλω να
δείτε είναι μόνο εν σώματι, και αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα κανένας που να πληροί
αυτήν την προϋπόθεση. Με άλλα λόγια, κανένας δεν μπορεί να δει την υπόστασή Μου, πριν
εισέλθει στο σώμα. Γι’ αυτό λέω ότι θα αποκαλύψω την υπόστασή Μου στον σύμπαν κόσμο
επάνω στο Όρος Σιών. Απ’ αυτό μπορεί να γίνει εμφανές ότι η είσοδος στο Όρος Σιών είναι το
τελικό μέρος του σχεδίου Μου. Κατά τη στιγμή της εισόδου στο Όρος Σιών, η βασιλεία Μου
θα έχει οικοδομηθεί με επιτυχία. Με άλλα λόγια, η υπόστασή Μου είναι η βασιλεία. Η στιγμή
που οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εισέλθουν στο σώμα θα είναι ακριβώς η στιγμή της
υλοποίησης της βασιλείας Μου, γι’ αυτό έχω επανειλημμένως μιλήσει σχετικά με το θέμα της
εισόδου των πρωτότοκων υιών στο Όρος Σιών. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο ολόκληρου του
σχεδίου διαχείρισής Μου, το οποίο κανένας στο παρελθόν δεν κατάφερε ποτέ να συλλάβει.
Μόλις αλλάξω τον τρόπο εργασίας Μου, θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα πράγματα που
δεν θα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, οπότε να είστε προσεκτικοί σχετικά μ’ αυτό.
Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, όμως αυτό δεν σημαίνει
ότι αυτά που λέω είναι λανθασμένα. Απλώς καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο για τους
ανθρώπους να υποφέρουν, και καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο για τους ανθρώπους να
συνεργαστούν μαζί Μου. Μην είστε ακόλαστα αχαλίνωτοι ή μην ακολουθείτε απλώς τις
αντιλήψεις σας. Καθότι οι περισσότεροι από εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία
αποτυγχάνουν σ’ αυτό το θέμα. Χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να ξεμπροστιάσω την
ανθρώπινη φύση και για να αποκαλύψω τις ανθρώπινες αντιλήψεις. (Όμως εκείνοι που Μου
παρέχουν υπηρεσία, καθότι δεν έχω αλλάξει τις αντιλήψεις τους, απλώς αποτυγχάνουν.
Αντιθέτως, έχω αλλάξει τις αντιλήψεις εκείνων που είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου και μέσω
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αυτού έχω εξαλείψει τον τρόπο σκέψης τους.) Έτσι, στο τέλος, οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα
οδηγηθούν όλοι στην τελείωση χάρη στα μυστήρια που έχω αποκαλύψει.

Κεφάλαιο 112
Το γεγονός ότι «λόγια και πραγματικότητα προχωράνε χέρι-χέρι» αποτελεί μέρος της
δίκαιης διάθεσής Μου και, από αυτά τα λόγια, θα επιτρέψω σίγουρα στους πάντες να δουν
όλη τη διάθεσή Μου. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, όμως για
Μένα είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο, και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Όταν τα λόγια
Μου εκστομίζονται, αποτελούν αμέσως μια πραγματικότητα που ο καθένας μπορεί να δει.
Αυτή είναι η διάθεσή Μου. Από τη στιγμή που λέω κάτι, αυτό κατ’ ανάγκη επιτυγχάνεται,
διαφορετικά δεν θα μιλούσα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, η λέξη «σωτηρία»
λέγεται για όλους τους ανθρώπους, όμως αυτό δεν συνάδει με την πρόθεσή Μου. Παλιότερα
είπα «Εγώ σώζω πάντοτε εκείνους που είναι αδαείς και αναζητούν με ζήλο», όπου η λέξη
«σώζω» αναφερόταν σ’ εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία και σήμαινε ότι αυτού του
είδους οι πάροχοι υπηρεσιών θα τύχαιναν ειδικής αντιμετώπισης από Μένα. Με άλλο λόγια,
θα μείωνα την ποινή αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτοί οι διεστραμμένοι και δόλιοι
πάροχοι υπηρεσιών θα είναι ανάμεσα στα αντικείμενα της καταστροφής, που σημαίνει ότι θα
τους υποβάλλω σε αυστηρή τιμωρία. (Παρόλο που είναι ανάμεσα στα αντικείμενα της
καταστροφής, είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους που καταστρέφονται: Θα λάβουν αιώνια
αυστηρή τιμωρία, και η τιμωρία που θα λάβουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η τιμωρία του
διαβόλου, του Σατανά. Αυτό είναι επίσης το αληθινό νόημα αυτού που είπα, ότι αυτοί οι
άνθρωποι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.) Όμως, δεν χρησιμοποιώ
τέτοιου είδους λόγια για τους πρωτότοκους υιούς Μου. Αντιθέτως, λέω ότι θα ανακτήσω τους
πρωτότοκους υιούς Μου και θα επιστρέψουν στη Σιών. Γι’ αυτό λέω πάντοτε ότι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου είναι οι προκαθορισμένοι και οι εκλεκτοί Μου. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου
αρχικά ανήκαν σ’ Εμένα, προέρχονται από Μένα, οπότε πρέπει να επιστρέψουν εδώ, σ’
Εμένα. Και αν συγκρίνουμε τους υιούς και τους ανθρώπους με τους πρωτότοκους υιούς, η
διαφορά μεταξύ τους είναι πραγματικά η ίδια μ’ αυτή μεταξύ ουρανού και γης: Παρόλο που οι
υιοί και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από τους παρόχους υπηρεσιών, δεν είναι σε καμία
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περίπτωση αυτοί που ανήκουν σ’ Εμένα. Μπορεί, επίσης, να ειπωθεί ότι οι υιοί και οι
άνθρωποι έχουν επιλεχθεί επιπροσθέτως ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό
ανέκαθεν εστίαζα την ενέργειά Μου στους πρωτότοκους υιούς, και, στη συνέχεια, θα αφήσω
τους πρωτότοκους υιούς να οδηγήσουν αυτούς του υιούς και ανθρώπους στην ολοκλήρωση.
Αυτά είναι στάδια του μελλοντικού έργου Μου. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να σας μιλήσω
γι’ αυτό, οπότε το έχω αναφέρει σπανίως στους υιούς και τους ανθρώπους, παρά μόνο στους
πρωτότοκους υιούς έχω μιλήσει επανειλημμένως και έχω επανειλημμένως αναφέρει αυτά τα
θέματα. Αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω και εργάζομαι. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει
αυτό. Μόνον Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο για τα πάντα.
Καθημερινά αντιμάχομαι τις αντιλήψεις σας, μέρα με τη μέρα αναλύω τον κάθε έναν από
εσάς. Όταν έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, εσείς υποτροπιάζετε και διαχωρίζετε ξανά την
ανθρώπινη φύση Μου από τη θεϊκή φύση Μου. Σε αυτό το σημείο, έχει έρθει η ώρα να
αποκαλυφθούν οι άνθρωποι: Οι άνθρωποι νομίζουν ότι Εγώ εξακολουθώ να ζω ενσαρκωμένος
και δεν είμαι καθόλου ο ίδιος ο Θεός, ότι εξακολουθώ να είμαι άνθρωπος και ότι ο Θεός
εξακολουθεί να είναι Θεός, και ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δική Μου υπόσταση.
Πόσο διεφθαρμένη είναι αυτή η ανθρωπότητα! Έχω πει τόσα λόγια στο παρελθόν, τα οποία
εσείς από καιρό τα αντιμετωπίζετε σαν να μην υπάρχουν. Αυτό Με κάνει να σας μισώ
ολόψυχα, Με κάνει να σας σιχαίνομαι! Εμένα, τον ίδιο τον ολοκληρωμένο Θεό, την
ανθρώπινη φύση Μου και την πλήρη θεϊκή φύση Μου, ποιος τολμά να Με υβρίζει έτσι,
ανέμελα; Ποιος τολμά να Μου αντιστέκεται μέσα στις σκέψεις του; Αφότου αρχίσει την
κάθοδό της η καταστροφική συμφορά Μου, θα τους τιμωρήσω όλους, έναν προς έναν, δεν θα
αφήσω κανέναν, παρά θα τους τιμωρήσω όλους αυστηρά. Το Πνεύμα Μου εργάζεται
αυτοπροσώπως, κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ο ίδιος ο Θεός, τουναντίον, σημαίνει
ακόμα περισσότερο ότι είμαι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός. Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν,
όλοι Μου αντιστέκονται και δεν βλέπουν την παντοδυναμία Μου από τα λόγια Μου.
Αντιθέτως, προσπαθούν να βρουν κάτι στα λόγια Μου που θα μπορέσουν να
χρησιμοποιήσουν εναντίον Μου και να Μου προσάψουν σφάλματα. Όταν μια μέρα
εμφανιστώ με τους πρωτότοκους υιούς Μου στη Σιών, θα ξεκινήσω να αντιμετωπίζω αυτού
του είδους τα πράγματα. Σ’ αυτήν την περίοδο πραγματοποιώ κυρίως αυτό το έργο. Όταν θα
έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών θα έχει
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οπισθοχωρήσει και οι πρωτότοκοι υιοί θα έχουν ήδη υποστεί κάθε είδους κακουχίες. Κατά την
εξέλιξη αυτών των δύο σταδίων του έργου, το έργο Μου θα φτάσει στο τέλος του.
Ταυτοχρόνως, θα πάρω τους πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στη Σιών. Αυτά είναι τα στάδια
του έργου Μου.
Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της βασιλείας Μου, από το
οποίο μπορεί να φανεί ότι η υπόστασή Μου είναι η βασιλεία Μου. Η βασιλεία Μου γεννήθηκε
με τη γέννηση των πρωτότοκων υιών Μου. Με άλλα λόγια, η βασιλεία Μου υπάρχει από τη
δημιουργία του κόσμου, και η απόκτηση των πρωτότοκων υιών Μου (δηλαδή η ανάκτηση των
πρωτότοκων υιών Μου) σημαίνει την αποκατάσταση της βασιλείας Μου. Από αυτό μπορείτε
να καταλάβετε ότι οι πρωτότοκοι υιοί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μόνο αν υπάρχουν οι
πρωτότοκοι υιοί Μου θα υπάρχει και βασιλεία. Τότε θα υλοποιηθεί η πραγματικότητα της
βασιλικής εξουσίας, τότε θα υπάρξει νέα ζωή και τότε θα μπορέσει να λήξει ολόκληρη η παλιά
εποχή. Αυτή η τάση είναι αναπόφευκτη. Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί είναι σ’ αυτήν τη θέση —
επειδή οι πρωτότοκοι υιοί σηματοδοτούν την καταστροφή του κόσμου, τη συντριβή του
Σατανά, την αποκάλυψη της πραγματικής όψης των παρόχων υπηρεσιών, του ότι ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας δεν θα έχει πλέον απογόνους και θα κατέλθει στη λίμνη της φωτιάς και
του θειαφιού— εκείνοι που ασκούν εξουσία και όλοι εκείνοι που είναι απόγονοι του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα επανειλημμένως παρεμποδίζουν, αντιστέκονται και καταστρέφουν. Όμως
Εγώ επανειλημμένως προάγω, καταθέτω μαρτυρία και αποκαλύπτω τους πρωτότοκους υιούς
Μου. Καθότι μόνον εκείνοι που προέρχονται από Μένα είναι κατάλληλοι για να καταθέσουν
μαρτυρία για Μένα, μόνον εκείνοι έχουν τα προσόντα να Με βιώσουν, και μόνον εκείνοι
έχουν τις βάσεις για να πολεμήσουν και να πάρουν την πανέμορφη νίκη για Μένα. Εκείνοι
που βρίσκονται χώρια από Μένα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά λίγος πηλός στο χέρι Μου, και
όλοι τους είναι δημιουργημένα πράγματα. Εκείνοι που είναι οι υιοί και οι άνθρωποι, δεν είναι
τίποτα περισσότερο από τους καλύτερους που έχουν επιλεχθεί ανάμεσα στα δημιουργημένα
πλάσματα, αλλά δεν ανήκουν σ’ Εμένα. Οπότε, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους
πρωτότοκους υιούς και στους υιούς. Οι υιοί δεν έχουν σε καμία περίπτωση τα προσόντα για
να συγκριθούν με τους πρωτότοκους υιούς, διέπονται και εξουσιάζονται από τους
πρωτότοκους υιούς. Αυτό θα πρέπει να σας είναι πλέον πασιφανές! Κάθε λέξη που έχω πει
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είναι αληθής και σε καμία περίπτωση ψευδής. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της έκφρασης της
υπόστασής Μου και είναι η ομιλία Μου.
Έχω πει ότι δεν λέω λόγια κενά περιεχομένου και ότι δεν κάνω λάθη, το οποίο είναι
αρκετό για να φανεί η μεγαλοπρέπειά Μου. Όμως οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν
το καλό από το κακό και μόνο όταν τους βρίσκει η παίδευσή Μου πείθονται ολότελα,
διαφορετικά παραμένουν επαναστατικοί και ξεροκέφαλοι, γι’ αυτό χρησιμοποιώ παίδευση
για να αντεπιτεθώ σ’ όλη την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τη
στιγμή που υπάρχει μόνο ο ίδιος ο Θεός, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί πρωτότοκοι υιοί που
προέρχονται από Μένα; Μπορώ να το θέσω ως εξής: Όσον αφορά τις δικές Μου υποθέσεις,
λέω αυτό που είμαι διατεθειμένος να πω, οπότε τι μπορούν να Μου κάνουν οι άνθρωποι;
Μπορώ, επίσης, να το θέσω ως εξής: Παρόλο που οι πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ δεν έχουμε την
ίδια εικόνα, είμαστε από το ίδιο Πνεύμα, οπότε μπορούν όλοι τους να εργάζονται σε αρμονία
μαζί Μου. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα, ούτως ώστε να δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους
ανθρώπους να δουν κάθε κομμάτι της υπόστασής Μου τόσο εξαιρετικά ξεκάθαρα. Γι’ αυτό
επιτρέπω στους πρωτότοκους υιούς Μου να έχουν δικαιοδοσία μαζί Μου σε όλα τα έθνη και
όλους τους λαούς. Αυτό είναι το κλείσιμο των διοικητικών διαταγμάτων Μου (το κλείσιμο για
το οποίο μιλάω θέλει να πει ότι ο τόνος Μου είναι ήπιος και αρχίζω να μιλάω στους υιούς και
τους ανθρώπους). Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες σχετικά μ’ αυτήν την πτυχή,
όμως δεν θα έπρεπε να αμφιβάλουν τόσο. Θα εκθέσω όλες τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μία
προς μία, προκειμένου να τους κάνω να νιώσουν ντροπή και να μην έχουν πουθενά να
κρυφτούν. Ταξιδεύω απ’ άκρη σ’ άκρη στο σύμπαν και ως τα πέρατα της γης, και παρατηρώ
τη συνολική εικόνα του σύμπαντος. Εξετάζω κάθε είδος ατόμου, δεν υπάρχει κανείς που να
μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό Μου. Συμμετέχω σε κάθε είδους πράγματα και δεν υπάρχει
τίποτα που να μη χειρίζομαι προσωπικά. Ποιος τολμά να αρνηθεί την παντοδυναμία Μου;
Ποιος τολμά να μην πειστεί ολότελα για Μένα; Ποιος τολμά να μην πέσει ενώπιόν Μου και να
Με προσκυνήσει πλήρως; Όλοι οι ουρανοί θα αλλάξουν χάρη στους πρωτότοκους υιούς Μου
και, ακόμη περισσότερο, όλη η γη θα σείεται βίαια χάρη σ’ Εμένα και τους πρωτότοκους υιούς
Μου. Όλοι οι άνθρωποι θα γονατίσουν ενώπιον της υπόστασής Μου, και όλα τα πράγματα θα
έρθουν ασφαλώς υπό τον έλεγχο των χεριών Μου —χωρίς το παραμικρό σφάλμα. Οι πάντες
πρέπει να πειστούν ολότελα και τα πάντα θα έρθουν στον οίκο Μου και θα Μου παρέχουν
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υπηρεσία. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Από τώρα και
στο εξής, κάθε άρθρο των διοικητικών διαταγμάτων Μου, το οποίο στοχεύει σε
διαφορετικούς ανθρώπους, θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα (καθότι τα διοικητικά
διατάγματά Μου έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως και έχουν γίνει κατάλληλες διευθετήσεις για
κάθε είδος ατόμου και κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά. Χάρη στα διοικητικά διατάγματά Μου,
όλοι οι άνθρωποι θα είναι στη σωστή θέση τους και θα εκτεθεί η πραγματική όψη κάθε είδους
ανθρώπου). Αυτή είναι η άφιξη των αληθινών, πραγματικών διοικητικών διαταγμάτων.
Τώρα, σύμφωνα με τα στάδια του έργου Μου, λέω αυτό που θέλω να πω, και ο καθένας
πρέπει να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Ανά τους αιώνες, κάθε άγιος ανέφερε με το στόμα
του τη «Νέα Ιερουσαλήμ» και όλοι το γνωρίζουν, όμως κανένας δεν καταλαβαίνει το αληθινό
νόημα αυτού του όρου. Καθώς το σημερινό έργο έχει φτάσει σ’ αυτό το στάδιο, θα σας
αποκαλύψω το αληθινό νόημα αυτού του όρου, ώστε να σας αφήσω να το καταλάβετε. Όμως
υπάρχει ένα όριο. Ανεξαρτήτως του πώς θα το εξηγήσω και ανεξαρτήτως του πόσο ξεκάθαρα
θα το πω, εσείς δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε πλήρως, επειδή κανένας δεν μπορεί να
φτάσει στην πραγματικότητα αυτού του όρου. Κατά το παρελθόν, αυτό στο οποίο
αναφερόταν η Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος διαμονής Μου στη γη, δηλαδή, το μέρος όπου
περπατούσα και μετακινούμουν. Όμως η λέξη «νέα» αλλάζει αυτόν τον όρο και δεν είναι
καθόλου ο ίδιος. Οι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να το συλλάβουν. Κάποιοι νομίζουν ότι
αναφέρεται στη βασιλεία Μου, άλλοι ότι είναι ο άνθρωπος που είμαι, κάποιοι νομίζουν ότι
είναι ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, ενώ κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι είναι ο νέος κόσμος
που θα προκύψει, αφότου καταστρέψω τον υπάρχοντα. Ακόμα κι αν κάποιοι έχουν έντονη
φαντασία, ακόμα κι αν το μυαλό κάποιων είναι άκρως περίπλοκο, και πάλι δεν μπορούν να
καταλάβουν το παραμικρό σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ανά τους αιώνες, οι άνθρωποι ήλπιζαν να
γνωρίσουν ή να δουν το αληθινό νόημα αυτού του όρου, όμως δεν κατάφεραν να δουν τις
ευχές τους να πραγματοποιούνται. Έμειναν όλοι τους απογοητευμένοι και πέθαναν,
αφήνοντας πίσω τις προσδοκίες τους. Επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα Μου, δεν μπορούσα
να το πω εύκολα σε κανέναν. Εφόσον το έργο Μου έχει προχωρήσει έως αυτό το στάδιο, θα
σας πω τα πάντα. Η Νέα Ιερουσαλήμ περικλείει τέσσερα πράγματα: Την οργή Μου, τα
διοικητικά διατάγματά Μου, τη βασιλεία Μου και τις ατελείωτες ευλογίες που δίνω στους
πρωτότοκους υιούς Μου. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τον όρο «νέα» είναι επειδή αυτά τα
340

τέσσερα μέρη είναι τα κρυφά μέρη. Επειδή κανένας δεν γνωρίζει την οργή Μου, κανένας δεν
γνωρίζει τα διοικητικά διατάγματά Μου, κανένας δεν έχει δει τη βασιλεία Μου και κανένας
δεν έχει απολαύσει τις ευλογίες Μου, ο όρος «νέα» αναφέρεται σ’ αυτό που είναι κρυφό.
Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως αυτά που έχω πει, επειδή η Νέα Ιερουσαλήμ έχει
κατέλθει στη γη, όμως κανένας δεν έχει βιώσει προσωπικά την πραγματικότητα της Νέας
Ιερουσαλήμ. Ανεξαρτήτως του πόσο πλήρως μιλάω γι’ αυτό, οι άνθρωποι δεν θα το
καταλάβουν πλήρως. Ακόμα κι αν κάποιος καταλάβει, είναι τα λόγια του, είναι το μυαλό του
και είναι οι αντιλήψεις του. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη τάση, αυτή είναι η μοναδική πορεία,
κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει.

Κεφάλαιο 113
Κάθε ενέργεια που κάνω εμπεριέχει τη σοφία Μου, όμως αυτό είναι παντελώς ασύλληπτο
για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να δει τις ενέργειες και τα λόγια Μου, αλλά δεν
μπορεί να δει τη δόξα Μου ή την εμφάνιση της υπόστασής Μου, επειδή απλούστατα ο
άνθρωπος δεν έχει αυτήν την ικανότητα. Οπότε, χωρίς Εγώ να κάνω αλλαγές στον άνθρωπο,
οι πρωτότοκοι υιοί Μου και Εγώ θα επιστρέψουμε στη Σιών και θα αλλάξουμε μορφή, ώστε ο
άνθρωπος να μπορέσει να δει τη σοφία και την παντοδυναμία Μου. Η σοφία και η
παντοδυναμία Μου που βλέπει τώρα ο άνθρωπος είναι απλώς ένα μικρό μέρος της δόξας Μου
και δεν είναι καν άξια λόγου. Όπως φαίνονται από αυτό το σημείο, η σοφία και η
παντοδυναμία Μου είναι ατέρμονες και έχουν απίστευτο βάθος, και ο νους του ανθρώπου
απλώς δεν μπορεί να τις αντιληφθεί ή να τις συλλάβει. Η οικοδόμηση της βασιλείας αποτελεί
καθήκον των πρωτότοκων υιών, καθώς και δική Μου δουλειά, που σημαίνει ότι είναι ένα
στοιχείο του σχεδίου διαχείρισής Μου. Η οικοδόμηση της βασιλείας δεν είναι το ίδιο με την
οικοδόμηση της εκκλησίας. Από τη στιγμή που οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε η
υπόστασής Μου και η βασιλεία, όταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ εισέλθουμε στο Όρος
Σιών, θα έχει επιτευχθεί η οικοδόμηση της βασιλείας. Για να το θέσουμε διαφορετικά, η
οικοδόμηση της βασιλείας αποτελεί ένα στάδιο του έργου: το στάδιο της εισόδου στον
πνευματικό κόσμο. (Ωστόσο, όλα όσα έχω κάνει από τη δημιουργία του κόσμου έχουν γίνει
για χάρη αυτού του σταδίου. Παρόλο που λέω ότι είναι ένα στάδιο, στην πραγματικότητα
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κάθε άλλο παρά είναι.) Συνεπώς, χρησιμοποιώ όλους τους παρόχους υπηρεσιών για να
εξυπηρετήσουν αυτό το στάδιο και, ακολούθως, κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ένας
μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα οπισθοχωρήσουν· όλοι τους παρέχουν υπηρεσία στους
πρωτότοκους υιούς. Οποιοσδήποτε δείχνει καλοσύνη σ’ αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών θα
πεθάνει από τις κατάρες Μου. (Οι πάροχοι υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν όλοι τις πλεκτάνες
του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και είναι όλοι λακέδες του Σατανά, οπότε, αυτοί που
δείχνουν καλοσύνη σ’ αυτούς τους ανθρώπους είναι συνένοχοι του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα και ανήκουν στον Σατανά.) Αγαπώ όλα αυτά που αγαπώ και απεχθάνομαι όλα όσα
βρίσκονται στο στόχαστρο των κατάρων και της φωτιάς Μου. Μπορείτε κι εσείς να το κάνετε
αυτό; Ασφαλώς και δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε Μου εναντιώνεται, ούτε θα του τη
χαρίσω! Όταν προβαίνω σε κάθε πράξη, κανονίζω να Με υπηρετήσει ένας μεγάλος αριθμός
παρόχων υπηρεσιών. Έτσι, μπορεί να φανεί ότι, κατά την πάροδο της ιστορίας, όλοι οι
προφήτες και οι απόστολοι που παρείχαν υπηρεσία το έκαναν για χάρη του σημερινού
σταδίου, και δεν είναι κοντά στην καρδιά Μου, δεν προέρχονται από Μένα. (Παρόλο που οι
περισσότεροι από αυτούς Μου είναι αφοσιωμένοι, κανένας τους δεν ανήκει σ’ Εμένα. Έτσι, το
ότι τρέχουν εδώ κι εκεί είναι για να βάλουν τα θεμέλια γι’ αυτό το τελικό στάδιο για Μένα,
αλλά αυτή είναι μια εντελώς ανώφελη προσπάθεια γι’ αυτούς.) Συνεπώς, ακόμα περισσότερο
κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών θα υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα
οπισθοχωρήσουν. (Ο λόγος που μιλάω για έναν μεγάλο αριθμό είναι επειδή το σχέδιο
διαχείρισής Μου έχει φτάσει στο τέλος του, η οικοδόμηση της βασιλείας Μου έχει επιτευχθεί
και οι πρωτότοκοι υιοί έχουν καθίσει στον θρόνο.) Αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στην
εμφάνιση των πρωτότοκων υιών. Λόγω της εμφάνισης των πρωτότοκων υιών, ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας δοκιμάζει κάθε πιθανό μέσο και εξαντλεί κάθε οδό για να προκαλέσει
ζημιά: στέλνει κάθε είδους μοχθηρά πνεύματα, τα οποία έρχονται για να Μου παρέχουν
υπηρεσία, τα οποία έχουν δείξει την πραγματική τους όψη στην τρέχουσα περίοδο και έχουν
διακόψει τη διαχείρισή Μου. Αυτά δεν φαίνονται με γυμνό οφθαλμό και είναι όλα πράγματα
του πνευματικού κόσμου. Έτσι, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει ένας μεγάλος
αριθμός ανθρώπων που θα οπισθοχωρήσουν, όμως Εγώ γνωρίζω τις ενέργειές Μου, κατανοώ
τη διαχείρισή Μου και αυτός είναι ο λόγος που δεν αφήνω τον άνθρωπο να παρέμβει. (Θα
έρθει μια μέρα που κάθε είδους αισχρό μοχθηρό πνεύμα θα αποκαλύψει τον πραγματικό του
εαυτό και όλοι άνθρωποι θα πειστούν ειλικρινά.)
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Αγαπώ τους πρωτότοκους υιούς Μου, όμως δεν αγαπώ καθόλου εκείνους τους απογόνους
του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οι οποίοι Με αγαπούν με μεγάλη ειλικρίνεια· στην
πραγματικότητα τους απεχθάνομαι ακόμη περισσότερο. (Αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται
από Μένα, και παρόλο που δείχνουν καλές προθέσεις και λένε ευχάριστα λόγια, αυτά
αποτελούν μηχανορραφία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οπότε τους μισώ μέχρι το μεδούλι
των οστών Μου.) Αυτή είναι η διάθεσή Μου και αυτή είναι η ολότητα της δικαιοσύνης Μου. Ο
άνθρωπος δεν μπορεί καν να το συλλάβει. Γιατί αποκαλύπτεται εδώ η ολότητα της
δικαιοσύνης Μου; Απ’ αυτό μπορεί κανείς να αντιληφθεί την αγία και απρόσβλητη διάθεσή
Μου. Μπορώ να αγαπώ τους πρωτότοκους υιούς Μου και να απεχθάνομαι όλους εκείνους που
δεν είναι πρωτότοκοι υιοί Μου (ακόμη κι αν είναι αφοσιωμένοι άνθρωποι). Αυτή είναι η
διάθεσή Μου. Δεν το βλέπετε; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, Εγώ είμαι πάντοτε
ένας ελεήμων Θεός και αγαπώ όλους όσους Με αγαπάνε. Αυτό δεν αποτελεί βλασφημία
απέναντί Μου; Μπορώ να αγαπώ βόδια και άλογα; Μπορώ να έχω τον Σατανά ως πρωτότοκο
υιό Μου και να τον απολαμβάνω; Ανοησίες! Το έργο Μου είναι επάνω στους πρωτότοκους
υιούς Μου και πέρα από τους πρωτότοκους υιούς Μου δεν έχω τίποτα άλλο για να αγαπήσω.
(Οι υιοί και οι άνθρωποι είναι πρόσθετοι, αλλά δεν είναι καθόλου σημαντικοί.) Οι άνθρωποι
λένε ότι στο παρελθόν έκανα πάρα πολύ άχρηστο έργο, όμως, σύμφωνα με τη δική Μου
άποψη, αυτό είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά πολύτιμο, εξαιρετικά σημαντικό. (Αυτά
είναι όλα όσα έγιναν κατά τις δύο ενσαρκώσεις· επειδή θέλω να αποκαλύψω τη δύναμή Μου,
πρέπει να ενσαρκωθώ για να ολοκληρώσω το έργο Μου.) Ο λόγος που λέω ότι το Πνεύμα
έρχεται για να εργαστεί προσωπικά, είναι επειδή το έργο Μου ολοκληρώνεται εν σαρκί,
δηλαδή, οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ αρχίζουμε να εισερχόμαστε σε ανάπαυση. Ο πόλεμος
με τον Σατανά εν σαρκί είναι πιο άγριος από τον πόλεμο με τον Σατανά στον πνευματικό
κόσμο και μπορούν να τον δουν όλοι οι άνθρωποι, οπότε, ακόμα και οι απόγονοι του Σατανά
μπορούν να γίνουν υπέροχοι μάρτυρές Μου και είναι απρόθυμοι να φύγουν. Αυτό καθαυτό
είναι το μήνυμα της εργασίας Μου εν σαρκί. Γίνεται κυρίως για να κάνει τους απόγονους του
διαβόλου να ατιμάσουν τον ίδιο τον διάβολο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ντροπή για τον
διαβολικό Σατανά, να νιώθει τόσο ντροπιασμένος που δεν ξέρει πού να κρυφτεί και ικετεύει
επανειλημμένως για έλεος ενώπιόν Μου. Έχω νικήσει, έχω υπερισχύσει των πάντων, έχω
διασπάσει τον τρίτο ουρανό για να φτάσω στο Όρος Σιών, για να απολαύσω την οικογενειακή
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ευτυχία με τους πρωτότοκους υιούς Μου, για να είμαι για πάντα βυθισμένος στο μεγάλο
γεύμα της βασιλείας των ουρανών!
Έχω καταβάλει κάθε τίμημα και έχω δαπανήσει όλη την ενέργεια για τους πρωτότοκους
υιούς. (Ο άνθρωπος απλούστατα δεν γνωρίζει ότι όλα όσα έχω κάνει, όλα όσα έχω πει, όσα
έχω δει μέσα από κάθε είδους μοχθηρό πνεύμα, και το ότι έχω ξεφορτωθεί κάθε είδους
πάροχο υπηρεσιών έχουν γίνει για τους πρωτότοκους υιούς.) Όμως, μέσα από πολλή δουλειά,
η διευθέτησή Μου είναι σε τάξη, δεν γίνεται καθόλου στα τυφλά. Μέσα από τις καθημερινές
ομιλίες Μου θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε τις μεθόδους και τα στάδια του έργου Μου·
μέσα από τις καθημερινές ενέργειές Μου θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε τη σοφία Μου
και τις αρχές Μου στην αντιμετώπιση ζητημάτων. Όπως έχω πει, ο Σατανάς έχει στείλει
αυτούς που Μου παρέχουν υπηρεσία για να διακόψουν τη διαχείρισή Μου. Αυτοί οι πάροχοι
υπηρεσιών είναι ήρα, όμως το σιτάρι δεν αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς, παρά σε
όλους τους υιούς και τους ανθρώπους που δεν είναι οι πρωτότοκοι υιοί. «Το σιτάρι θα είναι
πάντοτε σιτάρι, η ήρα θα είναι πάντοτε ήρα»· αυτό σημαίνει ότι η φύση εκείνων του Σατανά
δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει. Οπότε, εν συντομία, παραμένουν όπως ο Σατανάς. Σιτάρι
σημαίνει υιοί και άνθρωποι, επειδή πριν από τη δημιουργία του κόσμου, πρόσδωσα σ’ αυτούς
τους ανθρώπους την ποιότητά Μου. Καθότι έχω πει πριν ότι η φύση του ανθρώπου δεν
αλλάζει, το σιτάρι θα είναι πάντοτε σιτάρι. Άρα, τι είναι τότε οι πρωτότοκοι υιοί; Οι
πρωτότοκοι υιοί προέρχονται από Μένα, δεν έχουν δημιουργηθεί από Μένα, οπότε δεν
μπορούν να αποκαλεστούν σιτάρι (επειδή μόλις κάποιος αναφέρει το σιτάρι, γίνεται
συσχέτιση με τη λέξη «σπορά», και «σπορά» σημαίνει «δημιουργία». Όλη η σπορά της ήρας
γίνεται στα κρυφά από τον Σατανά, προκειμένου να λειτουργήσει ως πάροχος υπηρεσιών).
Μπορεί κανείς να πει ότι οι πρωτότοκοι υιοί είναι η πλήρης και πλουσιοπάροχη φανέρωση
της υπόστασής Μου, θα πρέπει να αναπαρίστανται με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους.
Αυτό θίγει το γεγονός ότι η έλευσή Μου είναι σαν αυτή ενός κλέφτη, κι έρχομαι για να κλέψω
χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμους λίθους (επειδή αυτός ο χρυσός, το ασήμι και οι πολύτιμοι
λίθοι άνηκαν αρχικά σ’ Εμένα και θέλω να τα πάρω πίσω στον οίκο Μου). Όταν οι
πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ επιστρέψουμε μαζί στη Σιών, Εγώ θα κλέψω αυτόν τον χρυσό, το
ασήμι και τους πολύτιμους λίθους. Αυτήν τη φορά θα υπάρχουν τα εμπόδια και οι
παρενοχλήσεις του Σατανά, οπότε θα πάρω τον χρυσό, το ασήμι και τους πολύτιμους λίθους
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και θα ξεκινήσω μια αποφασιστική μάχη εναντίον του Σατανά. (Αυτό δεν είναι σε καμία
περίπτωση μια ιστορία, αλλά ένα ζήτημα που λαμβάνει χώρα στον πνευματικό κόσμο, οπότε,
όσον αφορά αυτό το ζήτημα οι άνθρωποι είναι εντελώς μπερδεμένοι και μπορούν μόνο να το
ακούν ως μια ιστορία. Όμως, πρέπει να δείτε απ’ αυτά που λέω ποιο είναι το σχέδιο
διαχείρισης Μου των έξι χιλιάδων ετών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το ακούτε σαν
αστείο, διαφορετικά το Πνεύμα Μου θα αποχωρήσει από όλους τους ανθρώπους.) Σήμερα,
αυτή η μάχη έχει τελειώσει για τα καλά κι Εγώ θα πάρω τους πρωτότοκους υιούς Μου
(φέρνοντας τον χρυσό, το ασήμι και τους πολύτιμους λίθους που ανήκουν σ’ Εμένα) μαζί Μου
πίσω στο Όρος Σιών Μου. Λόγω της σπανιότητας του χρυσού, του ασημιού και των πολύτιμων
λίθων, και επειδή είναι πολύτιμα, ο Σατανάς προσπαθεί με κάθε πιθανό μέσο να τα
αποσπάσει· όμως λέω ξανά και ξανά πως ό,τι προέρχεται από Μένα πρέπει να επιστρέψει από
Μένα, το νόημα του οποίου αναφέρεται πιο πάνω. Τα λόγια Μου που λένε ότι οι πρωτότοκοι
υιοί Μου προέρχονται από Μένα και ανήκουν σ’ Εμένα αποτελούν μια προκήρυξη για τον
Σατανά. Κανένας δεν το καταλαβαίνει αυτό και είναι ένα ζήτημα που λαμβάνει χώρα στον
πνευματικό κόσμο. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει γιατί τονίζω επανειλημμένως ότι
οι πρωτότοκοι υιοί ανήκουν σ’ Εμένα. Σήμερα θα πρέπει να καταλαβαίνετε! Έχω πει ότι οι
ομιλίες Μου έχουν σκοπό και σοφία, όμως εσείς το καταλαβαίνετε αυτό εξωτερικά και
κανένας δεν μπορεί να το δει ξεκάθαρα μέσα στο πνεύμα.
Μιλάω ολοένα πιο πολύ και όσο περισσότερο μιλάω τόσο πιο αυστηρά γίνονται τα λόγια
Μου. Όταν φτάσουν σ’ ένα ορισμένο σημείο, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια Μου για να
κατεργαστώ τους ανθρώπους ως έναν βαθμό, για τους να κάνω όχι μόνο να είναι πεπεισμένοι
στην καρδιά και στα λόγια, αλλά ακόμη περισσότερο να τους κάνω να σχοινοβατούν μεταξύ
ζωής και θανάτου. Πρέπει να είναι έτσι, γιατί μόνον τότε μπορούν να ντροπιάσουν τον
Σατανά και να οδηγήσουν στην ολοκλήρωση τους πρωτότοκους υιούς (κάνω χρήση των λόγων
Μου για να οδηγήσω επιτέλους τους πρωτότοκους υιούς Μου στην τελείωση, για να τους
δώσω τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από τη σάρκα και να εισέλθουν στον πνευματικό
κόσμο). Ο άνθρωπος δεν κατανοεί τη μέθοδο των ομιλιών Μου, τον τόνο των ομιλιών Μου.
Από την επεξήγησή Μου θα πρέπει να έχετε όλοι κάποια ενορατικότητα και θα πρέπει όλοι να
ακολουθείτε τις ομιλίες Μου, προκειμένου να ολοκληρώσετε το έργο που πρέπει να κάνετε.
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Αυτό είναι που σας έχω εμπιστευτεί. Πρέπει να έχετε επίγνωση γι’ αυτό, όχι μόνο από τον
εξωτερικό κόσμο, αλλά πάνω απ’ όλα από τον πνευματικό κόσμο.

Κεφάλαιο 114
Εγώ δημιούργησα τον σύμπαν κόσμο, έπλασα τα βουνά, τα ποτάμια και όλα τα
πράγματα, σχημάτισα το σύμπαν και τα πέρατα της γης, οδήγησα τους υιούς Μου και τους
ανθρώπους Μου, πρόσταξα όλα τα πράγματα και τα ζητήματα. Τώρα θα οδηγήσω τους
πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στο Όρος Σιών Μου, για να επιστρέψουν εκεί που διαμένω, το
οποίο θα είναι το τελικό στάδιο του έργου Μου. Όλα όσα έχω κάνει (όσα έχουν γίνει από τη
δημιουργία μέχρι τώρα) αποσκοπούσαν στο σημερινό στάδιο του έργου Μου, καθώς και για
την εξουσία του αύριο, τη βασιλεία του αύριο, όπως και για να απολαμβάνουμε Εγώ και οι
πρωτότοκοι υιοί Μου αιώνια ευχαρίστηση. Αυτός ήταν ο στόχος Μου κατά τη δημιουργία
όλων των πραγμάτων και θα είναι το υπέρτατο επίτευγμα της δημιουργίας Μου. Υπάρχει ένας
σκοπός και ένα σχέδιο για όσα λέω και κάνω· τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Παρόλο που λέω
ότι μαζί Μου τα πάντα είναι ελευθερία, οτιδήποτε κάνω έχει αρχές και όλα όσα κάνω είναι
βασισμένα στη σοφία και τη διάθεσή Μου. Έχετε δει κάτι σχετικά μ’ αυτό; Από τη δημιουργία
μέχρι σήμερα, πέραν από τους πρωτότοκους υιούς Μου, κανένας δεν Με έχει γνωρίσει και
κανένας δεν έχει δει το αληθινό Μου πρόσωπο. Η εξαίρεση που έκανα για τους πρωτότοκους
υιούς Μου έγινε επειδή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασής Μου.
Όταν δημιούργησα τον κόσμο, έπλασα τον άνθρωπο σε τέσσερις ταξινομημένες
κατηγορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μου, οι οποίες είναι: Οι υιοί Μου, οι άνθρωποί Μου,
εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία και εκείνοι που θα καταστραφούν. Γιατί δεν βρίσκονται σ’
αυτήν τη λίστα οι πρωτότοκοι υιοί Μου; Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου δεν είναι όντα της
δημιουργίας, προέρχονται από Εμένα και όχι από τους ανθρώπους. Έκανα διευθετήσεις για
τους πρωτότοκους υιούς Μου πριν ενσαρκωθώ· σε ποιο σπιτικό θα γεννηθούν και ποιοι θα
είναι εκεί για να τους παρέχουν υπηρεσία. Όλα αυτά τα πράγματα σχεδιάστηκαν από Μένα.
Επίσης σχεδίασα τη στιγμή που κάθε ένας από αυτούς θα ανακτηθεί από Μένα, και στο τέλος
θα επιστρέψουμε μαζί στη Σιών. Όλα αυτά είχαν σχεδιαστεί πριν από τη δημιουργία, οπότε,
κανένας άνθρωπος δεν το γνωρίζει και δεν έχει καταγραφεί σε κανένα βιβλίο, επειδή αυτά τα
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ζητήματα αφορούν στη Σιών. Επιπλέον, όταν ενσαρκώθηκα, δεν έδωσα στον άνθρωπο αυτήν
την ικανότητα, οπότε, κανένας δεν γνώριζε αυτά τα πράγματα. Όταν γίνει η επιστροφή στη
Σιών, θα γνωρίζετε πώς ήσασταν στο παρελθόν, πώς είστε τώρα και τι έχετε κάνει σ’ αυτήν τη
ζωή. Αυτήν τη στιγμή απλώς σας λέω αυτά τα πράγματα με απλό τρόπο και λίγο-λίγο,
διαφορετικά δεν θα καταλαβαίνατε, ασχέτως πόση προσπάθεια θα καταβάλατε, και θα
διακόπτατε τη διαχείρισή Μου. Σήμερα, παρόλο που διαχωρίζομαι από τους περισσότερους
εκ των πρωτότοκων υιών Μου όσον αφορά τη σάρκα, είμαστε από ένα Πνεύμα, και παρόλο
που η εξωτερική εμφάνισή μας μπορεί να διαφέρει, είμαστε, από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα
Πνεύμα. Ωστόσο, οι απόγονοι του Σατανά δεν θα το χρησιμοποιήσουν αυτό ως μια ευκαιρία
που θα εκμεταλλευτούν. Ασχέτως του πώς μεταμφιέζεστε, παραμένει επιφανειακό και δεν θα
το εγκρίνω. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει απ’ αυτό ότι εκείνοι που εστιάζουν στο
επιφανειακό και κοιτάνε να Με μιμηθούν εξωτερικά είναι εκατό τοις εκατό σίγουρο ότι είναι
ο Σατανάς. Καθότι το πνεύμα τους είναι διαφορετικό και δεν είναι οι λατρευτοί Μου, ασχέτως
του πώς Με μιμούνται, δεν είναι ίδιοι μ’ Εμένα. Επιπλέον, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου
είναι κατ’ ουσία ένα Πνεύμα μ’ Εμένα, ακόμα κι αν δεν Με μιμούνται, μιλάνε κι ενεργούν με
τον ίδιο τρόπο μ’ Εμένα και είναι όλοι τους ειλικρινείς, αγνοί και ανοιχτοί (το ότι κάποιοι δεν
έχουν σοφία οφείλεται στην περιορισμένη εμπειρία τους από τον κόσμο, οπότε, η έλλειψη
σοφίας δεν αποτελεί ελάττωμα των πρωτότοκων υιών Μου· όταν επιστρέψουν στο σώμα όλα
θα πάνε καλά). Έτσι, εξαιτίας του λόγου που περιγράφηκε πιο πάνω, οι περισσότεροι
άνθρωποι εξακολουθούν να μην αλλάζουν την παλιά τους φύση, ανεξαρτήτως του πώς τους
αντιμετωπίζω. Όμως, όσον αφορά τους πρωτότοκους υιούς Μου, αυτοί συμμορφώνονται με
τις προθέσεις Μου, χωρίς να χρειάζεται να τους αντιμετωπίσω, κι αυτό επειδή είμαστε ένα
Πνεύμα. Νιώθουν μέσα στο πνεύμα τους μια προθυμία να δαπανήσουν τα πάντα για Μένα.
Έτσι, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να
νοιάζεται γνήσια και ειλικρινά για τις προθέσεις Μου. Μόνον αφότου κατακτώ τον Σατανά
είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν υπηρεσία.
Η σοφία Μου και οι πρωτότοκοι υιοί Μου βρίσκονται επάνω απ’ όλα, κυριαρχούν επί των
πάντων και κανένα πράγμα ή άτομο ή ζήτημα δεν τολμά να σταθεί εμπόδιο. Επιπλέον, δεν
υπάρχει κανένα άτομο, ζήτημα ή πράγμα που να μπορεί να τους επιβληθεί· αντιθέτως, τα
πάντα υποβάλλονται πειθήνια ενώπιον της υπόστασής Μου. Αυτό είναι ένα γεγονός που
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λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια κάποιου και είναι ένα γεγονός που έχω ήδη πετύχει. Για
οποιονδήποτε επιμένει στην ανυπακοή (εκείνοι που είναι ανυπάκουοι εξακολουθούν να
αναφέρονται στον Σατανά κι εκείνοι που έχουν καταληφθεί από τον Σατανά είναι
αδιαμφισβήτητα ο Σατανάς), είναι σίγουρο ότι θα καταστρέψω τις ρίζες και τα κλαδιά του,
ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα μελλοντικά· θα πεθάνουν ακαριαία από την παίδευσή
Μου. Τέτοιου είδους Σατανάς είναι εκείνοι που δεν είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν
υπηρεσία, κι αυτά τα πράγματα Μου προβάλλουν πάντοτε επίμονη εναντίωση από τον καιρό
της δημιουργίας, και σήμερα επιμένουν να μη Με υπακούν (οι άνθρωποι δεν μπορούν να το
δουν αυτό, επειδή είναι απλούστατα ένα ζήτημα που αφορά στο πνεύμα. Αυτού τους είδους
τα άτομα αντιπροσωπεύουν αυτού του είδους τον Σατανά). Θα τους καταστρέψω πρώτους,
πριν είναι έτοιμο οτιδήποτε άλλο, θα τους αφήσω να λαμβάνουν για πάντα την πειθαρχία της
αυστηρής τιμωρίας («καταστρέφω» εδώ δεν σημαίνει την κατάργηση της ύπαρξης, παρά
αντιθέτως αναφέρεται στον βαθμό της αναλγησίας που θα υποστούν, και η λέξη
«καταστρέφω» εδώ διαφέρει από τον όρο «καταστρέφω» που χρησιμοποιείται για εκείνους
που θα καταστραφούν) και θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους παντοτινά, χωρίς τέλος.
Ο άνθρωπος δεν μπορεί καθόλου να φανταστεί αυτό το σκηνικό. Οι άνθρωποι, με τον θνητό
τρόπο σκέψης τους, δεν μπορούν να συλλάβουν τα πνευματικά ζητήματα, συνεπώς, θα
καταλάβετε περισσότερα μόνο μετά από την επιστροφή στη Σιών.
Στον μελλοντικό οίκο Μου δεν θα υπάρχει κανένας άλλος, εκτός από τους πρωτότοκους
υιούς Μου κι Εμένα, και μόνον εκείνη τη στιγμή θα έχει επιτευχθεί ο στόχος Μου και το
σχέδιό Μου θα έχει καρποφορήσει πλήρως, καθώς οι πάντες θα επιστρέψουν στην αρχική
τους κατάσταση και ο καθένας θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του. Οι πρωτότοκοι υιοί
Μου ανήκουν σ’ Εμένα, οι υιοί και ο λαός Μου θα ανήκουν στα δημιουργημένα όντα, και οι
πάροχοι υπηρεσιών και οι κατεστραμμένοι θα ανήκουν στον Σατανά. Μετά από την κρίση του
κόσμου, Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα ξεκινήσουμε για ακόμα μια φορά τη θεϊκή ζωή
και δεν θα Με αφήσουν ποτέ, θα είναι για πάντα μαζί Μου. Όλα τα μυστήρια που μπορούν να
γίνουν κατανοητά από τον ανθρώπινο νου θα σας αποκαλυφθούν λίγο-λίγο. Σε όλη την
ιστορία, υπήρξαν αμέτρητοι άνθρωποι που μαρτύρησαν για Μένα, που πρόσφεραν
ολοκληρωτικά τον εαυτό τους σ’ Εμένα, όμως οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα πλάσματα
και, ανεξαρτήτως του πόσο καλοί είναι, δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως Θεός. Αυτή είναι
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μια αναπόφευκτη τάση και δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν. Εν τέλει, ο Θεός είναι αυτός
που δημιουργεί τα πάντα και οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα όντα, ενώ ο Σατανάς είναι
πάντοτε στο στόχαστρό Μου για καταστροφή και ο μισητός εχθρός Μου —αυτό είναι το
αληθινότατο νόημα της φράσης «μπορεί τα βουνά και τα ποτάμια να μετακινηθούν και να
αλλάξουν, αλλά η φύση κάποιου δεν πρόκειται να αλλάξει». Η παρούσα κατάσταση και αυτό
το στάδιο αποτελούν έναν οιωνό ότι Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εισέλθουμε σε
ανάπαυση. Αυτό ισχύει επειδή το έργο Μου στον κόσμο έχει ολοκληρωθεί πλήρως και στο
επόμενο στάδιο του έργου Μου θα πρέπει να επιστρέψω στο σώμα για να ολοκληρώσω. Αυτά
είναι τα στάδια του έργου Μου και τα έχω σχεδιάσει πριν από πολύ καιρό. Αυτό το σημείο
πρέπει να γίνει σαφές, διαφορετικά οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραβιάσουν τα διοικητικά
διατάγματά Μου.

Κεφάλαιο 115
Χάρη σ’ εσένα, η καρδιά Μου θα ευφρανθεί τα μάλα· χάρη σ’ εσένα, το χέρι Μου θα
χορέψει με χαρά, και θα σου δώσω ατελείωτες ευλογίες, επειδή πριν από τη δημιουργία
προήλθες από Μένα, και σήμερα πρέπει να επιστρέψεις στο πλευρό Μου, καθότι εσύ δεν
είσαι από τον κόσμο ή από τη γη, αλλά είσαι από Μένα. Θα σ’ αγαπώ παντοτινά, θα σ’ ευλογώ
παντοτινά και θα σε προστατεύω παντοτινά. Μόνο εκείνοι που προήλθαν από Μένα
γνωρίζουν το θέλημά Μου, και μόνο εκείνοι θα νοιαστούν για το βάρος που κουβαλάω και θα
κάνουν αυτό που θέλω να κάνω. Τώρα, τα πάντα έχουν ήδη επιτευχθεί. Η καρδιά Μου είναι
σαν μια πύρινη σφαίρα, λαχταρά να ξανασμίξω σύντομα με τους λατρευτούς Μου υιούς,
λαχταρά να επιστρέψει πλήρως και σύντομα την υπόστασή Μου στη Σιών. Εσύ καταλαβαίνεις
κάτι από αυτό. Παρόλο που συχνά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ο ένας τον άλλον εν
πνεύματι, μπορούμε συχνά να συνοδεύουμε ο ένας τον άλλον εν πνεύματι και να
συναντιόμαστε εν σαρκί. Ο Πατέρας και οι υιοί είναι αχώριστοι για πάντα και είναι στενά
συνδεδεμένοι. Κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από το πλευρό Μου, μέχρι την ημέρα της
επιστροφής στο Όρος Σιών. Αγαπώ όλους τους πρωτότοκους υιούς που προέρχονται από
Μένα και μισώ όλους τους εχθρούς που Μου εναντιώνονται. Θα φέρω πίσω στη Σιών όλους
εκείνους που αγαπώ και θα πετάξω στον Άδη, στην κόλαση όλους εκείνους που μισώ. Αυτή
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είναι η βασική αρχή όλων των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Όλα όσα λένε ή κάνουν οι
πρωτότοκοι υιοί Μου αποτελεί έκφραση του Πνεύματός Μου. Οι πάντες πρέπει να γίνουν
μάρτυρες των πρωτότοκων υιών Μου, με σαφή κατανόηση του τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι το
επόμενο στάδιο του έργου Μου. Αν κάποιοι φέρουν αντίσταση, θα ζητήσω από τους
λατρευτούς υιούς Μου να τους τακτοποιήσουν. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Αν αυτοί
που αγαπώ εκφέρουν μία λέξη κρίσεως, ο Σατανάς θα βρει ακαριαίο θάνατο στον Άδη, επειδή
έχω ήδη δώσει εξουσία στους πρωτότοκους υιούς Μου. Αυτό σημαίνει ότι, από τώρα και στο
εξής, είναι ώρα να εξουσιάζουμε μαζί, Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου. (Αυτό είναι στη φάση
της σάρκας, που διαφέρει ελαφρώς από το να εξουσιάζουμε μαζί εν σώματι.) Οποιοσδήποτε
δεν υπακούει με τον νου, θα έχει την ίδια μοίρα με εκείνους που αντιστέκονται στην
υπόστασή Μου. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης μ’
Εμένα, καθότι είμαστε από ένα σώμα και δεν μπορούμε ποτέ να διαχωριστούμε. Σήμερα οι
πρωτότοκοι υιοί Μου θα γίνουν μάρτυρες, όπως έγινα μάρτυρας κι Εγώ κατά το παρελθόν.
Αυτό είναι ένα από τα διοικητικά διατάγματά Μου. Όλοι πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά
τους και να γίνουν μάρτυρες.
Η βασιλεία Μου εκτείνεται σε όλες τις γωνιές της γης, οι πρωτότοκοι υιοί Μου
ταξιδεύουν στα πέρατα τη γης μαζί Μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία σας μιλάω,
τα οποία εσείς δεν καταλαβαίνετε λόγω των εμποδίων που θέτει η σάρκα σας, οπότε, το
μεγαλύτερο μέρος του έργου πρέπει να γίνει μετά από την επιστροφή στη Σιών. Μπορεί να
γίνει εμφανές από τα λόγια Μου ότι αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί, η ώρα πλησιάζει. Γι’ αυτό
μιλάω συνεχώς για τη Σιών και τα ζητήματα της Σιών. Γνωρίζετε ποιος είναι ο σκοπός των
λόγων Μου; Γνωρίζετε τι βρίσκεται στην καρδιά Μου; Η καρδιά Μου λαχταρά να επιστρέψει
σύντομα στη Σιών, να λήξει ολόκληρη η παλιά εποχή, να λάβει τέλος η ζωή μας στη γη (επειδή
απεχθάνομαι τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα πράγματα της γης και μισώ ακόμα
περισσότερο τη ζωή εν σαρκί. Τα εμπόδια που θέτει η σάρκα είναι τεράστια και τα πάντα θα
ευημερούν μόνον κατά την επιστροφή στη Σιών) και να ανακτηθεί η ζωή μας στη βασιλεία. Ο
σκοπός της πρώτης ενσάρκωσής Μου ήταν να θέσει τα θεμέλια για τη δεύτερη ενσάρκωσή
Μου. Αυτό ήταν το μονοπάτι που έπρεπε να ακολουθηθεί. Μόνο μέσα από την πλήρη
παράδοση του εαυτού Μου στον Σατανά, θα μπορούσα να σας λυτρώσω μέσα στο σώμα Μου
κατά το τελικό στάδιο. (Αν δεν γινόταν η πρώτη ενσάρκωσή Mου, δεν θα μπορούσα να
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δοξαστώ, δεν θα μπορούσα να πάρω πίσω την προσφορά περί αμαρτίας, κι εσείς θα είχατε
έρθει στον κόσμο ως αμαρτωλοί.) Καθότι έχω απέραντη σοφία, από τη στιγμή που σας
οδήγησα έξω από τη Σιών, θα φροντίσω ώστε να σας φέρω πίσω στη Σιών. Οι απόπειρες του
Σατανά να κλείσει τον δρόμο δεν θα αποβούν επιτυχείς, καθότι το σπουδαίο έργο Μου έχει
από καιρό επιτευχθεί. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι το ίδιο μ’ Εμένα, είναι άγιοι και
αψεγάδιαστοι, κι έτσι Εγώ και πάλι θα επιστρέψω στη Σιών με τους πρωτότοκους υιούς Μου
και δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
Ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισής Μου σας αποκαλύπτεται σταδιακά. Έχω ξεκινήσει να
πραγματοποιώ το έργο Μου σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Αυτό είναι αρκετό για να
αποδειχθεί ότι δεν απέχει πολύ η ώρα που θα επιστρέψω στη Σιών, επειδή το ότι
πραγματοποιώ το έργο Μου σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς είναι κάτι που θα γίνει
μετά από την επιστροφή στη Σιών. Ο ρυθμός Μου γίνεται ολοένα πιο γρήγορος. (Επειδή η
μέρα που θα επιστρέψω στη Σιών πλησιάζει, θέλω, πριν επιστρέψω, να τελειώσω το έργο Μου
στη γη.) Γίνομαι ολοένα πιο πολυπράγμων, όσον αφορά στο έργο Μου, κι όμως μένει ολοένα
λιγότερο έργο που πρέπει να κάνω στη γη· δεν έχει μείνει σχεδόν καθόλου. (Η
πολυπραγμοσύνη Μου κατευθύνεται προς το έργο εν Πνεύματι, το οποίο δεν μπορεί να το δει
ο άνθρωπος με γυμνό οφθαλμό, παρά μόνο να το σταχυολογήσει από τα λόγια Μου. Δεν είμαι
πολυπράγμων με την έννοια της πολυπραγμοσύνης εν σαρκί, αλλά με την έννοια ότι σχεδιάζω
πολλές εργασίες.) Αυτό ισχύει επειδή, όπως έχω πει, το έργο Μου επί της γης έχει ήδη
ολοκληρωθεί πλήρως και το υπόλοιπο έργο Μου πρέπει να περιμένει μέχρι να επιστρέψω στη
Σιών. (Ο λόγος που πρέπει να επιστρέψω στη Σιών για να εργαστώ, είναι επειδή το
μελλοντικό έργο δεν μπορεί να επιτευχθεί εν σαρκί, κι αν αυτό το έργο γινόταν εν σαρκί, θα
ατίμαζε το όνομά Μου.) Όταν νικήσω τους εχθρούς Μου κι επιστρέψω στη Σιών, η ζωή θα
είναι πιο όμορφη και ειρηνική, απ’ ό,τι η ζωή πριν από τις εποχές. (Αυτό ισχύει επειδή έχω
υπερισχύσει πλήρως επί του κόσμου και, χάρη στην πρώτη και τη δεύτερη ενσάρκωσή Μου,
έχω δοξαστεί ολοκληρωτικά. Κατά την πρώτη ενσάρκωσή Μου, είχα δοξαστεί μόνο εν μέρει,
όμως, κατά τη δεύτερη ενσάρκωσή Μου, η υπόστασή Μου είναι ολοκληρωτικά δοξασμένο κι
έτσι δεν υπάρχει πλέον καμία ευκαιρία που να μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Σατανάς. Συνεπώς,
η μελλοντική ζωή στη Σιών θα είναι ακόμα πιο όμορφη και ειρηνική.) Η υπόστασή Μου θα
εμφανιστεί ακόμα πιο ένδοξα ενώπιον του κόσμου και στον Σατανά, για να εξευτελίσει τον
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μεγάλο κόκκινο δράκοντα· αυτός είναι ο πυρήνας όλης της σοφίας Μου. Όσο περισσότερο
μιλάω για εξωτερικά πράγματα, τόσο καλύτερα μπορείτε να καταλάβετε, όσο περισσότερο
μιλάω για πράγματα της Σιών, τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν, τόσο πιο κενά θα
νομίζετε ότι είναι αυτά τα πράγματα και τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για εσάς να τα
φανταστείτε, και θα νομίζετε ότι λέω παραμύθια. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Δεν
υπάρχουν λόγια κενά περιεχομένου στο στόμα Μου, τα λόγια που εκστομίζω είναι αξιόπιστα.
Παρόλο που είναι δύσκολο να τα κατανοήσετε με τον τρόπο που σκέφτεστε, είναι απολύτως
αληθινά. (Λόγω των περιορισμών της σάρκας, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να καταλάβουν
πλήρως και ολοκληρωτικά τι λέω, και πολλά από αυτά που έχω πει, δεν τα έχω αποκαλύψει
πλήρως. Όταν, όμως, επιστρέψουμε στη Σιών, δεν θα χρειάζεται να εξηγώ, θα καταλαβαίνετε
με φυσικό τρόπο.) Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Παρόλο που οι άνθρωποι υπόκεινται σε περιορισμούς που τους θέτουν η σάρκα και οι
αντιλήψεις τους, Εγώ εξακολουθώ να βελτιώνω τον θνητό τρόπο σκέψης σας και να
καταπολεμώ τις αντιλήψεις σας, μέσω των αποκαλυφθέντων μυστηρίων, καθότι έχω πει
πολλές φορές ότι αυτό είναι ένα στάδιο του έργου Μου (αυτό το έργο δεν θα σταματήσει,
μέχρι την είσοδο στη Σιών). Υπάρχει ένα Όρος Σιών στο μυαλό κάθε ατόμου, κι αυτό είναι
διαφορετικό για τον καθέναν. Εφόσον αναφέρω συνεχώς το Όρος Σιών, θα σας δώσω τις
γενικές πληροφορίες σχετικά μ’ αυτό, ώστε να γνωρίζετε κάτι αναφορικά. Το να βρίσκεσαι
στο Όρος Σιών σημαίνει να επιστρέφεις στον πνευματικό κόσμο. Παρόλο που αναφέρεται
στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι ένα μέρος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν και να
αγγίξουν· αυτό ισχύει για το σώμα. Δεν είναι απολύτως αόρατο ή άυλο, επειδή όταν το σώμα
εμφανίζεται έχει μορφή και σχήμα, όμως, όταν το σώμα δεν εμφανίζεται, δεν έχει καμία
μορφή ή σχήμα. Στο Όρος Σιών δεν θα ανησυχεί κανείς για τροφή, ρούχα, καθημερινές
ανάγκες και στέγη, ούτε θα υπάρχει γάμος ή οικογένεια και δεν θα γίνεται διαχωρισμός
μεταξύ των δύο φύλων (όλοι εκείνοι που βρίσκονται στο Όρος Σιών είναι η υπόστασή Μου,
είναι σε ένα σώμα, οπότε δεν υπάρχει γάμος, οικογένεια ή διαχωρισμός των φύλων), και όλα
όσα λέει η υπόστασή Μου θα γίνονται πραγματικότητα. Όταν οι άνθρωποι δεν βρίσκονται σε
επιφυλακή, η υπόστασή Μου θα εμφανίζεται ανάμεσά τους, κι όταν οι άνθρωποι δεν δίνουν
προσοχή, η υπόστασή Μου θα εξαφανίζεται. (Οι άνθρωποι από σάρκα και οστά δεν μπορούν
να το κατορθώσουν αυτό, οπότε σας είναι δύσκολο να το φανταστείτε τώρα.) Στο μέλλον θα
352

εξακολουθεί να υπάρχει ένας ήλιος, ένα φεγγάρι, καθώς και ένας ουρανός και γη με φυσική
υπόσταση, όμως, επειδή η υπόστασή Μου θα είναι στη Σιών, ο ήλιος δεν θα καίει ούτε η
ημέρα θα έχει διάρκεια, και δεν θα γίνονται φυσικές καταστροφές. Όταν είπα ότι δεν θα
χρειαστούμε λύχνο ή φως ηλίου, διότι θα μας φωτίζει ο Θεός, μιλούσα για τη ζωή στη Σιών.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τα πάντα στο σύμπαν πρέπει να αφανιστούν και
όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα στο φως Μου. Νομίζουν ότι αυτό είναι το αληθινό νόημα της
φράσης «δεν θα χρειαστούμε λύχνο ή φως ηλίου, διότι θα μας φωτίζει ο Θεός», όμως
πρόκειται για μια λανθασμένη ερμηνεία. Όταν είπα ότι «κάθε μήνα το δέντρο θα φέρει
δώδεκα καρπούς», αναφερόμουν στα ζητήματα της Σιών. Αυτή η πρόταση αντιπροσωπεύει τα
πάντα σχετικά με τη ζωή στη Σιών. Στη Σιών ο χρόνος δεν θα είναι περιορισμένος και δεν θα
υπάρχουν γεωγραφικά και χωρικά όρια. Γι’ αυτό είπα «κάθε μήνα». Οι «δώδεκα καρποί» δεν
αντιστοιχούν στη συμπεριφορά που βιώνετε σήμερα, αναφέρονται στη ζωής ελευθερίας στη
Σιών. Αυτά τα λόγια αποτελούν μια γενίκευση της ζωής στη Σιών. Από αυτό μπορεί να δει
κανείς ότι η ζωή στη Σιών θα είναι πλουσιοπάροχη και ποικίλη (επειδή το «δώδεκα»
αναφέρεται εδώ στην πληρότητα). Θα είναι μια ζωή χωρίς θλίψη και δάκρυα, δεν θα υπάρχει
εκμετάλλευση ή καταπίεση κι όλοι θα είναι χειραφετημένοι και ελεύθεροι. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι τα πάντα υπάρχουν εντός του ατόμου Μου, κανένας δεν μπορεί να τα διαχωρίσει,
και τα πάντα θα συνιστούν ένα σκηνικό ομορφιάς και αιώνιας νιότης. Θα έρθει η στιγμή που
τα πάντα θα είναι έτοιμα, θα είναι το ξεκίνημα της ζωής μας, μετά από την επιστροφή μας στη
Σιών.
Παρόλο που το έργο Μου στη γη έχει ολοκληρωθεί πλήρως, χρειάζομαι ακόμα να
εργαστούν στη γη οι πρωτότοκοι υιοί Μου, οπότε δεν μπορώ να επιστρέψω ακόμα στη Σιών.
Δεν μπορώ να επιστρέψω στη Σιών μόνος Μου. Θα επιστρέψω στη Σιών μαζί με τους
πρωτότοκους υιούς Μου, αφότου τελειώσουν το έργο τους στη γη. Με αυτόν τον τρόπο
μπορεί να λεχθεί ότι θα αποκτήσουμε δόξα μαζί, αυτή θα είναι η πλήρης φανέρωση του
ατόμου Μου. (Λέω ότι το έργο των πρωτότοκων υιών Μου στη γη δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου δεν έχουν φανερωθεί ακόμα. Αυτό το έργο
πρέπει να γίνει από τους αφοσιωμένους και τίμιους παρόχους υπηρεσιών.)

Κεφάλαιο 116
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Από τα λόγια που λέω, πολλά κάνουν τους ανθρώπους να φοβούνται, πολλά κάνουν τους
ανθρώπους να τρέμουν σύγκορμοι, υπάρχουν τόσα άλλα που κάνουν τους ανθρώπους να
υποφέρουν και να απελπίζονται και υπάρχουν και πολλά περισσότερα που προκαλούν την
καταστροφή των ανθρώπων. Τον πλούτο των λόγων Μου κανένας δεν μπορεί τον να συλλάβει
ή να τον αντιληφθεί με σαφήνεια. Μόνο όταν σας λέω τα λόγια Μου και σας τα αποκαλύπτω
πρόταση προς πρόταση, μπορείτε να γνωρίζετε τη γενική κατάσταση. Την αλήθεια των
συγκεκριμένων γεγονότων δεν μπορείτε ακόμα να την καταλάβετε. Συνεπώς, χρησιμοποιώ
γεγονότα για να αποκαλύψω όλα τα λόγια Μου, δίνοντάς σας, έτσι, τη δυνατότητα για
καλύτερη κατανόηση. Όπως γίνεται εμφανές από τη μέθοδο της ομιλίας Μου, με τα λόγια
Μου δεν μιλάω μόνο, αλλά ακόμη περισσότερο με τα λόγια Μου ενεργώ. Μόνον αυτό είναι το
πραγματικό νόημα του γεγονότος ότι τα λόγια και τα επιτεύγματα λαμβάνουν χώρα
ταυτοχρόνως. Καθώς μ’ εμένα τα πάντα είναι ελεύθερα και τα πάντα είναι απελευθερωμένα,
και μ’ αυτό ως βάση, όλα όσα κάνω είναι γεμάτα σοφία. Δεν μιλάω απερίσκεπτα και δεν
ενεργώ απερίσκεπτα. (Ανεξαρτήτως αν είναι μέσα από την ανθρώπινη ή τη θεϊκή φύση,
μιλάω και ενεργώ με σοφία, καθότι η ανθρώπινη φύση Μου είναι αναπόσπαστο κομμάτι του
εαυτού Μου.) Ωστόσο, όταν μιλάω, κανείς δεν δίνει προσοχή στο ύφος της ομιλίας Μου, όταν
ενεργώ, κανείς δεν δίνει προσοχή στη μέθοδο της εργασίας Μου. Αυτό είναι το ελάττωμα του
ανθρώπου. Θα αποκαλύψω τη δύναμή Μου σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους
πρωτότοκους υιούς Μου, αλλά, πάνω απ’ όλα, θα αποκαλύψω τη δύναμή Μου σ’ όλα τα έθνη
και σ’ όλους τους λαούς. Μόνο αυτή είναι μια ισχυρή μαρτυρία που θα ντροπιάσει τον
Σατανά. Δεν ενεργώ ανόητα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι λάθος να καταθέτω Εγώ
μαρτυρία για τους πρωτότοκους υιούς, λένε ότι υπάρχουν κι άλλοι Θεοί εκτός από μένα, ότι
ενεργώ παράλογα ότι υποβαθμίζω τον εαυτό Μου. Απ’ αυτό εκτίθεται ακόμα περισσότερο η
διαφθορά του ανθρώπου. Είναι δυνατόν το να καταθέτω μαρτυρία για τους πρωτότοκους
υιούς Μου να αποτελεί λάθος; Λέτε ότι κάνω λάθος, μπορείτε να καταθέσετε; Αν δεν υπήρχε
αυτή η ανύψωση από Μένα, η μαρτυρία Μου, θα συνθλίβατε και πάλι τον Υιό Μου κάτω απ’
τα πόδια σας, θα Του φερόσασταν και πάλι με ψυχρή αδιαφορία, θα Τον αντιμετωπίζατε και
πάλι ως υπηρέτη σας. Τι κοπάδι ζώων! Θα σας τακτοποιήσω έναν προς έναν! Κανένας δεν θα
αφεθεί να ξεφύγει! Πείτε Μου, ασύμβατοι με ένα άτομο κανονικής ανθρώπινης φύσης, τι
είναι αυτά τα πράγματα; Είναι πέραν πάσας αμφιβολίας ζώα! Απλώς δεν αντέχω ούτε να τους
βλέπω. Αν περίμενα για τη μαρτυρία σας, το έργο Μου θα είχε ήδη καθυστερήσει! Τι κοπάδι
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ζώων! Απλούστατα δεν έχετε καθόλου ανθρώπινη φύση! Δεν θέλω να Μου παρέχετε
υπηρεσίες! Εξαφανιστείτε αμέσως από εδώ! Τόσο καιρό εκφοβίζετε τον Υιό Μου. Θα σας
πολτοποιήσω! Απλώς τολμάτε και πάλι να αγριεύετε, απλώς τολμάτε και πάλι να Με
ντροπιάζετε! Έχω ήδη ολοκληρώσει το σπουδαίο έργο Μου· οφείλω να γυρίσω πίσω και να
ξεφορτωθώ αυτό το κοπάδι ζώων!
Τα πάντα επιτυγχάνονται μέσα στα χέρια Μου (για εκείνους που αγαπώ), καθώς και
καταστρέφονται μέσα στα χέρια Μου (για εκείνα τα ζώα που μισώ, εκείνους τους ανθρώπους,
τα ζητήματα και τα πράγματα που απεχθάνομαι). Αφήνω τους πρωτότοκους υιούς Μου να
δουν όλα όσα θέλω να κάνω, τους αφήνω να καταλάβουν πλήρως, να δουν από αυτό όλα όσα
έχω κάνει από τότε που βγήκα από τη Σιών. Κατόπιν, θα εισέλθουμε μαζί στο Όρος Σιών, θα
εισέλθουμε στο μέρος όπου ήμασταν πριν από τις εποχές και θα ζήσουμε τη ζωή μας εκ νέου.
Από τότε και στο εξής, δεν θα υπάρχει πλέον καμία επαφή με τον κόσμο και αυτό το κοπάδι
ζώων, παρά πλήρης ελευθερία, τα πάντα θα είναι ανεμπόδιστα και χωρίς κωλύματα. Ποιος
τολμά να αντισταθεί σε οποιονδήποτε από τους πρωτότοκους υιούς Μου; Ποιος τολμά να
αντιταχθεί ξανά στους πρωτότοκους υιούς Μου; Δεν θα του τη χαρίσω εύκολα! Όπως είχατε
φόβο Θεού για Μένα στο παρελθόν, με τον ίδιον τρόπο πρέπει να έχετε φόβο Θεού σήμερα
για τους πρωτότοκους υιούς Μου. Μην κάνετε άλλα μπροστά Μου κι άλλα πίσω από την
πλάτη Μου. Βλέπω με απόλυτη διαύγεια τι είναι ο καθένας. Το να μην είστε αφοσιωμένοι
στον Υιό Μου, σημαίνει να μην έχετε σχέση παιδιού γονέα μ’ Εμένα, κάτι που αποτελεί ένα
προφανές γεγονός, καθότι είμαστε ένα σώμα. Αν κάποιος είναι καλός μαζί Μου, αλλά έχει
διαφορετική στάση απέναντι στους πρωτότοκους υιούς Μου, τότε είναι αδιαμφισβήτητα ένας
τυπικός απόγονος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, επειδή κομματιάζει το σώμα του Χριστού.
Αυτή η αμαρτία δεν μπορεί να συγχωρεθεί ποτέ! Όλοι σας πρέπει να το δείτε αυτό. Είναι
καθήκον σας να καταθέσετε μαρτυρία για Μένα και, πάνω απ’ όλα, είναι υποχρέωσή σας να
καταθέσετε μαρτυρία για τους πρωτότοκους υιούς. Κανένας σας δεν θα αποφύγει να
αναλάβει τις ευθύνες του. Όποιος διακόψει, θα τον τακτοποιήσω στη στιγμή! Μη νομίζεις ότι
είσαι τόσο άριστος. Σου το λέω! Όσο περισσότερο είσαι έτσι, τόσο περισσότερο μπαίνεις στο
στόχαστρο της αυστηρής τιμωρίας Μου! Όσο περισσότερο είσαι έτσι, τόσο πιο απέλπιδος
είσαι και τόσο πιο πολύ υιός της αιώνιας καταδίκης είσαι, και θα σε παιδεύω για πάντα!
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Όλο το έργο Μου γίνεται προσωπικά από το Πνεύμα Μου, και δεν αφήνω σε κανέναν
από το γένος του Σατανά να παρέμβει, ώστε να μη διαταραχθούν τα σχέδιά Μου. Στο τέλος,
θα αφήσω τόσο τους ενηλίκους όσο και τα παιδιά να σηκωθούν και να δοξάσουν Εμένα και
τους πρωτότοκους υιούς Μου, να δοξάσουν τις θαυμαστές πράξεις Μου και να δοξάσουν την
εμφάνιση του ατόμου Μου. Θα αφήσω τον ήχο του αίνου να αντηχήσει σ’ ολόκληρο το
σύμπαν και ως τα πέρατα της γης, σείοντας τα βουνά, τα ποτάμια και όλα τα πράγματα, και
θα ταπεινώσω ολότελα τον Σατανά. Θα χρησιμοποιήσω τη μαρτυρία Μου για να καταστρέψω
ολοσχερώς τον μιαρό και αχρείο παλιό κόσμο και θα οικοδομήσω έναν άγιο και άσπιλο νέο
κόσμο. (Όταν λέω ότι ο ήλιος, το φεγγάρι, τα άστρα και τα ουράνια σώματα δεν θα αλλάξουν
στο μέλλον, δεν εννοώ ότι ο παλιός κόσμος θα εξακολουθήσει να υπάρχει, αλλά ότι θα
καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος και θα αντικατασταθεί ο παλιός κόσμος. Δεν θα
αντικαταστήσω το σύμπαν.) Μόνο τότε θα είναι ένας κόσμος εναρμονισμένος με το θέλημά
Μου. Εντός του δεν θα υπάρχει αυτή η σημερινή καταπίεση, το φαινόμενο της
εκμετάλλευσης, και θα διέπεται πλήρως από τη δικαιοσύνη και τη λογική εντός της σάρκας.
(Παρόλο που λέω ότι θα είναι δίκαιος και λογικός, θα είναι εντός της σάρκας. Σε σύγκριση με
τη βασιλεία Μου θα είναι πολύ διαφορετικός, τόσο διαφορετικός όσο ο ουρανός με τη γη·
απλώς κάθε σύγκριση είναι αδόκιμη. Ο ανθρώπινος κόσμος, εξάλλου, είναι ο ανθρώπινος
κόσμος, ο πνευματικός κόσμος είναι ο πνευματικός κόσμος.) Εκείνη τι στιγμή, οι πρωτότοκοι
υιοί Μου και Εγώ θα έχουμε τη δικαιοδοσία σε έναν τέτοιο κόσμο (σε αυτόν τον κόσμο δεν θα
υπάρχει καμία παρενόχληση από τον Σατανά, καθότι θα τον έχω ξεφορτωθεί ολοκληρωτικά
Εγώ), όμως οι ζωές μας θα είναι ακόμα ζωές της βασιλείας, κι αυτό δεν μπορεί κανείς να το
αρνηθεί. Ανά τους αιώνες, ο άνθρωπος (ανεξαρτήτως πόσο αφοσιωμένος είναι) δεν βίωσε
ποτέ του τέτοιου είδους ζωή, καθότι ανά τους αιώνες δεν υπήρξε κανένας που να ενεργεί σαν
πρωτότοκος υιός Μου, και θα εξακολουθήσουν να Μου παρέχουν υπηρεσίες στη συνέχεια.
Παρόλο που αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι αφοσιωμένοι, είναι στην ουσία απόγονοι του
Σατανά, οι οποίοι έχουν κατακτηθεί από Μένα, άρα, μετά από τον θάνατο της σάρκας,
γεννιούνται και πάλι στον ανθρώπινο κόσμο για να Μου παρέχουν υπηρεσίες. Αυτό είναι το
πραγματικό νόημα της φράσης «οι υιοί είναι, στο κάτω-κάτω, οι υιοί, και οι πάροχοι
υπηρεσιών είναι, στο κάτω-κάτω, οι απόγονοι του Σατανά». Είναι άγνωστο πόσοι άνθρωποι
πέρασαν, ανά τους αιώνες, για να παρέχουν υπηρεσίες στους πρωτότοκους υιούς του σήμερα.
Απ’ όλους τους παρόχους υπηρεσιών, κανένας δεν μπορεί να το σκάσει, και θα τους βάλω να
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Μου παρέχουν υπηρεσίες για πάντα. Όσον αφορά τη φύση τους, είναι όλοι τους τέκνα του
Σατανά, όλοι τους Μου αντιστέκονται και, παρόλο που Μου παρέχουν υπηρεσίες, είναι όλοι
τους αναγκασμένοι, κανένας τους δεν έχει εναλλακτική, επειδή τα πάντα ελέγχονται από το
χέρι Μου. Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιώ πρέπει να μου παρέχουν υπηρεσίες μέχρι
τέλους. Συνεπώς, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι σήμερα που έχουν την ίδια φύση που
είχαν οι προφήτες και οι απόστολοι ανά τους αιώνες, επειδή είναι το ίδιο πνεύμα. Συνεπώς,
υπάρχουν ακόμα πολλοί αφοσιωμένοι πάροχοι υπηρεσιών που δουλεύουν για Μένα, όμως στο
τέλος (εδώ και πάνω από έξι χιλιάδες χρόνια Μου παρέχουν συνεχώς υπηρεσίες, οπότε αυτοί
οι άνθρωποι ανήκουν στους παρόχους υπηρεσιών) κανένας δεν μπορεί να καταφέρει αυτό
που όλοι εκείνοι ήλπιζαν ανά τους αιώνες, καθότι αυτό που Εγώ έχω ετοιμάσει δεν είναι γι’
αυτούς.
Τα πάντα από Μένα έχουν ήδη επιτευχθεί μπροστά στα μάτια· σύντομα οι πρωτότοκοι
υιοί Μου θα επιστρέψουν στον οίκο Μου, θα επιστρέψουν στο πλευρό Μου και θα
επανενωθούμε. Επειδή έχω επιστρέψει θριαμβευτής και νικητής και έχω αποκτήσει πλήρη
δόξα, ήρθα για να σας φέρω πίσω. Στο παρελθόν, ορισμένοι άνθρωποι είχαν κάνει
προβλέψεις όπως «πέντε φρόνιμες παρθένες, πέντε μωρές παρθένες». Παρόλο που η
πρόβλεψη δεν είναι ακριβής, δεν είναι εντελώς εσφαλμένη, οπότε μπορώ να σας δώσω
κάποια εξήγηση. Οι πέντε φρόνιμες παρθένες και οι πέντε μωρές παρθένες σίγουρα δεν
αντιπροσωπεύουν και τα δύο τον αριθμό των ανθρώπων, ούτε αντιπροσωπεύουν κάποιον
τύπο ανθρώπων αντιστοίχως. Οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιστοιχούν στον αριθμό των
ανθρώπων, οι πέντε μωρές παρθένες αντιστοιχούν σ’ έναν τύπο ανθρώπων, όμως κανένα από
αυτά τα δύο δεν αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς, ενώ, αντιθέτως, αντιπροσωπεύουν τη
δημιουργία. Αυτός είναι ο λόγος που τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν λάδι κατά τις έσχατες
ημέρες. (Η δημιουργία δεν κατέχει την ποιότητά Μου. Αν θέλουν να είναι φρόνιμες, θα
πρέπει να ετοιμάσουν λάδι, οπότε θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τα λόγια Μου.) Οι
πέντε φρόνιμες παρθένες αντιπροσωπεύουν τους υιούς και τους ανθρώπους Μου, ανάμεσα
στους ανθρώπους που δημιούργησα. Αποκαλούνται «παρθένες» επειδή έχουν αποκτηθεί από
Μένα, παρόλο που γεννήθηκαν στη γη· κάποιος μπορεί να τους αποκαλέσει άγιους, γι’ αυτό
αποκαλούνται «παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υιών
και των ανθρώπων Μου που έχω προκαθορίσει. Οι «πέντε μωρές παρθένες» αναφέρονται
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στους παρόχους υπηρεσιών. Μου παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να δίνουν την παραμικρή
σημασία στη ζωή, παρά μόνον επιδιώκουν εξωτερικά πράγματα (επειδή δεν έχουν την
ποιότητά Μου, ανεξαρτήτως του ότι αυτό που κάνουν είναι ένα εξωτερικό πράγμα) και δεν
μπορούν να είναι οι ικανοί βοηθοί Μου, οπότε αποκαλούνται «μωρές παρθένες». Το
προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον Σατανά, και το γεγονός ότι αποκαλούνται
«παρθένες» σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί από Μένα και μπορούν να Μου παρέχουν
υπηρεσίες, όμως, αυτού του είδους τα άτομα δεν είναι άγιοι, οπότε αποκαλούνται πάροχοι
υπηρεσιών.

Κεφάλαιο 117
Εσύ είσαι Εκείνος που ανοίγει τον πάπυρο, Εσύ είσαι Εκείνος που σπάει τις επτά
σφραγίδες, επειδή όλα τα μυστήρια προέρχονται από Εσένα και όλες οι ευλογίες
αποκαλύπτονται από Εσένα. Είναι βέβαιο ότι θα Σε αγαπώ για όλη την αιωνιότητα και είναι
βέβαιο ότι θα κάνω όλους τους λαούς να Σε λατρεύουν, επειδή Εσύ είσαι η υπόστασή Μου,
Εσύ είσαι μέρος της πλουσιοπάροχης και ολοκληρωμένης εκδήλωσής Μου, ένα αναπόσπαστο
κομμάτι του σώματός Μου. Συνεπώς, πρέπει να καταθέσω ειδική μαρτυρία. Ποιον άλλον,
εκτός απ’ Αυτόν που βρίσκεται μέσα στην υπόστασή Μου, επιθυμεί η καρδιά Μου; Δεν είσαι
Εσύ ο ίδιος που γίνεσαι μάρτυρας για Εσένα, αλλά το Πνεύμα Μου γίνεται μάρτυρας για
Εσένα, κι Εγώ είναι σίγουρο ότι δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε τολμήσει να Σε αψηφήσει,
καθότι αυτό έχει να κάνει με τα διοικητικά διατάγματά Μου. Όλα όσα Εσύ λες είναι σίγουρο
ότι Εγώ θα τα φέρω εις πέρας, και όλα όσα Εσύ σκέφτεσαι είναι σίγουρο ότι Εγώ θα τα
αποδεχτώ. Αν κάποιος δεν Σου είναι αφοσιωμένος, τότε Μου αντιστέκεται ανοιχτά και είναι
σίγουρο ότι Εγώ δεν θα τον συγχωρήσω. Θα παιδεύσω με αυστηρότητα όλους όσοι
αντιστέκονται στον Υιό Μου, και θα ευλογήσω όλους όσοι είναι συμβατοί μ’ Εσένα. Αυτή είναι
η εξουσία που Σου απονέμω. Εσύ είσαι το υπόδειγμα για όσα έχουν ειπωθεί στο παρελθόν —
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που έχουν τεθεί στους πρωτότοκους υιούς. Αυτό σημαίνει ότι
θα απαιτήσω από τους πρωτότοκους υιούς να είναι όπως είσαι Εσύ. Αυτό δεν είναι κάτι που
μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, αλλά αυτό που κάνει το ίδιο Μου το Πνεύμα. Αν κάποιος
πιστεύει ότι είναι οι άνθρωποι που γίνονται μάρτυρες για Εσένα, τότε αυτό το πλάσμα ανήκει
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αναμφισβήτητα στο γένος του Σατανά και είναι εχθρός Μου! Συνεπώς, η μαρτυρία είναι
οριστική, αιωνίως αμετάβλητη και αυτό που το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει! Κανένας δεν
μπορεί να το αλλάξει αυτό ελαφρά τη καρδία, διαφορετικά δεν θα τον συγχωρήσω! Εφόσον οι
άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες για Εμένα, Εγώ γίνομαι μάρτυρας για την
υπόστασή Μου και οι άνθρωποι δεν πρέπει να παρέμβουν στο έργο Μου! Αυτά είναι λόγια
αυστηρής κρίσεως και όλοι πρέπει να τα έχουν κατά νου!
Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να σημειώνετε κάθε λεπτομέρεια που λέω. Μην
αντιμετωπίζετε με απερισκεψία τα λόγια Μου, αλλά να ακούτε με προσοχή. Γιατί λέω ότι οι
πρωτότοκοι υιοί Μου είναι η υπόστασή Μου; Και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της βασιλείας
Μου; Πριν από όλες τις εποχές ζούσαμε μαζί και δεν είχαμε χωριστεί ποτέ. Λόγω των
διαταραχών του Σατανά, αφότου ενσαρκώθηκα την πρώτη φορά, επέστρεψα και πάλι στη
Σιών. Όταν έρθουμε όλοι στον κόσμο, κι αφότου νικήσω κατά τις έσχατες ημέρες, δηλαδή,
αφότου σας ανακτήσω από τη σάρκα που έχει διαφθείρει ο Σατανάς, θα σας φέρω πίσω στη
Σιών, ώστε να επανενωθεί η υπόστασή Μου και να μη χωριστεί ποτέ. Μετά απ’ αυτό, δεν θα
ενσαρκωθώ ξανά, κι εσείς σίγουρα δεν θα βγείτε από το σώμα Μου. Αυτό σημαίνει ότι, από
εκείνο το σημείο και μετά, δεν θα δημιουργήσω ξανά τον κόσμο, παρά θα παραμείνω για
πάντα αχώριστος με τους πρωτότοκους υιούς Μου στη Σιών, καθότι τα πάντα έχουν
ολοκληρωθεί πλήρως και είμαι έτοιμος να λήξω ολόκληρη την παλιά εποχή. Μόνο στη Σιών
υπάρχει η ζωή του νέου ουρανού και της νέας γης, καθώς η υπόστασή Μου υπάρχει στη Σιών.
Δεν θα υπάρχουν πλέον άλλοι νέοι ουρανοί ή νέες γαίες πέραν αυτών. Εγώ είμαι ο νέος
ουρανός κι Εγώ είμαι, επίσης, η νέα γη, καθότι η υπόστασή Μου γεμίζει όλη τη Σιών. Μπορεί
επίσης να λεχθεί ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι ο νέος ουρανός, οι πρωτότοκοι υιοί Μου
είναι η νέα γη. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε ένα σώμα, αχώριστοι. Κάθε λόγος για
Εμένα περιλαμβάνει απαραιτήτως τους πρωτότοκους υιούς, και είναι σίγουρο ότι δεν θα
συγχωρήσω οποιονδήποτε προσπαθήσει να μας χωρίσει. Όταν κάνω όλα τα έθνη και όλους
τους λαούς να επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου Mου, όλοι οι Σατανάδες θα ατιμαστούν
ολότελα και όλοι οι αισχροί δαίμονες θα οπισθοχωρήσουν από μπροστά Μου. Τότε είναι
σίγουρο ότι θα υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα σε όλους τους λαούς (δηλαδή ανάμεσα στους
υιούς και τους ανθρώπους Μου), και είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει καμία από τις
διαταραχές του Σατανά ανάμεσα σε όλα τα έθνη, καθότι Εγώ θα διοικώ όλα τα έθνη και όλους
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τους λαούς, Εγώ θα ασκώ εξουσία σε ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο και ο Σατανάς θα υποστεί
πλήρη συντριβή, θα νικηθεί κατά κράτος και θα λάβει την τιμωρία των διοικητικών
διαταγμάτων Μου.
Συνεχίζω το έργο Μου σε όλους τους λαούς, όμως έχουν μόνο τη διαφώτιση του
Πνεύματός Μου και δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά τους που να έχει τα προσόντα να
αποκαλύψει τα μυστήριά Μου, κανένας που να έχει τα προσόντα να Με εκφράσει. Μόνο
Αυτός που προέρχεται από Εμένα έχει τα προσόντα για να κάνει το έργο Μου, τους
υπόλοιπους τους χρησιμοποιώ μόνο προσωρινά. Το Πνεύμα Μου δεν θα κατέβει σε κάποιο
άτομο αυθαίρετα, επειδή τα πάντα μέσα Μου είναι πολύτιμα. Καθότι το να κατέβει το
Πνεύμα Μου σε κάποιον και το να εργαστεί πάνω σε κάποιον είναι εντελώς διαφορετικά
πράγματα. Το Πνεύμα Μου εργάζεται πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται έξω από Μένα,
όμως το Πνεύμα Μου κατεβαίνει σ’ Αυτόν που προέρχεται από Μένα. Αυτά είναι δύο εντελώς
ασύνδετα ζητήματα. Διότι Αυτός που προέρχεται από Μένα είναι άγιος, ενώ εκείνοι που
βρίσκονται έξω από Μένα δεν είναι άγιοι, όσο καλοί κι αν είναι. Το Πνεύμα Μου δεν θα
κατέλθει πάνω σε κάποιον για ασήμαντο λόγο. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ανησυχούν. Δεν
κάνω λάθη, και είμαι εκατό τοις εκατό σίγουρος για ό,τι κάνω! Όπως έχω καταθέσει μαρτυρία
για Εκείνον, είναι επίσης σίγουρο ότι θα Τον προστατέψω· Αυτός προέρχεται
αδιαμφισβήτητα από Εμένα και είναι αναπόσπαστος στην υπόστασή Μου. Συνεπώς, ελπίζω
ότι οι άνθρωποι θα αφήσουν κατά μέρος τις αντιλήψεις τους, θα εγκαταλείψουν τις ιδέες που
τους έχει περάσει ο Σατανάς, θα πιστεύουν ότι είναι αληθινή η κάθε ομιλία Μου και δεν θα
επιτρέπουν να μπαίνουν αμφιβολίες στο μυαλό τους. Αυτή είναι η αποστολή που αναθέτω
στους ανθρώπους, η παραίνεσή Μου προς τους ανθρώπους. Όλοι πρέπει να εμμένουν σ’ αυτά
τα πράγματα, οι πάντες πρέπει να τα υπακούν ειλικρινά και πρέπει να λαμβάνουν αυτά που
λέω ως πρότυπο.
Δεν πρόκειται να ξεκινήσω μόνο το έργο Μου σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς,
αλλά επίσης να ξεκινήσω το έργο Μου παντού στον σύμπαν κόσμο, κι αυτό δείχνει ακόμα πιο
έντονα ότι η ημέρα της επιστροφής Μου στη Σιών δεν αργεί να έρθει (επειδή είναι αναγκαίο
για Εμένα να επιστρέψω στη Σιών, πριν μπορέσω να ξεκινήσω το έργο Μου σε όλους τους
λαούς και σ’ όλον τον σύμπαν κόσμο). Υπάρχει κανείς που να μπορεί να συλλάβει τα στάδια
του έργου Μου και τον τρόπο που εργάζομαι; Ο λόγος που λέω ότι θα συναντηθώ εν πνεύματι
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με ξένους, είναι επειδή αυτό δεν μπορεί θεμελιωδώς να γίνει εν σαρκί, καθώς κι επειδή δεν
είμαι διατεθειμένος να διατρέξω κίνδυνο για δεύτερη φορά. Αυτοί είναι οι λόγοι που κοινωνώ
εν πνεύματι με ξένους. Αυτό πρόκειται να γίνει στον πραγματικό πνευματικό κόσμο, όχι σε
κάποιον αόριστο πνευματικό κόσμο, όπως φαντάζονται όσοι[α] ζούνε εν σαρκί. Αυτά που θα
λέω τότε, θα διαφέρουν απλώς στον τρόπο που θα μιλάω, καθώς θα είναι μια διαφορετική
εποχή. Γι’ αυτό υπενθυμίζω στους ανθρώπους, ξανά και ξανά, να δίνουν προσοχή στον τρόπο
που μιλάω, και τους υπενθυμίζω, επίσης, ότι υπάρχουν μυστήρια σ’ αυτά που λέω, τα οποία
δεν μπορούν να αποκαλύψουν οι άνθρωποι. Όμως, κανένας δεν καταλαβαίνει γιατί λέω αυτά
τα πράγματα, και μόνο επειδή σας τα λέω σήμερα μπορείτε να καταλάβετε λίγο, όμως, και
πάλι, όχι εντελώς. Μετά από αυτό το στάδιο του έργου Μου, θα σας εξηγήσω βήμα-βήμα.
(Υπάρχουν ακόμα ορισμένοι άνθρωποι που θέλω να εξολοθρεύσω μέσω αυτού, οπότε δεν θα
πω τίποτα για την ώρα.) Αυτή είναι η μέθοδος του επόμενου σταδίου του έργου Μου. Οι
πάντες θα πρέπει να δίνουν προσοχή και να δουν ξεκάθαρα ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο
οποίος είναι σοφός.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «όπως φαντάζονται όσοι».

Κεφάλαιο 118
Όποιος σηκωθεί για να γίνει μάρτυρας για τον Υιό Μου, θα του απονείμω με χάρη,
όποιος δεν σηκωθεί για να γίνει μάρτυρας για τον Υιό Μου, παρά αντιθέτως αντιστέκεται και
χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες αντιλήψεις για να Τον κρίνει, θα τον καταστρέψω. Πρέπει όλοι
να βλέπετε καθαρά! Το να γίνετε μάρτυρες για τον Υιό Μου είναι μια πράξη ευλάβειας προς
Εμένα και ικανοποιεί το θέλημά Μου. Μη σέβεστε μόνο τον Πατέρα και εκφοβίζετε και
καταπιέζετε τον Υιό. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, κι Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοιου είδους αποβράσματα να γίνουν μάρτυρες για τον
Υιό Μου· θα τους καταστρέψω μέσα στο πηγάδι της αβύσσου. Θέλω οι αφοσιωμένοι και
ειλικρινείς πάροχοι υπηρεσίας να παρέχουν υπηρεσία στον Υιό Μου, και δεν χρειάζομαι
κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεσή Μου και λειτουργεί για να
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δείξει ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο άγιος και αψεγάδιαστος Θεός. Δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε
υβρίζει τα διοικητικά διατάγματά Μου. Όποιοι Σε αψήφησαν ή Σε κατεδίωξαν στο παρελθόν,
είτε μέσα στην οικογένεια είτε στον κόσμο, θα τους παιδεύσω έναν προς έναν και κανένας δεν
θα ξεφύγει, καθότι δεν υπάρχει κανένα μέρος Μου που να αποτελείται από σάρκα και οστά.
Το να γίνονται μάρτυρες για Εσένα σήμερα, δείχνει ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσίας έχουν
ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσίας σ’ Εμένα, οπότε δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδοιασμό
ούτε προβληματισμούς. Είναι, εξάλλου, οι πάροχοι υπηρεσίας Σου και σε τελική ανάλυση, Εσύ
είσαι από τον ουρανό και θα επιστρέψεις στο τέλος στο σώμα Μου, καθότι το σώμα Μου δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς Εσένα. Εκείνοι που Σε αψήφησαν κι εκείνοι που δεν ήταν συμβατοί
μαζί Σου στο παρελθόν (αυτό είναι κάτι που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν, παρά μόνον Εσύ
το γνωρίζεις μέσα στην καρδιά Σου), έχουν τώρα αποκαλύψει την πραγματική τους μορφή κι
έχουν εκπέσει, καθότι Εσύ είσαι ο ίδιος ο Θεός και δεν θα ανεχτείς από κανέναν να Σε αψηφά
ή να Σε υβρίζει. Παρόλο που δεν μπορεί να φανεί καθόλου από έξω, το Πνεύμα Μου είναι
μέσα Σου, κι αυτό δεν χωράει αντίρρηση. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το πιστέψουν, ώστε η
σιδερένια ράβδος Μου να μην επιφέρει χτύπημα σε όλους εκείνους που Με αψηφούν!
Εφόσον Εγώ γίνομαι μάρτυρας για Εσένα, Εσύ σίγουρα έχεις εξουσία και όλα όσα Εσύ λες
αποτελούν έκφρασή Μου, όλα όσα Εσύ κάνεις αποτελούν εκδήλωσή Μου, καθότι Εσύ είσαι ο
λατρευτός Μου κι Εσύ αποτελείς αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασής Μου. Έτσι, κάθε
ενέργειά Σου, αυτά που φοράς, αυτά που χρησιμοποιείς και το πού μένεις είναι επίσης
σίγουρα πράξεις Μου. Κανένας δεν πρέπει να προσπαθεί να βρει κάτι εναντίον Σου, και
κανείς δεν πρέπει να Σε κατακρίνει. Δεν θα συγχωρήσω όποιον το κάνει αυτό!
Θα πετάξω όλους τους μοχθηρούς υπηρέτες έξω από τον οίκο Μου, ενώ μέσα στο οίκο
Μου θα κάνω όλους τους αφοσιωμένους υπηρέτες να γίνουν μάρτυρες για τους πρωτότοκους
υιούς Μου. Αυτό είναι το σχέδιό Μου και ο τρόπος με τον οποίον εργάζομαι. Όταν οι
μοχθηροί υπηρέτες γίνονται μάρτυρες για τον Υιό Μου, αναδύεται μυρωδιά νεκρού κάτι που
Εγώ απεχθάνομαι. Όταν οι αφοσιωμένοι υπηρέτες γίνονται μάρτυρες για τον Υιό Μου, είναι
τίμιο και ειλικρινές και είναι αποδεκτό από Εμένα. Οπότε, όποιος δεν είναι πρόθυμος να γίνει
μάρτυρας για τον Υιό Μου, να εξαφανιστεί από εδώ! Δεν θα σε αναγκάσω. Αν σου ζητήσω να
φύγεις, τότε πρέπει να φύγεις! Κοίτα ποιες θα είναι οι συνέπειες για σένα και τι σε περιμένει,
κι αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον εκείνοι που παρέχουν
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υπηρεσία. Η κρίση Μου, το μένος Μου, οι κατάρες Μου, η καύση Μου και η μανιασμένη οργή
Μου θα πέσουν ανά πάσα στιγμή επάνω σε όποιον Mε αψηφά. Το χέρι Μου δεν δείχνει έλεος
σε κανέναν. Ασχέτως του πόσο αφοσιωμένος ήταν κάποιος που παρείχε υπηρεσία παλιότερα,
αν αψηφήσει τον Υιό Μου σήμερα, θα τον καταστρέψω στη στιγμή και δεν θα τον κρατήσω
ενώπιόν Μου. Από αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει το ανελέητο χέρι Μου. Επειδή οι
άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν και η φύση τους Με αψηφά, ακόμα κι εκείνοι που Μου είναι
αφοσιωμένοι το κάνουν για δική τους ευχαρίστηση. Αν γίνει κάτι που τους επηρεάζει
αρνητικά, η καρδιά τους αλλάζει στη στιγμή και θέλουν να υποχωρήσουν από δίπλα Μου.
Αυτή είναι η φύση του Σατανά. Δεν πρέπει να είστε ισχυρογνώμονες, να πιστεύετε ότι είστε
αφοσιωμένοι! Αν δεν έχουν κάτι να κερδίσουν, αυτό το κοπάδι ζώων είναι απλώς ανίκανοι να
Μου είναι αφοσιωμένοι. Αν δεν είχα προκηρύξει τα διοικητικά διατάγματά Μου, θα είχατε
υποχωρήσει εδώ και πολύ καιρό. Έχετε τώρα όλοι πιαστεί μεταξύ σφύρας και άκμονος,
απρόθυμοι να Μου παρέχετε υπηρεσία, αλλά και απρόθυμοι να δεχτείτε χτύπημα από το χέρι
Μου. Αν δεν είχα προκηρύξει ότι μεγάλες συμφορές θα πέσουν, ανά πάσα στιγμή, επάνω σε
οποιονδήποτε Με αψηφά, θα είχατε αποσυρθεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν γνωρίζω άραγε τα
κόλπα στα οποία μπορούν να καταφύγουν οι άνθρωποι; Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέφουν
τώρα κάποια μικρή ελπίδα, όμως, όταν αυτή η ελπίδα μετατρέπεται σε απογοήτευση, εκείνοι
γίνονται απρόθυμοι να συνεχίσουν άλλο και ζητούν να γυρίσουν πίσω. Έχω πει παλιότερα ότι
δεν κρατάω κανέναν εδώ ενάντια στη θέλησή του, όμως να φροντίσεις να σκεφτείς ποιες θα
είναι οι συνέπειες για σένα, κι αυτό αποτελεί ένα γεγονός, δεν είμαι Εγώ που σε απειλώ.
Κανένας δεν μπορεί να συλλάβει τη φύση του ανθρώπου, εκτός από Εμένα, και όλοι νομίζουν
ότι είναι αφοσιωμένοι σ’ Εμένα, χωρίς να γνωρίζουν ότι η αφοσίωσή τους είναι ανήθικη.
Αυτές οι ανηθικότητες θα καταστρέψουν τους ανθρώπους, επειδή αποτελούν δολοπλοκία του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Έχει περάσει πολύς καιρός που τον ξεμπρόστιασα. Εγώ είμαι ο
παντοδύναμος Θεός, είναι δυνατόν να μην καταλάβαινα κάτι τόσο απλό; Έχω την ικανότητα
να διεισδύω στο αίμα και στη σάρκα σου για να δω τις προθέσεις σου. Δεν είναι δύσκολο για
Εμένα να συλλάβω τη φύση του ανθρώπου, όμως οι άνθρωποι προσπαθούν να το παίξουν
έξυπνοι, νομίζοντας ότι μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν τις προθέσεις τους. Δεν γνωρίζουν ότι ο
παντοδύναμος Θεός υπάρχει μέσα στους ουρανούς και τη γη και σε όλα τα πράγματα;
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Θα αγαπώ τον Υιό Μου μέχρι τέλους και θα μισώ τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και τον
Σατανά εις τους αιώνες των αιώνων. Η παίδευσή Μου θα πέσει επάνω σε όλους εκείνους που
Με αψηφούν και κανένας εχθρός δεν θα ξεφύγει. Έχω πει παλιότερα: «Θέτω έναν μεγάλο
λίθο στη Σιών. Για τους πιστούς, αυτός ο λίθος είναι το θεμέλιο της κατασκευής τους. Για
εκείνους που δεν πιστεύουν, είναι μια πέτρα στην οποία σκοντάφτουν. Για τους υιούς του
διαβόλου, αυτός είναι ο λίθος που τους συνθλίβει μέχρι θανάτου». Όχι μόνον έχω πει αυτά τα
λόγια παλιότερα, αλλά έχουν προφητευθεί από πολλούς ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι τα
έχουν διαβάσει στην τρέχουσα εποχή. Επιπλέον, κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να
εξηγήσουν αυτά τα λόγια, όμως κανένας δεν έχει ξεδιαλύνει αυτό το μυστήριο στο παρελθόν,
καθότι αυτό το έργο γίνεται μόνο κατά το τρέχον χρονικό διάστημα των εσχάτων ημερών.
Οπότε, ακόμα κι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν αυτά τα λόγια, οι
εξηγήσεις τους είναι όλες πλάνες. Σήμερα, σας αποκαλύπτω ολόκληρο το νόημα ώστε να
μπορέσετε να γνωρίσετε πόσο σοβαρό ζήτημα είναι το ότι γίνομαι μάρτυρας για τους
πρωτότοκους υιούς Μου, καθώς και τον σκοπό για τον οποίον το κάνω. Έθεσα έναν μεγάλο
λίθο στη Σιών, κι αυτός ο λίθος αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς Μου για τους οποίους
γίνομαι μάρτυρας. Η λέξη «μεγάλος» δεν σημαίνει ότι αυτή η μαρτυρία λαμβάνει χώρα σε
κάποια γιγαντιαία κλίμακα. Περισσότερο σημαίνει ότι όταν γίνομαι μάρτυρας για τους
πρωτότοκους υιούς Μου, ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσίας θα υποχωρήσουν. Εδώ η
φράση «για εκείνους που δεν πιστεύουν» αναφέρεται σε εκείνους που υποχωρούν επειδή
γίνεται μαρτυρία για τον Υιό Μου, οπότε ο λίθος είναι μια πέτρα στην οποία σκοντάφτουν
αυτού του είδους τα άτομα. Λέω ότι είναι πέτρα, επειδή αυτού του είδους τα άτομα θα
δεχτούν χτύπημα από το χέρι Μου, οπότε η πέτρα που κάνει τους ανθρώπους να
σκοντάφτουν δεν λέγεται σε σχέση με τυχόν πτώση ή εξασθένηση, παρά σε σχέση με το
χτύπημα από το χέρι Μου. Η λέξη «πιστούς» στη φράση «για τους πιστούς, αυτός ο λίθος
είναι το θεμέλιο της κατασκευής τους» αναφέρεται σ’ εκείνους τους παρόχους υπηρεσίας που
είναι αφοσιωμένοι, και η φράση «θεμέλιο της κατασκευής τους» αναφέρεται στη χάρη και τις
ευλογίες που θα λάβουν, αφότου Μου παρέχουν αφοσιωμένη υπηρεσία. Το γεγονός ότι έχει
γίνει μαρτυρία για τους πρωτότοκους υιούς, καταδεικνύει ότι η παρούσα ολόκληρη παλιά
εποχή σύντομα θα πεθάνει, και συμβολίζει την καταστροφή του βασιλείου του Σατανά.
Συνεπώς, για τους εθνικούς είναι ο λίθος που τους συνθλίβει μέχρι θανάτου. Έτσι, ο
κατακερματισμός όλων των εθνών αναφέρεται στην πλήρη ανανέωση ολόκληρου του κόσμου·
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ο παλιός κόσμος θα πεθάνει και θα καθιερωθεί ο νέος. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του
όρου «κατακερματισμός». Καταλαβαίνετε; Το έργο που πραγματοποιώ σ’ αυτό το τελευταίο
στάδιο μπορεί να συνοψιστεί μόλις μέσα σ’ αυτές τις λίγες λέξεις. Αυτή είναι η θαυμαστή Μου
πράξη και εσείς θα πρέπει να αντιληφθείτε το θέλημά Μου μέσα από τα λόγια Μου.

Κεφάλαιο 119
Θα πρέπει όλοι σας να αντιλαμβάνεστε τις προθέσεις Μου, οφείλετε όλοι σας να
καταλαβαίνετε τη διάθεσή Μου. Τώρα είναι η ώρα να ετοιμαστώ για την επιστροφή στη Σιών,
δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο, παρά μόνον αυτό. Το μόνο που ελπίζω είναι να
ξανασυναντηθούμε σύντομα μια μέρα και να περνάω μαζί σας κάθε λεπτό και κάθε
δευτερόλεπτο στη Σιών. Απεχθάνομαι τον κόσμο, απεχθάνομαι τη σάρκα και απεχθάνομαι
ακόμη περισσότερο κάθε άνθρωπο στη γη. Δεν είμαι πρόθυμος να τους δω, επειδή είναι όλοι
τους δαίμονες, χωρίς το παραμικρό ίχνος ανθρώπινης φύσης. Δεν είμαι πρόθυμος να ζήσω
επάνω στη γη, απεχθάνομαι όλα τα πλάσματα, απεχθάνομαι όλα όσα είναι από σάρκα και
οστά. Όλος ο τόπος βρομοκοπάει από πτώματα. Θέλω να επιστρέψω αμέσως στη Σιών, να
εξαλείψω όλη τη δυσωδία των πτωμάτων από τη γη και να κάνω όλη τη γη γεμάτη αίνους για
Μένα. Θα επιστρέψω στη Σιών, θα αποδεσμευτώ από τη σάρκα και τον κόσμο, κανένας δεν
πρέπει να Μου σταθεί εμπόδιο. Το χέρι Μου που σφαγιάζει τους ανθρώπους δεν έχει ίχνος
συναισθήματος! Από τώρα και στο εξής, κανένας δεν πρέπει να μιλάει για την οικοδόμηση της
εκκλησίας, διαφορετικά, δεν θα τον συγχωρήσω. (Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα είναι
ώρα για να κατατεθεί μαρτυρία για τους πρωτότοκους υιούς Μου, η ώρα για την οικοδόμηση
της βασιλείας. Οποιοσδήποτε μιλάει για την οικοδόμηση της εκκλησίας κατεδαφίζει την
οικοδόμηση της βασιλείας και διακόπτει τη διαχείρισή Μου.) Τα πάντα είναι έτοιμα, τα πάντα
είναι προετοιμασμένα, το μόνο που απομένει είναι να εξυμνηθούν οι πρωτότοκοι υιοί, να
κατατεθεί μαρτυρία γι’ αυτούς, και όταν γίνει αυτό, χωρίς ενός λεπτού καθυστέρηση και
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μορφή, θα επιστρέψω αμέσως στη Σιών, το μέρος που έχετε
στο μυαλό σας νύχτα και μέρα. Μην κοιτάτε απλώς το πώς είναι ο κόσμος τώρα ομαλός και
σταθερός· αυτό το έργο έχει να κάνει αποκλειστικά με την επιστροφή στη Σιών. Μη νοιάζεστε
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τώρα γι’ αυτά τα πράγματα, και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής στη Σιών, τα πάντα θα
έχουν ολοκληρωθεί. Ποιος δεν επιθυμεί να επιστρέψει σύντομα στη Σιών; Ποιος δεν επιθυμεί
να ξανασμίξουν σύντομα ο Πατέρας με τους υιούς; Ασχέτως του πόσο ωραίες είναι οι γήινες
απολαύσεις, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη σάρκα μας. Θα υπερβούμε τη σάρκα μας και
θα επιστρέψουμε μαζί στη Σιών. Ποιος τολμά να παρακωλύει; Ποιος τολμά να στήνει
εμπόδια; Σε καμία περίπτωση δεν θα τους συγχωρήσω! Θα παραμερίσω όλα τα προσκόμματα.
(Ο λόγος που λέω ότι δεν μπορώ να επιστρέψω εδώ και τώρα στη Σιών είναι εξαιτίας αυτού.
Πραγματοποιώ αυτό το έργο της κάθαρσης, ενώ ταυτοχρόνως καταθέτω μαρτυρία για τους
πρωτότοκους υιούς Μου. Αυτές οι δύο εργασίες προχωράνε ταυτοχρόνως. Όταν ολοκληρωθεί
το έργο της κάθαρσης, θα έρθει η ώρα για Μένα να αποκαλύψω τους πρωτότοκους υιούς. Τα
προσκόμματα, για τα οποία έχω μιλήσει, αναφέρονται στον μεγάλο αριθμό παρόχων
υπηρεσιών, γι’ αυτό λέω ότι αυτές οι δύο εργασίες προχωράνε ταυτοχρόνως.) Θα βάλω τους
πρωτότοκους υιούς Μου να βαδίσουν μαζί Μου σ’ ολόκληρο το σύμπαν και ως τα πέρατα της
γης, σε όλα τα βουνά και τα ποτάμια και όλα τα πράγματα. Ποιος τολμά να παρεμποδίζει;
Ποιος τολμά να παρακωλύει; Το χέρι Μου δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο να ξεφύγει εύκολα.
Εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου, εξοργίζομαι με όλους και τους καταριέμαι όλους. Σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη, δεν υπάρχει ούτε ένας θνητός που να λαμβάνει τις ευλογίες Μου·
όλοι δέχονται την κατάρα Μου. Από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, δεν έχω ευλογήσει
κανέναν. Ακόμα κι όταν έδινα ευλογίες, ήταν απλώς λόγια, ποτέ δεν ήταν πραγματικότητα,
επειδή έχω απύθμενο μίσος για τον Σατανά και δεν πρόκειται ποτέ να τον ευλογήσω, παρά
μόνο να τον τιμωρήσω. Μόνο στο τέλος, αφότου θα έχω κατακτήσει ολότελα τον Σατανά,
αφότου θα είναι δική Μου η ολοκληρωτική νίκη, θα δώσω ουσιώδεις ευλογίες σε όλους τους
αφοσιωμένους παρόχους υπηρεσιών, θα τους αφήσω να Με δοξάζουν ως απόλαυση, καθότι
όλο το έργο Μου θα έχει επιτευχθεί.
Στην πραγματικότητα, δεν Μου έχει μείνει πολύς χρόνος ακόμα, το σχέδιο διαχείρισης
των έξι χιλιάδων ετών φτάνει στην ολοκλήρωσή του μπροστά στα μάτια σας. (Είναι όντως
μπροστά στα μάτια σας, δεν είναι προεικόνιση, μπορείτε να το δείτε από τη διάθεσή Μου.)
Θα πάρω αμέσως τους πρωτότοκους υιούς Μου στον οίκο, στη Σιών. Κάποιοι θα πουν: «Αν
είναι μόνο για τους πρωτότοκους υιούς, τότε γιατί ξόδεψες χρόνο έξι χιλιάδων ετών; Και γιατί
δημιούργησες τόσους πολλούς ανθρώπους;» Έχω πει στο παρελθόν ότι οτιδήποτε είναι δικό
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Μου είναι πολύτιμο. Πώς μπορούν οι πρωτότοκοι υιοί Μου να μην είναι ακόμα πιο πολύτιμοι;
Θα κινητοποιήσω τους πάντες ώστε να Με υπηρετούν και, επιπλέον, θα αποκαλύψω τη
δύναμή Μου, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να δει ότι σε ολόκληρο τον σύμπαν κόσμο δεν
υπάρχει τίποτα που να μη βρίσκεται στα χέρια μας, ούτε ένας άνθρωπος που να μη βρίσκεται
στην υπηρεσία μας, ούτε ένα επίτευγμα που να μην πραγματοποιείται για εμάς. Θα πετύχω τα
πάντα. Για Μένα δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου. Παρόλο που εννοώ να ολοκληρώσω το
σχέδιο και να ολοκληρώσω το έργο Μου μέσα σε έξι χιλιάδες έτη, για Μένα τα πάντα είναι
χειραφετημένα και ελεύθερα. Ακόμα κι αν είναι λιγότερο από έξι χιλιάδες έτη, εφόσον κρίνω
ότι ήρθε η ώρα, ποιος θα τολμούσε να εκστομίσει οποιαδήποτε αντίρρηση; Ποιος θα
τολμούσε να σταθεί και να κρίνει κατά βούληση; Το έργο Μου το πραγματοποιώ ο ίδιος, τον
χρόνο Μου τον διευθετώ ο ίδιος. Κανένα άτομο, κανένα ζήτημα, κανένα πράγμα δεν τολμά να
ενεργεί εσκεμμένα. Θα κάνω τους πάντες να Με ακολουθούν. Για Μένα δεν υπάρχει σωστό ή
λάθος. Αν λέω ότι είναι σωστό, τότε είναι σίγουρα σωστό, αν λέω ότι είναι λάθος, κι αυτό
επίσης ισχύει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε τις ανθρώπινες αντιλήψεις για να Με
μετράτε! Λέω ότι οι πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ μαζί είμαστε ευλογημένοι. Ποιος τολμά να
αρνηθεί να υποταχθεί; Θα σε καταστρέψω στο λεπτό! Αρνείσαι να υποταχθείς! Είσαι
επαναστατικός! Απλώς δεν δείχνω κανένα έλεος για τους ανθρώπους, τους έχω μισήσει ως
έναν βαθμό. Απλώς δεν μπορώ να είμαι πλέον ανεκτικός. Σε ό,τι Με αφορά, ολόκληρος ο
σύμπαν κόσμος πρέπει αμέσως να αφανιστεί. Μόνον τότε θα εκπληρωθεί το σπουδαίο έργο
Μου, μόνον τότε θα ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισής Μου, μόνον τότε θα διαλυθεί το μίσος
που έχω στην καρδιά Μου. Τώρα, το μόνο που Με απασχολεί είναι να καταθέσω μαρτυρία για
τους πρωτότοκους υιούς Μου. Θα αφήσω στην άκρη όλες τις άλλες υποθέσεις και δεν θα
ασχοληθώ μαζί τους, για την ώρα. Πρώτα πρέπει να γίνει το κυρίως πράγμα και μετά το
δευτερεύον. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου, κανένας δεν πρέπει να εναντιώνεται σ’
αυτό. Όλοι πρέπει να ακολουθούν αυτά που λέω, ώστε να μην μπουν στο στόχαστρο της
κατάρας Μου.
Τώρα που το έργο Μου έχει επιτευχθεί, μπορώ να αναπαυτώ. Από τώρα και στο εξής, δεν
θα εργαστώ άλλο. Θα αναθέσω στους πρωτότοκους υιούς Μου να κάνουν όλα αυτά που θέλω
να γίνουν για Μένα, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι Εγώ, οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι η
υπόστασή Μου· αυτό δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον εσφαλμένο, μην κρίνετε σύμφωνα με
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αντιλήψεις. Το να δει κανείς τους πρωτότοκους υιούς είναι το ίδιο με το να δει Εμένα, καθότι
είμαστε ένα και το αυτό. Οποιοσδήποτε μας διαχωρίζει σημαίνει ότι Μου αντιστέκεται, και
δεν θα το συγχωρήσω. Τα λόγια Μου περιέχουν ακατανόητα μυστήρια για τον άνθρωπο.
Μόνον εκείνοι που αγαπώ μπορούν να Με εκφράζουν και κανένας άλλος. Αυτό έχει
προκαθοριστεί από Μένα και κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει. Τα λόγια Μου είναι πλούσια,
τα λόγια Μου είναι περιεκτικά και ασύλληπτα. Όλοι πρέπει να καταβάλουν μεγάλη
προσπάθεια για τα λόγια Μου, να προσπαθούν συχνά να αναλογίζονται τα λόγια Μου, να μη
χάνουν ούτε μία λέξη ή πρόταση, διαφορετικά το νόημα που θα αποκομίσουν θα είναι
εσφαλμένο και θα τα παρανοήσουν. Έχω πει ότι η διάθεσή Μου δεν ανέχεται τις ύβρεις, που
σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντίσταση απέναντι στους πρωτότοκους υιούς Μου, για
τους οποίους έχει κατατεθεί μαρτυρία. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αντιπροσωπεύουν κάθε πτυχή
της διάθεσής Μου, οπότε, όταν ηχήσει η ιερή σάλπιγγα, τότε θα ξεκινήσω να καταθέτω
μαρτυρία για τους πρωτότοκους υιούς, κι έτσι, η ιερή σάλπιγγα θα είναι εφεξής η σταδιακή
γνωστοποίηση της διάθεσής Μου προς τις μάζες. Με άλλα λόγια, όταν αποκαλυφθούν οι
πρωτότοκοι υιοί, θα είναι η ώρα για να αποκαλυφθεί η διάθεσή Μου. Ποιος μπορεί να το
συλλάβει; Λέω ότι μέσα στα μυστήρια που έχω αποκαλύψει εξακολουθούν να υπάρχουν
μυστήρια που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν. Ποιος από εσάς έχει δοκιμάσει
πραγματικά να καταλάβει το πραγματικό νόημα αυτών των λόγων; Είναι η διάθεσή Μου η
προσωπικότητα ενός ατόμου, όπως το έχετε φανταστεί; Τι ατόπημα! Σήμερα, όποιος βλέπει
τους πρωτότοκους υιούς Μου αποτελεί αντικείμενο ευλογίας και βλέπει τη διάθεσή Μου·
αυτό είναι απολύτως αληθές. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αντιπροσωπεύουν όλο Μου το Είναι,
χωρίς την παραμικρή αμφιβολία είναι η υπόστασή Μου. Κανένας δεν πρέπει να το
αμφισβητεί αυτό! Οι υπάκουοι είναι ευλογημένοι με τη χάρη, ενώ οι επαναστατικοί είναι
καταραμένοι. Αυτό προστάζω και κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει!

Κεφάλαιο 120
Σιών! Χαρείτε! Σιών! Τραγουδήστε! Έχω επιστρέψει θριαμβευτής, έχω επιστρέψει
νικητής! Όλοι οι λαοί! Βιαστείτε να μπείτε με τάξη στη σειρά! Όλα τα πλάσματα της
δημιουργίας! Ακινητοποιηθείτε πλήρως, καθότι η υπόστασή Μου αντικρίζει ολόκληρο το
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σύμπαν και εμφανίζεται στην Ανατολή του κόσμου! Ποιος τολμά να μη γονατίσει ευλαβικά;
Ποιος τολμά να μη Με αποκαλεί αληθινό Θεό; Ποιος τολμά να μην κοιτά προς τα πάνω με
σεβασμό; Ποιος τολμά να μη Με αινεί; Ποιος τολμά να μη χαίρεται; Ο λαός Μου θα ακούσει
τη φωνή Μου και οι υιοί Μου θα επιβιώσουν εντός της βασιλείας Μου! Τα βουνά, τα ποτάμια
και όλα τα πράγματα θα ζητωκραυγάζουν ατελείωτα και θα χοροπηδάνε τριγύρω
ασταμάτητα. Αυτήν την ώρα, κανένας δεν θα τολμήσει να μείνει πίσω, και κανένας δεν θα
τολμήσει να σηκώσει κεφάλι και να προβάλει αντίσταση. Αυτή είναι η υπέροχη πράξη Μου
και ακόμα περισσότερο, η μεγάλη δύναμή Μου! Θα κάνω τα πάντα να Με σέβονται στην
καρδιά τους και, ακόμα περισσότερο, θα κάνω τα πάντα να Με δοξάζουν! Αυτός είναι ο
υπέρτατος στόχος του σχεδίου διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών κι αυτό έχω ορίσει.
Ούτε ένα άτομο, ούτε ένα αντικείμενο ούτε ένα ζήτημα δεν τολμά να σηκώσει κεφάλι και να
Μου αντισταθεί ή να Μου αντιταχθεί. Όλος ο λαός Μου θα συρρεύσει στο όρος Μου (με άλλα
λόγια, στον κόσμο που θα δημιουργήσω αργότερα) και θα υποταχθούν ενώπιόν Μου, καθότι
Με διακρίνει μεγαλοπρέπεια και κρίση, κι έχω εξουσία. (Αυτό αναφέρεται στο όταν είμαι εν
σώματι. Έχω, επίσης, εξουσία εν σαρκί, όμως, επειδή η σάρκα δεν μπορεί να υπερβεί τους
περιορισμούς του χρόνου και του χώρου, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι έχω αποκτήσει πλήρη
δόξα. Παρόλο που αποκτώ τους πρωτότοκους υιούς εν σαρκί, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι έχω
αποκτήσει δόξα. Μόνο όταν επιστρέψω στη Σιών και αλλάξω την εμφάνισή Μου θα μπορεί να
ειπωθεί ότι έχω εξουσία, δηλαδή ότι έχω αποκτήσει δόξα.) Τίποτα δεν θα είναι δύσκολο για
Μένα. Τα πάντα θα καταστραφούν χάρη στα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Μου, και τα
πάντα θα δημιουργηθούν και θα οδηγηθούν στην ολοκλήρωση χάρη στα λόγια που βγαίνουν
από το στόμα Μου. Τέτοια είναι η μεγάλη δύναμή Μου και τέτοια είναι η εξουσία Μου.
Επειδή είμαι γεμάτος δύναμη και πλήρης εξουσίας, κανένας δεν θα τολμούσε να Με
εμποδίσει. Έχω ήδη θριαμβεύσει επί των πάντων και έχω κατατροπώσει ήδη όλους τους υιούς
της επανάστασης. Φέρνω μαζί Μου πίσω στη Σιών τους πρωτότοκους υιούς Μου. Δεν
επιστρέφω μόνος Μου στη Σιών. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλοι θα δουν τους πρωτότοκους υιούς
Μου και έτσι θα αναπτύξουν σεβασμό για Μένα στην καρδιά τους. Αυτός είναι ο στόχος Μου
κατά την απόκτηση των πρωτότοκων υιών Μου και αυτό είναι το σχέδιό Μου από τη
δημιουργία του κόσμου.
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Όταν όλα είναι έτοιμα, θα έχει έρθει η ημέρα που θα επιστρέψω στη Σιών και όλοι οι λαοί
θα τιμούν αυτήν την ημέρα. Όταν επιστρέψω στη Σιών, τα πάντα στη γη θα σιωπήσουν και θα
γαληνέψουν. Όταν επιστρέψω στη Σιών, τα πάντα θα ανακτήσουν την αρχική τους εμφάνιση.
Τότε θα ξεκινήσω το έργο Μου στη Σιών. Θα τιμωρήσω τους αχρείους και θα επιβραβεύσω
τους καλούς, θα θέσω σε ισχύ τη δικαιοσύνη Μου και θα επιτελέσω την κρίση Μου. Θα
χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να πετύχω τα πάντα, κάνοντας τους πάντες και τα πάντα να
βιώσουν το χέρι της παίδευσής Μου, και κάνοντας όλους τους ανθρώπους να δουν ολόκληρη
τη δόξα Μου, ολόκληρη τη σοφία Μου και ολόκληρη τη γενναιοδωρία Μου. Κανένας δεν θα
τολμήσει να σηκώσει κεφάλι για να ασκήσει κριτική, διότι τα πάντα έχουν επιτευχθεί μέσα
Μου· εδώ, ας δουν οι πάντες ολόκληρο το μεγαλείο Μου και ας βιώσουν ολόκληρη τη νίκη
Μου, διότι τα πάντα εκδηλώνονται μέσα Μου. Εξ αυτού μπορεί κανείς να δει τη μεγάλη
δύναμή Μου και την εξουσία Μου. Κανένας δεν θα τολμά να Με υβρίζει και κανένας δεν θα
τολμά να Μου βάζει εμπόδια. Τα πάντα αποκαλύπτονται μέσα Μου. Ποιος θα τολμούσε να
κρύψει οτιδήποτε; Είναι σίγουρο ότι δεν θα του δείξω κανένα έλεος! Αυτού του είδους οι
αχρείοι πρέπει να λάβουν την αυστηρή τιμωρία Μου και αυτού του είδους τα αποβράσματα
πρέπει να εξαφανίζονται από μπροστά Μου. Θα τους διοικώ με μια σιδηρά ράβδο και θα
χρησιμοποιώ την εξουσία Μου για να τους κρίνω, χωρίς το παραμικρό έλεος και χωρίς να
λυπάμαι καθόλου τα αισθήματά τους, καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος δεν έχει
αισθήματα και ο οποίος είναι μεγαλοπρεπής και δεν μπορεί να υβρίζεται. Αυτό θα πρέπει να
το κατανοήσουν και να το αντιληφθούν όλοι, ώστε να μην καταλήξουν να τους πατάξω και να
τους αφανίσω «χωρίς λόγο και αιτία», διότι η ράβδος Μου θα πατάξει όλους όσοι Με
υβρίζουν. Δεν Με νοιάζει αν γνωρίζουν ή όχι τα διοικητικά διατάγματά Μου· αυτό δεν θα Με
επηρεάσει καθόλου, καθώς η υπόστασή Μου δεν ανέχεται ύβρεις από κανέναν. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο λέγεται ότι είμαι λιοντάρι· όποιον αγγίζω, τον πατάσσω. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο λέγεται ότι συνιστά βλασφημία πλέον να λέει κανείς ότι είμαι ο Θεός της
συμπόνιας και της στοργικότητας. Δεν είμαι κατ’ ουσίαν αρνί, αλλά λιοντάρι. Κανένας δεν
τολμά να Με υβρίζει. Οποιος Με υβρίζει, θα τον τιμωρώ με θάνατο, αμέσως και ανηλεώς.
Αυτό αρκεί για να δείξω τη διάθεσή Μου. Συνεπώς, κατά την έσχατη εποχή, μια μεγάλη
ομάδα ανθρώπων θα αποτραβηχτεί και αυτό θα είναι αβάσταχτο για τους ανθρώπους, αλλά
Εγώ από τη μεριά Μου, είμαι χαλαρός και ευτυχής και δεν το βλέπω καθόλου δύσκολο. Αυτή
είναι η διάθεσή Μου.
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Ελπίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα έχουν υποτακτική καρδιά για να υπακούσουν όλα όσα
προέρχονται από Μένα. Αν το κάνουν, είναι σίγουρο ότι θα ευλογήσω πολύ την
ανθρωπότητα, καθότι, όπως έχω πει, εκείνοι που είναι σε αρμονία μαζί Μου θα παραμείνουν,
ενώ εκείνοι που είναι εχθρικοί απέναντί Μου θα υποστούν κατάρες. Το έχω ορίσει αυτό και
κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει. Τα πράγματα που έχω καθορίσει είναι πράγματα που έχω
πετύχει, και όποιος ταχθεί εναντίον τους θα υποστεί αμέσως παίδευση. Στη Σιών έχω όλα όσα
χρειάζομαι και όλα όσα επιθυμώ. Δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος του κόσμου στη Σιών και, σε
σύγκριση με τον κόσμο, αυτή είναι ένα πλούσιο και μεγαλειώδες παλάτι· όμως, κανένας δεν
έχει εισέλθει ποτέ σ’ αυτό, οπότε οι άνθρωποι φαντάζονται ότι δεν υφίσταται καν. Η ζωή στη
Σιών δεν μοιάζει με τη ζωή στη γη. Στη γη, η ζωή περιλαμβάνει την τροφή, την ένδυση, το
παιχνίδι και την αναζήτηση των απολαύσεων, ενώ στη Σιών είναι πολύ διαφορετική. Είναι η
ζωή του Πατέρα και των υιών που πλέουν στην αγαλλίαση, γεμίζοντας πάντοτε ολόκληρο τον
χώρο του σύμπαντος, κάνοντας, όμως, πάντοτε συγκεντρώσεις μαζί. Τώρα που τα πράγματα
έχουν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, θα σας πω πού βρίσκεται η Σιών. Η Σιών είναι ο τόπος
κατοικίας Μου· είναι η τοποθεσία της υπόστασής Μου. Συνεπώς, η Σιών πρέπει να είναι ένα
άγιο μέρος και πρέπει να βρίσκεται μακριά από τη γη. Γι’ αυτό λέω ότι απεχθάνομαι τους
ανθρώπους, τα πράγματα και τα ζητήματα της γης, και σιχαίνομαι το φαγητό, το ποτό, το
παιχνίδι και την αναζήτηση της απόλαυσης της σάρκας, γιατί ασχέτως από το πόσο ωραίες
μπορεί να είναι οι γήινες απολαύσεις, δεν μπορούν να συγκριθούν με τη ζωή στη Σιών. Αυτά
τα δύο διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός και η γη και δεν υπάρχει τρόπος σύγκρισής τους. Ο
λόγος για τον οποίο στη γη υπάρχουν τόσοι γρίφοι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να λύσει, είναι
ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει τίποτα για τη Σιών. Λοιπόν, πού βρίσκεται ακριβώς η
Σιών; Βρίσκεται σ’ έναν άλλον πλανήτη, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι; Όχι! Αυτή είναι
απλώς μια φαντασίωση στο μυαλό των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι ο τρίτος
ουρανός, που έχω αναφέρει έχει προφητική σημασία, όμως αυτό που κατανοούν οι άνθρωποι
μέσω των αντιλήψεών τους είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εννοώ Εγώ. Ο τρίτος
ουρανός που αναφέρεται εδώ δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον ψεύτικος. Γι’ αυτό λέω ότι δεν θα
καταστρέψω τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα και τα ουράνια σώματα, και δεν θα εξαλείψω τον
ουρανό και τη γη. Θα μπορούσα να καταστρέψω τον τόπο κατοικίας Μου; Θα μπορούσα να
εξαλείψω το Όρος Σιών; Δεν είναι για γέλια αυτό; Ο τρίτος ουρανός είναι ο τόπος κατοικίας
Μου· είναι το Όρος Σιών και αυτό είναι απόλυτο. (Γιατί λέω ότι αυτό είναι απόλυτο; Είναι
371

επειδή αυτά που λέω τώρα δεν μπορούν να γίνουν καθόλου κατανοητά από τον άνθρωπο· ο
άνθρωπος μπορεί μόνο να τα ακούει. Το εύρος του τρόπου σκέψης του ανθρώπου απλώς δεν
μπορεί να το χωρέσει, οπότε δεν θα πω τίποτα παραπάνω για τη Σιών, μην τυχόν οι άνθρωποι
τα εκλάβουν ως μυθιστοριογραφία.)
Αφότου επιστρέψω στη Σιών, εκείνοι που είναι στη γη θα συνεχίσουν να Με δοξάζουν
όπως έκαναν και στο παρελθόν. Εκείνοι οι πιστοί πάροχοι υπηρεσιών θα παραμένουν σε
αναμονή για να Μου παρέχουν υπηρεσίες, όμως η λειτουργία τους θα έχει λάβει τέλος. Στην
καλύτερη περίπτωση, θα μπορούν να αναλογιστούν τις συνθήκες της παρουσίας Μου στη γη.
Εκείνο το διάστημα, θα ξεκινήσω να στέλνω συμφορές πάνω σ’ αυτούς που θα υποστούν
καταστροφή· κι όμως, όλοι πιστεύουν ότι είμαι ένας δίκαιος Θεός. Είναι σίγουρο ότι δεν θα
τιμωρήσω εκείνους τους αφοσιωμένους παρόχους υπηρεσιών, αλλά θα τους αφήσω μόνο να
λάβουν τη χάρη Μου. Καθότι έχω πει ότι θα τιμωρήσω όλους όσοι κάνουν κακό, ενώ εκείνοι
που κάνουν καλές πράξεις θα λάβουν τις υλικές απολαύσεις που θα τους παρέχω Εγώ,
δείχνοντας έτσι ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός της δικαιοσύνης και της αφοσίωσης. Κατά την
επιστροφή Μου στη Σιών, θα αρχίσω να στρέφομαι προς κάθε έθνος στον κόσμο· θα φέρω τη
σωτηρία στους Ισραηλίτες και την παίδευση στους Αιγυπτίους. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο
του έργου Μου. Το έργο Μου εκείνο το χρονικό διάστημα δεν θα είναι το ίδιο με σήμερα: Δεν
θα είναι έργο εν σαρκί, αλλά θα υπερβαίνει πλήρως τη σάρκα —και ό,τι έχω πει θα γίνεται και
ό,τι έχω ορίσει, αυτό θα ισχύει. Ό,τι έχει ειπωθεί, εφόσον έχει βγει από το στόμα Μου, θα
γίνεται αμέσως πραγματικότητα. Αυτό είναι το αληθινό νόημα του ότι ο λόγος Μου και η
εκπλήρωσή του λαμβάνουν χώρα ταυτοχρόνως, καθότι ο ίδιος ο λόγος Μου είναι εξουσία.
Τώρα μιλάω για κάποια γενικά πράγματα, για να δώσω στους ανθρώπους στη γη κάποια
στοιχεία, ώστε να μην τα κατανοούν όπως να ’ναι. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, τα πάντα θα
διευθετηθούν από Μένα και κανένας δεν θα πρέπει να ενεργεί αφ’ εαυτού, μην τυχόν
παταχθεί από το χέρι Μου. Στη φαντασία των ανθρώπων, όλα όσα λέω είναι ασαφή, γιατί ο
τρόπος σκέψης του ανθρώπου είναι, εξάλλου, περιορισμένος και οι σκέψεις του απέχουν τόσο
από αυτά που έχω πει, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Συνεπώς, κανένας δεν μπορεί να το
κατανοήσει αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να συμφωνεί μ’ αυτά που λέω.
Αυτή είναι η αναπόφευκτη πορεία των πραγμάτων. Έχω πει: «Κατά τις έσχατες ημέρες, το
θηρίο θα εμφανιστεί για να καταδιώξει τον λαό Μου, κι εκείνοι που φοβούνται τον θάνατο θα
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σημαδευτούν με μια σφραγίδα για να τους πάρει το θηρίο. Όσοι Με έχουν δει θα σκοτωθούν
από το θηρίο». Ως «θηρίο» σ’ αυτά τα λόγια αναμφισβήτητα αναφέρεται ο Σατανάς, που
εξαπατά τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επιστρέψω στη Σιών, μια μεγάλη ομάδα
παρόχων υπηρεσιών θα αποσυρθεί, δηλαδή, θα τους πάρει το θηρίο. Αυτά τα πλάσματα θα
ριχτούν όλα στο πηγάδι της αβύσσου για να λάβουν την αιώνια παίδευσή Μου. Η φράση
«όσοι Με έχουν δει» αναφέρεται σ’ εκείνους τους αφοσιωμένους παρόχους υπηρεσιών που
έχουν κατακτηθεί από Μένα. Η φράση «Mε έχουν δει» αναφέρεται σ’ εκείνους που έχουν
κατακτηθεί από Μένα. Η φράση «θα σκοτωθούν από το θηρίο» αναφέρεται στον Σατανά, ο
οποίος έχει κατακτηθεί από Μένα και δεν τολμά να σηκώσει κεφάλι για να Μου αντισταθεί.
Με άλλα λόγια, ο Σατανάς δεν θα τολμήσει να εκτελέσει κανένα έργο πάνω σ’ αυτούς τους
παρόχους υπηρεσιών, και συνεπώς, οι ψυχές αυτών των ανθρώπων θα έχουν σωθεί· αυτό
λέγεται λόγω της ικανότητάς τους να Μου είναι αφοσιωμένοι και σημαίνει ότι αυτοί οι
αφοσιωμένοι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι σε θέση να λάβουν τη χάρη και τις ευλογίες Μου.
Συνεπώς, λέω ότι οι ψυχές τους θα έχουν σωθεί. (Αυτό δεν αναφέρεται στην ανάληψη στον
τρίτο ουρανό, κάτι που αποτελεί μόνο ανθρώπινη αντίληψη.) Όμως, εκείνοι οι μοχθηροί
υπηρέτες θα γίνουν και πάλι δέσμιοι του Σατανά και, τότε, θα ριχτούν στο πηγάδι της
αβύσσου. Αυτή είναι η τιμωρία Μου γι’ αυτούς· αυτά είναι τα αντίποινα εναντίον τους και
αυτή είναι η ανταμοιβή για τις αμαρτίες τους.
Καθώς επιταχύνεται ο ρυθμός του έργου Μου, ο χρόνος Μου επάνω στη γη σταδιακά
λιγοστεύει. Η ημέρα της επιστροφής Μου στη Σιών πλησιάζει. Όταν το έργο Μου στη γη έχει
φτάσει εις πέρας, θα είναι η ώρα να επιστρέψω στη Σιών. Δεν επιθυμώ καθόλου να ζω επάνω
στη γη, όμως για χάρη της διαχείρισής Μου, για χάρη του σχεδίου Μου, έχω υποστεί όλα τα
δεινά. Σήμερα, η ώρα έχει ήδη φτάσει. Θα επιταχύνω το βήμα Μου και κανένας δεν θα μπορεί
να συμβαδίσει μαζί Μου. Είτε μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι είτε όχι, Εγώ θα σας
πω με κάθε λεπτομέρεια όλα εκείνα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει, τα οποία,
όμως, πρέπει να είναι γνωστά σ’ εσάς που βρίσκεστε στη γη. Συνεπώς, λέω ότι είμαι ο ίδιος ο
Θεός, ο οποίος υπερβαίνει τον χρόνο και τον χώρο. Αν ο σκοπός Μου δεν ήταν να αποκτήσω
τους πρωτότοκους υιούς Μου κι, έτσι, να νικήσω τον Σατανά, θα είχα ήδη επιστρέψει στη
Σιών· ειδάλλως, δεν θα είχα δημιουργήσει ποτέ την ανθρωπότητα. Σιχαίνομαι τον κόσμο των
ανθρώπων και απεχθάνομαι τους ανθρώπους που είναι χώρια από Μένα, σε βαθμό που
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σκέφτομαι ακόμα και να καταστρέψω ολόκληρη την ανθρωπότητα μια κι έξω. Ωστόσο, το
έργο Μου έχει τάξη και δομή, έχει την έννοια της ισορροπίας και της μετριοπάθειας, και δεν
είναι ανοργάνωτο. Όλα όσα κάνω τα κάνω προκειμένου να νικήσω τον Σατανά και, ακόμα
περισσότερο, προκειμένου να μπορέσω, το συντομότερο δυνατό, να βρεθώ μαζί με τους
πρωτότοκους υιούς Μου. Αυτός είναι ο στόχος Μου.

Μέρος δεύτερο
Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν
(20 Φεβρουαρίου 1992 έως 1 Ιουνίου 1992)

Εισαγωγή
Το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» αποτελεί το δεύτερο μέρος
των ομιλιών που εξέφρασε ο Χριστός με την ταυτότητα του ίδιου του Θεού. Καλύπτουν την
περίοδο μεταξύ της 20ης Φεβρουαρίου 1992 και της 1ης Ιουνίου 1992, και αποτελούνται
συνολικά από 47 κεφάλαια. Ο τρόπος, το περιεχόμενο και η οπτική των λόγων του Θεού σε
αυτές τις ομιλίες είναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα στο Μέρος «Οι ομιλίες του Χριστού
στην αρχή». Το Μέρος «Οι ομιλίες του Χριστού στην αρχή» εκθέτει και καθοδηγεί την
εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων και την απλή πνευματική τους ζωή. Εν τέλει, κλείνει
με «τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών». Το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το
σύμπαν», ωστόσο, ξεκινά με την ολοκλήρωση της ταυτότητας των ανθρώπων ως παρόχων
υπηρεσιών και την αρχή της ζωής τους ως λαός του Θεού. Καθοδηγεί τους ανθρώπους στο
δεύτερο αποκορύφωμα του έργου του Θεού, κατά τη διάρκεια του οποίου υποβάλλονται στη
δοκιμασία της λίμνης της φωτιάς, στη δοκιμασία του θανάτου και στον καιρό της αγάπης για
τον Θεό. Αυτά τα διάφορα βήματα εκθέτουν πλήρως την ασχήμια του ανθρώπου ενώπιον του
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Θεού, καθώς και το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου. Εν τέλει, ο Θεός κλείνει με ένα
κεφάλαιο στο οποίο αποχωρίζεται τον άνθρωπο, ολοκληρώνοντας, έτσι, όλα τα βήματα της
κατάκτησης της πρώτης ομάδας ανθρώπων από αυτήν την ενσάρκωση του Θεού.
Στο Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν», ο Θεός εκφράζει τα λόγια
Του από την οπτική του Πνεύματος. Ο τρόπος με τον οποίο μιλά είναι ανέφικτος από τη
δημιουργημένη ανθρωπότητα. Επιπλέον, το λεξιλόγιο και το ύφος των λόγων Του είναι
όμορφα και συγκινητικά, και κανένα είδος ανθρώπινης λογοτεχνίας δεν θα μπορούσε να
πάρει τη θέση τους. Τα λόγια με τα οποία εκθέτει τον άνθρωπο είναι ακριβή, είναι
αδιάψευστα από οποιαδήποτε φιλοσοφία και φέρνουν όλους τους ανθρώπους σε υποταγή.
Σαν κοφτερό σπαθί, τα λόγια με τα οποία ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο φτάνουν απευθείας στα
βάθη της ψυχής του ανθρώπου, κόβοντάς τους τόσο βαθιά, που δεν έχουν μέρος να κρυφτούν.
Τα λόγια με τα οποία παρηγορεί τους ανθρώπους φέρουν έλεος και στοργική καλοσύνη, είναι
θερμά σαν την αγκαλιά μιας τρυφερής μητέρας και κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν
ασφαλείς όσο ποτέ άλλοτε. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό αυτών των ομιλιών είναι ότι,
κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο Θεός δεν μιλά χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του
Ιεχωβά ή του Ιησού Χριστού, ούτε του Χριστού των εσχάτων ημερών. Αντίθετα, μιλά και
διδάσκει όλους όσοι Τον ακολουθούν και όλους όσοι δεν Τον ακολουθούν ακόμη,
χρησιμοποιώντας την έμφυτη ταυτότητά Του —του Δημιουργού. Μπορεί κάλλιστα να ειπωθεί
ότι αυτή είναι η πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου που ο Θεός έχει απευθυνθεί σε
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στη δημιουργημένη
ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η
πρώτη φορά που έχει μιλήσει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την
ανθρωπότητα. Είναι τελείως άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές αποτελούν το
πρώτο κείμενο που εξέφρασε ο Θεός μεταξύ της ανθρωπότητας, στο οποίο εκθέτει τους
ανθρώπους, τους καθοδηγεί, τους κρίνει και τους μιλά εγκάρδια, και είναι επίσης οι πρώτες
ομιλίες στις οποίες ο Θεός πληροφορεί τους ανθρώπους για τα βήματά Του, το μέρος όπου
βρίσκεται, τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, τις σκέψεις του Θεού και την
ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι πρώτες ομιλίες που έχει
εκφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τον καιρό της δημιουργίας,

375

καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την έμφυτη ταυτότητά Του για να
εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του στην ανθρωπότητα μέσα από λόγια.
Αυτές οι ομιλίες είναι βαθυστόχαστες και ακατάληπτες· είναι δυσνόητες και δεν είναι
δυνατό να κατανοήσει κανείς την προέλευση και τους σκοπούς των λόγων του Θεού.
Συνεπώς,

ο

Χριστός

έχει

προσθέσει

μια

επεξήγηση

μετά

από

κάθε

κεφάλαιο,

χρησιμοποιώντας γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή στον άνθρωπο, ώστε να αποσαφηνίσει
το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ίδιες τις ομιλίες,
καθιστά ευκολότερη την κατανόηση και γνώση των λόγων του Θεού από όλους. Τα λόγια αυτά
τα έχουμε κάνει παράρτημα του Μέρους «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν». Σε
αυτά, ο Χριστός παρέχει επεξηγήσεις χρησιμοποιώντας το πιο εύκολα κατανοητό λεξιλόγιο. Ο
συνδυασμός των δύο είναι το τέλειο πάντρεμα της θεϊκής φύσης και του Θεού στην
ανθρώπινη φύση. Παρόλο που στο παράρτημα ο Θεός μιλά από την οπτική του τρίτου
προσώπου, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν προσωπικά από τον
Θεό, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια τα λόγια του Θεού· μόνο ο
ίδιος ο Θεός μπορεί να αποσαφηνίσει την προέλευση και τους σκοπούς των ομιλιών Του.
Συνεπώς, παρόλο που ο Θεός μιλά χρησιμοποιώντας πολλά μέσα, οι στόχοι του έργου Του δεν
αλλάζουν ποτέ, ούτε μεταβάλλεται ποτέ ο σκοπός του σχεδίου Του.
Παρόλο που το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» τελειώνει με ένα
κεφάλαιο στο οποίο ο Θεός αποχωρίζεται τον άνθρωπο, στην πραγματικότητα τότε
αποκαλύπτεται επίσημα το έργο της κατάκτησης και της σωτηρίας του Θεού που γίνεται
ανάμεσα στους ανθρώπους, καθώς και το έργο Του για την τελείωση των ανθρώπων.
Συνεπώς, είναι πιο κατάλληλο να θεωρούμε το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το
σύμπαν» ως την προφητεία για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Διότι μόνο μετά απ’
αυτό το σημείο ξεκίνησε ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου να εργάζεται και να μιλά
επισήμως χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Χριστού, περπατώντας ανάμεσα στις
εκκλησίες και παρέχοντας ζωή, και ποτίζοντας και καθοδηγώντας ολόκληρο τον λαό Του,
γεγονός που, με τη σειρά του, αποτέλεσε το έναυσμα για τις πολλές ομιλίες στο Μέρος «Τα
λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες».
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Κεφάλαιο 1
Άραγε, όσοι μαρτυρούν τον λόγο Μου όντως τον αποδέχονται; Όντως Με γνωρίζετε;
Έχετε μάθει όντως να υπακούτε; Ειλικρινά δαπανάτε τον εαυτό σας για Μένα; Είστε
πράγματι δυνατοί, ακλόνητοι μάρτυρές Μου ενώπιον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Η
αφοσίωσή σας όντως ταπεινώνει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Μόνο μέσω της δοκιμασίας
του λόγου Μου μπορώ να επιτύχω τον στόχο Μου να εξαγνίσω την εκκλησία και να επιλέξω
όσους Με αγαπούν αληθινά. Αν δεν εργαζόμουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να Με
γνωρίσει κανείς; Ποιος μπορεί να κατανοήσει τη μεγαλοπρέπειά Μου, την οργή Μου και τη
σοφία Μου μέσω του λόγου Μου; Θα τελειώσω Αυτό που έχω ξεκινήσει, αλλά Εγώ είμαι
Αυτός που μετρά τις καρδιές των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν Με κατανοεί
πλήρως, γι’ αυτό καθοδηγώ τους ανθρώπους με τον λόγο και κατ’ αυτόν τον τρόπο τους οδηγώ
σε μια νέα εποχή. Στο τέλος, θα χρησιμοποιήσω λόγια για να πραγματοποιήσω όλο το έργο
Μου, κάνοντας όλους εκείνους που Με αγαπούν ειλικρινά να επιστρέψουν με υποταγή στη
βασιλεία Μου για να ζήσουν ενώπιον του θρόνου Μου. Η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν
κάποτε, και το έργο Μου έχει εισέλθει σε νέα αφετηρία. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση θα είναι
νέα: Όσοι διαβάζουν τον λόγο Μου και τον αποδέχονται ως την ίδια τους τη ζωή, είναι ο λαός
της Βασιλείας Μου. Εφόσον είναι στη Βασιλεία Μου, είναι ο λαός Μου στη Βασιλεία. Επειδή
καθοδηγούνται από τον λόγο Μου, παρόλο που αναφέρονται ως λαός Μου, αυτός ο τίτλος δεν
είναι διόλου κατώτερος από το να αποκαλούνταν «υιοί» Μου. Ως λαός Μου, όλοι πρέπει να
είναι πιστοί στη βασιλεία Μου και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, και όσοι υβρίζουν τα
διοικητικά διατάγματά Μου, πρέπει να λαμβάνουν την τιμωρία Μου. Αυτή είναι η
προειδοποίησή Μου προς όλους.
Καθώς εφαρμόζεται μια νέα προσέγγιση πλέον, δεν χρειάζεται να ξαναειπωθεί ό,τι είχε
ειπωθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, έχω πει τα εξής: Ό,τι έχω πει πρέπει να λαμβάνεται υπόψη,
ό,τι λαμβάνεται υπόψη πρέπει να ολοκληρώνεται και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς.
Αυτό είναι απόλυτο. Είτε πρόκειται για όσα είπα στο παρελθόν είτε για όσα θα πω στο
μέλλον, όλα θα γίνουν, και όλη η ανθρωπότητα θα το δει αυτό. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τα
λόγια και το έργο Μου. Καθώς η οικοδόμηση της εκκλησίας έχει ήδη επιτευχθεί, τώρα δεν
είναι πλέον η εποχή της οικοδόμησης της εκκλησίας, αλλά, αντιθέτως, η εποχή κατά την
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οποία η βασιλεία ανοικοδομείται με επιτυχία. Ωστόσο, καθώς βρίσκεστε ακόμα στη γη, οι
συναθροίσεις σας θα παραμείνουν γνωστές ως εκκλησία. Εντούτοις, η ουσία της εκκλησίας
δεν είναι η ίδια όπως κάποτε και έχει αποδειχθεί αληθινή επιτυχία. Γι’ αυτό, λέω ότι η
βασιλεία Μου έχει κατέλθει επί γης. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τον πυρήνα του λόγου
Μου μήτε μπορεί να κατανοήσει τον σκοπό πίσω από αυτόν. Καθώς μιλώ σήμερα, ίσως
βιώσετε μια επιφοίτηση. Ίσως κάποιοι ξεσπάσουν σε κλάματα. Άλλοι μπορεί να νιώσουν φόβο
εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μιλώ. Κάποιοι μπορεί να διατηρούν μια ξεπερασμένη οπτική
σε κάθε πράξη Μου. Κάποιοι μπορεί να μετανιώνουν που εξέφρασαν τα παράπονά τους ή
Μου αντιστάθηκαν τότε. Κάποιοι μπορεί να χαίρονται μέσα τους, γιατί δεν έχουν
απομακρυνθεί ποτέ από το όνομά Μου και τώρα, σήμερα, έχουν αναζωογονηθεί. Ίσως
κάποιοι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν από τα λόγια Μου παλαιότερα και αιωρούνται μεταξύ
ζωής και θανάτου, αποκαρδιωμένοι και λυπημένοι, χωρίς να έχουν πλέον το κουράγιο να
δίνουν προσοχή στα λόγια που εκφέρω, ακόμα κι αν επιλέξω διαφορετικό τρόπο έκφρασης.
Ίσως υπάρχουν κάποιοι που είναι τόσο αφοσιωμένοι σε Μένα, που να μην έχουν παραπονεθεί
ποτέ, να μην αμφέβαλαν ποτέ και σήμερα είναι τυχεροί που απελευθερώνονται και νιώθουν
ανείπωτη ευγνωμοσύνη στην καρδιά τους προς Εμένα. Όλες οι παραπάνω συνθήκες ισχύουν,
σε διαφορετικούς βαθμούς, για κάθε ανθρώπινο ον. Εντούτοις, καθώς το παρελθόν αποτελεί
παρελθόν, και τώρα είμαστε στο παρόν, δεν υπάρχει πλέον λόγος να λαχταράτε το παρελθόν
ή να ανησυχείτε για το μέλλον. Μεταξύ των ανθρώπων, όσοι αντιτίθενται στην
πραγματικότητα και δεν πράττουν σύμφωνα με την καθοδήγησή Μου δεν θα έχουν καλή
κατάληξη και θα αντιμετωπίσουν μόνο προβλήματα. Από όσα συμβαίνουν στο σύμπαν, δεν
υπάρχει τίποτα στο οποίο δεν έχω τον τελικό λόγο. Υπάρχει κάτι που δεν βρίσκεται στα χέρια
Μου; Ό,τι λέω γίνεται και, μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχει κάποιος που μπορεί να Μου
αλλάξει την άποψη; Θα μπορούσε να είναι η διαθήκη που έκανα στη γη; Τίποτα δεν μπορεί να
εμποδίσει το σχέδιό Μου. Είμαι πανταχού παρών στο έργο Μου, αλλά και στο σχέδιο της
διαχείρισής Μου. Πού μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος; Δεν έκανα Εγώ προσωπικά αυτές τις
ρυθμίσεις; Εισερχόμενοι σε αυτήν την κατάσταση σήμερα, δεν απομακρύνονται από το
σχέδιο Μου ή από ό,τι προέβλεψα. Όλα είχαν αποφασιστεί από Μένα εδώ και πολύ καιρό.
Ποιος από εσάς μπορεί να κατανοήσει εις βάθος το σχέδιο Μου για αυτό το στάδιο; Ο λαός
Μου θα ακούσει τη φωνή Μου, και καθένας από όσους Με αγαπούν πραγματικά, θα
επιστρέψει ενώπιον του θρόνου Μου.
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Κεφάλαιο 2
Στη συνέχεια του εγχειρήματος της νέας προσέγγισης, θα υπάρξουν νέα στάδια στο έργο
Μου. Όπως έχουν τα πράγματα στη βασιλεία, θα πράξω απευθείας μέσω της θεϊκής φύσης
Μου, καθοδηγώντας το κάθε στάδιο αυτού του δρόμου έως την παραμικρή λεπτομέρεια και
εντελώς απαλλαγμένο από οποιαδήποτε νοθεία με ανθρώπινες προθέσεις. Τα ακόλουθα
περιγράφουν τις οδούς της πραγματικής πράξης: καθώς μέσα από τις κακουχίες και τον
εξευγενισμό αυτοί έχουν κερδίσει τον τίτλο «άνθρωποι», και καθώς είναι οι άνθρωποι της
βασιλείας Μου, οφείλω να έχω αυστηρές απαιτήσεις από αυτούς, οι οποίες είναι υψηλότερες
από τις μεθόδους του έργου Μου για τις προηγούμενες γενιές. Δεν πρόκειται μονάχα για την
πραγματικότητα των λόγων, αλλά ακόμη περισσότερο για την πραγματικότητα της πράξης,
και αυτή πρέπει να επιτευχθεί πρώτα. Σε όλα τα λόγια και τις ενέργειές τους, οι άνθρωποι
οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον λαό της βασιλείας, και
οποιοιδήποτε παραβάτες θα απομακρύνονται αμέσως για να αποφευχθεί η ατίμωση του
ονόματός Μου. Ωστόσο, οι αδαείς που δεν μπορούν να δουν καθαρά και να κατανοήσουν τα
πράγματα αποτελούν εξαίρεση. Κατά τη δημιουργία της βασιλείας Μου, να προσέχετε πώς
τρώτε και πίνετε τον λόγο Μου, να κατανοείτε τη σοφία Μου και να επιβεβαιώνετε τα
πράγματα μέσω του έργου Μου. Όποιος δίνει σημασία στα λόγια ενός βιβλίου που δεν είναι
δικό Μου, Μου είναι εντελώς ανεπιθύμητος· είναι μια πόρνη που με αψηφά. Για να είναι
κανείς απόστολος, δεν πρέπει να μένει στο σπίτι του για πολύ μεγάλο διάστημα. Εάν αυτό δεν
μπορεί να γίνει, θα τον απορρίψω και δεν θα τον χρησιμοποιήσω ξανά. Δεν τον υποχρεώνω.
Καθώς οι απόστολοι δεν είναι στο σπίτι τους για μεγάλο διάστημα, διαπαιδαγωγούνται
περνώντας πολύ καιρό στην εκκλησία. Ανά δύο συνάξεις της εκκλησίας, οι απόστολοι
οφείλουν να συμμετέχουν τουλάχιστον τη μία φορά. Συνεπώς, οι συνάξεις των συνεργατών
οφείλουν να γίνουν τακτικές (στις συνάξεις των συνεργατών περιλαμβάνονται όλες οι
συνάξεις των αποστόλων, όλες οι συνάξεις των αρχηγών της εκκλησίας και όλες οι συνάξεις
για τους αγίους που διαθέτουν υψηλή ενορατικότητα). Τουλάχιστον ορισμένοι από εσάς
οφείλετε να παρευρίσκεσθε σε κάθε σύναξη, και οι απόστολοι δίνουν προσοχή μονάχα στη
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φύλαξη των εκκλησιών. Οι απαιτήσεις που είχα παλαιότερα από τους αγίους έχουν γίνει
υψηλότερες. Εκείνους που είχαν διαπράξει αδικήματα προτού γίνουν μάρτυρες του ονόματός
Μου, θα εξακολουθήσω να τους χρησιμοποιώ αφού τους δοκιμάσω, λόγω της αφοσίωσής τους
σ’ Εμένα. Ωστόσο, εκείνοι που διαπράττουν ένα αδίκημα εκ νέου μετά τη μαρτυρία Μου αλλά
είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν σελίδα στη ζωή τους, αυτοί παραμένουν μονάχα μέσα στην
εκκλησία. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να είναι απερίσκεπτοι και ασελγείς, αλλά αντιθέτως
οφείλουν να είναι πιο συγκρατημένοι από τους άλλους. Αναφορικά μ’ εκείνους που δεν
διορθώνουν τη συμπεριφορά τους αφότου έχω εκφέρει τον λόγο Μου, το Πνεύμα Μου θα
τους εγκαταλείψει αμέσως και η εκκλησία θα έχει το δικαίωμα να διεξάγει την κρίση Μου και
να τους αναγκάσει να φύγουν από την εκκλησία. Αυτό είναι απόλυτο και δεν μπορεί να
υπάρξει πρόσθετο περιθώριο για εξέταση. Εάν κάποιος καταρρεύσει κατά τη δοκιμασία,
δηλαδή, αποχωρήσει, κανείς δεν θα πρέπει να δίνει σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο για να
αποφύγει να Με δοκιμάσει και για να μην επιτρέψει στον Σατανά να εισέλθει στην εκκλησία
με παραφροσύνη. Αυτή είναι η κρίση Μου για εκείνον. Όποιος προβαίνει σε αδικίες και
πράττει βασιζόμενος στα συναισθήματά του δεν θα συγκαταλέγεται επίσης στον λαό Μου, και
όχι μονάχα όποιος έχει αυτομολήσει. Μια άλλη λειτουργία των αποστόλων είναι να
επικεντρώνονται στη διάδοση του ευαγγελίου. Βέβαια, και οι άγιοι μπορούν να επιτελούν
αυτό το έργο, όμως πρέπει να το πράττουν με σοφία και να αποφεύγουν να δημιουργούν
προβλήματα. Οι παραπάνω είναι οι οδοί πράξης που ισχύουν επί του παρόντος. Επίσης, ως
υπενθύμιση, οφείλετε να δίνετε προσοχή στο να κάνετε τα κηρύγματά σας βαθύτερα, έτσι
ώστε να μπορούν όλοι να εισέλθουν στην πραγματικότητα των λόγων Μου. Οφείλετε να
ακολουθείτε πιστά τα λόγια Μου και να τα μεταφέρετε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όλοι οι
άνθρωποι να μπορούν να τα κατανοήσουν καθαρά και με σαφήνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Όσοι από τους ανθρώπους Μου κάνουν σκέψεις προδοσίας οφείλουν να
αποβάλλονται και δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να διαμένουν στον οίκο Μου για πολύ
καιρό, για να μην προσβάλουν το όνομά Μου.
21 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 3
380

Εφόσον αποκαλείσθε οι άνθρωποί Μου, τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα.
Οφείλετε να ακούτε και να υπακούτε τις ομιλίες του Πνεύματός Μου, να ακολουθείτε το έργο
Μου προσεκτικά, και δεν επιτρέπεται να διαχωρίζετε το Πνεύμα Μου από τη σάρκα Μου,
διότι είμαστε εγγενώς ένα και εκ φύσεως αδιαχώριστα. Όποιοι διαχωρίσουν το Πνεύμα από
το άτομο και εστιάσουν είτε στο άτομο είτε στο Πνεύμα, θα υποστούν απώλεια και θα
μπορούν να πιουν μονάχα από το δικό τους πικρό ποτήρι, χωρίς να έχουν εναλλακτική. Μόνο
όσοι είναι ικανοί να εκλάβουν το Πνεύμα και το άτομο ως ένα αδιαίρετο σύνολο θα με
γνωρίσουν εις βάθος, και μόνο τότε θα μπορούν σταδιακά να επέλθουν αλλαγές στη ζωή που
εμπεριέχεται μέσα τους. Για να προχωρήσω ομαλά και απρόσκοπτα στο επόμενο στάδιο του
έργου Μου, αξιοποιώ τον εξευγενισμό των λέξεων για να δοκιμάσω όλους όσους ανήκουν
στον οίκο Μου, χρησιμοποιώ τη μέθοδο του έργου με στόχο να δοκιμάσω εκείνους που Με
ακολουθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δίκαιο να πω ότι όλοι οι άνθρωποι χάνουν τις
ελπίδες τους. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην έχει αρνητική και παθητική στάση —είναι
σαν να έχει αλλάξει ολόκληρος ο χώρος των ανθρώπων. Μερικοί άνθρωποι διαμαρτύρονται
ενάντια στον Ουρανό και στη γη· μερικοί, μέσα στην απελπισία τους, εξακολουθούν να
σφίγγουν τα δόντια και αποδέχονται τη δοκιμασία των λόγων Μου· κάποιοι κοιτάζουν προς
τον ουρανό και αναστενάζουν βαθιά ενώ τα μάτια τους γεμίζουν με δάκρυα, σαν να έχουν
απελπιστεί με τον πρόωρο θάνατο ενός βρέφους· άλλοι αισθάνονται ακόμα και
ντροπιασμένοι που ζουν και προσεύχονται στον Θεό να τους πάρει σύντομα από τη ζωή·
κάποιοι περνούν όλη την ημέρα όντας σε σύγχυση, σαν να ήταν σοβαρά άρρωστοι και να μην
έχουν ανακτήσει ακόμα πλήρως τις αισθήσεις τους· μερικοί, αφού διαμαρτυρηθούν, φεύγουν
σιωπηλά· και άλλοι εξακολουθούν να με δοξάζουν από τον δικό τους τόπο, όμως είναι ακόμα
λίγο αρνητικοί. Σήμερα, που έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα, δεν χρειάζεται να μιλώ πλέον για
το παρελθόν. Είναι σημαντικότερο το ότι θα πρέπει να εξακολουθείτε να είστε ικανοί να
επιδεικνύετε τη μέγιστη αφοσίωση σε Εμένα από τον τόπο που σας δίνω σήμερα, έτσι ώστε
ό,τι κάνετε να το εγκρίνω και ό,τι λέτε να είναι προϊόν της διαφώτισης και της φώτισής Μου,
και εν τέλει, ό,τι βιώνετε να είναι η εικόνα Μου, να είναι εξ ολοκλήρου η εκδήλωσή Μου.
Τα λόγια μου απελευθερώνονται και εκφέρονται οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε
μέρος, και έτσι οφείλετε κι εσείς να γνωρίζετε διαρκώς τους εαυτούς σας ενώπιόν Μου. Διότι
το σήμερα διαφέρει εν τέλει από ό,τι συνέβη στο παρελθόν, και δεν μπορείς πλέον να
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επιτυγχάνεις ό,τι επιθυμείς. Αντιθέτως, οφείλεις, υπό την καθοδήγηση των λόγων Μου, να
είσαι ικανός να καθυποτάσσεις το σώμα σου, οφείλεις να χρησιμοποιείς τα λόγια Μου ως
στήριγμα και δεν πρέπει να πράττεις απερίσκεπτα. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην αληθινή
εκκλησιαστική πράξη μπορούν να εντοπιστούν στα λόγια Μου. Όσοι δεν δρουν σύμφωνα με
τα λόγια μου προσβάλλουν άμεσα το Πνεύμα μου και θα τους καταστρέψω. Εφόσον τα
πράγματα έχουν γίνει έτσι μέχρι σήμερα, δεν χρειάζεται να αισθάνεστε υπερβολικά ανήσυχοι
και μετανιωμένοι για τις παρελθοντικές σας ενέργειες και πράξεις. Η μεγαλοθυμία Μου είναι
τόσο απεριόριστη όσο η θάλασσα και ο ουρανός —πώς θα ήταν δυνατόν να μη γνωρίζω τις
ικανότητες και τη γνώση του ανθρώπου για Μένα σαν την παλάμη του χεριού Μου; Ποιος
άνθρωπος δεν είναι στα χέρια Μου; Πιστεύεις ότι δεν γνωρίζω πόσο υψηλό είναι το ανάστημά
σου; Πιστεύεις ότι είμαι εντελώς αδαής περί αυτού; Αυτό είναι αδύνατο! Συνεπώς, όταν όλοι
οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί κατά το μέγιστο, όταν δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και
επιθυμούν να ξεκινήσουν εκ νέου, όταν θέλουν να με ρωτήσουν τι συμβαίνει, όταν κάποιοι
διασκορπίζονται και κάποιοι άλλοι θέλουν να επαναστατήσουν, όταν μερικοί εξακολουθούν
να παρέχουν πιστά τις υπηρεσίες τους, τότε ξεκινώ το δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσεως:
τον εξαγνισμό και την κρίση των ανθρώπων Μου. Δηλαδή, ξεκινώ επίσημα να εκπαιδεύω τους
ανθρώπους Μου, επιτρέποντάς σας όχι μόνο να γίνετε δικοί Μου μάρτυρες, αλλά, επιπλέον,
να επιτύχετε μια όμορφη νίκη στη μάχη για Μένα, από τη θέση των ανθρώπων Μου.
Οι άνθρωποί Μου πρέπει να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα απέναντι στα πανούργα σχέδια
του Σατανά, να προστατεύουν την πύλη του οίκου Μου για εμένα, να είναι ικανοί να
στηρίζουν ο ένας τον άλλο και να προμηθεύουν ο ένας τον άλλο, και αυτό θα σας αποτρέψει
από το να πέσετε στην παγίδα του Σατανά, που τότε θα είναι πολύ αργά για μετάνοια. Γιατί
σας εκπαιδεύω με τόση επιμονή; Γιατί σας γνωστοποιώ τα στοιχεία του πνευματικού κόσμου;
Γιατί σας υπενθυμίζω και σας παροτρύνω ξανά και ξανά; Το έχετε σκεφτεί ποτέ; Το έχετε
κατανοήσει ποτέ; Συνεπώς, δεν χρειάζεται μονάχα να είστε ικανοί να γίνετε έμπειροι
βασιζόμενοι στα θεμέλια του παρελθόντος, αλλά πρέπει επίσης να αποβάλετε από μέσα σας
την ανηθικότητα υπό την καθοδήγηση των σημερινών λόγων, επιτρέποντας σε κάθε μία από
τις λέξεις Μου να ριζώσουν, να ανθίσουν και να αποδώσουν καρπούς μέσα στο πνεύμα σας,
και το σπουδαιότερο, να αποδώσουν περισσότερους καρπούς. Διότι αυτό που ζητώ δεν είναι
φωτεινά, άφθονα λουλούδια, αλλά πλούσιους καρπούς —επιπρόσθετα, καρπούς που δεν
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σαπίζουν. Κατανοείτε την αληθινή σημασία των λόγων Μου; Παρόλο που τα λουλούδια σε
ένα θερμοκήπιο είναι αναρίθμητα όπως τα αστέρια και ελκύουν όλους τους επισκέπτες, μόλις
μαραθούν γίνονται τόσο άθλια όσο τα απατηλά σχέδια του Σατανά και κανείς δεν
ενδιαφέρεται για αυτά. Όμως, όσοι έχουν χτυπηθεί από τον άνεμο και έχουν καεί από τον
ήλιο, και είναι μάρτυρές Μου, παρόλο που αυτά τα λουλούδια δεν είναι όμορφα, μόλις
μαραθούν τότε βγάζουν τον καρπό τους, διότι αυτή είναι η απαίτησή Μου. Όταν εκφέρω
αυτά τα λόγια, πόσα κατανοείτε; Μόλις τα λουλούδια μαραθούν και αποφέρουν καρπούς, και
μόλις όλοι αυτοί οι καρποί μπορούν να Μου προσφερθούν προς ευχαρίστησή Μου, τότε θα
ολοκληρώσω το έργο Μου στη γη και θα αρχίσω να απολαμβάνω την αποκρυστάλλωση της
σοφίας Μου!
22 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 4
Όλοι οι άνθρωποί Μου, οι οποίοι Με υπηρετούν, θα πρέπει να αναλογιστούν το
παρελθόν: Ήταν η αγάπη σας για Εμένα σπιλωμένη από την ανηθικότητα; Ήταν η αφοσίωσή
σας σ’ Εμένα αγνή και ολόψυχη; Ήταν η γνώση σας για Εμένα αληθινή; Πόσο χώρο
καταλάμβανα στην καρδιά σας; Τη γέμιζα εξ ολοκλήρου; Πόσα κατάφεραν τα λόγια Μου
μέσα σας; Μη Με περνάτε για ανόητο! Αυτά τα πράγματα Μού είναι απολύτως ξεκάθαρα!
Σήμερα, καθώς εκφέρεται ο λόγος της σωτηρίας Μου, έχει αυξηθεί κάπως η αγάπη σας για
Εμένα; Έχει εξαγνιστεί κάποιο μέρος της αφοσίωσής σας σ’ Εμένα; Έχει γίνει η γνώση σας
για Εμένα πιο βαθιά; Οι αίνοι του παρελθόντος έχουν αποτελέσει ένα συμπαγές θεμέλιο για
τη σημερινή σας γνώση; Πόσο από το μέσα σας καταλαμβάνεται από το Πνεύμα Μου; Πόσο
χώρο πιάνει η εικόνα Μου μέσα σας; Σας έχουν χτυπήσει οι ομιλίες Μου στην αχίλλειο πτέρνα
σας; Νιώθετε πραγματικά ότι δεν έχετε πού να κρύψετε την ντροπή σας; Πιστεύετε
πραγματικά ότι δεν έχετε τα προσόντα να είστε οι άνθρωποί Μου; Αν έχετε πλήρη άγνοια για
τα παραπάνω ερωτήματα, τότε αυτό δείχνει ότι ψαρεύεις σε θολά νερά, ότι είσαι εδώ απλώς
και μόνο για να είστε αρκετοί σε αριθμό, και στον χρόνο που έχω Εγώ προκαθορίσει, είναι
σίγουρο ότι θα εξαλειφτείς και θα ριχτείς στο πηγάδι της αβύσσου για δεύτερη φορά. Αυτή
είναι η προειδοποίηση που σας δίνω, κι οποίος την πάρει αψήφιστα θα γίνει αποδέκτης της
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κρίσεώς Μου και, στον καθορισμένο χρόνο, θα δεχθεί το χτύπημα της συμφοράς. Δεν είναι
έτσι; Πρέπει ακόμα να παρέχω παραδείγματα για να το διευκρινίσω; Πρέπει να μιλάω πιο
απλά, ώστε να παράσχω ένα υπόδειγμα για εσάς; Από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι
σήμερα, πολλοί παράκουσαν τα λόγια Μου, με συνέπεια να εκδιωχθούν και να εξαλειφθούν
από τη ροή της ανάκτησής Μου· τελικά, τα σώματά τους χάνονται και τα πνεύματά τους
ρίχνονται στον Άδη, ενώ ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπόκεινται οδυνηρή τιμωρία.
Πολλοί ακολούθησαν τα λόγια Μου, αλλά αντιτάχθηκαν στη διαφώτιση και τη φώτισή Μου,
με συνέπεια να τους παραγκωνίσω και να βρεθούν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και
να ανήκουν σε εκείνους που Μου αντιτίθενται. (Σήμερα, όλοι εκείνοι που ευθέως Μου
αντιτίθενται, υπακούν μόνο επιφανειακά στα λόγια Μου και παρακούν την ουσία των λόγων
Μου.) Έχουν υπάρξει επίσης πολλοί, οι οποίοι έχουν ακούσει απλώς τα λόγια που έλεγα
εχθές, που έχουν μείνει προσκολλημένοι στα «σκουπίδια» του παρελθόντος και δεν εκτιμούν
την «παραγωγή» του σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο είναι αιχμάλωτοι του Σατανά,
αλλά έχουν καταστεί αιώνιοι αμαρτωλοί και έχουν γίνει εχθροί Μου, και Μου αντιτίθενται
ευθέως. Τέτοιου είδους άνθρωποι αποτελούν αντικείμενο της κρίσεώς Μου κατά την
αποκορύφωση του μένους Μου, και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι τυφλοί,
εξακολουθούν να βρίσκονται στα σκοτεινά μπουντρούμια (που σημαίνει ότι τέτοιου είδους
άνθρωποι είναι σαπισμένα, αδρανοποιημένα πτώματα, τα οποία ελέγχει ο Σατανάς· επειδή τα
μάτια τους έχουν καλυφθεί από Εμένα, λέω ότι είναι τυφλοί). Θα ήταν καλό να σας δώσω ένα
παράδειγμα, ως σημείο αναφοράς, ώστε να μπορέσετε να διδαχθείτε από αυτό:
Όταν γίνεται αναφορά στον Παύλο, σκέφτεστε την ιστορία του και κάποιες από τις
ιστορίες σχετικά με αυτόν, οι οποίες είναι ανακριβείς και δεν συνάδουν με την
πραγματικότητα. Από μικρή ηλικία, είχε διδαχθεί από τους γονείς του και είχε λάβει τη ζωή
Μου, και σύμφωνα με αυτό που είχα προκαθορίσει, απέκτησε το επίπεδο που απαιτώ από
κάποιον να έχει. Στην ηλικία των 19 ετών, διάβασε διάφορα βιβλία σχετικά με τη ζωή.
Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς, λόγω του επιπέδου
του και λόγω της διαφώτισης και της φώτισής Μου, δεν μπορούσε απλώς να μιλήσει με
κάποια οξυδέρκεια για τα πνευματικά θέματα, αλλά ήταν επίσης ικανός να αντιληφθεί τις
προθέσεις Μου. Φυσικά, αυτό δεν εξαιρεί τον συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων. Ωστόσο, η μία ατέλειά του ήταν ότι, λόγω του ταλέντου του, φερόταν συχνά
384

επιπόλαια και καυχιόταν. Ως αποτέλεσμα, λόγω της ανυπακοής του, μέρος της οποίας
εξέφραζε ευθέως στον αρχάγγελο, όταν Εγώ ενσαρκώθηκα την πρώτη φορά, εκείνος
κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να Με αψηφήσει. Ήταν από εκείνους που δεν γνωρίζουν τα
λόγια Μου, και το μέρος που καταλάμβανα στην καρδιά του είχε ήδη εξαφανιστεί. Τέτοιου
είδους άνθρωποι αντιτίθενται ευθέως στη θεϊκή Μου φύση, με αποτέλεσμα να δέχονται τα
χτυπήματά Μου και μόνο να υποκλίνονται και να εξομολογούν τις αμαρτίες τους μέχρι την
τελευταία στιγμή. Γι’ αυτόν τον λόγο, αφότου χρησιμοποίησα τα δυνατά του σημεία —δηλαδή
αφότου είχε εργαστεί για Εμένα για κάποιο χρονικό διάστημα— για άλλη μια φορά υπέπεσε
στους παλιούς του τρόπους και, παρόλο που δεν παράκουε ευθέως τα λόγια Μου, παράκουε
την εσωτερική καθοδήγηση και διαφώτισή Μου, με αποτέλεσμα ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν
να αποβεί ανώφελο. Με άλλα λόγια, το στέμμα της δόξας, για το οποίο μιλούσε, είχε γίνει
κενό περιεχομένου, ένα προϊόν της φαντασίας του, γι’ αυτό, ακόμα και μέχρι σήμερα,
υπόκειται στην κρίση Μου τυλιγμένος στα δεσμά Μου.
Από το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να γίνει εμφανές ότι όποιος Μου αντιτίθεται (που
αντιτίθεται όχι μόνο στον ενσαρκωμένο εαυτό Μου, αλλά, πάνω απ’ όλα, στα λόγια και στο
Πνεύμα Μου, δηλαδή στη θεϊκή Μου φύση) γίνεται αποδέκτης της κρίσης Μου στη σάρκα
του. Όταν το Πνεύμα Μου σε εγκαταλείπει, εσύ πέφτεις κατακόρυφα, κατεβαίνεις απευθείας
στον Άδη. Παρόλο που το σαρκικό σου σώμα βρίσκεται επάνω στη γη, είσαι σαν κάποιον που
υποφέρει από ψυχική ασθένεια: έχεις χάσει τα λογικά σου και αμέσως νιώθεις σαν να είσαι
ένα πτώμα, σε σημείο που Με ικετεύεις να εξολοθρεύσω άμεσα τη σάρκα σου, χωρίς
καθυστέρηση. Οι περισσότεροι από εσάς που σας έχει καταλάβει το πνεύμα, έχετε μια βαθιά
εκτίμηση γι’ αυτές τις περιστάσεις, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε περαιτέρω
λεπτομέρειες. Κατά το παρελθόν, όταν εργαζόμουν υπό κανονική ανθρώπινη φύση, οι
περισσότεροι άνθρωποι είχαν ήδη αναμετρηθεί με το μένος και τη μεγαλοπρέπειά Μου και
γνώριζαν ήδη λίγα σχετικά με τη σοφία και τη διάθεσή Μου. Σήμερα, μιλάω και ενεργώ
απευθείας υπό τη θεϊκή Μου φύση και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θα δουν το μένος και την
κρίση Μου ιδίοις όμμασι. Επιπλέον, το κύριο έργο του δεύτερου μέρους της εποχής της
κρίσεως είναι να κάνω όλους τους ανθρώπους Μου να γνωρίσουν απευθείας τις πράξεις Μου
ως ενσαρκωμένος και να σας κάνω όλους να αντικρίσετε απευθείας τη διάθεσή Μου. Ωστόσο,
επειδή είμαι ενσαρκωμένος, νοιάζομαι για τις αδυναμίες σας. Ελπίδα Μου είναι να μην
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αντιμετωπίζετε το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα σας ως παιχνίδια, αφιερώνοντάς τα
αμέριμνα στον Σατανά. Είναι καλύτερο να εκτιμάτε όλα όσα έχετε και να μην τα
αντιμετωπίζετε ως παιχνίδι, γιατί αυτά τα πράγματα σχετίζονται με τη μοίρα σας. Έχετε
πραγματικά την ικανότητα να καταλάβετε το πραγματικό νόημα των λόγων Μου; Είστε
πραγματικά ικανοί να νοιαστείτε για τα αληθινά συναισθήματά Μου;
Είστε πρόθυμοι να απολαύσετε τις επί της γης ευλογίες Μου, ευλογίες που μοιάζουν με
αυτές επάνω στον ουρανό; Είστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσετε την κατανόηση για Εμένα, την
απόλαυση από τα λόγια Μου και τη γνώση για Εμένα ως τα πιο πολύτιμα και γεμάτα νόημα
πράγματα στη ζωή σας; Είστε πραγματικά ικανοί να Μου υποταχθείτε πλήρως, χωρίς να
σκέφτεστε τις δικές σας προοπτικές; Είστε πραγματικά ικανοί να αφήσετε τον εαυτό σας να
θανατωθεί από Εμένα και να οδηγηθεί από Εμένα σαν πρόβατο; Υπάρχει κανείς ανάμεσά σας
που να είναι ικανός να πετύχει τέτοια πράγματα; Μήπως όλοι όσοι γίνονται δεκτοί από Εμένα
και λαμβάνουν τις υποσχέσεις Μου, είναι αυτοί που κερδίζουν τις ευλογίες Μου; Καταλάβατε
τίποτα από αυτά τα λόγια; Αν σας δοκιμάσω, μπορείτε πραγματικά να θέσετε τον εαυτό σας
υπό το έλεός Μου και, εν μέσω αυτών των δοκιμασιών, να αναζητήσετε τις προθέσεις Μου και
να αντιληφθείτε την καρδιά Μου; Δεν επιθυμώ από εσένα να έχεις την ικανότητα να λες
πολλά συγκινητικά λόγια, ούτε να αφηγείσαι πολλές συγκλονιστικές ιστορίες. Αντιθέτως,
αυτό που σου ζητώ είναι να μπορείς να γίνεις ένας καλός μάρτυρας για Εμένα και να μπορείς
να εισέλθεις πλήρως και βαθέως στην πραγματικότητα. Αν δεν μιλούσα ευθέως, θα
μπορούσες να εγκαταλείψεις τα πάντα γύρω σου και να αφήσεις τον εαυτό σου να
χρησιμοποιηθεί από Εμένα; Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που απαιτώ; Ποιος είναι ικανός
να συλλάβει το νόημα των λόγων Μου; Ωστόσο, σας ζητάω να μη σας βαραίνουν πλέον
αμφιβολίες, να είστε προνοητικοί κατά την είσοδό σας και να αντιλαμβάνεστε την ουσία των
λόγων Μου. Αυτό θα σας αποτρέψει από κάθε παρανόηση των λόγων Μου, θα έχετε
ξεκάθαρο το νόημά Μου και, συνεπώς, δεν θα παραβιάζετε τα διοικητικά διατάγματά Μου.
Ελπίζω να αντιληφθείτε τις προθέσεις Μου για εσάς στα λόγια Μου. Να μη σκέφτεστε πλέον
τις δικές σας προοπτικές και να ενεργείτε σαν να είστε αποφασισμένοι ενώπιόν Μου να
υποβληθείτε στις ενορχηστρώσεις του Θεού στα πάντα. Όλοι όσοι βρίσκονται εντός του οίκου
Μου θα πρέπει να κάνουν όσα περισσότερα μπορούν· πρέπει να προσφέρεις τον καλύτερο
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εαυτό σου σ’ αυτήν την τελευταία ενότητα του έργου Μου στη γη. Είσαι σίγουρα πρόθυμος να
κάνεις αυτού του είδους τα πράγματα πράξη;
23 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 5
Όταν το Πνεύμα Μου δίνει φωνή, εκφράζει ολόκληρη τη διάθεσή Μου. Αυτό σας είναι
ξεκάθαρο; Το να μην είναι ξεκάθαρο αυτό το σημείο θα ισοδυναμούσε με το να Μου
αντιτίθεστε άμεσα. Έχετε δει αληθινά τη σπουδαιότητα που υπάρχει εδώ; Γνωρίζετε
πράγματι πόση προσπάθεια, πόση ενέργεια ξοδεύω για εσάς; Τολμάτε πράγματι να
αποκαλύψετε ενώπιόν Μου όσα έχετε πράξει; Και έχετε το θράσος να αποκαλείσθε λαός Μου
κατά πρόσωπό Μου —δεν έχετε καμία αίσθηση ντροπής, πόσο μάλλον λογική! Αργά ή
γρήγορα, τέτοιοι άνθρωποι θα εκδιωχθούν από τον οίκο Μου. Μην καυχιέσαι σαν βετεράνος
ότι έχεις καταθέσει μαρτυρία για Μένα. Μήπως αυτό είναι κάτι, το οποίο η ανθρωπότητα
είναι ικανή να κάνει; Εάν δεν απέμενε τίποτα από τις προθέσεις και τους στόχους σου, θα
είχες πάρει διαφορετικό μονοπάτι εδώ και πολύ καιρό. Νομίζεις ότι δεν γνωρίζω πόσα μπορεί
να κρατήσει η ανθρώπινη καρδιά; Από εδώ και στο εξής, σε όλα τα πράγματα πρέπει να
εισέρχεσαι στην πραγματικότητα της πράξης· πλέον δεν θα τα βγάζεις πέρα απλώς με το να
φλυαρείς, όπως συνήθιζες να κάνεις. Στο παρελθόν, οι περισσότεροι από εσάς καταφέρνατε
να παρασιτείτε υπό τη σκέπη Μου. Το γεγονός ότι σήμερα μπορείς να παραμένεις ακλόνητος
οφείλεται εξ ολοκλήρου στη δριμύτητα των λόγων Μου. Μήπως νομίζεις ότι εκφέρω τα λόγια
Μου τυχαία, χωρίς σκοπό; Αδύνατον! Κοιτάζω από ψηλά όλα τα πράγματα και ασκώ το
κράτος Μου επάνω σε όλα τα πράγματα από ψηλά. Με τον ίδιο τρόπο έχω στείλει τη σωτηρία
Μου επάνω στη γη. Δεν υπάρχει καμία στιγμή που να μην παρακολουθώ, από το μυστικό
μέρος στο οποίο βρίσκομαι, την κάθε κίνηση της ανθρωπότητας, όλα όσα οι άνθρωποι λένε
και πράττουν. Η ανθρωπότητα είναι ανοιχτό βιβλίο για Μένα: τους βλέπω και τους γνωρίζω
όλους. Το μυστικό μέρος είναι η κατοικία Μου και τα ουράνια είναι το κρεβάτι στο οποίο
ξαπλώνω. Οι δυνάμεις του Σατανά δεν μπορούν να Με φθάσουν διότι ξεχειλίζω από
μεγαλοπρέπεια, δικαιοσύνη και κρίση. Ένα απερίγραπτο μυστήριο ενυπάρχει στα λόγια Μου.
Όταν μιλώ, γίνεσθε σαν πτηνά που μόλις τα πέταξαν στο νερό, γεμάτα σύγχυση, ή σαν μωρά
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που μόλις τρόμαξαν, φαίνεται σαν να μη γνωρίζετε τίποτα, διότι το πνεύμα σας έχει υποπέσει
σε μια κατάσταση αποχαύνωσης. Γιατί λέω ότι το μυστικό μέρος είναι η κατοικία Μου;
Γνωρίζεις τη βαθύτερη σημασία όσων λέω; Ποιος από όλη την ανθρωπότητα δύναται να Με
γνωρίζει; Ποιος δύναται να Με γνωρίζει όπως γνωρίζει τον πατέρα του και τη μητέρα του;
Καθώς αναπαύομαι στην κατοικία Μου, παρατηρώ προσεκτικά: Όλοι οι άνθρωποι στη γη
τρέχουν εδώ κι εκεί «ταξιδεύοντας στον κόσμο» και πηγαίνοντας φουριόζοι πέρα δώθε —όλα
αυτά για χάρη του πεπρωμένου τους, του μέλλοντός τους. Όμως ούτε ένας δεν μπορεί να
διαθέσει ενέργεια για την οικοδομή της βασιλείας Μου, ούτε καν τόση δύναμη όση
χρησιμοποιεί κανείς όταν αναπνέει. Δημιούργησα το ανθρώπινο είδος και το έσωσα πολλές
φορές από τα βάσανα, όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι αχάριστοι: Ούτε ένας από αυτούς
δεν είναι ικανός να απαριθμήσει όλες τις περιπτώσεις της σωτηρίας Μου. Έχουν περάσει
τόσο πολλά χρόνια —τόσο πολλοί αιώνες— από τη δημιουργία του κόσμου έως σήμερα· έχω
κάνει τόσο πολλά θαύματα κι έχω εκδηλώσει τη σοφία Μου τόσο πολλές φορές. Ωστόσο, οι
άνθρωποι είναι τόσο παράφρονες και απαθείς όσο οι ψυχικά ασθενείς, και μερικές φορές,
μάλιστα, είναι σαν άγρια θηρία που περιφέρονται στο δάσος, δίχως την παραμικρή πρόθεση
να δώσουν προσοχή στις υποθέσεις Μου. Πολλές φορές, έχω επιβάλει τη θανατική ποινή
στους ανθρώπους και τους έχω καταδικάσει σε θάνατο, όμως κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το
σχέδιο της διαχείρισής Μου. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στα
χέρια Μου, υπερηφανεύεται για τα παλιά πράγματα στα οποία είναι προσκολλημένος. Λόγω
των σταδίων του έργου Μου, έχω σώσει ακόμα μία φορά εσάς τα πλάσματα που γεννηθήκατε
μέσα στη διεφθαρμένη, παρακμιακή, ακάθαρτη και άθλια μεγάλη οικογένεια.
Το έργο που έχω σχεδιάσει εξακολουθεί να συνεχίζει πιεστικά χωρίς διακοπή ούτε για
μια στιγμή. Έχοντας εισέλθει στην Εποχή της Βασιλείας και έχοντας μεταφέρει εσάς, ως τον
λαό Μου, μέσα στη βασιλεία Μου, θα έχω άλλες απαιτήσεις από εσάς. Δηλαδή, θα αρχίσω να
διακηρύττω ενώπιόν σας το σύνταγμα με το οποίο θα κυβερνήσω αυτή την εποχή:
Εφόσον αποκαλείσθε λαός Μου, θα πρέπει να είστε ικανοί να δοξάζετε το όνομά Μου,
δηλαδή να καταθέσετε μαρτυρία εν μέσω της δοκιμασίας. Εάν κανείς αποπειραθεί να Με
καλοπιάσει και να αποκρύψει την αλήθεια από Μένα ή να εμπλακεί σε επαίσχυντες
δοσοληψίες πίσω από την πλάτη Μου, αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως, θα εκδιωχθούν και θα
απομακρυνθούν από τον οίκο Μου για να αναμείνουν να τους αντιμετωπίσω. Όσοι ήταν
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άπιστοι και ασεβείς απέναντί Μου στο παρελθόν και σήμερα ξεσηκώνονται ξανά για να Με
κρίνουν ανοιχτά, θα εκδιωχθούν και αυτοί από τον οίκο Μου. Αυτοί που είναι ο λαός Μου
οφείλουν να νοιάζονται συνεχώς για τα βάρη Μου, καθώς και να γυρεύουν να γνωρίσουν τα
λόγια Μου. Θα διαφωτίσω μονάχα τέτοιους ανθρώπους και είναι βέβαιο ότι αυτοί θα ζουν
υπό την καθοδήγηση και τη διαφώτισή Μου, χωρίς να υποβληθούν ποτέ σε παίδευση. Εκείνοι
που δεν νοιάζονται για τα βάρη Μου και επικεντρώνονται στο να σχεδιάσουν το δικό τους
μέλλον, δηλαδή εκείνοι που με τις πράξεις τους δεν έχουν στόχο να ικανοποιήσουν την καρδιά
Μου

αλλά

αντιθέτως

να

παρακαλέσουν

για

ελεημοσύνη,

αρνούμαι

απόλυτα να

χρησιμοποιήσω αυτά τα πλάσματα που μοιάζουν με ζητιάνους, διότι από τη στιγμή που
γεννήθηκαν δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει το να νοιάζονται για τα βάρη Μου. Είναι
άνθρωποι που στερούνται κανονικής σύνεσης· τέτοιοι άνθρωποι υποφέρουν από εγκεφαλικό
«υποσιτισμό» και πρέπει να πάνε στο σπίτι τους για λίγη «θρέψη». Τέτοιου είδους άνθρωποι
Μού είναι άχρηστοι. Μεταξύ του λαού Μου, όλοι οφείλουν να θεωρούν ότι το να Με
γνωρίζουν είναι ένα υποχρεωτικό καθήκον που πρέπει να εκπληρώσουν ολοκληρωτικά, όπως
το να τραφούν, να ντυθούν και να κοιμηθούν, κάτι που κανείς δεν ξεχνά ούτε για μια στιγμή,
έτσι ώστε τελικά το να Με γνωρίσουν γίνεται μια συνηθισμένη δεξιότητα όπως το φαγητό,
κάτι που κανείς πράττει αβίαστα, με εξασκημένο χέρι. Όσον αφορά τα λόγια που εκφέρω,
πρέπει να εκλαμβάνετε την κάθε λέξη με τη μέγιστη βεβαιότητα και να την αφομοιώνετε
πλήρως· δεν μπορούν να υπάρξουν επιπόλαια ημίμετρα. Όποιος δεν δίνει προσοχή στα λόγια
Μου θα θεωρείται ότι Μου αντιτίθεται άμεσα. Όποιος δεν τρώει τον λόγο Μου ή δεν γυρεύει
να τον γνωρίσει θα θεωρείται ότι δεν Μου δίνει προσοχή και θα διώχνεται κατευθείαν έξω
από τη θύρα του οίκου Μου. Διότι, όπως έχω πει και στο παρελθόν, αυτό που επιθυμώ δεν
είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αλλά λίγοι εκλεκτοί. Εάν, από εκατό ανθρώπους, μόνο
ένας είναι ικανός να Με γνωρίσει μέσω των λόγων Μου, τότε θα ξεφορτωνόμουν πρόθυμα
όλους τους υπόλοιπους για να επικεντρωθώ στο να διαφωτίσω και να φωτίσω αυτόν τον
άνθρωπο. Από αυτό μπορείτε να δείτε ότι δεν είναι απαραιτήτως αλήθεια ότι μπορώ να
εκδηλωθώ, να βιωθώ, μονάχα μέσα από μεγάλους αριθμούς. Αυτό που θέλω είναι το σιτάρι
(παρόλο που οι σπόροι του μπορεί να μην είναι γεμάτοι) και όχι τα ζιζάνια (ακόμα και όταν οι
σπόροι είναι αρκετά γεμάτοι που γίνονται άξιοι θαυμασμού). Αναφορικά με εκείνους που δεν
δίνουν καμία σημασία στην αναζήτηση αλλά αντιθέτως χασομερούν, αυτοί θα πρέπει να
φύγουν οικειοθελώς. Δεν επιθυμώ να τους βλέπω πια για να μη συνεχίσουν να ατιμάζουν το
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όνομά Μου. Σχετικά με αυτά που απαιτώ από τον λαό Μου, θα σταματήσω σε αυτές τις
επιταγές για τώρα και θα αναμείνω να επιβάλω περαιτέρω κυρώσεις ανάλογα με το πώς θα
αλλάξουν οι συνθήκες.
Στο παρελθόν, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων νόμιζε ότι Εγώ ήμουν ο ίδιος ο Θεός
της σοφίας, ότι ήμουν ο Θεός που έβλεπε βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων· όμως όλα
ήταν λόγια ρηχά. Εάν ο άνθρωπος Με γνώριζε αληθινά, δεν θα τολμούσε να βγάλει βιαστικά
συμπεράσματα, αλλά θα συνέχιζε να προσπαθεί να Με γνωρίσει μέσα από τα λόγια Μου.
Μόνο όταν θα έφτανε σε ένα στάδιο όπου θα έβλεπε αληθινά τα έργα Μου, θα ήταν άξιος να
πει ότι ήμουν Σοφός, ότι ήμουν Υπέροχος. Η γνώση σας για Εμένα είναι πάρα πολύ ρηχή. Ανά
τους αιώνες, τόσο πολλοί άνθρωποι Με έχουν υπηρετήσει για τόσο πολλά χρόνια και, έχοντας
δει τα έργα Μου, καταφέρνουν αληθινά να γνωρίσουν ένα μέρος Μου. Γι’ αυτόν τον λόγο, η
καρδιά τους ήταν ανέκαθεν υποτακτική απέναντί Μου, και δεν τολμούσαν να αισθανθούν την
παραμικρή πρόθεση να Μου αντιτεθούν, διότι πόσο δύσκολο είναι να αναζητήσει κανείς τα
ίχνη Μου. Εάν η καθοδήγησή Μου δεν ήταν παρούσα σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα
τολμούσαν να δρουν βιαστικά και έτσι, έχοντας αποκτήσει την εμπειρία πολλών χρόνων, εν
τέλει γενίκευσαν ένα τμήμα της γνώσης τους για Μένα, λέγοντας ότι είμαι Σοφός, Υπέροχος
και Συμβουλάτορας, ότι τα λόγια Μου είναι σαν δίκοπο ξίφος, ότι τα έργα Μου είναι υπέροχα,
εκπληκτικά και θαυμαστά, ότι είμαι ενδεδυμένος με μεγαλοπρέπεια, ότι η σοφία Μου φθάνει
ψηλότερα από τον ουρανό, και άλλες γνώσεις. Όμως σήμερα Με γνωρίζετε μονάχα μέσω του
θεμελίου που έθεσαν εκείνοι, επομένως η μεγάλη πλειονότητά σας απλώς ξεστομίζει σαν
παπαγάλος τα λόγια που είπαν εκείνοι. Μονάχα επειδή λαμβάνω υπόψη πόσο ρηχός είναι ο
τρόπος με τον οποίο Με γνωρίζετε και πόσο κακή είναι η «εκπαίδευσή» σας, σας έχω
απαλλάξει από τόση παίδευση. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, η μεγάλη πλειονότητά σας
εξακολουθεί να μη γνωρίζει τον εαυτό της, ή νομίζετε ότι έχετε ικανοποιήσει το θέλημά Μου
μέσα από τα έργα σας και ότι γι’ αυτόν τον λόγο έχετε γλιτώσει την κρίση. Ή νομίζετε ότι,
αφότου ενσαρκώθηκα, δεν παρακολουθώ καθόλου τις πράξεις των ανθρώπων και ότι γι’
αυτόν τον λόγο έχετε γλιτώσει επίσης το παίδεμα. Ή νομίζετε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε
δεν υπάρχει στα πέρατα του σύμπαντος, κι έτσι έχετε υποβιβάσει τη γνώση για τον Θεό σε μια
αγγαρεία που κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας αντί να την κρατάτε στην καρδιά σας ως ένα
καθήκον που πρέπει να εκπληρώσετε· χρησιμοποιείτε την πίστη στον Θεό σαν έναν τρόπο να
390

γεμίσετε τον χρόνο που υπό άλλες συνθήκες θα περνούσατε στην αδράνεια. Εάν δεν σας
συμπονούσα για την έλλειψη ικανοτήτων, λογικής και διoρατικότητας, τότε όλοι σας θα
είχατε χαθεί μέσω της παίδευσής Μου, η ύπαρξή σας θα είχε εξαλειφθεί. Όμως, μέχρι να
τελειώσει το έργο Μου στη γη, θα παραμείνω επιεικής απέναντι στην ανθρωπότητα. Αυτό
είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι σας να έχετε γνώση και να σταματήσετε να συγχέετε το
καλό με το κακό.
25 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 6
Σε θέματα που άπτονται του πνεύματος, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Όσον
αφορά τα λόγια Μου, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει να επιδιώκεις την
κατάσταση στην οποία βλέπεις το Πνεύμα Μου και την ενσάρκωσή Μου, τα λόγια Μου και
την ενσάρκωσή Μου, ως ένα αδιαίρετο σύνολο, έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να είναι σε
θέση να Με ικανοποιήσει παρουσία Μου. Έχω περιδιαβεί το σύμπαν με τα πόδια Μου,
απλώνοντας το βλέμμα Μου πάνω από ολόκληρη την έκτασή του και έχω περπατήσει εν μέσω
όλων των ανθρώπων δοκιμάζοντας τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις της
ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά ο άνθρωπος δεν Με αναγνώρισε ποτέ πραγματικά, ούτε Με
πρόσεξε καθώς περπατούσα στους δρόμους. Επειδή ήμουν σιωπηλός και δεν έκανα
υπερφυσικά έργα, κανείς δεν Με είδε ποτέ πραγματικά. Τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως
ήταν κάποτε: πρόκειται να κάνω πράγματα που, από την αρχή της δημιουργίας, ο κόσμος δεν
έχει δει ποτέ, πρόκειται να εκφράσω λόγια που, καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, οι
άνθρωποι δεν άκουσαν ποτέ, γιατί ζητώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να Με γνωρίσουν στη
σάρκα. Αυτά είναι στάδια στη διαχείρισή Μου, για τα οποία η ανθρωπότητα δεν έχει την
παραμικρή ιδέα. Ακόμη και όταν μιλώ γι’ αυτά ανοιχτά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τόσο
μεγάλη σύγχυση στο μυαλό του που είναι αδύνατο να του τα διατυπώσω με κάθε
λεπτομέρεια. Δεν φανερώνει αυτό την επαίσχυντη ποταπότητα του ανθρώπου; Αυτό ακριβώς
δεν επιθυμώ να θεραπεύσω μέσα του; Όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω εργαστεί καθόλου πάνω
στον άνθρωπο. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και εκείνοι που έρχονταν σε άμεση επαφή με την
ενσάρκωσή Μου, δεν άκουγαν ποτέ τη φωνή που ερχόταν απευθείας από τη θεϊκή φύση Μου.
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Συνεπώς, είναι αναπόφευκτο τα ανθρώπινα όντα να στερούνται γνώσεων για Μένα, αλλά
αυτό από μόνο του δεν έχει επηρεάσει την αγάπη της ανθρωπότητας για Μένα στη διάρκεια
των αιώνων. Τώρα, ωστόσο, σας έχω φέρει αμέτρητα θαυματουργά και ακατανόητα έργα, και
σας έχω εκφράσει πολλά λόγια. Και παρόλ’ αυτά, ακόμα και κάτω από συνθήκες όπως αυτές,
τόσοι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να Μου αντιτάσσονται κατά πρόσωπο. Να σου δώσω
μερικά παραδείγματα:
Καθημερινά προσεύχεσαι σ’ έναν αόριστο Θεό, προσπαθώντας να κατανοήσεις τις
προθέσεις Μου, να πάρεις μια γεύση από τη ζωή. Ωστόσο, όταν τα λόγια Μου όντως
κατέρχονται, τα κοιτάζεις με διαφορετικό μάτι· εκλαμβάνεις τα λόγια και το Πνεύμα Μου ως
μια ολότητα, αλλά παραμερίζεις το είναι Μου, πιστεύοντας ότι το άτομο που είμαι είναι
θεμελιωδώς ανίκανο να εκφέρει τέτοια λόγια, ότι είναι μάλλον το αποτέλεσμα που το Πνεύμα
Μου διαθέτει. Πώς θα αναγνώριζες μια τέτοια κατάσταση; Πιστεύεις στα λόγια Μου σε
κάποιο βαθμό, αλλά όσον αφορά τη σάρκα που φέρω, διατηρείς λίγο πολύ τις δικές σου ιδέες,
τις οποίες συλλογίζεσαι καθημερινά, λέγοντας: «Γιατί ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; Μήπως
αυτό προέρχεται από τον Θεό; Αδύνατον! Κατά την άποψή μου, Αυτός είναι σχεδόν ίδιος με
εμένα ένας κανονικός, συνηθισμένος άνθρωπος». Και πάλι, πώς θα εξηγούσες μια τέτοια
κατάσταση;
Όσον αφορά τα όσα είπα παραπάνω, υπάρχει κάποιος μεταξύ σας που δεν τα διαθέτει
αυτά; Κάποιος που δεν τα κατέχει; Φαίνεται ότι είναι κάτι που το φυλάς σαν ένα προσωπικό
περιουσιακό στοιχείο, και όλον αυτόν τον καιρό διστάζεις να το αφήσεις. Πολύ λιγότερο δε,
είσαι πρόθυμος να αναλάβεις ενεργό προσπάθεια. Αντιθέτως, περιμένεις να επιτελέσω Εγώ
το έργο αυτοπροσώπως. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ανθρώπινο ον, το οποίο
καταφέρνει να Με γνωρίσει με μεγάλη ευκολία, χωρίς να με έχει αναζητήσει. Πράγματι, αυτά
δεν είναι κούφια λόγια, με τα οποία σας διδάσκω ένα μάθημα, διότι μπορώ να δώσω ένα
παράδειγμα από διαφορετική οπτική προς ενημέρωσή σου:
Μόλις αναφερθεί ο Πέτρος, όλοι δοξολογούν, όταν θυμούνται αμέσως όλες αυτές τις
ιστορίες για τον Πέτρο —πώς αρνήθηκε ότι γνωρίζει τον Θεό τρεις φορές και επιπλέον
παρείχε υπηρεσίες στον Σατανά, δοκιμάζοντας έτσι τον Θεό, αλλά στο τέλος καρφώθηκε
ανάποδα στον σταυρό για χάρη Του, και ούτω καθεξής. Τώρα, θεωρώ πολύ σημαντικό να σας
αφηγηθώ πώς ο Πέτρος κατάφερε να Με γνωρίσει καθώς και την τελική του κατάληξη. Αυτός
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ο άνθρωπος, ο Πέτρος, ήταν εξαιρετικού επιπέδου, αλλά οι συνθήκες του ήταν διαφορετικές
από εκείνες του Παύλου. Οι γονείς του Με καταδίωξαν, ανήκαν σε δαίμονες του Σατανά και
γι’ αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι μετέδωσαν την οδό στον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν
εύστροφος, προικισμένος με έμφυτη ευφυΐα, γνώρισε υπερβολική αγάπη από τους γονείς του
από την παιδική ηλικία. Αφού μεγάλωσε, ωστόσο, έγινε εχθρός τους, γιατί πάντα
προσπαθούσε να Με γνωρίσει, και αυτό τον έκανε να γυρίσει την πλάτη στους γονείς του.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, καταρχήν, πίστευε ότι ο ουρανός και η γη και τα πάντα
βρίσκονται στα χέρια του Παντοδύναμου, και ότι όλα τα θετικά πράγματα προέρχονται από
τον Θεό και έρχονται κατευθείαν από Αυτόν, χωρίς να περάσουν από οποιαδήποτε
επεξεργασία από τον Σατανά. Λόγω του ότι το αντιπαράδειγμα των γονέων του λειτούργησε
ως αντιθετικό στοιχείο, μπόρεσε να αναγνωρίσει ακόμα πιο εύκολα την αγάπη και το έλεός
Μου, και το γεγονός αυτό πυροδότησε μέσα του ένα ακόμη μεγαλύτερο πάθος για την
αναζήτησή Μου. Έδινε ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στο να τρώει και να πίνει τα λόγια Μου,
αλλά πολύ περισσότερο στο να κατανοεί τις προθέσεις Μου, και ήταν διαρκώς συνετός και
προσεκτικός στις σκέψεις του, έτσι ώστε ήταν πάντα ιδιαίτερα οξύνους όσον αφορά το
πνεύμα του και ως εκ τούτου ήταν σε θέση να Με ευχαριστεί σε ό,τι έκανε. Στην καθημερινή
ζωή, έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των διδαγμάτων όσων είχαν αποτύχει στο
παρελθόν, ώστε να ωθεί τον εαυτό του να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια, τρέμοντας μήπως
πέσει στα δίχτυα της αποτυχίας. Επίσης, έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην αφομοίωση της πίστης
και της αγάπης όλων όσοι καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων αγαπούσαν τον Θεό. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, επιτάχυνε τον ρυθμό της ανάπτυξής του όχι μόνο όσον αφορά τις αρνητικές
πτυχές, αλλά πολύ σημαντικότερα, στις θετικές πτυχές, μέχρις ότου έγινε παρουσία Μου ο
μοναδικός άνθρωπος που Με γνώριζε καλύτερα. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να τοποθετήσει όλα όσα είχε στα χέρια Μου, να μην είναι πια
ο κύριος του εαυτού του, ούτε καν στο φαγητό, στο ντύσιμο, στον ύπνο ή στην κατοικία του,
αλλά έθεσε την ικανοποίησή Μου όσον αφορά τα πάντα ως αρχή επί της οποίας απολάμβανε
τη γενναιοδωρία Μου. Πόσες φορές τον υπέβαλα σε δοκιμασίες, οι οποίες βέβαια τον άφησαν
μισοπεθαμένο, αλλά ακόμα και εν μέσω αυτών των εκατοντάδων δοκιμασιών, δεν έχασε ποτέ
την πίστη σε Μένα ούτε απογοητεύτηκε από Μένα. Ακόμα και όταν είπα ότι τον είχα ήδη
κάνει πέρα, δεν έχασε το κουράγιο του ούτε έπεσε στην απελπισία, αλλά συνέχισε όπως και
πριν να εφαρμόζει τις αρχές του για Με αγαπάει με πρακτικό τρόπο. Του είπα ότι, παρόλο
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που Με αγαπούσε, Εγώ δεν τον επιδοκίμαζα, αλλά θα τον παρέδιδα τελικά στα χέρια του
Σατανά. Εν μέσω αυτών των δοκιμασιών, που δεν έπληξαν τη σάρκα του αλλά ήταν
δοκιμασίες μέσω του λόγου, εξακολουθούσε να προσεύχεται σ’ Εμένα: «Θεέ μου! Μεταξύ
ουρανού και γης και των μυριάδων πραγμάτων, υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιο πλάσμα ή
πράγμα που δεν είναι στα χέρια Σου, Παντοδύναμε; Όταν μου δείχνεις έλεος, η καρδιά μου
αγαλλιάζει με το έλεός Σου. Όταν Με κρίνεις, εμένα τον ανάξιο, νιώθω όλο και περισσότερο
το βαθύ μυστήριο των έργων Σου, επειδή είσαι γεμάτος εξουσία και σοφία. Αν και η σάρκα
μου υποφέρει, νιώθω παρηγοριά στο πνεύμα μου. Πώς θα μπορούσα να μην εξυμνήσω τη
σοφία Σου και τα έργα Σου; Ακόμα κι αν πεθάνω αφού Σε γνωρίσω, θα είμαι πάντα πρόθυμος
και γεμάτος ζήλο. Ω, Παντοδύναμε! Δεν θέλεις όντως να με αφήσεις να Σε δω; Μήπως δεν
είμαι όντως ανάξιος να λάβω την κρίση Σου; Μήπως υπάρχει κάτι μέσα μου που δεν θέλεις να
δεις;» Εν τω μέσω αυτού του είδους των δοκιμασιών, παρόλο που ο Πέτρος δεν ήταν σε θέση
να κατανοήσει σαφώς τις προθέσεις Μου, είναι προφανές ότι το θεωρούσε θέμα
υπερηφάνειας και προσωπικής δόξας να χρησιμοποιηθεί από Μένα (έστω κι αν ήταν μόνο για
να λάβει την κρίση Μου έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να δει το μεγαλείο και την οργή
Μου), και δεν ήταν καθόλου απογοητευμένος επειδή υποβλήθηκε σε δοκιμασίες. Εξαιτίας της
πίστης του παρουσία Μου και εξαιτίας των ευλογιών Μου σ’ αυτόν, αποτελεί υπόδειγμα και
πρότυπο για την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα δεν θα
πρέπει άραγε να ακολουθείτε; Τώρα, θα πρέπει να σκεφτείτε καλά και να προσπαθήσετε να
καταλάβετε γιατί έχω κάνει τόσο μεγάλη αναφορά στον Πέτρο. Θα πρέπει να τα
χρησιμοποιείτε αυτά ως κώδικα δεοντολογίας.
Παρόλο που υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που Με γνωρίζουν, δεν θα εξαπολύσω την
οργή Μου πάνω στην ανθρωπότητα, γιατί τα ανθρώπινα όντα έχουν τόσες πολλές αδυναμίες
που είναι δύσκολο γι’ αυτά να επιτύχουν το επίπεδο που τους ζητώ. Συνεπώς, υπήρξα επιεικής
απέναντι στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα.
Ελπίζω, όμως, ότι δεν θα βιαστείτε να επαναπαυτείτε, εξαιτίας της επιείκειας Μου.
Αντιθέτως, θα πρέπει μέσω του Πέτρου, να καταφέρετε να Με γνωρίσετε και να Με
αναζητήσετε, και μέσα από όλες τις ιστορίες του Πέτρου, να λάβετε αποκάλυψη με
πρωτοφανείς τρόπους και κατ’ αυτόν τον τρόπο να φτάσετε σε μια σφαίρα που
προηγουμένως ήταν ανέφικτη για την ανθρωπότητα. Σε όλο το σύμπαν και το στερέωμα,
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μεταξύ όλων των πραγμάτων στον ουρανό και τη γη, τα μυριάδες πράγματα στη γη και τα
μυριάδες πράγματα στον ουρανό καθαγιάζουν το καθένα όλη τη δύναμή τους για χάρη του
τελευταίου σταδίου του έργου Μου. Σίγουρα δεν θέλετε να παραμείνετε θεατές στο
περιθώριο, να άγεστε και να φέρεστε από τις σατανικές δυνάμεις; Ο Σατανάς καταβροχθίζει
συνεχώς τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι για Μένα στην καρδιά τους και συνεχώς, με νύχια
και με δόντια, παλεύει καθώς ψυχορραγεί. Θέλετε να πέσετε στην παγίδα των δόλιων
τεχνασμάτων του τώρα; Θέλετε, τη στιγμή που ολοκληρώνεται η τελευταία φάση του έργου
Μου, να διακόψετε τη ζωή σας; Σίγουρα δεν εξακολουθείτε να περιμένετε να απονείμω την
επιείκεια Μου ακόμα μια φορά; Η προσπάθεια να Με γνωρίσετε είναι το πιο σημαντικό βήμα,
αλλά δεν θα πρέπει να παραμελείτε να είστε προσεκτικοί με τις πράξεις σας. Σας αποκαλύπτω
άμεσα γνώσεις στα λόγια Μου, με την ελπίδα ότι θα μπορέσετε να υποταχθείτε στην
καθοδήγησή Μου, και θα πάψετε να έχετε τις δικές σας βλέψεις ή σχέδια.
27 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 7
Όλα τα τμήματα της Δύσης θα πρέπει να ακούσουν τη φωνή Μου:
Στο παρελθόν, ήσασταν πιστοί σ’ Εμένα; Υπακούατε στον εξαίσιο συμβουλευτικό λόγο
Μου; Έχετε ελπίδες που είναι ρεαλιστικές και όχι ασαφείς και αβέβαιες; Η αφοσίωση του
ανθρώπου, η αγάπη του, η πίστη του —υπάρχει μονάχα ό,τι προέρχεται από Mένα, ό,τι
απονέμεται από Mένα. Λαέ Μου, όταν ακούτε τα λόγια Μου, κατανοείτε τη βούλησή Μου;
Βλέπετε την καρδιά Μου; Στο παρελθόν, καθώς περπατούσατε στο μονοπάτι της υπηρεσίας,
συναντήσατε σκαμπανεβάσματα, πρόοδο και εμπόδια, και υπήρξαν στιγμές που κινδυνεύατε
να πέσετε κι ακόμα και να Με προδώσετε· γνωρίζατε, όμως, ότι κάθε στιγμή ήμουν πάντοτε
εκεί για να σας σώσω; Ότι κάθε στιγμή ύψωνα πάντοτε τη φωνή Μου για να σας καλέσω και
να σας σώσω; Πόσες φορές έχετε πέσει στα δίχτυα του Σατανά; Πόσες φορές έχετε πιαστεί
στις παγίδες των ανθρώπων; Και ξανά, αποτυγχάνοντας να απελευθερωθείτε, πόσο συχνά
έχετε εμπλακεί σε συνεχή διαμάχη ο ένας με τον άλλο; Πόσο συχνά τα σώματά σας ήταν στον
οίκο Μου, αλλά ποιος ξέρει πού ήταν οι καρδιές σας; Ωστόσο, πόσες φορές έχω απλώσει το
σωτήριο χέρι Μου για να σας στηρίξω· πόσες φορές έχω ρίξει πάνω σας τους σπόρους του
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ελέους· πόσες φορές δεν άντεχα να κοιτάζω την αξιοθρήνητη κατάσταση του πόνου σας;
Πόσες φορές… γνωρίζετε;
Όμως σήμερα, υπό τη φύλαξή Μου, έχετε υπερνικήσει επιτέλους όλες τις δυσκολίες και
Εγώ ευφραίνομαι μαζί σας· αυτή είναι η αποκρυστάλλωση της σοφίας Μου. Ωστόσο, να το
θυμάστε καλά αυτό! Ποιος από εσάς έπεσε κάτω ενώ παρέμεινε δυνατός; Ποιος από εσάς
ήταν δυνατός χωρίς να έχει ποτέ στιγμές αδυναμίας; Ποιος άνθρωπος έχει απολαύσει
οποιαδήποτε ευλογία η οποία δεν προήλθε από Εμένα; Ποιος έχει βιώσει οποιαδήποτε
κακοτυχία η οποία δεν προήλθε από Εμένα; Είναι πιθανό όλοι όσοι Με αγαπούν να
λαμβάνουν μόνο ευλογία; Είναι πιθανό οι κακοτυχίες να βρήκαν τον Ιώβ επειδή απέτυχε να
Με αγαπήσει και αντιθέτως Μου αντιστάθηκε; Είναι πιθανό ο Παύλος να κατόρθωσε να Με
υπηρετήσει με αφοσίωση υπό την παρουσία Μου επειδή ήταν πραγματικά ικανός να Με
αγαπήσει; Παρόλο που ενδεχομένως προσκολλάσθε στη μαρτυρία Μου, είναι πιθανό να
υπάρχει κανένας από εσάς του οποίου η μαρτυρία είναι σαν ατόφιο χρυσάφι, απαλλαγμένη
από τις ακαθαρσίες; Ο άνθρωπος είναι ικανός να επιδείξει αυθεντική αφοσίωση; Το γεγονός
ότι η μαρτυρία σας Μου προκαλεί ευχαρίστηση δεν αντικρούεται με την «αφοσίωσή» σας
διότι δεν έχω ζητήσει ποτέ πολλά από κανέναν. Βαδίζοντας με βάση την αρχική πρόθεση του
σχεδίου Μου, όλοι θα ήσασταν «ελαττωματικά αγαθά» —μη ανταποκρινόμενα στα πρότυπα.
Αυτό δεν αποτελεί ένα παράδειγμα εκείνου που σας ανέφερα σχετικά με τη «ρίψη σπόρων
ελέους»; Αυτό που βλέπετε είναι η σωτηρία Μου;
Θα πρέπει όλοι να ανατρέξετε στη μνήμη σας: Μετά την επιστροφή στον οίκο Μου,
υπάρχει κανείς που έρχεται να Με γνωρίσει με τον τρόπο που το έκανε ο Πέτρος, χωρίς να
σκεφτεί το όφελος ή τη ζημία του; Ξέρετε επιφανειακά τη Βίβλο απέξω κι ανακατωτά, όμως
έχετε αφομοιώσει κάτι από την ουσία της; Ακόμα κι έτσι, εξακολουθείτε να προσκολλάσθε
στο «κεφάλαιό» σας, αρνούμενοι να απελευθερωθείτε πραγματικά. Όταν εκφέρω έναν λόγο,
όταν σας ομιλώ πρόσωπο με πρόσωπο, ποιος από εσάς έχει αφήσει ποτέ κάτω τον κλειστό
πάπυρο για να λάβει τα λόγια της ζωής που έχω αποκαλύψει; Δεν δίνετε προσοχή στα λόγια
Μου ούτε τα αγαπάτε. Αντιθέτως, χρησιμοποιείτε τα λόγια Μου σαν ένα πολυβόλο για να
εξαπολύετε πυρά εναντίον των εχθρών σας, με σκοπό να διατηρήσετε τη δική σας θέση. Ούτε
στο ελάχιστο δεν προσπαθείτε να αποδεχθείτε την κρίση Μου για να Με γνωρίσετε. Κάθε
ένας από εσάς σημαδεύει κάποιον άλλο με ένα όπλο, όλοι είστε «ανιδιοτελείς», όλοι
«σκέφτεστε τους άλλους» σε κάθε περίσταση· αυτό ακριβώς δεν είναι που κάνατε χθες; Και
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σήμερα; Η «αφοσίωσή» σας έχει αυξηθεί λιγάκι, όλοι είστε λίγο πιο έμπειροι, λίγο πιο ώριμοι,
και λόγω αυτού ο «φόβος» σας για Μένα έχει μεγαλώσει κάπως, και κανείς δεν «ενεργεί με
ελαφρότητα». Γιατί ζείτε σε μια κατάσταση αέναης παθητικότητας; Γιατί τα θετικά στοιχεία
δεν μπορούν ποτέ να εντοπιστούν μέσα σας; Ω, λαέ Μου! Το παρελθόν έχει φύγει εδώ και
καιρό· δεν πρέπει να προσκολλάσθε πια σε αυτό. Έχοντας μείνει σταθερός χθες, σήμερα θα
πρέπει να Μου χαρίσεις την ειλικρινή αφοσίωσή σου· επιπλέον, θα πρέπει να γίνεις καλός
μάρτυρας για Μένα αύριο, και θα κληρονομήσεις την ευλογία Μου στο μέλλον. Αυτό θα
πρέπει να κατανοήσετε.
Παρόλο που δεν είμαι παρών ενώπιόν σας, είναι βέβαιο ότι το Πνεύμα Μου θα απονείμει
χάρη επάνω σας. Ελπίζω ότι θα εκτιμήσετε την ευλογία Μου και ότι θα είστε ικανοί,
βασιζόμενοι σε αυτή, να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Μην το εκλάβετε αυτό ως το κεφάλαιό σας·
αντιθέτως, θα πρέπει να συμπληρώνετε από τις λέξεις Μου ό,τι λείπει από μέσα σας, και από
αυτό να αντλείτε τα θετικά στοιχεία σας. Αυτό είναι το μήνυμα που σας αφήνω!
28 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 8
Όταν οι αποκαλύψεις Μου φτάσουν στην κορύφωσή τους, και όταν η κρίση Μου θα
φτάσει στο τέλος της, τότε θα έρθει ο καιρός που όλοι οι άνθρωποί Μου θα αποκαλυφθούν
και θα ολοκληρωθούν. Τα βήματά Μου βαδίζουν σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος κόσμου, σε
διαρκή αναζήτηση όσων αναζητούν την καρδιά Μου και είναι κατάλληλοι προς χρήση από
Μένα. Ποιος μπορεί να σηκωθεί πάνω και να συνεργαστεί μαζί Μου; Η αγάπη του ανθρώπου
για Μένα είναι υπερβολικά πενιχρή και η πίστη του σ’ Εμένα είναι οικτρά μικρή. Αν το κύριο
βάρος των λόγων Μου δεν απευθυνόταν στις αδυναμίες του ανθρώπου, θα υπερηφανευόταν
και θα υπερέβαλε και θα μιλούσε δογματικά και θα κατασκεύαζε εντυπωσιακές θεωρίες, σαν
να ήταν παντογνώστης και σαν να ήξερε όλα όσα λαμβάνουν χώρα πάνω στη γη. Ποιος τολμά
να καυχηθεί ανάμεσα σε εκείνους που ήταν «πιστοί» σ’ Εμένα στο παρελθόν και που σήμερα
«μένουν ακλόνητοι» μπροστά Μου; Ποιος δεν είναι κρυφά ευχαριστημένος από τις δικές του
προοπτικές; Όταν δεν έκανα άμεσες αποκαλύψεις, ο άνθρωπος δεν είχε πουθενά να κρυφτεί
και βασανιζόταν από ντροπή. Πόσο χειρότερο θα ήταν αν μιλούσα με άλλα μέσα; Οι
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άνθρωποι θα είχαν ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση του χρέους, θα πίστευαν ότι τίποτα δεν θα
μπορούσε να τους θεραπεύσει και όλα θα ήταν στενά συνδεδεμένα με την παθητικότητα τους.
Όταν ο άνθρωπος χάνει την ελπίδα του, ο χαιρετισμός της βασιλείας αντηχεί επίσημα, ο
οποίος είναι «ο χρόνος που αρχίζει να εργάζεται το επταπλά ενισχυμένο Πνεύμα», όπως
αποκαλείται από τον άνθρωπο, όταν δηλαδή, με άλλα λόγια, η ζωή της βασιλείας αρχίζει
επίσημα στη γη, δηλαδή, όταν η θεϊκή Μου φύση εμφανίζεται για να ενεργήσει άμεσα (χωρίς
να υποβληθεί σε επεξεργασία από τον εγκέφαλο). Όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν να εργάζονται
σαν μέλισσες. Μοιάζει σαν να αναζωογονούνται, σαν να ξυπνούν από ένα όνειρο και μόλις
ξυπνήσουν, εκπλήσσονται που βρίσκονται σε τέτοιες συνθήκες. Στο παρελθόν, είπα πολλά για
την οικοδόμηση της εκκλησίας, αποκάλυψα πολλά μυστήρια, και όταν το χτίσιμο της
εκκλησίας έφτασε στο αποκορύφωμά του, ήρθε το τέλος του απότομα. Το χτίσιμο της
βασιλείας, ωστόσο, είναι διαφορετικό. Μόνο όταν η μάχη στο πνευματικό βασίλειο φτάσει
στο τελικό στάδιό της, αρχίζω εκ νέου στη γη. Δηλαδή, μόνο όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος
να αποσυρθεί, αρχίζω επισήμως και ξεκινώ το νέο Μου έργο. Η διαφορά μεταξύ του
χτισίματος της βασιλείας και του χτισίματος της εκκλησίας είναι ότι στο χτίσιμο της
εκκλησίας εργάστηκα σε μια ανθρώπινη φύση που κυβερνιόταν από τη θεϊκή φύση.
Αντιμετώπισα άμεσα την παλαιά φύση του ανθρώπου, αποκάλυψα άμεσα τον άσχημο εαυτό
του ανθρώπου και εξέθεσα την ουσία του ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο άνθρωπος
γνώρισε τον εαυτό του σε αυτή τη βάση, και έτσι ήταν πεπεισμένος στην καρδιά και στα
λόγια. Στο χτίσιμο της βασιλείας ενεργώ άμεσα μέσω της θεϊκής Μου φύσης και επιτρέπω σε
όλους τους ανθρώπους να γνωρίζουν τι έχω και είμαι, βασιζόμενοι στη γνώση των λόγων Μου,
με απώτερο στόχο να τους επιτρέψω να επιτύχουν τη γνώση Μου όσο είμαι Ενσαρκωμένος.
Έτσι τελειώνει η επιδίωξη όλων των ανθρώπων για τον αόριστο Θεό και έτσι σταματούν
εκείνοι να έχουν μες στην καρδιά τους τον Θεό στον ουρανό· δηλαδή, επιτρέπω στην
ανθρωπότητα να γνωρίσει τις πράξεις που επιτελώ ενώ είμαι ενσαρκωμένος, κι έτσι θα
ολοκληρωθεί ο χρόνος Μου στη γη.
Το χτίσιμο της βασιλείας απευθύνεται κατευθείαν στο πνευματικό βασίλειο. Με άλλα
λόγια, η μάχη του πνευματικού βασιλείου καθίσταται σαφής άμεσα μεταξύ όλων των
ανθρώπων Μου και από αυτό μπορεί κανείς να δει ότι όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται πάντα
όχι μόνο στην εκκλησία αλλά ακόμα περισσότερο στην Εποχή της Βασιλείας και ότι, αν και ο
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άνθρωπος ζει στη σάρκα, το πνευματικό βασίλειο αποκαλύπτεται άμεσα, και ο άνθρωπος
έρχεται σε επαφή με τη ζωή του πνευματικού βασιλείου. Έτσι, όταν αρχίζετε να είστε πιστοί,
θα πρέπει να προετοιμαστείτε σωστά για το επόμενο μέρος του έργου Μου. Θα πρέπει να
παραδώσετε όλη σας την καρδιά και μόνο τότε μπορείτε να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου.
Δεν με νοιάζει καθόλου τι έκανε προηγουμένως ο άνθρωπος στην εκκλησία. Σήμερα, είναι στη
βασιλεία. Στο σχέδιό Μου, ο Σατανάς ακολουθεί κατά πόδας κάθε βήμα και, καθώς είναι το
αντιθετικό στοιχείο της σοφίας Μου, προσπαθεί πάντα να βρει τρόπους και μέσα για να
διαταράξει το αρχικό Μου σχέδιο. Αλλά θα μπορούσα να υποκύψω στις απατηλές
δολοπλοκίες του; Τα πάντα στον ουρανό και στη γη υπηρετούν Εμένα —θα μπορούσαν οι
απατηλές δολοπλοκίες του Σατανά να είναι διαφορετικές; Αυτή είναι ακριβώς η τομή της
σοφίας Μου, και είναι ακριβώς αυτό που είναι θαυμαστό ως προς τις πράξεις Μου και είναι η
αρχή με την οποία πραγματοποιείται ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισής Μου. Κατά την εποχή
της οικοδόμησης της βασιλείας, εξακολουθώ να μην αποφεύγω τα δόλια σχέδια του Σατανά,
αλλά συνεχίζω να κάνω το έργο που πρέπει. Απ’ όλο το σύμπαν και τα πάντα, έχω επιλέξει τις
πράξεις του Σατανά ως το αντιθετικό στοιχείο Μου. Δεν είναι αυτή η σοφία Μου; Αυτό δεν
είναι ακριβώς το θαυμαστό στοιχείο στο έργο Μου; Με την ευκαιρία της εισόδου στην Εποχή
της Βασιλείας, εμφανίζονται τεράστιες αλλαγές σε όλα τα πράγματα στον ουρανό και στη γη
και όλοι γιορτάζουν και χαίρονται. Είστε διαφορετικοί; Ποιος δεν αισθάνεται τόση γλύκα όσο
το μέλι στην καρδιά του; Ποιος δεν ξεχειλίζει από χαρά στην καρδιά του; Ποιος δεν χορεύει
με χαρά; Ποιος δεν μιλάει με λόγια επαινετικά;
Για όλα αυτά για τα οποία μίλησα και ανέφερα παραπάνω, καταλαβαίνετε τους στόχους
και την προέλευση των λόγων Μου, ή μήπως όχι; Αν δεν το ρωτούσα αυτό, οι περισσότεροι
άνθρωποι θα πίστευαν ότι απλώς φλυαρώ και δεν θα μπορούσαν να εντοπίσουν την πηγή των
λόγων Μου. Εάν τους σκεφτείτε προσεκτικά, θα γνωρίσετε τη σπουδαιότητα των λόγων Μου.
Θα ήταν καλό να τους διαβάσεις προσεκτικά: Ποιος από αυτούς δεν σε ωφελεί; Ποιος από
αυτούς δεν είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη της ζωής σου; Ποιοι από αυτούς δεν μιλούν
για την πραγματικότητα του πνευματικού βασιλείου; Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν
ότι δεν υπάρχει αρμονία ή λογική στα λόγια Μου, ότι δεν έχουν καμία εξήγηση και ερμηνεία.
Είναι τα λόγια Μου όντως τόσο αφηρημένα και ακατανόητα; Αλήθεια υποτάσσεστε στα λόγια
Μου; Δέχεστε πραγματικά τα λόγια Μου; Δεν τα αντιμετωπίζετε ως παιχνίδια; Δεν τα
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χρησιμοποιείς ως ρούχα για να καλύψεις την άσχημη εμφάνισή σου; Σε αυτόν τον αχανή
κόσμο, ποιος έχει προσωπικά εξεταστεί από Μένα; Ποιος έχει προσωπικά ακούσει τα λόγια
του Πνεύματός Μου; Τόσο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν ψηλαφιστά και αναζητούν μες στο
σκοτάδι, τόσο πολλοί προσεύχονται εν μέσω αντιξοοτήτων, τόσο πολλοί παρακολουθούν
ελπίζοντας, ενώ πεινούν και κρυώνουν, τόσο πολλοί είναι δέσμιοι του Σατανά, όμως και τόσο
πολλοί δεν ξέρουν πού να στραφούν, τόσο πολλοί Με προδίδουν εν μέσω ευτυχίας, τόσο
πολλοί είναι αγνώμονες και τόσο πολλοί είναι πιστοί στα απατηλά σχέδια του Σατανά. Ποιος
από εσάς είναι ο Ιώβ; Ποιος είναι ο Πέτρος; Γιατί έκανα επανειλημμένες αναφορές στον Ιώβ;
Και γιατί αναφέρθηκα στον Πέτρο τόσες πολλές φορές; Έχετε αντιληφθεί ποτέ τις ελπίδες
Μου για εσάς; Θα πρέπει να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο για να αναλογιστείτε τέτοια
πράγματα.
Ο Πέτρος ήταν πιστός σ’ Εμένα για πολλά χρόνια, όμως ποτέ δεν γκρίνιαζε και η καρδιά
του δεν παραπονιόταν∙ ακόμα και ο Ιώβ δεν ήταν αντάξιός του. Κατά τη διάρκεια των αιώνων
και οι άγιοι, επίσης, ήταν πολύ κατώτεροι από αυτόν. Δεν επεδίωξε μόνο να Με γνωρίσει,
αλλά κατάφερε να Με γνωρίσει κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Σατανάς υλοποιούσε τα
παραπλανητικά του σχέδια. Αυτό τον οδήγησε σε πολλά χρόνια υπηρεσίας, τα οποία ήταν
αρεστά στην καρδιά Μου, με αποτέλεσμα να μην τον εκμεταλλευτεί ποτέ ο Σατανάς. Ο
Πέτρος εφάρμοσε την πίστη του Ιώβ, αλλά αντιλήφθηκε επίσης σαφώς τις αδυναμίες του. Αν
και ο Ιώβ είχε μεγάλη πίστη, δεν γνώριζε τα θέματα του πνευματικού βασιλείου και έτσι είπε
πολλά λόγια που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα· αυτό δείχνει ότι η γνώση του
ήταν ακόμα ρηχή και ήταν αδύνατον να είναι τέλεια. Έτσι, ο Πέτρος πάντα στόχευε να
κερδίσει την αίσθηση του πνεύματος και πάντα εστίαζε στην παρατήρηση της δυναμικής του
πνευματικού βασιλείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ότι δεν ήταν μόνο σε θέση να επιβεβαιώσει
κάποιες από τις επιθυμίες Μου, αλλά κατάλαβε και κάποια από τα δόλια σχέδια του Σατανά
και έτσι η γνώση του για Μένα ήταν μεγαλύτερη από οποιουδήποτε άλλου κατά τη διάρκεια
των αιώνων.
Από τις εμπειρίες του Πέτρου δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι αν ο άνθρωπος επιθυμεί να
Με γνωρίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στην προσεκτική εξέταση ως προς το πνεύμα. Δεν ζητώ
να αφιερώσεις ένα μεγάλο ποσοστό σε Μένα εξωτερικά. Αυτό είναι δευτερεύουσας σημασίας.
Αν δεν Με ξέρεις, τότε όλη η πίστη, η αγάπη και η αφοσίωση για την οποία μιλάς δεν είναι
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παρά αυταπάτες, είναι αφρός, και σίγουρα θα γίνεις κάποιος που καυχιέται πολύ μπροστά
Μου αλλά δεν γνωρίζει τον εαυτό του και έτσι για άλλη μια φορά θα παγιδευτείς από τον
Σατανά και δεν θα μπορείς να ξεφύγεις. Θα γίνεις ο υιός της απώλειας και θα γίνεις
αντικείμενο καταστροφής. Αλλά εάν είσαι ψυχρός και αδιάφορος ως προς τα λόγια Μου, τότε
εσύ είσαι αναμφισβήτητα εναντίον Μου. Αυτό είναι γεγονός και καλά θα κάνεις να κοιτάξεις
μέσα από την πύλη προς τo πνευματικό βασίλειο στα πολυάριθμα και ποικίλα πνεύματα που
παιδεύονται από Μένα. Ποιοι από αυτούς δεν ήταν παθητικοί, αδιάφοροι και μη δεκτικοί
απέναντι στα λόγια Μου; Ποιοι από αυτούς δεν ήταν κυνικοί προς τα λόγια Μου; Ποιοι από
αυτούς δεν προσπάθησαν να κατακρίνουν τα λόγια Μου; Ποιοι από αυτούς δεν
χρησιμοποίησαν τα λόγια Μου ως αμυντικό όπλο για να προστατευθούν; Δεν επεδίωξαν να
Με γνωρίσουν μέσα από τα λόγια Μου, αλλά απλώς τα χρησιμοποίησαν ως παιχνίδια για να
παίξουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν Μου αντιτάχθηκαν απευθείας; Ποιος είναι τα λόγια Μου;
Ποιος είναι το Πνεύμα Μου; Τόσες φορές έθεσα αυτά τα λόγια σε εσάς, όμως ήταν ποτέ οι
αναζητήσεις σας υψηλότερες και σαφείς; Ήταν ποτέ οι εμπειρίες σας αληθινές; Σας
υπενθυμίζω για μια ακόμη φορά: Αν δεν γνωρίζετε τα λόγια Μου, δεν τα δέχεστε και δεν τα
κάνετε πράξη, τότε θα γίνετε αναπόφευκτα το αντικείμενο της παίδευσής Μου! Σίγουρα θα
γίνετε θύμα του Σατανά!
29 Φεβρουαρίου 1992

Κεφάλαιο 9
Από τη στιγμή που είσαι ανάμεσα στους ανθρώπους του οίκου Μου και από τη στιγμή
που είσαι πιστός στη βασιλεία Μου, ό,τι κάνεις πρέπει να πληροί τα πρότυπα που θέτω. Δεν
σου ζητώ να είσαι απλώς ένα παρασυρόμενο σύννεφο, αλλά να είσαι αστραφτερό χιόνι και να
είσαι κυριευμένος από την ουσία και, ακόμη περισσότερο, από την αξία του. Επειδή
προέρχομαι από τους αγίους τόπους, όχι σαν το νούφαρο, το οποίο έχει όνομα και καμία
ουσία, επειδή προέρχεται από τον βάλτο και όχι από τους αγίους τόπους. Η στιγμή που ένας
νέος ουρανός κατεβαίνει στη γη και μια νέα γη εξαπλώνεται στους ουρανούς, είναι επίσης η
ίδια η στιγμή που επιτελώ επισήμως το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους. Ποιος από τους
ανθρώπους Με γνωρίζει; Ποιος αντίκρισε τη στιγμή της έλευσής Μου; Ποιος έχει δει ότι, όχι
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μόνο έχω όνομα, αλλά, επιπλέον, έχω επίσης ουσία; Παραμερίζω τα λευκά σύννεφα με το χέρι
Μου και παρατηρώ από κοντά τους ουρανούς· στο διάστημα δεν υπάρχει τίποτα που να μην
έχει διευθετηθεί από το χέρι Μου, και κάτω από το διάστημα δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος
που να μη συνεισφέρει το δικό του λιθαράκι, για την επίτευξη του σθεναρού εγχειρήματός
Μου. Δεν επιβάλλω κοπιώδεις απαιτήσεις στους ανθρώπους στη γη, επειδή ανέκαθεν ήμουν
ένας πρακτικός Θεός και επειδή είμαι ο Παντοδύναμος που δημιούργησε τον άνθρωπο και
τον γνωρίζει καλά. Όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται ενώπιον του βλέμματος του Παντοδύναμου.
Πώς θα μπορούσαν, ακόμα κι αυτοί στα πέρατα της γης, να αποφύγουν τον εξονυχιστικό
έλεγχο του Πνεύματός Μου; Αν και ο άνθρωπος «γνωρίζει» το Πνεύμα Μου, εξακολουθεί να
το προσβάλλει. Τα λόγια Μου ξεμπροστιάζουν την άσχημη όψη όλων των ανθρώπων και
ξεμπροστιάζουν τις πιο ενδόμυχες σκέψεις όλων των ανθρώπων, καθιστούν τους πάντες
επάνω στη γη ολοφάνερους υπό το φως Μου και τους κάνουν να καταρρεύσουν υπό τον
εξονυχιστικό έλεγχο Μου. Ωστόσο, παρόλο που ο άνθρωπος καταρρέει, η καρδιά του δεν
τολμά να απομακρυνθεί από Εμένα. Απ’ όλα τα πλάσματα, ποιος δεν Με αγαπά λόγω των
πράξεών Μου; Ποιος δεν έχει λαχτάρα για Εμένα, ως αποτέλεσμα των λόγων Μου; Σε ποιον
δεν γεννιούνται αισθήματα αφοσίωσης, λόγω της αγάπης Μου; Μόνο εξαιτίας της διαφθοράς
του Σατανά είναι ο άνθρωπος ανίκανος να φτάσει στο βασίλειο, όπως απαιτώ Εγώ. Ακόμα και
τα ελάχιστα πρότυπα που θέτω του προκαλούν αμφιβολίες, για να μη μιλήσω για το σήμερα,
την εποχή που ο Σατανάς δρα ανεξέλεγκτα και είναι τρελά δεσποτικός, ή για τον καιρό που ο
άνθρωπος είχε ποδοπατηθεί σε τέτοιον βαθμό από τον Σατανά, που ολόκληρο το σώμα του
είχε καλυφθεί από βρώμα. Πότε δεν Μου προκάλεσε θλίψη η αποτυχία του ανθρώπου να
γνοιαστεί για την καρδιά Μου, λόγω της εξαχρείωσής του; Μήπως λυπάμαι τον Σατανά;
Μήπως σφάλω στην αγάπη Μου; Όταν ο άνθρωπος με παρακούει, η καρδιά Μου κρυφά
θρηνεί· όταν ο άνθρωπος Μου αντιτίθεται, Εγώ τον παιδεύω· όταν ο άνθρωπος σώζεται από
Εμένα και ανασταίνεται από τους νεκρούς, Εγώ του παρέχω τη μέγιστη φροντίδα· όταν ο
άνθρωπος Με υπακούει, η καρδιά Μου ησυχάζει και αμέσως νιώθω να συντελούνται μεγάλες
αλλαγές στον ουρανό και στη γη και στα πάντα· όταν ο άνθρωπος Με δοξάζει, πώς θα
μπορούσα να μην το απολαμβάνω; Όταν ο άνθρωπος γίνεται μάρτυράς Μου και κερδίζεται
από Εμένα, πώς θα μπορούσα να μην είμαι δοξασμένος; Μήπως όλα όσα κάνει ο άνθρωπος
δεν διέπονται και παρέχονται από Εμένα; Όταν δεν παρέχω καθοδήγηση, οι άνθρωποι
παραμένουν άπραγοι και αδρανείς, και πίσω από την πλάτη Μου επιδίδονται σε εκείνες τις
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«αξιέπαινες» βρώμικες δοσοληψίες. Πιστεύετε ότι η σάρκα, με την οποία είμαι ενδεδυμένος,
δεν γνωρίζει τίποτα για τις ενέργειές σας, τη συμπεριφορά σας και τα λόγια σας; Για πολλά
χρόνια υπέμεινα τον άνεμο και τη βροχή, οπότε κι Εγώ έχω βιώσει την πίκρα του κόσμου των
ανθρώπων. Ωστόσο, με έναν πιο προσεκτικό λογισμό, καμία ταλαιπωρία, όσο μεγάλη κι αν
είναι, δεν μπορεί να κάνει τον ενσώματο άνθρωπο να χάσει την ελπίδα του για Εμένα, πόσο
μάλλον οποιαδήποτε γλυκύτητα μπορεί να κάνει τον ενσώματο άνθρωπο να γίνει κρύος,
βαρύθυμος ή απαξιωτικός απέναντί Μου. Η αγάπη του ανθρώπου για Εμένα περιορίζεται
πραγματικά είτε στην έλλειψη πόνου είτε στην έλλειψη γλυκύτητας;
Σήμερα, διαμένω στη σάρκα και έχω ξεκινήσει να πραγματοποιώ επισήμως το έργο που
πρέπει να κάνω. Ωστόσο, παρόλο που ο άνθρωπος φοβάται τη φωνή του Πνεύματός Μου,
παρακούει την ουσία του Πνεύματός Μου. Δεν χρειάζεται να αναλύσω πόσο δύσκολο είναι
για τον άνθρωπο να γνωρίσει τον ενσαρκωμένο εαυτό Μου μέσα από τα λόγια Μου. Όπως
είπα και πριν, δεν είμαι πολύ απαιτητικός και δεν είναι απαραίτητο για εσάς να καταφέρετε
να Με γνωρίζετε πλήρως (επειδή ο άνθρωπος είναι ανεπαρκής· αυτή είναι μια εγγενής
κατάσταση και οι επίκτητες συνθήκες δεν είναι ικανές να αναπληρώσουν αυτήν την
ανεπάρκεια). Εσείς χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε όλα όσα κάνω και λέω μέσα από την
ενσώματη μορφή Μου. Από τη στιγμή που οι απαιτήσεις Μου δεν είναι αυστηρές, ελπίδα Μου
είναι ότι θα μπορέσετε να γνωρίσετε και θα μπορέσετε να καταφέρετε. Πρέπει να
απαλλαχτείτε από τις ανηθικότητες αυτού του βρώμικου κόσμου, πρέπει να πασχίζετε για να
κάνετε πρόοδο σε αυτήν την οπισθοδρομική «οικογένεια αυτοκρατόρων» και δεν πρέπει να
χαρίζεστε στον εαυτό σας. Δεν πρέπει να είσαι ούτε στο ελάχιστο επιεικής απέναντι στον
εαυτό σου: Θα πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο και πολλή προσπάθεια, προκειμένου να
γνωρίσεις τα όσα λέω μέσα σε μία μόνο ημέρα, και η γνώση ακόμα και μίας πρότασης που
βγαίνει από Εμένα αξίζει όσο οι εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής. Τα λόγια που λέω δεν είναι
ασαφή και αφηρημένα, δεν είναι κενά περιεχομένου. Πολλοί ελπίζουν να κερδίσουν τα λόγια
Μου, όμως δεν τους δίνω σημασία· πολλοί λαχταρούν για το πάχος Μου, όμως δεν Με
απασχολούν καθόλου· πολλοί επιθυμούν να δουν το πρόσωπό Μου, κι όμως, το έχω πάντα
κρυμμένο· πολλοί ακούνε με προσήλωση τη φωνή Μου, όμως Εγώ κλείνω τα μάτια Μου και
γέρνω προς τα πίσω το κεφάλι Μου, μένοντας ασυγκίνητος από τη λαχτάρα τους· πολλοί
φοβούνται τον ήχο της φωνής Μου, όμως τα λόγια Μου βρίσκονται πάντα στην επίθεση··
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πολλοί φοβούνται να αντικρίσουν το πρόσωπό Μου, όμως Εγώ σκόπιμα εμφανίζομαι για να
τους κατατροπώσω. Ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ πραγματικά δει το πρόσωπό Μου και δεν έχει
ποτέ πραγματικά ακούσει τη φωνή Μου, επειδή δεν Με γνωρίζει πραγματικά. Παρόλο που
τον έχω κατατροπώσει, παρόλο που Με εγκαταλείπει, παρόλο που λαμβάνει την παίδευση
από το χέρι Μου, εξακολουθεί να μη γνωρίζει αν όλα όσα κάνει είναι πραγματικά αυτό που
επιθυμεί η καρδιά Μου, και εξακολουθεί να αγνοεί σε ποιον αποκαλύπτεται η καρδιά Μου.
Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, κανένας δεν Με έχει γνωρίσει πραγματικά ούτε
Με έχει δει πραγματικά, και παρόλο που είμαι σήμερα ενσαρκωμένος, εξακολουθείτε να μη
Με γνωρίζετε. Δεν είναι αυτό γεγονός; Έχετε ποτέ αντικρίσει έστω και λίγες από τις ενέργειές
και τη διάθεσή Μου ως ενσαρκωμένος;
Στον ουρανό βρίσκεται η θέση που κάθομαι και κάτω από τον ουρανό είναι εκεί όπου
ξεκουράζομαι. Έχω κάπου να διαμείνω και έχω ένα χρονικό διάστημα για όταν δείχνω τις
δυνάμεις Μου. Αν δεν ήμουν στη γη, αν δεν έκρυβα τον εαυτό Μου μέσα στη σάρκα και αν
δεν ήμουν ταπεινός και κρυμμένος, δεν θα είχαν ήδη αλλάξει από καιρό ο ουρανός και η γη;
Εσείς, οι άνθρωποί Μου, δεν θα είχατε ήδη χρησιμοποιηθεί από Εμένα; Ωστόσο, υπάρχει
σοφία στις ενέργειές Μου και, παρόλο που έχω πλήρη γνώση για την εξαπάτηση του
ανθρώπου, δεν ακολουθώ το παράδειγμά του· αντιθέτως, δίνω κάτι ως αντάλλαγμα. Η σοφία
Μου στο βασίλειο του πνευματικού κόσμου είναι ανεξάντλητη, ενώ η σοφία Μου στον
ενσώματο κόσμο είναι παντοτινή. Δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που οι πράξεις Μου
καθίστανται ολοφάνερες; Έχω συγχωρέσει και δικαιολογήσει τον άνθρωπο πολλές φορές,
ακόμα μέχρι και σήμερα, στην Εποχή της Βασιλείας. Θα μπορούσα πραγματικά να
καθυστερήσω κι άλλο την ώρα Μου; Παρόλο που έχω υπάρξει κατά τι πιο ελεήμων απέναντι
στον εύθραυστο άνθρωπο, όταν ολοκληρωθεί το έργο Μου, θα μπορούσα να εξακολουθώ να
Μου δημιουργώ προβλήματα κάνοντας παλιό έργο; Θα μπορούσα να επιτρέψω εσκεμμένα
στον Σατανά να κατηγορεί; Από τον άνθρωπο δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, παρά να
αποδέχεται την πραγματικότητα των λόγων Μου και το αρχικό νόημα των λόγων Μου.
Παρόλο που τα λόγια Μου είναι απλά, στην ουσία τους είναι πολύπλοκα, επειδή εσείς είστε
πολύ μικροί και έχετε γίνει υπερβολικά απαθείς. Όταν αποκαλύπτω ευθέως τα μυστήριά Μου
και καθιστώ ολοφάνερο το θέλημά Μου ως ενσαρκωμένος, εσείς ούτε που το προσέχετε·
ακούτε τον ήχο, αλλά δεν καταλαβαίνετε το νόημα. Είμαι καταβεβλημένος από τη
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στεναχώρια. Παρόλο που είμαι ενσαρκωμένος, δεν είμαι ικανός να κάνω το έργο της
ενσώματης διακονίας.
Ποιος έχει γνωρίσει τις πράξεις Μου ως ενσαρκωμένος από τα λόγια και τις ενέργειές
Μου; Όταν αποκαλύπτω τα μυστήριά Μου γραπτώς, ή όταν μιλάω γι’ αυτά φωναχτά, όλοι οι
άνθρωποι ξαφνιάζονται, κλείνουν τα μάτια τους σιωπηλοί. Γιατί τα όσα λέω είναι ακατανόητα
για τον άνθρωπο; Γιατί είναι τα λόγια Μου ασύλληπτα γι’ αυτόν; Γιατί είναι τυφλός απέναντι
στις πράξεις Μου; Ποιος είναι ικανός να Με δει και να μην ξεχάσει ποτέ; Ποιος είναι ικανός
να ακούσει τη φωνή Μου και να μην της επιτρέψει να του διαφύγει; Ποιος είναι ικανός να
νιώσει το θέλημά Μου και να ικανοποιήσει την καρδιά Μου; Ζω και κινούμαι ανάμεσα στους
ανθρώπους, έχω έλθει για να βιώσω τις ζωές τους και, παρόλο που ένιωσα ότι τα πάντα ήταν
καλά αφότου τα δημιούργησα για τον άνθρωπο, δεν παίρνω καμία χαρά από τη ζωή ανάμεσα
στους ανθρώπους και δεν Με χαροποιεί η ευτυχία ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν
απεχθάνομαι ούτε απορρίπτω τον άνθρωπο, αλλά και ούτε είμαι συναισθηματικός απέναντί
του, επειδή δεν Με γνωρίζει, το θεωρεί δύσκολο να δει το πρόσωπό Μου στο σκοτάδι,
δυσκολεύεται να ακούσει τη φωνή Μου και είναι ανίκανος να διακρίνει τα λόγια Μου μέσα
στη φασαρία. Συνεπώς, επιφανειακά, όλα όσα κάνετε δείχνουν υπακοή σ’ Εμένα, αλλά μέσα
στην καρδιά εξακολουθείτε να Με παρακούτε. Μπορεί να λεχθεί ότι όλη η παλιά φύση της
ανθρωπότητας είναι έτσι. Ποιος αποτελεί εξαίρεση; Ποιος δεν είναι ανάμεσα στα αντικείμενα
της παίδευσής Μου; Όμως, ποιος δεν ζει χάρη της ανεκτικότητάς Μου; Αν ο άνθρωπος είχε
καταστραφεί από την οργή Μου, ποιο θα ήταν το νόημα της δημιουργίας του ουρανού και της
γης από Εμένα; Κάποτε προειδοποίησα πολλούς ανθρώπους, προέτρεψα πολλούς ανθρώπους
και ανοιχτά έκρινα πολλούς ανθρώπους. Αυτό δεν είναι πολύ καλύτερο, από το να
καταστρέψω απευθείας τον άνθρωπο; Στόχος Μου δεν είναι να θανατώσω τον άνθρωπο,
αλλά να τον κάνω να γνωρίσει όλες τις πράξεις Μου εν μέσω της κρίσης Μου. Όταν ανέλθετε
από το πηγάδι της αβύσσου, δηλαδή, όταν απελευθερωθείτε από την κρίση Μου, όλες οι
προσωπικές σας βλέψεις και τα σχέδιά σας θα εξαφανιστούν, και όλοι οι άνθρωποι θα
πασχίζουν για να Με ικανοποιούν. Και σ’ αυτό, δεν θα έχω πετύχει τον στόχο Μου;
1 Μαρτίου 1992
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Κεφάλαιο 10
H Εποχή της Βασιλείας είναι, στο κάτω-κάτω, διαφορετική από τις προηγούμενες
εποχές. Δεν αφορά το πώς φέρεται ο άνθρωπος· αντ’ αυτού, έχω κατέλθει επί γης για να
επιτελέσω προσωπικά το έργο Μου, κάτι που τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν ούτε να
συλλάβουν ούτε να επιτύχουν. Για τόσο πολλά χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος,
το έργο αφορούσε μόνο την οικοδόμηση της εκκλησίας, αλλά κανείς δεν ακούει ποτέ κάτι για
την οικοδόμηση της βασιλείας. Παρόλο που μιλάω γι’ αυτό το θέμα με το ίδιο Μου το στόμα,
υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την ουσία του; Κάποτε κατήλθα στον κόσμο των ανθρώπων
και βίωσα και παρακολούθησα το μαρτύριό τους, αλλά δεν εκπλήρωσα τον σκοπό της
ενσάρκωσής Μου. Μόλις ξεκίνησε η οικοδόμηση της βασιλείας, η ενσαρκωμένη σάρκα Μου
άρχισε επίσημα να εκτελεί τη διακονία Μου· δηλαδή, ο Βασιλιάς της βασιλείας ανέλαβε
επίσημα την κυρίαρχη εξουσία Του. Αυτό καθιστά προφανές ότι η κάθοδος της βασιλείας
στον ανθρώπινο κόσμο —κάθε άλλο παρά συνιστά απλώς μια κυριολεκτική εκδήλωση—
συνιστά εκδήλωση αληθινής πραγματικότητας· αυτή είναι η μία πτυχή της σημασίας της
«πραγματικότητας της άσκησης». Οι άνθρωποι δεν έχουν δει ποτέ ούτε μία από τις πράξεις
Μου, ούτε έχουν ακούσει ποτέ την παραμικρή ομιλία Μου. Ακόμα κι αν είχαν δει τις πράξεις
Μου, τι θα είχαν ανακαλύψει; Κι αν Με είχαν ακούσει να μιλάω, τι θα είχαν καταλάβει; Σε
όλον τον κόσμο, όλοι υπάρχουν εντός του ελέους και της στοργής Μου, αλλά και όλη η
ανθρωπότητα υπόκειται στην κρίση Μου, και ομοίως στις δοκιμασίες Μου. Υπήρξα
σπλαχνικός και στοργικός προς τους ανθρώπους, ακόμα κι όταν όλοι είχαν διαφθαρεί ως έναν
βαθμό· τους έχω επιβάλλει παίδεμα, ακόμα κι όταν όλοι είχαν υποταχθεί ενώπιον του θρόνου
Μου. Εντούτοις, υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μη βρίσκεται εν μέσω του πόνου και του
ραφιναρίσματος που έχω αποστείλει; Τόσοι άνθρωποι ψαχουλεύουν μέσα στο σκοτάδι για να
βρουν το φως, και τόσοι αγωνίζονται πικρά μέσα στις δοκιμασίες τους. Ο Ιώβ είχε πίστη, κι
όμως, δεν αναζητούσε διέξοδο για τον εαυτό του; Αν και ο λαός Μου μπορεί να παραμείνει
σταθερός εν όψει των δοκιμασιών, υπάρχει κανείς που, χωρίς να το λέει φωναχτά, πιστεύει
κατά βάθος; Δεν ισχύει, αντιθέτως, ότι οι άνθρωποι εκφράζουν τα πιστεύω τους φωναχτά,
ενώ στην καρδιά τους εξακολουθούν να τρέφουν αμφιβολίες; Δεν υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν μείνει σταθεροί στις δοκιμασίες, ή που υποτάσσονται πραγματικά όταν δοκιμάζονται.
Αν δεν κάλυπτα το πρόσωπό Μου για να μη βλέπω αυτόν τον κόσμο, ολόκληρη η ανθρώπινη
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φυλή θα κατέρρεε υπό το πυρωμένο βλέμμα Μου, διότι δεν ζητώ τίποτα από την
ανθρωπότητα.
Όταν οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί της βασιλείας ηχήσουν —αυτό θα συμβεί κι όταν
αντηχήσουν οι επτά βροντές— αυτός ο ήχος θα συνταράξει ουρανό και γη, ταρακουνώντας τα
ουράνια και πάλλοντας τις ευαίσθητες χορδές κάθε ανθρώπινου όντος. Ο ύμνος στη βασιλεία
δυναμώνει πανηγυρικά στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αποδεικνύοντας ότι έχω
καταστρέψει αυτό το έθνος και έχω εδραιώσει τη βασιλεία Μου. Ακόμη πιο σημαντικό είναι
ότι η βασιλεία Μου έχει εδραιωθεί επί γης. Αυτήν τη στιγμή, αρχίζω να στέλνω τους αγγέλους
Μου σε κάθε έθνος του κόσμου, ώστε να μπορούν να ποιμάνουν τους υιούς Μου, τον λαό
Μου· αυτό γίνεται, επίσης, για να καλυφθούν οι ανάγκες του επόμενου σταδίου του έργου
Μου. Εντούτοις, Εγώ προσωπικά πηγαίνω στον τόπο όπου ελλοχεύει κουλουριασμένος ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας, και θα παλέψω μαζί του. Μόλις όλη η ανθρωπότητα καταφέρει
να Με γνωρίσει μέσα από τη σάρκα και είναι σε θέση να δει τις πράξεις Μου μέσα από τη
σάρκα, τότε το λημέρι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα θα γίνει στάχτη και θα εξαφανιστεί
χωρίς κανένα ίχνος. Ως λαός της βασιλείας Μου, εφόσον μισείτε τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα έως το κόκκαλο, πρέπει να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου με τις πράξεις σας, και μ’
αυτόν τον τρόπο να ντροπιάσετε τον δράκοντα. Νιώθετε πραγματικά ότι ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας είναι μισητός; Νιώθετε πραγματικά ότι είναι ο εχθρός του Βασιλιά της βασιλείας;
Πιστεύετε στ’ αλήθεια ότι μπορείτε να καταθέσετε υπέροχη μαρτυρία για χάρη Μου; Είστε
πραγματικά σίγουροι ότι μπορείτε να νικήσετε τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Αυτό σας ζητώ·
το μόνο που θέλω είναι να είστε σε θέση να φτάσετε μέχρι το στάδιο αυτό. Θα είστε σε θέση
να το κάνετε αυτό; Έχετε την πίστη ότι μπορείτε να το καταφέρετε αυτό; Τι ακριβώς είναι
ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι; Δεν είναι καλύτερο να το κάνω Εγώ ο ίδιος; Γιατί λέω ότι
κατέρχομαι προσωπικά στον τόπο όπου γίνεται η μάχη; Αυτό που θέλω είναι η πίστη σας, όχι
οι πράξεις σας. Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι ανίκανα να αποδεχτούν τα λόγια Μου ευθέως,
αλλά αντιθέτως τους ρίχνουν μια λοξή ματιά. Σας έχει βοηθήσει αυτό να πετύχετε τους
στόχους σας; Έχετε καταφέρει να Με γνωρίσετε με αυτόν τον τρόπο; Για να είμαι ειλικρινής,
κανείς από τους ανθρώπους πάνω στη γη δεν είναι ικανός να Με κοιτάξει κατάματα, ούτε και
κανείς είναι σε θέση να λάβει την καθαρή και ανόθευτη σημασία των λόγων Μου. Γι’ αυτό,
έχω θέσει σε κίνηση ένα πρωτοφανές έργο πάνω στη γη, προκειμένου να επιτύχω τους
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στόχους Μου και να εδραιώσω την αληθινή εικόνα του εαυτού Μου στις καρδιές των
ανθρώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα δώσω ένα τέλος στην περίοδο κατά την οποία οι έννοιες
ασκούν εξουσία στους ανθρώπους.
Σήμερα, όχι μόνο κατέρχομαι στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αλλά και
στρέφω το πρόσωπό Μου προς ολόκληρο το σύμπαν, κάνοντας ολόκληρα τα ουράνια να
σείονται. Υπάρχει κανένα μέρος που να μην υπόκειται στην κρίση Μου; Υπάρχει κανένα
μέρος που να μη ζει κάτω από τις μάστιγες που εξαπολύω; Όπου κι αν πάω, έχω διασπείρει
«σπόρους καταστροφής» κάθε λογής. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους
εργάζομαι, και είναι χωρίς αμφιβολία μια πράξη σωτηρίας για τον άνθρωπο, και αυτό που του
προσφέρω εξακολουθεί να είναι μια μορφή αγάπης. Θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα σε
ακόμη περισσότερους ανθρώπους να καταφέρουν να Με γνωρίσουν, και να είναι σε θέση να
Με δουν, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να καταφέρουν να σέβονται έναν Θεό, τον οποίο δεν
μπορούσαν να δουν για τόσο πολλά χρόνια, αλλά ο οποίος είναι, τη σήμερον ημέρα,
πραγματικός. Για ποιον λόγο δημιούργησα τον κόσμο; Γιατί, αφότου οι άνθρωποι είχαν
διαφθαρεί, δεν τους κατέστρεψα ολοσχερώς; Για ποιον λόγο ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή ζει
εν μέσω καταστροφών; Ποιος ήταν ο σκοπός Μου που ενσαρκώθηκα; Όταν εκτελώ το έργο
Μου, η ανθρωπότητα γνωρίζει τη γεύση όχι μόνο του πικρού αλλά και του γλυκού. Από όλους
τους ανθρώπους στον κόσμο, ποιος δεν ζει μέσα στη χάρη Μου; Αν δεν χάριζα στα ανθρώπινα
όντα υλικές ευλογίες, ποιος στον κόσμο θα μπορούσε να απολαμβάνει αφθονία; Μήπως το ότι
σας δόθηκε η δυνατότητα να λάβετε τη θέση σας ως ο λαός Μου είναι ευλογία; Αν δεν ήσαστε
ο λαός Μου αλλά, αντ’ αυτού, πάροχοι υπηρεσιών, δεν θα υπήρχατε εντός των ευλογιών Μου;
Κανείς σας δεν είναι ικανός να συλλάβει την προέλευση των λόγων Μου. Οι άνθρωποι —αντί
να εκτιμήσουν τους τίτλους που τους έχω απονείμει, πάρα πολλοί, λόγω του τίτλου «πάροχος
υπηρεσιών», τρέφουν δυσαρέσκεια στις καρδιές τους και πάρα πολλοί, λόγω του τίτλου «ο
λαός Μου», καλλιεργούν αγάπη για Μένα στις καρδιές τους. Κανείς δεν θα πρέπει να πάει να
Με ξεγελάσει· τα μάτια Μου βλέπουν τα πάντα! Ποιος από εσάς λαμβάνει πρόθυμα, ποιος
από εσάς υπακούει πλήρως; Αν δεν ηχούσαν οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοίτης βασιλείας,
θα ήσαστε στ’ αλήθεια σε θέση να υποταχθείτε μέχρις εσχάτων; Το τι μπορούν να κάνουν και
να σκεφτούν οι άνθρωποι, και σε ποιο σημείο είναι σε θέση να φτάσουν —όλα αυτά τα έχω
προκαθορίσει εδώ και πολύ καιρό.
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Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αποδέχεται το πυρ Μου υπό το φως της όψης
Μου. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, εμπνευσμένη από την ενθάρρυνσή Μου,
ξεσηκώνεται για να ριχτεί στην αναζήτηση. Όταν οι δυνάμεις του Σατανά επιτίθενται στον
λαό Μου, είμαι εκεί για να τις αποκρούσω· όταν οι ραδιουργίες του Σατανά προκαλούν
όλεθρο στη ζωή του, κάνω τον Σατανά να τραπεί σε άτακτη φυγή, να εξαφανιστεί
ανεπιστρεπτί. Στη γη, κάθε λογής κακά πνεύματα παραμονεύουν διαρκώς για να βρουν ένα
μέρος να αναπαυτούν, και ψάχνουν αδιάκοπα για ανθρώπινα πτώματα προς βορά. Λαέ Μου!
Πρέπει να παραμείνεις υπό τη φροντίδα και την προστασία Μου. Μην είσαι ποτέ έκλυτος!
Μη συμπεριφέρεσαι ποτέ απερίσκεπτα! Θα πρέπει να προσφέρεις την αφοσίωσή σου στον
οίκο Μου, και μόνο με την αφοσίωση μπορείς να εξαπολύσεις αντεπίθεση ενάντια στα κόλπα
του διαβόλου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμπεριφερθείς όπως στο παρελθόν,
κάνοντας άλλα μπροστά Μου κι άλλα πίσω από την πλάτη Μου· αν φέρεσαι έτσι, τότε είσαι
ήδη πέραν κάθε λύτρωσης. Δεν έχω εκφράσει υπεραρκετά λόγια σαν κι αυτά; Ακριβώς επειδή
η παλαιά φύση του ανθρώπου είναι αδιόρθωτη πρέπει να απευθύνω επανειλημμένες
υπενθυμίσεις στους ανθρώπους. Μη βαριέστε! Όλα όσα λέω είναι για χάρη της εξασφάλισης
της μοίρας σας! Αυτό που χρειάζεται ο Σατανάς είναι ακριβώς ένας φαύλος και ρυπαρός
τόπος· όσο πιο πολύ απέχετε από τη λύτρωση και όσο πιο έκλυτοι είστε, αρνούμενοι να
συγκρατηθείτε, τόσο περισσότερο τα ακάθαρτα αυτά πνεύματα θα επωφελούνται κάθε
ευκαιρίας να διεισδύσουν μέσα σας. Αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε η αφοσίωσή σας
δεν θα είναι παρά ανούσια φλυαρία, χωρίς κανένα απολύτως έρεισμα στην πραγματικότητα,
και τα ακάθαρτα πνεύματα θα καταβροχθίσουν την αποφασιστικότητά σας και θα τη
μετατρέψουν σε ανυπακοή και σατανικές ραδιουργίες που θα χρησιμοποιηθούν για να
διαταραχθεί το έργο Μου. Από εκείνο το σημείο, θα μπορούσα να σας πατάξω ανά πάσα
στιγμή. Κανείς δεν κατανοεί τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης· όλοι οι άνθρωποι απλώς
αγνοούν αυτά που ακούν, και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο προσεκτικοί. Δεν θυμάμαι τι
γινόταν στο παρελθόν· εξακολουθείς όντως να περιμένεις από Μένα να είμαι επιεικής
απέναντί σου, «ξεχνώντας» για άλλη μια φορά; Παρόλο που οι άνθρωποι Μού έχουν
εναντιωθεί, Εγώ δεν θα τους κρατήσω κακία, διότι το ανάστημά τους είναι υπερβολικά μικρό,
οπότε δεν έχω υπερβολικά υψηλές προσδοκίες από εκείνους. Το μόνο που απαιτώ είναι να
μην είναι έκλυτοι και να είναι εγκρατείς. Σίγουρα δεν είναι πέραν των δυνατοτήτων σας να
ανταποκριθείτε σε αυτήν τη μοναδική προϋπόθεση, σωστά; Οι περισσότεροι άνθρωποι
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περιμένουν να τους αποκαλύψω ακόμη περισσότερα μυστήρια για να τα απολαύσουν με τα
μάτια τους. Ωστόσο, ακόμα κι αν καταλάβαινες τελικά όλα τα μυστήρια των ουρανών, τι
ακριβώς θα μπορούσες να κάνεις με αυτήν τη γνώση; Θα αυξανόταν η αγάπη σου για Μένα;
Θα πυροδοτείτο η αγάπη σου για Μένα; Δεν υποτιμώ τους ανθρώπους, ούτε καταλήγω σε
ετυμηγορία γι’ αυτούς ελαφρά τη καρδία. Εάν αυτές δεν ήταν οι πραγματικές συνθήκες των
ανθρώπων, ποτέ δεν θα τους έστεφα τόσο απερίσκεπτα με τις ετικέτες αυτές. Αναλογιστείτε
το παρελθόν: Πόσες φορές σας έχω συκοφαντήσει; Πόσες φορές σας έχω υποτιμήσει; Πόσες
φορές σας έχω κοιτάξει χωρίς να λάβω καθόλου υπόψη Μου τις πραγματικές σας
περιστάσεις; Πόσες φορές δεν κατάφεραν οι ομιλίες Μου να σας κερδίσουν ολόψυχα; Πόσες
φορές έχω μιλήσει χωρίς να αγγίξω μια χορδή βαθιά μέσα σας; Ποιος από εσάς έχει διαβάσει
τα λόγια Μου χωρίς φόβο και τρόμο, τρομοκρατημένος ότι θα σας πετάξω στο πηγάδι της
αβύσσου; Ποιος δεν υπομένει τις δοκιμασίες μέσα από τα λόγια Μου; Μέσα στις ομιλίες Μου
υπάρχει εξουσία, αλλά αυτό δεν αποσκοπεί στην επιβολή κρίσης στους ανθρώπους· αντίθετα,
έχοντας επίγνωση των πραγματικών περιστάσεών τους, συνεχώς εκδηλώνω σ’ αυτούς το
νόημα που ενυπάρχει στα λόγια Μου. Στην πραγματικότητα, υπάρχει κανείς που να είναι
ικανός να αναγνωρίσει την παντοδυναμία Μου στα λόγια Μου; Υπάρχει κανείς που να μπορεί
να λάβει τον καθαρότερο χρυσό από τον οποίο είναι φτιαγμένα τα λόγια Μου; Μα πόσα λόγια
έχω εκφέρει; Τα έχει διαφυλάξει κανείς ποτέ σαν θησαυρό;
3 Μαρτίου 1992

Ο ύμνος της βασιλείας
Τα πλήθη Με επευφημούν, τα πλήθη Με δοξάζουν· όλα τα στόματα προφέρουν το όνομα
του μοναδικού αληθινού Θεού, όλοι οι άνθρωποι σηκώνουν τα μάτια τους για να
παρακολουθήσουν τις πράξεις Μου. Η βασιλεία κατέρχεται στον κόσμο των ανθρώπων, η
υπόστασή Μου είναι πλούσια και άφθονη. Ποιος δεν θα ευφραινόταν μπρος σ’ αυτό; Ποιος
δεν θα χόρευε από χαρά; Ω, Σιών! Ύψωσε το θριαμβευτικό σου λάβαρο για να Με τιμήσεις!
Τραγούδα τον θριαμβευτικό ύμνο της νίκης για να διαδώσεις το άγιο όνομά Μου! Όλη η κτίση
μέχρι τα πέρατα της γης! Σπεύστε να εξαγνιστείτε ώστε να μπορέσετε να γίνετε προσφορές
σε Μένα! Αστερισμοί ψηλά στον ουρανό! Σπεύστε να επιστρέψετε στις θέσεις σας για να
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δείξετε την ισχυρή δύναμή Μου στο στερέωμα! Ακούω τις φωνές των ανθρώπων στη γη, οι
οποίοι εκφράζουν την απέραντη αγάπη, τον απέραντο σεβασμό τους για Μένα στους ύμνους
τους! Την ημέρα αυτή, όταν όλη η κτίση επανέλθει στη ζωή, κατέρχομαι στον κόσμο των
ανθρώπων. Τη στιγμή αυτή, στην παρούσα αυτή συγκυρία, όλα τα λουλούδια ανθίζουν
ξέφρενα, όλα τα πουλιά κελαηδούν θαρρείς με μια φωνή, τα πάντα πάλλονται από χαρά! Στον
ήχο του χαιρετισμού της βασιλείας, η βασιλεία του Σατανά καταρρέει, καταστρέφεται υπό τη
βροντή του ύμνου της βασιλείας, και δεν πρόκειται να εγερθεί ποτέ ξανά!
Ποιος στη γη τολμά να ξεσηκωθεί και να αντισταθεί; Καθώς κατέρχομαι στη γη, φέρνω
πυρ, φέρνω οργή, φέρνω καταστροφές κάθε είδους. Τα γήινα βασίλεια είναι τώρα η βασιλεία
Μου! Ψηλά στον ουρανό, τα σύννεφα κυλούν και κυματίζουν· κάτω από τον ουρανό, οι λίμνες
και τα ποτάμια φουσκώνουν και εύθυμα παράγουν μια συγκινητική μελωδία. Τα ζώα που
αναπαύονται ξεπροβάλλουν από τις φωλιές τους, και όλοι οι λαοί αφυπνίζονται από τον
λήθαργό τους από Μένα. Η ημέρα που περιμένουν οι πολυάριθμοι λαοί έχει έλθει επιτέλους!
Μου προσφέρουν τους πιο όμορφους ύμνους!
Αυτήν την όμορφη στιγμή, αυτήν τη συναρπαστική στιγμή,
παντού αντηχούν αίνοι, πάνω στους ουρανούς και κάτω στη γη. Ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν
με αυτό;
Ποιου η καρδιά δεν θα ευφραινόταν; Ποιος δεν θα έκλαιγε μπρος σ’ αυτήν τη σκηνή;
Ο ουρανός δεν είναι ο παλιός ουρανός, τώρα είναι ο ουρανός της βασιλείας.
Η γη δεν είναι η γη που ήταν, τώρα είναι άγιος τόπος.
Μετά από μια δυνατή βροχή, ο βρόμικος παλαιός κόσμος φτιάχνεται εξ ολοκλήρου από την
αρχή.
Τα βουνά αλλάζουν… τα ύδατα αλλάζουν…
και οι άνθρωποι αλλάζουν… τα πάντα αλλάζουν…
Αχ, σιωπηλά βουνά! Εγερθείτε και χορέψτε για Μένα!
Αχ, στάσιμα νερά! Εμπρός, κυλήστε ελεύθερα!
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Εσείς οι άνθρωποι που ονειρεύεστε! Αφυπνιστείτε και ξεκινήστε την επιδίωξή σας!
Έχω έλθει… Είμαι Βασιλιάς…
Όλοι οι άνθρωποι θα δουν με τα μάτια τους το πρόσωπό Μου, θα ακούσουν με τα αυτιά τους
τη φωνή Μου,
θα βιώσουν οι ίδιοι τη ζωή της βασιλείας…
Τόσο γλυκιά… τόσο όμορφη…
Αξέχαστη… αλησμόνητη…
Στην πυρά της οργής Μου, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας παλεύει·
στη μεγαλειώδη κρίση Μου, οι διάβολοι δείχνουν την πραγματική μορφή τους·
στα αυστηρά Μου λόγια, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν μεγάλη ντροπή και δεν έχουν πού να
κρυφτούν.
Θυμούνται το παρελθόν, όταν Με περιγελούσαν και Με χλεύαζαν.
Δεν υπήρξε ποτέ καιρός που να μην έκαναν επίδειξη, δεν υπήρξε ποτέ καιρός που να μη Με
αψηφούσαν.
Σήμερα, ποιος δεν θρηνεί; Ποιος δεν νιώθει μεταμέλεια;
Ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος είναι γεμάτος δάκρυα…
γεμάτος χαρμόσυνους ήχους… γεμάτος γέλια…
Ασύγκριτη χαρά… χαρά που δεν συγκρίνεται…
Συνεχόμενος ήχος του ψιλόβροχου… στροβιλισμός μεγάλων νιφάδων χιονιού…
Μέσα στους ανθρώπους, η χαρά αναμειγνύεται με τη λύπη… κάποιοι γελούν…
κάποιοι κλαίνε γοερά… και άλλοι επευφημούν…
Θαρρείς κι όλοι έχουν ξεχάσει… αν πρόκειται για μια άνοιξη γεμάτη βροχές και συννεφιές,
ένα καλοκαίρι με λουλούδια που ανθίζουν απότομα, ένα φθινόπωρο πλούσιας συγκομιδής
412

ή έναν χειμώνα κρύο σαν τον παγετό και τον πάγο, κανείς δεν ξέρει…
Στον ουρανό τα σύννεφα πλανώνται, στη γη οι ωκεανοί στροβιλίζονται.
Οι υιοί κουνούν τα χέρια τους… οι άνθρωποι κουνούν τα πόδια τους καθώς χορεύουν…
Οι άγγελοι επί το έργον… οι άγγελοι ποιμαίνουν…
Όλοι οι άνθρωποι στη γη είναι πολυάσχολοι και τα πάντα στη γη πολλαπλασιάζονται.

Κεφάλαιο 11
Κάθε άνθρωπος στην ανθρωπότητα οφείλει να αποδεχτεί να τον παρακολουθεί το
Πνεύμα Μου, να εξετάζει προσεκτικά καθετί που λέει και πράττει και, επιπλέον, να κοιτάζει
τα θαυμαστά έργα Μου. Πώς νιώθετε τη στιγμή της έλευσης της βασιλείας στη γη; Όταν οι
υιοί και ο λαός Μου συρρέουν στον θρόνο Μου, ξεκινώ επίσημα την κρίση ενώπιον του
μεγάλου λευκού θρόνου. Τουτέστιν, όταν ξεκινώ το έργο Μου στη γη αυτοπροσώπως, και
όταν η εποχή της κρίσης πλησιάζει στο τέλος της, αρχίζω να απευθύνω τα λόγια Μου προς
ολόκληρο το σύμπαν, και απελευθερώνω τη φωνή του Πνεύματός Μου σε ολόκληρο το
σύμπαν. Με τα λόγια Μου, θα ξεπλύνω από τις ακαθαρσίες όλους τους ανθρώπους και όλα
όσα είναι στον ουρανό και επί γης, έτσι ώστε η γη να μην είναι πλέον ακάθαρτη και έκφυλη,
αλλά μια αγία βασιλεία. Θα ανανεώσω τα πάντα, έτσι ώστε να διατίθενται προς χρήση Μου,
έτσι ώστε να μην φέρουν πλέον την γήινη πνοή και να μην μολύνονται πλέον από τη γεύση
του εδάφους. Στη γη, ο άνθρωπος πασχίζει να βρει πού στοχεύουν και από πού προέρχονται
τα λόγια Μου, και έχει παρατηρήσει τα έργα Μου, όμως κανένας δεν έμαθε ποτέ πραγματικά
από πού προέρχονται τα λόγια Μου και κανένας δεν έχει ποτέ δει πραγματικά το θαύμα στα
έργα Μου. Σήμερα μόνο, όταν έρχομαι αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους και
εκφράζω τα λόγια Μου, οι άνθρωποι αποκτούν λίγη γνώση σχετικά μ’ Εμένα, εξαλείφοντας
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τον χώρο για το «Εγώ» στις σκέψεις τους, αντ’ αυτού δημιουργώντας μια θέση για τον
πρακτικό Θεό στη συνείδησή τους. Ο άνθρωπος έχει αντιλήψεις και είναι γεμάτος περιέργεια.
Ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Θεό; Ποιος δεν θα ήθελε να συναντήσει τον Θεό; Όμως, το
μόνο πράγμα που καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στην καρδιά του ανθρώπου είναι ο
Θεός που ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι ασαφής και αόριστος. Ποιος θα το συνειδητοποιούσε
αυτό αν δεν του το έλεγα ξεκάθαρα; Ποιος θα πίστευε πραγματικά ότι Εγώ όντως υπάρχω;
Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία; Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του «Εγώ» στην καρδιά
του ανθρώπου και του «Εγώ» της πραγματικότητας, και κανείς δεν είναι ικανός να τα
συγκρίνει. Εάν δεν είχα ενσαρκωθεί, ο άνθρωπος δεν θα Με γνώριζε ποτέ, και ακόμα κι αν
κατόρθωνε να Με γνωρίσει, δεν θα εξακολουθούσε αυτή η γνώση να είναι αντίληψη; Κάθε
μέρα περπατώ ανάμεσα στη συνεχή ροή των ανθρώπων και κάθε μέρα εργάζομαι μέσα σε
κάθε άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος Με δει αληθινά, θα μπορέσει να Με γνωρίσει στα λόγια
Μου και θα κατανοήσει τα μέσα με τα οποία μιλώ καθώς και τις προθέσεις Μου.
Όταν η βασιλεία φτάσει επίσημα στη γη, τι, μεταξύ των πάντων, δεν σιωπά; Ποιος,
μεταξύ όλων των ανθρώπων, δεν φοβάται; Περπατώ παντού σε όλο το σύμπαν, και όλα έχουν
ρυθμιστεί από Μένα αυτοπροσώπως. Αυτή τη στιγμή, ποιος δεν γνωρίζει ότι τα έργα Μου
είναι υπέροχα; Τα χέρια Μου συγκρατούν τα πάντα, αλλά είμαι και πάνω από τα πάντα.
Σήμερα, δεν είναι η ενσάρκωση Μου και η προσωπική Μου παρουσία μεταξύ των ανθρώπων
το πραγματικό νόημα της ταπεινότητας και της απόκρυψης Μου; Εξωτερικά, πολλοί
άνθρωποι Με χειροκροτούν ως καλό, και Με δοξολογούν ως περικαλλή, αλλά ποιος Με
γνωρίζει πραγματικά; Σήμερα, γιατί ζητώ να Με γνωρίσετε; Δεν είναι άραγε ο στόχος Μου να
ταπεινώσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Δεν θέλω να αναγκάσω τον άνθρωπο να Με
δοξολογήσει, αλλά να τον κάνω να Με γνωρίσει, μέσω του οποίου θα κατορθώσει να Με
αγαπήσει, και επομένως να Με δοξολογήσει. Αυτή η δοξολογία είναι αντάξια του ονόματός
της και δεν είναι κούφια λόγια. Μόνο μια τέτοια δοξολογία μπορεί να φτάσει στον θρόνο Μου
και να εκτοξευθεί στον ουρανό. Επειδή ο άνθρωπος έχει υποβληθεί σε πειρασμούς και
διαφθαρεί από τον Σατανά, επειδή έχει καταληφθεί από αντιλήψεις και σκεπτικό, έχω
ενσαρκωθεί για να κατακτήσω αυτοπροσώπως όλη την ανθρωπότητα, να αποκαλύψω όλες τις
αντιλήψεις του ανθρώπου, και να συντρίψω τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, ο
άνθρωπος δεν παρελαύνει πλέον ενώπιόν Μου, και δεν Με υπηρετεί πλέον χρησιμοποιώντας
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τις δικές του αντιλήψεις, οπότε το «Εγώ» στις αντιλήψεις του ανθρώπου διαλύεται εντελώς.
Όταν έλθει η βασιλεία, ξεκινώ καταρχάς αυτό το στάδιο του έργου, και το κάνω μεταξύ του
λαού Μου. Εφόσον είστε ο λαός Μου που γεννήθηκε στη χώρα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, σίγουρα δεν υπάρχει μόνο ελάχιστο ή λίγο δηλητήριο του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα μέσα σας. Έτσι, αυτό το στάδιο του έργου Μου εστιάζεται κυρίως σ’ εσάς, και αυτή
είναι μια πτυχή της σημασίας της ενσάρκωσής Μου στην Κίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι
αδυνατούν να κατανοήσουν ακόμη και ένα μέρος από τα λόγια που εκφράζω και όταν το
κάνουν, η κατανόησή τους είναι θολή και μπερδεμένη. Αυτό αποτελεί σημείο καμπής στη
μέθοδο με την οποία μιλάω. Εάν όλοι οι άνθρωποι ήταν σε θέση να διαβάσουν τα λόγια Μου
και να κατανοήσουν το νόημά τους, τότε ποιος από τους ανθρώπους θα μπορούσε να σωθεί,
και να μην ριχτεί στον Άδη; Όταν ο άνθρωπος Με γνωρίσει και Με υπακούσει θα είναι όταν
θα αναπαυτώ, και θα είναι η ίδια στιγμή που ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να κατανοήσει το
νόημα των λόγων Μου. Σήμερα, το ανάστημά σας είναι υπερβολικά μικρό, είναι σχεδόν
θλιβερά μικρό, ούτε καν αντάξιο για να ανυψωθεί —για να μην μιλήσουμε για τη γνώση σας
για Μένα.
Παρόλο που λέω ότι οι άγγελοι άρχισαν να αποστέλλονται για να καθοδηγήσουν τους
υιούς και τον λαό Μου, κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το νόημα των λόγων Μου. Όταν
έρχομαι αυτοπροσώπως μεταξύ των ανθρώπων, οι άγγελοι αρχίζουν ταυτόχρονα το έργο της
καθοδήγησης, και κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης των αγγέλων, όλοι οι υιοί και ο λαός όχι
μόνο λαμβάνουν δοκιμασίες και καθοδήγηση, αλλά είναι επίσης σε θέση να βλέπουν ιδίοις
όμμασι την εμφάνιση κάθε είδους οραμάτων. Επειδή εργάζομαι άμεσα στη θεϊκή φύση, όλα
εισέρχονται σε μια νέα αρχή, και επειδή αυτή η θεϊκή φύση εργάζεται άμεσα, δεν
περιορίζεται από την ανθρώπινη φύση στο παραμικρό, και φαίνεται στον άνθρωπο ότι
λειτουργεί ελεύθερα κάτω από υπερφυσικές συνθήκες. Ωστόσο, για Μένα, όλα είναι
φυσιολογικά (ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι υπερφυσικά γιατί ποτέ δεν έχει έρθει σε άμεση
επαφή με τη θεϊκή φύση). Η θεϊκή φύση δεν διακατέχεται από καμία ανθρώπινη αντίληψη,
και δεν έχει μολυνθεί από ανθρώπινες ιδέες. Οι άνθρωποι θα το δουν αυτό μόνο όταν όλοι
εισέλθουν στον σωστό δρόμο. Επειδή τώρα είναι η αρχή, όσον αφορά την είσοδό του ο
άνθρωπος έχει πολλές ελλείψεις, και τα ελαττώματα και η αδιαφάνεια δύσκολα μπορούν να
αποφευχθούν. Σήμερα, δεδομένου ότι σας οδήγησα σ’ αυτό το σημείο, έκανα τις κατάλληλες
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ρυθμίσεις και έχω τους δικούς Μου στόχους. Αν σας τους έλεγα σήμερα, θα ήσασταν όντως σε
θέση να τους γνωρίσετε; Γνωρίζω καλά τις σκέψεις του ανθρώπινου νου και τις επιθυμίες της
ανθρώπινης καρδιάς: ποιος δεν έψαξε ποτέ να βρει μια διέξοδο για τον ίδιο; Ποιος δεν
σκέφτηκε ποτέ τις δικές του προοπτικές; Παρόλο που ο άνθρωπος έχει μια πλούσια και
πρισματική διάνοια, ποιος ήταν σε θέση να προβλέψει ότι, μετά από αιώνες, το παρόν θα
αποδεικνυόταν ως έχει; Είναι αυτός πράγματι ο καρπός των δικών σου υποκειμενικών
προσπαθειών; Είναι αυτή η πληρωμή για την ακούραστη εργατικότητά σου; Είναι αυτή η
όμορφη εικόνα που οραματίστηκε το μυαλό σου; Αν δεν καθοδηγούσα όλη την ανθρωπότητα,
ποιος θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τις ρυθμίσεις Μου και να βρει άλλη διέξοδο; Οι
φαντασιοκοπίες και οι επιθυμίες του ανθρώπου τον έχουν φέρει άραγε στο σήμερα; Πολλοί
άνθρωποι περνούν ολόκληρη τη ζωή τους χωρίς να εκπληρώνονται οι επιθυμίες τους.
Οφείλεται αυτό σε κάποιο σφάλμα στον τρόπο σκέψης τους; Οι ζωές πολλών ανθρώπων
γεμίζουν με απροσδόκητη αγαλλίαση και ικανοποίηση. Συμβαίνει αυτό πραγματικά επειδή
έχουν πολύ μικρές προσδοκίες; Ποιος από ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν λαμβάνει
φροντίδα στα μάτια του Παντοδύναμου; Ποιος δεν ζει εν τω μέσω του προκαθορισμένου
προορισμού του Παντοδύναμου; Η ζωή και ο θάνατος του ανθρώπου συμβαίνουν από δική
του επιλογή; Ελέγχει άραγε ο άνθρωπος τη μοίρα του; Πολλοί άνθρωποι ζητούν απεγνωσμένα
τον θάνατο, αλλά είναι πολύ μακριά από αυτούς. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι δυνατοί
στη ζωή και να φοβούνται τον θάνατο, όμως χωρίς να το γνωρίζουν, η ημέρα του τέλους τους
πλησιάζει, βυθίζοντάς τους στην άβυσσο του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι κοιτούν στον ουρανό
και αναστενάζουν βαθιά. Πολλοί άνθρωποι ξεσπάνε σε γοερό κλάμα με μεγάλα αναφιλητά.
Πολλοί άνθρωποι πέφτουν εν μέσω δοκιμασιών. Και πολλοί άνθρωποι γίνονται αιχμάλωτοι
του πειρασμού. Αν και δεν εμφανίζομαι αυτοπροσώπως για να επιτρέψω στον άνθρωπο να
Με δει καθαρά, πολλοί άνθρωποι φοβούνται να δουν το πρόσωπό Μου, τρέμοντας μην τους
σκοτώσω, μην τους αφανίσω. Με γνωρίζει όντως ο άνθρωπος ή όχι; Κανείς δεν μπορεί να πει
με σιγουριά. Έτσι δεν είναι; Φοβάστε τόσο Εμένα όσο και το παίδεμά Μου, όμως και εσείς
εγείρεστε και Μου αντιτάσσεστε ανοιχτά και Με κρίνετε. Δεν αληθεύει αυτό; Ο άνθρωπος δεν
Με γνώρισε ποτέ επειδή δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό Μου ή δεν έχει ακούσει τη φωνή Μου.
Επομένως, παρόλο που είμαι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, υπάρχει κάποιος στην καρδιά
του οποίου δεν είμαι απροσδιόριστος και ασαφής; Υπάρχει κάποιος στην καρδιά του οποίου
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φαίνομαι απολύτως ξεκάθαρα; Δεν θέλω όσοι ανήκουν στον λαό Μου να Με βλέπουν επίσης
αόριστα και απροσδιόριστα, οπότε ξεκινώ αυτό το σπουδαίο έργο.
Έρχομαι ήσυχα ανάμεσα στους ανθρώπους, και αναχωρώ ήσυχα. Με έχει δει ποτέ
κανείς; Είναι ο ήλιος σε θέση να Με δει εξαιτίας των φλεγόμενων ακτινών του; Είναι το
φεγγάρι σε θέση να Με δει εξαιτίας της έντονης φωτεινότητάς του; Μπορούν οι αστερισμοί
να Με δουν εξαιτίας της θέσης τους στον ουρανό; Όταν έρχομαι, ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει
και τα πάντα παραμένουν στην άγνοια, και όταν αναχωρήσω, ο άνθρωπος εξακολουθεί να
μην το γνωρίζει. Ποιος μπορεί να γίνει μάρτυράς Μου; Μήπως η δοξολογία των ανθρώπων
επί γης; Μήπως τα άνθη που ανθίζουν στην άγρια φύση; Μήπως τα πουλιά που πετούν στον
ουρανό; Μήπως τα λιοντάρια που βρυχώνται στα βουνά; Κανείς δεν μπορεί να Με
μαρτυρήσει απόλυτα! Κανείς δεν μπορεί να κάνει το έργο που θα επιτελέσω Εγώ! Ακόμα κι αν
το έκανε, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Κάθε μέρα παρατηρώ την κάθε πράξη πολλών
ανθρώπων, και κάθε μέρα ψάχνω τις καρδιές και τα μυαλά πολλών ανθρώπων. Ποτέ δεν έχει
ξεφύγει κανείς από την κρίση Μου, και ποτέ δεν έχει ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα
της κρίσης Μου. Στέκομαι πάνω από τον ουρανό και ατενίζω τον ορίζοντα: αμέτρητοι
άνθρωποι έχουν πληγεί από Μένα, αλλά και παρομοίως, αμέτρητοι άνθρωποι ζουν εν μέσω
του ελέους και της στοργικότητάς Μου. Δεν ζείτε κι εσείς υπό αυτές τις συνθήκες;
5 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 12
Όταν η αστραπή εξέρχεται από την Ανατολή —ακριβώς τη στιγμή που αρχίζω να μιλάω—
τη στιγμή που η αστραπή εξέρχεται, ολόκληρα τα ουράνια φωτίζονται και μια μεταμόρφωση
λαμβάνει χώρα σε όλα τα άστρα. Είναι θαρρείς και έχει οργανωθεί ολόκληρο το ανθρώπινο
γένος. Κάτω από την λάμψη αυτής της στήλης φωτός από την Ανατολή, όλοι οι άνθρωποι
αποκαλύπτονται στην αρχική τους μορφή, με μάτια θαμπωμένα, με τη σύγχυση να τους
εμποδίζει. Ακόμα λιγότερο δε, είναι σε θέση να κρύψουν τα άσχημα χαρακτηριστικά τους. Και
πάλι, είναι σαν ζώα που τρέπονται σε φυγή από το φως Μου και αναζητούν καταφύγιο σε
σπηλιές στα βουνά. Εντούτοις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να απαλειφθεί μέσα από το
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φως Μου. Όλοι οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι, όλοι περιμένουν, όλοι παρακολουθούν. Με
την έλευση του φωτός Μου, όλοι χαίρονται την ημέρα που γεννήθηκαν, και παρομοίως όλοι
καταριούνται την ημέρα που γεννήθηκαν. Τα συγκρουόμενα συναισθήματα είναι αδύνατο να
εκφραστούν. Τα δάκρυα της αυτοτιμωρίας σχηματίζουν ποτάμια, μεταφέρονται από το
ορμητικό ρεύμα, κι εξαφανίζονται δίχως ίχνος από τη μια στιγμή στην άλλη. Για άλλη μια
φορά, η ημέρα Μου πλησιάζει το ανθρώπινο γένος, για άλλη μια φορά ξεσηκώνει το
ανθρώπινο γένος, δίνοντας στην ανθρωπότητα ένα σημείο από το οποίο θα κάνει μια νέα
αρχή. Η καρδιά Μου χτυπά και, ακολουθώντας τον ρυθμό της καρδιάς Μου, τα βουνά
αναπηδούν από χαρά, τα νερά χορεύουν με χαρά, και τα κύματα, κρατώντας τον ρυθμό,
χτυπούν στους βραχώδεις υφάλους. Είναι δύσκολο να εκφράσω αυτό που έχω στην καρδιά
Μου. Θέλω όλα τα ακάθαρτα πράγματα να γίνουν στάχτη κάτω από το βλέμμα Μου, θέλω να
χαθούν όλοι οι γιοι της ανυπακοής από τα μάτια Μου, να πάψουν πια να υπάρχουν. Όχι μόνο
έχω κάνει μια νέα αρχή στον τόπο κατοικίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχω επίσης
ξεκινήσει νέο έργο στο σύμπαν. Σύντομα τα βασίλεια της γης θα γίνουν η βασιλεία Μου.
Σύντομα τα βασίλεια της γης θα παύσουν να υφίστανται για πάντα εξαιτίας της βασιλείας
Μου, επειδή έχω ήδη νικήσει, επειδή επέστρεψα θριαμβευτής. Ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας έχει εξαντλήσει όλα τα πιθανά μέσα για να διαταράξει το σχέδιό Μου, ελπίζοντας
να σβήσει το έργο Μου πάνω στη γη, αλλά είναι δυνατόν να Με αποθαρρύνουν τα δόλια
τεχνάσματά του; Είναι δυνατόν να φοβηθώ και να χάσω την αυτοπεποίθησή Μου από τις
απειλές του; Δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα ον στον ουρανό ή στη γη που δεν κρατώ στην παλάμη
του χεριού Μου. Πόσο περισσότερο αληθεύει αυτό για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, αυτό το
όργανο που Με υπηρετεί ως αντιθετικό στοιχείο; Δεν είναι επίσης ένα αντικείμενο που
πρόκειται να χειραγωγηθεί από τα χέρια Μου;
Την εποχή της ενσάρκωσής Μου στον ανθρώπινο κόσμο, η ανθρωπότητα έφθασε χωρίς
να το καταλάβει σ’ αυτήν την ημέρα με την καθοδήγηση του χεριού Μου, κατάφερε να Με
γνωρίσει χωρίς να το καταλάβει. Όμως, για το πώς να περπατήσει το μονοπάτι που βρίσκεται
μπροστά, κανείς δεν έχει καμιά ιδέα, κανείς δεν γνωρίζει και πολύ λιγότερο δε, κανείς δεν
έχει ιδέα σε ποια κατεύθυνση θα τον πάει αυτό το μονοπάτι. Μόνο με τον Παντοδύναμο που
τον παρακολουθεί θα μπορεί κανείς να διαβεί το μονοπάτι μέχρι τέλους. Μόνο με την
καθοδήγηση της αστραπής στην Ανατολή θα είναι σε θέση να διασχίσει το κατώφλι που
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οδηγεί στη βασιλεία Μου. Μεταξύ των ανθρώπων, δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να έχει δει το
πρόσωπό Μου, που να έχει δει την αστραπή στην Ανατολή. Πολύ λιγότερο δε, υπάρχει κανείς
που έχει ακούσει τη φωνή που έρχεται από τον θρόνο Μου; Πράγματι, από πολύ παλιά, ούτε
ένας άνθρωπος δεν έχει έρθει απευθείας σε επαφή με την υπόστασή Μου. Σήμερα μόνο, αφού
έχω έλθει στον κόσμο, έχουν οι άνθρωποι την ευκαιρία να Με δουν. Αλλά ακόμα και τώρα, οι
άνθρωποι ακόμα δεν Με γνωρίζουν, καθώς κοιτούν μόνο το πρόσωπό Μου και ακούν μόνο τη
φωνή Μου, χωρίς να καταλαβαίνουν τι εννοώ. Όλα τα ανθρώπινα όντα είναι έτσι. Εφόσον
ανήκετε στον λαό Μου, δεν νιώθετε βαθιά υπερηφάνεια όταν βλέπετε το πρόσωπό Μου; Και
δεν αισθάνεστε απόλυτη ντροπή, γιατί δεν Με γνωρίζετε; Περπατώ ανάμεσα στους
ανθρώπους και ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, διότι έχω ενσαρκωθεί και έχω έλθει στον
ανθρώπινο κόσμο. Ο στόχος μου δεν είναι μόνο να επιτρέψω στην ανθρωπότητα να κοιτάξει
τη σάρκα Μου. Το πιο σημαντικό είναι να επιτρέψω στην ανθρωπότητα να Με γνωρίσει.
Επιπλέον, μέσω της ενσάρκωσής Μου, θα καταδικάσω την ανθρωπότητα για τις αμαρτίες της.
Μέσω της ενσάρκωσής Μου, θα αφανίσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και θα εξολοθρεύσω
τη φωλιά του.
Αν και οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη είναι τόσο πολυάριθμοι όσο και τα άστρα, τους
ξέρω όλους τόσο καλά σαν την παλάμη του χεριού Μου. Και παρόλο που τα ανθρώπινα όντα
που Με «αγαπούν» είναι εξίσου αναρίθμητα σαν την άμμο της θάλασσας, επιλέγω μόνο
λίγους: μόνο εκείνους που επιδιώκουν το λαμπρό φως, που δεν περιλαμβάνονται σε εκείνους
που Με «αγαπούν». Δεν υπερεκτιμώ τον άνθρωπο, ούτε τον υποτιμώ. Αντιθέτως, θέτω
απαιτήσεις στον άνθρωπο σύμφωνα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, οπότε αυτό που ζητώ
είναι το είδος του ανθρώπου που Με αναζητά ειλικρινά —αυτό γίνεται προκειμένου να
επιτύχω τον στόχο Μου κατά την επιλογή των ανθρώπων. Υπάρχουν αναρίθμητα άγρια θηρία
στα βουνά, αλλά όλα είναι τόσο ήμερα σαν πρόβατα ενώπιόν Μου. Άγνωστα μυστήρια
κρύβονται κάτω από τον ωκεανό, αλλά παρουσιάζονται σ’ Εμένα ξεκάθαρα όπως τα πάντα
επί προσώπου γης. Πάνω στα ουράνια υπάρχουν σφαίρες στις οποίες ο άνθρωπος δεν θα
μπορέσει να φτάσει ποτέ, εντούτοις περιδιαβαίνω ελεύθερα αυτές τις απρόσιτες σφαίρες. Ο
άνθρωπος δεν Με αναγνώρισε ποτέ στο φως, αλλά Με είδε μόνο στον κόσμο του σκότους. Δεν
βρίσκεστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση σήμερα; Στο αποκορύφωμα των μεγάλων
ξεσπασμάτων μανίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ενδύθηκα επίσημα τη σάρκα για να
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επιτελέσω το έργο Μου. Όταν ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας αποκάλυψε την αληθινή του
μορφή για πρώτη φορά, έγινα μάρτυρας του ονόματός Μου. Όταν περιδιάβαινα τους δρόμους
της ανθρωπότητας, ούτε ένα πλάσμα, ούτε ένας άνθρωπος, δεν ξύπνησε ξαφνιασμένος οπότε,
όταν ενσαρκώθηκα στον ανθρώπινο κόσμο, κανείς δεν το γνώριζε. Εντούτοις, όταν κατά την
ενσάρκωσή Μου, ξεκίνησα το έργο Μου, τότε η ανθρωπότητα ξύπνησε ξαφνιασμένη από τα
όνειρά της εξαιτίας της βροντερής Μου φωνής, και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να ζει υπό
την καθοδήγησή Μου. Μεταξύ του λαού Μου, ξεκίνησα και πάλι νέο έργο. Το γεγονός ότι έχω
πει πως το έργο Μου στη γη δεν έχει τελειώσει αρκεί για να καταδείξει ότι ο λαός Μου, για
τον οποίο μιλώ, δεν είναι αυτός που χρειάζομαι μες στην καρδιά Μου, εντούτοις εξακολουθώ
να επιλέγω κάποιους μέσα από τον λαό αυτόν. Από αυτό γίνεται εμφανές ότι όχι μόνο δίνω τη
δυνατότητα στον λαό Μου να γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά επίσης τον εξαγνίζω.
Λόγω της αυστηρότητας των διοικητικών διαταγμάτων Μου, η μεγάλη πλειονότητα των
ανθρώπων εξακολουθεί να κινδυνεύει να αφανιστεί από Μένα. Αν δεν καταβάλλετε κάθε
δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, να καθυποτάξετε το ίδιο σας το
σώμα, αν δεν το κάνετε αυτό, θα γίνετε σίγουρα αντικείμενο άξιο της περιφρόνησης και της
απόρριψής Μου, θα ριχτείτε στην κόλαση, ακριβώς όπως ο Παύλος έλαβε το παίδεμα
απευθείας από τα χέρια Μου, από το οποίο δεν υπήρχε διαφυγή. Μήπως ανακαλύψατε κάτι
στα λόγια Μου; Όπως και πριν, εξακολουθώ να έχω την πρόθεση να εξαγνίσω την εκκλησία,
να συνεχίσω να εξαγνίζω τους ανθρώπους που χρειάζομαι, επειδή είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο
οποίος είναι καθ’ όλα άγιος και άμωμος. Θα κάνω τον ναό Μου όχι μόνο να ιριδίζει με τα
χρώματα του ουράνιου τόξου, αλλά και πεντακάθαρο, με εσωτερικό που να είναι αντάξιο της
εξωτερικής του εικόνας. Παρουσία Μου, θα πρέπει όλοι σας να αναλογιστείτε ό,τι κάνατε στο
παρελθόν, και να δείτε αν μπορείτε σήμερα να αποφασίσετε να Μου προσφέρετε την
απόλυτη ικανοποίηση στην καρδιά Μου.
Ο άνθρωπος όχι μόνο δεν Με γνωρίζει στη σάρκα Μου, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν έχει
καταφέρει να κατανοήσει τον ίδιο τον εαυτό του που κατοικεί σε ένα σαρκικό σώμα. Για τόσο
πολλά χρόνια, τα ανθρώπινα όντα Με εξαπατούν, Μου συμπεριφέρονται σαν εξωτερικό
επισκέπτη. Τόσο πολλές φορές με έκλεισαν έξω από «την πόρτα» του σπιτιού τους· τόσο
πολλές φορές δεν μου έδωσαν σημασία, ενώ στέκονταν ενώπιόν Μου· τόσο πολλές φορές Με
έχουν απαρνηθεί μεταξύ άλλων ανθρώπων· τόσο πολλές φορές Με έχουν αρνηθεί μπροστά
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στον διάβολο· και τόσο πολλές φορές Μου έχουν επιτεθεί με την αντιλογία τους. Παρόλ’ αυτά,
δεν καταγράφω τις αδυναμίες του ανθρώπου, ούτε λόγω της ανυπακοής του ζητώ οδόντα αντί
οδόντος. Το μόνο που έχω κάνει είναι να παρέχω φάρμακα για τις ασθένειές του, για να
θεραπεύσω τις ανίατες νόσους του, αποκαθιστώντας έτσι την υγεία του, έτσι ώστε να
μπορέσει τελικά να Με γνωρίσει. Δεν έκανα όλα όσα έκανα χάριν της επιβίωσης της
ανθρωπότητας, για να δώσω στην ανθρωπότητα μια ευκαιρία στη ζωή; Πολλές φορές ήλθα
στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι, επειδή ήλθα με το δικό Μου πρόσωπο στον
κόσμο, δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Αντιθέτως, καθένας ενεργούσε όπως έκρινε σωστό
και αναζητούσε μια διέξοδο για τον ίδιο. Πού να ξέρουν ότι κάθε δρόμος κάτω από τον
ουρανό προέρχεται από τα χέρια Μου! Πού να ξέρουν ότι κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό
υπόκειται στη χειροτονία Μου! Ποιος από εσάς τολμά να νιώσει πικρία στην καρδιά του;
Ποιος από εσάς τολμάει ελαφρά τη καρδία να προσέλθει σε έναν διακανονισμό; Απλώς
επιτελώ ήσυχα το έργο Μου εν μέσω των ανθρώπων, και τίποτα άλλο. Αν, κατά τη διάρκεια
της περιόδου της ενσάρκωσής Μου, δεν είχα δείξει συμπόνια για την αδυναμία του
ανθρώπου, τότε όλη η ανθρωπότητα, μόνο και μόνο λόγω της ενσάρκωσής Μου, θα
τρελαινόταν από τον φόβο και, ως εκ τούτου, θα έπεφτε στον Άδη. Μόνο επειδή Εγώ
ταπεινώθηκα και κρύφτηκα ξέφυγε η ανθρωπότητα από την καταστροφή, έχει λυτρωθεί από
το παίδεμά Μου και έτσι έφτασε στο σήμερα. Έχοντας επίγνωση του πόσο δύσκολο είναι να
φτάσετε στο σήμερα, δεν θα έπρεπε να αγαπάτε ακόμη περισσότερο το αύριο που πρόκειται
να έρθει;
8 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 13
Στις διακηρύξεις της φωνής Μου κρύβονται πολλές από τις προθέσεις Μου. Εντούτοις, ο
άνθρωπος δεν τις γνωρίζει και δεν τις κατανοεί καθόλου, και συνεχίζει να δέχεται και να
ακολουθεί την εξωτερική όψη των λόγων Μου, χωρίς να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει
την καρδιά Μου ή να διαισθανθεί το θέλημά Μου μέσα από τα λόγια Μου. Παρόλο που έχω
καταστήσει σαφή τα λόγια Μου, έχει καταλάβει κανείς; Από τη Σιών ήλθα στην
ανθρωπότητα. Επειδή έχω ενδυθεί την κανονική ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη σάρκα,
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οι άνθρωποι καταφέρνουν να γνωρίσουν μόνο την εξωτερική Μου εμφάνιση, αλλά δεν
γνωρίζουν τη ζωή που βρίσκεται μέσα Μου, ούτε αναγνωρίζουν τον Θεό του Πνεύματος, και
γνωρίζουν μόνο τον άνθρωπο της σάρκας. Μήπως δεν αξίζει να προσπαθήσετε να γνωρίσετε
τον ίδιο τον πραγματικό Θεό; Μήπως δεν αξίζει να προσπαθήσετε να «αναλύσετε» τον ίδιο
τον πραγματικό Θεό; Απεχθάνομαι τη διαφθορά ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής, αλλά
νιώθω συμπόνια για την αδυναμία των ανθρώπων. Επιπλέον, αντιμετωπίζω την παλαιά φύση
ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής. Εφόσον ανήκετε στον λαό Μου στην Κίνα, δεν είστε
επίσης μέρος της ανθρώπινης φυλής; Μεταξύ όλου του λαού Μου και μεταξύ όλων των υιών
Μου, δηλαδή μεταξύ όσων έχω επιλέξει από ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή, εσείς ανήκετε
στην κατώτερη ομάδα. Για τον λόγο αυτό, έχω ξοδέψει τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, τη
μεγαλύτερη προσπάθεια σ’ εσάς. Εξακολουθείτε να μη αγαπάτε την ευλογημένη ζωή που
απολαμβάνετε

σήμερα;

Εξακολουθείτε

να

σκληραίνετε

τις

καρδιές

σας

για

να

επαναστατήσετε εναντίον Μου και να καταπιαστείτε αποκλειστικά με τα δικά σας σχέδια;
Δίχως το διαρκές έλεος και τη διαρκή αγάπη Μου, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα είχε πέσει
από καιρό στα χέρια του Σατανά και θα μετατρεπόταν σε «λαχταριστές μπουκιές» στο στόμα
του. Σήμερα, εν μέσω όλης της ανθρωπότητας, εκείνοι που δαπανούν πραγματικά τον εαυτό
τους για Μένα και Με αγαπούν αληθινά εξακολουθούν να σπανίζουν τόσο ώστε να
μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Σήμερα, θα μπορούσε ο τίτλος του «λαού Μου» να
είναι η προσωπική σας ιδιοκτησία; Μήπως η συνείδησή σου έχει απλώς παγώσει; Είσαι
αληθινά άξιος να γίνεις ο λαός που χρειάζομαι; Αν αναλογιστώ το παρελθόν και κοιτάξω ξανά
στο σήμερα, ποιος από εσάς έχει ικανοποιήσει την καρδιά Μου; Ποιος από εσάς έχει δείξει
γνήσια προσοχή στις προθέσεις Μου; Εάν δεν σας βοηθούσα, δεν θα είχατε ξυπνήσει ακόμα,
αλλά θα παραμένατε σαν να ήσασταν παγωμένοι, και πάλι, σαν να ήσασταν σε κατάσταση
χειμερίας νάρκης.
Μέσα από τα ανταριασμένα κύματα, ο άνθρωπος βλέπει την οργή Μου. Μπροστά στα
απειλητικά μαύρα σύννεφα, οι άνθρωποι μένουν έκθαμβοι και τρομοκρατούνται, και δεν
ξέρουν προς τα πού να φύγουν τρέχοντας, σαν να φοβούνται ότι θα παρασυρθούν από τη
βροντή και τη βροχή. Στη συνέχεια, αφού η πυκνή χιονοθύελλα καταλαγιάσει, η διάθεσή τους
γίνεται χαλαρή και ανέμελη καθώς απολαμβάνουν το όμορφο τοπίο της φύσης. Εντούτοις,
κάτι τέτοιες στιγμές, ποιος από αυτούς έχει βιώσει ποτέ την απεριόριστη αγάπη που έχω για
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την ανθρωπότητα; Στην καρδιά τους υπάρχει μόνο η μορφή Μου, αλλά όχι η ουσία του
Πνεύματός Μου: Δεν Με αψηφά άραγε ανοιχτά ο άνθρωπος; Όταν η καταιγίδα κοπάσει, όλη
η ανθρωπότητα είναι σαν να έχει ανανεωθεί, σαν να έχει ανακτήσει το φως και τη ζωή, μετά
το ραφινάρισμα μέσω δοκιμασιών. Δεν είχατε επίσης, αφού υπομείνατε τα χτυπήματα που
σας έδωσα, την καλοτυχία να φτάσετε στο σήμερα; Εντούτοις, όταν το σήμερα παρέλθει και
έρθει το αύριο, θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την καθαρότητα που διαδέχτηκε τη
νεροποντή; Θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την αφοσίωση που διαδέχτηκε το ραφινάρισμά
σας; Θα είστε σε θέση να διατηρήσετε την υπακοή του σήμερα; Μπορεί η αφοσίωσή σας να
παραμείνει ακλόνητη και αμετάβλητη; Σίγουρα αυτό δεν αποτελεί αίτημα του οποίου η
εκπλήρωση βρίσκεται πέραν της ανθρώπινης ικανότητας; Μέρα με τη μέρα, ζω με τους
ανθρώπους, και δρω μαζί με τους ανθρώπους, εν μέσω της ανθρωπότητας, αλλά κανείς δεν το
έχει προσέξει ποτέ. Εάν δεν υπήρχε η καθοδήγηση του Πνεύματός Μου, ποιος από ολόκληρη
την ανθρώπινη φυλή θα εξακολουθούσε να υπάρχει στη σημερινή εποχή; Μήπως, όταν λέω
ότι ζω και δρω μαζί με τους ανθρώπους, υπερβάλλω; Στο παρελθόν, είπα: «δημιούργησα την
ανθρωπότητα και καθοδήγησα ολόκληρη την ανθρωπότητα και διοίκησα ολόκληρη την
ανθρωπότητα». Δεν ισχύει αυτό; Μήπως η εμπειρία σας σ’ αυτά τα πράγματα είναι
ανεπαρκής; Η απλή φράση «πάροχος υπηρεσιών» θα πρέπει να σας αρκεί για να δαπανήσετε
την προσπάθεια μιας ζωής σε ερμηνείες. Χωρίς πραγματική εμπειρία, ένας άνθρωπος δεν θα
κατόρθωνε ποτέ να Με γνωρίσει, δεν θα κατόρθωνε ποτέ να Με γνωρίσει μέσω των λόγων
Μου. Σήμερα, ωστόσο, έχω έρθει αυτοπροσώπως ανάμεσά σας —αυτό δεν θα ωφελήσει
περισσότερο την κατανόησή σας; Η ενσάρκωσή Μου δεν αποτελεί και σωτηρία για εσάς; Αν
δεν κατερχόμουν στην ανθρωπότητα αυτοπροσώπως, ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή θα είχε
διαποτιστεί εδώ και πολύ καιρό από αντιλήψεις, δηλαδή θα είχε γίνει κτήμα του Σατανά, γιατί
αυτό στο οποίο πιστεύεις είναι απλώς η εικόνα του Σατανά και δεν έχει καμία σχέση με τον
ίδιο τον Θεό. Δεν είναι αυτή άραγε η σωτηρία Μου;
Όταν ο Σατανάς έρχεται ενώπιόν Μου, δεν κάνω πίσω μπροστά στην άγρια θηριωδία
του, ούτε φοβάμαι την αποκρουστική του όψη: απλά τον αγνοώ. Όταν ο Σατανάς Με βάζει σε
πειρασμό, διακρίνω τα κόλπα του, κάνοντάς τον να ξεγλιστρήσει ντροπιασμένος και
ταπεινωμένος. Όταν ο Σατανάς Με πολεμάει και προσπαθεί να αρπάξει τον εκλεκτό λαό Μου,
του κηρύσσω πόλεμο στη σάρκα Μου. Και στη σάρκα Μου συντηρώ και καθοδηγώ τον λαό
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Μου, ώστε να μην πέφτει κάτω ή να χάνει τον δρόμο του εύκολα, και τον οδηγώ καθ’ όλη τη
διαδρομή. Και όταν ο Σατανάς αποσυρθεί ηττημένος, θα δοξαστώ στον λαό Μου, και ο λαός
Μου θα έχει καταθέσει όμορφη και ακλόνητη μαρτυρία για Μένα. Ως εκ τούτου, θα πάρω τα
αντιθετικά στοιχεία στο σχέδιο διαχείρισής Μου και θα τα πετάξω μια για πάντα στο πηγάδι
της αβύσσου. Αυτό είναι το σχέδιό Μου, αυτό είναι το έργο Μου. Στη ζωή σας, ίσως έρθεις μια
μέρα αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση: Θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να πέσει στα
χέρια του Σατανά ηθελημένα ή θα Με αφήσεις να σε αποκτήσω; Πρόκειται για τη δική σου
μοίρα και πρέπει να το σκεφτείς προσεκτικά.
Η ζωή στη βασιλεία είναι η ζωή του λαού και του ίδιου του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα
βρίσκεται κάτω από τη φροντίδα και την προστασία Μου, και όλοι συμμετέχουν σε μια μάχη
μέχρι θανάτου με τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Προκειμένου να κερδίσουν αυτή την τελική
μάχη, για να αποτελειώσουν τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να
προσφέρουν ολόκληρη την ύπαρξή τους σ’ Εμένα στη βασιλεία Μου. Η «βασιλεία» για την
οποία γίνεται λόγος εδώ αναφέρεται στη ζωή που διάγει κανείς υπό την άμεση διακυβέρνηση
της θεϊκής φύσης, στην οποία Εγώ είμαι ποιμένας όλων των ανθρώπων, οι οποίοι δέχονται
απευθείας την εκπαίδευσή Μου, έτσι ώστε οι ζωές τους, παρόλο που βρίσκονται ακόμα στη
γη, είναι σαν να βρίσκονται στον ουρανό —μια ουσιαστική υλοποίηση της ζωής στον τρίτο
ουρανό. Παρόλο που είμαι στη σάρκα Μου, δεν υπόκειμαι στους περιορισμούς της σάρκας.
Τόσο πολλές φορές έχω έρθει εν μέσω των ανθρώπων για να ακούσω τις προσευχές τους και
τόσο πολλές φορές, περπατώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, έχω απολαύσει τις δοξολογίες
τους· παρόλο που τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν αντιληφθεί ποτέ την ύπαρξή Μου,
εξακολουθώ να επιτελώ το έργο Μου κατ’ αυτόν τον τρόπο. Στην κατοικία Μου, όπου είναι ο
τόπος που κρύβομαι, εντούτοις, σ’ αυτήν την κατοικία Μου, έχω νικήσει όλους τους εχθρούς
Μου. Στην κατοικία Μου, έχω αποκτήσει πραγματική εμπειρία ζωής επί γης. Στην κατοικία
Μου, παρατηρώ κάθε λέξη και πράξη του ανθρώπου, και παρακολουθώ και υπαγορεύω σε
ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Εάν το ανθρώπινο γένος μπορούσε να δώσει προσοχή στις
προθέσεις Μου, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό την καρδιά Μου και προσφέροντάς Μου
ευχαρίστηση, τότε θα ευλογούσα σίγουρα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτή η
πρόθεσή Μου για την ανθρωπότητα;
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Καθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κώμα, τα ανθρώπινα όντα ξυπνούν από τα όνειρά
τους μόνο μέσω του κρότου της βροντής Μου. Και όταν ανοίγουν τα μάτια τους, πολλοί
τραυματίζονται στα μάτια από αυτές τις εκρήξεις ψυχρής ακτινοβολίας, μέχρι του σημείου
που χάνουν την αίσθηση του προσανατολισμού τους και δεν ξέρουν από πού έρχονται ή πού
πηγαίνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι χτυπιούνται από ακτίνες που μοιάζουν με λέιζερ και ως
εκ τούτου σωριάζονται εν μέσω της θύελλας, το σώμα τους παρασύρεται από τους ορμητικούς
χείμαρρους, μην αφήνοντας κανένα ίχνος πίσω τους. Στο φως, οι επιζώντες είναι τελικά σε
θέση να δουν ξεκάθαρα το πρόσωπό Μου και τότε μόνο κατορθώνουν να γνωρίσουν λίγο την
εξωτερική Μου εμφάνιση, σε σημείο που δεν τολμούν να Με κοιτάξουν κατά πρόσωπο,
τρέμοντας μη στείλω το παίδεμα και τις κατάρες Μου για άλλη μια φορά πάνω στη σάρκα
τους. Τόσο πολλοί άνθρωποι φωνάζουν και κλαίνε πικρά· τόσο πολλοί πέφτουν σε απόγνωση·
τόσο πολλοί σχηματίζουν ποτάμια με το αίμα τους· τόσο πολλοί καταλήγουν να είναι πτώματα
που περιπλανιούνται άσκοπα από δω και από κει· τόσο πολλοί άνθρωποι, αφού βρουν τη δική
τους θέση στο φως, νιώθουν ξαφνική λύπη και χύνουν δάκρυα για τα μακρά χρόνια της
δυστυχίας τους. Τόσο πολλοί άνθρωποι, υποχρεωμένοι από το φως, ομολογούν την
ακαθαρσία τους και αποφασίζουν να αναμορφώσουν τον εαυτό τους. Τόσο πολλοί άνθρωποι,
έχοντας τυφλωθεί, έχουν ήδη χάσει τη χαρά της ζωής και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να
προσέξουν το φως, και συνεπώς παραμένουν στάσιμοι, περιμένοντας το τέλος τους. Και τόσο
πολλοί άνθρωποι ανοίγουν τα πανιά της ζωής και, υπό την καθοδήγηση του φωτός,
προσδοκούν με ανυπομονησία το αύριο… Σήμερα, ποιος από τους ανθρώπους δεν βιώνει αυτή
την κατάσταση; Ποιος δεν υπάρχει μέσα στο φως Μου; Ακόμα κι αν είσαι δυνατός, ή αν
υποθέσουμε ότι είσαι αδύναμος, πώς μπορείς να αποφύγεις την έλευση του φωτός Μου;
10 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 14
Καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, κανένας άνθρωπος δεν έχει εισέλθει στη βασιλεία, κι
έτσι κανείς δεν έχει απολαύσει τη χάρη της Εποχής της Βασιλείας ούτε έχει δει τον Βασιλέα
της βασιλείας. Παρά το γεγονός ότι, υπό τη φώτιση του Πνεύματός Μου, πολλοί άνθρωποι
έχουν προφητεύσει την ομορφιά της βασιλείας, γνωρίζουν μόνο την εξωτερική της όψη, όχι
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την εγγενή της σημασία. Σήμερα, καθώς η βασιλεία αρχίζει να υπάρχει επίσημα στη γη, το
μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας εξακολουθεί να μη γνωρίζει ούτε τι ακριβώς πρέπει να
επιτευχθεί ούτε σε ποιο βασίλειο πρόκειται να μεταφερθούν τελικά οι άνθρωποι κατά τη
διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας. Φοβάμαι ότι όλοι βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης
αναφορικά με αυτό. Επειδή η ημέρα της ολοκληρωτικής πραγμάτωσης της βασιλείας δεν έχει
έρθει ακόμη πλήρως, όλοι οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση σύγχυσης και αδυνατούν να το
αντιληφθούν ξεκάθαρα. Το έργο Μου στη θεϊκή φύση ξεκινά επίσημα με την Εποχή της
Βασιλείας, και με αυτήν την επίσημη έναρξη της Εποχής της Βασιλείας αρχίζει να
εκδηλώνεται σταδιακά η διάθεσή Μου στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, εκείνη ακριβώς τη
στιγμή αρχίζει να ηχεί επίσημα η αγία σάλπιγγα, διακηρύσσοντάς το σε όλους. Όταν αναλάβω
επίσημα την εξουσία Μου και κυβερνήσω ως βασιλέας στη βασιλεία, με την πάροδο του
χρόνου θα ολοκληρώσω όλο τον λαό Μου. Όταν διαταραχθούν όλα τα έθνη του κόσμου, τότε
ακριβώς θα εδραιωθεί και θα διαμορφωθεί η βασιλεία Μου, και τότε επίσης θα μεταμορφωθώ
και θα γυρίσω να αντικρίσω ολόκληρο το σύμπαν. Εκείνη τη στιγμή, όλοι οι άνθρωποι θα
αντικρίσουν το ένδοξο πρόσωπό Μου και θα δουν την αληθινή Μου όψη. Από τη δημιουργία
του κόσμου, από τη διαφθορά των ανθρώπων από τον Σατανά έως τον σημερινό βαθμό της
διαφθοράς τους, αυτή η διαφθορά τους είναι ο λόγος που, κατά την άποψή τους, κρύβομαι
όλο και περισσότερο και γίνομαι όλο και πιο ακατάληπτος. Η ανθρωπότητα δεν έχει δει ποτέ
το αληθινό Μου πρόσωπο και δεν έχει αλληλεπιδράσει ποτέ άμεσα μ’ Εμένα. Μόνο σε φήμες
και μύθους έχει υπάρξει ένα «Εγώ» στη φαντασία του ανθρώπου. Συνεπώς, συμφωνώ με
αυτήν την ανθρώπινη φαντασία —δηλαδή, με τις ανθρώπινες αντιλήψεις— για να
αντιμετωπίσω το «Εγώ» στο μυαλό των ανθρώπων, ώστε να μπορέσω να αλλάξω την
κατάσταση του «Εγώ» που έχουν καλλιεργήσει επί τόσο πολλά χρόνια. Αυτή είναι η αρχή του
έργου Μου. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένας άνθρωπος που να κατάφερε να τη γνωρίσει διεξοδικά.
Παρόλο που οι άνθρωποι έχουν προσπέσει μπροστά Μου και έχουν προσέλθει ενώπιόν Μου
για να Με προσκυνήσουν, Εγώ δεν απολαμβάνω τέτοιες ανθρώπινες πράξεις, διότι, στην
καρδιά τους, οι άνθρωποι δεν φυλούν τη δική Μου εικόνα, αλλά μια εικόνα διαφορετική από
τη δική Μου. Συνεπώς, επειδή οι άνθρωποι δεν κατανοούν τη διάθεσή Μου, δεν
αναγνωρίζουν επ’ ουδενί το αληθινό Μου πρόσωπο. Ως εκ τούτου, όταν πιστεύουν ότι Μου
έχουν αντισταθεί ή ότι έχουν παραβιάσει τα διοικητικά Μου διατάγματα, Εγώ και πάλι κάνω
τα στραβά μάτια και, συνεπώς, στις αναμνήσεις τους, είτε είμαι ένας Θεός που δείχνει έλεος
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στους ανθρώπους αντί να τους παιδεύει είτε είμαι ο ίδιος ο Θεός που δεν εννοεί αυτά που
λέει. Όλα αυτά αποτελούν φαντασιοκοπίες που απορρέουν από την ανθρώπινη σκέψη, και
δεν συνάδουν με τα γεγονότα.
Κάθε μέρα στέκομαι πάνω από το σύμπαν και παρατηρώ, και κρύβομαι ταπεινά στον
τόπο κατοικίας Μου, βιώνοντας την ανθρώπινη ζωή και μελετώντας προσεκτικά την κάθε
πράξη της ανθρωπότητας. Κανείς δεν έχει προσφέρει ποτέ πραγματικά τον εαυτό του σ’
Εμένα· κανείς δεν έχει επιδιώξει ποτέ την αλήθεια. Κανείς δεν έχει υπάρξει ποτέ
ευσυνείδητος απέναντί Μου ούτε έχει πάρει ποτέ αποφάσεις ενώπιόν Μου και έπειτα έχει
παραμείνει πιστός στο καθήκον του. Κανείς δεν Μου έχει επιτρέψει ποτέ να κατοικήσω μέσα
του ούτε Με έχει εκτιμήσει όπως οι άνθρωποι εκτιμούν τη ζωή τους. Κανείς δεν έχει δει ποτέ,
στην πρακτική πραγματικότητα, όλα όσα είναι η θεϊκή Μου φύση· κανείς δεν έχει υπάρξει
ποτέ πρόθυμος να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον πρακτικό Θεό. Όταν τα ύδατα καταπίνουν
τους ανθρώπους ολόκληρους, Εγώ τους σώζω από εκείνα τα λιμνάζοντα ύδατα και τους δίνω
την ευκαιρία να ζήσουν μια νέα ζωή. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους να
ζήσουν, Εγώ τους ανασύρω από το χείλος του θανάτου, δίνοντάς τους το θάρρος να
συνεχίσουν ώστε να μπορούν να Με χρησιμοποιούν ως το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Όταν οι
άνθρωποι Με παρακούν, τους κάνω να Με γνωρίσουν μέσα από την ανυπακοή τους. Υπό το
φως της παλαιάς φύσης της ανθρωπότητας και υπό το φως του ελέους Μου, αντί να
θανατώσω τους ανθρώπους, τους επιτρέπω να μετανοήσουν και να κάνουν μια νέα αρχή.
Όταν υποφέρουν από λιμό, παρόλο που τους απομένει μονάχα μια ανάσα, τους αποσπώ από
τον θάνατο, εμποδίζοντάς τους να πέσουν θύματα των τεχνασμάτων του Σατανά. Τόσο πολλές
φορές έχουν δει οι άνθρωποι τη χείρα Μου, τόσο πολλές φορές έχουν δει την καλοσυνάτη
όψη Μου και το χαμογελαστό πρόσωπό Μου, και τόσο πολλές φορές έχουν δει τη
μεγαλοπρέπεια και την οργή Μου. Παρόλο που οι άνθρωποι δεν Με έχουν γνωρίσει ποτέ, δεν
χρησιμοποιώ τις αδυναμίες τους ως ευκαιρία για να γίνω σκόπιμα προκλητικός. Η βίωση των
κακουχιών της ανθρωπότητας Μού έδωσε τη δυνατότητα να συμμερίζομαι την αδυναμία του
ανθρώπου. Οι διάφοροι βαθμοί παίδευσης που επιβάλλω συνιστούν μονάχα απάντηση στην
ανυπακοή και την αχαριστία των ανθρώπων.
Κρύβομαι όταν οι άνθρωποι είναι απασχολημένοι και αποκαλύπτομαι στον ελεύθερό
τους χρόνο. Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι είμαι παντογνώστης· Με θεωρούν τον Θεό τον ίδιο
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που ανταποκρίνεται σε όλες τις δεήσεις. Οι περισσότεροι, επομένως, έρχονται ενώπιόν Μου
μόνο για να επιζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, όχι λόγω κάποιας επιθυμίας τους να Με
γνωρίσουν. Όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από μια ασθένεια, κάνουν επειγόντως
έκκληση ζητώντας τη βοήθειά Μου. Σε καιρούς αντιξοοτήτων, Μου εκμυστηρεύονται τις
δυσκολίες τους με όλο τους το σθένος για να καταφέρουν να αποβάλουν καλύτερα τον πόνο
τους. Ωστόσο, ούτε ένα ανθρώπινο ον δεν μπόρεσε να αγαπήσει κι Εμένα ενόσω βρισκόταν σε
μια κατάσταση άνεσης· ούτε ένας άνθρωπος δεν προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί Μου σε
καιρούς γαλήνης και ευτυχίας, ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω στη χαρά του. Όταν η μικρή
τους οικογένεια είναι ευτυχισμένη και υγιής, πάει καιρός που οι άνθρωποι Με έχουν
παραμερίσει ή Μου έχουν κλείσει την πόρτα, απαγορεύοντάς Μου την είσοδο, ούτως ώστε να
μπορέσουν να απολαύσουν την ευλογημένη ευτυχία της οικογένειάς τους. Ο άνθρωπος είναι
υπερβολικά στενόμυαλος· είναι τόσο στενόμυαλος που δεν χωράει ούτε έναν Θεό τόσο
στοργικό, ελεήμονα και προσιτό όπως Εγώ. Τόσο πολλές φορές απορρίφθηκα από τους
ανθρώπους τις ώρες που γελούσαν χαρούμενα· τόσο πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν
σκόνταφταν, στηρίζονταν πάνω Μου σαν να ήμουν δεκανίκι· τόσο πολλές φορές οι άνθρωποι
που νοσούσαν Με ανάγκασαν να παίξω τον ρόλο του γιατρού. Πόσο σκληροί είναι οι
άνθρωποι! Είναι άκρως παράλογοι και ανήθικοι. Μέσα τους δεν διακρίνονται ούτε τα
συναισθήματα που υποτίθεται ότι διαθέτουν οι άνθρωποι· στερούνται, σχεδόν εξ ολοκλήρου,
κάθε ίχνους ανθρωπότητας. Αναλογιστείτε το παρελθόν και συγκρίνετέ το με το παρόν:
Λαμβάνουν χώρα οποιεσδήποτε αλλαγές μέσα σας; Έχετε απαλλαγεί από κάποια πράγματα
του παρελθόντος σας; Ή αυτό το παρελθόν δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα;
Έχω διασχίσει οροσειρές και κοιλάδες ποταμών, βιώνοντας τα σκαμπανεβάσματα του
κόσμου των ανθρώπων. Έχω περιπλανηθεί ανάμεσά τους κι έχω ζήσει ανάμεσά τους για
πολλά χρόνια, όμως απ’ ό,τι φαίνεται η διάθεση της ανθρωπότητας έχει αλλάξει ελάχιστα.
Είναι θαρρείς και η παλαιά φύση των ανθρώπων έχει ριζώσει και βλαστήσει μέσα τους. Δεν
είναι ποτέ σε θέση να αλλάξουν εκείνη την παλαιά φύση· απλώς τη βελτιώνουν κάπως επί της
αρχικής της βάσης. Όπως λένε οι άνθρωποι, η ουσία έχει μείνει απαράλλακτη, όμως η μορφή
έχει αλλάξει πολύ. Φαίνεται πως όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να Με εξαπατήσουν και να
Με θαμπώσουν, μήπως και Με ξεγελάσουν και κερδίσουν την εκτίμησή Μου. Μήτε θαυμάζω
μήτε δίνω προσοχή στα κόλπα των ανθρώπων. Αντί να γίνομαι έξω φρενών, υιοθετώ μια
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στάση κατά την οποία κοιτάζω αλλά δεν βλέπω. Σκοπεύω να δώσω στην ανθρωπότητα
ορισμένο περιθώριο και, στη συνέχεια, να αντιμετωπίσω όλους τους ανθρώπους μαζί. Εφόσον
όλοι οι άνθρωποι είναι ανάξιοι αχρείοι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους και δεν εκτιμούν
καθόλου τον εαυτό τους, τότε για ποιον λόγο θα είχαν καν την ανάγκη να τους δείξω έλεος και
αγάπη για ακόμη μία φορά; Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως δεν γνωρίζουν ούτε τον εαυτό
τους ούτε την αξία τους. Θα πρέπει να ανέβουν σε ζυγαριά για να ζυγιστούν. Οι άνθρωποι δεν
Μου δίνουν σημασία, επομένως ούτε κι Εγώ τους παίρνω στα σοβαρά. Δεν Μου δίνουν
προσοχή, επομένως ούτε κι Εγώ χρειάζεται να εργάζομαι πιο σκληρά πάνω τους. Δεν
πρόκειται για τα καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων; Αυτά δεν περιγράφουν εσάς, τον
λαό Μου; Ποιος ανάμεσά σας έχει πάρει αποφάσεις ενώπιόν Μου και δεν τις έχει αναιρέσει
στη συνέχεια; Ποιος έχει πάρει μακροπρόθεσμες αποφάσεις ενώπιόν Μου αντί να
προσηλώνεται συχνά σε κάτι; Οι άνθρωποι παίρνουν πάντοτε αποφάσεις ενώπιόν Μου σε
εύκολες στιγμές, και κατόπιν τις παραγράφουν όλες σε αντίξοους καιρούς· αργότερα,
ξαναπαίρνουν την ίδια απόφαση και τη θέτουν ενώπιόν Μου. Είμαι άραγε τόσο ανάξιος
σεβασμού που θα δεχόμουν δίχως σκέψη τη σαβούρα που έχει μαζέψει η ανθρωπότητα από
τον σωρό των σκουπιδιών; Λίγοι άνθρωποι μένουν πιστοί στις αποφάσεις τους, λίγοι είναι
αγνοί και λίγοι προσφέρουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν ως θυσία σ’ Εμένα. Δεν είστε όλοι σας
ίδιοι; Αν δεν είστε σε θέση να τηρήσετε τα καθήκοντά σας ως μέλη του λαού Μου στη
βασιλεία, τότε θα λάβετε την απέχθεια και την απόρριψή Μου!
12 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 15
Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα που στερούνται αυτογνωσίας και δεν είναι σε θέση να
γνωρίσουν τον εαυτό τους. Ωστόσο, γνωρίζουν όλους τους άλλους σαν την παλάμη του χεριού
τους, θαρρείς και όλα όσα έχουν κάνει και πει οι άλλοι έχουν «επιθεωρηθεί» πρώτα από τους
ίδιους, ακριβώς μπροστά τους, κι έχουν λάβει την έγκρισή τους προτού λάβουν χώρα. Ως εκ
τούτου, είναι θαρρείς κι έχουν πάρει, μάλιστα, τα πλήρη μέτρα όλων των άλλων, έως την
ψυχολογική τους κατάσταση. Έτσι είναι όλα τα ανθρώπινα όντα. Παρόλο που σήμερα έχουν
εισέλθει στην Εποχή της Βασιλείας, η φύση τους παραμένει αμετάβλητη. Ενώπιόν Μου,
429

εξακολουθούν να κάνουν ό,τι κάνω κι Εγώ, αλλά πίσω από την πλάτη Μου αρχίζουν να
σκαρώνουν τη δική τους ξεχωριστή «δουλειά». Στη συνέχεια, ωστόσο, όταν έρχονται και πάλι
ενώπιόν Μου είναι σαν εντελώς διαφορετικά άτομα, φαινομενικά ήρεμοι και ατρόμητοι, με
συγκροτημένη όψη και σταθερό σφυγμό. Αυτό ακριβώς δεν κάνει τους ανθρώπους τόσο
αξιοκαταφρόνητους; Τόσο πολλοί άνθρωποι έχουν δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα —
έχουν ένα πρόσωπο όταν βρίσκονται ενώπιόν Μου και ένα άλλο όταν κινούνται πίσω από την
πλάτη Μου. Τόσο πολλοί απ’ αυτούς συμπεριφέρονται σαν νεογέννητα αρνάκια όταν
βρίσκονται ενώπιόν Μου, αλλά πίσω από την πλάτη Μου μετατρέπονται σε άγριες τίγρεις και
αργότερα συμπεριφέρονται σαν πουλάκια που φτερουγίζουν χαρούμενα στους λόφους. Τόσο
πολλοί δείχνουν ότι έχουν σκοπό και αποφασιστικότητα ενώπιόν Μου. Τόσο πολλοί έρχονται
ενώπιόν Μου αναζητώντας τα λόγια Μου με δίψα και λαχτάρα, αλλά, πίσω από την πλάτη
Μου, τα βαριούνται και τα αποκηρύσσουν, λες και οι ομιλίες Μου είναι βάρος. Τόσο πολλές
φορές, βλέποντας την ανθρώπινη φυλή να διαφθείρεται από τον εχθρό Μου, έχω σταματήσει
να εναποθέτω τις ελπίδες Μου στους ανθρώπους. Τόσο πολλές φορές, βλέποντάς τους να
έρχονται ενώπιόν Μου ζητώντας συγχώρηση με δάκρυα στα μάτια, Εγώ, λόγω της έλλειψης
αυτοσεβασμού τους και του γεγονότος ότι είναι πεισματικά αδιόρθωτοι, έχω κλείσει,
μολαταύτα, θυμωμένος τα μάτια Μου στις ενέργειές τους, ακόμα κι όταν η καρδιά τους είναι
γνήσια και οι προθέσεις τους ειλικρινείς. Τόσο πολλές φορές έχω δει ανθρώπους που έχουν
αρκετή σιγουριά ώστε να συνεργαστούν μαζί Μου, οι οποίοι, όταν βρίσκονται ενώπιόν Μου,
φαίνεται πως βρίσκονται στην αγκαλιά Μου, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά της. Έχοντας δει,
τόσο πολλές φορές, την αθωότητα, τη ζωντάνια και τη χαριτωμένη όψη του εκλεκτού λαού
Μου, πώς θα μπορούσα να μην αντλώ μεγάλη ευχαρίστηση από αυτά τα πράγματα; Οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να απολαμβάνουν τις προορισμένες γι’ αυτούς ευλογίες μες στα
χέρια Μου, διότι δεν κατανοούν τι νοείται ακριβώς τόσο ως «ευλογίες» όσο και ως «βάσανα».
Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι είναι κάθε άλλο παρά ειλικρινείς στην αναζήτησή τους για
Μένα. Εάν δεν υπήρχε αύριο, τότε ποιοι από εσάς που στέκεστε ενώπιόν Μου θα ήσασταν
αγνοί σαν το απάτητο χιόνι και άσπιλοι σαν τον νεφρίτη; Μήπως η αγάπη σας για Μένα είναι
κάτι που μπορεί να ανταλλαχθεί με ένα γευστικότατο γεύμα, με σικάτα ρούχα ή μ’ ένα υψηλό
αξίωμα που συνοδεύεται από ελκυστικές απολαβές; Μπορεί να ανταλλαχθεί με την αγάπη
που νιώθουν οι άλλοι για σένα; Θα μπορούσε πράγματι η υποβολή σε δοκιμασίες να ωθήσει
τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την αγάπη τους για Μένα; Άραγε τα βάσανα και τα δεινά
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θα γίνουν η αιτία να διαμαρτυρηθούν εκείνοι για τις διευθετήσεις Μου; Κανένας δεν έχει
εκτιμήσει ποτέ πραγματικά την κοφτερή ρομφαία που βρίσκεται στο στόμα Μου: Γνωρίζουν
μόνο την επιφανειακή της σημασία, χωρίς να αντιλαμβάνονται πραγματικά αυτό που
περιλαμβάνει. Εάν τα ανθρώπινα όντα ήταν πραγματικά σε θέση να δουν πόσο κοφτερή είναι
η ρομφαία Μου, θα έφευγαν τρέχοντας σαν τα ποντίκια για την τρύπα τους. Λόγω της
απάθειάς τους, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα από το αληθινό νόημα των λόγων
Μου, κι έτσι δεν έχουν καμία ένδειξη ως προς το πόσο δριμείες είναι οι ομιλίες Μου, ούτε από
το πόσα στοιχεία της φύσης τους αποκαλύπτουν ακριβώς και από το πόση από τη διαφθορά
τους έχει κριθεί μέσα από τα λόγια αυτά. Για τον λόγο αυτό, ως αποτέλεσμα των ατελών
ιδεών που έχουν σχηματίσει σχετικά με τα όσα λέω, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
υιοθετήσει μια χλιαρή στάση.
Μέσα στη βασιλεία, όχι μόνο εκφέρονται ομιλίες από το στόμα Μου, αλλά τα πόδια Μου
βαδίζουν τελετουργικά παντού σε όλους τους τόπους. Με αυτόν τον τρόπο, έχω θριαμβεύσει
επί όλων των ακάθαρτων και βρόμικων τόπων, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει μόνο ο
ουρανός, αλλά να βρίσκεται και η γη στη διαδικασία μεταμόρφωσης και, ακολούθως, να
ανανεώνεται. Μέσα στο σύμπαν, τα πάντα λάμπουν σαν καινούρια μες στην ακτινοβολία της
δόξας Μου, παρουσιάζοντας μια συγκινητική πτυχή που μαγεύει τις αισθήσεις και ανυψώνει
το πνεύμα των ανθρώπων, σαν να υπάρχουν τώρα σε έναν ουρανό πέρα από τους ουρανούς,
όπως συλλαμβάνεται από την ανθρώπινη φαντασία, ανενόχλητα από τον Σατανά και
απαλλαγμένα από τις επιθέσεις εξωτερικών εχθρών. Στα πιο ψηλά σημεία του σύμπαντος, οι
μυριάδες των αστεριών καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις τους κατ’ εντολή δική Μου,
και ακτινοβολούν το φως τους μέσα από τις αστρικές περιοχές κατά τις ώρες του σκότους.
Ούτε ένα ον δεν τολμά να τρέφει σκέψεις απειθαρχίας, κι έτσι, σύμφωνα με την ουσία των
διοικητικών Μου διαταγμάτων, ολόκληρο το σύμπαν είναι καλά ρυθμισμένο και βρίσκεται σε
απόλυτη τάξη: Δεν έχει προκύψει ποτέ καμία αναστάτωση, ούτε έχει χωριστεί ποτέ το
σύμπαν. Εκτελώ γιγάντια άλματα πάνω από τα αστέρια, και όταν ο ήλιος σκορπά τις ακτίνες
του, Εγώ μειώνω τη θερμότητά τους στέλνοντας τεράστιες νιφάδες χιονιού, μεγάλες σαν τα
πούπουλα της χήνας, που πέφτουν προς το έδαφος από τα χέρια Μου. Όταν αλλάζω γνώμη,
ωστόσο, όλο εκείνο το χιόνι λιώνει και γίνεται ποτάμι και, μέσα σε μια στιγμή, παντού κάτω
από τους ουρανούς έχει καταφτάσει η άνοιξη και ένα σμαραγδένιο πράσινο έχει
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μεταμορφώσει ολόκληρο το τοπίο πάνω στη γη. Εγώ περιφέρομαι πάνω από το στερέωμα και,
αυτοστιγμεί, η γη τυλίγεται σε κατάμαυρο σκοτάδι λόγω της μορφής Μου: Χωρίς
προειδοποίηση, πέφτει η «νύχτα», και σ’ όλο τον κόσμο σκοτεινιάζει τόσο πολύ, που ο
άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε τη μύτη του. Τη στιγμή που χάνεται το φως, οι άνθρωποι
δράττονται της ευκαιρίας για να ξεκινήσουν μια αφηνιασμένη αλληλοκαταστροφή,
αρπάζοντας ο ένας από τον άλλον και λεηλατώντας ο ένας τον άλλον. Τα έθνη της γης
περιέρχονται τότε σε χαοτικό διχασμό και εισέρχονται σε μια κατάσταση συγκεχυμένης
αναταραχής, μέχρις ότου καταλήξουν να είναι πέραν πάσης λύτρωσης. Οι άνθρωποι
παλεύουν μέσα στη δίνη των βασάνων, βογκούν και στενάζουν από τον πόνο και θρηνούν
λυπητερά από την αγωνία τους, λαχταρώντας να έρθει και πάλι ξαφνικά το φως στον κόσμο
των ανθρώπων, δίνοντας, έτσι, τέλος στις μέρες του σκότους και αποκαθιστώντας τη
ζωτικότητα που υπήρχε κάποτε. Ωστόσο, πάει καιρός που έχω αφήσει την ανθρωπότητα, με
ένα τίναγμα των μανικιών Μου, με την απόφαση να μην τη λυπηθώ ποτέ ξανά για τις αδικίες
του κόσμου: Πάει καιρός που απεχθάνομαι και απορρίπτω τους ανθρώπους ολόκληρης της
γης, που έχω κλείσει τα μάτια Μου στις συνθήκες που επικρατούν εκεί, που έχω αποστρέψει
το πρόσωπό Μου από την κάθε κίνηση και χειρονομία της ανθρωπότητας και που έχω πάψει
να αντλώ ευχαρίστηση από την ανωριμότητα και την αθωότητά της. Έχω δρομολογήσει ένα
άλλο σχέδιο για να δημιουργήσω εκ νέου τον κόσμο, έτσι ώστε ο νέος αυτός κόσμος να
μπορέσει να αναγεννηθεί συντομότερα και να μη βυθιστεί ποτέ ξανά. Μέσα στην
ανθρωπότητα, υπάρχουν τόσο πολλές αλλόκοτες καταστάσεις που Με περιμένουν να τις
διορθώσω, υπάρχουν τόσο πολλά λάθη που πρέπει να αποτρέψω ο ίδιος προσωπικά, υπάρχει
τόσο πολλή σκόνη που πρέπει να διώξω και τόσο πολλά μυστήρια να ξεσκεπάσω. Όλη η
ανθρωπότητα Με περιμένει και ποθεί τον ερχομό Μου.
Στη γη, είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός που κατοικεί μες στην καρδιά των ανθρώπων·
στον ουρανό, είμαι ο Κύριος όλης της πλάσης. Έχω ανέβει σε βουνά κι έχω διασχίσει ποτάμια,
κι έχω βρεθεί μέσα κι έξω από την ανθρωπότητα. Ποιος τολμά να εναντιωθεί ανοιχτά στον
ίδιο τον πρακτικό Θεό; Ποιος τολμά να ξεφύγει από την κυριαρχία του Παντοδύναμου; Ποιος
τολμά να ισχυριστεί ότι βρίσκομαι, πέραν κάθε αμφιβολίας, στον ουρανό; Επιπλέον, ποιος
τολμά να ισχυριστεί, δίχως καμία αμφιβολία, ότι βρίσκομαι στη γη; Δεν υπάρχει κανείς σε όλη
την ανθρωπότητα που να είναι ικανός να αρθρώσει, με κάθε λεπτομέρεια, τα μέρη όπου
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κατοικώ. Μήπως όποτε είμαι στον ουρανό είμαι ο ίδιος ο υπερφυσικός Θεός, και όποτε είμαι
στη γη είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός; Το κατά πόσον είμαι ή όχι ο πρακτικός Θεός ο ίδιος,
ασφαλώς δεν μπορεί να καθοριστεί από το γεγονός ότι είμαι ο Κυρίαρχος όλης της πλάσης,
ούτε από το γεγονός ότι βιώνω τα βάσανα του κόσμου των ανθρώπων, έτσι δεν είναι; Εάν
είχαν έτσι τα πράγματα, τότε οι άνθρωποι δεν θα ήταν ανέλπιδα αδαείς; Είμαι στον ουρανό,
αλλά είμαι, επίσης, και στη γη. Είμαι ανάμεσα στα μυριάδες αντικείμενα της πλάσης, αλλά
είμαι, επίσης, και ανάμεσα στις μάζες. Οι άνθρωποι μπορούν να Με αγγίζουν καθημερινά·
επιπλέον, μπορούν να Με βλέπουν καθημερινά. Κατά τη γνώμη της ανθρωπότητας, άλλοτε
φαίνεται πως κρύβομαι και άλλοτε πως είμαι ορατός· φαίνεται πως υπάρχω πραγματικά,
όμως, ταυτόχρονα, φαίνεται και πως δεν υπάρχω. Μέσα Μου υπάρχουν μυστήρια που είναι
ασύλληπτα για την ανθρωπότητα. Είναι λες και όλοι οι άνθρωποι Με κοιτάζουν μέσα από
μικροσκόπιο για να ανακαλύψουν ακόμα περισσότερα μυστήρια μέσα Μου, ελπίζοντας, έτσι,
να διαλύσουν το δυσάρεστο συναίσθημα που υπάρχει μες στην καρδιά τους. Ωστόσο, ακόμη
κι αν χρησιμοποιούσε ακτίνες Χ, πώς θα μπορούσε η ανθρωπότητα να ανακαλύψει
οποιοδήποτε από τα μυστικά που κρύβω;
Τη στιγμή που ο λαός Μου, ως αποτέλεσμα του έργου Μου, δοξαστεί μαζί Μου, θα βγει
στο φως η φωλιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, θα καθαριστεί όλη η λάσπη κι η βρομιά,
ενώ όλο το μολυσμένο νερό, το οποίο λιμνάζει εδώ και αμέτρητα χρόνια, θα αποξηραθεί από
τις μαινόμενες φωτιές Μου και δεν θα υπάρχει πια. Έπειτα, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας θα
χαθεί μέσα στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Είστε πραγματικά πρόθυμοι να
συνεχίσετε να λαμβάνετε τη στοργική φροντίδα Μου, ώστε να μη σας αρπάξει ο δράκοντας;
Μισείτε πραγματικά τα δόλια στρατηγήματά του; Ποιος είναι σε θέση να γίνει πιστός
μάρτυρας για Μένα; Ποιος μπορεί να προσφέρει όλη τη δύναμή του για χάρη του ονόματός
Μου, για χάρη του Πνεύματός Μου και για χάρη ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου;
Σήμερα, που η βασιλεία βρίσκεται στον κόσμο των ανθρώπων, είναι η ώρα που έχω έρθει
αυτοπροσώπως ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Εάν δεν ίσχυε αυτό, υπάρχει κανείς που θα
ριψοκινδύνευε να πάει στο πεδίο της μάχης για λογαριασμό Μου δίχως φόβο; Όλοι οι
άνθρωποι αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις και δεν φείδονται τίποτα για να θυσιαστούν
για Μένα προκειμένου να σχηματιστεί η βασιλεία, προκειμένου να ικανοποιηθεί η καρδιά
Μου και, επιπλέον, προκειμένου να μπορέσει να έρθει η ημέρα Μου, προκειμένου να
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μπορέσει να έρθει η ώρα που τα μυριάδες αντικείμενα της πλάσης θα ξαναγεννηθούν και θα
αναπτυχθούν με αφθονία, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να διασωθούν από τη
θάλασσα των βασάνων τους, προκειμένου να μπορέσει να έρθει το αύριο και να μπορεί να
είναι θαυμαστό, να ανθίσει και να ακμάσει, και, επιπλέον, προκειμένου να είναι δυνατή η
απόλαυση του μέλλοντος. Αυτό δεν αποτελεί ένα σημάδι ότι η νίκη είναι ήδη δική Μου; Δεν
αποτελεί σημάδι της ολοκλήρωσης του σχεδίου Μου;
Όσο περισσότερο υπάρχουν οι άνθρωποι κατά τις έσχατες ημέρες, τόσο περισσότερο θα
νιώθουν το κενό του κόσμου και τόσο λιγότερο θάρρος θα έχουν για να ζουν. Για τον λόγο
αυτό, αμέτρητοι άνθρωποι πέθαναν απογοητευμένοι, αμέτρητοι άλλοι έχουν απογοητευτεί
κατά τις αναζητήσεις τους και αμέτρητοι άλλοι επιτρέπουν στη χείρα του Σατανά να τους
χειραγωγεί. Έχω διασώσει τόσο πολλούς ανθρώπους κι έχω υποστηρίξει τόσο πολλούς από
αυτούς, και, πολύ συχνά, όταν τα ανθρώπινα όντα έχουν χάσει το φως, Εγώ τους έχω
επαναφέρει σε ένα φωτεινό μέρος, έτσι ώστε να μπορέσουν Με γνωρίσουν μέσα στο φως και
να Με απολαύσουν εν μέσω ευτυχίας. Λόγω της έλευσης του φωτός Μου, μεγαλώνει και η
λατρεία στην καρδιά των ανθρώπων που κατοικούν στη βασιλεία Μου, διότι είμαι ένας Θεός
για να αγαπούν οι άνθρωποι —ένας Θεός στον οποίο η ανθρωπότητα προσκολλάται από
τρυφερότητα— κι εκείνοι γεμίζουν με ένα διαρκές αποτύπωμα της μορφής Μου. Παρ’ όλα
αυτά, σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει κανείς που να καταλαβαίνει αν αυτό είναι το έργο του
Πνεύματος ή μια λειτουργία της σάρκας. Οι άνθρωποι θα χρειάζονταν μια ολόκληρη ζωή για
να βιώσουν λεπτομερώς μονάχα αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι δεν Με έχουν μισήσει ποτέ
στα μύχια της καρδιάς τους· αντίθετα, προσκολλώνται πάνω Μου από τα βάθη του πνεύματός
τους. Η σοφία Μου αυξάνει τον θαυμασμό τους, τα θαύματα που κάνω είναι πανδαισία για τα
μάτια τους και τα λόγια Μου τους κάνουν να σαστίζουν, όμως εκείνοι τα εκτιμούν βαθύτατα.
Η πραγματικότητά Μου κάνει τους ανθρώπους να τα χάνουν, τους αφήνει άναυδους και
σαστισμένους, κι όμως εκείνοι είναι πρόθυμοι να τη δεχτούν. Αυτό ακριβώς δεν είναι το μέτρο
των ανθρώπων όπως είναι εκείνοι πραγματικά;
13 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 16
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Υπάρχουν τόσα που θέλω να πω στον άνθρωπο, τόσα πράγματα που πρέπει να του πω.
Όμως, οι ικανότητες αποδοχής του ανθρώπου είναι υπερβολικά ανεπαρκείς: είναι ανίκανος
να αντιληφθεί πλήρως τα λόγια Μου, σύμφωνα με αυτά που παρέχω, και καταλαβαίνει μόνο
τη μία πτυχή, ενώ παραμένει αδαής για την άλλη. Ωστόσο, δεν θανατώνω τον άνθρωπο
εξαιτίας της ανημπορίας του, ούτε θίγομαι από την αδυναμία του. Εγώ απλώς πραγματοποιώ
το έργο Μου και ομιλώ όπως έκανα πάντοτε, παρόλο που ο άνθρωπος δεν κατανοεί το θέλημά
Μου. Όταν έρθει η ημέρα, οι άνθρωποι θα Με γνωρίσουν μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους
και θα Με ανακαλούν στις σκέψεις τους. Όταν αναχωρήσω από αυτήν τη γη, θα είναι
ακριβώς η στιγμή που θα ανέλθω στον θρόνο Μου στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή, όταν
θα Με γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Οπότε, θα είναι, επίσης, η στιγμή που οι υιοί Μου και οι
άνθρωποί Μου θα κυβερνούν επί της γης. Εκείνοι που Με γνωρίζουν θα γίνουν σίγουρα οι
πυλώνες της βασιλείας Μου και μόνο εκείνοι θα έχουν τα προσόντα για να κυβερνούν και να
έχουν ισχύ στη βασιλεία Μου. Όλοι εκείνοι που Με γνωρίζουν κατέχονται από το Είναι Μου
και είναι ικανοί απ’ όλους τους ανθρώπους να Με βιώνουν. Δεν με απασχολεί σε ποιον βαθμό
Με γνωρίζει ο άνθρωπος: Κανένας δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να σταθεί εμπόδιο στο
έργο Μου και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να Μου παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια και να
κάνει οτιδήποτε για Μένα. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να ακολουθεί την καθοδήγησή Μου υπό
το φως Μου και να αναζητά το θέλημά Μου υπό αυτό το φως. Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν
αποκτήσει προσόντα και πιστεύουν ότι μπορούν να καμαρώνουν γι’ αυτό μπροστά Μου, να
γελάνε και να αστειεύονται μαζί Μου, χωρίς την παραμικρή αναστολή, και να Μου
απευθύνονται σαν να είμαστε ίσοι. Ωστόσο, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μη Με γνωρίζει,
εξακολουθεί να πιστεύει ότι είμαστε κατ’ ουσίαν σχεδόν το ίδιο, ότι και οι δύο είμαστε από
σάρκα και οστά και ότι και οι δύο διαμένουμε στον κόσμο των ανθρώπων. Το σέβας του για
Μένα είναι υπερβολικά πενιχρό· Με σέβεται όταν βρίσκεται ενώπιόν Μου, αλλά είναι
ανίκανος να Με υπηρετήσει ενώπιον του Πνεύματος. Είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου το
Πνεύμα για τον άνθρωπο. Ως αποτέλεσμα, κανένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ του γνωρίσει το
Πνεύμα. Στην ενσάρκωσή Μου οι άνθρωποι βλέπουν μόνο ένα σώμα από σάρκα και οστά, και
δεν αντιλαμβάνονται το Πνεύμα του Θεού. Είναι πραγματικά δυνατόν να εκπληρωθεί το
θέλημά Μου με αυτόν τον τρόπο; Οι άνθρωποι είναι ειδικοί στο να Με εξαπατούν. Φαίνεται
πως έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση από τον Σατανά, προκειμένου να Με ξεγελάνε. Ωστόσο,
δεν Με προβληματίζει ο Σατανάς. Εγώ θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη σοφία Μου για να
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κατακτήσω ολόκληρη την ανθρωπότητα και για να κατατροπώσω τον διαφθορέα όλων των
ανθρώπων, προκειμένου να εδραιωθεί η βασιλεία Μου επί της γης.
Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν εκείνοι που έχουν αποπειραθεί να εξακριβώσουν
το μέγεθος των άστρων ή το μέγεθος του σύμπαντος. Παρόλα αυτά, η έρευνά τους δεν
απέδωσε ποτέ καρπούς, οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σκύβουν το κεφάλι
απογοητευμένοι και να αποδέχονται την αποτυχία τους. Κοιτώντας όλους τους ανθρώπους
και παρατηρώντας τη δυναμική τους στις αποτυχίες τους, δεν βλέπω κανένα που να έχει
πειστεί ολοκληρωτικά για Μένα, κανέναν που να Με υπακούει και να Μου υποτάσσεται.
Πόσο αχαλίνωτες είναι οι φιλοδοξίες του ανθρώπου! Όταν ολόκληρο το πρόσωπο της
αβύσσου ήταν θολό, άρχισα να γεύομαι την πίκρα του κόσμου ανάμεσα στους ανθρώπους. Το
Πνεύμα Μου ταξιδεύει ανά τον κόσμο και κοιτάζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά και
επίσης κατακτώ όλους τους ανθρώπους μέσα από την ενσάρκωσή Μου. Ο άνθρωπος δεν Με
βλέπει, επειδή είναι τυφλός· ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει, επειδή έχει γίνει απαθής· ο
άνθρωπος Μου αντιτίθεται, επειδή είναι ανυπάκουος· ο άνθρωπος αρχίζει να υποκλίνεται
ενώπιόν Μου, επειδή έχει κατακτηθεί από Μένα· ο άνθρωπος αρχίζει να Με αγαπά, επειδή
Εγώ αξίζω εν γένει την αγάπη του ανθρώπου· ο άνθρωπος Με βιώνει και Με εκδηλώνει,
επειδή η δύναμη και η σοφία Μου τον ποιούν όπως τον επιθυμεί η καρδιά Μου. Έχω μια θέση
στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά δεν έχω λάβει ποτέ την αγάπη του ανθρώπου για Μένα στο
πνεύμα του. Υπάρχουν όντως πράγματα στο πνεύμα του ανθρώπου, τα οποία αγαπάει πάνω
από οτιδήποτε άλλο, αλλά Εγώ δεν είμαι ένα από αυτά, οπότε η αγάπη του ανθρώπου είναι
σαν σαπουνόφουσκα: Με το πρώτο φύσημα του αέρα σκάει και διαλύεται, χωρίς να
εμφανιστεί ποτέ ξανά. Εγώ ήμουν ανέκαθεν συνεχής και αμετάβλητος όσον αφορά στη στάση
Μου απέναντι στον άνθρωπο. Θα μπορούσε οποιοσδήποτε από τους ανθρώπους να κάνει το
ίδιο; Στα μάτια του ανθρώπου, είμαι ανεπαίσθητος και αόρατος σαν τον αέρα και γι’ αυτό, η
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων Με αναζητά μόνο στον απέραντο ουρανό ή στα
κύματα της θάλασσας ή στα γαλήνια νερά της λίμνης ή ανάμεσα σε γράμματα και δόγματα
κενά περιεχομένου. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να γνωρίζει την ουσία της ανθρωπότητας,
πόσο μάλλον κάποιος που να μπορεί να πει οτιδήποτε για το μυστήριο που Με περιβάλει, γι’
αυτό, λοιπόν, δεν ζητώ από τον άνθρωπο να φτάσει στα υψηλότερα πρότυπα, τα οποία
φαντάζεται ότι Εγώ απαιτώ απ’ αυτόν.
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Με την εκφορά των λόγων Μου, βουνά γκρεμίζονται, τα ύδατα κυλούν ανάποδα, ο
άνθρωπος γίνεται υποτακτικός και οι λίμνες αρχίζουν να ρέουν ασταμάτητα. Αν και οι
φουσκωμένες θάλασσες ορθώνονται θυμωμένα προς τον ουρανό, με τον λόγο Μου το νερό
τους γίνεται λάδι, σαν την επιφάνεια της λίμνης. Με ένα ελάχιστο νεύμα με το χέρι Μου, οι
μανιώδεις θύελλες εξανεμίζονται και απομακρύνονται από Μένα, και ο κόσμος των
ανθρώπων επιστρέφει αμέσως στην ηρεμία. Όμως, όταν εξαπολύω το μένος Μου, τα βουνά
σχίζονται μονομιάς, το έδαφος αρχίζει στη στιγμή να σείεται, το νερό εξατμίζεται αμέσως και
ο άνθρωπος αμέσως ταλανίζεται από συμφορές. Εξαιτίας του μένους Μου, δεν δίνω καμία
σημασία στις κραυγές των ανθρώπων, δεν παρέχω καμία βοήθεια, ως απόκριση στα
αναφωνητά του, επειδή ο θυμός Μου φουντώνει. Όταν βρίσκομαι στους ουρανούς, τα άστρα
δεν πανικοβάλλονται ποτέ από την παρουσία Μου. Αντιθέτως, πραγματοποιούν το έργο τους
για Μένα με την καρδιά τους, κι έτσι Εγώ τους χαρίζω ακόμα περισσότερο φως και κάνω τη
λάμψη τους ακόμα πιο αστραφτερή, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δόξα για Μένα. Όσο
πιο φωτεινοί οι ουρανοί, τόσο πιο σκοτεινός ο κόσμος από κάτω. Τόσοι άνθρωποι έχουν
παραπονεθεί ότι οι διευθετήσεις Μου είναι ανάρμοστες, τόσοι Με έχουν εγκαταλείψει για να
φτιάξουν το δικό τους βασίλειο, το οποίο χρησιμοποιούν για να Με προδώσουν και να
αντιστρέψουν την κατάσταση του σκότους. Ωστόσο, ποιος το έχει πετύχει αυτό με απόφασή
του; Και ποιος έχει γίνει πετυχημένος με την αποφασιστικότητά του; Ποιος μπορεί να
αντιστρέψει αυτό που έχει διευθετηθεί από το χέρι Μου; Όταν η άνοιξη απλώνεται παντού,
Εγώ μυστικά και αθόρυβα στέλνω φως στον κόσμο, ώστε ο άνθρωπος στη γη να έχει μια
ξαφνική αίσθηση φρεσκάδας στον αέρα. Ωστόσο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, συσκοτίζω τα
μάτια του ανθρώπου, ώστε να βλέπει μόνο ένα πέπλο ομίχλης να καλύπτει το έδαφος, έτσι
όλοι οι άνθρωποι και τα πράγματα γίνονται ακαθόριστα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι
άνθρωποι είναι να αναστενάζουν και να αναρωτιούνται «γιατί το φως διήρκεσε μόνο για μια
στιγμή;» Γιατί ο Θεός δίνει στον άνθρωπο μόνο ομίχλη και καταχνιά; Εν μέσω της απελπισίας
των ανθρώπων, η ομίχλη εξαφανίζεται στο λεπτό, όμως, μόλις εντοπίσουν μια αχτίδα φωτός,
Εγώ εξαπολύω έναν χείμαρρο βροχής επάνω τους και τα τύμπανα των αυτιών τους σπάνε από
την καταιγίδα που τους πιάνει στον ύπνο. Πανικοβλημένοι, δεν προλαβαίνουν να βρουν
καταφύγιο και τους καταπίνει η νεροποντή. Μέσα σε μια στιγμή, τα πάντα κάτω από τους
ουρανούς ξεπλένονται και καθαρίζονται από τη μανιώδη οργή Μου. Οι άνθρωποι δεν
παραπονιούνται πλέον επειδή άρχισε η έντονη βροχόπτωση και μέσα τους γεννιέται ο
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σεβασμός. Λόγω αυτής της ξαφνικής επέλασης της βροχής, η συντριπτική πλειοψηφία των
ανθρώπων πνίγεται από το νερό που πέφτει από τον ουρανό, και στο νερό είναι τα πτώματά
τους. Κοιτάζω ολόκληρη τη γη και βλέπω ότι πολλοί αφυπνίζονται, πολλοί μετανοούν, πολλοί
αναζητούν την πηγή των υδάτων μέσα σε μικρές βάρκες, πολλοί Μου υποκλίνονται και ζητούν
τη συγχώρεσή Μου, πολλοί έχουν δει το φως, πολλοί έχουν δει το πρόσωπό Μου, πολλοί
έχουν το κουράγιο να ζήσουν, ενώ όλος ο κόσμος έχει μεταμορφωθεί. Μετά από αυτόν τον
τρομερό χείμαρρο βροχής, τα πάντα έχουν ξαναγίνει έτσι όπως τα είχα στο μυαλό Μου και
δεν είναι πλέον ανυπάκουα. Σύντομα, όλος ο τόπος είναι γεμάτος από τον ήχο του γέλιου,
παντού στη γη υπάρχει μια εγκωμιαστική ατμόσφαιρα και δεν υπάρχει σημείο χωρίς τη δόξα
Μου. Η σοφία Μου απαντάται παντού στη γη και σε ολόκληρο το σύμπαν. Μέσα σε όλα τα
πράγματα βρίσκονται οι καρποί της σοφίας Μου, μέσα σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν
διάχυτα τα αριστουργήματα της σοφίας Μου, τα πάντα είναι όπως στη βασιλεία Μου και οι
άνθρωποι αναπαύονται κάτω από τους ουρανούς Μου, όπως τα πρόβατα στα βοσκοτόπια
Μου. Κινούμαι επάνω από τους ανθρώπους και παρακολουθώ τα πάντα. Τίποτα δεν φαίνεται
πια παλιό και κανένας δεν είναι όπως ήταν. Αναπαύομαι στον θρόνο Μου, πλαγιάζω πάνω
από ολόκληρο το σύμπαν και είμαι πλήρως ικανοποιημένος, επειδή όλα τα πράγματα έχουν
ανακτήσει την ιερότητά τους και Εγώ μπορώ να διαμένω και πάλι ειρηνικά στη Σιών, ενώ οι
άνθρωποι στη γη μπορούν να ζούνε μια γαλήνια, χαρούμενη ζωή υπό την καθοδήγησή Μου.
Όλοι οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα πάντα μέσα στο χέρι Μου, έχουν ανακτήσει την πρότερη
ευφυΐα τους και την αρχική εμφάνισή τους, δεν καλύπτονται πλέον από σκόνη· αντιθέτως,
στη βασιλεία Μου, είναι αγνοί σαν τον νεφρίτη, καθένας με ένα πρόσωπο σαν εκείνο του
αγίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, επειδή η βασιλεία Μου έχει εδραιωθεί στους
ανθρώπους.
14 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 17
Η φωνή Μου αντηχεί σαν βροντή, φωτίζοντας τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και
ολόκληρη τη γη, και εν μέσω των αστραπών και των βροντών, η ανθρωπότητα
κατατροπώνεται. Κανένας άνθρωπος δεν παρέμεινε ποτέ ακλόνητος εν μέσω των αστραπών
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και των βροντών: Η νόηση των περισσότερων ανθρώπων συνταράσσεται από τον ερχομό του
φωτός Μου και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Όταν μια αμυδρή αχτίδα φωτός αρχίζει να
αχνοφέγγει από την Ανατολή, πολλοί άνθρωποι, συγκινημένοι από αυτήν την ισχνή
φωτοβολία, συνέρχονται αμέσως από τις ψευδαισθήσεις τους. Ωστόσο, κανένας δεν έχει ποτέ
του συνειδητοποιήσει ότι η ημέρα που το φως Μου θα κατέβει στη γη έχει φτάσει. Η μεγάλη
πλειοψηφία των ανθρώπων μένουν αποσβολωμένοι από την αιφνίδια έλευση του φωτός.
Κάποιοι από αυτούς, με ένα γοητευμένο βλέμμα γεμάτο περιέργεια, παρατηρούν τις κινήσεις
του φωτός και από ποια κατεύθυνση πλησιάζει· άλλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα καθώς
αντικρίζουν το φως, μήπως και καταλάβουν καλύτερα την πηγή προέλευσης του φωτός.
Ακόμα κι έτσι, έχει κανένας ανακαλύψει ποτέ πόσο πολύτιμο είναι το σημερινό φως; Έχει
κανείς ποτέ του αφυπνιστεί από τη μοναδικότητα του φωτός; Οι περισσότεροι άνθρωποι
απλώς τα χάνουν· τα μάτια τους βγάζουν πληγές και σωριάζονται μέσα στη λάσπη από το
φως. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπό αυτό το νεφελώδες φως, η γη σκεπάζεται από το
χάος και το θέαμα είναι αφόρητα θλιβερό, το οποίο, αν το εξετάσει κανείς καλά, του επιφέρει
μια αβάσταχτη μελαγχολία. Από αυτά συμπεραίνει κανείς ότι, όταν το φως είναι στο πιο
έντονό του επίπεδο, η κατάσταση της γης θα είναι λιγότερο ικανή να επιτρέπει στους
ανθρώπους να σταθούν ενώπιόν Μου. Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στην ακτινοβολία του
φωτός· και πάλι, οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στη σωτηρία του φωτός, όμως, ταυτόχρονα,
και μέσα στις πληγές που τους προκαλεί το φως: Υπάρχει κανείς που να μη βρίσκεται υπό τα
θανάσιμα χτυπήματα του φωτός; Υπάρχει κανείς που μπορεί να μην καεί από το φως; Έχω
βαδίσει σε όλο το σύμπαν, σπέρνοντας με τα χέρια Μου τους σπόρους του Πνεύματός Μου,
ώστε όλοι οι άνθρωποι επί της γης να μπορέσουν εξ αυτού να συγκινηθούν από Μένα. Από το
πιο υψηλό σημείο των ουρανών αγναντεύω ολόκληρη τη γη, παρακολουθώ τα παράδοξα και
απίστευτα φαινόμενα των πλασμάτων στη γη. Η επιφάνεια των ωκεανών φαίνεται να
υποφέρει από μια σεισμική δόνηση: Τα θαλασσοπούλια πετάνε εδώ κι εκεί, ψάχνοντας να
καταπιούν κανένα ψάρι. Εν τω μεταξύ, τίποτα από αυτά δεν είναι γνωστό στον βυθό της
θάλασσας, τον οποίον είναι εντελώς αδύνατον να αγγίξουν οι συνθήκες που επικρατούν στην
επιφάνεια, επειδή στον βυθό του ωκεανού είναι τόσο γαλήνια όσο στον τρίτο ουρανό: Εδώ,
όλα τα έμβια όντα, μεγάλα και μικρά συνυπάρχουν αρμονικά, χωρίς ποτέ να εμπλέκονται σε
«διαμάχες του στόματος και της γλώσσας». Ανάμεσα στις μυριάδες των αλλόκοτων και
περίεργων φαινομένων, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που δυσκολεύονται περισσότερο να Με
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ικανοποιήσουν. Η θέση που έχω δώσει στον άνθρωπο είναι υπερβολικά υψηλή, και οι
φιλοδοξίες του είναι, συνεπώς, υπερβολικά μεγάλες, και στα μάτια του υπάρχει πάντοτε μια
δόση ανυπακοής. Στην πειθαρχία του ανθρώπου από Μένα, μέσα στην κρίση Μου γι’ αυτόν,
υπήρχαν πολλά που γίνονταν με επίπονο τρόπο, πολλές πτυχές αγαθοσύνης, όμως οι
άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα γι’ αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν αντιμετώπισα με
σκληρότητα κανέναν άνθρωπο: Μόνο όταν οι άνθρωποι έδειχναν ανυπακοή, Εγώ χορηγούσα
κατάλληλες διορθώσεις, και μόνο όταν οι άνθρωποι ήταν αδύναμοι, Εγώ πρόσφερα
κατάλληλη βοήθεια. Όμως, όταν οι άνθρωποι παραμένουν ψυχροί απέναντί Μου και,
επιπλέον, χρησιμοποιούν τα δόλια στρατηγήματα του Σατανά για να επαναστατήσουν
εναντίον Μου, Εγώ αμέσως τους εξολοθρεύω, μη δίνοντας σε κανέναν την ευκαιρία να κάνει
επίδειξη των δεξιοτήτων του ενώπιόν Μου, ώστε να μη μπορούν πλέον να κορδώνονται με
στόμφο και τυμπανοκρουσίες, κάνοντας εκφοβισμό στους άλλους επάνω στη γη.
Εγώ ασκώ την εξουσία Μου επάνω στη γη, ξεδιπλώνω την ολότητα του έργου Μου. Όλα
όσα περιέχει το έργο Μου αντικατοπτρίζονται στο πρόσωπο της γης. Οι άνθρωποι δεν
κατάφεραν ποτέ να αντιληφθούν από τη γη τις κινήσεις Μου στον ουρανό, ούτε να
συλλογιστούν διεξοδικά τις τροχιές και τις διαδρομές του Πνεύματός Μου. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ανθρώπινων όντων μπορεί μόνο να συλλάβει τις μικρολεπτομέρειες που
βρίσκονται εκτός του πνεύματος, χωρίς να μπορεί να κατανοήσει την πραγματική κατάσταση
του πνεύματος. Οι απαιτήσεις Μου προς τους ανθρώπους δεν εκδίδονται από τον αόριστο
εαυτό Μου στον ουρανό ή από τον αστάθμητο εαυτό Μου στη γη: Έχω κατάλληλες
απαιτήσεις, σύμφωνα με το ανάστημα του ανθρώπου στη γη. Δεν έβαλα ποτέ κανέναν να
αντιμετωπίσει δυσκολίες, ούτε ζήτησα ποτέ από κανέναν να «στραγγίξει το αίμα του» προς
ευχαρίστησή Μου —θα μπορούσαν οι απαιτήσεις Μου να περιορίζονται μόνο σε τέτοιες
συνθήκες; Από τις μυριάδες των πλασμάτων στη γη, ποιο δεν υποτάσσεται στις διαθέσεις των
λόγων που εκφέρει το στόμα Μου; Ποιο από αυτά τα πλάσματα, που παρουσιάζονται ενώπιόν
Μου, δεν είναι πλήρως αποτεφρωμένο από τα λόγια Μου και την πύρινη φλόγα Μου; Ποιο
από αυτά τα πλάσματα τολμά να καμαρώνει και να θριαμβολογεί περήφανο ενώπιόν Μου;
Ποιο από αυτά τα πλάσματα δεν υποκλίνεται ενώπιόν Μου; Είμαι Εγώ ο Θεός που απλώς
επιβάλει ησυχία στη δημιουργία; Από τις μυριάδες των πραγμάτων της δημιουργίας, επέλεξα
εκείνα που ικανοποιούν τις προθέσεις Μου· από τις μυριάδες των ανθρώπινων όντων στην
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ανθρωπότητα, επέλεξα εκείνους που νοιάζονται για την καρδιά Μου. Επιλέγω τα καλύτερα
από τ’ αστέρια, ώστε να προσθέσω μια αμυδρή αχτίδα φωτός στη βασιλεία Μου. Βαδίζω
επάνω στη γη, διαχέοντας παντού το άρωμά Μου, και σε κάθε μέρος αφήνω πίσω τη μορφή
Μου. Κάθε ένα μέρος αντιλαλεί τον ήχο της φωνής Μου. Παντού οι άνθρωποι παραμένουν
νοσταλγικά προσκολλημένοι στο ευειδές σκηνικό του χθες, επειδή όλοι αναπολούν το
παρελθόν…
Όλοι οι άνθρωποι ποθούν να δουν το πρόσωπό Μου, όμως όταν Εγώ ο ίδιος κατεβαίνω
στη γη, είναι όλοι τους ενάντιοι στον ερχομό Μου, όλοι καταδιώκουν το φως για να μην έρθει,
σαν να ήμουν εχθρός του ανθρώπου από τον ουρανό. Ο άνθρωπος Με υποδέχεται με μια
λάμψη άμυνας στα μάτια του και παραμένει πάντοτε σε εγρήγορση, φοβούμενος εσώψυχα ότι
μπορεί να έχω άλλα σχέδια γι’ αυτόν. Επειδή τα ανθρώπινα όντα Με αντιμετωπίζουν σαν
έναν φίλο, που όμως δεν γνωρίζουν, φοβούνται μήπως η πρόθεσή Μου είναι να τους σκοτώσω
όλους αδιακρίτως. Στα μάτια του ανθρώπου είμαι ένας θανάσιμος ανταγωνιστής. Παρόλο που
έχει γευτεί τη θαλπωρή Μου, εν μέσω συμφορών, ο άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοεί την
αγάπη Μου και ακόμα είναι αποφασισμένος να Με αποκρούσει και να Με αψηφήσει. Κάθε
άλλο παρά εκμεταλλεύομαι αυτήν την κατάστασή του, για να αναλάβω δράση εναντίον του,
τον κλείνω μέσα στη θερμή αγκαλιά Μου, του γεμίζω το στόμα με γλύκα και του βάζω την
αναγκαία τροφή στο στομάχι του. Όμως, όταν η λυσσασμένη οργή Μου σείει τα βουνά και
ταράζει τα ποτάμια, Εγώ δεν του χαρίζω πλέον, λόγω της δειλίας του, αυτούς τους
διαφορετικούς τύπους ανακούφισης. Εκείνη τη στιγμή, θα γίνω έξω φρενών, αρνούμενος
κάθε δυνατότητα για μετάνοια σε όλα τα έμβια όντα και, εγκαταλείποντας κάθε ελπίδα Μου
για τον άνθρωπο, θα του επιβάλω την τιμωρία που τόσο του αξίζει. Εκείνη τη στιγμή, ο
ουρανός θα αστράψει και θα βροντήξει, σαν τα μανιασμένα κύματα του ωκεανού, σαν να
γκρεμίζονται δεκάδες χιλιάδες βουνά. Εξαιτίας της παρακοής τους, οι άνθρωποι θα δεχθούν
το πλήγμα από τις βροντές και τις αστραπές, άλλα πλάσματα θα αφανιστούν από τις ριπές
των βροντών και των αστραπών, ολόκληρο το σύμπαν θα βυθιστεί απότομα στο χάος και η
δημιουργία δεν θα μπορεί να ανακτήσει την πρώτη πνοή της ζωής. Τα πλήθη των ανθρώπων
δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη βοή των βροντών. Μέσα στις λάμψεις των αστραπών, η μία
ορδή μετά την άλλη των ανθρώπινων όντων γκρεμίζονται μέσα στη γρήγορη ροή του
ρεύματος, για να παρασυρθούν από τους χείμαρρους που χύνονται από τα βουνά. Ξαφνικά,
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συγκεντρώνεται ένας κόσμος «ανθρώπων» στο σημείο του «προορισμού» του ανθρώπου.
Πτώματα πλέουν στην επιφάνεια του ωκεανού. Όλοι οι άνθρωποι απομακρύνονται από
Μένα, εξαιτίας του μένους Μου, επειδή ο άνθρωπος διέπραξε αμαρτία ενάντια στην ουσία
του Πνεύματός Μου, επειδή η παρακοή του Με προσέβαλε. Όμως, στα μέρη που δεν έχουν
πλημμυρίσει, άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να απολαμβάνουν, με γέλια και τραγούδια, τις
υποσχέσεις που τους έδωσα.
Όταν όλοι οι άνθρωποι ησυχάσουν, Εγώ εκπέμπω μια αχτίδα φωτός μπροστά στο βλέμμα
τους. Συνέπεια τούτου, οι άνθρωποι αποκτούν διαύγεια στο μυαλό και καθαρό μάτι και
παύουν να θέλουν να είναι σιωπηλοί. Έτσι, μια πνευματική αίσθηση συγκαλείται αμέσως
στην καρδιά τους. Εκείνη τη στιγμή, όλη η ανθρωπότητα έχει αναστηθεί. Αφήνοντας κατά
μέρος τα ανείπωτα παράπονά τους, όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζονται ενώπιόν Μου, έχοντας
κερδίσει άλλη μια ευκαιρία για επιβίωση, μέσα από τα λόγια που προκηρύσσω. Αυτό
συμβαίνει επειδή όλα τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν να ζήσουν επάνω στο πρόσωπο της γης.
Ωστόσο, ποιος ανάμεσά τους είχε ποτέ την πρόθεση να ζήσει για χάρη Μου; Ποιος ανάμεσά
τους έχει ποτέ του ανακαλύψει έξοχα πράγματα μέσα του, που να Μου προσφέρουν
ευχαρίστηση; Ποιος ανάμεσά τους έχει ποτέ του ανακαλύψει ένα ελκυστικό άρωμα επάνω
Μου; Τα ανθρώπινα όντα είναι όλα τραχιά και μη εξευγενισμένα πράγματα: Εξωτερικά,
δείχνουν εκθαμβωτικοί, όμως ενδόμυχα, στην ουσία τους, δεν Με αγαπούν ειλικρινά, επειδή
στις πιο βαθιές πτυχές της καρδιάς του ανθρώπου, δεν έχει ποτέ υπάρξει ούτε καν ελάχιστη
δόση από Μένα. Ο άνθρωπος είναι τόσο ανεπαρκής: Η οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα σ’
αυτόν και σ’ Εμένα θα ήταν τόσο αδόκιμη, όσο η σύγκριση του ουρανού με τη γη. Ωστόσο,
ακόμα κι έτσι, δεν επιτίθεμαι στα αδύναμα και ευάλωτα σημεία του ανθρώπου, ούτε τον
χλευάζω λόγω των ελλείψεών του. Τα χέρια Μου κάνουν έργο πάνω στη γη εδώ και χιλιάδες
χρόνια, ενώ ταυτόχρονα τα μάτια Μου επιβλέπουν όλη την ανθρωπότητα. Όμως, ποτέ δεν
πήρα, έτσι στην τύχη, ούτε μία ανθρώπινη ζωή, απλώς για να παίξω μαζί της σαν να ήταν
παιχνίδι. Παρατηρώ τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο άνθρωπος και καταλαβαίνω το
τίμημα που έχει πληρώσει. Καθώς στέκεται ενώπιόν Μου, δεν επιθυμώ να πιάσω τον
άνθρωπο εξαπίνης για να τον παιδεύσω, ούτε επιθυμώ να τον επιφορτίσω με δυσάρεστα
πράγματα. Αντιθέτως, καθ’ όλο αυτό το διάστημα, το μόνο που έχω κάνει είναι να μεριμνώ
για τον άνθρωπο και να του δίνω πράγματα. Κατά συνέπεια, το μόνο που απολαμβάνει ο
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άνθρωπος είναι η χάρη Μου, είναι μόνο η αφθονία που πηγάζει από το χέρι Μου. Επειδή
βρίσκομαι στη γη, ο άνθρωπος δεν χρειάστηκε ποτέ να υπομείνει το μαρτύριο της πείνας.
Αντιθέτως, δίνω τη δυνατότητα στον άνθρωπο να λάβει από τα χέρια Μου όλα εκείνα που
μπορεί να απολαύσει, και δίνω τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να ζει με τις ευλογίες Μου.
Δεν ζει όλη η ανθρωπότητα υπό την παίδευσή Μου; Όπως ακριβώς υπάρχει αφθονία στα
βάθη των βουνών και πληθώρα πραγμάτων προς ευχαρίστηση στα ύδατα, οι άνθρωποι που
ζουν βάσει του λόγου Μου σήμερα, δεν έχουν, όλο και περισσότερο, την τροφή που εκτιμούν
και γεύονται; Βρίσκομαι στη γη και η ανθρωπότητα απολαμβάνει τις ευλογίες Μου στη γη.
Όταν αφήσω πίσω Μου τη γη, κάτι που θα συμβεί επίσης με την ολοκλήρωση του έργου Μου,
εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι δεν θα λαμβάνουν πλέον καμία επιείκεια από Μένα, λόγω της
αδυναμίας τους.
16 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 18
Μέσα σε μια λάμψη αστραπής, κάθε ζώο αποκαλύπτεται στην αληθινή του μορφή.
Επίσης, φωτισμένα τα ανθρώπινα όντα από το φως Μου, έχουν ανακτήσει την ιερότητα που
κατείχαν κάποτε. Ω, ο διεφθαρμένος κόσμος του παρελθόντος έπεσε επιτέλους στο βρόμικο
νερό και, βυθιζόμενος κάτω από την επιφάνεια, διαλύθηκε κι έγινε λάσπη! Ω, όλη η
ανθρωπότητα που δημιούργησα έχει επανέλθει επιτέλους στη ζωή, μέσα στο φως, έχει βρει το
θεμέλιο της ύπαρξης και έχει πάψει να παλεύει μέσα στον βούρκο! Ω, τα μυριάδες πράγματα
της δημιουργίας που κρατώ στα χέρια Μου! Πώς είναι δυνατόν, μέσα από τα λόγια Μου, να
μην ανανεωθούν; Πώς είναι δυνατόν, μέσα στο φως, να μην πραγματοποιούν τα καθήκοντά
τους; Η γη δεν είναι πλέον ακίνητη και σιωπηλή, ο ουρανός δεν είναι πλέον έρημος και
θλιβερός. Ο ουρανός και η γη δεν χωρίζονται πλέον από ένα κενό, είναι ενωμένα ως ένα και
δεν πρόκειται ποτέ να χωριστούν ξανά. Σ’ αυτήν την εορταστική περίσταση, σ’ αυτήν τη
στιγμή αγαλλίασης, η δικαιοσύνη Μου και η αγιότητά Μου έχουν σκορπιστεί απ’ άκρη σ’
άκρη στο σύμπαν, και όλη η ανθρωπότητα τις εξυμνεί αδιάλειπτα. Οι πόλεις του ουρανού
γελούν με χαρά και τα βασίλεια της γης χορεύουν με χαρά. Ποιος, αυτήν τη στιγμή, δεν
αγαλλιάζει; Και ποιος, αυτήν τη στιγμή, δεν θρηνεί; Η γη στην αρχέγονη κατάστασή της
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ανήκει στον ουρανό και ο ουρανός είναι ενωμένος με τη γη. Ο άνθρωπος είναι το νήμα που
ενώνει τον ουρανό με τη γη και, χάρη στην ιερότητά του, χάρη στην ανανέωσή του, ο ουρανός
δεν είναι πλέον κρυμμένος από τη γη και η γη δεν είναι πλέον σιωπηλή απέναντι στον ουρανό.
Τα πρόσωπα της ανθρωπότητας στεφανώνονται από χαμόγελα ικανοποίησης και, μέσα στις
καρδιές τους, εκκρίνεται μια γλυκύτητα, η οποία δεν γνωρίζει όρια. Ο άνθρωπος δεν φιλονικεί
με τον άνθρωπο, ούτε οι άνθρωποι χτυπιούνται μεταξύ τους. Υπάρχει κανένας, ο οποίος, μέσα
στο φως Μου, δεν ζει ειρηνικά με τους άλλους; Υπάρχει κανένας, ο οποίος, στην εποχή Μου,
ατιμώνει το όνομά Μου; Όλα τα ανθρώπινα όντα στρέφουν το ευλαβικό βλέμμα τους προς
Εμένα και, μέσα στην καρδιά τους, Μου κραυγάζουν κρυφά. Έχω ερευνήσει κάθε ενέργεια
της ανθρωπότητας: μεταξύ των ανθρώπινων όντων που έχουν εξαγνιστεί, δεν υπάρχει
κανένας που να είναι ανυπάκουος σ’ Εμένα, κανένας που να Με κρίνει. Η διάθεσή Μου
επικαλύπτει όλη την ανθρωπότητα. Ο καθένας αρχίζει να Με γνωρίζει, έρχεται πιο κοντά Μου
και Με λατρεύει. Μένω σταθερός στην άποψή Μου για το πνεύμα του ανθρώπου, δοξάζομαι
στην υψηλότερη κορυφή στα μάτια του ανθρώπου και ρέω μέσα στο αίμα στις φλέβες του. Η
χαρμόσυνη ανάταση στις καρδιές των ανθρώπων γεμίζει κάθε τόπο στο πρόσωπο της γης, ο
αέρας είναι δροσερός και φρέσκος, δεν υπάρχουν πλέον πυκνές ομίχλες που να σκεπάζουν το
έδαφος και ο ήλιος λάμπει με μεγαλοπρέπεια.
Τώρα, ατενίστε τη βασιλεία Μου, όπου Εγώ είμαι Βασιλιάς των πάντων και όπου
βασιλεύω πάνω στα πάντα. Από τις απαρχές της δημιουργίας μέχρι σήμερα, οι υιοί Μου, με τη
δική Μου καθοδήγηση, έχουν υποβληθεί σε τόσες πολλές ταλαιπωρίες της ζωής, σε τόσες
πολλές αδικίες του κόσμου, σε τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα του κόσμου, αλλά τώρα
κατοικούν μέσα στο φως Μου. Ποιος δεν θρηνεί για τις αδικίες του παρελθόντος; Ποιος δεν
χύνει δάκρυα για τις ταλαιπωρίες που έχει περάσει για να φτάσει ως εδώ; Και, πάλι, υπάρχει
κανένας, ο οποίος δεν αρπάζει αυτήν την ευκαιρία να αφοσιωθεί σ’ Εμένα; Και υπάρχει
κανένας που δεν αρπάζει αυτή την ευκαιρία για να εκφράσει το πάθος που πλημμυρίζει την
καρδιά του; Και υπάρχει κανένας, ο οποίος, αυτήν τη στιγμή, δεν εκφράζει όλα όσα έχει
βιώσει; Αυτή την εποχή, όλα τα ανθρώπινα όντα αφιερώνουν το καλύτερο μέρος του εαυτού
τους σ’ Εμένα. Πόσοι βασανίζονται από τύψεις για τις γεμάτες ασχετοσύνη απερισκεψίες του
χθες, πόσοι δεν απεχθάνονται τον εαυτό τους για τις επιδιώξεις του χθες! Τα ανθρώπινα όντα
έχουν φτάσει όλα να γνωρίζουν τον εαυτό τους, έχουν όλα τους δει τις πράξεις του Σατανά και
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το πόσο θαυμαστός είμαι Εγώ, και μέσα στις καρδιές τους έχει φτιαχτεί ένα μέρος για Εμένα.
Δεν θα συναντώ πλέον αποστροφή ή απάρνηση από τους ανθρώπους, διότι το μεγάλο Μου
έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και δεν παρεμποδίζεται πλέον. Υπάρχει σήμερα κάποιος, ανάμεσα
στους υιούς της βασιλείας Μου, ο οποίος να μην έχει κάνει τις δικές του σκέψεις; Υπάρχει
κανένας ο οποίος δεν έχει κι άλλες σκέψεις λόγω των τρόπων με τους οποίους εκτελείται το
έργο Μου; Υπάρχει κανένας, ο οποίος έχει προσφέρει ειλικρινά τον εαυτό του για χάρη Μου;
Έχουν μειωθεί οι ακαθαρσίες μέσα στις καρδιές σας; Ή μήπως έχουν αυξηθεί; Εάν τα
ακάθαρτα στοιχεία στις καρδιές σας δεν έχουν ούτε μειωθεί ούτε αυξηθεί, είναι σίγουρο ότι
τέτοιους ανθρώπους θα τους ξεφορτωθώ. Αυτό που θέλω είναι άγιοι άνθρωποι που επιθυμεί η
καρδιά Μου, όχι ακάθαρτοι δαίμονες που επαναστατούν εναντίον Μου. Παρόλο που οι
απαιτήσεις Μου από την ανθρωπότητα δεν είναι μεγάλες, ο εσωτερικός κόσμος της καρδιάς
των ανθρώπων είναι τόσο περίπλοκος, που η ανθρωπότητα δεν μπορεί εύκολα να συμβαδίσει
με το θέλημά Μου ή να εκπληρώσει αμέσως τις προθέσεις Μου. Η συντριπτική πλειονότητα
των ανθρώπινων όντων καταβάλλουν μυστικά κάθε προσπάθεια, με την ελπίδα να
μπορέσουν, στο τέλος, να κρατήσουν το δάφνινο στεφάνι. Η συντριπτική πλειονότητα των
ανθρώπινων όντων πασχίζουν με όλη τους τη δύναμη, χωρίς να τολμούν να χαλαρώσουν έστω
για μια στιγμή, τρομοκρατημένοι μήπως αιχμαλωτιστούν για δεύτερη φορά από τον Σατανά.
Δεν τολμούν πλέον ούτε καν να υποθέσουν ότι μπορούν να έχουν παράπονα από Εμένα, αλλά
δείχνουν σταθερά την πίστη τους σ’ Εμένα. Έχω ακούσει τα λόγια που έχουν ειπωθεί από
καρδιάς από τόσους πολλούς ανθρώπους, τις αφηγήσεις τόσων πολλών ανθρώπων για τις
οδυνηρές εμπειρίες εν μέσω των βασάνων τους. Έχω δει τόσους πολλούς οι οποίοι, ακόμα και
στις πιο φρικτές δοκιμασίες τους, προσφέρουν την αφοσίωσή τους σ’ Εμένα, και έχω
παρακολουθήσει τόσους πολλούς, οι οποίοι, καθώς βαδίζουν στο κακοτράχαλο μονοπάτι,
πασχίζουν να βρουν μια διέξοδο. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, δεν έχουν διαμαρτυρηθεί
ποτέ, ακόμα και όταν, μη μπορώντας να βρουν το φως, αποκαρδιώθηκαν. Δεν
διαμαρτυρήθηκαν ποτέ. Από την άλλη, έχω επίσης ακούσει τόσους πολλούς ανθρώπους να
ξεσπάνε βλαστημώντας από τα βάθη της καρδιά τους, να καταριούνται τους Ουρανούς και να
κατηγορούν τη γη και έχω δει, επίσης, τόσους πολλούς ανθρώπους να αφήνονται στην
απελπισία μέσα στη θλίψη τους, πετώντας τον εαυτό τους σαν σκουπίδια στον
σκουπιδοτενεκέ, για να σκεπαστούν με βρομιά και λίγδα. Έχω ακούσει τόσους πολλούς να
καβγαδίζουν μεταξύ τους, επειδή κάποια αλλαγή θέσης, με τις συνεπακόλουθες αλλαγές στις
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εκφράσεις των προσώπων τους, οδήγησε σε αλλαγή των σχέσεών τους με τους συνανθρώπους
τους, έτσι που φίλοι παύουν να είναι φίλοι και γίνονται εχθροί, κάνοντας λεκτικές επιθέσεις ο
ένας στον άλλο. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων χρησιμοποιούν τα λόγια Μου σαν
σφαίρες από κάποιο πολυβόλο, ανοίγοντας πυρ εναντίον άλλων απροειδοποίητα, σε βαθμό
που ο κόσμος των ανθρώπων έχει γεμίσει παντού με θορυβώδεις κραυγές που κομματιάζουν
τη γαλήνια ηρεμία. Ευτυχώς, αυτό συμβαίνει τώρα, σήμερα. Διαφορετικά, ποιος ξέρει πόσοι
θα μπορούσαν να χαθούν κάτω από τον ανηλεή καταιγισμό των πυρών από αυτό το
πολυβόλο.
Η βασιλεία Μου, ακολουθώντας τα λόγια που εκφέρω και συμβαδίζοντας με τις
καταστάσεις όλης της ανθρωπότητας, βήμα προς βήμα, κατέρχεται στη γη. Ο άνθρωπος δεν
τρέφει πλέον ανησυχητικές σκέψεις, ούτε «λαμβάνει υπόψη του» άλλους ανθρώπους ή
«σκέφτεται» για λογαριασμό τους. Κι έτσι, δεν υπάρχουν πλέον εριστικές διαφωνίες στη γη
και, ακολουθώντας την εκφορά των λόγων Μου, αποσύρονται τα διάφορα «όπλα» της
σύγχρονης εποχής. Ο άνθρωπος ξαναβρίσκει την ειρήνη με τον άνθρωπο, η ανθρώπινη
καρδιά γι’ άλλη μια φορά ακτινοβολεί ένα πνεύμα αρμονίας και κανείς πλέον δεν βρίσκεται
να αμύνεται απέναντι σε συγκαλυμμένες επιθέσεις. Όλη η ανθρωπότητα έχει επιστρέψει στο
φυσιολογικό και έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μέσα στο νέο περιβάλλον, ένας αξιόλογος
αριθμός ανθρώπων κοιτάζουν γύρω τους, αισθάνονται σαν να έχουν εισέλθει σε έναν
ολοκαίνουριο κόσμο και, λόγω αυτού, δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν αμέσως στο
παρόν περιβάλλον τους ή να μπουν κατευθείαν στον σωστό δρόμο. Επομένως, εδώ ισχύει το
«Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σαρξ ασθενής», όσον αφορά την ανθρωπότητα. Παρόλο που
Εγώ ο ίδιος δεν έχω, όπως ο άνθρωπος, γευτεί την πικρία της αντιξοότητας, γνωρίζω τα πάντα
σχετικά με τις ανεπάρκειες του ανθρώπου. Γνωρίζω από κοντά τις ανάγκες του ανθρώπου και
η κατανόησή Μου για τις αδυναμίες του είναι πλήρης. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν χλευάζω τον
άνθρωπο για τα ελαττώματά του. Εγώ απλώς χορηγώ, ανάλογα με τις άδικες πράξεις του, ένα
ταιριαστό μέτρο «εκπαίδευσης», προκειμένου να δώσω στον καθένα μεγαλύτερη δυνατότητα
να εισέλθει στον σωστό δρόμο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάψουν να είναι σαν
περιπλανώμενα ορφανά και να γίνουν λατρεμένα μωρά, με ένα σπιτικό. Παρόλα αυτά, οι
ενέργειές Μου διέπονται από αρχές. Εάν τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν την προθυμία να
απολαύσουν την ευδαιμονία που υπάρχει σ’ Εμένα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να
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συμβαδίσω με τις επιθυμίες τους και να τους στείλω μέσα στο πηγάδι της αβύσσου. Σ’ αυτό το
σημείο, κανείς δεν θα πρέπει πια να τρέφει παράπονα στην καρδιά του, αλλά θα πρέπει όλοι
να μπορούν να δουν τη δικαιοσύνη Μου στις διευθετήσεις που έχω κάνει. Δεν επιβάλλω στην
ανθρωπότητα να Με αγαπήσει, ούτε χτυπώ οποιοδήποτε ανθρώπινο ον για να Με αγαπήσει.
Σ’ Εμένα υπάρχει πλήρης ελευθερία, πλήρης απελευθέρωση. Αν και η μοίρα του ανθρώπου
βρίσκεται στα χέρια Μου, έχω δώσει στον άνθρωπο ελεύθερη βούληση, η οποία δεν υπόκειται
στον έλεγχό Μου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι δεν θα επινοούν τρόπους να μπλέκουν
σε μπελάδες εξαιτίας των διοικητικών διαταγμάτων Μου, αλλά, αντιθέτως, στηριζόμενοι στη
μεγαθυμία Μου, θα κερδίζουν την απελευθέρωση. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, χωρίς κανέναν
περιορισμό απέναντί Μου, αναζητούν τη δική τους διέξοδο στην προσπάθειά τους να
απελευθερωθούν.
Μεταχειρίστηκα πάντοτε την ανθρωπότητα φιλελεύθερα, χωρίς ποτέ να θέτω ανεπίλυτα
προβλήματα, χωρίς ποτέ να βάζω τον οποιονδήποτε σε δυσκολίες. Έτσι δεν είναι; Παρόλο
που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν Με αγαπούν, χωρίς να ενοχληθώ καθόλου από αυτού του
είδους τη συμπεριφορά, έχω προσφέρει στα ανθρώπινα όντα ελευθερία, δίνοντάς τους
μεγάλα περιθώρια, επιτρέποντάς τους να κολυμπούν στην πικροθάλασσα. Γιατί ο άνθρωπος
είναι ένα σκάφος που δεν πρέπει να τιμηθεί: παρόλο που βλέπει την ευλογία που κρατώ στα
χέρια Μου, δεν ενδιαφέρεται να την απολαύσει, παρά προτιμά να αρπάξει ένα μαστίγωμα
από τα χέρια του Σατανά, καταδικάζοντας έτσι τον εαυτό του να τον ρουφήξει ο Σατανάς σαν
«τροφή». Φυσικά, υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι έχουν δει το φως Μου με τα μάτια τους, κι
έτσι, έστω και αν ζουν μέσα στην ομίχλη της σημερινής εποχής, δεν έχουν χάσει την πίστη
τους στο φως εξαιτίας αυτής της ομίχλης που κρύβει τα πάντα, αλλά συνεχίζουν να ψάχνουν
ψηλαφώντας μέσα στην ομίχλη, αν και βαδίζουν σ’ ένα μονοπάτι διάσπαρτο με εμπόδια.
Όταν ο άνθρωπος επαναστατεί εναντίον Μου, εξαπολύω το εξαγριωμένο μένος Μου εναντίον
του, κι έτσι ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί εξαιτίας της ανυπακοής του. Όταν Με υπακούει,
παραμένω κρυμμένος απ’ αυτόν, εξάπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αγάπη στο βάθος της
καρδιάς του, μια αγάπη η οποία δεν επιδιώκει να Με καλοπιάσει, αλλά να Mου προσφέρει
ευχαρίστηση. Τόσο πολλές φορές, κατά την αναζήτηση του ανθρώπου για Εμένα, έχω κλείσει
τα μάτια Μου και έχω παραμείνει σιωπηλός, έτσι ώστε να πυροδοτήσω μέσα του αληθινή
πίστη. Αλλά, όταν δεν μιλάω, η πίστη του ανθρώπου αλλάζει μέσα σε μια στιγμή, κι έτσι το
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μόνο που βλέπω είναι τα πλαστά του «εμπορεύματα», καθώς ο άνθρωπος ποτέ δεν Με έχει
αγαπήσει ειλικρινά. Όταν εκδηλώνομαι, μόνον τότε όλοι οι άνθρωποι κάνουν μια τρομερή
επίδειξη «πίστης». Αλλά, όταν είμαι κρυμμένος στο κρυφό Μου μέρος, τότε γίνονται
αδύναμοι και δειλοί, λες και φοβούνται μήπως Με υβρίσουν· υπάρχουν, μάλιστα, κάποιοι που
επειδή αδυνατούν να δουν το πρόσωπό Μου, Με υποβάλλουν σε «εις βάθος επεξεργασία», κι
έτσι αρνούνται την αλήθεια της ύπαρξής Μου. Τόσο πολλοί άνθρωποι παραμένουν σ’ αυτήν
την κατάσταση· τόσο πολλοί έχουν αυτήν τη νοοτροπία. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από
την τάση που έχουν όλοι οι άνθρωποι να συγκαλύπτουν αυτό που είναι άσχημο μέσα τους.
Λόγω αυτού, διστάζουν να επιστήσουν την προσοχή στις ανεπάρκειές τους και παραδέχονται
την αλήθεια των λόγων Μου μόνο τρίζοντας τα δόντια και κρύβοντας το πρόσωπό τους.
17 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 19
Αποτελεί την υποχρέωση του ανθρώπου να εκλαμβάνει τα λόγια Μου ως βάση για την
επιβίωσή του. Ο άνθρωπος πρέπει να καθορίσει το δικό του ξεχωριστό μερίδιο σε κάθε ένα
μέρος των λόγων Μου. Εάν δεν το κάνει, θα σημαίνει ότι επιζητά την ίδια του την
καταστροφή και ότι γυρεύει περιφρόνηση. Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν και, εξαιτίας
αυτού, αντί να Μου προσφέρουν τη ζωή τους ως αντάλλαγμα, το μόνο που κάνουν είναι να
παρελαύνουν ενώπιόν Μου κρατώντας σκουπίδια στα χέρια, προσπαθώντας με αυτόν τον
τρόπο να Με ικανοποιήσουν. Όμως, κάθε άλλο παρά ικανοποιούμαι από την κατάσταση ως
έχει κι εξακολουθώ να έχω απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Αγαπώ τις συνεισφορές των
ανθρώπων, όμως μισώ τις απαιτήσεις τους. Οι καρδιές όλων των ανθρώπων είναι γεμάτες
απληστία. Φαίνεται σαν η ανθρώπινη καρδιά να είναι υποδουλωμένη στον διάβολο και ο
άνθρωπος να είναι ανήμπορος να απελευθερωθεί και να την προσφέρει σ’ Εμένα. Όταν
μιλάω, ο άνθρωπος ακούει τη φωνή Μου καθηλωμένος, όμως όταν σταματάω να μιλάω,
αρχίζει και πάλι τα δικά του «εγχειρήματα» και παύει να λαμβάνει υπόψη του τα λόγια Μου,
σαν αυτά να ήταν απλώς ένα παράρτημα του εγχειρήματός του. Δεν υπήρξα ποτέ ελαστικός
448

απέναντι στους ανθρώπους, αλλά έχω επίσης υπάρξει υπομονετικός και ανεκτικός προς τους
ανθρώπους. Έτσι, ως αποτέλεσμα της επιείκειάς Μου, όλα τα ανθρώπινα όντα υπερεκτιμούν
τον εαυτό τους και είναι ανίκανα για αυτογνωσία και αυτοκριτική· εκμεταλλεύονται την
ανεκτικότητά Μου για να Με εξαπατήσουν. Ούτε ένας ανάμεσα στους ανθρώπους δεν
νοιάζεται πραγματικά για Μένα, κι ούτε ένας δεν Με εκτιμά πραγματικά ως κάτι το πολύτιμο
που φυλάει στην καρδιά του. Μόνο όταν έχουν χρόνο για χάσιμο, στρέφουν προς Εμένα το
απερίσκεπτο βλέμμα τους. Οι προσπάθειες που έχω καταβάλει για τους ανθρώπους είναι ήδη
ανυπολόγιστες. Έχω εκπονήσει ένα έργο άνευ προηγουμένου για τον άνθρωπο και, πέραν
αυτού, του έχω δώσει ένα επιπρόσθετο φορτίο, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει σε
γνώση και να υποστεί μια αλλαγή από αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Δεν ζητώ από τον
άνθρωπο να είναι απλώς ένας «καταναλωτής», αλλά του ζητώ να γίνει ένας «παραγωγός»,
ικανός να επιφέρει την ήττα του Σατανά. Παρόλο που μπορεί να μη ζητάω τίποτα από τον
άνθρωπο, έχω, ωστόσο, πρότυπα για τις απαιτήσεις που θέτω, επειδή υπάρχει κάποιος
σκοπός στα όσα κάνω, καθώς και μια βάση για τις ενέργειές Μου: Δεν χαζολογάω έτσι
ασκόπως, όπως φαντάζεται ο άνθρωπος, ούτε διαμορφώνω τους ουρανούς, τη γη και τις
μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας έτσι, απλώς από πείσμα και ιδιοτροπία. Μέσα από
το έργο Μου, ο άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να δει κάτι, κάτι να κερδίσει. Δεν θα πρέπει να
κατασπαταλά την άνοιξη της νιότης του ή να αντιμετωπίζει την ίδια του τη ζωή ως ένα
ένδυμα, το οποίο αδιάφορα αφήνεται να μαζεύει σκόνη. Αντιθέτως, θα πρέπει να επιτηρεί
αυστηρά τον εαυτό του, να επωφελείται από την αφθονία Μου και να απολαμβάνει, μέχρι,
για χάρη Μου, να μην μπορεί να επιστρέψει πλέον στον Σατανά, και για χάρη Μου να
εξαπολύσει μια επίθεση εναντίον του Σατανά. Δεν είναι τόσο απλό αυτό που ζητάω από τον
άνθρωπο;
Όταν μια αχνή αχτίδα φωτός αρχίζει να λάμπει από την Ανατολή, όλοι οι άνθρωποι στο
σύμπαν στρέφουν την προσοχή τους επί του παρόντος προς το φως της Ανατολής. Έχοντας
βγει από τον λήθαργο στον οποίον ήταν βυθισμένη, η ανθρωπότητα πηγαίνει για να
παρατηρήσει την πηγή αυτού του ανατολικού φωτός, όμως, λόγω των ορίων της ανθρώπινης
δύναμης, κανένας δεν μπορεί να δει το μέρος απ’ όπου προέρχεται το φως. Όταν τα πάντα
μέσα στο σύμπαν φωτιστούν πλήρως, ο άνθρωπος θα ξυπνήσει από τον ύπνο και τα όνειρά
του και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσει ότι η ημέρα Μου φτάνει σιγά-σιγά στον κόσμο. Όλη η
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ανθρωπότητα γιορτάζει, λόγω του ερχομού του φωτός και λόγω αυτού δεν κάνει πλέον ύπνο
βαθύ και δεν είναι πλέον αναίσθητη. Υπό την ακτινοβολία του φωτός Μου, όλοι οι άνθρωποι
αποκτούν διαύγεια στο πνεύμα και στην όρασή τους και άξαφνα αφυπνίζονται από τη χαρά
της ζωής. Υπό την κάλυψη ενός πέπλου ομίχλης, παρατηρώ τον κόσμο. Τα ζώα είναι όλα σε
κατάσταση ηρεμίας. Λόγω του ερχομού αυτής της αχνής αχτίδας φωτός, τα πάντα μέσα στη
δημιουργία συνειδητοποιούν ότι μια νέα ζωή πλησιάζει. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλα τα ζώα
ξεπροβάλλουν από τη σπηλιά τους σε αναζήτηση τροφής. Τα φυτά, φυσικά, δεν αποτελούν
εξαίρεση και υπό την ακτινοβολία του φωτός τα πράσινα φύλλα τους σπινθηροβολούν μια
στιλπνή λάμψη, περιμένοντας να αφιερώσουν το δικό τους ξεχωριστό μερίδιο σ’ Εμένα, όταν
θα βρίσκομαι στη γη. Όλα τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν την έλευση του φωτός, αλλά
ταυτόχρονα τη φοβούνται, ανησυχώντας ότι δεν θα μπορούν πλέον να κρύψουν την ασχήμια
τους, καθώς ο άνθρωπος στέκεται ολόγυμνος, χωρίς τίποτα να τον καλύπτει. Πόσοι άνθρωποι
έχουν βρεθεί σε κατάσταση πανικού εξαιτίας της έλευσης του φωτός και πόσοι είναι σε
κατάσταση σοκ από την εμφάνιση του φωτός; Πόσοι άνθρωποι κατακλύζονται από αμέτρητες
τύψεις μόλις αντίκρισαν το φως, νιώθοντας αποτροπιασμό για την ακαθαρσία τους, αλλά
ανήμποροι να αλλάξουν το τετελεσμένο γεγονός, μπορούν μόνο να περιμένουν από Εμένα να
ορίσω την ποινή τους. Πόσοι άνθρωποι, εξευγενισμένοι από τα δεινά του σκότους, στην όψη
του φωτός δέχονται ένα ισχυρό χτύπημα από το βαθύ του νόημα και, έκτοτε, το
σφιχταγκαλιάζουν στο στήθος τους, τρομοκρατημένοι μήπως το χάσουν πάλι. Τόσο πολλοί
άνθρωποι, αντί να εκτροχιαστούν από την ξαφνική εμφάνιση του φωτός, συνεχίζουν απλώς
να κάνουν την καθημερινή δουλειά τους όπως πριν, επειδή είναι τυφλοί τόσο καιρό που δεν
συνειδητοποιούν τον ερχομό του φωτός, ούτε και παίρνουν ευχαρίστηση από αυτό. Στις
καρδιές τους οι άνθρωποι δεν Με έχουν ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Όσον αφορά τους
ανθρώπους, αδιαφορούν για το αν υπάρχω ή όχι, λες κι η ζωή του ανθρώπου δεν θα γινόταν
πιο μοναχική αν δεν υπήρχα, κι αν υπήρχα, δεν θα κέρδιζε καμία απόλαυση. Επειδή τα
ανθρώπινα όντα δεν Με περιβάλλουν με αγάπη, οι χαρές που τους δίνω είναι λίγες. Όμως,
από τη στιγμή που οι άνθρωποι θα Μου αποδώσουν έστω κι ένα ψήγμα λατρείας, τότε θα
αλλάξει και η δική Μου η στάση απέναντί τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, μόνο όταν οι άνθρωποι
ενστερνιστούν αυτόν τον νόμο, θα είναι αρκετά τυχεροί ώστε να αφιερώσουν τους εαυτούς
τους σ’ Εμένα και να ζητήσουν αυτά που κρατάω στο χέρι Μου. Είναι βέβαιο ότι η αγάπη του
ανθρώπου για Μένα δεν έγκειται αποκλειστικά στα ίδια συμφέροντά του; Είναι βέβαιο ότι η
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πίστη του σ’ Εμένα δεν έγκειται αποκλειστικά σ’ αυτά που προσφέρω; Μήπως ο άνθρωπος,
εκτός αν δει το φως Μου, είναι ανίκανος να Με αγαπήσει ειλικρινά μέσω της πίστης του;
Είναι βέβαιο ότι η δύναμη και το σφρίγος του ανθρώπου δεν περιορίζονται στην
πραγματικότητα από τις σημερινές συνθήκες; Μήπως ο άνθρωπος πρέπει να έχει θάρρος για
να Με αγαπήσει;
Βασιζόμενα στην ύπαρξή Μου, τα μυριάδες στοιχεία της δημιουργίας υποτάσσονται
πειθήνια στους τόπους όπου κατοικούν και δεν ενδίδουν στην ακολασία, λόγω απουσίας της
πειθαρχίας Μου. Συνεπώς, τα βουνά γίνονται σύνορα ανάμεσα στα έθνη της γης, τα ύδατα
γίνονται σύνορα που διατηρούν τους λαούς χώρια ανάμεσα στις στεριές, ενώ ο αέρας γίνεται
αυτό που ρέει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον μέσα στον χώρο της γης. Μόνο οι άνθρωποι
είναι ανίκανοι να υπακούσουν πραγματικά τις απαιτήσεις του θελήματός Μου. Γι’ αυτό λέω
ότι μέσα σε όλη τη δημιουργία, μόνο ο άνθρωπος ανήκει στην κατηγορία των ανυπάκουων. Ο
άνθρωπος ποτέ δεν υποτάχθηκε πραγματικά σ’ Εμένα, και γι’ αυτό τον κρατάω από πάντα
υπό καθεστώς αυστηρής πειθαρχίας. Αν διαφύγει από τους ανθρώπους ότι η δόξα Μου φτάνει
μέχρι τα πέρατα του σύμπαντος, τότε θα πάρω σίγουρα όλη τη δόξα Μου και θα την κάνω να
εκδηλωθεί μπροστά τους. Επειδή, λόγω της μίανσής του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να
αντικρίσει τη δόξα Μου, επί χιλιάδες χρόνια δεν έκανα ποτέ την εμφάνισή Μου, παρά έμενα
κρυμμένος. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δόξα Μου δεν εκδηλώθηκε ποτέ μπροστά στους ανθρώπους,
και οι άνθρωποι ήταν πάντοτε βυθισμένοι στην απύθμενη άβυσσο της αμαρτίας. Έχω
συγχωρέσει την ανηθικότητα των ανθρώπων, όμως τα ανθρώπινα όντα δεν ξέρουν πώς να
προφυλάσσουν τον εαυτό τους και, αντιθέτως, εκτίθενται πάντοτε ανοιχτά στην αμαρτία,
αφήνοντας την αμαρτία να τους βλάψει. Αυτό δεν αποτελεί έλλειψη αυτοσεβασμού και
αυτοεκτίμησης; Υπάρχει κανείς, ανάμεσα στους ανθρώπους, που να μπορεί να αγαπήσει
πραγματικά; Πόσα γραμμάρια μπορεί να ζυγίζει η αφοσίωση του ανθρώπου; Δεν υπάρχουν
νοθευμένα αγαθά αναμεμιγμένα στην αυτοαποκαλούμενη αυθεντικότητά του; Η αφοσίωσή
του δεν συνιστά εξολοκλήρου ένα σύμφυρμα; Αυτό που απαιτώ είναι η αμέριστη αγάπη του
ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει και, παρόλο που επιζητά να Με γνωρίσει, δεν θα
Μου προσφέρει την αληθινή και ειλικρινή καρδιά του. Δεν απαιτώ από τον άνθρωπο κάτι που
δεν είναι πρόθυμος να δώσει. Αν Μου παρέχει την αφοσίωσή του, θα τη δεχθώ χωρίς
αντίρρηση λόγω ευγένειας. Αν, όμως, δεν Με εμπιστεύεται και αρνείται να προσφέρει ακόμα
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και το παραμικρό από τον εαυτό του σ’ Εμένα, αντί να ενοχληθώ από αυτό, απλώς θα τον
ξεφορτωθώ με κάποιον άλλο τρόπο και θα κανονίσω για εκείνον έναν κατάλληλο προορισμό.
Ο κεραυνός που σκίζει τους ουρανούς τσακίζει τον άνθρωπο, τα θεόρατα βουνά, καθώς
γκρεμίζονται, τον θάβουν από κάτω, τα άγρια θηρία τον κατασπαράζουν από την πείνα, και
τα κύματα των ωκεανών φουσκώνουν και τον καταπίνουν. Καθώς η ανθρωπότητα
σπαράσσεται από αδελφοκτόνες διαμάχες, όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την ίδια την
καταστροφή τους μέσα από μεγάλες συμφορές που προέρχονται από την ίδια την
ανθρωπότητα.
Η βασιλεία επεκτείνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, διαμορφώνεται εν μέσω της
ανθρωπότητας, ορθώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη ικανή να
καταστρέψει τη βασιλεία Μου. Από τον λαό που ανήκει σήμερα στη βασιλεία Μου, ποιοι από
εσάς δεν είναι άνθρωποι που να ανήκουν στο ανθρώπινο γένος; Ποιος από εσάς βρίσκεται
εκτός της ανθρώπινης κατάστασης; Όταν το νέο σημείο εκκίνησής Μου ανακοινωθεί στα
πλήθη, πώς θα αντιδράσει η ανθρωπότητα; Έχετε δει ιδίοις όμμασι την κατάσταση της
ανθρωπότητας. Είναι σίγουρο ότι δεν εξακολουθείτε να τρέφετε ελπίδες ότι θα αντέξετε για
πάντα σε αυτόν τον κόσμο; Τώρα βαδίζω ανάμεσα στον λαό Μου, ζω ανάμεσα στον λαό Μου.
Σήμερα, εκείνοι που έχουν γνήσια αγάπη για Μένα, τέτοιοι άνθρωποι είναι ευλογημένοι.
Ευλογημένοι εκείνοι που Μου υποτάσσονται, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν μια θέση στη
βασιλεία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που Με γνωρίζουν, οι οποίοι σίγουρα θα έχουν ισχύ στη
βασιλεία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που Με επιζητούν, οι οποίοι σίγουρα θα ξεφύγουν από τα
δεσμά του Σατανά και θα απολαμβάνουν την ευλογία Μου. Ευλογημένοι εκείνοι που μπορούν
να απαρνηθούν τον εαυτό τους, οι οποίοι σίγουρα θα εισέλθουν στην κατοχή Μου και θα
κληρονομήσουν την αφθονία της βασιλείας Μου. Εκείνους που τρέχουν ολόγυρα για χάρη
Μου θα τους θυμάμαι, εκείνους που ξοδεύουν για χάρη Μου θα τους αγκαλιάσω χαρωπά,
εκείνους που Μου κάνουν προσφορές θα τους παρέχω απολαύσεις. Εκείνους που βρίσκουν
την απόλαυση στα λόγια Μου θα τους ευλογήσω. Θα αποτελέσουν σίγουρα τους πυλώνες που
συγκρατούν το επιστύλιο της βασιλείας Μου, θα απολαμβάνουν σίγουρα απαράμιλλης
αφθονίας στον οίκο Μου και κανένας δεν θα μπορεί να συγκριθεί μαζί τους. Αποδεχθήκατε
ποτέ τις ευλογίες που σας δόθηκαν; Γυρέψατε ποτέ τις υποσχέσεις που σας έγιναν; Είναι
σίγουρο ότι, υπό την καθοδήγηση του φωτός Μου, θα σπάσετε αυτήν τη θηλιά με την οποία
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σας στραγγαλίζουν οι δυνάμεις του σκότους. Είναι σίγουρο ότι, εν μέσω του σκότους, δεν θα
χάσετε το φως που σας οδηγεί. Θα είστε σίγουρα οι κυρίαρχοι όλης της δημιουργίας. Θα είστε
σίγουρα νικητές ενώπιον του Σατανά. Είναι σίγουρο ότι, με την πτώση της βασιλείας του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, θα ξεχωρίσετε ανάμεσα στις ορδές των μυριάδων για να γίνετε
μάρτυρες της νίκης Μου. Η στάση σας θα είναι σίγουρα αποφασιστική και ακλόνητη στη γη
του Σινείμ. Μέσα από τα δεινά που υπομένετε θα κληρονομήσετε τις ευλογίες που
προέρχονται από Εμένα και θα ακτινοβολήσετε σίγουρα τη δόξα Μου σ’ ολόκληρο το σύμπαν.
19 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 20
Τα πλούτη του οίκου Μου είναι αναρίθμητα και ασύλληπτα, παρόλα αυτά, ο άνθρωπος
δεν ήρθε ποτέ σ’ Εμένα για να τα απολαύσει. Δεν είναι ικανός να τα απολαύσει μόνος του,
ούτε να προστατέψει τον εαυτό του με τις δικές του προσπάθειες· αντιθέτως, ανέκαθεν
εναπόθετε την εμπιστοσύνη του σε άλλους. Απ’ όλους αυτούς που κοιτάζω, κανένας δεν Με
ζήτησε ποτέ από μόνος του και άμεσα. Όλοι έρχονται ενώπιόν Μου μετά την παρότρυνση
άλλων, ακολουθώντας την πλειονότητα, και είναι απρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα ή να
επενδύσουν χρόνο για να εμπλουτίσουν τις ζωές τους. Επομένως, κανένας ανάμεσα στους
ανθρώπους δεν έχει ζήσει ποτέ μέσα στην πραγματικότητα και όλοι οι άνθρωποι ζούνε ζωές
χωρίς νόημα. Λόγω των επί μακρόν καθιερωμένων τρόπων και εθίμων του ανθρώπου, τα
σώματα όλων των ανθρώπων είναι εμποτισμένα με την οσμή του εγκόσμιου χώματος. Ως εκ
τούτου, ο άνθρωπος έχει γίνει ανάλγητος, αναίσθητος απέναντι στην απόγνωση του κόσμου
και, αντιθέτως, καταπιάνεται με το πώς να ικανοποιεί τον εαυτό του σε αυτήν την παγωμένη
γη. Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει την παραμικρή θέρμη και στερείται οποιουδήποτε ίχνους
ανθρωπότητας ή φωτός· ωστόσο, εκείνος εξοικειώθηκε τόσο μαζί της, υπομένοντας μια ζωή
χωρίς αξία, κατά την οποία τρέχει χωρίς να πετυχαίνει τίποτα. Εν ριπή οφθαλμού, η ημέρα
του θανάτου πλησιάζει και τον άνθρωπο τον βρίσκει πικρός θάνατος. Σε αυτόν τον κόσμο, δεν
κατάφερε ποτέ τίποτα ούτε κέρδισε τίποτα, παρά μόνο βιαστικά έρχεται και βιαστικά
αναχωρεί. Κανένας απ’ αυτούς που βλέπουν τα μάτια Μου δεν έφερε ποτέ τίποτα, ούτε πήρε
τίποτα, γι’ αυτό ο άνθρωπος νιώθει ότι ο κόσμος είναι άδικος. Ωστόσο, κανένας τους δεν
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βιάζεται να φύγει. Περιμένουν απλώς την ημέρα που θα εκπληρωθεί ξαφνικά η υπόσχεσή
Μου προς τους ανθρώπους από τον ουρανό, η οποία θα τους επιστρέψει, τη στιγμή που θα
έχουν ξεστρατίσει, να αντικρίσουν για άλλη μια φορά την οδό της αιώνιας ζωής. Γι’ αυτό, ο
άνθρωπος εστιάζει επάνω σε κάθε πράξη και ενέργειά Μου, για να δει αν έχω κρατήσει
πραγματικά την υπόσχεσή Μου απέναντί του. Όταν βρίσκεται εν μέσω τρομερών δεινών,
όταν πονάει φρικτά ή ταλανίζεται από δοκιμασίες και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, ο
άνθρωπος καταριέται την ημέρα που γεννήθηκε, ώστε να δραπετεύσει συντομότερα από τα
προβλήματά του και να μεταβεί σε έναν άλλον, ιδεώδη τόπο. Όμως, όταν οι δοκιμασίες
τελειώσουν, ο άνθρωπος γεμίζει από χαρά. Γιορτάζει την ημέρα της γέννησής του επάνω στη
γη και ζητάει να ευλογήσω εκείνη την ημέρα. Εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωπος δεν αναφέρει
πλέον τους όρκους του παρελθόντος, τρέμει μήπως ο θάνατος του χτυπήσει και δεύτερη φορά
την πόρτα. Όταν τα χέρια Μου ανυψώνουν τον κόσμο, οι άνθρωποι χορεύουν με χαρά, δεν
είναι πλέον θλιμμένοι και όλοι εξαρτώνται από Εμένα. Όταν καλύπτω το πρόσωπό Μου με τα
χέρια Μου και πατάω τους ανθρώπους κάτω από το έδαφος, αυτοί αμέσως νιώθουν να τους
κόβεται η ανάσα και μόλις και μετά βίας μπορούν να επιβιώσουν. Όλοι Με ζητούν,
τρομοκρατημένοι μήπως τους καταστρέψω, καθώς όλοι επιθυμούν να αντικρίσουν την ημέρα
που θα δοξαστώ. Ο άνθρωπος εκλαμβάνει την ημέρα Μου ως την αρχή της ύπαρξής του, ενώ
ο μόνος λόγος που έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα, είναι επειδή οι άνθρωποι
περιμένουν πότε θα έρθει η ημέρα της δόξας Μου. Η ευλογία που διατάχθηκε από τα χείλη
Μου ορίζει ότι εκείνοι που γεννήθηκαν κατά τις έσχατες ημέρες είναι αρκετά τυχεροί, καθώς
θα αντικρίσουν όλη τη δόξα Μου.
Ανά τους αιώνες, πολλοί αναχώρησαν από αυτόν τον κόσμο γεμάτοι απογοήτευση και
απροθυμία, ενώ πολλοί έχουν έρθει σ’ αυτόν γεμάτοι ελπίδα και πίστη. Διευθέτησα τον
ερχομό πολλών ανθρώπων, και έδιωξα και πολλούς. Αμέτρητοι άνθρωποι πέρασαν από τα
χέρια Μου. Πολλά πνεύματα ρίχτηκαν στον Άδη, πολλοί έζησαν μέσα στη σάρκα και πολλοί
πέθαναν και ξαναγεννήθηκαν στη γη. Παρόλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν είχε την
ευκαιρία να απολαύσει τις ευλογίες της βασιλείας σήμερα. Έδωσα τόσα πολλά στον άνθρωπο,
όμως αυτός κέρδισε τόσα λίγα, επειδή η επέλαση των δυνάμεων του Σατανά τον κατέστησε
ανίκανο να απολαύσει όλα Μου τα πλούτη. Είχε μόνο την καλή τύχη να τα κοιτάξει, αλλά ποτέ
του δεν μπόρεσε να τα απολαύσει πλήρως. Ο άνθρωπος δεν ανακάλυψε ποτέ το
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θησαυροφυλάκιο που είχε μέσα του για να λάβει τα πλούτη του ουρανού, κι έτσι έχασε τις
ευλογίες που του έδωσα. Δεν είναι το πνεύμα του ανθρώπου αυτό το χάρισμα που τον συνδέει
με το δικό Μου Πνεύμα; Γιατί ο άνθρωπος δεν Με συνέδεσε ποτέ με το πνεύμα του; Γιατί Με
πλησιάζει με τη σάρκα, αλλά είναι ανίκανος να το κάνει με το πνεύμα; Είναι η πραγματική
Μου όψη αυτή της σάρκας; Γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ουσία Μου; Έχει υπάρξει ποτέ
πραγματικά οποιοδήποτε ίχνος από Εμένα στο πνεύμα του ανθρώπου; Έχω εξαφανιστεί
πλήρως από το πνεύμα του ανθρώπου; Αν ο άνθρωπος δεν εισέλθει στη σφαίρα του
πνευματικού κόσμου, πώς θα μπορέσει να αντιληφθεί τις προθέσεις Μου; Υπάρχει αυτό το
στοιχείο στα μάτια των ανθρώπων που θα μπορούσε να διαπεράσει απευθείας τη σφαίρα του
πνευματικού κόσμου; Υπήρξαν πολλές φορές που κάλεσα τον άνθρωπο μέσω του Πνεύματός
Μου, όμως ο άνθρωπος αντιδρά σαν να τον έχω μαχαιρώσει, Με παρατηρεί από απόσταση,
τρέμοντας ότι θα τον οδηγήσω σε κάποιον άλλον κόσμο. Υπήρξαν πολλές φορές που
διερεύνησα το πνεύμα του ανθρώπου, όμως αυτός παραμένει εντελώς επιλήσμων, τρέμει το
φυλλοκάρδι του μήπως μπω στο σπίτι του και αδράξω την ευκαιρία για να του πάρω όλα του
τα υπάρχοντα. Επομένως, με κλείνει απ’ έξω και δεν Με αφήνει να κοιτάζω τίποτα άλλο, παρά
μια κρύα, ερμητικά κλειστή πόρτα. Υπήρξαν πολλές φορές που ο άνθρωπος έπεσε και εγώ τον
έσωσα, ωστόσο, μόλις αφυπνίζεται, αμέσως Με εγκαταλείπει και, χωρίς καν να τον αγγίξει η
αγάπη Μου, Μου ρίχνει ένα βλέμμα γεμάτο επιφυλακτικότητα· ποτέ δεν ζέστανα την καρδιά
του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα απαθές, ψυχρόαιμο ζώο. Παρόλο που έχει νιώσει τη
θέρμη του εναγκαλισμού Μου, ποτέ δεν συγκινήθηκε βαθιά από αυτόν. Ο άνθρωπος είναι σαν
ένας άγριος που ζει στα βουνά. Ποτέ δεν εκτίμησε την αγάπη Μου για την ανθρωπότητα.
Είναι απρόθυμος να Με προσεγγίσει· προτιμά να ζει στα βουνά, όπου έρχεται αντιμέτωπος με
την απειλή των άγριων θηρίων. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι απρόθυμος να βρει
καταφύγιο σ’ Εμένα. Δεν υποχρεώνω κανέναν άνθρωπο: Απλώς πραγματοποιώ το έργο Μου.
Θα έρθει η ημέρα που ο άνθρωπος θα κολυμπά δίπλα Μου εν μέσω του απέραντου ωκεανού,
ώστε να μπορεί να απολαμβάνει όλα τα πλούτη επί της γης και να μην κινδυνεύει μήπως τον
καταπιεί η θάλασσα.
Με την ολοκλήρωση των λόγων Μου, η βασιλεία σχηματίζεται σταδιακά επάνω στη γη
και ο άνθρωπος επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, κι έτσι, εγκαθίσταται στη γη η
βασιλεία της καρδιάς Μου. Μέσα στη βασιλεία, όλοι οι άνθρωποι του Θεού ανακτούν τη ζωή
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του κανονικού ανθρώπου. Ο παγερός χειμώνας φεύγει, για να πάρει τη θέση του ένας κόσμος
με πόλεις γεμάτες άνοιξη, όπου θα επικρατεί άνοιξη όλον τον χρόνο. Οι άνθρωποι δεν
έρχονται πλέον αντιμέτωποι με τον ζοφερό, μίζερο κόσμο του ανθρώπου, δεν υπομένουν
πλέον το ψύχος του κόσμου του ανθρώπου. Οι άνθρωποι δεν μάχονται μεταξύ τους, οι χώρες
δεν πολεμάνε μεταξύ τους, δεν γίνονται πλέον σφαγές και δεν υπάρχουν εκείνα τα ρυάκια
αίματος από τις σφαγές· όλοι οι τόποι πλημμυρίζουν από ευτυχία και παντού υπάρχει διάχυτη
εγκαρδιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Πηγαίνω από τόπο σε τόπο, απολαμβάνω επάνω
από τον θρόνο Μου, ζω ανάμεσα στ’ αστέρια. Και οι άγγελοι Μού προσφέρουν νέα τραγούδια
και νέους χορούς. Δεν κυλάνε πλέον δάκρυα στο πρόσωπό τους λόγω της ευθραυστότητάς
τους. Δεν ακούω πλέον, ενώπιόν Μου, τον ήχο από το κλάμα των αγγέλων, και κανένας δεν
Μου παραπονιέται πια για κακουχίες. Σήμερα, όλοι ζείτε ενώπιόν Μου· αύριο, θα ζείτε όλοι
στη βασιλεία Μου. Δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη ευλογία που δίνω στον άνθρωπο; Χάριν του
τιμήματος που πληρώνετε σήμερα, θα κληρονομήσετε τις ευλογίες του μέλλοντος και θα ζείτε
εν μέσω της δόξας Μου. Εξακολουθείτε να μην επιθυμείτε να συνδεθείτε με την ουσία του
Πνεύματός Μου; Εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ίδια σας τη σφαγή; Οι άνθρωποι είναι
πρόθυμοι να επιδιώξουν τις υποσχέσεις που μπορούν να αντιληφθούν, παρόλο που είναι
εφήμερες, και κανένας δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί τις υποσχέσεις του αύριο, παρόλο
που είναι για πάντα. Τα πράγματα που είναι ορατά στον άνθρωπο είναι τα πράγματα που θα
εκμηδενίσω, ενώ τα πράγματα που είναι ανεπαίσθητα στον άνθρωπο είναι αυτά που θα
επιτύχω. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος έχει υπολογίσει την ημέρα Μου, όμως κανένας δεν γνωρίζει την ακριβή
ημερομηνία, οπότε ο άνθρωπος μπορεί μόνο να ζει μέσα στην αποχαύνωση. Επειδή οι
μεγάλες επιθυμίες του ανθρώπου αντηχούν στους απέραντους ουρανούς και μετά
εξαφανίζονται, ο άνθρωπος έχει χάσει πολλάκις την ελπίδα του, με αποτέλεσμα να
κατηφορίσει στη σημερινή του κατάσταση. Οι ομιλίες Μου δεν αποσκοπούν να κάνουν τον
άνθρωπο να ψάχνει ημερομηνίες, ούτε να τον οδηγήσουν στην ίδια την καταστροφή του λόγω
της απόγνωσής του. Αυτό που επιθυμώ είναι να κάνω τον άνθρωπο να αποδεχτεί την
υπόσχεσή Μου και όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο να έχουν ένα μερίδιο στην υπόσχεσή
Μου. Αυτό που θέλω είναι έμβια όντα γεμάτα ζωή, όχι πτώματα βουτηγμένα στον θάνατο.
Μόλις καθίσω στο τραπέζι της βασιλείας, θα διατάξω όλους τους ανθρώπους επί της γης να
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δεχθούν την επιθεώρησή Μου. Δεν επιτρέπω την παρουσία οποιουδήποτε ακάθαρτου
ενώπιόν Μου. Δεν ανέχομαι καμία ανθρώπινη παρεμβολή στο έργο Μου. Όλοι εκείνοι που
παρεμβάλλονται στο έργο Μου ρίχνονται στο μπουντρούμι και, ακόμα και μετά την
απελευθέρωσή τους, εξακολουθούν να ταλανίζονται από συμφορές, καταδικασμένοι στις
πύρινες φλόγες της γης. Όταν ενσαρκώνομαι, οποιοσδήποτε θέτει υπό συζήτηση το έργο
Μου, το οποίο πραγματοποιώ με τη σάρκα Μου, θα λάβει την απέχθειά Μου. Υπήρξαν πολλές
φορές που υπενθύμισα σε όλους τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο με Εμένα
στη γη και ότι όποιος Με θεωρεί ίσο κι όμοιό του ή Με έλκει προς αυτόν για να αναπολήσει
τις στιγμές που πέρασε στο παρελθόν μαζί Μου, θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Αυτό
διατάζω. Σε αυτά τα θέματα δεν είμαι διόλου επιεικής απέναντι στον άνθρωπο. Όλοι εκείνοι
που παρεμβάλλονται στο έργο Μου και Μου παρέχουν συμβουλές, γίνονται αποδέκτες της
παίδευσής Μου και δεν θα τους συγχωρέσω ποτέ. Αν δεν μιλάω ευθέως, ο άνθρωπος δεν θα
έρθει ποτέ στα συγκαλά του και, άθελά του, θα γίνει αντικείμενο της παίδευσής Μου —
επειδή ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει μέσα από τη σάρκα Μου.
20 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 21
Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στο φως Μου και παραμένει σταθερός λόγω της σωτηρίας
Μου. Όταν Εγώ φέρνω τη σωτηρία σε όλο το σύμπαν, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπο
να συμπεριληφθεί στο ρεύμα Μου της αποκατάστασης, αλλά υπάρχουν πολλοί που
παρασύρονται και χάνονται δίχως ίχνος από αυτόν τον χείμαρρο της αποκατάστασης. Είναι
πολλοί που πνίγονται και καταποντίζονται από τα νερά του χειμάρρου. Και επίσης υπάρχουν
πολλοί που παραμένουν σταθεροί μέσα στον χείμαρρο, που ποτέ δεν έχασαν την αίσθηση του
προσανατολισμού, και που έχουν ακολουθήσει τον χείμαρρο μέχρι και σήμερα. Προχωρώ
παράλληλα με τον άνθρωπο, παρόλα αυτά ακόμα δεν Με γνωρίζει. Γνωρίζει μόνο τα ρούχα
που φοράω απέξω και αγνοεί όλον τον πλούτο που κρύβεται μέσα Μου. Παρότι προσφέρω
στον άνθρωπο και του παρέχω κάθε μέρα, δεν έχει την ικανότητα της αποδοχής, είναι
ανίκανος να λάβει όλο τον πλούτο που Εγώ του παρέχω. Δεν ξεφεύγει της προσοχής Μου
τίποτα από τη διαφθορά του ανθρώπου. Για Μένα, ο εσωτερικός του κόσμος είναι τόσο
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ξεκάθαρος όσο το φωτεινό φεγγάρι πάνω στην επιφάνεια του νερού. Δεν φέρομαι στον
άνθρωπο με επιπόλαιο τρόπο, ούτε κάνω μόνο τα τυπικά μαζί του. Απλώς ο άνθρωπος είναι
ανίκανος να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του, κι έτσι όλο το ανθρώπινο είδος πάντα
διαφθείρεται, και ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί από αυτήν τη διαφθορά.
Φτωχό, αξιολύπητο ανθρώπινο είδος! Γιατί ο άνθρωπος Με αγαπά, αλλά δεν μπορεί να
ακολουθήσει τις προθέσεις του Πνεύματός Μου; Μήπως δεν έχω αποκαλύψει τον εαυτό Μου
στο ανθρώπινο είδος; Αλήθεια, το ανθρώπινο είδος δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό Μου;
Μήπως έχω δείξει λίγο έλεος στο ανθρώπινο είδος; Ω, επαναστάτες όλης της ανθρωπότητας!
Πρέπει να καταστραφούν κάτω από τα πόδια Μου, να εξαφανιστούν καθώς Εγώ τους
παιδεύω, πρέπει την ημέρα που η μεγάλη Μου επιχείρηση θα ολοκληρωθεί να αποβληθούν
από το ανθρώπινο είδος, έτσι ώστε όλοι να γνωρίσουν το απαίσιό τους πρόσωπο. Το ότι ο
άνθρωπος σπάνια βλέπει το πρόσωπό Μου ή ακούει τη φωνή Μου οφείλεται στη σύγχυση
στην οποία βρίσκεται όλος ο κόσμος, στην απίστευτη οχλοβοή του, συνεπώς ο άνθρωπος είναι
πολύ τεμπέλης για να αναζητήσει το πρόσωπό Μου και να προσπαθήσει να καταλάβει την
καρδιά Μου. Αυτή δεν είναι η αιτία της διαφθοράς του ανθρώπου; Γι’ αυτό δεν βρίσκεται ο
άνθρωπος σε ανάγκη; Όλο το ανθρώπινο είδος ήταν πάντοτε μέσα στην πρόνοιά Μου. Αν δεν
ήταν έτσι και δεν έδειχνα έλεος, ποιος θα είχε επιζήσει μέχρι σήμερα; Ο πλούτος μέσα Μου
δεν έχει προηγούμενο, ωστόσο όλη η καταστροφή είναι επίσης στα χέρια Μου —και ποιος
μπορεί να ξεφύγει από την καταστροφή όποτε θέλει; Οι προσευχές βοηθούν τον άνθρωπο να
το κάνει αυτό; Ή τα δάκρυα στην καρδιά του ανθρώπου; Ο άνθρωπος ποτέ δεν
προσευχήθηκε αληθινά προς Εμένα, κι έτσι από όλο το ανθρώπινο είδος κανένας δεν έχει
ζήσει ποτέ όλη του τη ζωή μέσα στο φως της αλήθειας και οι άνθρωποι ζουν μόνο στην άστατη
εμφάνιση του φωτός. Αυτό είναι που οδήγησε στην ανάγκη την ανθρωπότητα.
Όλοι περιμένουν πώς και πώς, πρόθυμοι να κάνουν τα πάντα για να πάρουν κάτι από
Μένα, κι έτσι σύμφωνα με την ψυχολογία του ανθρώπου, τους δίνω υποσχέσεις για να τους
εμφυσήσω αληθινή αγάπη. Είναι αλήθεια η πραγματική αγάπη που δίνει στον άνθρωπο
δύναμη; Μήπως η πίστη του ανθρώπου σ’ Εμένα είναι αυτή που έχει συγκινήσει το Πνεύμα
Μου στον ουρανό; Ο ουρανός ούτε στο ελάχιστο δεν έχει επηρεαστεί ποτέ από τις ανθρώπινες
πράξεις κι αν ο τρόπος που Εγώ χειρίζομαι τον άνθρωπο βασιζόταν στην κάθε του πράξη, τότε
ολόκληρη η ανθρωπότητα θα ζούσε εν μέσω της παίδευσής Μου. Έχω δει πολλούς ανθρώπους
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με δάκρυα να τρέχουν στα μάγουλά τους κι έχω δει πολλούς ανθρώπους να προσφέρουν την
καρδιά τους σε αντάλλαγμα για τον πλούτο Μου. Παρόλη αυτή την «ευσέβεια», ποτέ δεν
έδωσα ελεύθερα όλα όσα έχω στον άνθρωπο επειδή έχει ξαφνικές παρορμήσεις, διότι ο
άνθρωπος ποτέ δεν ήταν με ευχαρίστηση πρόθυμος να αφοσιωθεί σ’ Εμένα. Έχω τραβήξει τις
μάσκες όλων των ανθρώπων και τις πέταξα στη λίμνη του πυρός, με αποτέλεσμα να μη
μείνουν ακλόνητα ούτε η υποτιθέμενη αφοσίωση αλλά ούτε και οι ικεσίες του ανθρώπου
ενώπιόν Μου. Ο άνθρωπος είναι σαν σύννεφο στον ουρανό: Όταν ουρλιάζει ο άνεμος,
φοβάται την ένταση της δύναμής του κι αιωρείται βιαστικά πίσω από αυτόν, διότι φοβάται
ότι θα πληγεί για την ανυπακοή του. Δεν είναι αυτό το άσχημο πρόσωπο του ανθρώπου; Δεν
είναι αυτή η αυτοαποκαλούμενη υπακοή του ανθρώπου; Δεν είναι αυτό το «αληθινό
αίσθημα» και η ψεύτικη καλή θέληση του ανθρώπου; Πολλοί αρνούνται να πεισθούν, ό,τι και
να πει το στόμα Μου, και πολλοί δεν δέχονται την αξιολόγησή Μου κι έτσι τα λόγια και οι
πράξεις τους προδίδουν τις επαναστατικές τους προθέσεις. Είναι αυτά που λέω αντίθετα με
την παλιά φύση του ανθρώπου; Δεν έχω δώσει στον άνθρωπο έναν ταιριαστό ορισμό
σύμφωνα με τους «νόμους της φύσης»; Ο άνθρωπος δεν Με υπακούει αληθινά. Αν αληθινά
Με έψαχνε, δεν θα είχα να πω τόσα πολλά. Ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο σκουπίδι και
πρέπει να τον παιδέψω για να τον αναγκάσω να προχωρήσει μπροστά. Αν δεν το έκανα αυτό,
πώς —παρότι οι υποσχέσεις Μου είναι αρκετές για την απόλαυσή του— θα μπορούσε να
συγκινηθεί η καρδιά του; O άνθρωπος ζει εν μέσω επίπονης πάλης για πολλά χρόνια. Μπορεί
να πει κανείς ότι πάντα ζούσε μέσα στην απελπισία. Συνεπώς είναι απελπισμένος, είναι ένα
φυσικό και πνευματικό ράκος, οπότε δεν αποδέχεται με χαρά τον πλούτο που Εγώ του δίνω.
Ακόμα και σήμερα, κανένας δεν μπορεί να δεχτεί όλη τη γλυκύτητα του πνεύματος από Μένα.
Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να παραμένουν πτωχοί και να περιμένουν
την έσχατη ημέρα.
Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να Με αγαπήσουν αληθινά, αλλά επειδή οι καρδιές τους δεν
τους ανήκουν, δεν μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Πολλοί άνθρωποι Με αγαπούν
αληθινά μέσα από τις δοκιμασίες που τους υποβάλλω, παρόλα αυτά όμως δεν είναι ικανοί να
καταλάβουν ότι πραγματικά Εγώ υπάρχω και απλώς Με αγαπούν στο κενό, και όχι για την
πραγματική Μου ύπαρξη. Πολλοί άνθρωποι, αφού έχουν εναποθέσει την καρδιά τους
μπροστά Μου, δεν προσέχουν και όταν ο Σατανάς βρει την ευκαιρία τους την αρπάζει και
459

μετά Με εγκαταλείπουν. Πολλοί άνθρωποι πράγματι Με αγαπάνε όταν παρέχω τον λόγο
Μου, αλλά δεν τον φυλάνε στο πνεύμα τους, ενώ αντίθετα τον χρησιμοποιούν αδιάφορα σαν
να ήταν κοινόχρηστη περιουσία και τον πετάνε πίσω από κει που ήρθε όποτε τους βολεύει. Ο
άνθρωπος Με αναζητά μέσα από τον πόνο του και στρέφει το βλέμμα του σ’ Εμένα ενώ
δοκιμάζεται. Σε περιόδους ειρήνης Με απολαμβάνει, όταν είναι σε κίνδυνο Με απαρνείται,
όταν είναι απασχολημένος Με ξεχνά, και όταν κάθεται άπραγος κάνει ότι ασχολείται μαζί
Μου —παρόλα αυτά, κανένας δεν Με έχει αγαπήσει ποτέ σε όλη του τη ζωή. Θέλω ο
άνθρωπος να είναι σοβαρός μπροστά Μου: Δεν ζητώ να Μου δώσει τίποτα, παρά μόνο όλοι οι
άνθρωποι να Με πάρουν στα σοβαρά, δηλαδή αντί να Με καλοπιάνουν, να Με αφήσουν να
επαναφέρω την ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Η διαφώτισή Μου, η φώτισή Μου και το κόστος
των προσπαθειών Μου διαπερνούν όλους τους ανθρώπους, όμως το ίδιο συμβαίνει και με το
πραγματικό γεγονός της κάθε πράξης του ανθρώπου που διαπερνά όλους τους ανθρώπους,
όπως τους διαπερνά το γεγονός ότι Με εξαπατούν. Είναι σαν τα στοιχεία της εξαπάτησης να
υπάρχουν στον άνθρωπο από την κοιλιά της μητέρας του, σαν να είχε αυτή την ειδική
δεξιότητα εξαπάτησης από γεννησιμιού του. Επιπλέον, ποτέ δεν άφησε να τον πάρουν
χαμπάρι, κανένας δεν είδε πού έχουν τις ρίζες τους αυτές οι δόλιες δεξιότητες. Το αποτέλεσμα
είναι ότι ο άνθρωπος χωρίς να το καταλαβαίνει ζει μέσα στη δολιότητα και είναι σαν να
συγχωρεί τον εαυτό του, σαν να είναι οργανωμένο αυτό από τον Θεό και όχι επειδή είναι η
εκούσια εξαπάτησή του προς το πρόσωπό Μου. Αυτή δεν είναι ακριβώς η πηγή της
εξαπάτησης του ανθρώπου προς το πρόσωπό Μου; Αυτή δεν είναι η πονηρή του δολοπλοκία;
Δεν έχω ζαλιστεί ποτέ από τις κολακείες και τις κομπίνες του ανθρώπου, διότι έχω καταλάβει
την ουσία του εδώ και πολύ καιρό. Ποιος ξέρει πόση βρoμιά έχει στο αίμα του, πόσο από το
δηλητήριο του Σατανά κυλάει στις φλέβες του; Ο άνθρωπος το συνηθίζει όλο και περισσότερο
κάθε μέρα που περνά, με τέτοιον τρόπο που γίνεται αναίσθητος στις δοκιμασίες του Σατανά
κι έτσι δεν ενδιαφέρεται να βρει την «τέχνη της υγιούς ύπαρξης».
Όταν ο άνθρωπος κρατά αποστάσεις από Μένα και όταν Με υποβάλλει σε πειρασμό,
Εγώ κρύβομαι ανάμεσα στα σύννεφα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να βρει κανένα
ίχνος Μου και ζει μόνο με το χέρι των μοχθηρών, κάνοντας ό,τι του ζητούν. Όταν ο άνθρωπος
είναι κοντά Μου, εμφανίζομαι και δεν του κρύβω το πρόσωπό Μου και τότε ο άνθρωπος
βλέπει την καλή Μου όψη. Ξαφνικά έρχεται στα σύγκαλά του και παρότι δεν το
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αντιλαμβάνεται, γεννιέται μέσα του η αγάπη του για Μένα. Ξαφνικά νιώθει στην καρδιά του
μια απαράμιλλη γλυκύτητα και αναρωτιέται πώς και δεν γνώριζε μέχρι τώρα την ύπαρξή Μου
στο σύμπαν. Έτσι, ο άνθρωπος έχει μια καλύτερη αίσθηση της ομορφιάς Μου και του πόσο
πολύτιμος είμαι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θέλει να Με αφήσει ξανά, Με θεωρεί το φως της
επιβίωσής του και έχοντας έναν βαθύ φόβο ότι θα τον αφήσω, Με αγκαλιάζει σφιχτά. Δεν
είναι ότι συγκινήθηκα από τον ζήλο του ανθρώπου, αλλά είμαι ευσπλαχνικός απέναντί του
χάριν της αγάπης του. Αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος ζει πάραυτα μέσα στις δοκιμασίες Μου.
Το πρόσωπό Μου εξαφανίζεται από την καρδιά του και αμέσως αισθάνεται ότι η ζωή του
είναι άδεια και σκέφτεται να αποδράσει. Αυτή τη στιγμή, η καρδιά του ανθρώπου
απογυμνώνεται. Δεν Με αγκαλιάζει λόγω της διάθεσής Μου, αλλά Μου ζητά να τον
προστατεύσω επειδή τον αγαπώ. Παρόλα αυτά, όταν ανταποδίδω την αγάπη Μου στον
άνθρωπο, αυτός αμέσως αλλάζει γνώμη. Σκίζει τη διαθήκη που έχουμε και απομακρύνεται
από την κρίση Μου, απρόθυμος να δει το φιλεύσπλαχνο πρόσωπό Μου ξανά, οπότε αλλάζει
γνώμη για Μένα και ισχυρίζεται ότι ποτέ Εγώ δεν έσωσα τον άνθρωπο. Μήπως η αληθινή
αγάπη δεν συμπεριλαμβάνει τίποτα άλλο εκτός από έλεος; Μήπως ο άνθρωπος Με αγαπά
μόνο όταν ζει κάτω από το λαμπρό Μου φως; Κοιτάζει το χτες αλλά ζει το σήμερα —αυτές δεν
είναι οι συνθήκες του ανθρώπου; Θα είστε αλήθεια έτσι και αύριο; Εκείνο που θέλω είναι ο
άνθρωπος να έχει μια καρδιά που Με λαχταρά από τα βάθη της, όχι μια καρδιά που Με
ικανοποιεί με επιπολαιότητες.
21 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 22
Ο άνθρωπος ζει μέσα στο φως, όμως αγνοεί την πολυτιμότητα του φωτός. Δεν έχει ιδέα
για την ουσία του φωτός και την πηγή του φωτός και, επιπλέον, σε ποιον ανήκει. Όταν
παρέχω το φως στους ανθρώπους, αμέσως εξετάζω τις συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτούς:
λόγω του φωτός, όλοι οι άνθρωποι αλλάζουν, αναπτύσσονται και έχουν βγει από το σκοτάδι.
Κοιτάζω σε κάθε γωνιά του σύμπαντος και βλέπω τα βουνά να περιβάλλονται από ομίχλη, τα
νερά παγωμένα από το κρύο και ότι, λόγω της έλευσης του φωτός, οι άνθρωποι κοιτάζουν
προς την Ανατολή, μήπως και ανακαλύψουν κάτι πιο πολύτιμο. Ωστόσο, παραμένουν
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ανίκανοι να διακρίνουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση μέσα στην καταχνιά. Καθώς όλος ο κόσμος
είναι σκεπασμένος από ομίχλη, όταν κοιτάω μέσα από τα σύννεφα, η ύπαρξή Μου δεν μπορεί
ποτέ να ανακαλυφθεί από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αναζητά κάτι στη γη, μοιάζει να ψάχνει
για τροφή, φαίνεται πως προτίθεται να περιμένει την άφιξή Μου. Ωστόσο, δεν γνωρίζει την
ημέρα Μου και μπορεί μόνο να κοιτάζει συχνά προς την αχτίδα φωτός από την Ανατολή. Από
όλους τους ανθρώπους, αναζητώ εκείνους που πραγματικά επιθυμούν ότι και η δική Μου
καρδιά. Βαδίζω ανάμεσα στους ανθρώπους και ζω ανάμεσά τους, όμως οι άνθρωποι είναι
σώοι και ασφαλείς στη γη, οπότε δεν υπάρχει κανένας που να επιθυμεί πραγματικά ό,τι και η
δική Μου καρδιά. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να φροντίσουν για το θέλημά Μου, δεν
μπορούν να δουν τις ενέργειές Μου και δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στο φως και να
φωτιστούν από αυτό. Παρόλο που ο άνθρωπος εκτιμά πάντοτε τα λόγια Μου, δεν είναι ικανός
να διακρίνει τις μηχανορραφίες του Σατανά. Επειδή το ανάστημα του ανθρώπου είναι πολύ
μικρό, δεν μπορεί να κάνει αυτό που επιθυμεί η καρδιά του. Ο άνθρωπος ποτέ του δεν Με
αγάπησε ειλικρινά. Όταν τον επαινώ, εκείνος νιώθει ανάξιος, αλλά αυτό δεν τον κάνει να
προσπαθήσει να Με ικανοποιήσει. Κρατάει απλώς την «θέση» που του έχω δώσει και τη
μελετάει προσεκτικά. Απαθής στην ομορφιά Μου, επιμένει να παραφουσκώνει τον εαυτό του
με τις ευλογίες της θέσης του. Δεν είναι αυτή η ανεπάρκεια του ανθρώπου; Όταν τα βουνά
κινούνται, μπορούν να κάνουν αναστροφή για χάρη της θέσης σου; Όταν τα νερά κυλάνε, θα
μπορούσαν να σταματήσουν ενώπιον της θέσης του ανθρώπου; Θα μπορούσαν οι ουρανοί και
η γη να αντιστραφούν από την θέση του ανθρώπου; Κάποτε ήμουν ελεήμων απέναντι στους
ανθρώπους, ξανά και ξανά. Ωστόσο, κανένας τους δεν το απόλαυσε ή το εκτίμησε και απλώς
το άκουγαν σαν μια ιστορία ή το διάβαζαν σαν μυθιστόρημα. Πραγματικά τα λόγια Μου δεν
αγγίζουν την καρδιά του ανθρώπου; Οι ομιλίες Μου δεν έχουν καμία επίδραση; Μήπως δεν
πιστεύει κανείς στην ύπαρξή Μου; Ο άνθρωπος δεν αγαπά τον εαυτό του. Αντιθέτως, ενώνει
τις δυνάμεις του με τον Σατανά για να Μου επιτεθεί και χρησιμοποιεί τον Σατανά ως
«περιουσιακό στοιχείο» με το οποίο Με υπηρετεί. Θα διεισδύσω σε όλες τις μηχανορραφίες
του Σατανά και θα σταματήσω τους ανθρώπους στη γη από το να δέχονται τις απάτες του
Σατανά, ώστε να μη Μου αντιτίθενται, λόγω της ύπαρξης του Σατανά.
Στη βασιλεία είμαι Βασιλιάς, όμως, αντί να Με αντιμετωπίζει σαν Βασιλιά του, ο
άνθρωπος Με αντιμετωπίζει σαν τον Σωτήρα που κατέβηκε από τον ουρανό. Ως αποτέλεσμα,
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ποθεί από Μένα να του δώσω ελεημοσύνη και δεν επιδιώκει να Με γνωρίσει. Τόσοι ικέτεψαν
ενώπιόν Μου σαν ζητιάνοι, τόσοι άνοιξαν το «σακί» τους σ’ Εμένα και Με εκλιπαρούσαν να
τους δώσω φαγητό για να επιβιώσουν, τόσοι στύλωσαν επάνω Μου το άπληστο βλέμμα τους,
σαν πεινασμένοι λύκοι, θέλοντας να Με κατασπαράξουν για να γεμίσουν τις κοιλιές τους,
τόσοι έσκυψαν το κεφάλι σιωπηλοί λόγω των παραβάσεων τους και ένιωσαν ντροπή,
προσευχόμενοι να τους δείξω καλοσύνη ή πρόθυμοι να δεχθούν την παίδευσή Μου. Όταν
ομιλώ, οι διάφορες απερισκεψίες του ανθρώπου δείχνουν εξωφρενικές και η πραγματική του
μορφή αποκαλύπτεται μέσα στο φως. Μέσα στο λαμπρό φως, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να
συγχωρέσει τον εαυτό του. Έτσι, σπεύδει ενώπιόν Μου για να υποκλιθεί και να εξομολογηθεί
τις αμαρτίες του. Λόγω της «τιμιότητας» του ανθρώπου, τον ανεβάζω γι’ άλλη μια φορά
επάνω στο άρμα της σωτηρίας και, έτσι, ο άνθρωπος Μού είναι ευγνώμων και Μου ρίχνει ένα
βλέμμα αγάπης. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απρόθυμος να βρει πραγματικά καταφύγιο σ’
Εμένα και δεν Μου έχει δώσει πλήρως την καρδιά του. Απλώς καυχιέται για Μένα, αλλά δεν
Με αγαπάει πραγματικά, επειδή δεν έχει στρέψει το μυαλό του προς τα Μένα· το σώμα του
είναι μπροστά Μου, αλλά η καρδιά του είναι πίσω Μου. Καθότι η κατανόηση του ανθρώπου
για τους κανόνες είναι υπερβολικά ανεπαρκής και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για να
παρουσιαστεί ενώπιόν Μου, του παρέχω κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να στραφεί σ’ Εμένα
από την πεισματική ασχετοσύνη του. Αυτό ακριβώς είναι το έλεος που δείχνω στον άνθρωπο
και είναι η μέθοδος με την οποία αγωνίζομαι να σώσω τον άνθρωπο.
Οι άνθρωποι σε ολόκληρο το σύμπαν γιορτάζουν την άφιξη της ημέρας Μου και οι
άγγελοι βαδίζουν ανάμεσα σε όλον τον λαό Μου. Όταν ο Σατανάς δημιουργεί προβλήματα, οι
άγγελοι, λόγω της υπηρεσίας που παρέχουν στον ουρανό, πάντοτε βοηθούν τους ανθρώπους
Μου. Δεν εξαπατούνται από τον διάβολο λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, αλλά, σαν
αποτέλεσμα της επέλασης των σκοτεινών δυνάμεων, προσπαθούν όλο και περισσότερο να
ανακαλύψουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα από την ομίχλη. Όλοι οι άνθρωποι υποτάσσονται
στο όνομά Μου και κανένας δεν ορθώνει ποτέ το ανάστημά του για να Μου αντιταχθεί
ανοιχτά. Χάρη στο έργο των αγγέλων, ο άνθρωπος αποδέχεται το όνομά Μου και βρίσκεται
εντός του ρεύματος του έργου Μου. Ο κόσμος καταρρέει! Η Βαβυλώνα έχει παραλύσει! Ο
κόσμος της θρησκείας, πώς είναι δυνατόν να μην καταστραφεί από την εξουσία Μου επί της
γης; Ποιος τολμά ακόμα να μην Με υπακούει και να Μου αντιτάσσεται; Οι γραμματείς; Όλοι
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οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι; Οι ηγέτες και οι αρχές επί της γης; Οι άγγελοι; Ποιος δεν
γιορτάζει την τελειότητα και την πληρότητα του σώματός Μου; Από όλους τους ανθρώπους,
ποιος δεν Με δοξολογεί ασταμάτητα, ποιος δεν είναι αιωνίως ευτυχής; Ζω στον τόπο όπου
βρίσκεται η φωλιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, όμως δεν Με κάνει να τρέμω από φόβο ή
να το βάζω στα πόδια, επειδή όλοι οι άνθρωποί του έχουν ήδη αρχίσει να τον απεχθάνονται.
Ποτέ δεν έχει κάνει κάτι το «καθήκον» του ενώπιον του δράκοντα για χάρη του δράκοντα·
αντιθέτως, όλα τα πράγματα ενεργούν όπως εκείνα θεωρούν σωστό, και το καθένα διαγράφει
τη δική του πορεία. Πώς είναι δυνατόν οι χώρες στη γη να μη χαθούν; Πώς είναι δυνατόν οι
χώρες στη γη να μην καταρρεύσουν; Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι Μου να μη
ζητωκραυγάζουν; Πώς είναι δυνατόν να μην τραγουδούν από χαρά; Είναι αυτό έργο του
ανθρώπου; Είναι κάτι που έχει κάνει ο άνθρωπος; Έδωσα στον άνθρωπο τη ρίζα της ύπαρξής
του και τους παρείχα όλα τα υλικά πράγματα, όμως ο άνθρωπος είναι δυσαρεστημένος με τις
σημερινές συνθήκες του και ζητά να εισέλθει στη βασιλεία Μου. Πώς θα μπορούσε να
εισέλθει τόσο εύκολα στη βασιλεία Μου, χωρίς να πληρώσει κάποιο τίμημα και χωρίς να είναι
πρόθυμος να προσφέρει την ανιδιοτελή αφοσίωσή του; Αντί να απαιτώ οτιδήποτε από τον
άνθρωπο, βάζω προϋποθέσεις σ’ αυτόν, ώστε η βασιλεία Μου στη γη να είναι γεμάτη με δόξα.
Ο άνθρωπος έχει οδηγηθεί από Μένα έως τη σημερινή εποχή, υπάρχει σ’ αυτήν την
κατάσταση και ζει εν μέσω της καθοδήγησης του φωτός Μου. Αν δεν ήταν έτσι, ποιος από
τους ανθρώπους επάνω στη γη θα γνώριζε τις προοπτικές του; Ποιος θα κατανοούσε το
θέλημά Μου; Εγώ προσθέτω τις παροχές Μου στις απαιτήσεις του ανθρώπου. Αυτό δεν
συμβαδίζει με τους νόμους της φύσης;
Εχθές ζούσατε μέσα στον άνεμο και τη βροχή, σήμερα έχετε εισέλθει στη βασιλεία Μου
κι έχετε γίνει οι άνθρωποί της, ενώ αύριο θα απολαμβάνετε τις ευλογίες Μου. Ποιος θα
μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο; Ξέρετε πόσες αντιξοότητες και κακουχίες θα βιώσετε
στη ζωή σας; Εγώ προχωρώ μέσα από τον άνεμο και τη βροχή κι έχω περάσει τον έναν χρόνο
μετά τον άλλον ανάμεσα στους ανθρώπους, και η συνέχεια αυτού είναι η σήμερον ημέρα. Δεν
είναι αυτά τα στάδια του σχεδίου διαχείρισής Μου; Ποιος έχει ποτέ προσθέσει κάτι στο
σχέδιό Μου; Ποιος μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τα στάδια του σχεδίου Μου; Ζω μέσα
στις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, είμαι Βασιλιάς για εκατοντάδες
εκατομμύρια ανθρώπους και έχω απορριφθεί και διασυρθεί από εκατοντάδες εκατομμύρια
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ανθρώπους. Ωστόσο, η εικόνα Μου δεν βρίσκεται πραγματικά μέσα στην καρδιά του
ανθρώπου. Ο άνθρωπος μόνο αμυδρά αντιλαμβάνεται την ένδοξη όψη των λόγων Μου, αλλά
λόγω των παρεμβολών στις σκέψεις του, δεν εμπιστεύεται τα ίδια του τα συναισθήματα.
Υπάρχει μόνο ένας αόριστος εαυτός Μου στην καρδιά του, αλλά δεν παραμένει εκεί για πολύ.
Συνεπώς, η αγάπη του για Μένα έχει επίσης ως εξής: Η αγάπη του ενώπιόν Μου εμφανίζεται
διακεκομμένη, θαρρείς και κάθε άνθρωπος Με αγάπησε σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του,
θαρρείς και η αγάπη του να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται κάτω από το θολό σεληνόφως.
Σήμερα, μόνο χάρη της αγάπης Μου ο άνθρωπος παραμένει και έχει την καλή τύχη να
επιβιώνει. Αν δεν ήταν έτσι, ποιος από τους ανθρώπους δεν θα θανατωνόταν από το
ακτινοβόλο φως, εξαιτίας του αποσκελετωμένου σώματός του; Ο άνθρωπος ακόμα δεν
γνωρίζει τον εαυτό του. Επιδεικνύεται ενώπιόν Μου και καυχιέται για τον εαυτό του πίσω
από την πλάτη Μου, όμως κανένας δεν τολμά να Μου «εναντιωθεί» ενώπιόν Μου. Ωστόσο, ο
άνθρωπος δεν γνωρίζει το νόημα της εναντίωσης για την οποία μιλάω. Αντιθέτως,
εξακολουθεί να προσπαθεί να Με κοροϊδέψει και εξακολουθεί να εγκωμιάζει τον εαυτό του.
Μέσα απ’ αυτό, δεν Μου εναντιώνεται ανοιχτά; Ανέχομαι την αδυναμία του ανθρώπου, αλλά
δεν είμαι ούτε ελάχιστα επιεικής απέναντι στην εναντίωση της ίδιας της δημιουργίας του
ανθρώπου. Παρόλο που γνωρίζει το νόημά της, δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει σύμφωνα με
αυτό το νόημα και ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις, εξαπατώντας Με. Εγώ
κάθε φορά καθιστώ ξεκάθαρη τη διάθεσή Μου μέσα από τα λόγια Μου, όμως ο άνθρωπος δεν
αποδέχεται την ήττα του. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει τη διάθεσή του. Μέσα από την κρίση
Μου, ο άνθρωπος θα πειστεί ολοκληρωτικά, και μέσα από την παίδευσή Μου θα βιώσει
τελικά την εικόνα Μου και θα γίνει η εκδήλωσή Μου στη γη!
22 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 23
Καθώς ηχεί η φωνή Μου και τα μάτια Μου πετάνε φλόγες, παρακολουθώ ολόκληρη τη
γη, παρατηρώ ολόκληρο το σύμπαν. Όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται σ’ Εμένα, στρέφουν το
βλέμμα τους προς Εμένα, Με εκλιπαρούν να καταλαγιάσει ο θυμός Μου και ορκίζονται να
μην επαναστατούν πλέον εναντίον Μου. Όμως αυτό δεν ανήκει πλέον στο παρελθόν,
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συμβαίνει τώρα. Ποιος μπορεί να επιστρέψει το θέλημά Μου; Σίγουρα όχι οι επικλήσεις από
τις καρδιές των ανθρώπων ή τα λόγια από το στόμα τους; Ποιος κατάφερε να επιβιώσει μέχρι
σήμερα και δεν το οφείλει σ’ Εμένα; Ποιος επιβιώνει χωρίς τα λόγια από το στόμα Μου; Ποιος
δεν βρίσκεται υπό την επίβλεψή Μου; Ενόσω πραγματοποιώ το νέο Μου έργο σε ολόκληρη τη
γη, ποιος ήταν ποτέ ικανός να ξεφύγει απ’ αυτό; Μήπως τα βουνά μπορούν να το αποφύγουν
επειδή είναι τόσο ψηλά; Μήπως τα νερά, με την απεραντοσύνη τους, μπορούν να το
αποκρούσουν; Μέσα στο σχέδιό Μου, δεν έχω αφήσει ποτέ τίποτα να Μου διαφύγει έτσι
εύκολα. Συνεπώς, δεν έχει υπάρξει ποτέ κανένας άνθρωπος ή κανένα πράγμα που να
ξεγλίστρησε από το γράπωμα των χεριών Μου. Σήμερα, το άγιο όνομά Μου δοξάζεται απ’
όλους τους ανθρώπους, όμως και πάλι, λόγια διαμαρτυρίας εκφέρονται εναντίον Μου από
τους ανθρώπους και θρύλοι σχετικά με την παρουσία Μου στη γη διαδίδονται μεταξύ των
ανθρώπων. Δεν ανέχομαι από τους ανθρώπους να Με κρίνουν, ούτε ανέχομαι να Με
διαμελίζουν, και ακόμα λιγότερο ανέχομαι να Με στηλιτεύουν. Επειδή ποτέ του δεν Με
γνώρισε πραγματικά, ο άνθρωπος από πάντα Μου αντιστεκόταν και Με εξαπατούσε, μη
κατορθώνοντας να απολαύσει το Πνεύμα Μου ή να εκτιμήσει τα λόγια Μου. Για κάθε του
πράξη και ενέργεια, καθώς και για τη στάση που έχει απέναντί Μου, δίνω στον άνθρωπο την
«ανταμοιβή» που του αξίζει. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι ενεργούν προσβλέποντας στην
ανταμοιβή, κι ούτε ένας δεν έχει κάνει ποτέ οποιοδήποτε έργο που να περιλαμβάνει
αυτοθυσία. Τα ανθρώπινα όντα είναι απρόθυμα να παρέχουν την ανιδιοτελή αφοσίωσή τους.
Αντιθέτως, αρέσκονται σε ανταμοιβές που μπορούν να λάβουν για το τίποτα. Παρόλο που ο
Πέτρος αφιέρωσε τον εαυτό του ενώπιόν Μου, δεν το έκανε χάρη της ανταμοιβής του αύριο,
αλλά χάρη της γνώσης του σήμερα. Οι άνθρωποι δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ αληθινά μαζί
Μου, αλλά ξανά και ξανά Με αντιμετώπιζαν με έναν επιδερμικό τρόπο, σκεπτόμενοι πώς να
κερδίσουν την έγκρισή Μου χωρίς κόπο. Έχω κοιτάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του
ανθρώπου, κι έτσι, έχω φέρει στο φως τις πιο εσωτερικές πτυχές τους, «ένα πολύ πλούσιο
ορυχείο», κάτι το οποίο ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, όμως Εγώ έχω εκ νέου
ανακαλύψει. Έτσι, μόνο όταν έχουν «απτές αποδείξεις» τα ανθρώπινα όντα σταματάνε τη
δήθεν αυτοταπείνωσή τους και, με τα χέρια απλωμένα, παραδέχονται την ακάθαρτη
κατάστασή τους. Υπάρχουν τόσα περισσότερα στους ανθρώπους που είναι νέα και αγνά και
περιμένουν από Εμένα να τα «εξορύξω», προς τέρψιν όλης της ανθρωπότητας. Όχι μόνο δεν
σταματάω το έργο Μου εξαιτίας της ανικανότητας του ανθρώπου, μα τον κλαδεύω σύμφωνα
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με το αρχικό Μου σχέδιο. Ο άνθρωπος είναι σαν ένα καρποφόρο δέντρο: Χωρίς κλάδεμα και
ξάκρισμα το δέντρο δεν θα αποδώσει καρπούς και, στο τέλος, το μόνο που θα βλέπει κανείς
θα είναι μαραμένα κλαδιά και πεσμένα φύλλα, χωρίς κανένας καρπός να πέφτει στο έδαφος.
Καθώς διακοσμώ την «εσωτερική αίθουσα» της βασιλείας Μου μέρα με τη μέρα, κανένας
δεν έχει ξαφνικά εισβάλει στον «χώρο εργασίας» Μου για να διαταράξει το έργο Μου. Όλοι
οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεργαστούν μαζί Μου, τρομοκρατημένοι μήπως
«απολυθούν» και «χάσουν τη θέση τους», με συνέπεια να φτάνουν σ’ ένα αδιέξοδο στη ζωή
τους, όπου μπορεί ακόμα και να πέσουν μέσα στην «έρημο» που έχει καταλάβει ο Σατανάς.
Λόγω των φόβων που έχει ο άνθρωπος, Εγώ τον παρηγορώ καθημερινά, τον συγκινώ ώστε να
αγαπά την κάθε ημέρα και, επιπλέον, του παρέχω οδηγίες για την καθημερινή του ζωή. Είναι
σαν όλα τα ανθρώπινα όντα να είναι μωρά που μόλις έχουν γεννηθεί· αν δεν τους δίνεις γάλα,
σύντομα θα αποχωρήσουν απ’ αυτήν τη γη και δεν θα τα ξαναδεί ποτέ κανείς. Μέσα από τις
ικεσίες των ανθρώπων, Εγώ έρχομαι στον κόσμο των ανθρώπων και, αμέσως, αρχίζουν να
ζουν σε έναν κόσμο φωτός, παύουν να είναι κλειδωμένοι σε ένα «δωμάτιο» και να
αναφωνούν από εκεί τις προσευχές τους στον ουρανό. Μόλις Με αντικρίζουν, αμέσως οι
άνθρωποι αρχίζουν να εκφράζουν τις «στεναχώριες» που έχουν στην καρδιά τους, ανοίγουν
το στόμα τους ενώπιόν Μου και ικετεύουν να τους ρίξω μέσα τροφή. Όμως στη συνέχεια, οι
φόβοι τους κατευνάζονται και αποκαθίσταται η αυτοκυριαρχία τους, δεν ζητάνε πλέον τίποτα
από Μένα, παρά πέφτουν σε βαθύ ύπνο ή, αλλιώς, αρνούνται την ύπαρξή Μου και φεύγουν
για να ασχοληθούν με τις δικές τους υποθέσεις. Σε αυτήν την «εγκατάλειψη» των ανθρώπων,
γίνεται σαφέστατα εμφανές το πώς οι άνθρωποι, στερημένοι «συναισθημάτων», συνεχίζουν
τη «αμερόληπτη δικαιοσύνη» τους απέναντί Μου. Συνεπώς, όταν βλέπω αυτήν τη δυσάρεστη
πλευρά του ανθρώπου, αποχωρώ σιωπηλά και δεν είμαι πλέον άμεσα διατεθειμένος να
κατέβω ξανά ακούγοντας τις ειλικρινείς ικεσίες του. Εν αγνοία του, τα προβλήματα του
ανθρώπου αυξάνονται μέρα με τη μέρα, κι έτσι, εν μέσω του αγώνα του, όταν ξαφνικά
ανακαλύπτει την ύπαρξή Μου, αρνείται να δεχθεί την όποια αρνητική απάντηση, Με πιάνει
από τον γιακά και Με οδηγεί στο σπίτι του ως επισκέπτη. Ωστόσο, ακόμα κι αν ετοιμάσει ένα
λουκούλλειο γεύμα για να Με ευχαριστήσει, δεν Με έχει δει ποτέ ως δικό του, παρά μόνο Με
αντιμετωπίζει ως επισκέπτη για να πάρει κάποιο ίχνος βοήθειας από Μένα. Έτσι, αυτήν τη
φορά, ο άνθρωπος παρουσιάζει χωρίς επισημότητες τη θλιβερή κατάστασή του ενώπιόν Μου,
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ελπίζοντας να Με κάνει να βάλω την «υπογραφή» Μου και, σαν κάποιον που να χρειάζεται
επιχειρηματικό δάνειο, Με αντιμετωπίζει με όλη του τη δύναμη. Σε κάθε χειρονομία και
κίνησή του, πιάνω μια φευγαλέα εικόνα από την πρόθεση του ανθρώπου: Λες και, σύμφωνα
με την άποψή του, δεν γνωρίζω πώς να διαβάσω το μήνυμα που κρύβεται στις εκφράσεις του
προσώπου ενός ανθρώπου ή που κρύβεται πίσω από τα λόγια του, ή πώς να κοιτάξω βαθιά
στην καρδιά ενός ανθρώπου. Έτσι, ο άνθρωπος Μου εκμυστηρεύεται γεμάτος αυτοπεποίθηση
κάθε ξεχωριστή εμπειρία του από κάθε συνάντηση που μπορεί να είχε ποτέ του, χωρίς
σφάλματα ή παραλείψεις, και μετά θέτει τις απαιτήσεις του ενώπιόν Μου. Μισώ και
απεχθάνομαι κάθε πράξη και ενέργεια του ανθρώπου. Απ’ όλους τους ανθρώπους, δεν έχει
υπάρξει ούτε ένας που να έχει κάνει έργο που να αγαπώ, λες και οι άνθρωποι σκόπιμα Με
ανταγωνίζονται και επίτηδες προκαλούν το μένος Μου: Όλοι παρελαύνουν πάνω-κάτω
ενώπιόν Μου, ενδίδοντας στο δικό τους θέλημα μπροστά στα μάτια Μου. Δεν υπάρχει ούτε
ένας ανάμεσα στους ανθρώπους που να ζει για χάρη Μου. Ως συνέπεια, η ύπαρξη όλου του
ανθρώπινου γένους δεν έχει ούτε αξία ούτε νόημα, οπότε η ανθρωπότητα ζει σ’ ένα κενό.
Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι ακόμα αρνούνται να ξυπνήσουν, κι αντιθέτως συνεχίζουν να
επαναστατούν εναντίον Μου, να επιμένουν στην κενότητά τους.
Σε όλες τις δοκιμασίες από τις οποίες έχουν περάσει, οι άνθρωποι δεν κατάφεραν ούτε
μία φορά να Με ικανοποιήσουν. Λόγω της ωμής φαυλότητάς τους, οι άνθρωποι δεν έχουν ως
σκοπό να γίνουν μάρτυρες εν ονόματί Μου. Αντιθέτως, «τρέχουν προς την άλλη
κατεύθυνση», ενώ στηρίζονται σ’ Εμένα για τροφή. Η καρδιά του ανθρώπου δεν στρέφεται
πλήρως προς τα Μένα, με συνέπεια ο Σατανάς να σπέρνει τον όλεθρο στους ανθρώπους,
μέχρι να γίνουν μια άμορφη μάζα, μέχρι τα σώματά τους να καλυφθούν από βρώμα. Όμως, ο
άνθρωπος εξακολουθεί να μη συνειδητοποιεί πόσο αποκρουστική είναι η όψη του: Εξαρχής
λάτρευε τον Σατανά πίσω από την πλάτη Μου. Γι’ αυτόν τον λόγο, με οργή ρίχνω τον
άνθρωπο στο πηγάδι της αβύσσου, φροντίζοντας να μην μπορέσει ποτέ να απελευθερωθεί.
Ακόμα και τότε, εν μέσω θλιβερών θρήνων, ο άνθρωπος εξακολουθεί να αρνείται να αλλάξει
το μυαλό του, την πρόθεσή του να Μου εναντιώνεται μέχρι τέλους, και ελπίζει έτσι
πεισματικά να υποδαυλίζει την οργή Μου. Σύμφωνα με τα όσα έχει κάνει, τον αντιμετωπίζω
όπως του αξίζει ως αμαρτωλό και του αρνούμαι τη θαλπωρή της αγκαλιάς Μου. Από την
αρχή, οι άγγελοι Με έχουν υπηρετήσει και Με έχουν υπακούσει, χωρίς αλλαγή ή παύση, όμως
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ο άνθρωπος πάντα έκανε ακριβώς το αντίθετο, σαν να μην προέρχεται από Μένα, αλλά να
έχει γεννηθεί από τον Σατανά. Οι άγγελοι, ο καθένας από το πόστο του, Μου δίδουν όλοι τη
μέγιστη αφοσίωσή τους· δεν επηρεάζονται από τις δυνάμεις του Σατανά και εκπληρώνουν
μόνο το καθήκον τους. Με την ανατροφή και τη συντήρηση των αγγέλων, οι πλειάδες των
υιών Μου και του λαού Μου αναπτύσσονται όλοι υγιείς και δυνατοί, χωρίς κανένας από
αυτούς να είναι αδύναμος ή ασθενικός. Αυτό είναι το έργο Μου, το θαύμα Μου. Ενώ η μία
ομοβροντία των κανονιών μετά την άλλη εγκαινιάζουν την ίδρυση της βασιλείας Μου, οι
άγγελοι, βαδίζοντας σύμφωνα με τη ρυθμική μουσική υπόκρουση, παρουσιάζονται ενώπιον
της εξέδρας Μου για να περάσουν από την επιθεώρησή Μου, καθώς οι καρδιές τους είναι
καθαρές από ανηθικότητες και είδωλα, οπότε δεν αποφεύγουν την επιθεώρησή Μου.
Με το ουρλιαχτό της θύελλας, οι ουρανοί πέφτουν με δύναμη μέσα σε μια στιγμή,
κάνοντας όλους τους ανθρώπους να ασφυκτιούν και να μην μπορούν πλέον να Με καλέσουν
όπως θέλουν. Χωρίς να το γνωρίζουν, όλη η ανθρωπότητα έχει καταρρεύσει. Τα δέντρα
λικνίζονται στον άνεμο, εδώ κι εκεί ακούγονται κλαδιά που σπάνε κι όλα τα μαραμένα φύλλα
παρασύρονται μακριά. Η γη δείχνει ξαφνικά ζοφερή και ερημωμένη και οι άνθρωποι
σφιχταγκαλιάζονται μεταξύ τους, οπλίζονται με θάρρος για να αντιμετωπίσουν τη συμφορά
που έρχεται μαζί με το φθινόπωρο, για να πλήξει τα σώματά τους ανά πάσα στιγμή. Τα
πουλιά επάνω στους λόφους πετάνε πέρα-δώθε, σαν να εκφράζουν τη θλίψη τους σε κάποιον.
Στις σπηλιές των βουνών, λιοντάρια βρυχώνται, τρομοκρατώντας τους ανθρώπους με τον ήχο
τους, κάνοντας το αίμα τους να παγώνει και τις τρίχες τους να σηκώνονται, σαν να υπάρχει
ένα κακό προαίσθημα που να προμηνύει το τέλος της ανθρωπότητας. Απρόθυμοι να
περιμένουν να έχω την ευχαρίστηση να τους ξεφορτωθώ, όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται
σιωπηλά στον Κυρίαρχο Κύριο των ουρανών. Πώς είναι, όμως, δυνατόν, μια θύελλα να
εμποδιστεί από τον ήχο του νερού που ρέει σ’ ένα μικρό ρυάκι; Πώς μπορεί να σταματήσει
απότομα από τον ήχο των επικλήσεων του ανθρώπου; Πώς μπορεί η οργή που περιέχεται
στην καρδιά της βροντής να καταλαγιάσει χάριν της δειλίας του ανθρώπου; Ο άνθρωπος
λικνίζεται στον άνεμο, τρέχει πέρα δώθε για να προφυλαχτεί από τη βροχή. Υπό το μένος
Μου, τα ανθρώπινα όντα σείονται και τρέμουν, φοβούνται βαθιά ότι θα βυθίσω το χέρι Μου
στα κορμιά τους, σαν να είμαι το στόμιο μιας κάννης που τους σημαδεύει συνέχεια στο
στήθος, και πάλι, σαν να είναι εχθροί Μου, κι όμως, είναι φίλοι Μου. Ο άνθρωπος δεν
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ανακάλυψε ποτέ τις πραγματικές προθέσεις Μου γι’ αυτόν, δεν κατάλαβε ποτέ τους
πραγματικούς Μου στόχους, κι έτσι, χωρίς να το γνωρίζει, Με υβρίζει, χωρίς να το γνωρίζει,
Μου αντιτίθεται, και, ωστόσο, άθελά του, έχει επίσης δει την αγάπη Μου. Είναι δύσκολο για
τον άνθρωπο να δει το πρόσωπό Μου εν μέσω της οργής Μου. Είμαι κρυμμένος στα μαύρα
σύννεφα του θυμού Μου και στέκομαι, εν μέσω βροντών, επάνω από ολόκληρο το σύμπαν για
να στείλω το έλεός Μου στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει, Εγώ δεν τον
παιδεύω γιατί απέτυχε να καταλάβει την πρόθεσή Μου. Στα μάτια των ανθρώπων, εκτονώνω
την οργή Μου κατά καιρούς, δείχνω το χαμόγελό Μου κατά καιρούς, αλλά ακόμα κι όταν Με
βλέπει, ο άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ το σύνολο της διάθεσής Μου και είναι ακόμα ανίκανος
να ακούσει τον μελιστάλακτο ήχο της σάλπιγγας, επειδή έχει γίνει υπερβολικά απαθής και
αναίσθητος. Είναι σαν η εικόνα Μου να υπάρχει στη μνήμη του ανθρώπου και η μορφή Μου
στις σκέψεις του. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ποτέ κανένας που να Με έχει δει πραγματικά,
καθ’ όλη την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, επειδή ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι
εξαιρετικά φτωχός. Παρά την όλη «ανάλυση» που έχει κάνει ο άνθρωπος για Μένα, η
επιστήμη του ανθρώπινου γένους είναι τόσο πρωτόγονη που, μέχρι σήμερα, η επιστημονική
έρευνά του δεν έχει αποφέρει κανένα οριστικό αποτέλεσμα. Έτσι, το θέμα της «εικόνας Μου»
παραμένει πάντοτε πλήρως κενό, χωρίς κανένας να μπορεί να το συμπληρώσει, χωρίς
κανέναν να σπάει κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ, επειδή για τον άνθρωπο, ακόμα και η
δυνατότητα να διατηρεί τη βάση του στο παρόν αποτελεί μια ανεκτίμητη παρηγοριά, εν μέσω
μεγάλης δυστυχίας.
23 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 24
Το παίδεμά Μου επέρχεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά παραμένει επίσης μακριά
από όλους τους ανθρώπους. Ολόκληρη η ζωή κάθε ανθρώπου είναι γεμάτη αγάπη και μίσος
προς Εμένα, και κανείς δεν Με γνώρισε ποτέ —οπότε η στάση του ανθρώπου απέναντί Μου
είναι πότε ζεστή και πότε ψυχρή, και είναι ανίκανος να φερθεί φυσιολογικά. Ωστόσο, πάντα
φροντίζω και προστατεύω τον άνθρωπο, κι ο λόγος που δεν είναι σε θέση να δει όλα τα έργα
Μου και να κατανοήσει τις ειλικρινείς προθέσεις Μου είναι αποκλειστικά και μόνο η ανοησία
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του. Είμαι ο Ηγέτης όλων των χωρών και είμαι ο Ύψιστος μεταξύ όλων των ανθρώπων. Απλώς
ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει. Για πολλά χρόνια έχω ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και έχω
δοκιμάσει τη ζωή στον κόσμο του ανθρώπου, όμως ανέκαθεν Με αγνοούσε και Μου
συμπεριφερόταν σαν να ήμουν εξωγήινος. Κατά συνέπεια, λόγω των διαφορών στη διάθεση
και τη γλώσσα, οι άνθρωποι Με αντιμετωπίζουν σαν έναν άγνωστο στον δρόμο. Η ένδυσή
Μου, προφανώς, είναι επίσης πολύ ξεχωριστή, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην
εμπιστεύεται να Με πλησιάσει. Τότε μόνο αισθάνομαι την απόγνωση της ζωής ανάμεσα στους
ανθρώπους και τότε μόνο αισθάνομαι την αδικία του ανθρώπινου κόσμου. Περπατώ ανάμεσα
στους περαστικούς, παρατηρώντας τα πρόσωπα όλων. Είναι λες και ζουν εν μέσω μιας
ασθένειας, η οποία γεμίζει τα πρόσωπά τους με μελαγχολία, και εν μέσω του παιδέματος, που
δεν τους αφήνει να ξεφύγουν. Ο άνθρωπος αυτοπεριορίζεται και κάνει επίδειξη
μετριοφροσύνης. Οι περισσότεροι άνθρωποι δημιουργούν μια ψευδή εντύπωση για τον εαυτό
τους ενώπιόν Μου μήπως κερδίσουν τον έπαινό Μου∙ οι περισσότεροι άνθρωποι εσκεμμένα
παρουσιάζονται ενώπιόν Μου αξιολύπητοι μήπως κερδίσουν τη βοήθειά Μου. Πίσω από την
πλάτη Μου, όλοι οι άνθρωποι Με καλοπιάνουν και Με παρακούνε. Δίκιο δεν έχω; Δεν είναι
αυτή η στρατηγική επιβίωσης του ανθρώπου; Ποιος Με βίωσε ποτέ στη ζωή του; Ποιος Με
εξύμνησε ποτέ μεταξύ των άλλων; Ποιος έχει δεσμευτεί ποτέ ενώπιον του Πνεύματος; Ποιος
έχει σταθεί ποτέ σταθερός στη μαρτυρία του για Μένα ενώπιον του Σατανά; Ποιος ήταν ποτέ
ειλικρινής στην «αφοσίωσή» του σε Μένα; Ποιος έχει εξαλειφθεί ποτέ από τον μεγάλο
κόκκινο δράκοντα εξαιτίας Μου; Οι άνθρωποι έχουν ταχθεί υπέρ του Σατανά και τώρα
κυλιούνται μαζί του στον βούρκο· είναι ειδικοί στο να Με αψηφούν, έχουν εφεύρει την
εναντίωση προς Εμένα, και έχουν πάρει πτυχίο στο να Με εξαπατούν. Για χάρη του δικού του
πεπρωμένου, ο άνθρωπος ψάχνει πέρα δώθε στη γη. Όταν του γνέφω να έρθει, παραμένει
αδιάφορος στην αξία Μου και εξακολουθεί να έχει «πίστη» στην αυτάρκειά του, μη θέλοντας
να γίνει «βάρος» στους άλλους. Οι «φιλοδοξίες» του ανθρώπου είναι πολύτιμες, όμως κανείς
δεν έχει επιτύχει ποτέ να υλοποιήσει πλήρως τις φιλοδοξίες του: όλοι σωριάζονται ενώπιόν
Μου, καταρρέοντας σιωπηλά.
Κάθε μέρα μιλάω και κάθε μέρα κάνω νέα πράγματα. Εάν ο άνθρωπος δεν αντλήσει όλη
τη δύναμή του, τότε θα δυσκολευτεί να ακούσει τη φωνή Μου και θα δυσκολευτεί να δει το
πρόσωπό Μου. Ο αγαπημένος μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός και η ομιλία Του πέρα για
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πέρα ευγενής, αλλά ο άνθρωπος είναι ανίκανος να δει εύκολα το ένδοξο πρόσωπό Του και να
ακούσει τη φωνή Του. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, κανείς δεν έχει δει ποτέ εύκολα το
πρόσωπό Μου. Μία φορά μίλησα με τον Πέτρο και «εμφανίστηκα» στον Παύλο, και κανείς
άλλος —εκτός από τους Ισραηλίτες— δεν έχει ποτέ δει πραγματικά το πρόσωπό Μου. Σήμερα,
έχω έρθει αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους για να ζήσω μαζί τους. Δεν σας
φαίνεται αυτό όντως σπάνιο και πολύτιμο; Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Θέλετε να τον αφήσετε να σας προσπεράσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο; Θα μπορούσαν οι δείκτες του ρολογιού στο μυαλό των ανθρώπων να σταματήσουν
ξαφνικά; Ή θα μπορούσε ο χρόνος να γυρίσει πίσω; Ή θα μπορούσε ο άνθρωπος να γίνει και
πάλι νέος; Θα μπορούσε ποτέ να ξαναέρθει η σημερινή ευλογημένη ζωή; Δεν δίνω στον
άνθρωπο τη δέουσα «ανταμοιβή» για τη «σπατάλη» του. Απλώς εμμένω στο έργο Μου,
μακριά από οτιδήποτε, και δεν σταματάω τη ροή του χρόνου επειδή ο άνθρωπος είναι
απασχολημένος ή επειδή ακούγονται οι κραυγές του. Για αρκετές χιλιάδες χρόνια, κανείς δεν
μπόρεσε να κατατμήσει τη δύναμή Μου και κανείς δεν μπόρεσε να ανατρέψει το αρχικό Μου
σχέδιο. Θα υπερβώ τον χώρο και θα συνδέσω τις εποχές, και θα ξεκινήσω τον πυρήνα
ολόκληρου του σχεδίου Μου τόσο πάνω όσο και μεταξύ των πάντων. Ούτε ένας άνθρωπος δεν
έχει μπορέσει να λάβει ειδική μεταχείριση από Μένα και «ανταμοιβές» από τα χέρια Μου,
παρόλο που ανοίγουν το στόμα τους και προσεύχονται γι’ αυτά τα πράγματα και, παρόλο που
απλώνουν τα χέρια τους και, ξεχνώντας οτιδήποτε άλλο, απαιτούν αυτά τα πράγματα από
Μένα. Ούτε ένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν Με έκανε ποτέ να συγκινηθώ, και η
«άστοργη» φωνή Μου τους έχει απωθήσει όλους. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν
να πιστεύουν ότι είναι «υπερβολικά νέοι», οπότε περιμένουν από Μένα να επιδείξω μεγάλο
έλεος, να είμαι συμπονετικός προς αυτούς για δεύτερη φορά, και ζητούν να τους επιτρέψω να
μπουν από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, πώς θα μπορούσα να διαταράξω απερίσκεπτα το σχέδιό
Μου; Θα μπορούσα να σταματήσω τη γη να περιστρέφεται για χάρη της νεαρής ηλικίας του
ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσει μερικά ακόμα χρόνια στη γη; Ο εγκέφαλος του
ανθρώπου είναι τόσο περίπλοκος, ωστόσο φαίνεται ότι έχει και ελλείψεις. Κατά συνέπεια, το
μυαλό του ανθρώπου συχνά βρίσκει «υπέροχους τρόπους» για να διακόψει σκόπιμα το έργο
Μου.
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Παρόλο που έχω συγχωρήσει τον άνθρωπο για τις αμαρτίες του πολλάκις, και του έδειξα
ιδιαίτερη εύνοια λόγω της αδυναμίας του, πολλάκις του έδωσα, επίσης, την κατάλληλη
θεραπεία για την άγνοιά του. Απλώς ο άνθρωπος δεν έχει μάθει ποτέ πώς να εκτιμάει την
καλοσύνη Μου, συνεπώς έχει βυθιστεί στη σημερινή του κατάντια: καλυμμένος με σκόνη, τα
ρούχα του κουρελιασμένα, τα μαλλιά του σαν τζίβα, το πρόσωπό του καλυμμένο με βρωμιά,
τα πόδια του τυλιγμένα σε πρόχειρα, αυτοσχέδια παπούτσια, τα χέρια του σαν τα νύχια ενός
νεκρού αετού, να κρέμονται αδύναμα στα πλευρά του. Όταν ανοίγω τα μάτια Μου και
κοιτάζω, είναι λες και ο άνθρωπος μόλις βγήκε από την άβυσσο. Δεν μπορώ παρά να
οργίζομαι: ανέκαθεν ήμουν ανεκτικός απέναντι στον άνθρωπο, πώς, όμως, θα μπορούσα να
επιτρέψω στον διάβολο να πηγαινοέρχεται όποτε θέλει στην αγία βασιλεία Μου; Πώς θα
μπορούσα να επιτρέψω σε έναν ζητιάνο να τρώει δωρεάν στην οικία Μου; Πώς θα μπορούσα
να ανεχτώ ένα ακάθαρτο πνεύμα ως φιλοξενούμενο στην οικία Μου; Ο άνθρωπος ήταν πάντα
«αυστηρός με τον εαυτό του» και «επιεικής προς τους άλλους», όμως ποτέ δεν ήταν στο
ελάχιστο ευγενικός μαζί Μου, διότι είμαι ο Θεός στον ουρανό, οπότε Με αντιμετωπίζει
διαφορετικά και δεν είχε ποτέ την παραμικρή αγάπη για Μένα. Λες και τα μάτια του
ανθρώπου είναι ιδιαίτερα οξυδερκή: μόλις Με συναντά, το βλέμμα στο πρόσωπό του αλλάζει
αμέσως και η ψυχρή, αδιάφορη όψη του γίνεται λίγο πιο εκφραστική. Δεν επιβάλλω τις
δέουσες κυρώσεις στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα της στάσης του απέναντί Μου, αλλά απλώς
κοιτάζω τους ουρανούς πάνω από τα σύμπαντα και από εκεί πραγματοποιώ το έργο Μου επί
γης. Στις αναμνήσεις του ανθρώπου, δεν έχω δείξει ποτέ καλοσύνη σε κανέναν, αλλά ούτε έχω
φερθεί ποτέ άσχημα σε κανέναν. Επειδή ο άνθρωπος δεν αφήνει στην καρδιά του μια «κενή
θέση» για Μένα, όταν ενεργώ απερίσκεπτα και μένω μέσα του, Με διώχνει πάραυτα και στη
συνέχεια χρησιμοποιεί γλυκά λόγια και κολακείες για να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι έχει
πάρα πολλές ελλείψεις και είναι ανίκανος να προσφέρει τον εαυτό του για να Με
ευχαριστήσει. Καθώς μιλάει, το πρόσωπό του συχνά καλύπτεται από «μαύρα σύννεφα», λες
και η συμφορά θα μπορούσε να πλήξει τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή. Εντούτοις,
εξακολουθεί να Μου ζητάει να φύγω, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ενδεχόμενους
κινδύνους. Παρόλο που παρέχω στον άνθρωπο με τα λόγια Μου και τη θαλπωρή της αγκαλιάς
Μου, φαίνεται ότι δεν διαθέτει όργανο ακοής και έτσι δεν δίνει την παραμικρή προσοχή στη
φωνή Μου, αντιθέτως κρατάει το κεφάλι του καθώς κάνει γρήγορα την έξοδό του. Αναχωρώ
από τους ανθρώπους νιώθοντας λίγο απογοητευμένος, αλλά και λίγο οργισμένος. Ο
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άνθρωπος, εν τω μεταξύ, εξαφανίζεται αμέσως εν μέσω της έλευσης θυελλωδών ανέμων και
πανύψηλων κυμάτων. Μετά από λίγο, Με καλεί, αλλά πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την
κίνηση του ανέμου και των κυμάτων; Σταδιακά, όλα τα ίχνη του ανθρώπου χάνονται, μέχρι να
εξαφανιστεί εντελώς.
Πριν από τις απαρχές του χρόνου, ατένιζα όλες τις εκτάσεις πάνω από τα σύμπαντα.
Σχεδίασα ένα σπουδαίο εγχείρημα επί γης: τη δημιουργία μιας ανθρωπότητας που θα
επεδίωκε την καρδιά Μου, και την οικοδόμηση μιας βασιλείας επί γης σαν αυτή στον ουρανό,
και θα επέτρεπε στη δύναμή Μου να γεμίζει τον ουρανό και τη σοφία Μου να εξαπλώνεται σε
όλο το σύμπαν. Συνεπώς, σήμερα, χιλιάδες χρόνια αργότερα, συνεχίζω να υλοποιώ το σχέδιο
Μου, όμως κανείς δεν γνωρίζει για το σχέδιο ή τη διαχείρισή Μου στη γη, πολύ λιγότερο δε,
βλέπουν τη βασιλεία Μου στη γη. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος κυνηγάει φαντάσματα και
έρχεται ενώπιόν Μου μήπως Με εξαπατήσει, θέλοντας να πληρώσει ένα «σιωπηρό τίμημα»
για τις ευλογίες Μου στον ουρανό. Κατά συνέπεια, προκαλεί την οργή Μου και επιφέρω
κρίση πάνω του, αλλά εξακολουθεί να κοιμάται. Λες και εργάζεται υπογείως, έχοντας παντελή
άγνοια για ό,τι είναι πάνω από το έδαφος καθώς δεν επιδιώκει τίποτε άλλο από τις δικές του
προοπτικές. Μεταξύ όλων των ανθρώπων, δεν έχω δει ποτέ κανέναν που να ζει υπό το λαμπρό
φως Μου. Ζουν σε έναν κόσμο σκότους, και φαίνεται ότι έχουν συνηθίσει να ζουν μέσα στη
ζοφερή ατμόσφαιρα. Όταν έρθει το φως παραμένουν μακριά, λες και το φως διαταράσσει το
έργο τους. Ως εκ τούτου, φαίνονται λίγο ενοχλημένοι, λες και το φως έχει καταστρέψει όλη τη
γαλήνη τους και δεν τους έχει αφήσει να κοιμηθούν καλά. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος
μαζεύει όλη τη δύναμή του για να διώξει το φως. Το φως, επίσης, φαίνεται να στερείται
επίγνωσης, και έτσι ξυπνάει τον άνθρωπο από τον ύπνο του, και όταν ο άνθρωπος ξυπνά,
κλείνει τα μάτια του οργισμένος. Είναι κάπως δυσαρεστημένος μαζί Μου, όμως μέσα Μου
γνωρίζω τι συμβαίνει. Σταδιακά εντείνω το φως, κάνοντας όλους τους ανθρώπους να ζουν
μέσα στο φως Μου, έτσι ώστε πολύ σύντομα να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με το φως
και, επιπλέον, όλοι να αγαπήσουν το φως. Εκείνη τη στιγμή, η βασιλεία Μου έχει έλθει
ανάμεσα στους ανθρώπους, όλοι χορεύουν με χαρά και γιορτάζουν, η γη ξαφνικά γεμίζει με
πανηγυρισμούς και η σιωπή χιλιάδων ετών σπάει με την άφιξη του φωτός…
26 Μαρτίου 1992
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Κεφάλαιο 25
Ο καιρός περνάει, και εν ριπή οφθαλμού έχει έρθει το σήμερα. Υπό την καθοδήγηση του
Πνεύματός Μου, όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στο φως Μου, και κανείς πια δεν αναλογίζεται
το παρελθόν ούτε δίνει προσοχή στο χθες. Ποιος δεν έχει ζήσει ποτέ στη σημερινή ημέρα;
Ποιος δεν έχει περάσει υπέροχες ημέρες και μήνες στη βασιλεία; Ποιος δεν έχει ζήσει υπό τον
ήλιο; Αν και η βασιλεία έχει κατέλθει ανάμεσα στους ανθρώπους, κανείς δεν έχει βιώσει
πραγματικά τη θαλπωρή της. Ο άνθρωπος βλέπει μόνο την εξωτερική της όψη, χωρίς να
αντιλαμβάνεται την ουσία της. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που διαμορφώνεται η βασιλεία
Μου, ποιος δεν χαίρεται γι’ αυτό; Μπορούν όντως οι χώρες στη γη να ξεφύγουν; Είναι όντως
ικανός ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας να ξεφύγει χάρη στην πονηριά του; Τα διοικητικά Μου
διατάγματα ανακοινώνονται σε ολόκληρο το σύμπαν, εγκαθιδρύουν την εξουσία Μου μεταξύ
όλων των ανθρώπων, και τίθενται σε ισχύ σε ολόκληρο το σύμπαν. Ωστόσο, ο άνθρωπος ποτέ
δεν το γνώριζε αυτό πραγματικά. Όταν τα διοικητικά Μου διατάγματα αποκαλυφθούν στο
σύμπαν, τότε και το έργο Μου στη γη θα πλησιάσει στην ολοκλήρωσή του. Όταν κυβερνήσω
και ασκήσω εξουσία σε όλους τους ανθρώπους και όταν αναγνωριστώ ως ο ένας ο Θεός ο
ίδιος, η βασιλεία Μου θα κατέλθει πλήρως στη γη. Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι ξεκινούν εκ νέου
σε ένα νέο μονοπάτι. Έχουν ξεκινήσει μια νέα ζωή, όμως κανείς δεν έχει δοκιμάσει ποτέ μια
ζωή στη γη που να μοιάζει με αυτή στον ουρανό. Ζείτε πραγματικά μέσα στο φως Μου; Ζείτε
πραγματικά ανάμεσα στα λόγια Μου; Ποιος δεν σκέφτεται τις δικές του προοπτικές; Ποιος
δεν αγχώνεται από την ίδια τη μοίρα του; Ποιος δεν αγωνίζεται εν μέσω της θάλασσας των
δεινών; Ποιος δεν επιθυμεί να απελευθερωθεί; Δίνονται οι ευλογίες της βασιλείας ως
αντάλλαγμα για τη σκληρή εργασία του ανθρώπου στη γη; Θα μπορούσαν όλες οι επιθυμίες
του ανθρώπου να εκπληρωθούν ακριβώς όπως επιθυμεί; Κάποτε παρουσίασα την όμορφη θέα
της βασιλείας ενώπιον του ανθρώπου, αλλά απλώς την κοίταζε με άπληστα μάτια και δεν
υπήρχε κανένας που πραγματικά λαχταρούσε να εισέλθει σ’ αυτήν. Κάποτε «ανέφερα» στον
άνθρωπο την αληθινή κατάσταση στη γη, αλλά δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να
ακούσει, και δεν αντιμετώπισε τα λόγια που προήλθαν από το στόμα Μου με την καρδιά του.
Κάποτε είπα στον άνθρωπο για τις συνθήκες στον ουρανό, όμως αντιμετώπισε τα λόγια Μου
σαν υπέροχες ιστορίες, και δεν αποδέχτηκε πραγματικά όσα περιέγραψε το στόμα Μου.
Σήμερα, σκηνές της βασιλείας εμφανίζονται φευγαλέα ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά έχει
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κανείς ποτέ «φάει τον κόσμο» αναζητώντας την; Χωρίς την προτροπή Μου, ο άνθρωπος δεν
θα είχε ξυπνήσει ακόμα από τα όνειρά του. Έχει όντως ξελογιαστεί τόσο με τη ζωή του στη
γη; Δεν υπάρχουν πραγματικά υψηλά πρότυπα στην καρδιά του;
Εκείνοι που είχα προκαθορίσει ως τον λαό Μου είναι σε θέση να αφιερωθούν σ’ Εμένα
και να ζήσουν αρμονικά μαζί Μου. Τους θεωρώ πολύτιμους, και λάμπουν με αγάπη για Μένα
στη βασιλεία Μου. Μεταξύ των σημερινών ανθρώπων, ποιος πληροί αυτές τις προδιαγραφές;
Ποιος μπορεί να επιτύχει τον στόχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μου; Οι απαιτήσεις Μου
όντως προκαλούν δυσκολίες στον άνθρωπο; Όντως τον σπρώχνω σκόπιμα σε λάθη; Είμαι
επιεικής προς όλους τους ανθρώπους και τους προσφέρω προνομιακή μεταχείριση. Ωστόσο,
αυτό ισχύει μόνο για τον λαό Μου στην Κίνα. Δεν σας υποτιμώ ούτε σας βλέπω με δυσπιστία,
αλλά είμαι πρακτικός και ρεαλιστής απέναντί σας. Οι άνθρωποι αναπόφευκτα συναντούν
εμπόδια στη ζωή τους, είτε σε σχέση με τις οικογένειές τους είτε με τον ευρύτερο κόσμο.
Εντούτοις, ποιος έχει προκαλέσει ο ίδιος τα δεινά του; Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να Με
γνωρίσει. Κατανοεί κάπως την εξωτερική Μου εμφάνιση, αλλά αγνοεί την ουσία Μου. Δεν
γνωρίζει τα συστατικά του φαγητού που τρώει. Ποιος μπορεί να αντιληφθεί προσεκτικά την
καρδιά Μου; Ποιος μπορεί πραγματικά να κατανοήσει το θέλημά Μου ενώπιόν Μου; Όταν
κατέλθω στη γη, θα είναι καλυμμένη στο σκοτάδι και ο άνθρωπος θα «κοιμάται βαθιά».
Περιδιαβαίνω όλα τα μέρη και όλα όσα βλέπω είναι σκισμένα και κουρελιασμένα και έχουν
απαίσια όψη. Λες και ο άνθρωπος είναι πρόθυμος μόνο να απολαύσει και δεν έχει καμία
επιθυμία να λάβει υπόψη «τα πράγματα του εξωτερικού κόσμου». Χωρίς να το γνωρίζει
κανένας, επιθεωρώ ολόκληρη τη γη, όμως δεν βλέπω πουθενά τίποτα που να είναι γεμάτο με
ζωή. Αμέσως, εκπέμπω φως και θερμότητα και ατενίζω τη γη από τον τρίτο ουρανό. Παρόλο
που το φως πέφτει στη γη και η θερμότητα εξαπλώνεται πάνω της, μόνο το φως και η
θερμότητα φαίνεται να αγάλλονται. Δεν προκαλούν κανένα συναίσθημα στον άνθρωπο, ο
οποίος απολαμβάνει τις ανέσεις του. Μόλις το βλέπω αυτό, αμέσως δίνω στον άνθρωπο τη
«ράβδο» που έχω προετοιμάσει. Καθώς πέφτει η ράβδος, το φως και η θερμότητα
διασκορπίζονται σταδιακά και η γη ερημώνει και σκοτεινιάζει αμέσως —και λόγω του
σκότους, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και συνεχίζει τις απολαύσεις. Ο άνθρωπος
έχει μια μικρή αίσθηση της άφιξης της ράβδου Μου, αλλά δεν αντιδρά και συνεχίζει να
απολαμβάνει τις «ευλογίες του στη γη». Στη συνέχεια, το στόμα Μου ανακηρύσσει το
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παίδεμα όλων των ανθρώπων και οι άνθρωποι σε όλο το σύμπαν καρφώνονται ανάποδα στον
σταυρό. Όταν έλθει το παίδεμά Μου, ο άνθρωπος κλονίζεται από τη βουή των βουνών που
γκρεμίζονται και της γης που σκίζεται στα δύο, κατόπιν του οποίου ξυπνά τρομαγμένος.
Κατάπληκτος και τρομοκρατημένος, θέλει να φύγει μακριά, αλλά είναι πολύ αργά. Καθώς
πέφτει το παίδεμά Μου, η βασιλεία Μου κατέρχεται στη γη και όλες οι χώρες συντρίβονται,
εξαφανίζονται δίχως ίχνος και δεν μένει τίποτα πίσω.
Κάθε μέρα κοιτάζω κατάματα το σύμπαν και κάθε μέρα επιτελώ το νέο έργο Μου μεταξύ
των ανθρώπων. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι χάνονται στο έργο τους και κανείς δεν δίνει
προσοχή στη δυναμική του έργου Μου ούτε στην κατάσταση των πραγμάτων πέρα από τον
εαυτό τους. Λες και οι άνθρωποι ζουν σε έναν νέο ουρανό και μια νέα γη που έχουν φτιάξει οι
ίδιοι, και δεν θέλουν κανέναν άλλον να παρεμβαίνει. Όλοι έχουν αφοσιωθεί στο έργο της
προσωπικής τους απόλαυσης, όλοι θαυμάζουν τους εαυτούς τους καθώς κάνουν τη
«γυμναστική» τους. Δεν υπάρχει όντως καμία θέση για Μένα στην καρδιά του ανθρώπου;
Είμαι όντως ανίκανος να είμαι ο Κυβερνήτης της καρδιάς του ανθρώπου; Το πνεύμα του
ανθρώπου τον έχει όντως εγκαταλείψει; Ποιος έχει συλλογιστεί με προσοχή τα λόγια από το
στόμα Μου; Ποιος έχει αντιληφθεί ποτέ την επιθυμία της καρδιάς Μου; Έχει όντως
καταληφθεί η καρδιά του ανθρώπου από κάτι άλλο; Πολλάκις έχω καλέσει τον άνθρωπο,
όμως έχει κανείς ποτέ αισθανθεί συμπόνια; Έχει ζήσει ποτέ κανείς στην ανθρώπινη φύση; Ο
άνθρωπος μπορεί να ζει στη σάρκα, αλλά δεν διαθέτει ανθρώπινη φύση. Γεννήθηκε, άραγε,
στο ζωικό βασίλειο; Ή γεννήθηκε στον ουρανό και διαθέτει θεϊκή φύση; Θέτω τις απαιτήσεις
Μου στον άνθρωπο, όμως φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τα λόγια Μου, λες και είμαι ένα
απρόσιτο τέρας που του είναι ξένο. Πόσες φορές Με απογοήτευσε ο άνθρωπος, πόσες φορές
οργίστηκα από την κακή του απόδοση και πόσες φορές ανησύχησα με την αδυναμία του.
Γιατί αδυνατώ να εγείρω το πνευματικό συναίσθημα στην καρδιά του ανθρώπου; Γιατί
αδυνατώ να εμπνεύσω αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου; Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να Με
αντιμετωπίζει ως κόρη οφθαλμού; Δεν του ανήκει η καρδιά του; Έχει καταληφθεί από κάτι
άλλο το πνεύμα του; Γιατί ο άνθρωπος οδύρεται ασταμάτητα; Γιατί είναι δυστυχισμένος;
Γιατί, όταν είναι θλιμμένος, αγνοεί την ύπαρξή Μου; Μήπως τον έχω τσιμπήσει; Μήπως τον
έχω εγκαταλείψει εσκεμμένα;
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Στα μάτια Μου, ο άνθρωπος είναι ο κυβερνήτης των πάντων. Του έδωσα αρκετή εξουσία,
επιτρέποντάς του να διαχειριστεί τα πάντα στη γη —το γρασίδι πάνω στα βουνά, τα ζώα στα
δάση και τα ψάρια στο νερό. Ωστόσο, αντί αυτό να τον κάνει ευτυχισμένο, τον γεμίζει άγχος.
Ολόκληρη η ζωή του είναι γεμάτη αγωνία, και άσκοπο τρέξιμο και κενές διασκεδάσεις, και σε
ολόκληρη τη ζωή του δεν υπάρχουν καινοτομίες και νέα δημιουργία. Κανείς δεν μπορεί να
ξεφύγει από αυτήν την κενή ζωή, κανείς δεν έχει ανακαλύψει ποτέ μια ζωή γεμάτη νόημα και
κανείς δεν έχει βιώσει την πραγματική ζωή. Παρόλο που όλοι οι σημερινοί άνθρωποι ζουν υπό
το λαμπρό φως Μου, δεν ξέρουν τίποτα για τη ζωή στον ουρανό. Αν δεν είμαι σπλαχνικός
προς τον άνθρωπο και δεν σώσω την ανθρωπότητα, τότε όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει
μάταια, η ζωή τους στη γη δεν έχει νόημα και θα αναχωρήσουν μάταια, χωρίς να είναι
περήφανοι για τίποτα. Όλοι οι άνθρωποι κάθε θρησκεύματος, κοινωνικής σφαίρας, έθνους
και δόγματος γνωρίζουν το κενό στη γη και όλοι Με αναζητούν και αναμένουν την επιστροφή
Μου —όμως ποιος είναι ικανός να Με γνωρίσει όταν φτάσω; Έκανα όλα τα πράγματα,
δημιούργησα την ανθρωπότητα και σήμερα κατήλθα ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο
άνθρωπος, όμως, Μου αντεπιτίθεται και Με εκδικείται. Δεν ωφελεί καθόλου τον άνθρωπο το
έργο που επιτελώ σ’ εκείνον; Είμαι όντως ανίκανος να ικανοποιήσω τον άνθρωπο; Γιατί ο
άνθρωπος Με απορρίπτει; Γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο ψυχρός και αδιάφορος απέναντί Μου;
Γιατί η γη καλύπτεται από πτώματα; Όντως αυτή την κατάσταση στον κόσμο δημιούργησα
για χάρη του ανθρώπου; Γιατί, άραγε, έχω δώσει στον άνθρωπο ασύγκριτα πλούτη, όμως σε
αντάλλαγμα Μου προσφέρει δύο άδεια χέρια; Γιατί δεν Με αγαπά αληθινά ο άνθρωπος; Γιατί
δεν έρχεται ποτέ ενώπιόν Μου; Έχουν πάει όλα τα λόγια Μου στον βρόντο; Έχουν
εξαφανιστεί τα λόγια Μου όπως η θερμότητα από το νερό; Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι
πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί Μου; Είναι η έλευση της ημέρας Μου όντως η στιγμή που θα
πεθάνουν οι άνθρωποι; Μπορώ πράγματι να καταστρέψω τους ανθρώπους τη στιγμή που
διαμορφώνεται η βασιλεία Μου; Γιατί, κατά τη διάρκεια του συνολικού σχεδίου διαχείρισής
Μου, κανείς δεν έχει καταλάβει ποτέ τις προθέσεις Μου; Γιατί, αντί να αγαπά τις ομιλίες που
εκφράζει το στόμα Μου, ο άνθρωπος τις αποστρέφεται και τις απορρίπτει; Δεν καταδικάζω
κανέναν, αλλά απλώς κάνω όλους τους ανθρώπους να ηρεμήσουν και να υλοποιήσουν το έργο
της αυτοκριτικής.
27 Μαρτίου 1992
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Ευφρανθείτε, πάντες οι λαοί!
Υπό το φως Μου, οι άνθρωποι βλέπουν και πάλι το φως. Μέσα στον λόγο Μου, οι
άνθρωποι βρίσκουν πράγματα που απολαμβάνουν. Έχω έλθει από την Ανατολή· κατάγομαι
από την Ανατολή. Όταν λάμπει η δόξα Μου, φωτίζονται όλα τα έθνη, τα πάντα έρχονται στο
φως και τίποτα δεν παραμένει στο σκοτάδι. Στη βασιλεία, η ζωή που διάγει ο λαός του Θεού
μαζί με τον Θεό είναι απροσμέτρητα χαρούμενη. Τα ύδατα χορεύουν από χαρά βλέποντας τις
ευλογημένες ζωές των ανθρώπων, τα βουνά απολαμβάνουν την αφθονία Μου μαζί με τους
ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι πασχίζουν, εργάζονται σκληρά, δείχνουν την αφοσίωσή τους
στη βασιλεία Μου. Στη βασιλεία δεν υπάρχει πια παρακοή, δεν υπάρχει πια αντίσταση· οι
ουρανοί και η γη αλληλοεξαρτώνται, ο άνθρωπος κι Εγώ ερχόμαστε κοντά και τα
συναισθήματα που νιώθουμε είναι βαθιά, μέσα από τη γλυκιά ευδαιμονία της ζωής,
στηριζόμαστε ο ένας στον άλλον… Εκείνη τη στιγμή, ξεκινώ επισήμως τη ζωή Μου στον
ουρανό. Ο Σατανάς δεν προκαλεί πλέον αναστάτωση και οι άνθρωποι εισέρχονται στην
ανάπαυση. Σε ολόκληρο το σύμπαν, ο εκλεκτός λαός Μου ζει μέσα στη δόξα Μου,
ευλογημένος πέραν κάθε σύγκρισης, όχι ως άνθρωποι που ζουν μεταξύ ανθρώπων, αλλά ως
άνθρωποι που ζουν με τον Θεό. Όλη η ανθρωπότητα έχει βιώσει τη διαφθορά του Σατανά και
έχει πιει την πίκρα και τη γλυκύτητα της ζωής ως τη στερνή σταγόνα. Ζώντας, τώρα, υπό το
φως Μου, πώς μπορεί κάποιος να μην ευφραίνεται; Πώς είναι δυνατόν να απέχει κανείς
ανέμελα από αυτήν την όμορφη στιγμή και να την αφήνει να χαθεί; Εσείς οι άνθρωποι!
Ψάλετε τον ύμνο που υπάρχει στην καρδιά σας και χορέψτε για Μένα από χαρά! Ανυψώστε
την ειλικρινή καρδιά σας και προσφέρετέ τη σε Μένα! Χτυπήστε τα τύμπανά σας και παίξτε
χαρούμενα για Μένα! Ακτινοβολώ την ευχαρίστησή Μου σε όλο το σύμπαν! Αποκαλύπτω το
ένδοξο πρόσωπό Μου στους ανθρώπους! Θα βροντοφωνάξω! Θα υπερβώ το σύμπαν! Ήδη
βασιλεύω ανάμεσα στους ανθρώπους! Οι άνθρωποι Με εξυμνούν! Πλανιέμαι ψηλά στους
γαλάζιους ουρανούς και οι άνθρωποι βαδίζουν μαζί Μου. Βαδίζω ανάμεσα στους ανθρώπους
και Με περιβάλλει ο λαός Μου! Οι καρδιές των ανθρώπων είναι πανευτυχείς, οι ύμνοι τους
σείουν το σύμπαν, σχίζουν τους ουρανούς! Το σύμπαν δεν καλύπτεται πλέον από ομίχλη· δεν
υπάρχει πλέον λάσπη, ούτε συσσωρευμένα βρομόνερα. Άγιοι άνθρωποι του σύμπαντος! Υπό
την προσεκτική εξέτασή Μου, δείχνετε την αληθινή σας όψη. Δεν είστε άνθρωποι καλυμμένοι
από βρομιά, αλλά άγιοι καθαροί σαν τον νεφρίτη, είστε όλοι οι λατρεμένοι Μου, είστε όλοι η
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χαρά Μου! Τα πάντα επανέρχονται στη ζωή! Όλοι οι άγιοι έχουν επιστρέψει για να Με
υπηρετήσουν στον ουρανό, έχουν εισέλθει στη ζεστή αγκαλιά Μου, δεν θρηνούν πλέον, δεν
ανησυχούν πια, προσφέρουν τον εαυτό τους σ’ Εμένα, επιστρέφουν στον οίκο Μου, και στην
πατρίδα τους θα Με αγαπούν ακατάπαυστα! Δίχως να αλλάζουν ποτέ σε όλη την αιωνιότητα!
Πού είναι η θλίψη! Πού είναι τα δάκρυα! Πού είναι η σάρκα! Η γη παρέρχεται, μα οι ουρανοί
είναι παντοτινοί. Εμφανίζομαι σε όλους τους λαούς και όλοι οι λαοί Με δοξάζουν. Αυτή η ζωή,
αυτό το κάλλος, από αμνημονεύτων χρόνων έως το τέλος του χρόνου, δεν θα αλλάξει. Αυτή
είναι η ζωή της βασιλείας.

Κεφάλαιο 26
Ποιος έχει διαμείνει στον οίκο Μου; Ποιος έχει υψώσει το ανάστημά του για χάρη Μου;
Ποιος έχει υποφέρει για Εμένα; Ποιος έχει δώσει τον λόγο του ενώπιόν Μου; Ποιος Με έχει
ακολουθήσει μέχρι σήμερα και ωστόσο δεν έχει γίνει αδιάφορος; Γιατί όλα τα ανθρώπινα
όντα είναι παγερά και απαθή; Γιατί η ανθρωπότητα Με έχει εγκαταλείψει; Γιατί η
ανθρωπότητα έχει κουραστεί μαζί Μου; Γιατί δεν υπάρχει θαλπωρή στον κόσμο των
ανθρώπων; Όταν ήμουν στη Σιών, γεύτηκα τη θαλπωρή του ουρανού και απόλαυσα την
ευλογία του ουρανού. Και πάλι, έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους, γεύτηκα την πίκρα του
κόσμου των ανθρώπων, είδα με τα ίδια Μου τα μάτια όλες τις διαφορετικές καταστάσεις που
υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Εν αγνοία του, ο άνθρωπος άλλαξε μαζί με τις αλλαγές
Μου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ σήμερα. Δεν απαιτώ από τον
άνθρωπο να είναι ικανός να κάνει οτιδήποτε για χάρη Μου, ούτε απαιτώ να πραγματοποιήσει
οποιαδήποτε βελτίωση για λογαριασμό Μου. Το μόνο που θέλω από τον άνθρωπο είναι να
βρίσκεται σε σύμπνοια με το σχέδιό Μου, χωρίς να δείχνει ανυπακοή απέναντί Μου, ούτε να
Με ντροπιάζει, και να καταθέτει ηχηρά τη μαρτυρία του για Εμένα. Ανάμεσα στους
ανθρώπους υπήρξαν κάποιοι που κατέθεσαν καλά τη μαρτυρία τους για Εμένα και δόξασαν
το όνομά Μου. Όμως, πώς είναι δυνατόν οι πρακτικές του ανθρώπου, η συμπεριφορά του
ανθρώπου να ικανοποιήσουν την καρδιά Μου; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να
ανταπεξέλθει στην επιθυμία Μου ή να εκπληρώσει το θέλημά Μου; Από τα όρη και τα ύδατα
της γης, μέχρι τα λουλούδια, το γρασίδι και τα δέντρα της, δεν υπάρχει τίποτα που να μη
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δείχνει το έργο των χεριών Μου, τίποτα που να μην υπάρχει για το όνομά Μου. Παρόλα αυτά,
γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στα πρότυπα που απαιτώ; Μήπως λόγω της
αξιοθρήνητης ταπεινότητάς του; Μήπως επειδή τον έχω εξυψώσει; Μήπως επειδή είμαι πολύ
σκληρός απέναντί του; Γιατί ο άνθρωπος φοβάται πάντοτε τόσο τις απαιτήσεις Μου; Σήμερα,
ανάμεσα στα πλήθη της βασιλείας, γιατί ακούτε μόνο τη φωνή Μου, αλλά δεν θέλετε να δείτε
το πρόσωπό Μου; Γιατί κοιτάτε μόνο τα λόγια Μου, χωρίς να προσπαθείτε να τα συνδυάσετε
με το Πνεύμα Μου; Γιατί Με κρατάτε σε απόσταση επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη;
Μήπως όταν είμαι κάτω στη γη, δεν είμαι ο ίδιος όπως όταν είμαι στον ουρανό; Μήπως όταν
είμαι στον ουρανό, δεν μπορώ να κατέβω στη γη; Μήπως όταν είμαι κάτω στη γη, δεν Μου
αξίζει να ανέλθω στον ουρανό; Λες κι όταν Εγώ είμαι στη γη είμαι ένα ταπεινό πλάσμα, όταν
είμαι στον ουρανό είμαι ένα ύψιστο ον, και ανάμεσα στον ουρανό και τη γη μοιάζει να
υπάρχει ένα αγεφύρωτο χάσμα. Όμως στον κόσμο των ανθρώπων φαίνεται να μη γνωρίζουν
τίποτα για την προέλευση αυτών των πραγμάτων. Ωστόσο, Μου αντιτάσσονται συνεχώς, λες
και τα λόγια Μου έχουν μόνο ήχο και κανένα νόημα. Όλοι οι άνθρωποι καταβάλλουν
προσπάθεια στα λόγια Μου, πραγματοποιούν δικές τους έρευνες για την εξωτερική Μου
μορφή, αλλά όλοι τελικά αποτυγχάνουν και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα να επιδείξουν.
Αντιθέτως, ισοπεδώνονται από τα λόγια Μου και δεν τολμάνε να ξανασηκωθούν.
Όταν βάζω σε δοκιμασία την πίστη της ανθρωπότητας, ούτε ένα ανθρώπινο ον δεν είναι
ικανό να καταθέσει μια πραγματική μαρτυρία, ούτε ένας δεν είναι ικανός να προσφέρει όλο
του το είναι. Αντιθέτως, ο άνθρωπος εξακολουθεί να κρύβεται και να αρνείται να ανοιχτεί,
σαν να επρόκειτο να του ξεσκίσω την καρδιά. Ακόμα και ο Ιώβ δεν στάθηκε ποτέ πραγματικά
στο ύψος της δοκιμασίας που του ετέθη, ούτε ανέδιδε γλυκύτητα εν μέσω της δυστυχίας του.
Όλοι οι άνθρωποι παράγουν μια αχνή απόχρωση πρασίνου μέσα στη θέρμη της άνοιξης. Δεν
παραμένουν ποτέ πράσινοι μέσα στο καταχείμωνο. Με αποστεωμένο και απισχνασμένο
ανάστημα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προθέσεις Μου. Σε όλη την
ανθρωπότητα, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για τους
άλλους, επειδή οι άνθρωποι είναι κατά βάση ίδιοι μεταξύ τους και δεν διαφέρει ο ένας από
τον άλλον, με ελάχιστα στοιχεία τα οποία τους διαχωρίζουν. Γι’ αυτόν τον λόγο, ακόμα και
σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να γνωρίσουν πλήρως τα έργα Μου.
Μόνο όταν το παίδεμά Μου κατέλθει επάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, θα μπορέσουν οι
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άνθρωποι, εν αγνοία τους, να μάθουν για τα έργα Μου, και χωρίς να κάνω Εγώ τίποτα ή
χωρίς να το επιβάλλω σε κανέναν, οι άνθρωποι θα καταφέρουν να Με γνωρίσουν και, έτσι, θα
καταφέρουν να δουν τα έργα Μου. Αυτό είναι το σχέδιό Μου, είναι η πτυχή των έργων Μου
που εκδηλώνεται και αυτό είναι που θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Εντός της βασιλείας,
οι μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας ξεκινούν να ξαναζούν και να ανακτούν τη ζωτική
τους δύναμη. Λόγω των αλλαγών στην κατάσταση της γης, τα όρια ανάμεσα στη μία και στην
άλλη χώρα αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Είχα προφητεύσει στο παρελθόν: Όταν η στεριά
χωριστεί από τη στεριά, και όταν η στεριά ενωθεί με τη στεριά, τότε θα είναι η στιγμή που θα
συντρίψω όλα τα έθνη. Αυτήν τη φορά, θα ανανεώσω όλη τη δημιουργία και θα
ανακατανείμω ολόκληρο το σύμπαν, βάζοντας έτσι το σύμπαν σε τάξη, μεταμορφώνοντας την
παλιά κατάσταση σε μια νέα. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Αυτά είναι τα έργα Μου. Όταν τα
έθνη κι οι λαοί του κόσμου επιστρέψουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου, θα πάρω όλη την
αφθονία του ουρανού και θα την προσφέρω στον κόσμο των ανθρώπων, ούτως ώστε, χάρη σ’
Εμένα, να βρίθει απαράμιλλης αφθονίας. Όμως, για όσο εξακολουθεί να υπάρχει ο παλιός
κόσμος, Εγώ θα εξαπολύω την οργή Μου στα έθνη του, θα διακηρύσσω ανοιχτά τα διοικητικά
διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν και θα παιδεύω οποιονδήποτε τα παραβιάζει:
Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα
ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το
σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις
πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα
πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η
σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων
επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα
πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το
έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν
ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν
να υπάρχουν. Από τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα
εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα
Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν
στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό
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κόσμο θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα
Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι
άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις
πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι
πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο
εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου
και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Mου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες
των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την
ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η
ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια.
Καθώς η φωνή Μου γίνεται ολοένα πιο έντονη, παρατηρώ, επίσης, την κατάσταση του
σύμπαντος. Μέσα από τα λόγια Μου, τα μυριάδες στοιχεία της δημιουργίας γίνονται όλα
καινούργια. Ο ουρανός αλλάζει, το ίδιο και η γη. Η ανθρωπότητα εκτίθεται στην αρχική της
μορφή και σταδιακά, ανάλογα με το είδος τους, οι άνθρωποι βρίσκουν και πάλι τον δρόμο
τους, εν αγνοία τους, πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους. Αυτό θα Μου δώσει μεγάλη
ευχαρίστηση. Τίποτα δεν Με

αποσπά και, ανεπαίσθητα, το μεγάλο

έργο

Μου

πραγματοποιείται και οι μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας μεταμορφώνονται. Όταν
δημιούργησα τον κόσμο, έπλασα τα πάντα σύμφωνα με το είδος τους, τοποθετώντας το
καθετί που έχει μορφή μαζί με το είδος του. Καθώς το σχέδιο διαχείρισής Μου πλησιάζει στο
τέλος του, θα επαναφέρω την προηγούμενη κατάσταση της δημιουργίας, θα επαναφέρω τα
πάντα σε αυτό που ήταν αρχικά, αλλάζοντας εκ βάθρων τα πάντα, έτσι ώστε τα πάντα να
επιστρέψουν στην αγκαλιά του σχεδίου Μου. Ήγγικεν η ώρα! Το τελευταίο στάδιο του
σχεδίου Μου πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Ω, ακάθαρτε παλιέ κόσμε! Αναπόφευκτα θα
καταρρεύσεις κάτω από τα λόγια Μου! Αναπόφευκτα θα εκμηδενιστείς από το σχέδιό Μου!
Ω, μυριάδες στοιχεία της δημιουργίας! Θα αποκτήσετε όλα νέα ζωή μέσα από τα λόγια Μου —
θα έχετε τον κυρίαρχο Κύριό σας! Ω, αγνέ και αψεγάδιαστε νέε κόσμε! Αναπόφευκτα θα
αναγεννηθείς μέσα στη δόξα Μου! Ω, Όρος της Σιών! Μη σιωπάς πια. Έχω επιστρέψει
θριαμβευτικά! Εν μέσω της δημιουργίας εξετάζω εξονυχιστικά ολόκληρη τη γη. Επάνω στη γη
η ανθρωπότητα έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή, έχει κερδίσει μια νέα ελπίδα. Ω, λαέ Μου! Πώς
μπορείτε να μην επιστρέψετε στη ζωή μέσα στο φως Μου; Πώς μπορείτε να μην πηδάτε από
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χαρά υπό την καθοδήγησή Μου; Οι στεριές κραυγάζουν από αγαλλίαση, τα ύδατα αντηχούν
από εύθυμα γέλια! Ω, αναστημένο Ισραήλ! Πώς μπορείς να μη νιώθεις περηφάνια για το
πεπρωμένο Μου; Ποιος θρήνησε; Ποιος έκλαψε γοερά; Το παλιό Ισραήλ έπαψε να υπάρχει.
Το σημερινό Ισραήλ έχει ορθώσει το ανάστημά του, ολόρθο κι επιβλητικό μπροστά στον
κόσμο, έχει ανυψωθεί στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας. Το σημερινό Ισραήλ σίγουρα θα
φτάσει στην πηγή της ύπαρξης μέσω του λαού Μου! Ω, μισητή Αίγυπτος! Σίγουρα δεν
εξακολουθείς να Μου αντιτάσσεσαι; Πώς μπορείς να εκμεταλλεύεσαι το έλεός Μου και να
προσπαθείς να αποφύγεις το παίδεμά Μου; Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχεις εντός του
παιδέματός Μου; Όλοι αυτοί που αγαπώ θα ζήσουν σίγουρα έως την αιωνιότητα, ενώ όσοι
Μου αντιτάσσονται θα λαμβάνουν το παίδεμά Μου έως την αιωνιότητα. Επειδή είμαι ένας
Θεός ζηλότυπος, δεν θα λυπηθώ έτσι απλά τους ανθρώπους για όλα όσα έχουν κάνει. Θα
παρακολουθώ ολόκληρη τη γη και, μέσα από την εμφάνισή Μου στην Ανατολή, με
δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδεμα, θα αποκαλύψω τον εαυτό Μου στα πλήθη!
29 Μαρτίου 1992

Κεφάλαιο 27
Η συμπεριφορά του ανθρώπου ποτέ δεν άγγιξε την καρδιά Μου, ούτε ποτέ Μου φάνηκε
πολύτιμη. Στα μάτια του ανθρώπου, Εγώ του φέρομαι πάντοτε πολύ αυστηρά και ασκώ
πάντοτε εξουσία επάνω του. Σε όλες τις ενέργειες του ανθρώπου, μόλις και μετά βίας υπάρχει
κάτι που να έχει κάνει για χάρη Μου, σπανίως υπάρχει κάτι που να μένει ακλόνητο μπροστά
στα μάτια Μου. Εν τέλει, οτιδήποτε αφορά στον άνθρωπο έχει καταρρεύσει ανεπαίσθητα
ενώπιόν Μου, και μόνον αφότου εκδηλώσω τις ενέργειές Μου θα Με γνωρίσουν οι πάντες
μέσα από την ίδια τους την αποτυχία. Η ανθρώπινη φύση παραμένει απαράλλαχτη. Αυτό που
βρίσκεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων δεν συμβαδίζει με το θέλημά Μου, δεν είναι αυτό
που χρειάζομαι. Αυτό που απεχθάνομαι περισσότερο απ’ όλα στον άνθρωπο είναι η
ισχυρογνωμοσύνη και η κατ’ εξακολούθηση υποτροπή του. Ποια είναι, όμως, εκείνη η δύναμη
που κάνει τους ανθρώπους να μην καταφέρνουν να Με γνωρίσουν, να Με κρατούν μονίμως
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σε απόσταση και ποτέ να μην ενεργούν σύμφωνα με το θέλημά Μου, ενώπιόν Μου, παρά να
Μου αντιτίθενται πίσω από την πλάτη Μου; Αυτή είναι η αφοσίωσή τους; Αυτή είναι η αγάπη
τους για Μένα; Γιατί δεν μπορούν να μετανοήσουν και να ξαναγεννηθούν; Γιατί οι άνθρωποι
είναι πάντοτε πρόθυμοι να ζουν μέσα στον βάλτο, αντί για ένα μέρος χωρίς λάσπες; Μήπως
δεν τους φέρθηκα καλά; Μήπως τους υπέδειξα τη λάθος κατεύθυνση; Μήπως τους οδηγώ
στην κόλαση; Οι πάντες είναι πρόθυμοι να ζούνε στην «κόλαση». Όταν έρχεται το φως, τα
μάτια τους τυφλώνονται αμέσως, λες και ό,τι έχουν μέσα τους να προέρχεται από την κόλαση.
Όμως οι άνθρωποι, χωρίς να το γνωρίζουν αυτό, απλώς απολαμβάνουν «κολασμένες
ευλογίες». Φτάνουν σε σημείο να τις φυλάνε σαν θησαυρό στο στήθος τους, τρέμοντας μην
τυχόν και τους τις αρπάξω και τους αφήσω χωρίς «πηγή ύπαρξης». Οι άνθρωποι Με
φοβούνται, γι’ αυτό, όταν έρχομαι στη γη, μένουν μακριά από Εμένα, σιχαίνονται να Με
πλησιάσουν γιατί είναι απρόθυμοι «να μπλέξουν σε μπελάδες», αλλά, αντιθέτως, επιθυμούν
να διατηρήσουν την αρμονία εντός της οικογένειας, ώστε να απολαμβάνουν «ευτυχία επί της
γης». Ωστόσο, δεν μπορώ να επιτρέψω στους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν, επειδή
αυτό ακριβώς ήρθα να κάνω εδώ, να καταστρέψω την οικογένεια του ανθρώπου. Τη στιγμή
της άφιξής Μου, η ειρήνη θα εξαφανιστεί από τα σπίτια τους. Θα συντρίψω όλα τα έθνη,
πόσο μάλλον την οικογένεια του ανθρώπου. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από το άρπαγμά Μου;
Μήπως εκείνοι που λαμβάνουν ευλογίες θα γλιτώσουν λόγω της απροθυμίας τους; Μήπως
εκείνοι που υπόκεινται σε παίδεμα θα μπορούσαν ποτέ να κερδίσουν τη συμπάθειά Μου λόγω
του φόβου τους; Μέσα σε όλα Μου τα λόγια, οι άνθρωποι έχουν δει το θέλημά Μου και τις
ενέργειές Μου, αλλά ποιοι μπορούν να απελευθερωθούν από το μπλέξιμο των ίδιων των
σκέψεών τους; Ποιοι μπορούν να βρουν την έξοδο, είτε μέσω των λόγων Μου είτε χωρίς τα
λόγια Μου;
Οι άνθρωποι βίωσαν την εγκαρδιότητά Μου, Με υπηρέτησαν με ειλικρίνεια και ήταν
πραγματικά υπάκουοι σε Εμένα, κάνοντας τα πάντα για Εμένα υπό την παρουσία Μου.
Ωστόσο αυτό είναι ανέφικτο από τους ανθρώπους σήμερα· το μόνο που κάνουν είναι να
θρηνούν πνευματικά, θαρρείς και τους έχει αρπάξει κάποιος πεινασμένος λύκος, και μπορούν
μόνο να Με κοιτούν ανήμποροι, κραυγάζοντας ασταμάτητα προς Εμένα. Στο τέλος, όμως,
είναι ανίκανοι να ξεφύγουν από τη δυσχερή κατάστασή τους. Θυμάμαι πώς οι άνθρωποι στο
παρελθόν έδιναν υποσχέσεις υπό την παρουσία Μου, ορκιζόμενοι στον ουρανό και στη γη,
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υπό την παρουσία Μου, να μου ξεπληρώσουν την καλοσύνη Μου με τη στοργή τους.
Έκλαιγαν γοερά ενώπιόν Μου και ο ήχος του κλάματός τους ήταν σπαραχτικός και
δυσβάσταχτος. Έχω συχνά συνδράμει τους ανθρώπους, ανάλογα με τη δύναμη της
αποφασιστικότητάς τους. Αμέτρητες φορές ήρθαν οι άνθρωποι ενώπιόν Μου για να Μου
υποταχθούν με έναν αξιολάτρευτο τρόπο που είναι δύσκολο να ξεχάσω. Αμέτρητες φορές Με
αγάπησαν με ακλόνητη αφοσίωση και τα ειλικρινή αισθήματά τους ήταν θαυμάσια. Σε
αμέτρητες περιστάσεις Με αγάπησαν τόσο, που έφτασαν στο σημείο να θυσιάσουν τη ζωή
τους, Με αγάπησαν περισσότερο από τον ίδιο τους τον εαυτό, κι Εγώ, βλέποντας την
ειλικρίνειά τους, δέχθηκα την αγάπη τους. Σε αμέτρητες περιστάσεις Μου πρόσφεραν τον
εαυτό τους υπό την παρουσία Μου, για χάρη Μου, αδιαφορώντας για τον θάνατο κι Εγώ
απάλυνα τις έγνοιες από το μέτωπό τους και αναλογίστηκα προσεκτικά τις εκφράσεις τους.
Υπήρξαν αμέτρητες φορές που τους αγάπησα σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό Μου και
υπήρξαν αμέτρητες φορές που τους μίσησα σαν τον χειρότερο εχθρό Μου. Μολαταύτα, ο
άνθρωπος εξακολουθεί να μην μπορεί να συλλάβει τι βρίσκεται μέσα στο μυαλό Μου. Όταν οι
άνθρωποι είναι θλιμμένοι, έρχομαι για να τους παρηγορήσω, και όταν είναι αδύναμοι,
έρχομαι για να τους βοηθήσω. Όταν έχουν χαθεί, τους δείχνω τον δρόμο. Όταν κλαίνε, τους
σκουπίζω τα δάκρυα. Ωστόσο, όταν είμαι Εγώ θλιμμένος, ποιος μπορεί να Με παρηγορήσει με
την καρδιά του; Όταν ανησυχώ θανάσιμα, ποιος νοιάζεται για τα αισθήματά Μου; Όταν είμαι
λυπημένος, ποιος μπορεί να γιατρέψει τις πληγές στην καρδιά Μου; Όταν χρειάζομαι
κάποιον, ποιος θα προσφερόταν πρόθυμα να ενεργήσει από κοινού μαζί Μου; Μήπως η
προηγούμενη συμπεριφορά που είχαν οι άνθρωποι απέναντί Μου, έχει πλέον χαθεί για
πάντα; Γιατί δεν έχει μείνει τίποτα πλέον στη μνήμη τους; Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να
τα έχουν ξεχάσει όλα αυτά; Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί από τον
εχθρό τους;
Όταν οι άγγελοι παίζουν μουσική για να Με δοξάσουν, αυτό δεν μπορεί παρά να
προκαλέσει τη συμπόνια Μου για τον άνθρωπο. Αμέσως, η καρδιά Μου γεμίζει με θλίψη και
Μου είναι αδύνατον να απαλλαχτώ από αυτό το οδυνηρό συναίσθημα. Στη χαρά και στη λύπη
του χωρισμού και της επανασύνδεσης με τον άνθρωπο, δεν είμαστε ικανοί να ανταλλάζουμε
συναισθήματα. Χωρισμένοι ψηλά στον ουρανό και κάτω στη γη, ο άνθρωπος κι Εγώ δεν
μπορούμε να βρισκόμαστε τακτικά. Ποιος μπορεί να γλιτώσει από τη νοσταλγία για
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προηγούμενα συναισθήματα; Ποιος μπορεί να σταματήσει να αναπολεί το παρελθόν; Ποιος
δεν θα ήλπιζε να συνεχιστούν τα συναισθήματα του παρελθόντος; Ποιος δεν θα περίμενε πώς
και πώς την επιστροφή Μου; Ποιος δεν θα λαχταρούσε την επανένωσή Μου με τον άνθρωπο;
Η καρδιά Μου είναι βαθιά ταραγμένη και το πνεύμα του ανθρώπου ανησυχεί πολύ. Παρόλο
που μοιάζουμε στο πνεύμα, δεν μπορούμε να είμαστε συχνά μαζί και δεν μπορούμε να
βλεπόμαστε συχνά. Συνεπώς, η ζωή όλων των ανθρώπων είναι γεμάτη με δυστυχία και της
λείπει η ζωτικότητα, επειδή ο άνθρωπος από πάντα Με λαχταρούσε. Είναι λες και τα
ανθρώπινα όντα είναι αντικείμενα που τα πέταξαν έξω από τον παράδεισο. Φωνάζουν
απελπισμένα το όνομά Μου επάνω στη γη, υψώνοντας το βλέμμα τους προς τα Μένα από το
έδαφος, όμως πώς να γλιτώσουν από τα δόντια του αδηφάγου λύκου; Πώς να
απελευθερωθούν από τις απειλές και τους πειρασμούς του; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να μη
θυσιαστούν λόγω της υπακοής τους στη διευθέτηση του σχεδίου Μου; Όταν με εκλιπαρούν
ηχηρά, τους αποστρέφομαι, δεν αντέχω να τους κοιτάζω άλλο. Πώς μπορώ, ωστόσο, να μην
ακούω τις δακρύβρεχτες κραυγές τους; Θα διορθώσω τις αδικίες στον κόσμο των ανθρώπων.
Θα φέρω εις πέρας το έργο Μου σε όλον τον κόσμο με τα ίδια Μου τα χέρια, απαγορεύοντας
στον Σατανά να βλάψει ξανά τον λαό Μου, απαγορεύοντας στους εχθρούς να κάνουν ξανά
ό,τι ευαρεστούνται. Θα γίνω Βασιλιάς επί της γης και θα μεταφέρω εκεί τον θρόνο Μου,
κάνοντας όλους τους εχθρούς Μου να πέσουν στο έδαφος και να εξομολογηθούν ενώπιόν
Μου τα εγκλήματά τους. Στη θλίψη Μου αναμιγνύεται θυμός, θα ισοπεδώσω ολόκληρο το
σύμπαν, δεν θα αφήσω κανέναν να γλιτώσει και θα σπείρω τον τρόμο στις καρδιές των
εχθρών Μου. Δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο επάνω στη γη και θα κάνω τους εχθρούς Μου να
πέσουν μέσα στα χαλάσματα, έτσι ώστε να μην μπορέσουν να διαφθείρουν ξανά την
ανθρωπότητα. Το σχέδιό Μου έχει ήδη αποφασιστεί και κανένας, όποιος κι αν είναι, δεν θα
μπορέσει να το αλλάξει. Καθώς περιφέρομαι με μεγαλειώδη πομπή επάνω από το σύμπαν,
όλη η ανθρωπότητα θα ανανεωθεί και τα πάντα θα αναζωογονηθούν. Ο άνθρωπος δεν θα
κλαίει πια και δεν θα Μου φωνάζει πλέον για να τον βοηθήσω. Τότε η καρδιά Μου θα
ευφρανθεί και οι άνθρωποι θα επιστρέψουν πανηγυρικά σε Εμένα. Ολόκληρο το σύμπαν απ’
άκρη σ’ άκρη θα στροβιλίζεται από ενθουσιασμό…
Σήμερα, ανάμεσα στα έθνη του κόσμου, πραγματοποιώ το έργο που έχω ξεκινήσει να
φέρω εις πέρας. Κινούμαι ανάμεσα στους ανθρώπους, πραγματοποιώ το έργο Μου σύμφωνα
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με το σχέδιό Μου, και όλοι οι άνθρωποι διαλύουν τα διάφορα έθνη του κόσμου σύμφωνα με
το θέλημά Μου. Οι άνθρωποι επάνω στη γη έχουν την προσοχή τους στραμμένη προς τον δικό
τους προορισμό, επειδή η ημέρα πλησιάζει και οι άγγελοι ηχούν τις τρομπέτες τους. Δεν θα
υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις κι όλη η δημιουργία θα αρχίσει να χορεύει με ενθουσιασμό.
Ποιος μπορεί να επεκτείνει την ημέρα Μου κατά το δοκούν; Κάποιος γήινος; Μήπως τα
αστέρια του ουρανού; Μήπως οι άγγελοι; Όταν κάνω μια ομιλία για να ξεκινήσει η σωτηρία
του λαού του Ισραήλ, η ημέρα Μου καταφτάνει για όλη την ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι
φοβούνται την επιστροφή του Ισραήλ. Όταν επιστρέψει ο Ισραήλ, εκείνη θα είναι η ημέρα
της δόξας Μου, ενώ θα είναι επίσης η ημέρα που τα πάντα θα αλλάξουν και θα ανανεωθούν.
Καθώς μια επικείμενη, δίκαιη κρίση πλησιάζει ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι
αρχίζουν να δειλιάζουν και να φοβούνται, επειδή στον κόσμο των ανθρώπων η δικαιοσύνη
είναι κάτι το ανήκουστο. Όταν λάμψει ο Ήλιος της δικαιοσύνης, η Ανατολή θα φωτιστεί και,
στη συνέχεια, θα φωτίσει με τη σειρά της ολόκληρο το σύμπαν, φτάνοντας στον καθένα. Αν ο
άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά τη δικαιοσύνη Μου, τι έχει να φοβηθεί; Ο
λαός Μου περιμένει την άφιξη της ημέρας Μου, όλοι τους λαχταρούν τον ερχομό της ημέρας
Μου. Περιμένουν να τιμωρήσω όλη την ανθρωπότητα και να διευθετήσω τον προορισμό της
ανθρωπότητας, μέσα από τον ρόλο Μου ως Ήλιος της δικαιοσύνης. Η βασιλεία Μου αρχίζει
να σχηματίζεται επάνω από ολόκληρο το σύμπαν, ενώ ο θρόνος Μου ασκεί εξουσία στις
καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τη συνδρομή των αγγέλων, το
μεγαλειώδες επίτευγμά Μου σύντομα θα ευοδωθεί. Όλοι οι υιοί και ο λαός Μου αναμένουν
την επιστροφή Μου με κομμένη την ανάσα, λαχταρούν να επανασυνδεθούν μαζί Μου, για να
μην ξαναχωριστούμε ποτέ ξανά. Πώς θα μπορούσαν οι πολυπληθείς μάζες της βασιλείας Μου
να μην γιορτάζουν και να μην αγκαλιάζονται από χαρά, επειδή ήρθα για να είμαι μαζί τους;
Μπορεί αυτή η επανένωση να πληρωθεί χωρίς κανένα τίμημα; Είμαι αξιοσέβαστος στα μάτια
όλων των ανθρώπων, έχω ανακηρυχτεί στα λόγια όλων. Όταν επιστρέψω, επιπλέον, θα
κατακτήσω όλες τις δυνάμεις του εχθρού. Ήγγικεν η ώρα! Θα θέσω το έργο Μου σε
εφαρμογή, θα βασιλέψω ως Βασιλέας μεταξύ των ανθρώπων! Βρίσκομαι στο σημείο της
επιστροφής! Και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω! Αυτό ελπίζουν οι πάντες, αυτό επιθυμούν. Θα
επιτρέψω σε όλους τους ανθρώπους να δούνε την άφιξη της ημέρας Μου και θα τους αφήσω
να υποδεχθούν τον ερχομό της ημέρας Μου με χαρά!
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2 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 28
Όταν ήρθα από τη Σιών, τα πάντα Με ανέμεναν, και όταν επέστρεψα στη Σιών, με
υποδέχτηκαν όλοι οι άνθρωποι. Καθώς ήρθα και έφυγα, τίποτα εχθρικό απέναντί Μου δεν
στάθηκε ποτέ εμπόδιο στα βήματά Μου, και. ως εκ τούτου, το έργο Μου προχώρησε ομαλά.
Σήμερα, όταν έρχομαι ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα, τα πάντα Με υποδέχονται σιωπηλά,
τρομοκρατημένα ότι γι’ άλλη μια φορά θα φύγω και έτσι θα χάσουν το στήριγμά τους. Τα
πάντα ακολουθούν την καθοδήγησή Μου και τα πάντα παρακολουθούν την κατεύθυνση που
υπέδειξε το χέρι Μου. Τα λόγια που εκστόμισα έχουν οδηγήσει στην τελείωση πολλά
πλάσματα και έχουν παιδεύσει πολλούς υιούς της ανυπακοής. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι
προσηλώνονται στα λόγια Μου και ακούνε προσεκτικά τις ομιλίες που εκστομίζω, και
φοβούνται βαθιά μέσα τους μήπως χάσουν αυτήν την καλή ευκαιρία. Γι’ αυτόν τον λόγο
συνέχισα να μιλάω, ώστε το έργο Μου να επιτελεστεί πιο γρήγορα και να εμφανιστούν πιο
σύντομα ευχάριστες συνθήκες επί γης, αποκαθιστώντας τις σκηνές ολέθρου στη γη. Όταν
κοιτάω προς τους ουρανούς είναι η στιγμή που στρέφομαι γι’ ακόμα μια φορά προς τους
ανθρώπους· όλοι οι τόποι γεμίζουν άμεσα ζωή, δεν αιωρείται πλέον σκόνη στον αέρα και το
έδαφος δεν καλύπτεται πλέον από βούρκο. Τα μάτια Μου αρχίζουν αμέσως να ακτινοβολούν,
κάνοντας τους ανθρώπους από όλους τους τόπους να Με θαυμάσουν και να βρουν καταφύγιο
σ’ Εμένα. Από τους ανθρώπους του σημερινού κόσμου —συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων
που βρίσκονται στο νοικοκυριό Μου— ποιοι βρίσκουν πραγματικά καταφύγιο σ’ Εμένα;
Ποιος δίνει την καρδιά του ως αντάλλαγμα για το τίμημα που έχω πληρώσει; Ποιος έχει
διαμείνει ποτέ εν ειρήνη στο νοικοκυριό Μου; Ποιος έχει προσφέρει ποτέ πραγματικά τον
εαυτό του ενώπιόν Μου; Όταν θέτω τις απαιτήσεις Μου στον άνθρωπο, εκείνος αμέσως
κλείνει τη «μικρή αποθήκη» του. Όταν παρέχω στον άνθρωπο, εκείνος γρήγορα ανοίγει το
στόμα του για να πάρει τα πλούτη Μου στα μουλωχτά, ενώ ενδόμυχα συχνά τρέμει,
τρομοκρατημένος ότι θα τον αντεκδικηθώ. Έτσι, το στόμα του ανθρώπου είναι μισάνοιχτο,
και είναι ανίκανος να απολαύσει πραγματικά τα πλούτη που παρέχω. Δεν καταδικάζω εύκολα
τον άνθρωπο, όμως εκείνος πάντοτε Μου τραβάει το χέρι και Μου ζητά να τον ελεήσω· μόνο
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όταν ο άνθρωπος Με εκλιπαρεί, του δείχνω και πάλι «έλεος», και του εξαπολύω τα πιο
σκληρά λόγια που μπορώ να εκστομίσω, ώστε να νιώσει αμέσως αισχύνη, και, αδυνατώντας
να λάβει άμεσα το «έλεός» Μου, κάνει τους άλλους να του το μεταβιβάσουν. Όταν ο
άνθρωπος αντιληφθεί πλήρως όλα τα λόγια Μου, το ανάστημά του θα είναι αντίστοιχο των
επιθυμιών Μου, και οι εκκλήσεις του θα αποδίδουν καρπούς, και δεν θα είναι μάταιες ή
άκαρπες· ευλογώ τις εκκλήσεις των ανθρώπων που είναι ειλικρινείς κι όχι προσποιητές.
Ανά τους αιώνες, έχω μιλήσει και ενεργήσει, όμως ποτέ δεν είχε ακούσει ο άνθρωπος τις
ομιλίες που εκφράζω σήμερα, και ποτέ δεν είχε πάρει μια γεύση από το μεγαλείο και την
κρίση Μου. Παρόλο που κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν είχαν ακούσει διάφορους θρύλους
για Μένα, κανένας τους δεν έχει ποτέ ανακαλύψει πραγματικά το εύρος του πλούτου Μου.
Παρόλο που οι άνθρωποι σήμερα ακούνε τα λόγια από το στόμα Μου, εξακολουθούν να μην
έχουν ιδέα για το πόσα μυστήρια έχει το στόμα Μου, με αποτέλεσμα να θεωρούν το στόμα
Μου κέρας της Αμάλθειας. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να αποκτήσουν κάτι από το στόμα
Μου. Είτε πρόκειται για κρατικά μυστικά ή για τα μυστήρια των ουρανών, είτε έχει να κάνει
με τη δυναμική του πνευματικού κόσμου ή με τον προορισμό της ανθρωπότητας, όλοι οι
άνθρωποι επιθυμούν να λάβουν αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, αν επρόκειτο να συγκεντρώσω
τους ανθρώπους και να αρχίσω να τους λέω «ιστορίες», όλοι θα σηκώνονταν αμέσως από «το
κρεβάτι του πόνου» για να ακούσουν την οδό Μου. Ο άνθρωπος έχει πολλές ελλείψεις μέσα
του: Δεν χρειάζεται απλώς και μόνο «συμπληρώματα διατροφής», αλλά πολύ περισσότερο
χρειάζεται «ψυχολογική υποστήριξη» και «πνευματική τροφή». Αυτά είναι που λείπουν από
όλους τους ανθρώπους· αυτή είναι η «αρρώστια» όλων των ανθρώπων. Παρέχω μια θεραπεία
για την αρρώστια του ανθρώπου, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, έτσι
ώστε όλοι να αναρρώσουν πλήρως και έτσι ώστε, χάρη στη θεραπεία Μου, να επιστρέψουν
στην κανονικότητα. Μισείτε πραγματικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Ειλικρινά τον
μισείτε; Γιατί σας έχω ρωτήσει τόσες φορές; Γιατί εξακολουθώ να σας κάνω αυτήν την
ερώτηση ξανά και ξανά; Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα στην
καρδιά σας; Τον έχετε πραγματικά διαγράψει; Πραγματικά δεν τον θεωρείτε πατέρα σας;
Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται την πρόθεσή Μου στις ερωτήσεις που κάνω.
Δεν αποσκοπούν στο να προκαλέσουν την οργή των ανθρώπων ή να ξεσηκώσουν επανάσταση
ανάμεσα στους ανθρώπους, ούτε στο να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τη δική του διέξοδο,
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παρά αποσκοπούν στο να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να
απελευθερωθούν από τα δεσμά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ωστόσο, κανένας δεν θα
πρέπει να ανησυχεί. Όλα θα επιτευχθούν μέσω των λόγων Μου· κανένας άνθρωπος δεν
μπορεί να συμμετέχει και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το έργο που επιτελώ Εγώ.
Θα καθαρίσω τον αέρα σε όλους τους τόπους και θα εξαλείψω κάθε ίχνος δαίμονα από τη γη.
Έχω ήδη αρχίσει, και θα εκκινήσω το πρώτο στάδιο του έργου Μου για την παίδευση από τον
τόπο κατοικίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Συνεπώς, μπορεί να φανεί ότι η παίδευσή
Μου συμβαίνει ήδη σε ολόκληρο το σύμπαν, και ότι ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας και κάθε
είδους ακάθαρτο πνεύμα θα καταστούν ανίσχυρα να διαφύγουν της παίδευσής Μου, διότι
Εγώ παρακολουθώ όλους τους τόπους. Όταν ολοκληρωθεί το έργο Μου επί γης, δηλαδή, όταν
φτάσει στο τέλος της η εποχή της κρίσεως, Εγώ θα παιδεύσω επισήμως τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα. Ο λαός Μου θα δει σίγουρα τη δίκαιη παίδευση του μεγάλου κόκκινου δράκοντα
από Μένα, θα αινήσει σίγουρα τη δικαιοσύνη Μου και θα εξυμνήσει σίγουρα για πάντα το
άγιο όνομά Μου λόγω της δικαιοσύνης Μου. Στο εξής, θα εκτελείτε επισήμως το καθήκον σας
και θα Με δοξάζετε επισήμως σε όλους τους τόπους, εις τον αιώνα τον άπαντα!
Όταν η εποχή της κρίσεως φτάσει στο αποκορύφωμά της, δεν θα σπεύσω να
ολοκληρώσω το έργο Μου, παρά θα ενσωματώσω σ’ αυτό τα αποδεικτικά στοιχεία της εποχής
της παίδευσης και θα δώσω τη δυνατότητα σε όλον τον λαό Μου να δει αυτές τις αποδείξεις·
έτσι θα προκύψουν καλύτεροι καρποί. Αυτές οι αποδείξεις είναι το μέσο με το οποίο θα
παιδεύσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, και θα κάνω τον λαό Μου να τον αντικρίσει ιδίοις
όμμασι, ώστε να γνωρίσει περισσότερα για τη διάθεσή Μου. Η ώρα που θα μπορεί να Με
απολαμβάνει ο λαός Μου θα έρθει όταν θα έχει παιδευθεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Το
σχέδιό Μου είναι να κάνω τον λαό του μεγάλου κόκκινου δράκοντα να εξεγερθεί και να
επαναστατήσει εναντίον του, και αυτή είναι η μέθοδος με την οποία οδηγώ τον λαό Μου στην
τελείωση, ενώ αποτελεί μια περίφημη ευκαιρία για όλον τον λαό Μου να εξελιχθεί στη ζωή.
Όταν ανατέλλει η υπέρλαμπρη σελήνη, η γαλήνια νύχτα αμέσως διαλύεται. Παρόλο που η
σελήνη είναι κομματιασμένη, ο άνθρωπος είναι ευδιάθετος και κάθεται ήρεμος κάτω από το
σεληνόφως, θαυμάζοντας το όμορφο σκηνικό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιγράψει τα
συναισθήματά του· είναι σαν να επιθυμεί να αναπολήσει το παρελθόν, σαν να επιθυμεί να
σκεφτεί το μέλλον, σαν να απολαμβάνει το παρόν. Ένα χαμόγελο εμφανίζεται στο πρόσωπό
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του και μέσα στην ευχάριστη ατμόσφαιρα διαχέεται μια δροσερή ευωδιά· καθώς αρχίζει να
φυσάει ένα απαλό αεράκι, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το πλούσιο άρωμα και φαίνεται να
μεθάει από αυτό, ανήμπορος να σηκωθεί. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που έρχομαι
αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια οξυμένη αίσθηση της
πλούσιας ευωδιάς, οπότε όλοι οι άνθρωποι ζούνε εν μέσω αυτής της ευωδιάς. Έχω
συμφιλιωθεί με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ζει αρμονικά μαζί Μου, δεν παρεκκλίνει πλέον από
την άποψή του για Μένα, Εγώ δεν κλαδεύω πλέον τις ελλείψεις του ανθρώπου, δεν υπάρχει
πλέον αυτή η θλιμμένη έκφραση επάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου και ο θάνατος δεν
απειλεί πλέον ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σήμερα, οδεύω μαζί με τον άνθρωπο προς την
εποχή της παίδευσης, προχωρούμε μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Εγώ κάνω το έργο Μου,
δηλαδή κρούω τη ράβδο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, και αυτή πέφτει επάνω σε ό,τι είναι
επαναστατικό εντός του ανθρώπου. Στα μάτια του ανθρώπου, η ράβδος Μου φαίνεται ότι έχει
ειδικές δυνάμεις: Ανακαλύπτει όλους όσοι είναι εχθροί Μου και δεν τους αφήνει να
γλιτώσουν εύκολα· εκτελεί την έμφυτη λειτουργία της ανάμεσα σε όλους όσοι Μου
αντιτίθενται· όλοι όσοι βρίσκονται στα χέρια Μου, εκτελούν το καθήκον τους σύμφωνα με την
πρόθεσή Μου, και ποτέ δεν έχουν αψηφήσει τις επιθυμίες Μου ούτε έχουν αλλάξει την ουσία
τους. Ως εκ τούτου, τα νερά θα βουίξουν, τα βουνά θα γκρεμιστούν, οι μεγάλοι ποταμοί θα
διασκορπιστούν, ο άνθρωπος θα αλλάξει για πάντα, ο ήλιος σταδιακά θα σβήσει, η σελήνη θα
σκοτεινιάσει, οι ημέρες ειρηνικής ζωής του ανθρώπου θα τελειώσουν, δεν θα υπάρχει πλέον
γαλήνη στη γη και οι ουρανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά ήρεμοι και ήσυχοι, και δεν θα αντέχουν
πια. Τα πάντα θα ανανεωθούν και θα ανακτήσουν την αρχική τους μορφή. Όλα τα νοικοκυριά
επάνω στη γη θα διαλυθούν και όλα τα έθνη επί γης θα κατακερματιστούν· θα αποτελούν
παρελθόν οι ημέρες της επανένωσης μεταξύ συζύγων, οι μητέρες δεν θα ξανασμίξουν ποτέ με
τους γιους τους ούτε οι πατεράδες θα βρεθούν ξανά με τις κόρες τους. Όλα όσα υπήρχαν
επάνω στη γη θα συντριβούν από Μένα. Δεν δίνω την ευκαιρία στους ανθρώπους να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους, διότι Εγώ δεν έχω συναισθήματα και κατέληξα να
απεχθάνομαι τα συναισθήματα των ανθρώπων σε ακραίο βαθμό. Τα συναισθήματα των
ανθρώπων ευθύνονται που Με έχουν παραπετάξει, και έτσι έχω γίνει κάποιος «άλλος» στα
μάτια τους· τα συναισθήματα των ανθρώπων ευθύνονται που Με έχουν ξεχάσει· τα
συναισθήματα των ανθρώπων ευθύνονται που οι άνθρωποι δράττονται της ευκαιρίας να
ανορθώσουν τη «συνείδησή» τους· τα συναισθήματα των ανθρώπων ευθύνονται που
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αντιμετωπίζουν πάντοτε τόσο βαριεστημένα την παίδευσή Μου· τα συναισθήματα των
ανθρώπων ευθύνονται που Με αποκαλούν αθέμιτο και άδικο, και λένε ότι δεν υπολογίζω τα
αισθήματα του ανθρώπου στο πώς χειρίζομαι τα πράγματα. Μήπως έχω και συγγενείς επί
γης; Ποιος έχει εργαστεί ποτέ σαν Εμένα νυχθημερόν, χωρίς καμία σκέψη για φαγητό ή ύπνο,
για χάρη ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να
συγκριθεί με τον Θεό; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι συμβατός με τον Θεό; Πώς θα
μπορούσε ο Θεός, ο οποίος είναι δημιουργός, να ανήκει στο ίδιο είδος με τον άνθρωπο, ο
οποίος είναι δημιούργημα; Πώς θα μπορούσα να ζω και να ενεργώ πάντοτε μαζί με τον
άνθρωπο στη γη; Ποιος είναι σε θέση να νοιάζεται για την καρδιά Μου; Μήπως οι προσευχές
του ανθρώπου; Κάποτε συμφώνησα να συναντήσω τον άνθρωπο και να βαδίσω μαζί του —και
ναι, μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει ζήσει υπό τη φροντίδα και την προστασία Μου, όμως θα
έρθει ποτέ η ημέρα που θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποχωριστεί τη φροντίδα Μου; Παρόλο
που ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ την καρδιά Μου μεγάλη έγνοια, ποιος μπορεί να συνεχίσει να
ζει σε έναν τόπο χωρίς φως; Ο άνθρωπος έχει ζήσει μέχρι σήμερα μόνο χάρη στις ευλογίες
Μου.
4 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 29
Την ημέρα που όλα τα πράγματα αναστήθηκαν, ήρθα ανάμεσα στους ανθρώπους και
πέρασα υπέροχα μερόνυχτα μαζί τους. Μόνο σε αυτό το σημείο αισθάνεται ο άνθρωπος λίγη
από την προσιτότητά Μου, και καθώς η διάδρασή του μαζί Μου γίνεται όλο και πιο συχνή,
βλέπει ένα μέρος αυτού που έχω και αυτού που είμαι —και ως αποτέλεσμα αυτού, μαθαίνει
περισσότερα για Μένα. Ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, σηκώνω το κεφάλι Μου και
παρατηρώ, και όλοι Με βλέπουν. Κι όμως, όταν πέφτει κάποια καταστροφή στον κόσμο,
αγχώνονται αμέσως και η εικόνα Μου εξαφανίζεται από τις καρδιές τους· πανικόβλητοι από
την άφιξη της καταστροφής, δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτροπές Μου. Πολλά χρόνια
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πέρασα ανάμεσα στους ανθρώπους, κι όμως ποτέ δεν είχαν επίγνωση, ποτέ δεν Με έμαθαν.
Σήμερα του το λέω αυτό με το στόμα Μου και κάνω όλους τους ανθρώπους να έρθουν
ενώπιόν Μου για να λάβουν κάτι από Εμένα, μα ακόμα κρατούν απόσταση από Μένα· ως εκ
τούτου, δεν Με γνωρίζουν. Όταν τα βήματά Μου φτάσουν σε όλο το σύμπαν και στα πέρατα
της γης, ο άνθρωπος θα αρχίσει να αναλογίζεται και όλοι οι άνθρωποι θα έρθουν σ’ Εμένα και
θα υποκλιθούν εμπρός Μου και θα Με λατρέψουν. Εκείνη θα είναι η μέρα της δόξας Μου, η
μέρα της επιστροφής Μου και, επίσης, η μέρα της αναχώρησής Μου. Τώρα, έχω ξεκινήσει το
έργο Μου ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα, έχω ξεκινήσει επίσημα, σε όλα τα μήκη και
πλάτη του σύμπαντος, για την τελευταία πράξη του σχεδίου διαχείρισής Μου. Από τη στιγμή
αυτή κι έπειτα, όποιος δεν είναι προσεκτικός, ενδέχεται να βυθιστεί μέσα σε ανελέητη
παίδευση ανά πάσα στιγμή. Αυτό όχι γιατί είμαι άκαρδος, μα επειδή αποτελεί βήμα του
σχεδίου διαχείρισής Μου· όλοι πρέπει να προχωρούν σύμφωνα με τα βήματα του σχεδίου
Μου και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Όταν ξεκινώ επίσημα το έργο
Μου, όλοι οι άνθρωποι κινούνται όπως κινούμαι, ώστε οι άνθρωποι σε όλο το σύμπαν να
βρίσκονται σε αρμονία μ’ Εμένα, να υπάρχει «αγαλλίαση» στο σύμπαν και ο άνθρωπος να
ωθείται πλέον από Μένα. Κατά συνέπεια, ο ίδιος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας χτυπιέται σε
μια κατάσταση φρενίτιδας και παραζάλης από Μένα και υπηρετεί το έργο Μου και, παρά την
απροθυμία του, δεν μπορεί να ακολουθήσει τις επιθυμίες του και δεν έχει επιλογή παρά να
υποταχθεί στον έλεγχό Μου. Σε όλα τα σχέδιά Μου, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας είναι το
αντιθετικό στοιχείο Μου, ο εχθρός Μου, κι επίσης ο υπηρέτης Μου· ως εκ τούτου, δεν έχω
ποτέ χαλαρώσει τις «απαιτήσεις» Μου γι’ αυτόν. Επομένως, το τελικό στάδιο του έργου της
ενσάρκωσής Μου ολοκληρώνεται στον οίκο του. Με τον τρόπο αυτόν, ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας μπορεί καλύτερα να Μου παρέχει σωστά υπηρεσίες, και μέσω αυτού θα τον
κατακτήσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιό Μου. Καθώς επιτελώ το έργο Μου, όλοι οι άγγελοι
αναχωρούν για την αποφασιστική μάχη μαζί Μου και είναι αποφασισμένοι να εκπληρώσουν
τις επιθυμίες Μου στο τελικό στάδιο, ώστε οι άνθρωποι στη γη να παραδοθούν ενώπιόν Μου
σαν τους αγγέλους, και να μην επιθυμούν καθόλου να αντιτεθούν σ’ Εμένα, χωρίς πια να
κάνουν τίποτα επαναστατικό απέναντί Μου. Αυτή είναι η δυναμική του έργου Μου σε όλο το
σύμπαν.
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Ο σκοπός και η σημασία της άφιξής Μου ανάμεσα στους ανθρώπους είναι να σώσω όλη
την ανθρωπότητα, να φέρω όλη την ανθρωπότητα πίσω στον οίκο Μου, να επανενώσω τον
ουρανό και τη γη και να κάνω τον άνθρωπο να μεταφέρει τα «σήματα» μεταξύ ουρανού και
γης, γιατί αυτή είναι η έμφυτη λειτουργία του ανθρώπου. Τον καιρό που δημιούργησα την
ανθρωπότητα, είχα ετοιμάσει τα πάντα γι’ αυτήν, και αργότερα επέτρεψα στην ανθρωπότητα
να λάβει τα πλούτη που τους έδωσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μου. Επομένως, λέω ότι λόγω
της καθοδήγησής Μου έφτασε σήμερα η ανθρωπότητα εκεί που έχει φτάσει. Και όλα αυτά
είναι το σχέδιό Μου. Σε όλη την ανθρωπότητα, αναρίθμητοι άνθρωποι υπάρχουν υπό την
προστασία της αγάπης Μου και αναρίθμητοι ζουν υπό την παίδευση του μίσους Μου. Όλοι οι
άνθρωποι προσεύχονται σε Μένα, κι όμως δεν μπορούν να αλλάξουν τις παρούσες συνθήκες
τους· όταν έχουν χάσει κάθε ελπίδα, τότε μόνο μπορούν να επιτρέψουν στη φύση να πάρει το
δρόμο της και να πάψουν να Με παρακούν, γιατί αυτό είναι το μοναδικό που μπορεί να
επιτύχει ο άνθρωπος. Όσον αφορά την κατάσταση της ζωής του ανθρώπου, ο άνθρωπος
ακόμα δεν έχει βρει την αληθινή ζωή, δεν έχει καταλάβει ακόμα την αδικία, την απελπισία και
τις δυστυχείς συνθήκες του κόσμου —κι έτσι, αν δεν ήταν η έλευση της καταστροφής, οι
περισσότεροι άνθρωποι ακόμα θα ασπάζονταν τη Μητέρα Φύση, και ακόμα θα
μαγνητίζονταν από τη γεύση της «ζωής». Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα του κόσμου; Αυτή
δεν είναι η φωνή της σωτηρίας με την οποία μιλώ στον άνθρωπο; Γιατί, ανάμεσα στους
ανθρώπους, κανείς ποτέ δεν Με έχει αγαπήσει πραγματικά; Γιατί ο άνθρωπος Με αγαπά
μόνο μέσα στην παίδευση και στις δοκιμασίες, και κανείς δεν Με αγαπά υπό την προστασία
Μου; Πολλές φορές έχω χορηγήσει την παίδευσή Μου στην ανθρωπότητα. Της ρίχνουν μια
ματιά, μα την αγνοούν και ποτέ δεν την μελετούν και δεν την αναλογίζονται αυτήν τη φορά,
κι έτσι, επέρχεται στον άνθρωπο ανελέητη κρίση. Αυτή είναι μόνο μία από τις μεθόδους
εργασίας, μα εξακολουθεί να υπάρχει για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει να Με
αγαπήσει.
Κυβερνώ στη βασιλεία, και, επιπλέον, κυβερνώ σε όλο το σύμπαν· είμαι και ο Βασιλιάς
της Βασιλείας και ο Επικεφαλής του σύμπαντος. Από τώρα και στο εξής, θα συγκεντρώσω
όλους όσοι δεν είναι οι εκλεκτοί και θα ξεκινήσω το έργο Μου ανάμεσα στους Εθνικούς, και
θα ανακοινώσω τα διοικητικά διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν, ώστε να ξεκινήσω επιτυχώς
το επόμενο βήμα του έργου Μου. Θα χρησιμοποιήσω την παίδευση για να εξαπλώσω το έργο
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Μου ανάμεσα στους Εθνικούς, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω βία εναντίον όλων των Εθνικών.
Φυσικά, το έργο αυτό θα διεξάγεται ταυτόχρονα με το έργο Μου ανάμεσα στους εκλεκτούς.
Όταν ο λαός Μου θα κυβερνά και θα ασκεί εξουσία στη γη, αυτή θα είναι η μέρα κατά την
οποία όλοι οι άνθρωποι στη γη θα έχουν κατακτηθεί και, επιπλέον, θα είναι η στιγμή που θα
αναπαυθώ —και μόνο τότε θα εμφανιστώ σε αυτούς που έχουν κατακτηθεί. Εμφανίζομαι στην
ιερή βασιλεία, και κρύβομαι από τη γη της βρομιάς. Όλοι όσοι έχουν κατακτηθεί και έχουν
γίνει υπάκουοι απέναντί Μου μπορούν να δουν το πρόσωπό Μου με τα ίδια τα μάτια τους και
μπορούν να ακούσουν τη φωνή Μου με τα αυτιά τους. Αυτή είναι η ευλογία εκείνων που
γεννήθηκαν τις έσχατες ημέρες, αυτή είναι η ευλογία η προκαθορισμένη από Μένα, και αυτό
δεν γίνεται να αλλάξει από κανέναν άνθρωπο. Σήμερα, πράττω το έργο κατ’ αυτόν τον τρόπο
για χάρη του έργου του μέλλοντος. Όλο το έργο Μου είναι αλληλένδετο, σε όλο αυτό υπάρχει
κάλεσμα και ανταπόκριση: Κανένα βήμα δεν σταμάτησε ποτέ ξαφνικά, και κανένα δεν
διεξήχθη ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο. Έτσι δεν είναι; Δεν είναι το έργο του
παρελθόντος το θεμέλιο του έργου του σήμερα; Δεν είναι τα λόγια του παρελθόντος ο
προάγγελος των λόγων του σήμερα; Δεν είναι τα βήματα του παρελθόντος η προέλευση των
βημάτων του σήμερα; Όταν ανοίγω επίσημα τον πάπυρο είναι η στιγμή που οι άνθρωποι σε
όλο το σύμπαν παιδεύονται, η στιγμή που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υπόκεινται σε
δοκιμασίες, και αυτή είναι η κορύφωση του έργου Μου· όλοι οι άνθρωποι ζουν σε μια γη
χωρίς φως, και όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στην απειλή του περιβάλλοντός τους. Με άλλα
λόγια, είναι η ζωή που ο άνθρωπος ποτέ δεν βίωσε από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι
σήμερα, και κανείς ανά τους αιώνες δεν έχει ποτέ «απολαύσει» τέτοιου είδους ζωή, κι έτσι
λέγω ότι επιτελώ έργο που δεν έχει επιτελεστεί ποτέ στο παρελθόν. Αυτή είναι η πραγματική
κατάσταση των πραγμάτων και αυτή είναι η εσωτερική σημασία. Επειδή η ημέρα Μου
πλησιάζει σε όλη την ανθρωπότητα, επειδή δε μοιάζει μακρινή, μα είναι μπροστά στα μάτια
του ανθρώπου, συνεπώς ποιος γίνεται να μη φοβάται; Και ποιος δεν θα μπορούσε να μη χαρεί
με αυτό; Η ελεεινή πόλη της Βαβυλώνας έχει επιτέλους φτάσει στο τέλος της· ο άνθρωπος
έχει γνωρίσει και πάλι έναν ολοκαίνουργιο κόσμο και ο ουρανός και η γη έχουν αλλάξει και
ανανεωθεί.
Όταν εμφανίζομαι σε όλα τα έθνη και τους λαούς, τα λευκά σύννεφα στον ουρανό
ταρακουνιούνται και Με τυλίγουν. Έτσι, και τα πουλιά στη γη κελαηδούν και χορεύουν από
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χαρά για Μένα, τονίζοντας την ατμόσφαιρα της γης, και έτσι κάνοντας τα πάντα πάνω στη γη
να ζωντανέψουν, παύοντας πια να είναι «κατακάθια», αλλά ζώντας ανάμεσα σε μια
ατμόσφαιρα ζωντάνιας. Όταν είμαι ανάμεσα στα σύννεφα, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται
αμυδρά το πρόσωπό Μου και τα μάτια Μου και εκείνη τη στιγμή, νιώθει λίγο φόβο. Στο
παρελθόν, έχει ακούσει ιστορικές καταγραφές για Μένα σε θρύλους, και ως αποτέλεσμα
αυτού, πιστεύει λίγο και έχει και κάποιες αμφιβολίες για Μένα. Δεν γνωρίζει πού είμαι, ή
πόσο μεγάλο είναι το πρόσωπό Μου —είναι τόσο μεγάλο σαν τη θάλασσα, ή τόσο απεριόριστο
όσο τα πράσινα βοσκοτόπια; Κανείς δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Μόνον όταν ο
άνθρωπος δει το πρόσωπό Μου στα σύννεφα σήμερα αισθάνεται ότι αυτό που λένε οι θρύλοι
για Μένα είναι αληθινό, κι έτσι αρχίζει να Με συμπαθεί λίγο περισσότερο και μόνο λόγω των
πράξεών Μου γίνεται λίγο μεγαλύτερος ο θαυμασμός του προς Εμένα. Μα ο άνθρωπος ακόμα
δεν Με γνωρίζει, και βλέπει μόνο ένα μέρος Μου στα σύννεφα. Έπειτα, τεντώνω τα χέρια
Μου και τα δείχνω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κατάπληκτος, και βάζει τα χέρια του στο
στόμα του με μεγάλο φόβο μήπως χτυπηθεί από το χέρι Μου, κι έτσι προστίθεται λίγος φόβος
Θεού στον θαυμασμό του. Ο άνθρωπος έχει τα μάτια του πάνω σε κάθε Μου κίνηση,
εξαιρετικά φοβισμένος ότι θα χτυπηθεί από Μένα όταν δεν προσέχει —κι όμως, το να Με
παρακολουθεί ο άνθρωπος δεν Με περιορίζει, και συνεχίζω να πράττω το έργο με τα χέρια
Μου. Μόνο σε όλες τις πράξεις που κάνω ο άνθρωπος έχει κάποια συμπάθεια προς Εμένα και
έτσι, σταδιακά παρουσιάζεται μπροστά Μου για να συσχετιστεί μαζί Μου. Όταν αποκαλυφθώ
ολόκληρος στον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα δει το πρόσωπό Μου, και από τότε και μετά δεν θα
κρύβομαι πια από αυτόν. Σε όλο το σύμπαν, θα εμφανιστώ δημοσίως σε όλους τους
ανθρώπους, και όλοι εκείνοι που είναι από σάρκα και οστά, θα δουν όλες τις πράξεις Μου.
Όλοι εκείνοι που είναι από πνεύμα, σίγουρα θα κατοικήσουν εν ειρήνη στον οίκο Μου και
σίγουρα θα απολαύσουν υπέροχες ευλογίες μαζί Μου. Όλοι εκείνοι τους οποίους φροντίζω,
σίγουρα θα ξεφύγουν από την παίδευση, και σίγουρα θα αποφύγουν τον πόνο του πνεύματος
και την οδύνη της σάρκας. Θα εμφανιστώ δημοσίως σε όλους τους λαούς και θα κυριαρχήσω
και θα ασκήσω εξουσία, ώστε πλέον να μην διαχέεται στο σύμπαν η μυρωδιά πτωμάτων· αντ’
αυτού, η δροσερή οσμή Μου θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, επειδή η ημέρα Μου πλησιάζει,
ο άνθρωπος ξυπνά, τα πάντα στη γη βρίσκονται σε τάξη και οι ημέρες της επιβίωσης στη γη
δεν υπάρχουν πλέον, επειδή έχω φτάσει!
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6 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 30
Μεταξύ των ανθρώπων, κάποτε συνόψισα την ανυπακοή και την αδυναμία του
ανθρώπου και έτσι κατανόησα την αδυναμία του ανθρώπου και εξοικειώθηκα με την
ανυπακοή του. Πριν έλθω μεταξύ των ανθρώπων, είχα φτάσει εδώ και πολύ καιρό στο σημείο
να κατανοώ τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων —και γι’ αυτό είμαι σε θέση να κάνω αυτό
που ο άνθρωπος δεν μπορεί και να λέω αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί, και το πράττω
εύκολα. Αυτή δεν είναι η διαφορά ανάμεσα σ’ Εμένα και τον άνθρωπο; Και δεν είναι σαφής η
διαφορά; Μήπως το έργο Μου είναι εφικτό από ανθρώπους με σάρκα και οστά; Μήπως είμαι
του ιδίου είδους όπως τα δημιουργημένα όντα; Οι άνθρωποι Με κατέταξαν ως παρόμοιο είδος
—και δεν συμβαίνει άραγε αυτό επειδή δεν Με γνωρίζουν; Γιατί, αντί να ανέρχομαι ψηλά
μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να ταπεινώνομαι; Γιατί η ανθρωπότητα συνεχίζει να Με
αποκηρύσσει, γιατί η ανθρωπότητα αδυνατεί να ανακηρύξει το όνομά Μου; Η καρδιά Μου
σπαράζει, αλλά πώς να το ξέρουν οι άνθρωποι; Πώς να το δουν; Το να μην αντιμετωπίζουν
ποτέ ό,τι Με αφορά ως θέμα υψίστης σημασίας στη ζωή τους οδηγεί τους ανθρώπους σε ζάλη
και σύγχυση, σαν να έχουν μόλις πάρει υπνωτικά χάπια. Όταν τους καλώ, απλώς συνεχίζουν
να ονειρεύονται και έτσι κανείς δεν έχει ποτέ επίγνωση των έργων Μου. Σήμερα, οι
περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται. Μόνο όταν ακούγεται ο ύμνος της
βασιλείας, ανοίγουν τα νυσταγμένα μάτια τους και αισθάνονται μια μικρή μελαγχολία στην
καρδιά τους. Όταν η ράβδος Μου χτυπάει μεταξύ των ανθρώπων, εκείνοι δίνουν μόνο
ελάχιστη προσοχή, λες και η μοίρα τους είναι τόσο ασήμαντη όσο η άμμος στη θάλασσα.
Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάποια επίγνωση, δεν γνωρίζουν και πάλι τι
απόσταση έχω διανύσει —διότι δεν προσπαθούν να κατανοήσουν την καρδιά Μου και έτσι
δεν κατάφεραν ποτέ να απελευθερωθούν από τα δεσμά του Σατανά. Κινούμαι πάνω από τα
πάντα και ζω ανάμεσα στα πάντα, και ταυτόχρονα, είμαι στο επίκεντρο της καρδιάς όλων των
ανθρώπων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι Με θεωρούν διαφορετικό, γιατί πιστεύουν ότι
είμαι ιδιαίτερος, ή ότι είμαι ασύλληπτος —και ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη τους σ’ Εμένα
ενισχύεται μέρα με τη μέρα. Κάποτε ξάπλωσα στον τρίτο ουρανό, παρατηρώντας όλους τους
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ανθρώπους και τα πράγματα στο σύμπαν. Όταν κοιμάμαι, οι άνθρωποι σιγούν, τρέμοντας
μήπως διαταράξουν την ανάπαυσή Μου. Όταν ξυπνάω, ζωντανεύουν αμέσως, σαν να
εργάζονται ειδικά για να Με ευφράνουν. Δεν είναι αυτή άραγε η στάση των ανθρώπων στη γη
απέναντί Μου; Ποιος από τους σημερινούς ανθρώπους βλέπει τον εαυτό Μου στον ουρανό
και στη γη ως ένα; Ποιος δεν λατρεύει τον εαυτό Μου στον ουρανό; Και ποιος δεν περιφρονεί
τον εαυτό Μου στη γη; Γιατί ο άνθρωπος διαχωρίζει πάντα τον εαυτό Μου; Γιατί ο άνθρωπος
έχει πάντα δύο διαφορετικές στάσεις απέναντί Μου; Δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός επί γης
ο Θεός που ορίζει τα πάντα στον ουρανό; Δεν είναι ο εαυτός Μου στον ουρανό τώρα επί γης;
Γιατί Με βλέπουν οι άνθρωποι αλλά δεν Με γνωρίζουν; Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση
μεταξύ ουρανού και γης; Δεν είναι αυτά τα πράγματα άξια μελέτης από τον άνθρωπο;
Όταν επιτελώ το έργο Μου και όποτε εκφράζω τη φωνή Μου, οι άνθρωποι πάντα
επιθυμούν να τους προσθέσουν «καρυκεύματα», λες και έχουν πιο οξεία αίσθηση όσφρησης
από Μένα, λες και προτιμούν την έντονη γεύση, λες και δεν γνωρίζω τι έχει ανάγκη ο
άνθρωπος και έτσι πρέπει να «ενοχλώ» τον άνθρωπο για να «συμπληρώνει» το έργο Μου.
Δεν μειώνω σκόπιμα τη θετική στάση των ανθρώπων, αλλά τους ζητώ να καθαρθούν με το να
Με γνωρίσουν. Επειδή έχουν πάρα πολλές ελλείψεις, προτείνω να κάνουν μεγαλύτερη
προσπάθεια να καλύψουν τις ελλείψεις τους για να ευφράνουν την καρδιά Μου. Οι άνθρωποι
Με γνώριζαν κάποτε μέσα στις αντιλήψεις τους, ωστόσο το αγνοούσαν παντελώς και,
συνεπώς, η λατρεία τους ήταν σαν να μεταχειρίζεσαι την άμμο σαν χρυσό. Όταν τους το
υπενθύμισα, εγκατέλειψαν μόνο ένα μέρος του, αλλά αντί να αντικαταστήσουν το μέρος που
είχε χαθεί με τιμαλφή από ασήμι και χρυσό, συνεχίζουν να απολαμβάνουν το μέρος που
παραμένει ακόμα στα χέρια τους —και ως εκ τούτου, είναι πάντοτε ταπεινοί και καρτερικοί
ενώπιόν Μου. Δεν είναι σε θέση να είναι συμβατοί μ’ Εμένα, διότι έχουν πάρα πολλές
αντιλήψεις. Επομένως, αποφάσισα να αδράξω ό,τι έχει και είναι ο άνθρωπος και να το
εκσφενδονίσω μακριά, ώστε να μπορούν όλοι να ζήσουν μαζί Μου και να μην είναι πλέον
μακριά Μου. Εξαιτίας του έργου Μου ο άνθρωπος δεν κατανοεί το θέλημά Μου. Κάποιοι
πιστεύουν ότι θα ολοκληρώσω το έργο Μου για δεύτερη φορά και θα τους ρίξω στην κόλαση.
Κάποιοι πιστεύουν ότι θα ξεκινήσω έναν νέο τρόπο ομιλίας και οι περισσότεροι από αυτούς
τρέμουν από φόβο: Τρέμουν ότι θα τελειώσω το έργο Μου και θα τους αφήσω χωρίς διέξοδο
και φοβούνται υπερβολικά ότι θα τους εγκαταλείψω για άλλη μια φορά. Οι άνθρωποι
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χρησιμοποιούν πάντα παλιές αντιλήψεις για να μετρήσουν το νέο Μου έργο. Είπα ότι οι
άνθρωποι δεν είχαν ποτέ κατανοήσει τη μέθοδο με την οποία εργάζομαι —θα μπορούσαν να
το επιτύχουν αυτή τη φορά; Δεν είναι άραγε οι παλιές αντιλήψεις των ανθρώπων τα όπλα που
παρεμβαίνουν στο έργο Μου; Όταν μιλάω στους ανθρώπους, πάντα αποφεύγουν το βλέμμα
Μου, τρέμουν μήπως πέσει το βλέμμα Μου πάνω τους. Έτσι, σκύβουν το κεφάλι τους, σαν να
δέχονται επιθεώρηση από Μένα —δεν οφείλεται άραγε αυτό στις αντιλήψεις τους; Γιατί έχω
ταπεινωθεί μέχρι σήμερα, αλλά κανείς δεν το έχει προσέξει ποτέ; Πρέπει να υποκλιθώ στον
άνθρωπο; Ήλθα από τον ουρανό στη γη, κατήλθα από ψηλά σε ένα μυστικό μέρος και ήλθα
ανάμεσα στους ανθρώπους και αποκάλυψα σ’ αυτούς όλα όσα Εγώ έχω και είμαι. Ο λόγος
Μου είναι ειλικρινής και σοβαρός, στωικός και ευσπλαχνικός —αλλά ποιος έχει δει ποτέ αυτό
που Εγώ είμαι και έχω; Είμαι ακόμα κρυμμένος για τον άνθρωπο; Γιατί Μου είναι τόσο
δύσκολο να συναντηθώ με τον άνθρωπο; Μήπως επειδή οι άνθρωποι είναι υπερβολικά
απασχολημένοι με το έργο τους; Μήπως επειδή παραμελώ τα καθήκοντά Μου, και όλοι οι
άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να επιδιώξουν την επιτυχία;
Στο μυαλό των ανθρώπων, ο Θεός είναι Θεός, και η επαφή μαζί Του δεν είναι εύκολη, ενώ
ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και δεν πρέπει να πέσει εύκολα στην ακολασία —εντούτοις τα
έργα των ανθρώπων εξακολουθούν να μην μπορούν να έρθουν ενώπιόν Μου. Μήπως οι
απαιτήσεις Μου είναι υπερβολικά υψηλές; Μήπως ο άνθρωπος είναι υπερβολικά αδύναμος;
Γιατί οι άνθρωποι κοιτούν πάντα τα πρότυπα που απαιτώ εκ του μακρόθεν; Είναι πράγματι
ανέφικτα για τον άνθρωπο; Οι απαιτήσεις Μου υπολογίζονται με βάση την «κράση» των
ανθρώπων και έτσι δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ το ανάστημα του ανθρώπου —αλλά ακόμα κι
έτσι, οι άνθρωποι παραμένουν ανίκανοι να επιτύχουν τα πρότυπα τα οποία Εγώ ζητώ.
Αμέτρητες φορές Με έχουν απαρνηθεί οι άνθρωποι, αμέτρητες φορές Με έχουν κοιτάξει οι
άνθρωποι χλευαστικά, σαν να ήταν καλυμμένο το σώμα Μου από αγκάθια και τους φαινόταν
αποκρουστικό, κι επομένως, οι άνθρωποι Με αποστρέφονται και πιστεύουν ότι είμαι
ασήμαντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι Με άγουν και Με φέρουν. Αμέτρητες φορές
Με έχουν εξαγοράσει φτηνά οι άνθρωποι και αμέτρητες φορές Με έχουν πουλήσει με υψηλό
τίμημα, και εξαιτίας αυτού βρίσκομαι στην κατάσταση που βρίσκομαι σήμερα. Είναι λες και
οι άνθρωποι μαγειρεύουν ακόμα σχέδια για Μένα. Οι περισσότεροι από αυτούς
εξακολουθούν να θέλουν να Με πουλήσουν με κέρδος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων,
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γιατί ο άνθρωπος δεν Με έχει αγαπήσει ποτέ. Είναι λες και έχω γίνει διαμεσολαβητής μεταξύ
των ανθρώπων ή ένα πυρηνικό όπλο με το οποίο πολεμούν μεταξύ τους ή μια συμφωνία που
έχει υπογραφεί μεταξύ τους —και ως εκ τούτου δεν έχω, εν συντομία, ουδεμία αξία στην
καρδιά του ανθρώπου, είμαι ένα αναλώσιμο χρηστικό αντικείμενο. Ωστόσο, δεν καταδικάζω
τον άνθρωπο εξαιτίας αυτού. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να σώζω τον άνθρωπο και πάντοτε
ήμουν φιλεύσπλαχνος προς τον άνθρωπο.
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα αισθάνομαι άνετα όταν ρίξω τους ανθρώπους στην
κόλαση, λες και κάνω ειδική συμφωνία με την κόλαση και λες και είμαι ένα κατάστημα που
ειδικεύεται στην πώληση ανθρώπων, λες και είμαι ειδικός στην εξαπάτηση των ανθρώπων και
θα τους πουλήσω με υψηλό τίμημα μόλις τους πιάσω στα χέρια Μου. Μπορεί να μην
ακούγεται από το στόμα των ανθρώπων, αλλά αυτό πιστεύουν στην καρδιά τους. Παρόλο που
Με αγαπούν όλοι, το κάνουν στα κρυφά. Έχω πληρώσει τόσο μεγάλο τίμημα και δαπάνησα
τόσα πολλά σε αντάλλαγμα για αυτό το μικρό ίχνος αγάπης από αυτούς; Οι άνθρωποι είναι
απατεώνες, και Εγώ παίζω πάντα τον ρόλο του εξαπατημένου. Λες και είμαι υπερβολικά
αφελής: Μόλις δουν αυτό το αδύναμο σημείο, συνεχίζουν να Με εξαπατούν. Ο λόγος που
εκφράζει το στόμα Μου δεν έχει στόχο να θανατώσει τους ανθρώπους ή να βάλει τυχαία
ταμπέλες πάνω τους —αυτά είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ίσως κάποια από τα
λόγια Μου «είναι υπερβολικά», οπότε δεν έχω παρά να «ικετεύσω» τη συγχώρεση των
ανθρώπων. Επειδή δεν διαθέτω τις ανθρώπινες γλωσσικές «δεξιότητες», πολλά από αυτά που
λέω αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των ανθρώπων. Ίσως κάποια από τα λόγια
Μου διαπερνούν τις καρδιές των ανθρώπων, οπότε δεν έχω παρά να «ικετεύσω» την ανοχή
τους. Επειδή δεν διαθέτω άριστη γνώση της φιλοσοφίας για τη ζωή που έχει ο άνθρωπος και
δεν είμαι εκλεκτικός στον τρόπο με τον οποίο μιλάω, πολλά από τα λόγια Μου ενδέχεται να
φέρουν σε αμηχανία τους ανθρώπους. Ίσως κάποια από τα λόγια Μου μιλάνε στη ρίζα της
ασθένειας των ανθρώπων και αποκαλύπτουν την ασθένειά τους και γι’ αυτό σε συμβουλεύω
να πάρεις λίγο από το φάρμακο που έχω προετοιμάσει για σένα, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση
να σε βλάψω και αυτό το φάρμακο δεν έχει παρενέργειες. Ίσως κάποια από τα λόγια Μου να
μην ακούγονται «ορθολογικά», αλλά «ικετεύω» τους ανθρώπους να μην πανικοβάλλονται —
τα χέρια και τα πόδια Μου δεν είναι «ευκίνητα», επομένως ο λόγος Μου δεν έχει ακόμη
πραγματοποιηθεί. Ζητώ από τους ανθρώπους να Με «υπομείνουν». Αυτά τα λόγια βοηθούν
501

τον άνθρωπο; Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να κερδίσουν κάτι από αυτά τα λόγια,
έτσι ώστε ο λόγος Μου να μην είναι πάντα μάταιος!
9 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 31
Ποτέ δεν είχα θέση στην καρδιά των ανθρώπων. Όταν όντως αναζητώ ανθρώπους,
κλείνουν τα μάτια τους ερμητικά και αγνοούν τις πράξεις Μου, λες και ό,τι κάνω είναι μόνο
για να τους ευχαριστήσω, ως εκ τούτου νιώθουν συνεχώς αποστροφή για τις ενέργειές Μου.
Είναι λες και δεν διαθέτω καθόλου αυτογνωσία: πάντα επιδεικνύω τον εαυτό Μου ενώπιον
του ανθρώπου, εξοργίζοντας τον άνθρωπο, ο οποίος είναι «ακέραιος και δίκαιος». Παρόλα
αυτά, υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, υπομένω και συνεχίζω το έργο Μου. Έτσι, λέω ότι
έχω δοκιμάσει τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις της ανθρώπινης εμπειρίας, κι
έρχομαι με τον άνεμο και φεύγω με τη βροχή, ότι έχω βιώσει τη δίωξη της οικογένειας, έχω
βιώσει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής και έχω βιώσει τον πόνο του αποχωρισμού από το
σώμα. Ωστόσο, όταν ήλθα στη γη, αντί να Με καλωσορίσουν εξαιτίας των δεινών που είχα
υποστεί για αυτούς, οι άνθρωποι αρνήθηκαν «ευγενικά» τις καλές Μου προθέσεις. Πώς θα
μπορούσε να μην Με πονάει αυτό; Πώς θα μπορούσα να μη νιώθω προσβεβλημένος; Μήπως
ενσαρκώθηκα για να τελειώσουν όλα έτσι; Γιατί δεν Με αγαπά ο άνθρωπος; Γιατί ο άνθρωπος
ξεπληρώνει την αγάπη Μου με μίσος; Μήπως θα έπρεπε να υποφέρω κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Οι άνθρωποι έχουν χύσει δάκρυα συμπόνιας εξαιτίας των δεινών Μου στη γη και έχουν
διαμαρτυρηθεί έντονα για τα άδικα πάθη Μου. Ποιος όμως έχει γνωρίσει ποτέ αληθινά την
καρδιά Μου; Ποιος μπορεί ποτέ να αντιληφθεί τα συναισθήματά Μου; Ο άνθρωπος κάποτε
ένιωθε βαθιά αγάπη για Μένα και κάποτε Με λαχταρούσε συχνά στα όνειρά του —πώς όμως
θα μπορούσαν οι άνθρωποι στη γη να κατανοήσουν το θέλημά Μου στον ουρανό; Παρόλο
που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν κάποτε ότι ένιωθα λύπη, ποιος είχε δείξει ποτέ συμπόνια
για τα δεινά Μου ως συμπάσχων; Μήπως η συνείδηση των ανθρώπων στη γη μπορεί να
κινητοποιηθεί και να αλλάξει τη λυπημένη καρδιά Μου; Αδυνατούν οι άνθρωποι στη γη να
Μου μιλήσουν για τα ανείπωτα δεινά μέσα στην καρδιά τους; Τα πνεύματα και το Πνεύμα
αλληλοεξαρτώνται, αλλά εξαιτίας των φραγμών της σάρκας, ο εγκέφαλος των ανθρώπων
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«έχασε τον έλεγχο». Κάποτε υπενθύμισα στους ανθρώπους να έρθουν ενώπιόν Μου —αλλά οι
εκκλήσεις Μου δεν έκαναν τους ανθρώπους να εκπληρώσουν ό,τι ζήτησα. Απλώς κοίταζαν
στον ουρανό, με δακρύβρεχτα μάτια, σαν να κουβαλούσαν ανείπωτα δεινά, σαν να υπήρχε
κάποιο εμπόδιο μπροστά τους. Έτσι, σταύρωναν τα χέρια και έσκυβαν κάτω από τον ουρανό
κάνοντας παράκληση προς Εμένα. Επειδή είμαι φιλεύσπλαχνος, δίνω τις ευλογίες Μου στον
άνθρωπο και εν ριπή οφθαλμού, έρχεται η στιγμή της προσωπικής Μου έλευσης μεταξύ των
ανθρώπων —όμως ο άνθρωπος έχει ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό τον όρκο του στον Ουρανό.
Αυτή δεν είναι ακριβώς η ανυπακοή του ανθρώπου; Γιατί ο άνθρωπος πάσχει πάντα από
«αμνησία»; Τον έχω μαχαιρώσει; Έχω πλήξει το σώμα του; Λέω στον άνθρωπο τι νιώθω μέσα
στην καρδιά Μου, και γιατί πάντα Με αποφεύγει; Στις αναμνήσεις των ανθρώπων, είναι λες
κι έχουν χάσει κάτι και δεν μπορούν να το βρουν πουθενά, και λες και οι αναμνήσεις τους
είναι ανακριβείς. Επομένως, οι άνθρωποι υποφέρουν πάντα από λησμοσύνη στη ζωή τους και
οι ημέρες της ζωής όλων των ανθρώπων βρίσκονται σε αταξία. Ωστόσο, κανείς δεν το
διαχειρίζεται, οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον και
να δολοφονούν ο ένας τον άλλον, κάτι που οδήγησε σήμερα σε καταστροφική ήττα και
προκάλεσε την κατάρρευση όλων κάτω από το σύμπαν στα βρομόνερα και τον βούρκο, χωρίς
καμία πιθανότητα σωτηρίας.
Όταν ήλθα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, ήταν η στιγμή που οι άνθρωποι έγιναν
πιστοί σ’ Εμένα. Την ίδια στιγμή, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας άρχισε να απλώνει τα φονικά
χέρια του πάνω στους ανθρώπους. Αποδέχτηκα την «πρόσκληση» και έφερα την
«πρόσκληση» από τον άνθρωπο καθώς ήλθα να «καθίσω σε ένα φαγοπότι» ανάμεσα στους
ανθρώπους. Όταν Με είδαν, οι άνθρωποι δεν Μου έδωσαν καμία προσοχή, διότι δεν είχα
στολιστεί με πλούσια ρούχα και είχα φέρει μόνο την «ταυτότητά» Μου για να καθίσω στο
τραπέζι με τους ανθρώπους. Δεν είχα βάλει ακριβό μακιγιάζ στο πρόσωπό Μου, ούτε στέμμα
πάνω στο κεφάλι Μου, και φορούσα μόνο ένα ζευγάρι συνηθισμένα χειροποίητα παπούτσια
στα πόδια Μου. Αυτό που απογοήτευσε τους ανθρώπους περισσότερο ήταν η έλλειψη κραγιόν
στο στόμα Μου. Επιπλέον, δεν εκφράστηκα με ευγενικά λόγια, και η γλώσσα Μου δεν ήταν η
πένα ενός ετοιμόλογου συγγραφέα. Αντιθέτως, κάθε λόγος Μου διαπερνούσε βαθιά την
καρδιά του ανθρώπου, κάτι που δημιούργησε στους ανθρώπους μια πολύ πιο «ευνοϊκή»
εντύπωση για το στόμα Μου. Τα προαναφερθέντα αρκούσαν για να Μου προσφέρουν «ειδική
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μεταχείριση» οι άνθρωποι, κι έτσι Με αντιμετώπισαν ως έναν απλό χωριάτη από την
επαρχεία που δεν είχε μήτε γνώση για τον κόσμο μήτε σοφία. Εντούτοις, όταν όλοι
πρόσφεραν «χρηματικά δώρα», οι άνθρωποι ακόμα δεν Με θεωρούσαν σεβάσμια, αλλά
απλώς ήλθαν ενώπιόν Μου χωρίς κανένα σεβασμό, σέρνοντας τα πόδια τους, χωρίς καμία
διάθεση. Όταν άπλωσα το χέρι Μου, αμέσως έδειξαν έκπληξη, γονάτισαν και άφησαν
μεγάλες κραυγές. Συνέλεξαν όλα τα «χρηματικά δώρα» Μου. Επειδή το ποσό ήταν μεγάλο,
σκέφτηκαν αμέσως ότι ήμουν εκατομμυριούχος και έσκισαν τα κουρελιασμένα ρούχα από το
σώμα Μου χωρίς τη συναίνεσή Μου, αντικαθιστώντας τα με νέα ρούχα —αυτό, ωστόσο, δεν
Με έκανε ευτυχισμένο. Επειδή δεν ήμουν συνηθισμένος σε μια τέτοια άνετη ζωή και
περιφρονούσα αυτήν την «πρώτης τάξεως» μεταχείριση, επειδή γεννήθηκα από τον ιερό οίκο
και, μπορεί να ειπωθεί, επειδή γεννήθηκα στην «φτώχεια», δεν ήμουν συνηθισμένος σε μια
ζωή πολυτέλειας, στην οποία εξυπηρετούνταν η κάθε Μου ανάγκη. Εύχομαι μόνο οι άνθρωποι
να μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα στην καρδιά Μου, ώστε να μπορούν να
υπομείνουν λίγα δεινά για να δεχτούν τις δυσάρεστες αλήθειες από το στόμα Μου. Επειδή δεν
μπόρεσα ποτέ να μιλήσω θεωρητικά ή δεν μπόρεσα να χρησιμοποιήσω τα μυστικά της
κοινωνικοποίησης των ανθρώπων για να συσχετιστώ μαζί τους, και επειδή αδυνατώ να
προσαρμόσω τα λόγια Μου σύμφωνα με την έκφραση ή την ψυχολογία των ανθρώπων, οι
άνθρωποι Με απεχθάνονταν ανέκαθεν, πίστευαν ότι είμαι ανάξια αλληλεπίδρασης και έχουν
πει ότι εκφράζομαι με δριμύ τρόπο και συνεχώς πληγώνω τους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν έχω
άλλη επιλογή: κάποτε «μελέτησα» την ψυχολογία του ανθρώπου, κάποτε «μιμήθηκα» τη
φιλοσοφία της ζωής του ανθρώπου και κάποτε πήγα στο «γλωσσικό σχολείο» για να μάθω τη
γλώσσα του ανθρώπου, έτσι ώστε να μάθω τα γλωσσικά μέσα των ανθρώπων και να μιλήσω
όπως ταιριάζει στο ύφος τους —αλλά μολονότι έκανα μεγάλες προσπάθειες, και επισκέφτηκα
πολλούς «ειδικούς», το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Ποτέ δεν υπήρχε ίχνος ανθρώπινης φύσης
μέσα Μου. Όλα αυτά τα χρόνια, οι προσπάθειές Μου ποτέ δεν έφεραν το παραμικρό
αποτέλεσμα, δεν είχα ποτέ την παραμικρή ικανότητα στη γλώσσα του ανθρώπου. Έτσι, Εγώ
«αντικατοπτρίζω» τη φράση του ανθρώπου ότι η «σκληρή δουλειά αποδίδει», και ως εκ
τούτου, αυτή η φράση παύει να υπάρχει στη γη. Χωρίς να το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι,
αυτή η ρήση έχει διαψευστεί από τον επουράνιο Θεό, επιβεβαιώνοντας επαρκώς ότι τέτοιες
φράσεις είναι αβάσιμες. Συνεπώς, ζητώ συγγνώμη από τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να
γίνει τίποτα —ποιος Με έκανε τόσο «ανόητο»; Δεν είμαι σε θέση να μάθω τη γλώσσα του
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ανθρώπου, να αριστεύσω στη φιλοσοφία της ζωής, να συναναστραφώ με τους ανθρώπους.
Συμβουλεύω μόνο τους ανθρώπους να είναι ανεκτικοί, να καταπνίγουν τον θυμό μέσα στην
καρδιά τους, να μην βλάπτουν τον εαυτό τους εξαιτίας Μου. Ποιος μας έκανε να
αλληλεπιδράσουμε; Ποιος μας έκανε να συναντηθούμε αυτή τη στιγμή; Ποιος μας έκανε να
έχουμε κοινά ιδανικά;
Η διάθεσή Μου διατρέχει όλον τον λόγο Μου, όμως οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να τη
συλλάβουν στον λόγο Μου. Απλώς διυλίζουν τον κώνωπα για ό,τι λέω —και σε τι χρησιμεύει
αυτό; Μπορούν οι αντιλήψεις τους για Μένα να τους οδηγήσει στην τελείωση; Θα μπορούσαν
τα πράγματα στη γη να επιτύχουν το θέλημά Μου; Συνέχισα να προσπαθώ να διδάξω στους
ανθρώπους πώς να εκφράζουν τον λόγο Μου, αλλά ήταν σαν να είχε δεθεί η γλώσσα του
ανθρώπου, και ποτέ δεν κατάφερε να μάθει να εκφράζει τον λόγο Μου όπως θα ήθελα. Τον
δίδαξα στόμα με στόμα, όμως δεν κατάφερε ποτέ να μάθει. Μόνο κατόπιν τούτου έκανα μια
νέα ανακάλυψη: Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι στη γη να εκφράζουν τον λόγο του
ουρανού; Δεν παραβιάζει αυτό τους νόμους της φύσης; Αλλά λόγω του ζήλου και της
φιλομάθειας των ανθρώπων για Μένα, ξεκίνησα ένα άλλο μέρος του έργου πάνω στον
άνθρωπο. Ποτέ δεν ντρόπιασα τον άνθρωπο λόγω των ελλείψεών του, αλλά αντ’ αυτού,
προσφέρω στον άνθρωπο ό,τι του λείπει. Μόνο εξαιτίας αυτού οι άνθρωποι έχουν μια κάπως
ευνοϊκή εντύπωση για Μένα και εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία για να συγκεντρώσω και
πάλι ανθρώπους, οι οποίοι θα απολαύσουν ένα άλλο μέρος του πλούτου Μου. Τώρα, οι
άνθρωποι διακατέχονται για άλλη μια φορά από ευτυχία, επευφημίες και γέλιο, πλανώνται
στα ροδαλά σύννεφα στον ουρανό. Ανοίγω την καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος αποκτά
αμέσως νέα ζωτικότητα και δεν θέλει να κρυφτεί πια από Μένα, διότι έχει δοκιμάσει τη
γλυκιά γεύση του μελιού και έτσι, βγάζει έξω όλα τα σκουπίδια του για ανταλλαγή —λες και
έχω γίνει σημείο περισυλλογής σκουπιδιών ή σταθμός διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς,
αφού είδαν τις «διαφημίσεις» που έχουν αναρτηθεί, οι άνθρωποι έρχονται ενώπιόν Μου και
συμμετέχουν με ανυπομονησία, διότι φαίνεται να πιστεύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν
μερικά «αναμνηστικά», συνεπώς όλοι τους Μου στέλνουν «γράμματα» προκειμένου να
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που Εγώ έχω οργανώσει. Αυτή τη στιγμή, δεν φοβούνται τις
απώλειες, επειδή το «κεφάλαιο» αυτών των δραστηριοτήτων δεν είναι μεγάλο, και έτσι
τολμούν να ρισκάρουν να συμμετάσχουν. Εάν δεν κέρδιζαν αναμνηστικά από τη συμμετοχή
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τους, οι άνθρωποι θα έφευγαν από τον στίβο και θα ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω και θα
υπολόγιζαν και τον «τόκο» που τους χρωστάω. Εξαιτίας της αύξησης του σημερινού βιοτικού
επιπέδου, της επίτευξης ενός «μέτριου επιπέδου ευημερίας» και «εκσυγχρονισμού», εξαιτίας
της προσωπικής επαφής με τα «ανώτερα στελέχη» που «πηγαίνουν στην ύπαιθρο» για να
οργανώσουν το έργο, η πίστη των ανθρώπων έχει πολλαπλασιαστεί αμέσως πολλάκις —και
επειδή η «φυσική κατάστασή» τους βελτιώνεται, Με κοιτάζουν με θαυμασμό και είναι
πρόθυμοι να έρθουν σε επαφή μαζί Μου για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη Μου.
11 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 32
Όταν οι άνθρωποι συναθροίζονται μαζί Μου, η καρδιά Μου ευφραίνεται. Αμέσως,
προσφέρω τις ευλογίες που έχω στο χέρι Μου στους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να συναντηθούν μαζί Μου και να μην είναι εχθροί που δεν Με υπακούν, αλλά φίλοι
που είναι σε σύμπνοια μ’ Εμένα. Συνεπώς, φέρομαι με εγκαρδιότητα απέναντι στον άνθρωπο.
Στο έργο Μου, ο άνθρωπος θεωρείται ως μέλος μιας οργάνωσης υψηλού επιπέδου, γι’ αυτό
δίνω μεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτόν, διότι αυτός ήταν πάντα το αντικείμενο του έργου Μου.
Έχω εδραιώσει τη θέση Μου στην καρδιά των ανθρώπων, έτσι ώστε η καρδιά τους να μπορεί
να Με υπολήπτεται —αλλά έχουν ακόμα παντελή άγνοια όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο
το κάνω αυτό και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να περιμένουν. Παρόλο που έχω εδραιώσει
μια θέση στην καρδιά των ανθρώπων, δεν απαιτούν να κατοικώ εκεί. Αντ’ αυτού, περιμένουν
να έρθει ξαφνικά ο «Πανάγιος» στην καρδιά τους. Επειδή η ταυτότητά Μου είναι πολύ
«ταπεινή», δεν ταιριάζω με τις απαιτήσεις των ανθρώπων και γι’ αυτό Με εξάλειψαν. Επειδή
αυτό που θέλουν είναι ο «εαυτός Μου» που είναι μέγας και δυνατός —ενώ όταν ήλθα, δεν
εμφανίστηκα κατ’ αυτόν τον τρόπο στον άνθρωπο, οπότε συνέχισαν να ατενίζουν τον
ορίζοντα, περιμένοντας αυτόν που έχουν στην καρδιά τους. Όταν ήλθα ενώπιον των
ανθρώπων, Με απέρριψαν ενώπιον του όχλου. Μπορούσα να σταθώ μόνο στη μία πλευρά,
περιμένοντας την «αντιμετώπισή Μου» από τον άνθρωπο, παρακολουθώντας να δω τι θα
κάνουν τελικά οι άνθρωποι μ’ Εμένα, αυτό το ελαττωματικό «προϊόν». Δεν κοιτάω τις ουλές
των ανθρώπων, αλλά εκεί όπου δεν υπάρχουν ουλές, το οποίο Με ικανοποιεί. Στα μάτια των
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ανθρώπων δεν είμαι παρά ένα «μικρό αστέρι» που κατήλθε από τον ουρανό, είμαι απλώς ο
πιο ασήμαντος στον ουρανό και η άφιξή Μου επί γης σήμερα έγινε με εντολή Θεού. Ως εκ
τούτου, οι άνθρωποι έχουν καταλήξει σε περισσότερες ερμηνείες των λέξεων «εαυτός Μου»
και «Θεός», γεμάτοι φόβο μήπως θεωρήσουν τον Θεό κι Εμένα ως ένα και το αυτό. Επειδή η
εικόνα Μου δεν θυμίζει τίποτα από την εμφάνιση του Θεού, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι
είμαι υπηρέτης που δεν ανήκει στην οικογένεια του Θεού, και λένε ότι δεν είναι αυτή η εικόνα
του Θεού. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει τον Θεό —αλλά εξαιτίας της έλλειψης των
γνώσεών Μου επί γης, ο Θεός ποτέ δεν «εμφανίστηκε» σ’ Εμένα. Ίσως διαθέτω ελάχιστη
«πίστη», κι έτσι οι άνθρωποι Με βλέπουν ως ταπεινό. Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι αν
κάποιος είναι πραγματικά ο Θεός, τότε θα κατέχει σίγουρα τη γλώσσα του ανθρώπου, διότι ο
Θεός είναι ο Δημιουργός. Αλλά τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο: Όχι μόνο δεν
κατέχω τη γλώσσα του ανθρώπου, αλλά υπάρχουν στιγμές που δεν μπορώ καν να
«προσφέρω» για να καλύψω τις «ελλείψεις» του. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι λίγο «ένοχος»,
διότι δεν ενεργώ όπως «απαιτούν» οι άνθρωποι, αλλά απλώς προετοιμάζω τα υλικά και
εργάζομαι σύμφωνα με τις «ελλείψεις» τους. Οι απαιτήσεις που θέτω στον άνθρωπο δεν είναι
σε καμία περίπτωση μεγάλες, εντούτοις οι άνθρωποι πιστεύουν το αντίθετο. Έτσι, η
«ταπεινοφροσύνη» τους αποκαλύπτεται στην κάθε κίνησή τους. Πιθανότατα να πορευτούν
πριν από Μένα ανοίγοντας την οδό για Μένα, τρέμοντας ότι θα χαθώ, τρομοκρατημένοι ότι
θα περιπλανηθώ στα αρχαία δάση βαθιά μέσα στα βουνά. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι
ανέκαθεν Με καθοδηγούσαν, τρέμοντας ότι θα μπω στο μπουντρούμι. Έχω μια κάπως
«ευνοϊκή εντύπωση» για την πίστη των ανθρώπων, διότι έχουν «μοχθήσει» για Μένα χωρίς
να σκέφτονται το φαγητό ή τον ύπνο, σε σημείο που οι κόποι τους για Μένα τους άφησαν
μερόνυχτα άυπνους και έκαναν μέχρι και τα μαλλιά τους να ασπρίσουν —κάτι που αρκεί για
να δείξει ότι η πίστη τους «έχει υπερβεί» τα σύμπαντα και «έχει ξεπεράσει» τους αποστόλους
και τους προφήτες όλων των εποχών.
Δεν χειροκροτώ με χαρά εξαιτίας της μεγάλης δεξιοτεχνίας των ανθρώπων, ούτε τους
κοιτάω ψυχρά εξαιτίας των ελαττωμάτων τους. Απλώς κάνω αυτό ό,τι περνάει απ’ το χέρι
Μου, δεν δείχνω σε κανέναν ιδιαίτερη μεταχείριση, παρά απλώς εργάζομαι σύμφωνα με το
σχέδιο Μου. Ωστόσο, οι άνθρωποι αγνοούν το θέλημά Μου και συνεχίζουν να προσεύχονται
σ’ Εμένα για να τους δώσω πράγματα, λες και τα πλούτη που τους έχω προσφέρει δεν είναι
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ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, λες και η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.
Εντούτοις, στη σημερινή εποχή, όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται ότι υπάρχει «πληθωρισμός» —
και, ως εκ τούτου, τα χέρια τους είναι γεμάτα με αυτά που τους έδωσα να απολαύσουν.
Εξαιτίας αυτού, τους γίνομαι κουραστικός και έτσι οι ζωές τους γεμίζουν χάος και αγνοούν τι
θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να τρώνε. Ακόμα, κάποιοι κρατούν σφιχτά αυτά που τους
έδωσα για να απολαύσουν, παρατηρώντας τα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να
υποφέρουν από πείνα και δεν είναι εύκολο να αποκτήσουν τις σημερινές απολαύσεις, είναι
όλοι «αιώνια ευγνώμονες», και έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση τους απέναντί Μου.
Συνεχίζουν να κλαίνε ενώπιόν Μου. Επειδή τους έδωσα τόσα πολλά, ενώπιον Μου συνεχίζουν
να παίρνουν το χέρι Μου και να βγάζουν «ήχους ευγνωμοσύνης». Κινούμαι πάνω από τα
σύμπαντα και, καθώς περπατώ, παρακολουθώ τους ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν.
Ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων στη γη, δεν υπήρξε ποτέ κανείς που να είναι κατάλληλος
για το έργο Μου ή που να Με αγαπάει αληθινά. Έτσι, αυτήν τη στιγμή, αναστενάζω
απογοητευμένος, και οι άνθρωποι αμέσως διασκορπίζονται, δεν συναθροίζονται πλέον,
τρέμοντας ότι θα τους «πιάσω όλους με ένα δίχτυ». Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας να έλθω
ανάμεσα στους ανθρώπους, για να επιτελέσω το έργο Μου —το κατάλληλο έργο— ανάμεσα σε
αυτούς τους διασκορπισμένους ανθρώπους, επιλέγοντας εκείνους που είναι κατάλληλοι για
να εργαστώ εντός τους. Δεν θέλω να «θέσω υπό κράτηση» τους ανθρώπους εν μέσω του
παιδέματός Μου, και να μην ξεφύγουν ποτέ. Απλώς επιτελώ το έργο που πρέπει. Έχω έλθει
να ζητήσω τη «βοήθεια» του ανθρώπου. Επειδή η διαχείρισή Μου στερείται τις πράξεις του
ανθρώπου, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσω με επιτυχία το έργο Μου, κάτι που εμποδίζει
την αποτελεσματική πορεία του έργου Μου. Ελπίζω μόνο ότι οι άνθρωποι έχουν την
αποφασιστικότητα να συνεργαστούν μαζί Μου. Δεν ζητώ να Μου μαγειρεύουν ωραίο φαγητό
ή να κανονίζουν κατάλληλο κατάλυμα για να κλίνω την κεφαλή Μου ή να Μου φτιάχνουν
όμορφα ρούχα —δεν Με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Όταν οι άνθρωποι
μπορέσουν να κατανοήσουν το θέλημά Μου και να προχωρήσουν μαζί Μου, δίπλα-δίπλα, θα
ευφρανθεί η καρδιά Μου.
Ποιος Με έχει δεχτεί ποτέ ολόκαρδα στη γη; Ποιος Με έχει αγαπήσει ποτέ ολόκαρδα; Η
αγάπη των ανθρώπων είναι πάντα νοθευμένη, ακόμα και Εγώ «δεν γνωρίζω» γιατί η αγάπη
τους δεν μπορεί να είναι καθαρή και ανόθευτη. Συνεπώς, και ο άνθρωπος κρύβει πολλά
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«μυστήρια». Μεταξύ των δημιουργημένων όντων, ο άνθρωπος θεωρείται ως αυτός που είναι
«θαυμαστός» και «ασύλληπτος» και έτσι διαθέτει «προσόντα» ενώπιόν Μου, λες και η θέση
του είναι ισότιμη με τη δική Μου —αλλά δεν βλέπει τίποτα παράξενο σχετικά με την
«κατάστασή» του. Όσον αφορά αυτό, δεν είναι ότι δεν επιτρέπω στους ανθρώπους να
βρίσκονται σε αυτήν τη θέση και να το απολαμβάνουν, αλλά θα ήθελα να έχουν μια αίσθηση
ευπρέπειας, να μην υπερεκτιμούν τον εαυτό τους. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ ουρανού και
γης, για να μην αναφέρουμε την απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν υπάρχει ακόμη
μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους; Στη γη, ο άνθρωπος κι Εγώ είμαστε «στην ίδια βάρκα»
και «αντιμετωπίζουμε τη θύελλα μαζί». Η ταυτότητά Μου δεν Με απαλλάσσει από το να
βιώνω τα δεινά του ανθρώπινου κόσμου και, εξαιτίας αυτού, αντιμετωπίζω αυτήν την
κατάσταση σήμερα. Ποτέ δεν είχα ένα μέρος να κατοικήσω ειρηνικά στη γη, γι’ αυτό οι
άνθρωποι λένε: «ο Υιός του ανθρώπου δεν είχε ποτέ πού την κεφαλήν κλίνη». Ως εκ τούτου,
οι άνθρωποι έχουν χύσει δάκρυα συμπόνιας για Μένα και βάζουν στην άκρη αρκετές δεκάδες
γιουάν για ένα «ταμείο οικονομικής βοήθειας» για Μένα. Μόνο εξαιτίας αυτού έχω έναν
χώρο ανάπαυσης. Αν δεν υπήρχε η «βοήθεια» των ανθρώπων, ποιος ξέρει πού θα είχα
καταλήξει!
Όταν τελειώσει το έργο Μου, δεν θα επιδιώκω πια αυτή την «οικονομική βοήθεια» από
τον άνθρωπο. Αντ’ αυτού, θα επιτελέσω τον έμφυτο ρόλο Μου και θα ανατρέπω όλα τα
«πράγματα του οίκου Μου» που προορίζονται για την απόλαυση των ανθρώπων. Σήμερα,
όλοι δοκιμάζονται εν μέσω των δοκιμασιών Μου. Όταν το χέρι Μου κατέρχεται επίσημα πάνω
στους ανθρώπους, οι άνθρωποι δεν θα Με κοιτούν πλέον με βλέμμα θαυμασμού, αλλά θα Με
αντιμετωπίζουν με μίσος, και εκείνη τη στιγμή, θα τους βγάλω αμέσως την καρδιά τους για να
χρησιμεύσει ως δείγμα. Εξετάζω με προσοχή την καρδιά του ανθρώπου κάτω από ένα
«μικροσκόπιο» —δεν υπάρχει πραγματική αγάπη για Μένα εκεί. Επί χρόνια, οι άνθρωποι Με
εξαπατούν και Με εμπαίζουν— και αποδεικνύεται ότι τόσο ο αριστερός τους κόλπος όσο και η
δεξιά κοιλία περιέχουν το δηλητήριο του μίσους για Εμένα, άρα δεν είναι περίεργο ότι κρατώ
αυτήν τη στάση απέναντί τους. Και όμως, το αγνοούν παντελώς αυτό, ούτε καν το
αναγνωρίζουν. Όταν τους παρουσιάζω τα αποτελέσματα της έρευνάς Μου, συνεχίζουν να
κοιμούνται. Είναι λες και στο μυαλό τους όλα αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν και
δεν πρέπει να αναφέρονται σήμερα. Συνεπώς, οι άνθρωποι απλώς κοιτούν τα «εργαστηριακά
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αποτελέσματα» με αδιαφορία. Δίνουν πίσω τα αποτελέσματα και φεύγουν. Επιπλέον, λένε
πράγματα όπως: «Αυτά δεν είναι σημαντικά, δεν έχουν καμία επίδραση στην υγεία μου».
Σκάνε ένα μικρό χαμόγελο περιφρόνησης και έχουν ένα ελαφρά απειλητικό βλέμμα στα μάτια
τους, σαν να υπονοούν ότι δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο αφελής, ότι πρέπει να είμαι τυπικός.
Λες και η αποκάλυψή των ενδότερων μυστικών τους από Μένα έχει παραβιάσει τους
ανθρώπινους «νόμους», και έτσι Μου δείχνουν μεγαλύτερο μίσος. Μόνο τότε βλέπω την πηγή
του μίσους των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν παρακολουθώ, το αίμα τους ρέει και,
αφού διέλθει από τις αρτηρίες στο σώμα τους, εισέρχεται στην καρδιά και μόνο τότε κάνω μια
νέα «ανακάλυψη». Ωστόσο, οι άνθρωποι το θεωρούν ασήμαντο. Είναι εντελώς απρόσεκτοι,
δεν σκέφτονται τι κερδίζουν ή τι χάνουν, πράγμα που αρκεί για να δείξει το πνεύμα της
«ανιδιοτελούς» αφοσίωσης τους. Δεν δίνουν σημασία στην κατάσταση της δικής τους υγείας
και «μοχθούν» για Μένα. Αυτή είναι και η «πίστη» τους και ό,τι είναι «αξιέπαινο» πάνω τους,
οπότε, για ακόμα μια φορά, τους στέλνω μια επιστολή ως «έπαινο», για να τους δώσω χαρά.
Αλλά όταν διαβάζουν αυτήν την «επιστολή», νιώθουν αμέσως λίγο ενοχλημένοι, γιατί όλα όσα
έχουν κάνει απορρίφθηκαν από τη σιωπηρή Μου επιστολή. Ανέκαθεν κατεύθυνα τις
ενέργειες των ανθρώπων, αλλά φαίνεται ότι απεχθάνονται τα λόγια Μου. Έτσι, μόλις ανοίξω
το στόμα Μου, κλείνουν τα μάτια τους ερμητικά και βουλώνουν τα αυτιά με τα χέρια τους.
Δεν Με κοιτούν με σεβασμό εξαιτίας της αγάπης Μου, παρά ανέκαθεν Με μισούσαν, διότι
επεσήμανα τις ελλείψεις τους, αποκαλύπτοντας όλα τα αγαθά που βρίσκονταν στην κατοχή
τους, και έτσι έχουν υποστεί ζημίες στην επιχείρησή τους κι έχουν χαθεί τα μέσα διαβίωσής
τους. Ως εκ τούτου, το μίσος τους για Μένα λοιπόν αυξάνεται.
14 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 33
Στον οίκο Μου, υπήρχαν κάποτε εκείνοι που εκθείαζαν το άγιο όνομά Μου, που
εργάζονταν ακούραστα, ώστε η δόξα Μου πάνω στη γη να γεμίσει το στερέωμα. Εξαιτίας
αυτού ένιωθα αγαλλίαση κι η καρδιά μου ήταν γεμάτη με χαρά. Ωστόσο ποιος θα μπορούσε
να λειτουργήσει στη θέση Μου, χωρίς ύπνο νύχτα και ημέρα; Η αποφασιστικότητα του
ανθρώπου ενώπιόν Μου Μού δίνει ευχαρίστηση, αλλά η επαναστατικότητά του Μου
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προκαλεί θυμό, κι έτσι, επειδή ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να τηρεί το καθήκον του, η θλίψη
Μου γι’ αυτόν μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Γιατί οι άνθρωποι είναι πάντα ανίκανοι να
αφιερωθούν σε Μένα; Γιατί προσπαθούν πάντα να διαπραγματευτούν μαζί Μου; Τι είμαι,
γενικός διευθυντής εμπορικού κέντρου; Πώς κι Εγώ εκπληρώνω πάντα, και ολόψυχα, ό,τι
Μου ζητήσει ο άνθρωπος, αλλά ό,τι ζητώ από τον άνθρωπο ναυαγεί; Μήπως επειδή δεν είμαι
έμπειρος στα επιχειρηματικά ζητήματα, αλλά ο άνθρωπος είναι; Γιατί οι άνθρωποι με
ξεγελούν πάντα με γλυκόλογα και κολακείες; Γιατί έρχονται πάντα άνθρωποι «δώρα»
φέροντες, και ζητούν την είσοδο στη βασιλεία Μου από την πίσω πόρτα; Αυτό μόνο έχω
διδάξει στον άνθρωπο; Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα γρήγορα και καθαρά;
Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάντα ως κίνητρο να Με ξεγελάσουν; Όταν είμαι μεταξύ ανθρώπων,
Με βλέπουν ως δημιουργημένο ον. Όταν βρίσκομαι στο τρίτο ουρανό, Με θεωρούν τον
Παντοδύναμο που έχει τα πάντα υπό το κράτος Του. Όταν βρίσκομαι στο στερέωμα, Με
θεωρούν ως το Πνεύμα που τα πάντα πληροί. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για
Μένα στην καρδιά των ανθρώπων. Είμαι σαν απρόσκλητος επισκέπτης. Οι άνθρωποι Με
απεχθάνονται, και έτσι, όταν παίρνω κάποιο εισιτήριο και κάθομαι στο κάθισμά Μου, Με
βγάζουν έξω και λένε ότι δεν υπάρχει πουθενά μέρος για Μένα, ότι έχω έρθει σε λάθος μέρος,
και έτσι δεν έχω άλλη επιλογή από το να φύγω μακριά. Αποφασίζω να μην εμπλακώ πλέον με
τον άνθρωπο, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ στενόμυαλοι, η μεγαλοψυχία τους είναι πολύ
πενιχρή. Δεν θα τρώω πλέον στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, δεν θα περνάω πλέον χρόνο μαζί τους
πάνω στη γη. Αλλά όταν μιλώ, οι άνθρωποι μένουν κατάπληκτοι, φοβούνται ότι θα
αποχωρήσω, κι έτσι Με κρατούν έγκλειστο. Βλέποντας τα καμώματά τους, αισθάνομαι
αμέσως κάποια θλίψη και ερημιά στην καρδιά Μου. Οι άνθρωποι φοβούνται ότι θα τους
αφήσω, κι έτσι, όταν χωρίζουν οι δρόμοι μας, ο ήχος του κλάματος γεμίζει αμέσως τη γη και
τα πρόσωπα των ανθρώπων γεμίζουν δάκρυα. Σκουπίζω τα δάκρυά τους, τους ανασηκώνω
για μια ακόμα φορά και εκείνοι προσηλώνουν πάνω Μου το βλέμμα τους, Με εκλιπαρούν με
τα μάτια τους, φαινομενικά Με παρακαλούν να μη φύγω και εξαιτίας αυτής της
«ειλικρίνειας» μένω μαζί τους. Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει τον πόνο μέσα στην καρδιά
Μου; Ποιος μεριμνά για τα άρρητα πράγματά Μου; Στα μάτια των ανθρώπων, είναι σαν να
μην έχω συναισθήματα, κι έτσι είμαστε πάντα από δύο διαφορετικές οικογένειες. Πώς θα
μπορούσαν να δουν το αίσθημα της λύπης μέσα στην καρδιά Μου; Οι άνθρωποι επιθυμούν
μόνο τις δικές τους απολαύσεις και δεν μεριμνούν για το δικό Μου θέλημα, γιατί, μέχρι
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σήμερα, οι άνθρωποι αγνοούν τον σκοπό του σχεδίου διαχείρισής Μου, και έτσι σήμερα
συνεχίζουν τις σιωπηλές ικεσίες. Και ποιο είναι το όφελος όλων αυτών;
Όταν ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, έχω μια ορισμένη θέση στην καρδιά των ανθρώπων∙
επειδή έχω εμφανιστεί εν σαρκί, κι επειδή οι άνθρωποι ζουν με το παλιό σαρκίο τους, Με
αντιμετωπίζουν ως σάρκα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν μόνο το σαρκίο τους, χωρίς επιπλέον
προσθήκες, έχουν δώσει «όλα όσα έχουν» σ’ Εμένα. Ωστόσο, δεν ξέρουν τίποτα, απλώς
«προσφέρουν την αφοσίωσή τους» ενώπιόν Μου. Αυτά που δρέπω Εγώ είναι άχρηστα
σκουπίδια —αλλά οι άνθρωποι δεν το πιστεύουν αυτό. Όταν συγκρίνω τα «δώρα» που έχουν
προφέρει στα πράγματά Μου, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν αμέσως την πολυτιμότητά Μου, και
μόνο τότε βλέπουν την απειρότητά Μου. Δεν νιώθω περήφανος εξαιτίας των επαίνων τους,
αλλά συνεχίζω να εμφανίζομαι στον άνθρωπο, ώστε όλοι να Με γνωρίσουν πλήρως. Όταν
τους δείχνω όλο Μου το είναι, Με κοιτούν με τα μάτια ορθάνοιχτα, στέκονται μπροστά Μου
ακίνητοι, σαν στήλη άλατος. Και όταν παρατηρώ την παραδοξότητά τους, μετά βίας μπορώ
να συγκρατήσω τα γέλια Μου. Επειδή Μου απευθύνουν τον λόγο και Μου ζητούν διάφορα,
τους δίνω αυτά που έχω στα χέρια Μου. Εκείνοι κρατούν αυτά τα πράγματα στο στήθος τους
με λατρεία, σαν νεογέννητα μωρά, με μια κίνηση που κάνουν μόνο στιγμιαία. Όταν αλλάξει το
περιβάλλον στο οποίο κατοικούν, αμέσως πετούν το «μωρό» στη μία πλευρά και τρέχουν με
το κεφάλι τους στα χέρια τους. Στα μάτια των ανθρώπων, είμαι η βοήθεια που υπάρχει
ανεξάρτητα από χρόνο ή τόπο, είμαι σαν σερβιτόρος που έρχεται μόλις τον καλούν. Έτσι, οι
άνθρωποι πάντα «προσβλέπουν» σ’ Εμένα, σαν να κατέχω απεριόριστη ισχύ για
καταπολέμηση της καταστροφής, κι έτσι πάντα Μου κρατούν το χέρι και Με οδηγούν σε
ταξίδια σε όλη τη γη, ώστε όλα τα πράγματα να δουν ότι έχουν τον Κυβερνήτη τους, ώστε
κανείς να μην τολμά να τους εξαπατήσει. Από καιρό έχω δει το κόλπο που κάνουν οι
άνθρωποι, σαν «την αλεπού που υιοθετεί τη μεγαλοπρέπεια της τίγρης», γιατί αυτοί όλοι
«αραδιάζουν την πραμάτεια τους» επιθυμώντας να επωφεληθούν μέσω πονηριάς. Εδώ και
καιρό έχω δει τα ύπουλα και κακόβουλα σχέδιά τους και απλώς δεν επιθυμώ να βλάψω τη
σχέση μας. Δεν δημιουργώ προβλήματα από το τίποτα. Κάτι τέτοιο δεν έχει καμία
σπουδαιότητα ή αξία. Απλώς κάνω το έργο που πρέπει να κάνω λαμβάνοντας υπόψη τις
αδυναμίες των ανθρώπων. Διαφορετικά, θα τους έκανα όλους στάχτη και δεν θα τους άφηνα
να υπάρχουν πλέον. Αλλά το έργο που κάνω έχει νόημα, κι έτσι δεν παιδεύω τον άνθρωπο
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ελαφρά τη καρδία. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι δίνουν πάντα το ελεύθερο στο σαρκίο
τους. Δεν τηρούν το θέλημά Μου, αλλά ανέκαθεν Με καλόπιαναν ενώπιον του βήματος της
κρίσεώς Μου. Οι άνθρωποι είναι τόσο γενναίοι: Όταν τους απειλούν με «εργαλεία
βασανιστηρίων», δεν κλονίζονται στο ελάχιστο. Ενώπιον των στοιχείων, είναι ανίκανοι να
προσκομίσουν δικά τους στοιχεία, και δεν κάνουν τίποτα, παρά μόνο Μου αντιστέκονται
πεισματικά. Όταν ζητώ να βγάλουν έξω όλη τη βρομιά, κι αυτοί εξακολουθούν να Μου
παρουσιάζουν τα άδειά τους χέρια, πώς θα μπορούσαν οι άλλοι να μην το χρησιμοποιήσουν
αυτό ως «υπόδειγμα»; Επειδή η «πίστη» των ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη γι’ αυτό είναι
«αξιοθαύμαστοι».
Έχω ξεκινήσει το έργο Μου στο σύμπαν. Οι άνθρωποι του σύμπαντος ξαφνικά ξυπνούν
και κινούνται γύρω από έναν πυρήνα, που είναι το έργο Μου, και όταν «ταξιδεύω» ανάμεσά
τους, όλοι ξεφεύγουν από τα δεσμά του Σατανά, και δεν βασανίζονται από τα δεινά του
Σατανά. Λόγω του ερχομού της ημέρας Μου, οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από ευτυχία,
εξαφανίζεται η θλίψη από την καρδιά τους, τα σύννεφα της λύπης στον ουρανό γίνονται
οξυγόνο στον αέρα και επιπλέουν, και αυτή τη στιγμή απολαμβάνω την ευτυχία της
συντροφικότητας με τον άνθρωπο. Οι ενέργειες του ανθρώπου Μού δίνουν κάτι να απολαύσω
και, κατά συνέπεια, δεν είμαι πλέον θλιμμένος. Και, μαζί με την άφιξη της ημέρας Μου,
πράγματα της γης που έχουν ζωτικότητα ανακτούν τη ρίζα της ύπαρξής τους, όλα τα
πράγματα επί της γης ζωντανεύουν και πάλι, και εκλαμβάνουν Εμένα ως θεμέλιο της ύπαρξής
τους, γιατί Εγώ κάνω όλα τα πράγματα να λάμπουν με ζωή κι έτσι, επίσης, τα κάνω να
εξαφανίζονται σιωπηλά. Έτσι, όλα τα πράγματα περιμένουν τις εντολές από το στόμα Μου
και είναι ευχαριστημένα από αυτά που κάνω και λέω. Μεταξύ όλων των πραγμάτων, είμαι ο
Ύψιστος, αλλά ζω επίσης και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους και χρησιμοποιώ τις πράξεις
του ανθρώπου ως εκδηλώσεις της δημιουργίας Μου του ουρανού και της γης. Όταν οι
άνθρωποι Με εξυμνούν, εξυψώνομαι μεταξύ όλων των πραγμάτων, και έτσι τα λουλούδια στη
γη αναπτύσσονται και γίνονται πιο όμορφα κάτω από τον καυτό ήλιο, η χλόη γίνεται
καταπράσινη και τα σύννεφα στον ουρανό φαίνονται πιο γαλάζια. Λόγω της φωνής Μου, οι
άνθρωποι τρέχουν εδώ κι εκεί. Σήμερα τα πρόσωπα των ανθρώπων στη βασιλεία Μου
γεμίζουν με χαρά και η ζωή τους ακμάζει. Εργάζομαι ανάμεσα σε όλους τους εκλεκτούς Μου
ανθρώπους και δεν επιτρέπω στο έργο Μου να αλλοιωθεί από ανθρώπινες ιδέες, γιατί Εγώ
προσωπικά εκτελώ το δικό Μου έργο. Όταν δουλεύω, ο ουρανός και η γη και τα πάντα πάνω
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τους αλλάζουν και ανανεώνονται, και όταν ολοκληρώσω το έργο Μου, ο άνθρωπος είναι
εντελώς ανανεωμένος, δεν ζει πλέον στην απελπισία εξαιτίας αυτών που ζητώ, γιατί σε όλη τη
γη ακούγονται οι ήχοι της ευτυχίας, και δράττομαι της ευκαιρίας να απονείμω στον άνθρωπο
τις ευλογίες που του δίνω. Όταν είμαι ο Βασιλιάς της βασιλείας, οι άνθρωποι με φοβούνται,
αλλά όταν είμαι ο Βασιλιάς ανάμεσα στους ανθρώπους και ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, οι
άνθρωποι δεν βρίσκουν καμία χαρά από Μένα, γιατί η έννοια που έχουν για Μένα είναι πάρα
πολύ θλιβερή, και είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Εξαιτίας των
εκδηλώσεων που βλέπω από τους ανθρώπους, κάνω το έργο Μου, το οποίο είναι κατάλληλο
για τις περιστάσεις, και όταν ανεβαίνω ψηλά στον ουρανό και εξαπολύω την οργή Μου επάνω
στον άνθρωπο, οι διάφορες απόψεις των ανθρώπων για Μένα αμέσως γίνονται στάχτη. Ζητώ
να μιλούν πολύ περισσότερο για τις αντιλήψεις τους για Μένα, αλλά τηρούν σιγή ιχθύος, σαν
να μην έχουν αντιλήψεις και σαν να είναι ταπεινοί. Όσο περισσότερο ζω μέσα στις αντιλήψεις
των ανθρώπων, τόσο περισσότερο φτάνουν να Με αγαπούν, και όσο περισσότερο ζω έξω από
τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τόσο περισσότερο αυτοί Με αποφεύγουν κι έχουν
περισσότερες απόψεις για Μένα, γιατί, από τότε που δημιούργησα τον κόσμο μέχρι σήμερα,
ζω πάντοτε μέσα στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Όταν έρχομαι σήμερα ανάμεσα στους
ανθρώπους, διαλύω όλες τις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι, κι έτσι οι άνθρωποι απλώς
αρνούνται —αλλά Εγώ έχω κατάλληλες μεθόδους με τις οποίες μπορεί κανείς να
αντιμετωπίσει τις αντιλήψεις που έχει. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν ή να
αγχώνονται. Θα σώσω ολόκληρη την ανθρωπότητα με τις δικές Μου μεθόδους, κάνοντας
όλους τους ανθρώπους να Με αγαπήσουν και επιτρέποντάς τους να απολαύσουν τις ευλογίες
Μου στον ουρανό.
17 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 34
Κάποτε κάλεσα τον άνθρωπο ως επισκέπτη στον οίκο Μου, όμως έτρεχε εδώ και εκεί
εξαιτίας των εκκλήσεων Μου —σαν να μην τον προσκάλεσα ως επισκέπτη, αλλά να τον έφερα
σε τόπο εκτέλεσης. Συνεπώς, ο οίκος Μου έμεινε άδειος, διότι ο άνθρωπος πάντοτε Με
απέφευγε και ήταν πάντα επιφυλακτικός απέναντί Μου. Εξαιτίας αυτού, δεν Μου έμεινε
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κανένα μέσο για να διεξάγω μέρος του έργου Μου, τουτέστιν, η κατάσταση είναι τέτοια ώστε
ακύρωσα το πλουσιοπάροχο δείπνο που είχα προετοιμάσει γι’ αυτόν, διότι ο άνθρωπος δεν
ήθελε να απολαύσει το δείπνο αυτό, οπότε δεν τον ανάγκασα να το κάνει. Εντούτοις, ο
άνθρωπος ξαφνικά κυριεύεται από πείνα, κι έρχεται να χτυπήσει την πόρτα Μου ζητώντας τη
βοήθεια Μου. Βλέποντάς τον σε τόσο δύσκολη κατάσταση, πώς θα μπορούσα να μην τον
σώσω; Έτσι λοιπόν, στρώνω για άλλη μια φορά το τραπέζι για τον άνθρωπο, ώστε να το
απολαύσει, και μόνο τότε αισθάνεται πόσο θαυμαστός είμαι και έτσι αρχίζει να εξαρτάται από
Μένα. Και λόγω της στάσης Μου απέναντί του, σταδιακά αρχίζει να Με αγαπά
«ανεπιφύλακτα» και δεν υποπτεύεται πλέον ότι θα τον στείλω στη «γη της αποτέφρωσης»,
διότι αυτό δεν είναι το θέλημά Μου. Επομένως, μόνο αφού δει την καρδιά Μου, ο άνθρωπος
πραγματικά εξαρτάται από Μένα, πράγμα που δείχνει πόσο «προσεκτικός» είναι. Ωστόσο,
Εγώ δεν είμαι επιφυλακτικός απέναντι στον άνθρωπο λόγω της δολιότητάς του, αλλά συγκινώ
τις καρδιές των ανθρώπων με τη θερμή αγκαλιά Μου. Αυτό δεν κάνω τώρα; Αυτό δεν
εκδηλώνεται στους ανθρώπους στο παρόν στάδιο; Γιατί είναι σε θέση να κάνουν αυτά τα
πράγματα; Γιατί διακατέχονται από τέτοια συναισθήματα; Μήπως επειδή Με ξέρουν
πραγματικά; Επειδή έχουν πραγματικά απεριόριστη αγάπη για Μένα; Δεν αναγκάζω κανέναν
να Με αγαπά, αλλά απλώς τους δίνω την ελεύθερη βούληση να κάνουν τις δικές τους
επιλογές. Δεν παρεμβαίνω σ’ αυτό ούτε τους βοηθώ να κάνουν επιλογές για τη μοίρα τους. Οι
άνθρωποι έθεσαν την αποφασιστικότητά τους ενώπιόν Μου, την έφεραν μπροστά Μου για να
την επιθεωρήσω και όταν άνοιξα την τσάντα που περιείχε «την αποφασιστικότητα του
ανθρώπου», είδα μέσα τα πράγματα ανακατεμένα. Όμως, τα πράγματα που περιείχε ήταν
«άφθονα» και οι άνθρωποι Με κοίταζαν με ορθάνοιχτα μάτια, τρεμάμενοι ότι θα ξεριζώσω
την αποφασιστικότητά τους. Αλλά λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου, δεν προέβη σε κρίση
εξαρχής και, αντ’ αυτού, έκλεισα την τσάντα και συνέχισα να επιτελώ το έργο Μου ως όφειλα.
Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν εισέρχεται στην καθοδήγησή Μου στον απόηχο του έργου Μου,
αλλά εξακολουθεί να ασχολείται με το αν έχω εγκωμιάσει την αποφασιστικότητά του. Έχω
επιτελέσει τόσο πολύ έργο, είπα τόσα πολλά λόγια, αλλά μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος αδυνατεί
να κατανοήσει το θέλημά Μου, και έτσι, η κάθε αλλόκοτη πράξη που κάνει «Μου φέρνει
ζάλη». Γιατί αδυνατεί συνεχώς να κατανοήσει το θέλημά Μου και κάνει τα πράγματα
βιαστικά όπως εκείνος θέλει; Άραγε έχει υποστεί σοκ ο εγκέφαλός του; Μήπως δεν κατανοεί
τα λόγια που εκφράζω; Γιατί μονίμως ενεργεί κοιτώντας μπροστά, αλλά είναι ανίκανος να
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φτιάξει ένα μονοπάτι και να γίνει υπόδειγμα για τους ανθρώπους του μέλλοντος; Υπήρχε
κάποιος που να έγινε υπόδειγμα πριν από τον Πέτρο; Ο Πέτρος δεν επιβίωσε υπό την
καθοδήγησή Μου; Γιατί οι σημερινοί άνθρωποι αδυνατούν να το κάνουν αυτό; Γιατί, εφόσον
υπάρχει ένα υπόδειγμα, το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν, εξακολουθούν να μην είναι σε
θέση να ικανοποιήσουν το θέλημά Μου; Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος ακόμα δεν Μου δείχνει
εμπιστοσύνη, γεγονός που έχει οδηγήσει στις σημερινές δυστυχείς συνθήκες.
Ευχαριστιέμαι να παρατηρώ τα πουλάκια να πετούν στον ουρανό. Παρόλο που δεν έχουν
θέσει την αποφασιστικότητα τους ενώπιόν Μου και δεν έχουν λόγια να Μου «προσφέρουν»,
απολαμβάνουν τον κόσμο που τους έδωσα. Ο άνθρωπος, ωστόσο, είναι ανίκανος γι’ αυτό, και
το πρόσωπό του είναι γεμάτο μελαγχολία —μήπως άραγε του οφείλω κάποιο απλήρωτο
χρέος; Γιατί κυλούν συνεχώς δάκρυα στο πρόσωπό του; Θαυμάζω τους ανθισμένους κρίνους
στα λόφους. Τα λουλούδια και το γρασίδι καλύπτουν τις πλαγιές, αλλά τα κρίνα προσθέτουν
λάμψη στη δόξα Μου επί γης πριν από την άφιξη της άνοιξης —μπορεί ο άνθρωπος να τα
επιτύχει όλα αυτά; Θα μπορούσε να γίνει μάρτυράς Μου στη γη πριν από την επιστροφή
Μου; Θα μπορούσε να αφοσιωθεί χάριν του ονόματός Μου στη χώρα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα; Είναι λες και οι ομιλίες Μου περιέχουν απαιτήσεις προς τον άνθρωπο —Με
απεχθάνεται λόγω αυτών των απαιτήσεων. Επειδή το σώμα του είναι υπερβολικά αδύναμο
και είναι ουσιαστικά ανίκανο να επιτύχει αυτό που ζητώ, φοβάται τα λόγια Μου. Όταν ανοίγω
το στόμα Μου, βλέπω τους ανθρώπους στη γη να φεύγουν τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση,
σαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από την πείνα. Όταν καλύπτω το πρόσωπό Μου, όταν
γυρίζω την πλάτη Μου, οι άνθρωποι αμέσως πανικοβάλλονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν, διότι
φοβούνται την αναχώρησή Μου. Στις αντιλήψεις τους, η ημέρα που φεύγω είναι η ημέρα
κατά την οποία έρχεται καταστροφή από τον ουρανό, η ημέρα που φεύγω είναι η ημέρα κατά
την οποία αρχίζει η τιμωρία τους. Ωστόσο, αυτό που κάνω είναι ακριβώς το αντίθετο από τις
αντιλήψεις του ανθρώπου, ποτέ δεν έχω ενεργήσει σύμφωνα με τις αντιλήψεις του ανθρώπου,
ποτέ δεν επέτρεψα οι αντιλήψεις του να συμφωνούν μ’ Εμένα. Ο χρόνος που ενεργώ είναι
ακριβώς όταν ο άνθρωπος θα έχει απογυμνωθεί. Με άλλα λόγια, οι πράξεις Μου δεν μπορούν
να μετρηθούν με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα,
κανείς δεν έχει ανακαλύψει ποτέ μια «νέα ήπειρο» στα πράγματα που κάνω, κανείς δεν έχει
κατανοήσει ποτέ τους νόμους με τους οποίους ενεργώ, κανείς δεν έχει ανοίξει ποτέ μια νέα
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διέξοδο. Συνεπώς, σήμερα, οι άνθρωποι παραμένουν ανίκανοι να εισέλθουν στον σωστό
δρόμο —αυτό ακριβώς τους λείπει και εκεί πρέπει να εισέλθουν. Από τη στιγμή της
δημιουργίας μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έχω ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, απλώς έχω
προσθέσει μερικά νέα κομμάτια στο έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Εντούτοις, ακόμα και κάτω
από τέτοιες προφανείς συνθήκες, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αδυνατούν να κατανοήσουν
το θέλημά Μου —αυτό ακριβώς δεν τους λείπει;
Αφού εισέλθω στο νέο έργο, έχω νέες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο,
είναι λες και οι απαιτήσεις του παρελθόντος δεν ισχύουν, γι’ αυτό τις ξεχνά. Ποια είναι τα νέα
μέσα με τα οποία εργάζομαι; Τι ζητώ από τον άνθρωπο; Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι σε θέση να
μετρούν εάν αυτά που έκαναν στο παρελθόν συμφωνούσαν με το θέλημά Μου, αν οι πράξεις
τους ήταν εντός των ορίων των όσων ζήτησα. Δεν χρειάζεται να ελέγξω τα πάντα ξεχωριστά.
Κατανοούν το δικό τους ανάστημα και έτσι στο μυαλό τους γνωρίζουν σαφώς μέχρι ποιο όριο
μπορούν να ενεργήσουν και δεν χρειάζεται να τους το πω ρητά. Όταν μιλώ, ίσως, κάποιοι
άνθρωποι μπερδεύονται. Έτσι, έχω αποφύγει να μιλήσω για αυτό το μέρος των λόγων Μου,
ώστε να αποτρέψω τους ανθρώπους από το να γίνουν τελικά αδύναμοι. Δεν είναι αυτό το
μεγαλύτερο όφελος για την επιδίωξη του ανθρώπου; Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο όφελος για
την πρόοδο του ανθρώπου; Ποιος δεν θέλει να ξεχάσει το παρελθόν του και να προχωρήσει;
Εξαιτίας της «απερισκεψίας» Μου, δεν γνωρίζω αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι τα μέσα
με τα οποία μιλάω έχουν ήδη εισέλθει σε μια νέα σφαίρα. Επιπλέον, επειδή το έργο Μου είναι
πολύ «φορτωμένο», δεν είχα χρόνο να ρωτήσω αν οι άνθρωποι κατανοούν τον τόνο με τον
οποίο μιλώ. Επομένως, ζητώ απλώς οι άνθρωποι να δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση
απέναντί Μου. Επειδή το έργο Μου είναι τόσο «φορτωμένο», δεν είμαι σε θέση να
επισκέπτομαι προσωπικά τους σταθμούς του έργου Μου για να κατευθύνω τους ανθρώπους
και, επομένως, τους «κατανοώ ελάχιστα». Εν ολίγοις, όπως και να ’χει, έχω αρχίσει πια να
καθοδηγώ τον άνθρωπο για να εισέλθει επίσημα σε μια νέα αρχή και σε μια νέα μέθοδο. Σε
όλες τις ομιλίες Μου, οι άνθρωποι έχουν δει ότι υπάρχει ευθυμία, χιούμορ και ένας ιδιαίτερα
έντονος τόνος σαρκασμού σε ό,τι λέω. Έτσι, η αρμονία ανάμεσα σ’ Εμένα και τον άνθρωπο
διακόπτεται ανοικειοθελώς, προκαλώντας πυκνά νέφη που καλύπτουν τα πρόσωπα των
ανθρώπων. Ωστόσο, δεν Με περιορίζει αυτό, αλλά συνεχίζω το έργο Μου, γιατί όλα όσα λέω
και κάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου Μου, ό,τι εκφράζει το στόμα Μου
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βοηθάει τον άνθρωπο και τίποτα από όσα κάνω δεν είναι ασήμαντο, αλλά παιδαγωγικό για
όλους τους ανθρώπους. Επειδή ο άνθρωπος έχει ελλείψεις, χαλαρώνω και συνεχίζω να μιλάω.
Μερικοί άνθρωποι, ίσως, περιμένουν απεγνωσμένα να τους θέσω νέες απαιτήσεις. Αν το
κάνω, ικανοποιώ τις ανάγκες τους. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που πρέπει να σας υπενθυμίσω:
Όταν μιλώ, ελπίζω ότι οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη διορατικότητα, ελπίζω ότι
αποκτούν καλύτερη ικανότητα διάκρισης, ώστε να μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από
τα λόγια Μου και έτσι να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις Μου. Στο παρελθόν, στις εκκλησίες, οι
άνθρωποι επικεντρώνονταν στο να αντιμετωπίζονται και να σπάνε. Η βρώση και η πόση του
λόγου Μου γίνονταν επί τη βάση της κατανόησης των στόχων και της πηγής τους. Αλλά το
σήμερα διαφέρει από το παρελθόν, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανίκανοι να κατανοήσουν την
πηγή των ομιλιών Μου και, συνεπώς, δεν έχουν καμία πιθανότητα να τους αντιμετωπίσω και
να τους σπάσω, διότι έχουν διοχετεύσει όλη την ενέργειά τους μόνο στη βρώση και την πόση
του λόγου Μου. Αλλά ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, εξακολουθούν να αδυνατούν
να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις Μου, γι’ αυτό θέτω νέες απαιτήσεις από αυτούς: Ζητώ να
εισέρχονται στις δοκιμασίες μαζί Μου, να εισέρχονται σε παίδεμα. Ωστόσο, επιτρέψτε Μου
να σας υπενθυμίσω κάτι: Αυτό δεν αποτελεί τη θανάτωση του ανθρώπου, αλλά αυτό που
απαιτείται από το έργο Μου, γιατί στο παρόν στάδιο τα λόγια Μου είναι εντελώς ακατάληπτα
από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ανίκανος να συνεργαστεί μαζί Μου. Τίποτα δεν
μπορεί να γίνει! Μπορώ μόνο να κάνω τον άνθρωπο να εισέλθει στη νέα μέθοδο μαζί Μου. Τι
άλλο μπορεί να γίνει; Λόγω των ελλείψεων του ανθρώπου, πρέπει κι Εγώ να εισέλθω στο
ρεύμα που εισέρχεται ο άνθρωπος. Δεν είμαι Εγώ Αυτός που θα κάνει τους ανθρώπους να
ολοκληρωθούν; Δεν είμαι Εγώ Αυτός που κατέστρωσε αυτό το σχέδιο; Παρόλο που η άλλη
απαίτηση δεν είναι δύσκολη, δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας προς την πρώτη. Το έργο
Μου στην ομάδα των ανθρώπων των εσχάτων ημερών είναι ένα άνευ προηγουμένου
εγχείρημα και, συνεπώς, για να μπορέσει η δόξα Μου να γεμίσει το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι
πρέπει να υποστούν τα έσχατα δεινά για χάρη Μου. Κατανοείτε το θέλημά Μου; Αυτή είναι η
τελική απαίτηση που έχω από τον άνθρωπο, τουτέστιν, ελπίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα
μπορούν να γίνουν δυνατοί, ηχηροί μάρτυρές Μου ενώπιον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα,
θα μπορούν να προσφέρουν τον εαυτό τους για χάρη Μου για τελευταία φορά και θα
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις Μου για τελευταία φορά. Μπορείτε πράγματι να το κάνετε
αυτό; Εσείς αδυνατούσατε να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου στο παρελθόν, θα μπορούσατε
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να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά την τελευταία στιγμή; Δίνω στους ανθρώπους τη
δυνατότητα να προβληματιστούν, τους αφήνω να στοχαστούν προσεκτικά πριν τελικά Μου
δώσουν μια απάντηση. Είναι άραγε λάθος αυτό; Περιμένω την απάντηση του ανθρώπου,
αναμένω την «απαντητική επιστολή» του. Διαθέτετε την πίστη να εκπληρώσετε τις
απαιτήσεις Μου;
20 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 35
Έχω αρχίσει να διεξάγω το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, επιτρέποντάς τους να
ζουν στο ίδιο ρεύμα μ’ Εμένα. Θα ολοκληρώσω το έργο Μου ενώ θα βρίσκομαι ακόμα
ανάμεσά τους, γιατί είναι τα αντικείμενα που διαχειρίζομαι στο συνολικό σχέδιο διαχείρισής
Μου —και επιθυμία Μου είναι να κυριαρχήσουν επί των πάντων. Ως εκ τούτου, συνεχίζω να
πορεύομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Καθώς οι άνθρωποι κι Εγώ εισερχόμαστε στην
τρέχουσα εποχή, αισθάνομαι πολύ άνετα, επειδή ο ρυθμός του έργου Μου έχει επιταχυνθεί.
Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συμβαδίσουν; Έχω εργαστεί πολύ πάνω σε αδιάφορους
και αργόστροφους ανθρώπους και όμως, δεν έχουν κερδίσει σχεδόν τίποτα, γιατί δεν Με
εκτιμούν ούτε Με αγαπούν. Έχω ζήσει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους και παρατήρησα
ότι κινούνται τόσο πάνω από το έδαφος όσο και κάτω απ’ αυτό. Όλοι όσοι ταξινομούνται ως
«άνθρωποι», Μου αντιστέκονται, λες και το να «Μου αντιστέκονται» αναφέρεται στην
περιγραφή της θέσης εργασίας τους. Φαίνεται ότι εάν δεν πραγματοποιούσαν αυτό το έργο,
τότε θα ήταν σαν ένα άστεγο ορφανό που δεν το υιοθετεί κανείς. Ωστόσο, δεν καταδικάζω
τους ανθρώπους αυθαίρετα, βάσει των πράξεων και της συμπεριφοράς τους. Αντίθετα, τους
στηρίζω και τους φροντίζω ανάλογα με το ανάστημά τους. Επειδή οι άνθρωποι είναι οι
πρωταγωνιστές του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου, αφιερώνω περισσότερο χρόνο για
την καθοδήγηση εκείνων που έχουν τον ρόλο της «ανθρωπότητας», ώστε να μπορούν να τον
παίξουν ολόψυχα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε αυτό το έργο που σκηνοθετώ
να γίνει μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η παράκλησή Μου προς την ανθρωπότητα. Μήπως,
χωρίς αυτήν την προσευχή, δεν θα είναι σε θέση να παίξουν τον ρόλο τους όσο το δυνατόν
καλύτερα; Μπορώ να επιτύχω ό,τι ζητούν οι άνθρωποι από Μένα, αλλά αυτοί δεν μπορούν να
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επιτύχουν ό,τι τους ζητώ; Μπορεί να λεχθεί ότι δεν χρησιμοποιώ τη δύναμή Μου για να
καταπιέσω τους ανθρώπους. Αντιθέτως, αυτό είναι το τελευταίο αίτημά Μου για το οποίο
τους εκλιπαρώ με κάθε σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Όντως είναι ανίκανοι να κάνουν ό,τι
ζητώ; Έχω προσφέρει στους ανθρώπους για πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω λάβει τίποτα σε
αντάλλαγμα. Ποιος Μου έχει δώσει ποτέ τίποτα; Είναι το αίμα, ο ιδρώτας και τα δάκρυά Μου
απλώς σύννεφα στα βουνά; Έχω κάνει «εμβόλια» στους ανθρώπους επανειλημμένα, και τους
είπα ότι οι απαιτήσεις Μου από αυτούς δεν ήταν δύσκολες. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι Με
αποφεύγουν συνεχώς; Μήπως γιατί θα τους αντιμετωπίσω σαν μικρά κοτοπουλάκια, που
προορίζονται για σφαγή μόλις πιαστούν; Είμαι πράγματι τόσο βάναυσος και απάνθρωπος; Οι
άνθρωποι πάντα Με μετρούν σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις. Το πώς είμαι στις
αντιλήψεις τους είναι ίδιο με το πώς είμαι στον ουρανό; Δεν βλέπω τις αντιλήψεις των
ανθρώπων ως αντικείμενα προς ευχαρίστησή Μου. Αντιθέτως, βλέπω τις καρδιές τους σαν
κάτι που πρέπει να εκτιμάται. Εντούτοις, νιώθω πολύ αγανακτισμένος με τη συνείδησή τους,
διότι, σύμφωνα με αυτούς, Εγώ ο ίδιος δεν κατέχω συνείδηση. Για τον λόγο αυτό, έχω πολύ
περισσότερες απόψεις σχετικά με τη συνείδησή τους. Ωστόσο, αρνούμαι να επικρίνω άμεσα
τη συνείδησή τους. Αντιθέτως, συνεχίζω να τους καθοδηγώ υπομονετικά και συστηματικά.
Εξάλλου, οι άνθρωποι είναι αδύναμοι και δεν μπορούν να διεξάγουν οποιοδήποτε έργο.
Σήμερα, έκανα επίσημα ένα βήμα στη σφαίρα του απεριόριστου παιδέματος και το
απολαμβάνω μαζί με τους ανθρώπους. Επιπλέον, τους κατευθύνω με το χέρι, και
συμπεριφέρονται καλά υπό την καθοδήγησή Μου. Κανένας δεν τολμά να Μου αντιταχθεί.
Όλοι είναι υπό την καθοδήγησή Μου, εκπληρώνοντας τα καθήκοντα που τους έχω αναθέσει,
γιατί έτσι αναφέρει η «περιγραφή της θέσης εργασίας» τους. Από όλα τα πράγματα στον
ουρανό και κάτω από τον ουρανό —ποιος τολμά να μην υποταχθεί στα σχέδιά Μου; Ποιος δεν
είναι μέσα στα χέρια Μου; Ποιος δεν δοξολογεί και δεν εξυμνεί τα λόγια Μου και το έργο
Μου; Οι άνθρωποι θαυμάζουν τα έργα και τις πράξεις Μου, γι’ αυτό αφοσιώνονται στο ρεύμα
του έργου Μου εξαιτίας της κάθε μικρής Μου κίνησης. Ποιος μπορεί να ξεφύγει; Ποιος
μπορεί να εγκαταλείψει το έργο που έχω οργανώσει; Εξαιτίας του διοικητικού Μου
διατάγματος, οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν. Χωρίς αυτό, όλοι θα είχαν
αφήσει κρυφά την «πρώτη γραμμή» και θα γίνονταν «λιποτάκτες». Ποιος δεν φοβάται τον
θάνατο; Μπορούν οι άνθρωποι να ρισκάρουν πραγματικά τη ζωή τους; Δεν επιβάλλομαι σε
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κανέναν, γιατί έχω κατανοήσει πλήρως την ανθρώπινη φύση εδώ και πολύ καιρό. Συνεπώς,
ανέκαθεν αναλάμβανα έργα, τα οποία δεν έχουν επιτελέσει ποτέ πριν οι άνθρωποι. Επειδή
κανείς δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει το έργο Μου, μπήκα στο πεδίο της μάχης
αυτοπροσώπως για να συμμετάσχω σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου με τον Σατανά. Σήμερα,
ο Σατανάς δρα άκρως ανεξέλεγκτα. Γιατί δεν εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία για να
επιδείξω το επίκεντρο του έργου Μου, ώστε να αποκαλύψω τη δύναμή Μου; Όπως έχω
ξαναπεί, χρησιμοποιώ τα τεχνάσματα του Σατανά ως αντιθετικό στοιχείο Μου. Δεν είναι αυτή
η καλύτερη ευκαιρία; Τώρα αποκαλύπτω ένα χαμόγελο ικανοποίησης, διότι έχω επιτύχει τον
στόχο Μου. Δεν θα τρέχω πλέον να ζητάω «βοήθεια» από τους ανθρώπους. Έχω σταματήσει
να τρέχω πέρα δώθε, και δεν ζω πλέον τη ζωή ενός περιπλανώμενου. Από δω και πέρα, θα
ζήσω ήρεμα. Και οι άνθρωποι θα είναι σώοι και ασφαλείς, διότι έφτασε η μέρα Μου. Στη γη,
έχω ζήσει την πολυάσχολη ζωή ενός ανθρώπου, μια ζωή στην οποία φαίνεται ότι έχουν συμβεί
πολλές αδικίες. Στα μάτια των ανθρώπων, μοιράστηκα τις χαρές και τις λύπες τους, καθώς και
τις αντιξοότητές τους. Όπως οι άνθρωποι, κι Εγώ έχω ζήσει στη γη και κάτω από τον ουρανό.
Συνεπώς, ανέκαθεν Με έβλεπαν ως δημιουργημένο ον. Επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν δει τον
εαυτό Μου στον ουρανό, δεν έχουν καταβάλει ποτέ μεγάλη προσπάθεια για Μένα. Ωστόσο,
δεδομένης της σημερινής κατάστασης, οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να
παραδεχτούν ότι είμαι ο Κύριος της μοίρας τους και ο ρήτορας που μιλάει από τα σύννεφα.
Συνεπώς, οι άνθρωποι έχουν ακουμπήσει το κεφάλι τους στο έδαφος ενώπιόν Μου σε ένδειξη
λατρείας. Δεν είναι αυτή, άραγε, απόδειξη της θριαμβευτικής επιστροφής Μου; Δεν είναι
αυτή, άραγε, η απεικόνιση της νίκης Μου επί όλων των εχθρικών δυνάμεων; Όλοι οι
άνθρωποι προαισθάνονται ότι έρχεται το τέλος του κόσμου και ότι η ανθρωπότητα θα
υποβληθεί σε μεγάλη κάθαρση. Ωστόσο, δεν μπορούν πραγματικά να πραγματοποιήσουν
συνειδητά ό,τι τους ζητώ, οπότε δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να οδύρονται υπό το παίδεμά
Μου. Τι μπορεί να γίνει; Ποιος είπε στους ανθρώπους αυτούς να είναι ανυπάκουοι; Ποιος
τους είπε να εισέλθουν στην έσχατη εποχή; Γιατί γεννήθηκαν στον κόσμο των ανθρώπων
κατά τις έσχατες ημέρες; Τα πάντα ανεξαιρέτως κανονίζονται και σχεδιάζονται από Μένα
προσωπικά. Ποιος μπορεί να εκφράσει παράπονο;
Από τη δημιουργία του κόσμου, έχω περιπλανηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους,
συντροφεύοντάς τους στη γήινη ύπαρξή τους. Στις προηγούμενες γενιές, όμως, δεν
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επιλέχτηκε ποτέ ούτε ένα άτομο από Μένα. Όλοι τους απορρίφθηκαν από το σιωπηλό Μου
γράμμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν Με υπηρετούσαν με απόλυτη
αφοσίωση κατά το παρελθόν. Επομένως, ούτε Εγώ τους αγαπούσα κατ’ αποκλειστικότητα.
Είχαν πάρει τα «δώρα» του Σατανά και στη συνέχεια έκαναν στροφή και τα πρόσφεραν σ’
Εμένα. Δεν συνιστούσε αυτή η πράξη τους συκοφαντία εναντίον Μου; Ενώ γίνονταν τέτοιες
προσφορές, δεν αποκάλυψα την αποστροφή Μου. Αντιθέτως, προσπάθησα να μετατρέψω τη
μηχανορραφία τους προς δικό Μου όφελος προσθέτοντας αυτά τα «δώρα» στα υλικά που
χρησιμοποιούνται στη διαχείρισή Μου. Αργότερα, αφού θα είχαν υποβληθεί σε μηχανική
επεξεργασία, θα έκαιγα όλα τα απορρίμματα μέσα τους. Στην παρούσα εποχή, οι άνθρωποι
δεν Μου έχουν προσφέρει πολλά «δώρα», όμως δεν τους επιπλήττω γι’ αυτό. Αυτοί οι
άνθρωποι ήταν πάντα στερημένοι και με άδεια χέρια. Επομένως, έχοντας παρατηρήσει την
πραγματικότητα της κατάστασής τους, ποτέ δεν τους υπέβαλα σε αδικαιολόγητες απαιτήσεις
αφότου ήλθα στον ανθρώπινο κόσμο. Αντιθέτως, αφού τους έδωσα «υλικά», απλά έψαξα το
«τελικό προϊόν» που θέλω, διότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούν να επιτύχουν οι
άνθρωποι. Έχω περάσει τόσα χρόνια υποφέροντας δεινά, μαθαίνοντας τι σημαίνει να ζεις ως
άνθρωπος, προτού να καταλήξω σε ένα κατάλληλο αίτημα. Αν δεν είχα βιώσει την ανθρώπινη
ζωή, πώς θα μπορούσα να κατανοήσω τα θέματα που δυσκολεύονται να συζητήσουν;
Εντούτοις, οι άνθρωποι δεν το βλέπουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Λένε απλώς ότι είμαι ο ίδιος ο
πανίσχυρος, υπερφυσικός Θεός. Δεν είναι ακριβώς αυτή η αντίληψη που είχαν όλοι οι
άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μέχρι σήμερα; Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας στη
γη που να Με γνωρίζει πραγματικά εκατό τοις εκατό. Αυτό το σχόλιο έχει τα υπονοούμενά
του. Δεν είναι μόνο λόγια του αέρα. Αυτό το έχω βιώσει και το έχω παρατηρήσει και ο ίδιος,
άρα κατανοώ τις λεπτομέρειες. Αν δεν είχα κατέλθει στον ανθρώπινο κόσμο, ποιος θα είχε
την ευκαιρία να Με γνωρίσει; Ποιος θα μπορούσε να ακούσει τα λόγια Μου αυτοπροσώπως;
Ποιος θα μπορούσε να δει τη μορφή Μου ανάμεσά τους; Από τους αρχαίους χρόνους, πάντα
παρέμενα κρυμμένος στα σύννεφα. Προέβλεψα από νωρίς ότι θα κατερχόμουν στον κόσμο
των ανθρώπων τις έσχατες ημέρες για να αποτελέσω το πρότυπό τους. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο σήμερα οι άνθρωποι είναι πολύ τυχεροί που διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Δεν είναι αυτή καλοσύνη που τους έδειξα; Μήπως δεν πρόκειται να κατανοήσουν καθόλου τη
χάρη Μου; Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αναίσθητοι και αργόστροφοι; Έχοντας διανύσει τόσο
μεγάλη απόσταση, γιατί δεν έχουν ακόμη ξυπνήσει; Έχω βρεθεί σε αυτόν τον κόσμο εδώ και
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πολλά χρόνια, αλλά ποιος Με γνωρίζει; Δεν είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι παιδεύω τους
ανθρώπους. Φαίνεται ότι είναι τα αντικείμενα επί των οποίων εφαρμόζω την εξουσία Μου.
Φαίνεται ότι είναι σφαίρες στο όπλο Μου που, μόλις εκπυρσοκροτήσει, θα διαφύγουν όλοι.
Αυτό φαντάζονται. Ανέκαθεν σεβόμουν τους ανθρώπους. Ποτέ δεν τους εκμεταλλεύτηκα ούτε
τους εμπορεύτηκα αυθαίρετα σαν σκλάβους. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορώ να τους
εγκαταλείψω, ούτε αυτοί μπορούν να Με εγκαταλείψουν. Έτσι, έχει σχηματιστεί ένας δεσμός
ζωής και θανάτου μεταξύ μας. Ανέκαθεν εκτιμούσα την ανθρωπότητα. Παρόλο που οι
άνθρωποι δεν Με έχουν εκτιμήσει ποτέ, πάντοτε προσέτρεχαν σ’ Εμένα, έτσι συνεχίζω να
καταβάλω προσπάθειες γι’ αυτούς. Αγαπώ τους ανθρώπους σαν τον θησαυρό Μου, επειδή
είναι το «κεφάλαιο» της διαχείρισής Μου στη γη. Συνεπώς, δεν θα τους εξοντώσω σε καμία
περίπτωση. Το θέλημά Μου προς τον άνθρωπο δεν θα αλλάξει ποτέ. Μπορούν πραγματικά να
εμπιστευτούν τον όρκο Μου; Πώς μπορούν να Με ικανοποιήσουν; Αυτή είναι η εργασία
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Είναι η «εργασία για το σπίτι» που τους έχω βάλει. Ελπίζω ότι
όλοι θα εργαστούν σκληρά για να την ολοκληρώσουν.
23 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 36
Τα πάντα έχουν οργανωθεί από το χέρι Μου. Ποιος τολμά να κάνει ό,τι θέλει; Ποιος
μπορεί να το αλλάξει εύκολα αυτό; Οι άνθρωποι αιωρούνται και κινούνται στον αέρα όπως η
σκόνη, τα πρόσωπά τους είναι βρώμικα, κάνοντάς τους απωθητικούς από το κεφάλι ως τα
πόδια. Παρακολουθώ ανάμεσα από τα σύννεφα με βαριά καρδιά: Γιατί ο άνθρωπος, που
κάποτε ήταν γεμάτος ζωντάνια, έχει γίνει έτσι; Και γιατί δεν το συνειδητοποιεί αυτό και
αδιαφορεί; Γιατί «εγκαταλείπει τον εαυτό του» και αφήνει να τον καλύπτει η βρωμιά; Σε
τέτοιον βαθμό έχει φτάσει η έλλειψη αγάπης και σεβασμού για τον εαυτό του. Γιατί ο
άνθρωπος πάντα αποφεύγει αυτό που ζητώ; Είμαι πραγματικά σκληρός και απάνθρωπος
απέναντί του; Είμαι πραγματικά αυθαίρετος και παράλογος; Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι πάντα
Με αγριοκοιτάζουν; Γιατί πάντα Με μισούν; Τους έχω φέρει στο τέλος του δρόμου; Ο
άνθρωπος δεν έχει ανακαλύψει ποτέ τίποτα στο παίδεμά Μου, διότι δεν κάνει τίποτα άλλο
παρά να πιάνει τον ζυγό γύρω από το λαιμό του και με τα δύο χέρια, να καρφώνει τα μάτια
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του πάνω Μου, σαν να παρακολουθεί έναν εχθρό —και μόνο τότε συνειδητοποιώ πόσο
αποστεωμένος είναι. Εξαιτίας αυτού λέω ότι κανένας δεν έχει σταθεί ποτέ ακλόνητος εν μέσω
δοκιμασιών. Δεν είναι το ανάστημα του ανθρώπου έτσι ακριβώς; Μήπως χρειάζεται να του
πω τα στοιχεία των «μετρήσεών» του; Το «ύψος» του ανθρώπου δεν είναι μεγαλύτερο από
αυτό ενός μικρού σκουληκιού που σέρνεται στο έδαφος, και το «στήθος» του έχει το ίδιο
πλάτος με το στήθος του φιδιού. Όταν τα λέω αυτά, δεν υποτιμώ τον άνθρωπο —αυτά δεν
είναι τα ακριβή στοιχεία του αναστήματος του; Έχω υποβαθμίσει τον άνθρωπο; Ο άνθρωπος
είναι σαν ένα παιχνιδιάρικο παιδί. Υπάρχουν ακόμη και στιγμές που παίζει με τα ζώα, αλλά
παραμένει ευτυχισμένος. Και είναι σαν μια γάτα που ζει μια ζωή χωρίς έγνοιες ή ανησυχίες.
Ίσως λόγω της κατεύθυνσης του Πνεύματος ή του ρόλου του Θεού στον ουρανό, νιώθω
εντελώς μπουχτισμένος από τον εξωφρενικό τρόπο ζωής των ανθρώπων στη γη. Λόγω της
ζωής του ανθρώπου —που μοιάζει σαν τη ζωή ενός παράσιτου— το «ενδιαφέρον» Μου στις
λέξεις «ανθρώπινη ζωή» έχει αυξηθεί κάπως, και έτσι έγινα λίγο πιο «ευσεβής» προς την
ανθρώπινη ζωή. Διότι φαίνεται ότι μόνο ο άνθρωπος είναι σε θέση να δημιουργήσει μια ζωή
που έχει νόημα, ενώ Εγώ είμαι ανίκανος να το κάνω. Μπορώ, λοιπόν, να επιστρέψω στα
«βουνά», γιατί δεν είμαι σε θέση να βιώσω και να παρατηρήσω τα δεινά ανάμεσα στους
ανθρώπους. Κι όμως, ο άνθρωπος Με αναγκάζει επιτακτικά —δεν έχω επιλογή! Δεν μπορώ
παρά να υπακούω στα σχέδια του ανθρώπου, να συνοψίζω τις εμπειρίες μαζί του και να διάγω
την ανθρώπινη ζωή δίπλα του. Στον ουρανό, κάποτε γύρισα ολόκληρη την πόλη και κάτω από
τον ουρανό κάποτε, γύρισα όλες τις χώρες. Ωστόσο, κανείς ποτέ δεν Με ανακάλυψε, απλώς
άκουγαν τον ήχο της κίνησης Μου καθώς τριγυρνούσα. Στα μάτια των ανθρώπων,
πηγαινοέρχομαι χωρίς ίχνος. Σαν να έχω γίνει ένα αόρατο είδωλο στην καρδιά τους, εντούτοις
οι άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη. Μήπως όλα αυτά δεν είναι γεγονότα που ομολογεί το
στόμα του ανθρώπου; Σε αυτό το σημείο, ποιος δεν παραδέχεται ότι θα πρέπει να
παιδευτούν; Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να συνεχίζουν να κρατούν ψηλά το κεφάλι τους
προτού έχουν απτές αποδείξεις;
Κάνω μια «επιχειρηματική συμφωνία» με τους ανθρώπους, καθαρίζω όλες τις
ακαθαρσίες και την αδικία του και έτσι τον «επεξεργάζομαι», έτσι ώστε να γίνει κάποιος που
επιθυμεί η καρδιά Μου. Ωστόσο, η συνεργασία του ανθρώπου είναι απαραίτητη σε αυτό το
στάδιο του έργου, γιατί πάντα αναπηδά και σπαρταρά σαν το ψάρι που μόλις έχει πιαστεί.
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Έτσι, για να αποφύγω τυχόν ατυχήματα, σκότωσα όλα τα «ψάρια» που είχαν πιαστεί και,
κατόπιν, τα ψάρια έγιναν υπάκουα και δεν είχαν το παραμικρό παράπονο. Όταν χρειάζομαι
τον άνθρωπο, πάντα κρύβεται. Λες και δεν έχει δει εκπληκτικές σκηνές ποτέ, λες και
γεννήθηκε στην ύπαιθρο και δεν γνωρίζει τίποτα για τα θέματα της πόλης. Προσθέτω τη
σοφία Μου εκεί που ο άνθρωπος έχει ελλείψεις και τον αναγκάζω να Με γνωρίσει. Επειδή ο
άνθρωπος είναι πάμπτωχος, έρχομαι Αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους και του
προσφέρω «το μονοπάτι προς τα πλούτη», αναγκάζοντάς τον να ανοίξει τα μάτια του. Μέσω
αυτού, δεν τον σώζω; Δεν είναι αυτή η συμπόνια Μου για τον άνθρωπο; Δίδεται η αγάπη άνευ
όρων; Το μίσος, συνεπώς, είναι το παίδεμα; Το έχω εξηγήσει στον άνθρωπο από διαφορετικές
οπτικές γωνίες, αλλά το αντιμετωπίζει ως λόγια και δόγματα. Λες και οι ομιλίες Μου είναι
ελαττωματικά αγαθά, τα οποία πωλούνται ως άχρηστα στα χέρια του ανθρώπου. Συνεπώς,
όταν λέω στους ανθρώπους ότι μια μεγάλη καταιγίδα έρχεται να κατακλύσει το ορεινό χωριό,
κανείς δεν το σκέφτεται, λίγοι μόνο παίρνουν τα υπάρχοντά τους, έχοντας αμφιβολίες στην
καρδιά τους. Οι υπόλοιποι δεν μετακινούνται, σαν να αδιαφορούν, σαν να είμαι ένα χελιδόνι
από τον ουρανό —δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όσα λέω. Μόνο όταν τα βουνά γκρεμιστούν
και η γη σκιστεί στα δύο, οι άνθρωποι σκέφτονται τα λόγια Μου, μόνο τότε ξυπνούν από τα
όνειρά τους, αλλά έχει ήδη έρθει η ώρα, τους έχει σαρώσει η μεγάλη πλημμύρα, τα πτώματά
τους επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού. Βλέποντας τη δυστυχία στον κόσμο, άφησα έναν
αναστεναγμό για την κακοτυχία του ανθρώπου. Ξόδεψα πολύ χρόνο και πλήρωσα μεγάλο
τίμημα, χάριν της μοίρας του ανθρώπου. Στο μυαλό των ανθρώπων, δεν διαθέτω δακρυϊκούς
πόρους —αλλά Εγώ, αυτό το «έκτρωμα» χωρίς δακρυϊκούς πόρους, έχω κλάψει πολύ για τον
άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν το γνωρίζει καθόλου αυτό, απλώς παίζει με τα παιχνίδια
του στη γη, σαν να μην υπάρχω. Τουτέστιν, στις σημερινές συνθήκες, οι άνθρωποι
παραμένουν ανάλγητοι και αργόστροφοι, εξακολουθούν να είναι «παγωμένοι» κατά βάση,
σαν να βρίσκονται ακόμα σε μια σπηλιά. Όταν βλέπω τις πράξεις του ανθρώπου, η μόνη Μου
επιλογή είναι να φύγω…
Στα μάτια των ανθρώπων, έχω κάνει πολλά καλά για τον άνθρωπο και έτσι Με κοιτούν
ως πρότυπο για την παρούσα εποχή. Ωστόσο, δεν Με θεωρούσαν ποτέ Κυβερνήτη της μοίρας
του ανθρώπου και Δημιουργό των πάντων. Λες και δεν Με καταλαβαίνουν. Παρόλο που οι
άνθρωποι κάποτε φώναζαν «Ζήτω η κατανόηση», κανείς δεν έχει ξοδέψει πολύ χρόνο
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αναλύοντας τη λέξη «κατανόηση», κάτι που καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία
επιθυμία να Με αγαπήσουν. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι δεν Με λατρεύουν, δεν έχω
θέση στην καρδιά τους. Θα μπορούσαν να δείξουν αληθινή αγάπη για Μένα στις ημέρες του
πόνου που πρόκειται να έρθουν; Η δικαιοσύνη του ανθρώπου παραμένει κάτι άμορφο, κάτι
που δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει κανείς. Αυτό που θέλω είναι η καρδιά του ανθρώπου,
διότι στο ανθρώπινο σώμα, η καρδιά είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Δεν αξίζουν τα έργα Μου να
ξεπληρωθούν με την καρδιά του ανθρώπου; Γιατί δεν Μου δίνουν οι άνθρωποι την καρδιά
τους; Γιατί πάντοτε την αγκαλιάζουν στο στήθος τους, απρόθυμοι να την αφήσουν να φύγει;
Μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να εξασφαλίσει τη γαλήνη και την αγαλλίαση καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής των ανθρώπων; Γιατί, όταν ζητάω πράγματα από τους ανθρώπους,
παίρνουν πάντα μια χούφτα χώμα από το έδαφος και το πετάνε κατά πάνω Μου; Αυτό είναι
το πανούργο σχέδιο του ανθρώπου; Λες και προσπαθεί να ξεγελάσει έναν περαστικό που δεν
έχει πουθενά να πάει, δελεάζοντάς τον να τον ακολουθήσει στο σπίτι του, όπου τον κακοποιεί
και τον δολοφονεί. Ο άνθρωπος ήθελε να τα κάνει αυτά και σ’ Εμένα. Λες και είναι
εκτελεστής που θα σκότωνε κάποιον εν ψυχρώ, λες και είναι ο βασιλιάς των διαβόλων, για τον
οποίο είναι δεύτερη φύση του να σκοτώνει ανθρώπους. Τώρα, ωστόσο, οι άνθρωποι έρχονται
ενώπιόν Μου, εξακολουθώντας να θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα —έχουν, όμως,
τα σχέδιά τους και Εγώ έχω πάρει τα αντίμετρά Μου. Παρόλο που οι άνθρωποι δεν Με
αγαπούν, πώς να μην γνωστοποιήσω τα αντίμετρά Μου στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή; Έχω
άπειρη, απεριόριστη ικανότητα στον χειρισμό του ανθρώπου. Κάθε μέρος του το χειρίζομαι
Εγώ προσωπικά και το επεξεργάζομαι Εγώ προσωπικά. Τελικά, θα κάνω τον άνθρωπο να
υπομείνει τον πόνο για να εγκαταλείψει αυτό που αγαπά και θα τον κάνω να υποταχθεί στα
σχέδιά Μου, και όταν έρθει εκείνη η ώρα, για τι πράγμα θα παραπονιούνται οι άνθρωποι; Δεν
είναι όλα όσα κάνω χάριν του ανθρώπου; Στο παρελθόν, ποτέ δεν είπα στον άνθρωπο τα
στάδια του έργου Μου —σήμερα, όμως, σε μια εποχή που δεν μοιάζει με το παρελθόν, επειδή
το περιεχόμενο του έργου Μου είναι διαφορετικό, έχω μιλήσει στους ανθρώπους για το έργο
Μου εκ των προτέρων, για να τους αποτρέψω να καταρρεύσουν ως αποτέλεσμα αυτού. Δεν
είναι αυτό το εμβόλιο που έχω εγχύσει στον άνθρωπο; Ανεξάρτητα από τους λόγους, οι
άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί σοβαρά τα λόγια Μου. Λες και πεινάνε και δεν είναι επιλεκτικοί
για το τι τρώνε, κάτι που έχει αποδυναμώσει το στομάχι τους. Εντούτοις, οι άνθρωποι
θεωρούν την «υγιή κατάστασή» τους ως εξαιρετική και δεν λαμβάνουν υπόψιν τις επιπλήξεις
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«του γιατρού». Βλέποντας την αναλγησία τους, ανησυχώ για τους ανθρώπους. Επειδή οι
άνθρωποι είναι ανώριμοι και δεν έχουν βιώσει την ανθρώπινη ζωή, δεν έχουν κανένα φόβο.
Στην καρδιά τους, η φράση «ανθρώπινη ζωή» δεν υπάρχει, δεν την έχουν σε υπόληψη, και
απλώς βαριούνται τα λόγια Μου, λες και έχω καταντήσει μια φλύαρη γριούλα. Εν ολίγοις,
όποια κι αν είναι η περίπτωση, ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να κατανοήσουν την
καρδιά Μου, διότι δεν επιθυμώ επ’ ουδενί να στείλω τους ανθρώπους στη γη του θανάτου.
Ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να καταλάβει ποια είναι η διάθεσή Μου αυτή ακριβώς τη
στιγμή και θα λάβει υπόψη του το βάρος που φέρω ακριβώς τώρα.
26 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 37
Στην πορεία του χρόνου, όλο το έργο που επιτέλεσα —κάθε στάδιο του έργου αυτού—
περιείχε τις κατάλληλες μεθόδους εργασίας Μου. Εξαιτίας αυτού, ο αγαπημένος Μου λαός
γίνεται όλο και πιο αγνός και όλο και πιο κατάλληλος προς χρήση Μου. Για τον ίδιο λόγο,
ωστόσο, είναι ατυχές ότι καθώς οι μέθοδοι του έργου Μου αυξάνονται, ο αριθμός των
ανθρώπων μειώνεται, γεγονός που αναγκάζει τους ανθρώπους να βυθιστούν σε περισυλλογή.
Φυσικά, το έργο Μου σήμερα δεν αποτελεί εξαίρεση και οι περισσότεροι άνθρωποι πέφτουν
και πάλι σε περισυλλογή, οπότε, εξαιτίας των αλλαγών στις μεθόδους Μου, ένα μέρος των
ανθρώπων θα αποσυρθεί. Μπορεί να περιγραφεί κατ’ αυτόν τον τρόπο: Αυτό το είχα
προκαθορίσει Εγώ, αλλά δεν το έκανα Εγώ. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα,
πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει και άλλοι τόσοι έχουν χάσει τον δρόμο τους εξαιτίας των
μεθόδων του έργου Μου, αλλά δεν Με νοιάζει πώς είναι οι άνθρωποι, αν νιώθουν ότι δεν είμαι
φιλόστοργος ή αν νιώθουν ότι είμαι πολύ σκληρός, και ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι
έχουν κατανοήσει σωστά ή όχι, αποφεύγω να δώσω εξηγήσεις. Ας συναναστραφούμε
καταρχάς επί του κεντρικού σημείου αυτής της συζήτησης, έτσι ώστε όλοι να το κατανοήσουν
πλήρως, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μην κατανοήσουν τον λόγο που υποφέρουν. Δεν
θα υποχρεώσω τους ανθρώπους να υποφέρουν σιωπηλά σαν να είναι μουγκοί. Αντιθέτως, θα
περιγράψω τα πάντα με σαφήνεια, ώστε οι άνθρωποι να μην παραπονιούνται σ’ Εμένα, και
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μια μέρα, όλοι οι άνθρωποι να Με δοξολογούν με ειλικρίνεια εν μέσω του παιδέματος. Σας
βρίσκει σύμφωνους αυτή η μέθοδος; Ικανοποιούνται έτσι οι απαιτήσεις των ανθρώπων;
Στον πρόλογο της εποχής του παιδέματος, θα εξηγήσω καταρχάς στους ανθρώπους το
γενικό νόημα πίσω από την «εποχή», ώστε να μην Με υβρίζουν. Τουτέστιν, θα προβώ σε
διευθετήσεις για το έργο Μου, τις οποίες δεν θα αλλάξει κανένας, και σε καμία περίπτωση δεν
θα τη γλιτώσει κανένας εύκολα αν τις μεταβάλει: Θα τον καταδικάσω. Θα το θυμάστε αυτό;
Όλα αυτά είναι «εμβολιασμοί». Στις νέες μεθόδους, όλοι οι άνθρωποι πρέπει καταρχάς να
καταλάβουν ότι το πρώτο και κυριότερο πράγμα που πρέπει να επιτύχουν είναι να
κατανοήσουν τις δικές τους πραγματικές συνθήκες. Προτού αποκτήσουν κάποια κατανόηση
του εαυτού τους, κανείς δεν θα επιτρέπεται να μιλήσει απερίσκεπτα εντός της εκκλησίας, και
σίγουρα θα παιδέψω όποιον το παραβεί αυτό. Από σήμερα και εφεξής, όλοι οι απόστολοι θα
καταχωρίζονται στις εκκλησίες και θα απαγορεύεται να μετακινούνται εδώ κι εκεί κατά
βούληση —αυτό θα αποφέρει ελάχιστα αποτελέσματα. Όλοι φαίνονταν ότι εκπλήρωναν τα
καθήκοντά τους, αλλά, στην πραγματικότητα, Με εξαπατούσαν. Ανεξαρτήτως από το πώς
ήταν το παρελθόν, σήμερα έχουν ξεπεραστεί όλα και δεν πρέπει να έρθουν και πάλι στο
προσκήνιο. Από εδώ και πέρα, ο όρος «απόστολος» θα καταργηθεί και δεν θα
ξαναχρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να κατέλθουν από τις θέσεις
τους και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Αυτό αποσκοπεί βέβαια στη σωτηρία τους. Η «θέση»
δεν είναι στέμμα, είναι απλώς ένας τίτλος προσφώνησης. Κατανοείτε το νόημά Μου; Εκείνοι
που καθοδηγούν τις εκκλησίες θα συνεχίσουν να ζουν την εκκλησιαστική ζωή μέσα στις δικές
τους εκκλησίες και, φυσικά, αυτό δεν συνιστά απαράβατο κανόνα. Όταν είναι απαραίτητο,
μπορούν να επισκέπτονται άλλες εκκλησίες σε συντονισμό με άλλους πρώην αποστόλους. Το
πιο σημαντικό είναι ότι η συναναστροφή των εκκλησιών πρέπει να αυξηθεί, εκτός κι αν, στην
πραγματικότητα, κανένα από τα μέλη των εκκλησιών δεν ζει τη ζωή της εκκλησίας. Εντούτοις,
πρέπει να τονίσω ότι όλοι σας πρέπει να ενωθείτε για να γνωρίσετε τον εαυτό σας και να
επαναστατήσετε εναντίον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αυτή είναι η πρόθεση Μου. Δεν
έχει σημασία πόσο μιλούν οι άνθρωποι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορούν όλοι οι
άνθρωποί Μου να γίνουν ένα, που είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουν αληθινοί μάρτυρες.
Κατά το παρελθόν, όλοι οι άνθρωποι έλεγαν ότι θα καταφέρουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους,
όμως Εγώ έχω εκφέρει αμέτρητα λόγια —σε ποιον βαθμό έχετε καταφέρει να κατανοήσετε
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τον εαυτό σας; Όσο υψηλότερη θέση κατέχει κανείς, τόσο πιο δύσκολο είναι γι’ αυτόν να
βάλει στην άκρη τον εαυτό του, τόσο μεγαλύτερες ελπίδες τρέφει και τόσο περισσότερο θα
υποφέρει ενόσω παιδεύεται. Αυτή είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας από Μένα —
καταλάβατε; Μην το παίρνετε αυτό τοις μετρητοίς. Το να κάνετε κάτι τέτοιο είναι πολύ ρηχό
και άνευ αξίας. Κατανοείτε το βαθύτερο νόημα; Αν οι άνθρωποι στην εκκλησία είναι
πραγματικά σε θέση να κατανοήσουν τον εαυτό τους, καταδεικνύεται ότι αυτός ο τύπος
ανθρώπου Με αγαπά αληθινά. Δηλαδή, αν δεν κόψεις ψωμί με τους ανθρώπους, δεν θα
καταλάβεις τα δεινά τους. Κατανοείτε αυτή τη φράση; Τελικά, θα κάνω όλους τους
ανθρώπους να κατανοήσουν τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια του παιδέματος, και θα τους
κάνω να τραγουδούν και να γελάνε κατά τη διάρκεια του παιδέματος. Θα έχετε πραγματικά
την πίστη να Με ικανοποιήσετε; Τι θα πρέπει να κάνετε πράξη; Από τώρα και στο εξής, τις
υποθέσεις κάθε εκκλησίας θα τις χειρίζονται τα κατάλληλα πρόσωπα στην εκάστοτε
εκκλησία, και οι απόστολοι θα ζουν απλώς τη ζωή της εκκλησίας. Αυτό λέγεται «να βιώνει
κανείς τη ζωή». Καταλάβατε;
Πριν από την επίσημη έναρξη του παιδέματος στην ανθρωπότητα, θα επιτελέσω
καταρχάς το «έργο του χαιρετισμού» στους ανθρώπους, έτσι ώστε τελικά να Με
ικανοποιήσουν όλοι. Ακόμη και εκείνοι που πρόκειται να αποσυρθούν, πρέπει να υποφέρουν
και να ολοκληρώσουν την κατάθεση μαρτυρίας τους προτού φύγουν, διαφορετικά δεν θα τη
γλιτώσουν εύκολα. Αυτό δείχνει τη διάθεση έλλειψης ανεκτικότητας που επιδεικνύω όσον
αφορά τις ύβρεις των ανθρώπων και τη διάθεσή Μου να επιτύχω όσα λέω. Συνεπώς,
επαληθεύει τα λόγια από το στόμα Μου: «εννοώ αυτό που λέω και αυτό που εννοώ θα
επιτευχθεί και αυτό που θα επιτύχω θα διαρκέσει για πάντα». Όπως τα λόγια εξέρχονται από
το στόμα Μου, έτσι και το Πνεύμα Μου ξεκινά το έργο Του. Ποιος θα τολμούσε να παίξει
εσκεμμένα με το «παιχνίδι» που κρατά στα χέρια του; Οι άνθρωποι πρέπει να αποδέχονται
ευλαβικά και υπάκουα το παίδεμά Μου και ποιος θα μπορούσε να ξεφύγει απ’ αυτό; Θα
μπορούσε να υπάρχει άλλη οδός εκτός από Μένα; Σήμερα, σου επιτρέπω να βρίσκεσαι στη γη
και εσύ ζητωκραυγάζεις. Αύριο, θα σου επιτρέψω να εισέλθεις στον ουρανό και θα
δοξολογείς. Την επόμενη μέρα, θα σε βάλω κάτω από το έδαφος όπου θα παιδευτείς. Δεν
είναι όλες αυτές απαιτήσεις του έργου Μου; Ποιος δεν υποφέρει από κακοτυχία και ποιος δεν
λαμβάνει ευλογίες χάριν των απαιτήσεων Μου; Θα μπορούσατε να αποτελείτε εξαίρεση; Ως ο
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λαός Μου επί της γης, τι πρέπει να κάνετε για τις απαιτήσεις Μου, για το θέλημά Μου;
Μήπως αινείτε το άγιο Μου όνομα με το στόμα σας, αλλά στην καρδιά σας Με απεχθάνεστε;
Το να επιτελείτε έργο για Μένα, να ικανοποιείτε την καρδιά Μου, καθώς και να κατανοείτε
τον εαυτό σας και να επαναστατείτε εναντίον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα δεν είναι
καθόλου εύκολο έργο και πρέπει να πληρώσετε το τίμημα για να το κάνετε. Όταν λέω
«τίμημα», πώς το αντιλαμβάνεστε; Δεν θα το συζητήσω αυτό τώρα και δεν θα δώσω άμεσες
απαντήσεις στους ανθρώπους. Αντ’ αυτού, επιτρέπω σε όλους να το σκεφτούν οι ίδιοι και, στη
συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν τις πράξεις τους και τη συμπεριφορά τους για να απαντήσουν
πραγματικά στις ερωτήσεις Μου. Είστε σε θέση να το κάνετε αυτό;
27 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 38
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης εμπειρίας, δεν φανερώθηκε η μορφή Μου, ούτε
ηγήθηκε ο λόγος Μου, οπότε απέφευγα πάντα τους ανθρώπους και κρατούσα αποστάσεις και
έπειτα, αναχώρησα από αυτούς. Απεχθάνομαι την ανυπακοή των ανθρώπων. Δεν ξέρω γιατί·
φαίνεται ότι μισούσα τον άνθρωπο εξαρχής, εντούτοις νιώθω βαθιά συμπόνια γι’ αυτόν. Έτσι,
οι άνθρωποι πάντα τηρούσαν δύο στάσεις απέναντί Μου —διότι αγαπώ τον άνθρωπο, αλλά
επίσης τον μισώ. Ποιος ανάμεσα στους ανθρώπους υπολογίζει πραγματικά την αγάπη Μου;
Και ποιος υπολογίζει το μίσος Μου; Στα μάτια Μου, ο άνθρωπος είναι ένα νεκρό πράγμα,
χωρίς ζωή, σαν να ήταν πήλινο άγαλμα που στέκεται ανάμεσα σε όλα τα πράγματα. Κάποιες
φορές, η ανυπακοή του ανθρώπου εμπνέει τον θυμό Μου γι’ αυτόν. Όταν ζω ανάμεσα στους
ανθρώπους, στο πρόσωπό τους εμφανίζεται ένα ισχνό χαμόγελο όταν έρχομαι ξαφνικά, γιατί
πάντα Με «αναζητούν» συνειδητά, σαν να έπαιζα μαζί τους στη γη. Ποτέ δεν Με παίρνουν
στα σοβαρά και, λόγω της στάσης τους απέναντί Μου, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να
«αποσυρθώ» από τη «μονάδα εργασίας» της ανθρωπότητας. Μολαταύτα, επιθυμώ να
δηλώσω ότι, παρόλο που «συνταξιοδοτούμαι», από τη «σύνταξή» Μου δεν μπορεί να λείπει
ούτε μία δεκάρα. Λόγω της «αρχαιότητας» Μου στην «υπηρεσία» της ανθρωπότητας,
συνεχίζω να απαιτώ από τους ανθρώπους πληρωμή, την πληρωμή που Μου οφείλουν. Παρόλο
που οι άνθρωποι Με έχουν εγκαταλείψει, πώς θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τα χέρια Μου;
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Χαλάρωσα τα χέρια Μου γύρω τους σε κάποιο βαθμό, επιτρέποντάς τους να επιδοθούν στις
σαρκικές επιθυμίες τους και γι’ αυτό τόλμησαν να δρουν αχαλίνωτα, ασυγκράτητα από το
οποίο αποδεικνύεται ότι δεν Με αγαπούν πραγματικά, γιατί όλοι τους ζουν στη σάρκα.
Μήπως η αληθινή αγάπη δίνεται ως αντάλλαγμα για τη σάρκα; Μήπως το μόνο που ζητώ από
τον άνθρωπο είναι η «αγάπη» της σάρκας; Εάν αυτό όντως ίσχυε, τότε ποια θα ήταν η αξία
του ανθρώπου; Είναι όλοι άχρηστα σκουπίδια! Αν δεν διέθετα μεγάλη «υπερφυσική δύναμη»,
θα είχα εγκαταλείψει τους ανθρώπους εδώ και πολύ καιρό —γιατί να μένω μαζί τους και να
δέχομαι τον «εκφοβισμό» των ανθρώπων; Εντούτοις, αντέχω. Θέλω να φτάσω στη ρίζα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί ο άνθρωπος. Όταν τελειώσει το έργο Μου επί
γης, θα ανέλθω ψηλά στον ουρανό για να κρίνω τον «κύριο» των πάντων. Αυτό είναι το
πρωταρχικό έργο Μου, διότι ήδη περιφρονώ τον άνθρωπο πάρα πολύ. Ποιος δεν θα μισούσε
τον εχθρό του; Ποιος δεν θα εξόντωνε τον εχθρό του; Στον ουρανό, ο Σατανάς είναι ο εχθρός
Μου, στη γη, ο άνθρωπος είναι ο αντίπαλός Μου. Λόγω της ένωσης ουρανού και γης, εννέα
γενεές ανθρώπων θα πρέπει να θεωρούνται συνένοχες και κανένας δεν θα πάρει άφεση
αμαρτιών. Ποιος τους είπε να Μου αντισταθούν; Ποιος τους είπε να μην Με υπακούν; Γιατί
δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεφορτωθούν την παλιά φύση τους; Γιατί η σάρκα τους
πολλαπλασιάζεται διαρκώς μέσα τους; Όλα αυτά αποτελούν απόδειξη της κρίσης των
ανθρώπων από Μένα. Ποιος δεν τολμά να αποδεχτεί τα γεγονότα; Ποιος τολμά να πει ότι η
κρίση Μου είναι χρωματισμένη από συναίσθημα; Διαφέρω από τους ανθρώπους, γι’ αυτό
αναχωρώ από αυτούς, γιατί απλά δεν ανήκω στην ανθρώπινη φυλή.
Για ό,τι κάνω υπάρχει λόγος. Όταν οι άνθρωποι «αποκαλύπτουν» την «αλήθεια» σ’
Εμένα, τους συνοδεύω στον «τόπο της εκτέλεσης», καθώς η ενοχή της ανθρωπότητας αρκεί
για να επισύρει το παίδεμά Μου. Επομένως, δεν παιδεύω τους ανθρώπους τυφλά. Αντιθέτως,
τους παιδεύω πάντα σύμφωνα με τις αληθινές τους αμαρτίες. Διαφορετικά, εξαιτίας της
επαναστατικότητάς της, η ανθρωπότητα ποτέ δεν θα υπέκυπτε ούτε θα παραδεχόταν την
ενοχή της σ’ Εμένα. Το ότι οι άνθρωποι σκύβουν απρόθυμα το κεφάλι τους οφείλεται μονάχα
στο ότι έχουν φτάσει σ’ αυτή την κατάσταση, αλλά η καρδιά τους δεν έχει πειστεί ακόμα.
Δίνω στους ανθρώπους να πιούν «βάριο», και έτσι τα όργανα τους μέσα τους διαγράφονται
ξεκάθαρα κάτω από τον «φακό». Η βρωμιά και η ακαθαρσία παραμένει άθιχτη μέσα στην
κοιλιά των ανθρώπων. Διάφορα είδη βρωμιάς ρέουν μέσα στις φλέβες τους, οπότε το
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δηλητήριο μέσα τους αυξάνεται. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι έχουν ζήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο
για τόσο πολύ καιρό, έχουν συνηθίσει και δεν το βρίσκουν περίεργο. Ως εκ τούτου, τα
μικρόβια ωριμάζουν μέσα τους, γίνονται ένα με τη φύση τους και όλοι ζουν υπό την κυριαρχία
τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι είναι σαν τα άγρια άλογα, που καλπάζουν
εδώ κι εκεί. Ωστόσο, δεν το αναγνωρίζουν ποτέ απόλυτα· απλώς κουνούν το κεφάλι τους για
να δηλώσουν τη συναίνεσή τους. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τον λόγο Μου
στα σοβαρά. Εάν έπαιρναν τον λόγο Μου ως φάρμακο, τότε θα «ακολουθούσαν τις εντολές
του γιατρού» και θα επέτρεπαν στο φάρμακο να θεραπεύσει την ασθένεια μέσα τους.
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται δεν μπορεί να εκπληρώσει αυτή την
επιθυμία στην καρδιά Μου, οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να «σφίξω τα δόντια»
και να συνεχίσω να τους μιλώ, ανεξάρτητα από το αν ακούν ή όχι: Εγώ κάνω μόνο το καθήκον
Μου. Οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να απολαύσουν τις ευλογίες Μου και θα υποβληθούν
στα μαρτύρια της κόλασης, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο παρά να δεχτώ το
αίτημά τους. Ωστόσο, για να μην ατιμαστεί το όνομα Μου και το Πνεύμα Μου στην κόλαση,
πρώτα θα τους πειθαρχήσω και στη συνέχεια θα «υποταχθώ» στις επιθυμίες τους και θα το
κάνω έτσι ώστε να μπορέσουν να βιώσουν «ολόψυχη χαρά». Δεν μπορώ να επιτρέψω στους
ανθρώπους να Με ατιμάζουν υπό το δικό Μου λάβαρο οποτεδήποτε ή οπουδήποτε, γι’ αυτό
και τους πειθαρχώ ξανά και ξανά. Χωρίς τον περιορισμό των αυστηρών λόγων που εκφράζω,
πώς θα μπορούσε ακόμα να μένει ο άνθρωπος όρθιος μπροστά Μου σήμερα; Δεν αποφεύγουν
οι άνθρωποι την αμαρτία μόνο και μόνο επειδή φοβούνται ότι θα φύγω; Δεν είναι αλήθεια ότι
δεν διαμαρτύρονται μόνο και μόνο επειδή φοβούνται το παίδεμα; Ποιος εκφράζει τη βούλησή
του χάριν του σχεδίου Μου; Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η θεϊκή Μου φύση στερείται
«ποιοτικής ευφυΐας», αλλά ποιος μπορεί να καταλάβει ότι μπορώ να διακρίνω τα πάντα στην
ανθρώπινη φύση; Είναι ακριβώς όπως λένε οι άνθρωποι: «Γιατί χτυπάς το καρφί με
βαριοπούλα;» Οι άνθρωποι Με «αγαπούν», όχι επειδή η αγάπη τους για Μένα είναι έμφυτη,
αλλά επειδή φοβούνται το παίδεμα. Ποιος από τους ανθρώπους γεννήθηκε αγαπώντας Με;
Υπάρχει κανείς που να Μου συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στη δική του καρδιά;
Συνεπώς, τα συνοψίζω όλα με μια ρήση για τον ανθρώπινο κόσμο: Μεταξύ των ανθρώπων δεν
υπάρχει κανείς που να Με αγαπά.
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Καθώς θέλω να τελειώσω το έργο Μου επί γης, έχω επιταχύνει τον ρυθμό του έργου Μου,
έτσι ώστε να μην πεταχτεί ο άνθρωπος μακριά Μου, τόσο μακριά ώστε να πέσει στον
απέραντο ωκεανό. Επειδή τους έχω πει το πώς έχουν τα πράγματα εκ των προτέρων, είναι
κάπως σε ετοιμότητα. Αν δεν το έκανα, ποιος θα σήκωνε τα πανιά όταν θα βρισκόταν
αντιμέτωπος με δυνατούς ανέμους και κύματα; Όλοι οι άνθρωποι επιτελούν το έργο της
επαγρύπνησης. Λες και έγινα «ληστής» στα μάτια τους. Φοβούνται ότι θα τους πάρω τα
πάντα από τα σπίτια τους και έτσι όλοι σπρώχνουν πίσω από τις «πόρτες» τους με όλη τους τη
δύναμη, τρέμοντας ότι θα εισβάλλω ξαφνικά. Όταν τους βλέπω να συμπεριφέρονται σαν
δειλοί αρουραίοι, φεύγω σιωπηλά. Στη φαντασία του ανθρώπου, φαίνεται ότι μια
«αποκάλυψη» έρχεται στον κόσμο, και έτσι όλοι τρέπονται σε άτακτη φυγή, τρελοί από φόβο.
Μόνο τότε βλέπω τα φαντάσματα να περιπλανιούνται στη γη. Δεν μπορώ παρά να γελάσω
και μέσα στον ήχο του γέλιου Μου, ο άνθρωπος νιώθει έκπληξη και τρόμο. Τότε
συνειδητοποιώ την αλήθεια και έτσι πνίγω το χαμόγελό Μου, και δεν κοιτώ πάνω από τη γη
πλέον, αλλά επιστρέφω στο αρχικό Μου σχέδιο. Δεν θα θεωρώ πλέον τους ανθρώπους ως
πρότυπα που χρησιμεύουν ως δείγματα της έρευνάς Μου, επειδή δεν είναι τίποτα
περισσότερο από παλιοσίδερα. Μόλις τους πετάξω, δεν θα χρησιμεύουν πια πουθενά —θα
είναι απορρίμματα. Εκείνη τη στιγμή, θα τους εξολοθρεύσω και θα τους ρίξω στην πυρά. Στο
μυαλό του ανθρώπου, η κρίση, η μεγαλοπρέπεια και η οργή Μου περιέχουν το έλεος και τη
φιλοστοργία Μου. Εντούτοις, δεν γνωρίζουν ότι έχω παραβλέψει επί μακρόν τις αδυναμίες
τους και ότι από καιρό πήρα πίσω το έλεος και τη φιλοστοργία Μου και γι’ αυτό βρίσκονται
στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να Με γνωρίζει,
ούτε μπορεί να κατανοήσει τα λόγια Μου ή να δει το πρόσωπό Μου, ούτε μπορεί να
καταλάβει το θέλημά Μου. Δεν είναι αυτή άραγε η τρέχουσα κατάσταση του ανθρώπου; Τότε
πώς μπορεί να πει κανείς ότι νιώθω έλεος ή αγάπη; Αδιαφορώ για τις αδυναμίες τους και δεν
λαμβάνω υπόψη τις ελλείψεις τους. Είναι αυτό άραγε το έλεος και η φιλοστοργία Μου; Και η
αγάπη Μου γι’ αυτούς; Όλοι οι άνθρωποι νομίζουν ότι λέω «κενές ευχάριστες κουβέντες»,
οπότε δεν πιστεύουν τα όσα λέω. Αλλά ποιος καταλαβαίνει το εξής; «Δεδομένου ότι αυτή
είναι διαφορετική εποχή, το έλεος και η αγάπη Μου δεν υφίστανται τώρα. Εντούτοις, είμαι
πάντα ο Θεός που κάνει ό,τι λέει». Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους και στο μυαλό τους οι
άνθρωποι Με βλέπουν ως Ύψιστο, οπότε ο άνθρωπος πιστεύει ότι Μου αρέσει να μιλάω μέσα
από τη σοφία Μου. Συνεπώς, ο άνθρωπος πάντα αντιμετωπίζει την ομιλία Μου με μια δόση
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αμφιβολίας. Ποιος, όμως, μπορεί να κατανοήσει τους κανόνες πίσω από την ομιλία Μου;
Ποιος μπορεί να αντιληφθεί την πηγή του λόγου Μου; Ποιος μπορεί να κατανοήσει σε βάθος
τι θέλω πραγματικά να επιτύχω; Ποιος μπορεί να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της
ολοκλήρωσης του σχεδίου διαχείρισής Μου; Ποιος μπορεί να γίνει ο έμπιστός Μου; Ποιος,
εκτός από Μένα, μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνω; Και ποιος μπορεί να γνωρίζει τον
απώτερο σκοπό Μου;
30 Απριλίου 1992

Κεφάλαιο 39
Κάθε μέρα κινούμαι πάνω από τα σύμπαντα, παρατηρώντας όλα όσα έχουν δημιουργηθεί
από το χέρι Μου. Πάνω από τους ουρανούς είναι ο τόπος της ανάπαυσής Μου και κάτω από
αυτούς είναι η γη στην οποία κινούμαι. Κυβερνώ τα πάντα στην πλάση, διοικώ τα πάντα,
κάνοντας τα πάντα να ακολουθούν την πορεία της φύσης και να υποτάσσονται στη διοίκηση
της φύσης. Επειδή απεχθάνομαι όσους είναι ανυπάκουοι και αποστρέφομαι όσους
εναντιώνονται σ’ Εμένα και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία τους, θα κάνω τα πάντα να
υποταχθούν αδιαμαρτύρητα στις ρυθμίσεις Μου, θα δώσω τάξη στα πάντα πάνω και μέσα στο
σύμπαν. Ποιος θα εξακολουθεί να τολμά να Μου αντιστέκεται αυθαίρετα; Ποιος θα τολμά να
μην υπακούει στις ρυθμίσεις του χεριού Μου; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει
«συμφέρον» επαναστατώντας εναντίον Μου; Θα φέρω τους ανθρώπους ενώπιον των
«προγόνων» τους, θα κάνω τους προγόνους τους να τους οδηγήσουν πίσω στις οικογένειές
τους και δεν θα τους επιτραπεί να επαναστατούν εναντίον των προγόνων τους, και θα
επιστρέψουν στο πλευρό Μου. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Σήμερα, το Πνεύμα Μου
μετακινείται σε ολόκληρη τη γη, δίνοντας αριθμούς σε όλα τα είδη ανθρώπων, βάζοντας
διαφορετικά σημάδια σε κάθε είδος ανθρώπου, ώστε οι πρόγονοί τους να μπορούν να τους
οδηγήσουν με επιτυχία στις οικογένειές τους και δεν χρειάζεται να συνεχίσω να «ανησυχώ»
γι’ αυτούς, το οποίο είναι ενοχλητικό. Έτσι, καταμερίζω τις εργασίες και κατανέμω τις
προσπάθειες. Αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου Μου, και δεν μπορεί να διαταραχθεί από
κανέναν άνθρωπο. Θα επιλέξω κατάλληλους αντιπροσώπους από όλα τα πλάσματα για τη
διαχείριση των πάντων, για να επιτύχω την ομαλή υποταγή όλων ενώπιόν Μου. Συχνά
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περιφέρομαι πάνω από τους ουρανούς και συχνά περπατώ κάτω από
Παρακολουθώντας

τον

μεγάλο

κόσμο στον

οποίο

οι

άνθρωποι

αυτούς.

πηγαινοέρχονται,

παρατηρώντας την πυκνά στοιβαγμένη ανθρωπότητα πάνω στη γη και βλέποντας τα πουλιά
και τα ζώα που ζουν πάνω στον πλανήτη, δεν μπορώ παρά να νιώθω συγκίνηση μέσα στην
καρδιά Μου. Επειδή, κατά την περίοδο της δημιουργίας, δημιούργησα τα πάντα, και το
σύνολο των πάντων εκπληρώνει το καθήκον του από τη δική του θέση υπό τις ρυθμίσεις Μου,
γελάω από ψηλά, και όταν τα πάντα κάτω από τους ουρανούς ακούν τον ήχο του γέλιου Μου,
εμπνέονται αμέσως, διότι εκείνη τη στιγμή, ολοκληρώνεται το μεγάλο Μου εγχείρημα.
Προσθέτω τη σοφία του ουρανού μέσα στον άνθρωπο, κάνοντάς τον να Με εκπροσωπεί
μεταξύ των πάντων, διότι δημιούργησα τον άνθρωπο για να είναι ο εκπρόσωπος Μου, όχι να
με αψηφάει, αλλά Με αινεί στα βάθη της καρδιάς του. Και ποιος μπορεί να επιτύχει αυτά τα
απλά λόγια; Γιατί ο άνθρωπος φυλάει πάντα την καρδιά του για τον εαυτό του; Δεν
προορίζεται άραγε η καρδιά του για Μένα; Δεν θέτω απαιτήσεις στον άνθρωπο άνευ όρων,
αλλά ανέκαθεν ανήκε σ’ Εμένα. Πώς θα μπορούσα να παραδώσω σε άλλους απερίσκεπτα όσα
Μου ανήκουν; Πώς θα μπορούσα να δώσω «ρούχα» που έφτιαξα Εγώ για να τα φορέσει
κάποιος άλλος; Στα μάτια των ανθρώπων, είναι λες και έχω χάσει το μυαλό Μου, σαν να
πάσχω από κάποια ψυχική ασθένεια και δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανθρώπινη
συμπεριφορά, λες και είμαι ανόητος. Συνεπώς, οι άνθρωποι πάντα Με βλέπουν ως αφελή,
αλλά ποτέ δεν Με αγαπούν πραγματικά. Επειδή ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει για να Με
εξαπατήσει σκόπιμα, εξαλείφω όλη την ανθρωπότητα σε ένα ξέσπασμα οργής. Μεταξύ όλων
όσα δημιούργησα, μόνο οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα να βρουν τρόπους να Με
εξαπατήσουν, και γι’ αυτό λέω ότι ο άνθρωπος είναι ο «κυρίαρχος» των πάντων.
Σήμερα, ρίχνω όλους τους ανθρώπους στη «μεγάλη κάμινο» για να εξευγενιστούν.
Παρακολουθώ με προσοχή από ψηλά, καθώς οι άνθρωποι καίγονται στην πυρά και, οι φλόγες
αναγκάζουν τους ανθρώπους να ομολογήσουν τα γεγονότα. Αυτό είναι ένα από τα μέσα τα
οποία χρησιμοποιώ στο έργο Μου. Αν δεν γινόταν έτσι, οι άνθρωποι θα δήλωναν ότι είναι
«ταπεινοί» και κανένας δεν θα ήταν πρόθυμος να είναι ο πρώτος που θα άνοιγε το στόμα του
για να μιλήσει για τις δικές του εμπειρίες, αλλά όλοι θα κοίταζαν ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι
ακριβώς η αποκρυστάλλωση της σοφίας Μου, διότι προκαθόρισα τα σημερινά ζητήματα
προαιώνια. Έτσι, οι άνθρωποι εισέρχονται άθελά τους στην κάμινο, σαν να έχουν οδηγηθεί
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εκεί δεμένοι με ένα σχοινί, λες και έχουν παραλύσει. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την
επέλαση της φλόγας, «επιτίθενται» ο ένας εναντίον του άλλου, «σπεύδουν να χαρούν»,
εξακολουθούν να ανησυχούν για το πεπρωμένο τους στην κάμινο, τρέμοντας μήπως καούν
μέχρι θανάτου. Όταν αναδεύω τη φωτιά, αναζωπυρώνεται αμέσως, υψώνεται στον ουρανό
και οι φλόγες συχνά κολλάνε στη στολή Μου, σαν να προσπαθούν να τα τραβήξουν στην
κάμινο. Οι άνθρωποι Με παρακολουθούν με ορθάνοιχτα μάτια. Αμέσως, ακολουθώ τη φωτιά
στην κάμινο, και εκείνη τη στιγμή, οι φλόγες μεγαλώνουν και οι άνθρωποι κραυγάζουν.
Περιπλανιέμαι ανάμεσα στις φλόγες. Οι φλόγες πληθαίνουν, αλλά δεν έχουν καμία πρόθεση
να Με βλάψουν και παραδίδω τη στολή που φορώ πάνω στο σώμα Μου στις φλόγες για άλλη
μια φορά —εντούτοις, αυτές διατηρούν την απόσταση τους από Μένα. Τότε μόνο οι άνθρωποι
βλέπουν καθαρά το αληθινό Μου πρόσωπο υπό το φως της φωτιάς. Επειδή βρίσκονται μέσα
στην καυτή κάμινο, τρέπονται σε φυγή προς όλες τις κατευθύνσεις εξαιτίας του προσώπου
Μου και η κάμινος ξεκινά αμέσως να «βράζει». Όλοι όσοι βρίσκονται στις φλόγες βλέπουν
τον Υιό του ανθρώπου, ο οποίος εξευγενίζεται στη φωτιά. Παρόλο που τα ρούχα στο σώμα
Του είναι συνηθισμένα, χαρακτηρίζονται από απαράμιλλη ομορφιά. Παρόλο που τα
παπούτσια στα πόδια Του δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, προκαλούν μεγάλο φθόνο. Μια φλογερή
λάμψη ακτινοβολεί από το πρόσωπό Του, τα μάτια Του λάμπουν, και φαίνεται ότι, εξαιτίας
του φωτός στα μάτια Του, οι άνθρωποι βλέπουν το αληθινό Του πρόσωπο καθαρά. Οι
άνθρωποι έχουν μείνει άλαλοι, και βλέπουν ένα λευκό ιμάτιο στο σώμα Του, και τα μαλλιά
Του, κάτασπρα σαν μαλλί, κρέμονται στους ώμους Του. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια χρυσή
ζώνη γύρω από το στήθος Του εκπέμπει ένα εκτυφλωτικό φως, ενώ τα παπούτσια στα πόδια
Του είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Και επειδή τα παπούτσια που φοριούνται από τον Υιό του
ανθρώπου παραμένουν μέσα στη φωτιά, οι άνθρωποι τα θεωρούν θαυματουργά. Μόνο κατά
τη διάρκεια ξεσπασμάτων πόνου οι άνθρωποι βλέπουν το στόμα του Υιού του ανθρώπου.
Παρόλο που βρίσκονται εν μέσω του εξευγενισμού της φωτιάς, δεν κατανοούν οποιαδήποτε
λόγια από το στόμα του Υιού του ανθρώπου και ως εκ τούτου, εκείνη τη στιγμή, δεν ακούνε
πια την ευχάριστη φωνή του Υιού του ανθρώπου, αλλά βλέπουν μια ρομφαία κοφτερή που
εξέρχεται από το στόμα Του, και δεν λέει τίποτα άλλο πια, αλλά η ρομφαία Του πονάει τον
άνθρωπο. Περιστοιχισμένοι από τις φλόγες, οι άνθρωποι υπομένουν τον πόνο. Λόγω της
περιέργειάς τους, συνεχίζουν να κοιτούν την ασυνήθιστη εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου
και τότε μόνο ανακαλύπτουν ότι τα επτά αστέρια στο χέρι Του έχουν εξαφανιστεί. Επειδή ο
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Υιός του ανθρώπου είναι στην κάμινο και όχι στη γη, τα επτά αστέρια απομακρύνονται από το
χέρι Του, επειδή αποτελούν απλώς μια μεταφορά. Εκείνη τη στιγμή, δεν αναφέρονται πλέον,
αλλά κατανέμονται στα διάφορα μέρη του Υιού του ανθρώπου. Στις αναμνήσεις των
ανθρώπων, η ύπαρξη των επτά αστεριών φέρνει δυσφορία. Σήμερα, δεν δυσκολεύω πλέον τα
πράγματα για τον άνθρωπο, αφαιρώ τα επτά αστέρια από τον Υιό του ανθρώπου και
συνδυάζω όλα τα μέρη του Υιού του ανθρώπου σε ένα σύνολο. Τότε μόνο ο άνθρωπος βλέπει
τη συνολική Μου εμφάνιση. Δεν θα διαχωρίζουν πλέον οι άνθρωποι το Πνεύμα από τη σάρκα
Μου, διότι ανήλθα από τη γη ψηλά στον ουρανό. Οι άνθρωποι έχουν δει το αληθινό Μου
πρόσωπο, δεν Με διαμελίζουν πλέον και δεν υφίσταμαι πλέον διασυρμό από τον άνθρωπο.
Επειδή εισέρχομαι στη μεγάλη κάμινο μαζί με τον άνθρωπο, συνεχίζει να βασίζεται σ’ Εμένα,
διαισθάνεται την ύπαρξή Μου στη συνείδησή του. Έτσι, ό,τι είναι καθαρός χρυσός
συσσωρεύεται σταδιακά μαζί Μου εν μέσω της πυράς, οπότε είναι και η στιγμή που ο καθένας
ταξινομείται κατά είδος. Κατηγοριοποιώ κάθε τύπο «μετάλλου», κάνοντάς τους όλους να
επιστρέψουν στις οικογένειές τους, και τώρα μόνο αρχίζουν να αναζωογονούνται τα πάντα…
Επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο ακάθαρτος, τον πετάω στην κάμινο για να καεί. Ωστόσο,
δεν εξαλείφεται από τις φλόγες, αλλά εξευγενίζεται, ώστε να μπορώ να τον ευχαριστηθώ —
διότι αυτό που θέλω είναι κάτι φτιαγμένο από καθαρό χρυσό, χωρίς ακαθαρσίες, όχι
βρώμικα, μολυσμένα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν τη διάθεσή Μου, οπότε, πριν
ανέβουν στο «χειρουργικό τραπέζι», κυριεύονται από άγχος, λες και, αφού τους ανατμήσω,
θα τους δολοφονήσω επί τόπου ενόσω κείτονται στο χειρουργικό τραπέζι. Καταλαβαίνω την
ψυχολογία των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, φαίνεται ότι είμαι μέλος της ανθρωπότητας.
Διαθέτω μεγάλη συμπόνια για την «κακοτυχία» του ανθρώπου και δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος
«αρρώστησε». Αν ήταν υγιής και όχι παραμορφωμένος, θα χρειαζόταν να πληρώσει το
τίμημα και να περάσει χρόνο πάνω στο χειρουργικό τραπέζι; Αλλά τα γεγονότα είναι αυτά
που είναι —ποιος είπε στον άνθρωπο να μην δώσει προσοχή στην «υγιεινή των τροφίμων»;
Ποιος του είπε να μην προσέξει την υγεία του; Σήμερα, τι άλλα μέσα διαθέτω; Για να δείξω τη
συμπόνια Μου στον άνθρωπο, μπαίνω μαζί του στο «χειρουργείο» —και ποιος Μου είπε να
αγαπώ τον άνθρωπο; Έτσι, Εγώ ο ίδιος παίρνω το «χειρουργικό νυστέρι» και ξεκινώ να
«χειρουργώ» τον άνθρωπο για να αποτρέψω οποιεσδήποτε μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Εξαιτίας της πίστης Μου στον άνθρωπο, οι άνθρωποι χύνουν δάκρυα εν μέσω του πόνου για
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να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους σ’ Εμένα. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εκτιμώ τη δικαιοσύνη,
ότι θα δώσω μια χείρα βοηθείας όταν οι «φίλοι» Μου αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και οι
άνθρωποι είναι ακόμα πιο ευγνώμονες για την καλοσύνη Μου και λένε ότι θα Μου στείλουν
«δώρα» όταν θεραπευτεί η ασθένεια —αλλά Εγώ δεν δίνω προσοχή στην έκφρασή τους και,
αντ’ αυτού, επικεντρώνομαι στην εγχείρηση του ανθρώπου. Λόγω της σωματικής αδυναμίας
του ανθρώπου, εξαιτίας του νυστεριού, κλείνει ερμητικά τα μάτια του και κείτεται σε
κατάσταση σοκ πάνω στο χειρουργικό τραπέζι —εντούτοις, δεν δίνω προσοχή, απλά συνεχίζω
να κάνω το έργο που έχω στα χέρια Μου. Όταν η εγχείρηση ολοκληρωθεί, οι άνθρωποι έχουν
δραπετεύσει από το «στόμα του λύκου». Τους θρέφω με πλούσια θρεπτικά συστατικά και
παρόλο που δεν το γνωρίζουν, τα θρεπτικά συστατικά αυξάνονται μέσα τους σταδιακά. Τότε,
τους χαμογελώ και βλέπουν το αληθινό Μου πρόσωπο ξεκάθαρα μόνο αφού ανακτήσουν την
υγεία τους και έτσι, Με αγαπούν περισσότερο, Με θεωρούν πατέρα τους —αυτή δεν είναι
άραγε η σύνδεση μεταξύ ουρανού και γης;
4 Μαΐου 1992

Κεφάλαιο 40
Οι άνθρωποι παρατηρούν την κάθε Μου κίνηση, σαν να πρόκειται να γκρεμίσω τον
ουρανό, και οι πράξεις Μου τους προκαλούν συνεχώς σύγχυση, λες και τα έργα Μου είναι
εντελώς ασύλληπτα γι’ αυτούς. Έτσι, παίρνουν το σήμα από Μένα για ό,τι κάνουν, τρέμοντας
ότι θα υβρίσουν τον Ουρανό και θα ριχτούν στον «κόσμο των θνητών». Δεν προσπαθώ να
βρω κάτι για να το χρησιμοποιήσω εναντίον των ανθρώπων, ούτε να κάνω τις ελλείψεις τους
τον στόχο του έργου Μου. Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ευτυχισμένοι και βασίζονται σ’ Εμένα.
Όταν προσφέρω στον άνθρωπο, οι άνθρωποι Με αγαπούν όπως αγαπούν τη ίδια τη ζωή τους,
αλλά όταν τους ζητώ κάτι, Με αποφεύγουν. Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό; Δεν μπορούν καν
να κάνουν πράξη «την δικαιοσύνη και την λογική» στον κόσμο του ανθρώπου; Γιατί θέτω
αυτές τις απαιτήσεις στους ανθρώπους ξανά και ξανά; Είναι άραγε αλήθεια ότι δεν έχω
τίποτα; Οι άνθρωποι Μου φέρονται σαν να είμαι ζητιάνος. Όταν τους ζητώ να Μου δώσουν
κάτι, φέρνουν τα «αποφάγια τους» ενώπιόν Μου για να τα «απολαύσω», και μάλιστα λένε ότι
Με φροντίζουν ιδιαίτερα. Κοιτάω τα άσχημα πρόσωπα και τις ιδιορρυθμίες τους, και για άλλη
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μια φορά, αναχωρώ από τους ανθρώπους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι παραμένουν
ακατανόητοι, και για άλλη μια φορά, παίρνουν πίσω τα πράγματα που τους αρνήθηκα,
περιμένοντας την επιστροφή Μου. Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο και έχω πληρώσει ένα μεγάλο
τίμημα για χάρη του ανθρώπου —αλλά αυτή τη φορά, για άγνωστο λόγο, η συνείδηση των
ανθρώπων αδυνατεί να εκπληρώσει τον αρχικό της ρόλο. Ως εκ τούτου, απαριθμώ τις
διαρκείς αμφιβολίες τους μεταξύ των «μυστηριακών λόγων», ώστε να χρησιμεύσουν ως
«αναφορά» για τις μελλοντικές γενιές, διότι αυτά είναι τα «αποτελέσματα της επιστημονικής
έρευνας» που προέρχονται από τη «σκληρή εργασία» των ανθρώπων. Πώς θα μπορούσα να
τα διαγράψω απερίσκεπτα; Δεν θα «απογοήτευα» έτσι τις καλές προθέσεις των ανθρώπων;
Διότι, τελικά, έχω συνείδηση, δεν συμμετέχω σε πανούργες, ύπουλες ενέργειες με τον
άνθρωπο —δεν είναι τα έργα Μου έτσι; Γι’ αυτήν «την δικαιοσύνη και την λογική» δεν μιλάει
άραγε ο άνθρωπος; Έχω εργαστεί ακατάπαυστα ανάμεσα στους ανθρώπους μέχρι σήμερα.
Με την έλευση περιόδων όπως της σημερινής, οι άνθρωποι ακόμα δεν Με γνωρίζουν,
εξακολουθούν να Μου φέρονται σαν να είμαι ξένος και, επειδή τους έφερα σε ένα
«αδιέξοδο», το μίσος τους για Μένα αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή, η αγάπη
στην καρδιά τους έχει εξαφανιστεί εδώ και καιρό χωρίς ίχνος. Δεν κομπάζω, πολύ λιγότερο
δε, υποτιμώ τον άνθρωπο. Μπορώ να αγαπώ τον άνθρωπο αιωνίως, και μπορώ επίσης να τον
μισώ αιωνίως και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, διότι διαθέτω επιμονή. Εντούτοις, ο άνθρωπος
δεν διαθέτει αυτή την επιμονή, πάντα Μου φέρεται μια ψυχρά και μια εγκάρδια, πάντοτε
Μου δίνει ελάχιστη προσοχή όταν ανοίγω το στόμα Μου, και όταν κλείνω το στόμα Μου και
δεν λέω τίποτα, χάνεται μεμιάς ανάμεσα στα κύματα του μεγάλου κόσμου. Επομένως,
συνοψίζω τα παραπάνω με μια άλλη ρήση: Οι άνθρωποι δεν έχουν επιμονή και έτσι, δεν είναι
σε θέση να ικανοποιήσουν την καρδιά Μου.
Ενώ οι άνθρωποι ονειρεύονται, ταξιδεύω στις χώρες του κόσμου διαχέοντας τη «μυρωδιά
του θανάτου» από τα χέρια Μου ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι αμέσως
αφήνουν πίσω τους τη ζωντάνια και εισέρχονται στο επόμενο επίπεδο της ανθρώπινης ζωής.
Ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν μπορεί πλέον να δει κανείς τίποτα ζωντανό, τα πτώματα είναι
διάσπαρτα παντού, ό,τι έχει ζωντάνια αμέσως εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, και η αποπνικτική
οσμή των πτωμάτων κυριαρχεί στη γη. Καλύπτω αμέσως το πρόσωπό Μου και αναχωρώ από
τους ανθρώπους, διότι ξεκινώ το επόμενο στάδιο του έργου, προσφέροντας σε όσους
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ζωντάνεψαν ένα μέρος για να ζήσουν και κάνοντας όλους τους ανθρώπους να ζήσουν σε μια
ιδανική γη. Αυτή είναι η ευλογημένη γη —μια γη χωρίς λύπη ή στεναγμούς— την οποία έχω
προετοιμάσει για τον άνθρωπο. Το νερό που αναβλύζει από τις πηγές της κοιλάδας είναι
καθάριο, τόσο διάφανο που βλέπει κανείς τον πυθμένα, ρέει αδιάκοπα και ποτέ δεν
εξαντλείται, οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τον Θεό, τα πουλιά κελαηδούν και στο απαλό
αεράκι και τον ζεστό ήλιο, ο ουρανός και η γη αναπαύονται. Σήμερα, εδώ, τα πτώματα όλων
των ανθρώπων κείτονται εδώ κι εκεί διάσπαρτα. Χωρίς να το γνωρίζουν οι άνθρωποι, αφήνω
τον λοιμό από τα χέρια Μου, και τα σώματα των ανθρώπων αποσυντίθενται, χωρίς να
αφήνουν ίχνος σάρκας από το κεφάλι ως τα πόδια, και φεύγω μακριά από τους ανθρώπους.
Δεν θα συναθροιστώ ποτέ ξανά με τους ανθρώπους, δεν θα έλθω ποτέ ξανά ανάμεσα στους
ανθρώπους, διότι το έσχατο στάδιο της συνολικής Μου διαχείρισης έχει έρθει εις πέρας και
δεν θα ξαναδημιουργήσω την ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναδώσω προσοχή στον άνθρωπο.
Αφού ανέγνωσαν τα λόγια από το στόμα Μου, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται, γιατί δεν
θέλουν να πεθάνουν —αλλά ποιος δεν θέλει να «πεθάνει» ώστε να «έρθει στη ζωή»; Όταν
λέω στους ανθρώπους ότι δεν διαθέτω τη μαγεία που τους κάνει να έρθουν στη ζωή, ξεσπούν
και φωνάζουν με πόνο. Πράγματι, παρόλο που είμαι ο Δημιουργός, έχω μόνο τη δύναμη να
κάνω τους ανθρώπους να πεθαίνουν και δεν έχω την ικανότητα να τους φέρω στη ζωή. Γι’
αυτό, ζητώ συγγνώμη από τον άνθρωπο. Έτσι, είπα στον άνθρωπο εκ των προτέρων ότι «του
οφείλω ένα μη πληρωτέο χρέος» —εκείνος, όμως, νόμισε ότι το είπα από ευγένεια. Σήμερα, με
την έλευση των γεγονότων, συνεχίζω να λέω το ίδιο. Δεν θα προδώσω τα γεγονότα όταν μιλώ.
Στις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά μέσα με τα οποία μιλάω και
συνεπώς, πάντα κρατάνε σφικτά τα λόγια που τους δίνω ενώ ελπίζουν για κάτι άλλο. Αυτά δεν
είναι άραγε τα εσφαλμένα κίνητρα του ανθρώπου; Υπό αυτές τις συνθήκες, τολμώ να λέω
«θαρραλέα» ότι ο άνθρωπος δεν Με αγαπάει πραγματικά. Δεν θα γυρίσω την πλάτη Μου στη
συνείδηση ούτε θα παραποιήσω τα γεγονότα, διότι δεν θα έπαιρνα τους ανθρώπους στη γη
της επαγγελίας. Στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί το έργο Μου, θα τους οδηγήσω στη γη του
θανάτου. Γι’ αυτό, καλύτερα να μην παραπονιούνται οι άνθρωποι για Μένα —δεν συμβαίνει
αυτό γιατί οι άνθρωποι Με «αγαπούν»; Δεν συμβαίνει αυτό γιατί η επιθυμία τους για
ευλογίες είναι υπερβολικά έντονη; Αν οι άνθρωποι δεν αναζητούσαν ευλογίες, πώς θα
μπορούσε να υπάρχει αυτή η «κακοτυχία»; Λόγω της «πίστης» των ανθρώπων προς Εμένα,
επειδή Με ακολουθούσαν για πολλά χρόνια, εργάζονταν σκληρά, παρά το γεγονός ότι ποτέ
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δεν έκαναν οποιαδήποτε συνεισφορά, τους αποκαλύπτω λίγα από αυτά που συμβαίνουν στη
«μυστική αίθουσα»: Δεδομένου ότι, σήμερα, το έργο Μου δεν έχει φτάσει ακόμα σε κάποιο
συγκεκριμένο σημείο και οι άνθρωποι δεν έχουν ριχτεί ακόμα μέσα στον πύρινο λάκκο, τους
συμβουλεύω να φύγουν όσο πιο σύντομα μπορούν —όλοι όσοι παραμείνουν, πιθανότατα θα
βιώσουν κακοτυχία και ατυχία, και δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τον θάνατο στο τέλος.
Ανοίγω διάπλατα την «πόρτα προς τα πλούτη» γι’ αυτούς. Όποιος θέλει να φύγει, θα πρέπει
να πάρει δρόμο το συντομότερο δυνατόν —αν περιμένει μέχρι την έλευση του παιδέματος, θα
είναι πολύ αργά. Αυτά τα λόγια δεν είναι κοροϊδία —είναι πραγματικά γεγονότα. Εκφράζω τα
λόγια Μου στους ανθρώπους με καθαρή συνείδηση, και αν δεν φύγετε τώρα, πότε θα το
κάνετε; Είναι οι άνθρωποι όντως σε θέση να εμπιστεύονται τα λόγια Μου;
Δεν έχω σκεφτεί ποτέ διεξοδικά τη μοίρα του ανθρώπου. Απλώς ακολουθώ το δικό Μου
θέλημα, χωρίς να περιορίζομαι από τους ανθρώπους. Πώς θα μπορούσα να αποσύρω το χέρι
Μου εξαιτίας των φόβων τους; Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου διαχείρισής Μου, ποτέ δεν
έκανα καμία επιπλέον διευθέτηση για τις εμπειρίες του ανθρώπου. Ενεργώ μόνο σύμφωνα με
το αρχικό Μου σχέδιο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι Μου «προσφέρθηκαν» και δεν Μου έκανε
ούτε ζέστη ούτε κρύο. Σήμερα, έχουν «θυσιαστεί» για Μένα και δεν πάλι δεν Μου κάνει ούτε
ζέστη ούτε κρύο. Δεν εφησυχάζω επειδή οι άνθρωποι θυσιάζουν τη ζωή τους για Μένα, ούτε
Με κυριεύει απίστευτη χαρά, αλλά συνεχίζω να τους στέλνω στον τόπο εκτέλεσης σύμφωνα
με το σχέδιο Μου. Δεν δίνω καθόλου προσοχή στη στάση τους κατά τη διάρκεια της
εξομολόγησης —πώς θα μπορούσε να συγκινηθεί η ψυχρή Μου καρδιά από την καρδιά των
ανθρώπων; Είμαι ένα από τα συναισθηματικά ζώα της ανθρωπότητας; Πολλές φορές έχω
υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι δεν διαθέτω αισθήματα, αλλά αυτοί απλώς χαμογελούν,
και νομίζουν ότι το λέω έτσι. Έχω πει ότι «αγνοώ τις φιλοσοφίες ζωής του ανθρώπινου
κόσμου», αλλά οι άνθρωποι δεν το πίστεψαν ποτέ και είπαν ότι τα μέσα με τα οποία μιλάω
είναι πάρα πολλά. Λόγω των περιορισμών αυτής της αντίληψης του ανθρώπου, δεν ξέρω με
ποιον τόνο και με ποιο μέσο να μιλήσω στους ανθρώπους —και έτσι, δεν έχω άλλη επιλογή
από το να μιλήσω απλώς με τον τόνο που τους μιλάω. Τι άλλο να κάνω; Τα μέσα με τα οποία
οι άνθρωποι μιλούν είναι τόσο πολλά —λένε «δεν βασίζομαι στο συναίσθημα, αλλά κάνω
πράξη τη δικαιοσύνη», που είναι το είδος του συνθήματος που φώναζαν για πολλά χρόνια,
αλλά δεν μπορούν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα λόγια τους, τα λόγια τους είναι κενά —έτσι
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λέω ότι οι άνθρωποι υστερούν σε ικανότητα «τα λόγια και τα επιτεύγματά τους να
συμβαίνουν ταυτόχρονα». Στην καρδιά τους, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να ενεργούν έτσι
Με μιμούνται —εντούτοις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η μίμησή τους, την έχω μπουχτίσει.
Γιατί οι άνθρωποι στρέφονται πάντοτε ενάντια σε Αυτόν που τους θρέφει; Άραγε έχω
προσφέρει ελάχιστα στον άνθρωπο; Γιατί οι άνθρωποι μονίμως λατρεύουν κρυφά τον Σατανά
πίσω από την πλάτη Μου; Λες και εργάζονται για Μένα και ο μηνιαίος μισθός που τους δίνω
δεν αρκεί για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους, έτσι αναζητούν κι άλλη δουλειά εκτός
ωραρίου για να διπλασιάσουν τον μισθό τους —διότι τα έξοδα των ανθρώπων είναι
υπερβολικά και φαίνεται ότι δεν ξέρουν πώς να τα βγάλουν πέρα. Αν ήταν όντως έτσι, θα τους
ζητούσα να εγκαταλείψουν το «εργοστάσιό» Μου. Πριν από πολύ καιρό, εξήγησα στον
άνθρωπο ότι αν εργαστεί για Μένα δεν θα έχει καμία ειδική μεταχείριση: Ανεξαιρέτως,
συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους δίκαια και λογικά, υιοθετώντας ένα σύστημα στο οποίο
«αν εργάζεται κανείς σκληρά, κερδίζει περισσότερα, αν εργάζεται λιγότερο κερδίζει λιγότερα,
αν δεν εργάζεται καθόλου δεν κερδίζει τίποτα». Όταν μιλώ, δεν κρύβω τίποτα. Αν κάποιος
πιστεύει ότι οι «κανόνες στο εργοστάσιό» Μου είναι υπερβολικά αυστηροί, θα πρέπει να
φύγει αμέσως, θα του πληρώσω τις «ταξιδιωτικές δαπάνες» του. Είμαι «επιεικής» όταν
χειρίζομαι τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους αναγκάζω να μείνουν. Ανάμεσα στους
αμέτρητους ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να βρω έναν «εργάτη» που να επιθυμεί η καρδιά
Μου; Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να Με υποτιμούν! Εάν οι άνθρωποι εξακολουθούν να Με
παρακούν και θέλουν να αναζητήσουν αλλού «εργασία», δεν θα τους κρατήσω με τη βία —θα
το δεχόμουν με χαρά, δεν έχω άλλη επιλογή! Δεν συμβαίνει αυτό άραγε επειδή έχω πάρα
πολλούς «κανόνες και κανονισμούς»;
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Κάποτε ανέλαβα να φέρω εις πέρας ένα σπουδαίο εγχείρημα ανάμεσα στους ανθρώπους,
αλλά εκείνοι δεν το πρόσεξαν, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω τον λόγο Μου για να τους το
αποκαλύψω. Και πάλι, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια Μου και παρέμενε
αδαής σχετικά με τον στόχο του σχεδίου Μου. Εντούτοις, εξαιτίας των ελλείψεων και των
ατελειών του, ο άνθρωπος προέβαινε σε ενέργειες με σκοπό να διακόψει τη διαχείρισή Μου
και τα ακάθαρτα πνεύματα άδραξαν την ευκαιρία να φανερωθούν, καθιστώντας τους
ανθρώπους θύματά τους, σε σημείο να υπόκεινται σε βασανιστήρια από τα ακάθαρτα
πνεύματα και να ατιμάζονται ξανά και ξανά. Εκείνη τη στιγμή, είδα τις προθέσεις και τους
σκοπούς του ανθρώπου. Αναστέναξα μέσα από την καταχνιά: Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να
ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον του; Η παίδευση που του κάνω δεν αποσκοπεί να τον
οδηγήσει στην τελείωση; Μήπως προσπαθώ να τον αποκαρδιώσω; Η γλώσσα του ανθρώπου
είναι πολύ όμορφη και απαλή, όμως οι πράξεις του είναι εξαιρετικά απαίσιες. Γιατί οι
απαιτήσεις Μου από τον άνθρωπο δεν οδηγούν ποτέ πουθενά; Μήπως είναι σαν να ζητάω
από ένα σκυλί να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο; Μήπως προσπαθώ να δημιουργήσω
προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν; Καθώς φέρω εις πέρα το σχέδιο διαχείρισής Μου στο
σύνολό του, έχω δημιουργήσει διάφορα «πειραματικά χωράφια». Ωστόσο, επειδή το χώμα
είναι φτωχό και έχει μείνει τόσα χρόνια χωρίς το φως του ήλιου, το έδαφος μεταβάλλεται
συνεχώς, με αποτέλεσμα να σπάει, κι έτσι, έχω διαγράψει από τη μνήμη Μου άπειρα χωράφια
αυτού του είδους. Ακόμα και τώρα, μεγάλο μέρος του εδάφους εξακολουθεί να μεταβάλλεται.
Αν κάποια μέρα η γη αλλάξει και γίνει κάτι άλλο, Εγώ αμέσως θα την πετάξω στην άκρη. Δεν
είναι αυτό το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο Μου; Όμως οι άνθρωποι δεν έχουν την
παραμικρή αίσθηση περί αυτού. Αυτοί είναι μόνο όντα που περνούν από παίδευση υπό την
καθοδήγησή Μου. Σε τι ωφελεί αυτό; Θα μπορούσα να είμαι ένας Θεός που έρχεται
συγκεκριμένα για να παιδεύσει τον άνθρωπο; Από τους ουρανούς, είχα κάποτε σχεδιάσει ότι,
μόλις θα βρισκόμουν ανάμεσα στους ανθρώπους, θα γινόμουν ένα μ’ αυτούς, ώστε όλοι όσοι
αγαπώ να είναι κοντά Μου, χωρίς τίποτα να μας χωρίζει. Ωστόσο, επί του παρόντος, υπό τις
σημερινές συνθήκες, όχι μόνο δεν είμαστε σε επαφή, αλλά ακόμα περισσότερο, εκείνοι
κρατούν αποστάσεις από Μένα λόγω της παίδευσής Μου. Εγώ δεν θρηνώ για την απουσία
τους. Τι μπορεί να γίνει; Οι άνθρωποι είναι όλοι ερμηνευτές που ακολουθούν την ομάδα. Θα
μπορούσα να τους αφήσω να Μου ξεγλιστρήσουν και, επιπροσθέτως, θα έχω δυνατότητα να
τους αφήσω να γυρίσουν στο «εργοστάσιό» Μου από «ξένα εδάφη». Αυτήν τη στιγμή, τι
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παράπονο μπορεί να έχουν; Τι μπορούν να Μου κάνουν οι άνθρωποι; Οι άνθρωποι δεν είναι
σαν το χορταράκι που φυτρώνει πάνω σε έναν τοίχο; Και πάλι, δεν τους βλάπτω για αυτό το
ελάττωμά τους, παρά τους παρέχω τη θρέψη Μου. Ποιος τους έχει κάνει να είναι ανήμποροι;
Ποιος τους έχει κάνει να μην έχουν θρέψη; Συγκινώ τις κρύες καρδιές των ανθρώπων με τη
ζεστή Μου αγκαλιά. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο; Γιατί έχω επεκτείνει αυτό το
έργο στους ανθρώπους; Μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει πραγματικά την καρδιά Μου;
Έχω «αλισβερίσι» με όλους τους ανθρώπους που έχω επιλέξει, οπότε υπάρχουν συνεχώς
άνθρωποι που έρχονται και παρέρχονται στον οίκο Μου, με μια αδιάκοπη ροή. Όλοι
καταπιάνονται με διάφορες τυπικότητες στον οίκο Μου, λες και συζητούν για επιχειρήσεις
μαζί Μου, γεγονός που κάνει το έργο Μου εξαιρετικά φορτωμένο, ενίοτε σε τέτοιον βαθμό
που δεν έχω καμία πιθανότητα να διαχειριστώ τους τσακωμούς μεταξύ τους. Προτρέπω τους
ανθρώπους να μην προσθέτουν στα φορτία Μου· καλύτερα να χαράξουν τη δική τους πορεία,
κι όχι να βασίζονται μονίμως σ’ Εμένα. Δεν πρέπει να κάνουν συνέχεια σαν μωρά εντός του
οίκου Μου. Σε τι ωφελεί αυτό; Το έργο Μου είναι μια σπουδαία επιχείρηση. Δεν είναι σαν
κάποιο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς ή περίπτερο. Όλοι οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να
κατανοήσουν το διανοητική Μου κατάσταση, θαρρείς και αστειεύονται εσκεμμένα μαζί Μου,
θαρρείς και είναι όλοι τους άτακτα παιδιά με ακόρεστη όρεξη για παιχνίδι, χωρίς ποτέ να
σκέφτονται τα σοβαρά ζητήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν
«τις εργασίες για το σπίτι» που τους έχω αναθέσει. Οπότε, πώς τολμάνε αυτοί οι άνθρωποι να
εμφανίζονται μπροστά στον «δάσκαλο»; Γιατί δεν εκτελούν ποτέ το καθήκον τους; Τι είδους
πράγμα είναι η καρδιά του ανθρώπου; Ακόμα και τώρα δεν το έχω αποσαφηνίσει. Γιατί
μεταβάλλονται συνεχώς οι καρδιές των ανθρώπων; Όπως τις ημέρες του Ιουνίου, όπου εκεί
που ο ήλιος τσουρουφλίζει αμείλικτα, σε μια στιγμή μαζεύονται μαύρα και πυκνά σύννεφα,
ενώ αργότερα ουρλιάζει μανιασμένα ο άνεμος. Οπότε, γιατί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να
διδαχθούν από τις εμπειρίες τους; Ίσως αυτή να είναι μια υπερβολή. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν
να κουβαλάνε ομπρέλα κατά την περίοδο των βροχών, άρα, λόγω της άγνοιάς τους, έχουν
βραχεί άπειρες φορές μέχρι το κόκαλο από την ξαφνική εμφάνιση της βροχής που πέφτει από
τον ουρανό, λες και επίτηδες τους πειράζω και δέχονται συνεχώς επιθέσεις από τη βροχή του
ουρανού. Ή ίσως είμαι πολύ «βάναυσος», κάνοντας τους πάντες να είναι αφηρημένοι και
αλόγιστοι, συνεχώς σε σύγχυση σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. Κανένας άνθρωπος δεν
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έχει ποτέ αντιληφθεί πραγματικά τον σκοπό ή τη σημασία του έργου Μου. Οπότε, το έργο
που κάνουν όλοι είναι να δημιουργούν προβλήματα στον εαυτό τους και να παιδεύονται.
Μήπως τους παιδεύω επίτηδες; Γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν προβλήματα στον εαυτό τους;
Γιατί πέφτουν πάντοτε κατευθείαν στην παγίδα; Γιατί δεν διαπραγματεύονται μαζί Μου,
παρά βρίσκουν κάποιο έργο να κάνουν οι ίδιοι; Μήπως τους δίνω πολύ λίγα;
Έχω δημοσιεύσει το πρώτο έργο Μου σε όλους τους ανθρώπους, και καθώς το έργο Μου
έκανε τους ανθρώπους να το θαυμάζουν υπερβολικά, έγιναν όλοι πολύ προσεκτικοί στη
μελέτη του, και μέσα από αυτήν την επιμελής μελέτη, είχαν πολλά να κερδίσουν. Φαίνεται
σαν το έργο Μου να είναι ένα περιπλεγμένο, καταπληκτικό μυθιστόρημα, σαν μια ρομαντική
πρόζα, όπως οι εξαγγελίες ενός πολιτικού προγράμματος, όπως ένα περίπλοκο μείγμα από
κοινή λογική για τα οικονομικά. Καθότι το έργο Μου είναι τόσο πλούσιο, υπάρχουν πολλές
διαφορετικές απόψεις επί αυτού, και κανένας δεν μπορεί να παρέχει μια περίληψη για τον
πρόλογο του έργου Μου. Παρόλο που ο άνθρωπος έχει «έξοχες» γνώσεις και ταλέντο, αρκεί
απλώς αυτό το έργο Μου για να κάνει όλους τους ήρωες να μπερδευτούν. Όταν οι άνθρωποι
λένε «αίμα μπορεί να χυθεί, δάκρυα μπορεί να κυλήσουν, αλλά κανείς δεν πρέπει να σκύψει
το κεφάλι», ασυναίσθητα σκύβουν το κεφάλι τους ως έκφραση της παράδοσής τους στο έργο
Μου. Από τα μαθήματα της εμπειρίας του, ο άνθρωπος έχει συνοψίσει το γραπτό Μου έργο
ως ένα θείο βιβλίο που έπεσε από τον ουρανό. Ωστόσο, παροτρύνω τον άνθρωπο να μην είναι
υπερβολικά ευαίσθητος. Από τη δική Μου σκοπιά, όλα όσα έχω πει είναι πολύ συμβατικά.
Ωστόσο, ελπίζω ότι από την Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής στο έργο Μου, οι άνθρωποι θα βρούνε
την οδό του βιοπορισμού, από τον Προορισμό του Ανθρώπου, ίσως βρούνε το νόημα της ζωής,
από Τα Μυστικά των Ουρανών, ίσως βρούνε το θέλημά Μου, και από Το Μονοπάτι της
Ανθρωπότητας μπορούν να ανακαλύψουν την τέχνη του να ζην. Δεν θα ήταν αυτό ακόμα
καλύτερο; Δεν εξαναγκάζω τον άνθρωπο. Σε εκείνους που δεν ενδιαφέρονται για το έργο
Μου, θα τους «επιστρέψω τα χρήματα» για το βιβλίο Μου, συν ένα «τέλος υπηρεσίας». Δεν
κάνω τον άνθρωπο να ενεργεί απρόθυμα. Ως συγγραφέας του βιβλίου, η μόνη Μου ελπίδα
είναι οι αναγνώστες του να αγαπήσουν το έργο Μου· όμως, διαφέρει πάντοτε το τι
απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, παροτρύνω τους ανθρώπους να μη συμβιβάσουν τις
μελλοντικές προοπτικές τους μόνο για να περισώσουν την αξιοπρέπειά τους. Αν ήταν έτσι,
πώς θα μπορούσα Εγώ, καλοκάγαθος όπως είμαι, να αντέξω μια τόσο μεγάλη ατίμωση; Αν
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αγαπάτε το έργο Μου, ελπίζω ότι θα Μου μεταφέρετε τις δικές σας πολύτιμες προτάσεις,
ώστε να μπορέσω να βελτιώσω τη γραφή Μου, κι έτσι, μέσα από τα ελαττώματα του
ανθρώπου, να βελτιώσω το περιεχόμενο των συγγραμμάτων Μου. Αυτό θα ήταν επωφελές
τόσο για τον συγγραφέα όσο και για τον αναγνώστη, έτσι δεν είναι; Δεν ξέρω αν αυτό που
λέω είναι ορθό, και ίσως με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω να βελτιώσω τη συγγραφική Μου
ικανότητα ή ίσως να ενδυναμώσω τη φιλία ανάμεσά μας. Γενικά, ελπίζω ότι όλοι θα
συνεργαστούν για την περάτωση του έργου Μου, αδιάλειπτα, ώστε ο λόγος Μου να φτάσει σε
κάθε οικογένεια και σε κάθε σπιτικό, και όλοι οι άνθρωποι στη γη να μπορούν να ζουν μέσα
από τον λόγο Μου. Αυτός είναι ο στόχος Μου. Ελπίζω ότι μέσα από την ανάγνωση του
«Κεφαλαίου για τη Ζωή» στα λόγια Μου, όλοι να μπορέσουν να κερδίσουν κάτι, είτε γνωμικά
για τη ζωή, είτε γνώση για τα λάθη που πλήττουν τον κόσμο των ανθρώπων, είτε αυτό που
ζητώ από τον άνθρωπο, είτε τα «μυστικά» των ανθρώπων της βασιλείας σήμερα. Ωστόσο,
παροτρύνω τον άνθρωπο να ρίξει μια ματιά στο Τα Σκάνδαλα του Ανθρώπου Σήμερα· αυτό
μπορεί να είναι ευεργετικό για όλους. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε Το Τελευταίο Μυστικό,
το οποίο μπορεί να είναι ακόμα πιο ευεργετικό για τις ζωές των ανθρώπων. Υπάρχει, επίσης,
το Καυτά Θέματα. Αυτό δεν είναι ακόμα πιο ευεργετικό για τις ζωές των ανθρώπων; Δεν
κάνει κακό να πάρετε τη συμβουλή Μου, να δείτε αν έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να
Μου πείτε πώς νιώθετε, αφότου τη διαβάσετε, ώστε να μπορέσω να σας δώσω το σωστό
φάρμακο, το οποίο, στο τέλος, μπορεί να εξαλείψει πλήρως την ασθένεια της ανθρωπότητας.
Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν οι προτάσεις Μου, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσετε να τις
χρησιμοποιήσετε ως σημείο αναφοράς. Τι λέτε;
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Μόλις ξεκινά το νέο έργο, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια νέα είσοδο και προχωρούν μαζί
Μου χέρι-χέρι. Βαδίζουμε μαζί στον μεγάλο δρόμο της βασιλείας, και υπάρχει πολύ μεγάλη
οικειότητα ανάμεσα στον άνθρωπο κι Εμένα. Προκειμένου να δείχνω τα συναισθήματά Μου
και να εκδηλώνω τη στάση Μου απέναντι στον άνθρωπο, ανέκαθεν μιλούσα στον άνθρωπο.
Ωστόσο, κάποια από αυτά τα λόγια μπορεί να πληγώνουν τους ανθρώπους, ενώ άλλα μπορεί
να τους βοηθούν πάρα πολύ, γι’ αυτό συμβουλεύω τους ανθρώπους να ακούν πιο συχνά τα
λόγια που βγαίνουν από το στόμα Μου. Οι ομιλίες Μου μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα κομψές,
αλλά όλες συνιστούν λόγια που προέρχονται από τα βάθη της καρδιάς Μου. Επειδή η
ανθρωπότητα είναι φίλη Μου, συνέχισα να επιτελώ το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους,
και οι άνθρωποι κάνουν κι αυτοί ό,τι μπορούν για να συνεργαστούν μαζί Μου, τρέμοντας
μήπως διακόψουν το έργο Μου. Αυτήν τη στιγμή, η καρδιά Μου είναι γεμάτη μεγάλη
ευχαρίστηση, διότι έχω κερδίσει ένα μέρος των ανθρώπων, οπότε η «επιχείρησή» Μου δεν
βρίσκεται πλέον σε ύφεση· δεν συνίσταται πλέον από λόγια του αέρα και οι επιδόσεις της
«αγοράς ειδικών προϊόντων» Μου δεν είναι πλέον βραδείες. Οι άνθρωποι είναι τελικά λογικοί
—είναι όλοι πρόθυμοι να «προσφέρουν τον εαυτό τους» για χάρη του ονόματος και της δόξας
Μου, και μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο το «εξειδικευμένο κατάστημά» Μου αποκτά κάποια νέα
«προϊόντα», κι έτσι, στο πνευματικό βασίλειο, έρχονται πολλοί «πελάτες» για να αγοράσουν
τα «προϊόντα» Μου. Μόνο από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα κερδίζω δόξα· μόνο τότε τα λόγια
που βγαίνουν από το στόμα Μου δεν είναι πλέον λόγια του αέρα. Έχω θριαμβεύσει κι έχω
επιστρέψει νικητής, και όλοι οι άνθρωποι Με τιμούν. Εκείνη τη στιγμή, έρχεται και ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας να Με «τιμήσει», να δείξει τον θαυμασμό του για Μένα, να δείξει ότι
παραδίδεται στα πόδια Μου, και το γεγονός αυτό Με δοξάζει. Από τον καιρό της δημιουργίας
μέχρι σήμερα, έχω αγωνιστεί σε πολλές νικηφόρες μάχες και έχω κάνει πολλά αξιοθαύμαστα
πράγματα. Κάποτε, πολλοί άνθρωποι Με τιμούσαν, Με υμνούσαν και χόρευαν για Μένα.
Παρόλο που αυτές ήταν συγκινητικές και αξέχαστες σκηνές, Εγώ ποτέ δεν έδειξα το χαμόγελό
Μου, διότι δεν είχα κατακτήσει ακόμα τον άνθρωπο και απλώς επιτελούσα μέρος του έργου
παρόμοιο με τη δημιουργία. Το σήμερα διαφέρει από το παρελθόν. Χαμογελώ πάνω στον
θρόνο, έχω κατακτήσει τον άνθρωπο και όλοι οι άνθρωποι προσκυνούν σε ένδειξη λατρείας
ενώπιόν Μου. Οι άνθρωποι του σήμερα δεν είναι οι άνθρωποι του παρελθόντος. Πώς θα
μπορούσε το έργο Μου να επιτελείται για χάρη οτιδήποτε άλλου πέρα του παρόντος; Πώς θα
μπορούσε να επιτελείται για χάρη οτιδήποτε άλλου πέρα της δόξας Μου; Για χάρη ενός
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λαμπρότερου αύριο, θα κάνω σαφές όλο το έργο Μου στον άνθρωπο πολλές φορές, έτσι ώστε
όλη η δόξα Μου να μπορεί να «αναπαυθεί» στον άνθρωπο, ο οποίος είναι δημιούργημα. Αυτό
θα το θεωρήσω ως αρχή του έργου Μου. Όσοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί Μου, ας
σηκωθούν και ας εργαστούν σκληρά, ώστε να μπορέσει περισσότερη από τη δόξα Μου να
γεμίσει το στερέωμα. Τώρα είναι η ώρα για την υλοποίηση μεγαλειωδών σχεδίων. Όλοι όσοι
βρίσκονται υπό τη φροντίδα και την προστασία της αγάπης Μου έχουν την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους εδώ μαζί Μου, κι Εγώ θα κατευθύνω τα πάντα προκειμένου
να «περιστρέφονται» για χάρη του έργου Μου. Τα πουλιά που πετούν στον ουρανό είναι η
δόξα Μου στον ουρανό, οι θάλασσες πάνω στη γη είναι τα έργα Μου πάνω στη γη, ο κύριος
των πάντων είναι η εκδήλωσή Μου μεταξύ των πάντων, και χρησιμοποιώ όλα όσα υπάρχουν
στη γη ως κεφάλαιο για τη διαχείρισή Μου, κάνοντας τα πάντα να πολλαπλασιάζονται, να
ακμάζουν και να σφύζουν από ζωή.
Κατά τον καιρό της δημιουργίας, είχα ήδη καθορίσει ότι το έργο Μου στη γη θα έφτανε
στο οριστικό του τέλος κατά την έσχατη εποχή. Το έργο Μου θα τελειώσει την ίδια στιγμή που
όλες οι πράξεις Μου θα φανερωθούν στο στερέωμα. Θα κάνω τους ανθρώπους στη γη να
αναγνωρίσουν τα έργα Μου, και οι πράξεις Μου θα αποδειχθούν ενώπιον του «βήματος της
κρίσεως», έτσι ώστε να τις αναγνωρίσουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη γη, όλοι εκ των οποίων
θα παραδοθούν. Συνεπώς, κατόπιν τούτου θα ξεκινήσω ένα εγχείρημα που δεν έχει
πραγματοποιηθεί ποτέ πριν στο παρελθόν. Από σήμερα κι εφεξής, θα παρουσιάζω ξεκάθαρα
τις πράξεις Μου βήμα-βήμα, έτσι ώστε η σοφία Μου, η θαυμασιότητά Μου και η
ακαταληπτότητά Μου να αναγνωριστούν και να αποδειχθούν σε κάθε τομέα της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, όλα τα κυβερνόντα κόμματα της γης θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν τις
πράξεις Μου, έτσι ώστε τα έργα Μου να κριθούν από «δικαστές» και να τα «υπερασπιστούν»
«δικηγόροι», συνεπώς, τα έργα Μου θα αναγνωριστούν, κάνοντας όλους τους ανθρώπους να
σκύψουν το κεφάλι και να παραδοθούν. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, οι ενέργειές Μου θα
αναγνωρίζονται από κάθε τομέα της κοινωνίας, και αυτή θα είναι η στιγμή που θα κερδίσω
όλη τη δόξα στη γη. Τότε θα εμφανιστώ στον άνθρωπο και δεν θα κρύβομαι άλλο πια. Επί του
παρόντος, οι πράξεις Μου δεν έχουν φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά τους. Το έργο Μου
εξελίσσεται και, όταν φτάσει στο ζενίθ του, θα περατωθεί. Θα κατακτήσω πλήρως τους
ανθρώπους όλων των εθνών, θα κάνω τα άγρια θηρία να γίνουν ήμερα σαν αμνοί ενώπιόν
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Μου και θα κάνω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα να υποταχθεί ενώπιόν Μου όπως οι
άνθρωποι στη γη. Θα κατατροπώσω όλους τους εχθρούς Μου στον ουρανό και θα φροντίσω
να κατακτηθούν όλοι οι αντίπαλοί Μου στη γη. Αυτό είναι το σχέδιό Μου και αυτή είναι η
θαυμασιότητα των πράξεών Μου. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να ζει
σύμφωνα με την επιρροή της φύσης, υπό την καθοδήγησή Μου —δεν μπορεί να παίρνει
αποφάσεις μόνος του! Ποιος μπορεί να ξεφύγει από το χέρι Μου; Έχω κατανείμει όλη τη
φύση σε διάφορες κατηγορίες, κάνοντάς τη να υφίσταται εν μέσω νόμων, και μόνο λόγω
αυτού υπάρχουν νόμοι στη γη όπως η ζεστασιά την άνοιξη και η δροσιά το φθινόπωρο. Τα
λουλούδια στη γη μαραίνονται τον χειμώνα και ανθίζουν το καλοκαίρι λόγω της
θαυμασιότητας του χεριού Μου· ο λόγος για τον οποίο οι χήνες πετούν νότια τον χειμώνα
είναι επειδή προσαρμόζω τη θερμοκρασία· και ο λόγος για τον οποίο οι θάλασσες βρυχώνται
είναι επειδή θέλω να πνίξω τα πράγματα στην επιφάνεια του νερού. Τι δεν κανονίζεται από
Μένα; Από αυτήν τη στιγμή και μετά, η «οικονομολογία της φύσεως» του ανθρώπου
κατατροπώνεται ολοκληρωτικά μέσω των λόγων Μου, και οι άνθρωποι δεν εξαλείφουν πλέον
την παρουσία Μου λόγω της ύπαρξης «φυσικών νόμων». Ποιος θα αρνηθεί ποτέ ξανά την
ύπαρξη του Άρχοντα των πάντων; Στον ουρανό, είμαι Επικεφαλής· μεταξύ όλων των
πραγμάτων, είμαι ο Κύριος· και μεταξύ όλων των ανθρώπων, είμαι πρώτιστος. Ποιος τολμά
να το καλύψει αυτό αψήφιστα με «μπογιά»; Θα μπορούσαν τα ψεύδη να διαταράξουν την
ύπαρξη της αλήθειας; Δράττοντας αυτήν την πολύτιμη ευκαιρία, ξεκινώ για άλλη μια φορά το
έργο στα χέρια Μου, χωρίς να υφίσταμαι πλέον την παρέμβαση του ανθρώπου και κρατώντας
τις μηχανές «σε λειτουργία».
Έχω προσθέσει διάφορα «καρυκεύματα» στα λόγια Μου, συνεπώς θα έλεγε κανείς πως
είμαι ένας από τους καλύτερους σεφ της ανθρωπότητας. Αν και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς
να καρυκεύουν το φαγητό τους, απολαμβάνουν τη γεύση του· κρατώντας το «πιάτο», όλοι
απολαμβάνουν τα «εδέσματα» που έχω ετοιμάσει. Δεν ξέρω γιατί, μα οι άνθρωποι θέλουν
πάντα να τρώνε περισσότερα από τα πιάτα που ετοιμάζω προσωπικά. Είναι θαρρείς και Με
εκτιμούν υπερβολικά, θαρρείς και Με βλέπουν ως το υψηλότερο από όλα τα καρυκεύματα και
αδιαφορούν παντελώς για τους άλλους ανθρώπους. Επειδή διαθέτω πάρα πολύ αυτοσεβασμό,
δεν θέλω να καταστρέψω τo «σιδερένιο μπολ ρυζιού» των άλλων για δικούς Μου λόγους.
Έτσι, δράττομαι της ευκαιρίας να απομακρυνθώ από την «κουζίνα» και να δώσω στους
549

άλλους τη δυνατότητα να διακριθούν. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ακλόνητη η καρδιά
Μου· δεν θέλω να κάνω τους ανθρώπους να Με θαυμάζουν και να περιφρονούν τους άλλους·
αυτό δεν θα ήταν σωστό. Ποια είναι η αξία του να έχει κανείς κύρος στην καρδιά των
ανθρώπων; Είμαι όντως τόσο άξεστος και παράλογος; Είμαι στ’ αλήθεια πρόθυμος να
απαιτήσω κύρος; Εάν ναι, τότε γιατί ξεκινώ ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα; Δεν επιθυμώ να
αγωνίζομαι για φήμη και πλούτη ενάντια σε άλλους και περιφρονώ την κοσμική φήμη και τα
κοσμικά πλούτη· δεν τα επιδιώκω αυτά. Δεν βλέπω τον άνθρωπο ως παράδειγμα προς
μίμηση, δεν αγωνίζομαι ούτε αρπάζω, μα κερδίζω τα προς το ζην βασιζόμενος στην «τέχνη»
Μου, και δεν διαπράττω ασυνείδητες πράξεις. Έτσι, όταν περιδιαβαίνω τη γη, πρώτα ενεργώ
και μετά ζητώ «πληρωμή για το έργο των χεριών Μου» —μόνο αυτή είναι η δικαιοσύνη και η
σύνεση για την οποία μιλάει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία υπερβολή σ’ αυτά, ούτε τα
υποβαθμίζω καθόλου· Εγώ μιλώ σύμφωνα με την αληθινή σημασία των γεγονότων.
Πηγαινοέρχομαι ανάμεσα στους ανθρώπους, ψάχνοντας για όσους είναι δίκαιοι και συνετοί,
κι όμως αυτό δεν έχει αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και επειδή οι άνθρωποι αγαπούν τα
παζάρια, η τιμή είναι είτε υπερβολικά υψηλή είτε υπερβολικά χαμηλή, οπότε εξακολουθώ να
επιτελώ το έργο που έχω στα χέρια Μου και το οποίο «έχει πέσει σε Μένα να επιτελέσω».
Σήμερα, εξακολουθώ να μη γνωρίζω γιατί ο άνθρωπος δεν συμμορφώνεται με το καθήκον του
και γιατί δεν γνωρίζει πόσο μεγάλο είναι το ανάστημά του. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν καν αν το
ανάστημά τους ζυγίζει μερικά γραμμάρια ή μερικά λιανγκ[α]. Επομένως, εξακολουθούν να Με
καλοπιάνουν. Είναι θαρρείς και όλο το έργο Μου έγινε μάταια, θαρρείς και τα λόγια Μου δεν
είναι παρά μια ηχώ στα πανύψηλα βουνά, και κανείς δεν έχει αντιληφθεί ποτέ τη ρίζα των
λόγων και των ομιλιών Μου. Επομένως, χρησιμοποιώ αυτό ως βάση για να συνοψίσω τον
τρίτο αφορισμό: «Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν, διότι δεν Με βλέπουν». Είναι θαρρείς και,
έχοντας φάει τα λόγια Μου, οι άνθρωποι πίνουν κάποιο φάρμακο για να υποβοηθήσουν την
πέψη, και επειδή οι παρενέργειες του φαρμάκου είναι πολύ δυνατές, υποφέρουν από απώλεια
μνήμης, κι έτσι τα λόγια Μου καθίστανται εκείνο που λησμονεί η ανθρωπότητα και ο τόπος
όπου βρίσκομαι καθίσταται η γωνιά που εκείνη λησμονά. Λόγω αυτού, αναστενάζω. Γιατί έχω
επιτελέσει τόσο πολύ έργο, κι όμως οι άνθρωποι δεν φέρουν καμία απόδειξή του; Δεν έχω
αφιερώσει αρκετή προσπάθεια; Ή μήπως οφείλεται στο ότι δεν έχω κατανοήσει τι χρειάζεται
ο άνθρωπος; Ήδη δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να κάνω αναφορικά με αυτό το ζήτημα, και
η μόνη Μου επιλογή είναι να χρησιμοποιήσω τα διοικητικά Μου διατάγματα για να
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κατακτήσω όλους τους ανθρώπους. Δεν θα είμαι πλέον στοργική μητέρα, αλλά θα
διαχειρίζομαι όλη την ανθρωπότητα ως αυστηρός πατέρας!
15 Μαΐου 1992
Υποσημειώσεις:
α. Το «λιανγκ» είναι κινεζική μονάδα μέτρησης βάρους. Ένα λιανγκ ισούται με 50 γραμμάρια.

Κεφάλαιο 43
Ίσως το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν δείξει «μεγάλο ενδιαφέρον» στα λόγια Μου να
οφείλεται αποκλειστικά στα διοικητικά Μου διατάγματα. Εάν δεν κυβερνούνταν από τα
διοικητικά Μου διατάγματα, όλοι θα βρυχιόνταν σαν τίγρεις που κάποιος τις έχει μόλις
ενοχλήσει. Καθημερινά, περιπλανιέμαι ανάμεσα στα σύννεφα, παρακολουθώντας τους
ανθρώπους που καλύπτουν τη γη καθώς τρέχουν πέρα δώθε, υποκείμενοι στον περιορισμό
Μου μέσω των διοικητικών Μου διαταγμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανθρώπινη φυλή
διατηρείται σε τάξη, κι Εγώ διαιωνίζω τα διοικητικά Μου διατάγματα. Από τώρα κι εφεξής,
όσοι βρίσκονται στη γη λαμβάνουν κάθε είδους παίδευση λόγω των διοικητικών Μου
διαταγμάτων, και καθώς αυτή η παίδευση κατέρχεται πάνω τους, όλοι οι άνθρωποι βγάζουν
δυνατές κραυγές και τρέπονται σε φυγή προς πάσα κατεύθυνση. Εκείνη τη στιγμή, τα έθνη
της γης χάνονται αμέσως, τα όρια μεταξύ των εθνών παύουν να υφίστανται, ο ένας τόπος δεν
διακρίνεται πια από τον άλλο και δεν υπάρχει πλέον αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων.
Αρχίζω να επιτελώ «ιδεολογικό έργο» μεταξύ των ανθρώπων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να συνυπάρχουν ειρηνικά μεταξύ τους, να μην πολεμούν πια και, καθώς χτίζω
γέφυρες και δημιουργώ σχέσεις εν μέσω της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι ενώνονται. Θα
γεμίσω τα ουράνια με τις εκδηλώσεις των ενεργειών Μου και θα κάνω τα πάντα στη γη να
προσπέσουν υπό τη δύναμή Μου, εφαρμόζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σχέδιό Μου για
«παγκόσμια ενότητα» και εκπληρώνοντας τη μία αυτή επιθυμία Μου, έτσι ώστε η
ανθρωπότητα να μην «τριγυρνάει» πλέον «άσκοπα» πάνω στη γη, αλλά να βρει έναν
κατάλληλο προορισμό χωρίς καθυστέρηση. Ενδιαφέρομαι για την ανθρώπινη φυλή με κάθε
τρόπο, φροντίζοντας ώστε όλοι οι άνθρωποι να καταφέρουν σύντομα να ζήσουν σε έναν τόπο
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γαλήνης και ευτυχίας, έτσι ώστε οι ημέρες της ζωής τους να μην είναι πλέον γεμάτες θλίψη
και δυστυχία, και έτσι ώστε το σχέδιό Μου να μην αποτύχει στη γη. Επειδή ο άνθρωπος
βρίσκεται εκεί, θα οικοδομήσω το έθνος Μου επί γης, γιατί ένα μέρος της δόξας Μου
εκδηλώνεται επί γης. Πάνω στον ουρανό, θα αποκαταστήσω την πόλη Μου και θα κάνω τα
πάντα νέα τόσο πάνω όσο και κάτω. Θα ενοποιήσω ό,τι υπάρχει τόσο πάνω όσο και κάτω από
τον ουρανό, έτσι ώστε τα πάντα επί γης να ενωθούν με όλα όσα είναι στον ουρανό. Αυτό είναι
το σχέδιό Μου· αυτό θα επιτύχω κατά την έσχατη εποχή —κανείς να μην παρέμβει σ’ αυτό το
μέρος του έργου Μου! Η διάδοση του έργου Μου στα έθνη των Εθνικών είναι το τελευταίο
μέρος του έργου Μου επί γης. Κανείς δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το έργο που θα
επιτελέσω και, λόγω αυτού, οι άνθρωποι είναι σε πλήρη κατάσταση σύγχυσης. Και επειδή
είμαι ιδιαίτερα απασχολημένος με το έργο Μου στη γη, οι άνθρωποι βρίσκουν την ευκαιρία
να «χαζολογήσουν». Προκειμένου να μη γίνουν υπερβολικά απείθαρχοι, τους έθεσα πρώτα
υπό την παίδευσή Μου για να υπομείνουν την πειθαρχία της λίμνης της φωτιάς. Αυτό συνιστά
ένα στάδιο στο έργο Μου, και θα χρησιμοποιήσω τη δύναμη της λίμνης της φωτιάς για να
επιτύχω αυτό το στάδιο του έργου Μου· διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να επιτελέσω το έργο
Μου. Θα κάνω τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν να υποταχθούν ενώπιον του θρόνου Μου,
χωρίζοντάς τους σε διαφορετικές κατηγορίες σύμφωνα με την κρίση Μου, ταξινομώντας τους
σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες και κατατάσσοντάς τους περαιτέρω στις οικογένειές τους,
έτσι ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα να πάψει να Με παρακούει, μα να εμπίπτει, αντιθέτως,
σε μια οργανωμένη κι εύτακτη διευθέτηση σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχω ορίσει —
κανείς να μη μετακινείται στα κουτουρού! Σ’ ολόκληρο το σύμπαν, έχω επιτελέσει νέο έργο· σ’
ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι μένουν εμβρόντητοι και άναυδοι λόγω της ξαφνικής
Μου εμφάνισης και οι ορίζοντές τους επεκτείνονται κατά πολύ λόγω της δημόσιας εμφάνισής
Μου. Έτσι ακριβώς δεν είναι η κατάσταση σήμερα;
Έχω κάνει το πρώτο Μου βήμα ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, κι έχω
ξεκινήσει το πρώτο μέρος του έργου Μου. Δεν θα διακόψω το σχέδιό Μου για να ξεκινήσω εκ
νέου: Η ακολουθία του έργου μεταξύ των εθνών των Εθνικών βασίζεται στη διαδικασία του
έργου Μου στον ουρανό. Όταν όλα τα ανθρώπινα όντα υψώνουν τα μάτια τους για να δουν
την κάθε χειρονομία και πράξη Μου, τότε καλύπτω τον κόσμο με ομίχλη. Η όραση των
ανθρώπων θαμπώνει αμέσως, κι εκείνοι δεν είναι σε θέση να διακρίνουν καμία κατεύθυνση,
552

σαν τα πρόβατα στην έρημο, και, όταν αρχίζει να μαίνεται η θύελλα, οι κραυγές τους
καλύπτονται από το ουρλιαχτό του ανέμου. Εν μέσω των ριπών του ανέμου, αχνοφαίνονται
ανθρώπινες μορφές, αλλά δεν ακούγεται καμία ανθρώπινη φωνή και, παρόλο που οι
άνθρωποι φωνάζουν με όλη τη δύναμή τους, η προσπάθεια είναι μάταιη. Εκείνη τη στιγμή, οι
άνθρωποι κλαίνε και οδύρονται, ελπίζοντας ότι ένας σωτήρας θα πέσει ξαφνικά από τον
ουρανό για να τους οδηγήσει έξω από την απέραντη έρημο. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο
μεγάλη είναι η πίστη τους, ο σωτήρας παραμένει αμετακίνητος, και οι ελπίδες του ανθρώπου
εξανεμίζονται: Η φλόγα της πίστης που έχει ανάψει, σβήνει από τη θύελλα στην έρημο, και ο
άνθρωπος ξαπλώνει μπρούμυτα σε έναν άγονο και ακατοίκητο τόπο, χωρίς να μπορεί ποτέ
ξανά να σηκώσει έναν αναμμένο πυρσό, και πέφτει αναίσθητος… Δράττοντας την ευκαιρία,
κάνω μια όαση να εμφανιστεί μπροστά στα μάτια του ανθρώπου. Εντούτοις, ενώ η καρδιά του
ανθρώπου μπορεί να είναι πανευτυχής, το σώμα του δεν έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί,
είναι ανίσχυρο και τα άκρα του αδύναμα· και παρόλο που βλέπει τα όμορφα φρούτα που
μεγαλώνουν στην όαση, δεν έχει τη δύναμη να τα κόψει, επειδή όλοι οι «εσωτερικοί πόροι»
του ανθρώπου έχουν εξαντληθεί εξ ολοκλήρου. Παίρνω όσα χρειάζεται ο άνθρωπος και του τα
προσφέρω, αλλά το μόνο που κάνει εκείνος είναι να χαμογελάσει στιγμιαία, ενώ το πρόσωπό
του είναι τελείως αγέλαστο: Κάθε στάλα ανθρώπινης δύναμης έχει εξαφανιστεί δίχως ίχνος,
την έχει πάρει ο άνεμος. Για τον λόγο αυτό, το πρόσωπο του ανθρώπου είναι τελείως
ανέκφραστο, και μόνο μία αχτίδα στοργής ακτινοβολείται από τα κοκκινισμένα μάτια του, με
μια τρυφερή αγαθοσύνη όπως εκείνη μιας μητέρας που προσέχει το παιδί της. Πότε πότε, τα
ξηρά, σκασμένα χείλη του ανθρώπου σαλεύουν, θαρρείς και πάει να μιλήσει αλλά δεν έχει τη
δύναμη να το κάνει. Προσφέρω στον άνθρωπο λίγο νερό, αλλά εκείνος κουνά μονάχα το
κεφάλι. Από αυτές τις αλλοπρόσαλλες και απρόβλεπτες ενέργειες, μαθαίνω ότι ο άνθρωπος
έχει ήδη χάσει κάθε ελπίδα στον ίδιο του τον εαυτό και απλώς κρατά σταθερό το ικετευτικό
του βλέμμα πάνω Μου, σαν να εκλιπαρεί για κάτι. Εντούτοις, αγνοώντας τα ήθη και τα έθιμα
των ανθρώπων, οι εκφράσεις του προσώπου τους και οι ενέργειές τους Με μπερδεύουν. Τότε
μόνο ανακαλύπτω ξαφνικά ότι οι ημέρες της ύπαρξης του ανθρώπου πλησιάζουν γρήγορα στο
τέλος τους, και του ρίχνω ένα συμπονετικό βλέμμα. Και μόνο τότε ο άνθρωπος σχηματίζει ένα
χαμόγελο ευχαρίστησης, γνέφοντας με το κεφάλι του προς Εμένα, θαρρείς κι εκπληρώθηκε
κάθε επιθυμία του. Η ανθρωπότητα δεν είναι πλέον λυπημένη· στη γη, οι άνθρωποι δεν
διαμαρτύρονται πλέον για την κενότητα της ζωής και διακόπτουν κάθε δοσοληψία με τη
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«ζωή». Στο εξής δεν υπάρχουν πλέον αναστεναγμοί στη γη, και η ζωή της ανθρώπινης φυλή
θα γεμίσει με ευχαρίστηση…
Θα κλείσω δεόντως τις υποθέσεις του ανθρώπου προτού προχωρήσω στο δικό Μου έργο,
από φόβο μήπως η ανθρωπότητα παρεμβαίνει συνεχώς στο έργο Μου. Για Μένα, οι
υποθέσεις του ανθρώπου δεν είναι το κύριο ζήτημα· οι υποθέσεις της ανθρωπότητας είναι
επουσιώδεις. Επειδή ο άνθρωπος είναι τόσο μικρόψυχος —φαίνεται ότι η ανθρωπότητα δεν
είναι πρόθυμη να δείξει έλεος ούτε και σε ένα μυρμήγκι, ή ότι τα μυρμήγκια είναι οι εχθροί
της ανθρωπότητας— υπάρχει πάντα διχόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Ακούγοντας τη διχόνοια
των ανθρώπων, φεύγω για άλλη μια φορά και δεν δίνω περαιτέρω προσοχή στις ιστορίες
τους. Στα μάτια της ανθρωπότητας, είμαι μια «επιτροπή κατοίκων» που ειδικεύεται στην
επίλυση «οικογενειακών διαφορών» μεταξύ των «κατοίκων». Όταν οι άνθρωποι έρχονται
ενώπιόν Μου, κουβαλούν μαζί τους πάντοτε τους προσωπικούς λόγους τους και, με
υπερβάλλουσα προθυμία, αφηγούνται τις δικές τους «ασυνήθιστες εμπειρίες», προσθέτοντας
τα δικά τους σχόλια στην πορεία. Κοιτάζω την ασυνήθιστη συμπεριφορά των ανθρώπων: Τα
πρόσωπά τους είναι καλυμμένα με σκόνη —μια σκόνη που, υπό τη «διαβροχή» από τον
ιδρώτα, χάνει την «ανεξαρτησία» της καθώς αναμειγνύεται αμέσως με τον ιδρώτα, και τα
πρόσωπα των ανθρώπων «εμπλουτίζονται» κι άλλο, όπως η αμμώδης επιφάνεια σε μια
παραλία, στην οποία είναι ενίοτε ορατές πατημασιές. Τα μαλλιά τους μοιάζουν με εκείνα των
φαντασμάτων, θαμπά, στέκονται όρθια, σαν άχυρα κολλημένα σε μια σφαίρα. Επειδή είναι
υπερβολικά οξύθυμος, σε σημείο που τα ίδια τα μαλλιά του αγριεύουν οργισμένα, το πρόσωπό
του βγάζει σποραδικά «ατμούς», θαρρείς και «βράζει» ο ιδρώτας του. Εξετάζοντάς τον
προσεκτικά, βλέπω ότι το πρόσωπο του ανθρώπου καλύπτεται από «φλόγες» σαν ένας
φλεγόμενος ήλιος, γι’ αυτό αναδύεται θερμό αέριο απ’ αυτό, και ανησυχώ πραγματικά μήπως
ο θυμός του κάψει το πρόσωπό του, αν και ο ίδιος δεν δίνει καμία σημασία σε αυτό. Στο
σημείο αυτό, παροτρύνω τον άνθρωπο να κατευνάσει λίγο τον θυμό του, διότι σε τι ωφελεί
εξάλλου; Γιατί να βασανίζεσαι έτσι; Επειδή είναι θυμωμένος, οι τούφες άχυρου στην
επιφάνεια αυτής της «σφαίρας» έχουν σχεδόν καεί από τις φλόγες του ήλιου· σε τέτοιες
περιπτώσεις, ακόμα και η «σελήνη» γίνεται κόκκινη. Προτρέπω τον άνθρωπο να μετριάσει
τον θυμό του —είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η υγεία του. Αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει τη
συμβουλή Μου· αντιθέτως, συνεχίζει να Μου «υποβάλλει καταγγελίες». Σε τι ωφελεί αυτό; Η
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γενναιοδωρία Μου δεν είναι αρκετή για να την απολαύσει ο άνθρωπος; Ή μήπως ο άνθρωπος
αρνείται αυτό που του δίνω; Σε μια ξαφνική έκρηξη θυμού, αναποδογυρίζω το τραπέζι, και ο
άνθρωπος δεν τολμά να συνεχίσει την αφήγηση συναρπαστικών επεισοδίων από την ιστορία
του· τρέμει μήπως τον οδηγήσω σε κάποιο «κέντρο κράτησης» για να ηρεμήσει για λίγες
μέρες, και αρπάζει την ευκαιρία που του προσφέρει το ξέσπασμά Μου για να φύγει
διακριτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο άνθρωπος δεν θα ήταν ποτέ πρόθυμος να
εγκαταλείψει τέτοια πράγματα, μα θα συνέχιζε να φλυαρεί για τις δικές του ανησυχίες. Ακόμη
και ο ήχος του Με ενοχλεί. Γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο περίπλοκη στα μύχια της καρδιάς
της; Μήπως έχω εγκαταστήσει υπερβολικά πολλά «εξαρτήματα» στον άνθρωπο; Γιατί
πάντοτε παίζει θέατρο μπροστά Μου; Δεν μπορεί να είμαι «σύμβουλος» για την επίλυση
«αστικών διαφορών», σωστά; Ζήτησα από τον άνθρωπο να έρθει σ’ Εμένα; Δεν μπορεί να
είμαι ο ειρηνοδίκης της κομητείας, σωστά; Γιατί οι υποθέσεις μεταξύ των ανθρώπων
υποβάλλονται πάντοτε ενώπιόν Μου; Ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα κρίνει σκόπιμο να αναλάβει
την ευθύνη του εαυτού του και να μη Με ενοχλεί, διότι έχω πάρα πολύ έργο να επιτελέσω.
18 Μαΐου 1992

Κεφάλαιο 44
Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το έργο Μου ως συμπλήρωμα, δεν απέχουν από το φαγητό
ή τον ύπνο για χάρη του, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή παρά να θέσω τις δέουσες απαιτήσεις
στον άνθρωπο που αρμόζουν στη στάση του απέναντί Μου. Θυμάμαι ότι κάποτε έδωσα στον
άνθρωπο μεγάλη χάρη και πολλές ευλογίες, αλλά αφού τα άρπαξε, έφυγε αμέσως. Ήταν σαν
να του τα έδινα ασυνείδητα. Συνεπώς, ο άνθρωπος Με αγαπούσε ανέκαθεν εν μέσω των
αντιλήψεών του. Θέλω ο άνθρωπος να Με αγαπάει αληθινά, αλλά σήμερα, οι άνθρωποι
εξακολουθούν να χαζολογούν, ανίκανοι να Μου προσφέρουν αληθινή αγάπη. Στη φαντασία
τους, πιστεύουν ότι αν Μου προσφέρουν αληθινή αγάπη, δεν θα τους μείνει τίποτα. Όταν
προβάλλω αντιρρήσεις, ολόκληρο το σώμα τους τρέμει —εντούτοις, παραμένουν απρόθυμοι
να Μου προσφέρουν αληθινή αγάπη. Είναι σαν να περιμένουν κάτι, οπότε κοιτάζουν
μπροστά, χωρίς να Μου λένε ποτέ την αλήθεια γι’ αυτό που συμβαίνει. Είναι λες και το στόμα
τους είναι σφραγισμένο με αυτοκόλλητο, οπότε πάντα τραυλίζουν όταν μιλούν. Ενώπιον του
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ανθρώπου, όπως φαίνεται, έχω γίνει αδίστακτος καπιταλιστής. Οι άνθρωποι ανέκαθεν Με
φοβόνταν: με το που Με βλέπουν, γίνονται καπνός, τρομοκρατημένοι από τις ερωτήσεις που
θα τους κάνω σχετικά με τις περιστάσεις τους. Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο οι
άνθρωποι είναι ικανοί να προσφέρουν ειλικρινή αγάπη στους «συγχωριανούς τους», αλλά
αδυνατούν να αγαπήσουν Εμένα, που είμαι πνευματικά ανώτερος. Για τον λόγο αυτό
αναστενάζω: γιατί οι άνθρωποι προσφέρουν συνεχώς την αγάπη τους στον κόσμο των
ανθρώπων; Γιατί δεν μπορώ να δοκιμάσω την αγάπη του ανθρώπου; Μήπως επειδή δεν είμαι
άνθρωπος; Οι άνθρωποι Με αντιμετωπίζουν συνεχώς σαν αγριάνθρωπο. Λες και δεν διαθέτω
τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού ατόμου, και έτσι ενώπιόν Μου οι άνθρωποι πάντα
παίρνουν τάχα έναν υψηλό ηθικό τόνο. Συχνά Με σέρνουν ενώπιόν τους για να Με
επιπλήξουν, κατσαδιάζοντάς Με σαν να ήμουν παιδί προσχολικής ηλικίας. Διότι, στις
αναμνήσεις των ανθρώπων, είμαι κάποιος που είναι παράλογος και αμόρφωτος, παίζουν
πάντοτε τον ρόλο του εκπαιδευτή ενώπιόν Μου. Δεν παιδεύω ανθρώπους εξαιτίας των
αποτυχιών τους, αλλά τους παρέχω την κατάλληλη βοήθεια, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν
ένα τακτικό «οικονομικό βοήθημα». Επειδή ο άνθρωπος ζούσε ανέκαθεν εν μέσω
καταστροφής και δυσκολεύεται να ξεφύγει, και εν μέσω αυτής της καταστροφής πάντα Με
καλούσε, παραδίδω εγκαίρως στα χέρια του «προμήθειες σιτηρών», επιτρέποντας σε όλους
τους ανθρώπους να ζήσουν στη μεγάλη οικογένεια της νέας εποχής, και να βιώσουν τη
θαλπωρή της μεγάλης οικογένειας. Όταν παρατηρώ το έργο μεταξύ των ανθρώπων,
ανακαλύπτω πολλά ελαττώματα του ανθρώπου και, ως εκ τούτου, παρέχω στον άνθρωπο
βοήθεια. Ακόμη και τότε, εξακολουθεί να υπάρχει εξαιρετική φτώχεια μεταξύ των ανθρώπων,
οπότε χορήγησα την κατάλληλη φροντίδα στις «εξαθλιωμένες περιοχές», βγάζοντάς τους από
τη φτώχεια. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία εργάζομαι, επιτρέποντας σε όλους τους
ανθρώπους να απολαμβάνουν τη χάρη Μου όσο το δυνατόν περισσότερο.
Οι άνθρωποι στη γη υποφέρουν ασυνείδητα το παίδεμα, οπότε ανοίγω το μεγάλο χέρι
Μου και τους τραβώ στο πλευρό Μου, επιτρέποντάς τους την ευτυχία να απολαύσουν τη χάρη
Μου επί γης. Στη γη, τι δεν είναι κενό και άνευ αξίας; Περιδιαβαίνω όλα τα μέρη του
ανθρώπινου κόσμου, και παρόλο που υπάρχουν πολλά διάσημα μνημεία και όμορφα φυσικά
τοπία, όπου κι αν πηγαίνω έχει χαθεί η ζωντάνια εδώ και πολύ καιρό. Τότε μόνο αισθάνομαι
τη ζοφερή ατμόσφαιρα και την ερήμωση στη γη: στη γη, η ζωή έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ
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καιρό, υπάρχει μόνο η οσμή του θανάτου και έτσι, έχω καλέσει τον άνθρωπο να βιαστεί και
να φύγει από αυτή τη χώρα της δυστυχίας. Όλα όσα βλέπω θυμίζουν κενό. Έχω την ευκαιρία
να εκσφενδονίσω τη ζωή στο χέρι Μου προς όσους έχω επιλέξει. Στη στιγμή, φαίνεται ένα
πράσινο μπάλωμα πάνω στη γη. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να απολαύσουν ό,τι είναι
γεμάτο ζωντάνια πάνω στη γη, αλλά αυτό δεν Μου δίνει ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι ανέκαθεν
αγαπούσαν τα πράγματα πάνω στη γη, και ποτέ δεν έβλεπαν ότι ήταν κενά, συνεπώς, έχοντας
φθάσει σ’ αυτό το σημείο σήμερα, ακόμα δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν υπάρχει ζωή πάνω στη
γη. Σήμερα, καθώς περιδιαβαίνω το σύμπαν, οι άνθρωποι είναι σε θέση να απολαύσουν τη
χάρη του τόπου όπου βρίσκομαι, και το θεωρούν κεφάλαιο, χωρίς να επιδιώκουν ποτέ την
πηγή της ζωής. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό που προσφέρω ως κεφάλαιο, όμως κανείς τους δεν
προσπαθεί να εκπληρώσει τον αρχικό ρόλο της ζωντάνιας. Δεν γνωρίζουν πώς να
χρησιμοποιούν ή να αναπτύσσουν φυσικούς πόρους, και έτσι ζουν στη φτώχεια. Κατοικώ
ανάμεσα στους ανθρώπους, ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, όμως σήμερα οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μη Με γνωρίζουν. Αν και οι άνθρωποι Με έχουν βοηθήσει πολύ εξαιτίας του
ότι βρίσκομαι τόσο μακριά από το σπίτι Μου, είναι λες και δεν έχω ακόμα δημιουργήσει
δεσμούς καλής φιλία με τον άνθρωπο, οπότε αισθάνομαι ακόμα την αδικία του ανθρώπινου
κόσμου. Στα μάτια Μου, η ανθρωπότητα, τελικά, είναι κενή, και δεν υπάρχει κανένας
θησαυρός οποιασδήποτε αξίας μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ξέρω τι άποψη έχουν οι άνθρωποι
για την ανθρώπινη ζωή, αλλά συνολικά, η δική Μου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λέξη
«κενή». Ελπίζω ότι οι άνθρωποι δεν θα σχηματίσουν άσχημη άποψη για Μένα εξαιτίας αυτού
—έτσι, είμαι ειλικρινής, δεν προσπαθώ να είμαι ευγενικός. Ωστόσο, συμβουλεύω τους
ανθρώπους να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτό που σκέφτομαι, διότι τα λόγια Μου,
τελικά, τους βοηθούν. Δεν ξέρω αν κατανοούν οι άνθρωποι τον όρο «κενή». Ελπίζω ότι θα
καταβάλουν κάποια προσπάθεια σ’ αυτό το έργο. Θα έκαναν καλά να βιώσουν όντως την
ανθρώπινη ζωή, και να δουν αν μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πολύτιμα «ορυκτά» μέσα
της. Δεν προσπαθώ να μειώσω τη θετική στάση των ανθρώπων, θέλω μόνο να αποκτήσουν
κάποιες γνώσεις από τα λόγια Μου. Συνεχώς τρέχω πέρα δώθε για χάρη των ανθρώπινων
θεμάτων, αλλά παρόλο που έφτασα σ’ αυτό το σημείο σήμερα, οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα
πει ούτε ένα ευχαριστώ, σαν να είναι υπερβολικά απασχολημένοι και το έχουν ξεχάσει. Ακόμα
και σήμερα, δεν καταλαβαίνω τι αποτέλεσμα έχει το διαρκές καθημερινό τρέξιμο του
ανθρώπου. Μέχρι σήμερα, εξακολουθώ να μην έχω μια θέση στην καρδιά των ανθρώπων,
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οπότε πέφτω και πάλι σε βαθιά περισυλλογή. Έχω ξεκινήσει να ερευνώ «γιατί οι άνθρωποι
δεν έχουν μια καρδιά που να Με αγαπά πραγματικά»: θα βάλω τον άνθρωπο πάνω στο
«χειρουργικό τραπέζι», θα κάνω ανατομία στην «καρδιά» του, και θα δω τι τον εμποδίζει
στην καρδιά του από το να Με αγαπήσει πραγματικά. Κάτω από την επίδραση του
«νυστεριού», οι άνθρωποι σφίγγουν τα μάτια τους, περιμένοντας να ξεκινήσω, διότι εκείνη τη
στιγμή, έχουν λυγίσει εντελώς. Στην καρδιά τους βρίσκω πολλές άλλες αλλοιώσεις. Στην
καρδιά τους, κυρίαρχη θέση έχουν τα θέματα των ανθρώπων. Παρόλο που μπορεί να έχουν
ελάχιστα μόνο πράγματα έξω από το σώμα τους, όσα είναι μέσα στο σώμα τους είναι
αναρίθμητα. Λες και η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα μεγάλο κουτί αποθήκευσης, γεμάτο
πλούτη, οτιδήποτε θα είχαν ανάγκη ποτέ οι άνθρωποι. Μόνο τότε καταλαβαίνω γιατί οι
άνθρωποι δεν Μου δίνουν ποτέ καμιά σημασία: επειδή είναι πολύ αυτάρκεις —τι ανάγκη
έχουν τη βοήθεια Μου; Έτσι, αναχωρώ από τους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι δεν
χρειάζονται τη βοήθειά Μου. Γιατί να «ενεργώ αδιάντροπα» και να προκαλώ την αηδία τους;
Ποιος ξέρει γιατί, ανέκαθεν ήθελα να μιλήσω ανάμεσα στους ανθρώπους —σαν να μην
μπορώ να κάνω αλλιώς. Συνεπώς, οι άνθρωποι Με θεωρούν άχρηστο, Με αντιμετωπίζουν
συνεχώς ως κάποιον άνευ αξίας, δεν Με αντιμετωπίζουν ως κάποιον άξιο σεβασμού. Δεν Με
αγαπούν, και Με τραβάνε στο σπίτι τους ανά πάσα στιγμή και στη συνέχεια, Με πετούν και
πάλι έξω, «εκθέτοντάς» Με ενώπιον του κοινού. Νιώθω τη μέγιστη απέχθεια για την
επαίσχυντη συμπεριφορά του ανθρώπου και γι’ αυτό λέω με τόλμη ότι ο άνθρωπος δεν
διαθέτει συνείδηση. Αλλά οι άνθρωποι είναι αδιάλλακτοι, παίρνουν τα «σπαθιά και τα δόρατά
τους» και μάχονται εναντίον Μου, λέγοντας ότι τα λόγια Μου έρχονται σε αντίθεση με τις
πραγματικές συνθήκες, λέγοντας ότι τους διασύρω —αλλά δεν προβαίνω σε αντίποινα
εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς τους. Απλώς χρησιμοποιώ τις αλήθειες Μου για να κερδίσω
τους ανθρώπους, για να τους κάνω να νιώσουν ντροπή, οπότε κατόπιν υποχωρούν σιωπηλά.
Δεν ανταγωνίζομαι τον άνθρωπο, γιατί δεν υπάρχει κανένα όφελος. Θα συμμορφωθώ με το
καθήκον Μου και ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει επίσης να συμμορφωθεί με το καθήκον
του και να μην δρα εναντίον Μου. Δεν θα ήταν καλύτερο να ζήσουμε έτσι ειρηνικά; Γιατί να
χαλάσουμε τη σχέση μας; Τα πηγαίναμε καλά όλα αυτά τα χρόνια —γιατί να προκαλούμε
προβλήματα και στους δυο μας; Δεν θα έβλαπτε αυτό εκατέρωθεν τη φήμη μας; Εμείς
διατηρούμε μια «παλιά φιλία», μια «παλιά γνωριμία» εδώ και χρόνια —γιατί να χωρίσουμε με
558

πικρία; Ποιο το όφελος; Ελπίζω οι άνθρωποι να δώσουν προσοχή στις συνέπειες, να ξέρουν τι
είναι καλό γι’ αυτούς. Η στάση Μου απέναντι στον άνθρωπο σήμερα αρκεί για μια συζήτηση
που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή —γιατί οι άνθρωποι συνεχώς παραλείπουν να αναγνωρίσουν
την καλοσύνη Μου; Μήπως επειδή δεν διαθέτουν εκφραστική δύναμη; Δεν διαθέτουν
επαρκές λεξιλόγιο; Γιατί χάνουν διαρκώς τα λόγια τους; Ποιος αγνοεί το πώς Εγώ ο ίδιος
συμπεριφέρομαι; Οι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση των πράξεών Μου. Απλώς θέλουν
πάντα να εκμεταλλεύονται τους άλλους, οπότε δεν είναι ποτέ πρόθυμοι να παραμερίσουν τα
δικά τους συμφέροντα. Αν μία μόνο λέξη αγγίξει τα συμφέροντά τους, αρνούνται να
υποχωρήσουν μέχρις ότου έχουν το πάνω χέρι —και τι νόημα έχει αυτό; Αντί να
συναγωνίζονται για το πόσα μπορούν να προσφέρουν, οι άνθρωποι ανταγωνίζονται για το
πόσα μπορούν να κερδίσουν. Παρόλο που δεν υπάρχει τίποτα το απολαυστικό στην θέση
τους, την αγαπούν πάρα πολύ, και τη θεωρούν ως ανεκτίμητο θησαυρό —κι έτσι προτιμούν να
υπομένουν το παίδεμά Μου παρά να παραιτηθούν από τις ευλογίες της θέσης τους. Οι
άνθρωποι έχουν μεγάλη άποψη για τον εαυτό τους, οπότε δεν είναι ποτέ πρόθυμοι να
παραμερίσουν τον εαυτό τους. Ίσως υπάρχουν κάποιες μικρές ανακρίβειες στην εκτίμησή
Μου σχετικά με τον άνθρωπο ή ίσως να του έχω βάλει μια ταμπέλα μήτε σκληρή μήτε
επιεικής, αλλά, γενικά, ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα το εκλάβουν αυτό ως προειδοποίηση.
21 Μαΐου 1992

Κεφάλαιο 45
Κάποτε επέλεξα να κρατήσω στην οικία Μου τα ακριβά προϊόντα, ώστε να περιέχει
ασύγκριτα πλούτη και να είναι στολισμένη, πράγμα το οποίο Mου προκαλούσε ευχαρίστηση.
Εντούτοις, εξαιτίας της στάσης του ανθρώπου απέναντί Μου και εξαιτίας των κινήτρων των
ανθρώπων, δεν είχα άλλη επιλογή από το να βάλω κατά μέρος αυτό το έργο και να επιτελέσω
άλλο έργο. Θα χρησιμοποιήσω τα κίνητρα του ανθρώπου για να ολοκληρώσω το έργο Μου, θα
κατευθύνω τα πάντα ώστε να Με υπηρετούν και, ως αποτέλεσμα, θα κάνω την οικία Μου να
μην είναι πλέον ζοφερή και εγκαταλελειμμένη. Παρατήρησα κάποτε μεταξύ των ανθρώπων:
Ό,τι ήταν από σάρκα και οστά είχε πέσει σε λήθαργο, κανείς απολύτως δεν βίωνε την ευλογία
της ύπαρξής Μου. Οι άνθρωποι ζουν εν μέσω ευλογιών, αλλά δεν ξέρουν πόσο ευλογημένοι
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είναι. Εάν οι ευλογίες Μου προς την ανθρωπότητα δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα, ποιος από την
ανθρωπότητα θα κατάφερνε να φτάσει μέχρι το σήμερα χωρίς να χαθεί; Ο άνθρωπος ζει χάρη
στην ευλογία Μου και σημαίνει ότι ζει εν μέσω των ευλογιών Μου, γιατί αρχικά δεν είχε
τίποτα, γιατί αρχικά δεν είχε το κεφάλαιο να ζει ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Σήμερα,
συνεχίζω να βοηθάω τον άνθρωπο, και αποκλειστικά γι’ αυτό ο άνθρωπος στέκεται μπροστά
Μου, τυχερός που ξέφυγε από τον θάνατο. Οι άνθρωποι έχουν συνοψίσει τα μυστικά της
ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά κανείς δεν έχει ποτέ αντιληφθεί ότι αυτή είναι η ευλογία Μου.
Ως εκ τούτου, όλοι οι άνθρωποι καταριούνται την αδικία στον κόσμο, όλοι έχουν παράπονα
από Μένα εξαιτίας της δυστυχίας στη ζωή τους. Αν δεν υπήρχαν οι ευλογίες Μου, ποιος θα
έβλεπε το σήμερα; Όλοι οι άνθρωποι έχουν παράπονα από Μένα γιατί δεν μπορούν να
ζήσουν μέσα στις ανέσεις. Αν η ζωή του ανθρώπου ήταν χαρούμενη και άνετη, αν το ζεστό
«αεράκι της άνοιξης» φυσούσε στην καρδιά του ανθρώπου, προκαλώντας αξεπέραστη
ευχαρίστηση σε ολόκληρο το σώμα του, παίρνοντάς του κάθε πόνο, τότε ποιος άνθρωπος θα
πέθαινε παραπονεμένος; Δυσκολεύομαι πολύ να κερδίσω την απόλυτη ειλικρίνεια του
ανθρώπου, διότι οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά πανούργα σχέδια —τόσα που προκαλούν
ζάλη. Αλλά όταν τους φέρνω αντιρρήσεις, Με αγνοούν επιδεικτικά, δεν Μου δίνουν σημασία,
διότι οι αντιρρήσεις Μου έχουν αγγίξει την ψυχή τους, αφήνοντάς τους ανίκανους να
διαπαιδαγωγηθούν εξολοκλήρου, οπότε οι άνθρωποι αποστρέφονται την ύπαρξή Μου, διότι
ανέκαθεν Μου άρεσε να τους «ταλαιπωρώ». Εξαιτίας των λόγων Μου, οι άνθρωποι
τραγουδούν και χορεύουν, εξαιτίας των λόγων Μου, σκύβουν το κεφάλι τους σιωπηλά και
εξαιτίας των λόγων Μου ξεσπούν σε κλάματα. Με τα λόγια Μου, οι άνθρωποι απελπίζονται,
με τα λόγια Μου, κερδίζουν το φως για να επιβιώσουν, εξαιτίας των λόγων Μου,
στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους, άυπνοι μέρα-νύχτα, και εξαιτίας των λόγων Μου, τρέχουν
άσκοπα πέρα δώθε. Τα λόγια μου βυθίζουν τους ανθρώπους στον Άδη και στη συνέχεια τους
βυθίζουν σε παίδεμα —αλλά χωρίς να το συνειδητοποιούν, οι άνθρωποι απολαμβάνουν και τις
ευλογίες Μου. Είναι αυτό εφικτό από τον άνθρωπο; Μπορεί να έρθει ως αντάλλαγμα για τις
άοκνες προσπάθειες των ανθρώπων; Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τις ενορχηστρώσεις των
λόγων Μου; Έτσι, εξαιτίας των ελλείψεων του ανθρώπου, προσφέρω τα λόγια Μου στην
ανθρωπότητα, κάνοντας τα λόγια Μου να θρέψουν τα ελαττώματα του ανθρώπου, φέρνοντας
ασύγκριτα πλούτη στη ζωή της ανθρωπότητας.
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Συχνά εξετάζω αναλυτικά τα λόγια και τις πράξεις των ανθρώπων. Στη συμπεριφορά και
τις εκφράσεις του προσώπου τους έχω ανακαλύψει πολλά «μυστήρια». Στις αλληλεπιδράσεις
των ανθρώπων με τους άλλους, τον κύριο λόγο έχουν οι «μυστικές συνταγές» —οπότε, όταν
έρχομαι σε επαφή με τον άνθρωπο, αυτό που κερδίζω είναι οι «μυστικές συνταγές της
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης», το οποίο καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν Με αγαπά. Συχνά
επιπλήττω τον άνθρωπο λόγω των ελλείψεών του, όμως δεν μπορώ να κερδίσω την
εμπιστοσύνη του. Ο άνθρωπος δεν θέλει να Με αφήσει να τον σκοτώσω, διότι στις «μυστικές
συνταγές της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης» του ανθρώπου, δεν έχει προκύψει ποτέ ότι ο
άνθρωπος υπέστη μια θανατηφόρα καταστροφή —απλώς είχε μερικές αναποδιές σε
περιόδους ατυχίας. Οι άνθρωποι φωνάζουν εξαιτίας των λόγων Μου, και οι παρακλήσεις τους
περιέχουν πάντα παράπονα για τη σκληρότητά Μου. Είναι σαν να ψάχνουν όλοι για την
αληθινή «αγάπη» Μου για τον άνθρωπο. Αλλά πώς θα μπορούσαν να βρουν την αγάπη Μου
στα αυστηρά λόγια Μου; Ως εκ τούτου, διαρκώς απελπίζονται εξαιτίας των λόγων Μου. Λες
και, μόλις διαβάζουν τα λόγια Μου, βλέπουν τον «Χάρο», κι έτσι τρέμουν από φόβο. Αυτό Με
κάνει δυστυχισμένο: γιατί οι άνθρωποι της σάρκας, που ζουν εν μέσω του θανάτου,
φοβούνται διαρκώς τον θάνατο; Είναι θανάσιμοι εχθροί ο άνθρωπος και ο θάνατος; Γιατί ο
φόβος του θανάτου πάντα προκαλεί πόνο στους ανθρώπους; Σε όλες τις «ιδιαίτερες»
εμπειρίες της ζωής τους, βιώνουν τον θάνατο μόνο ελάχιστα; Γιατί, σε ό,τι λένε, οι άνθρωποι
πάντα παραπονιούνται σχετικά μ’ Εμένα; Έτσι, συνοψίζω τον τέταρτο αφορισμό όσον αφορά
την ανθρώπινη ζωή: οι άνθρωποι Με υπακούν ελάχιστα, και συνεπώς Με μισούν διαρκώς.
Εξαιτίας του μίσους του ανθρώπου, συχνά φεύγω. Γιατί πρέπει να το ανεχτώ; Γιατί πρέπει
πάντα να προκαλώ αποστροφή στους ανθρώπους; Εφόσον οι άνθρωποι δεν καλωσορίζουν
την ύπαρξή Μου, γιατί πρέπει να ζω αδιάντροπα στον οίκο του ανθρώπου; Δεν έχω άλλη
επιλογή παρά να πάρω τις «αποσκευές» Μου και να εγκαταλείψω τον άνθρωπο. Ωστόσο, οι
άνθρωποι δεν αντέχουν να Με αφήσουν να φύγω, ποτέ δεν θέλουν να Με αφήσουν να φύγω,
κλαίνε και οδύρονται, τρέμοντας μήπως αναχωρήσω, κι έτσι χάσουν το στήριγμά τους στη
ζωή. Βλέποντας το ικετευτικό βλέμμα τους, η καρδιά Μου μαλακώνει. Μέσα στις θάλασσες
του κόσμου, ποιος είναι ικανός να Με αγαπήσει; Ο άνθρωπος καλύπτεται από βρώμικο νερό,
τον καταπίνει η δύναμη της θάλασσας. Αποστρέφομαι την ανυπακοή του ανθρώπου, αλλά
αισθάνομαι και συμπόνια για τη δυστυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας, διότι ο άνθρωπος,
τελικά, εξακολουθεί να είναι θύμα. Πώς μπορώ να πετάξω τον άνθρωπο στο νερό όταν είναι
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αδύναμος και ανίσχυρος; Είμαι άραγε τόσο σκληρός ώστε να τον κλωτσήσω όταν έχει πέσει
κάτω; Είναι η καρδιά Μου άραγε τόσο αδίστακτη; Εξαιτίας της στάσης Μου απέναντι στην
ανθρωπότητα, ο άνθρωπος εισέρχεται σ’ αυτήν την εποχή μαζί Μου, εξαιτίας αυτού, πέρασε
αυτές τις εξαιρετικές ημέρες και νύχτες μαζί Μου. Σήμερα, οι άνθρωποι βρίσκονται σε αγωνία
χαράς, έχουν μεγαλύτερη αίσθηση της στοργής Μου και Με αγαπούν με μεγάλο σθένος,
επειδή υπάρχει ζωντάνια στη ζωή τους και παύουν να είναι άσωτοι υιοί που περιπλανιούνται
στα πέρατα της γης.
Στις ημέρες που ζω με τον άνθρωπο, οι άνθρωποι στηρίζονται σ’ Εμένα και επειδή
σκέφτομαι τον άνθρωπο στα πάντα, και είμαι σχολαστικός στη φροντίδα Μου γι’ αυτόν, οι
άνθρωποι ζουν πάντα μέσα στη ζεστή αγκαλιά Μου, χωρίς να υποφέρουν από τον μανιασμένο
άνεμο, τη δυνατή βροχή ή τον καυτό ήλιο. Οι άνθρωποι ζουν εν μέσω ευτυχίας και Με
αντιμετωπίζουν ως στοργική μητέρα. Οι άνθρωποι είναι σαν λουλούδια σε θερμοκήπιο,
εντελώς ανίκανοι να αντέξουν την επίθεση των «φυσικών καταστροφών», ανίκανοι να
παραμείνουν σταθεροί. Έτσι, τους βάζω μέσα στις δοκιμασίες των μαινόμενων θαλασσών, και
δεν μπορούν παρά να «αμφιταλαντεύονται» διαρκώς, δεν έχουν ουσιαστικά καμία δύναμη να
αντισταθούν, και επειδή τους λείπει ανάστημα και το σώμα τους είναι υπερβολικά αδύναμο,
έχω μια αίσθηση ευθύνης. Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, οι άνθρωποι υποβάλλονται
στις δοκιμασίες Μου, επειδή είναι υπερβολικά εύθραυστοι και αδυνατούν να αντέξουν τους
μανιασμένους ανέμους και τον καυτό ήλιο. Αυτό δεν είναι το σημερινό Μου έργο; Γιατί, όταν
έρχονται αντιμέτωποι με τις δοκιμασίες Μου, οι άνθρωποι ξεσπούν πάντα σε κλάματα; Τους
αδικώ; Τους σκοτώνω εσκεμμένα; Γιατί ο άνθρωπος που είναι αξιαγάπητος πεθαίνει, και δεν
πρόκειται να αναστηθεί ποτέ; Οι άνθρωποι πάντα Με αρπάζουν και δεν Με αφήνουν να
φύγω. Επειδή δεν ήταν ποτέ ικανοί να ζουν μόνοι τους, άφησαν ανέκαθεν το χέρι Μου να
τους οδηγεί, τρέμοντας μην τους πάρει κάποιος άλλος. Δεν καθοδηγείται άραγε ολόκληρη η
ζωή τους από Μένα; Κατά τη διάρκεια της ταραχώδους ζωής τους, καθώς έχουν διασχίσει
όλον τον κόσμο, έχουν βιώσει πολλές ταραχές· αυτά δεν προέρχονται από το χέρι Μου; Γιατί
οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να κατανοήσουν την καρδιά Μου; Γιατί πάντα παρεξηγούν τις
καλές Μου προθέσεις; Γιατί δεν μπορεί το έργο Μου να προχωρήσει ομαλά στη γη; Εξαιτίας
της αδυναμίας του ανθρώπου, ανέκαθεν απέφευγα τον άνθρωπο, πράγμα που Με γεμίζει
θλίψη: Γιατί δεν μπορεί να διεξαχθεί το επόμενο στάδιο του έργου Μου στον άνθρωπο; Έτσι,
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σιωπώ, προσεκτικά ζυγίζοντάς τον: Γιατί περιορίζομαι από τα ελαττώματα του ανθρώπου;
Γιατί πάντα ανακύπτουν εμπόδια στο έργο Μου; Σήμερα, δεν έχω βρει ακόμη μια πλήρη
απάντηση στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος πότε είναι ζεστός και πότε ψυχρός, δεν είναι ποτέ
φυσιολογικός, είτε Με μισεί θανάσιμα, είτε νιώθει τη μέγιστη αγάπη για Μένα. Εγώ, ο ίδιος ο
κανονικός Θεός, δεν μπορώ να αντέξω τέτοιο μαρτύριο από τον άνθρωπο. Επειδή οι
άνθρωποι ανέκαθεν δεν ήταν διανοητικά φυσιολογικοί, δείχνω ότι φοβάμαι λίγο τον
άνθρωπο, οπότε παρακολουθώντας την κάθε κίνησή του Με κάνει να σκεφτώ την ανωμαλία
του. Έχω ανακαλύψει άθελά Μου το μυστήριο όσον αφορά τον άνθρωπο: αποδεικνύεται ότι
υπάρχει ένας εγκέφαλος πίσω του. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι είναι πάντα τολμηροί και
γεμάτοι αυτοπεποίθηση, σαν να έχουν κάνει κάτι δικαιολογημένο. Έτσι, οι άνθρωποι πάντα
προσποιούνται ότι είναι ενήλικες και καλοπιάνουν το «μικρό παιδί». Παρακολουθώντας την
φαρσοκωμωδία του ανθρώπου, δεν μπορώ παρά να εξαγριωθώ: Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο
άστοργοι και ασεβείς προς τον εαυτό τους; Γιατί δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους; Έχουν
πεθάνει τα λόγια Μου; Είναι τα λόγια Μου εχθρός του ανθρώπου; Γιατί, όταν διαβάζουν τα
λόγια Μου, οι άνθρωποι γεμίζουν πικρία απέναντί Μου; Γιατί οι άνθρωποι προσθέτουν πάντα
τις σκέψεις τους στα λόγια Μου; Μήπως είμαι υπερβολικά παράλογος απέναντι στον
άνθρωπο; Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τα σκεφτούν αυτά, δηλαδή όσα περιέχουν τα λόγια
Μου.
24 Μαΐου 1992

Κεφάλαιο 46
Δεν γνωρίζω πόσο καλά τα πάνε οι άνθρωποι στο να κάνουν τα λόγια Μου τη βάση της
ύπαρξής τους. Πάντοτε ανησυχούσα για την ανθρώπινη μοίρα, αλλά οι άνθρωποι δε φαίνεται
να το συνειδητοποιούν —και σαν αποτέλεσμα αυτού, δεν έδωσαν ποτέ σημασία στις πράξεις
Μου, και ποτέ δεν ανέπτυξαν καμία λατρεία εξαιτίας της στάσης Μου απέναντι στον
άνθρωπο. Είναι σαν να απεκδύθηκαν των συναισθημάτων τους από καιρό για να
ικανοποιήσουν την καρδιά Μου. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις καταστάσεις, παραμένω
σιωπηλός ακόμη μια φορά. Γιατί δεν αξίζουν τα λόγια Μου περαιτέρω μελέτη από πλευράς
των ανθρώπων, περαιτέρω είσοδο; Είναι μήπως γιατί «δεν έχω πραγματικότητα» και
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προσπαθώ να ανακαλύψω κάτι για να το χρησιμοποιήσω εναντίον των ανθρώπων; Γιατί οι
άνθρωποι πάντοτε Μου δείχνουν «ειδική μεταχείριση»; Είμαι κάποιος ανήμπορος μέσα στον
ειδικό θάλαμό του; Γιατί, όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο που έφτασαν σήμερα,
οι άνθρωποι συνεχίζουν να Με κοιτάνε διαφορετικά; Υπάρχει κάποιο λάθος στη στάση Μου
έναντι του ανθρώπου; Σήμερα, έχω ξεκινήσει νέο έργο πάνω από τα σύμπαντα. Έδωσα στους
ανθρώπους της γης ένα νέο ξεκίνημα, και ζήτησα απ’ όλους να φύγουν από τον οίκο Μου. Και
επειδή στους ανθρώπους αρέσει πάντα να καλομαθαίνουν τους εαυτούς τους, τους
συμβουλεύω να έχουν αυτογνωσία, και να μην ενοχλούν διαρκώς το έργο Μου. Στον
«ξενώνα» που άνοιξα, τίποτα δεν προκαλεί την αηδία Μου περισσότερο από τον άνθρωπο,
γιατί οι άνθρωποι Μου προκαλούν πάντοτε προβλήματα και Με απογοητεύουν. Η
συμπεριφορά τους Με ντροπιάζει και δε μπόρεσα ποτέ να «κρατήσω ψηλά το κεφάλι Μου».
Έτσι, τους μιλάω ήρεμα και τους ζητώ να φύγουν από τον οίκο Μου όσο γίνεται πιο γρήγορα
και να σταματήσουν να τρώνε το φαγητό Μου δωρεάν. Αν θέλουν να παραμείνουν, τότε
πρέπει να υποστούν ταλαιπωρίες και να αντέξουν την συμμόρφωσή Μου. Νομίζουν ότι δεν
γνωρίζω και ότι αγνοώ τις πράξεις τους, κι έτσι στέκονται πάντοτε ευθυτενείς μπροστά Μου
χωρίς κανένα σημάδι πτώσης· απλά υποκρίνονται ότι είναι άνθρωποι για να έχουν απαρτία.
Όταν απαιτώ πράγματα από τους ανθρώπους, εκπλήσσονται: Ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι ο
Θεός που είναι ευχάριστος και καλοσυνάτος επί τόσα πολλά χρόνια, μπορεί να εκστομίσει
τέτοιες λέξεις, λέξεις άπονες και αδικαιολόγητες, και έτσι μένουν άφωνοι. Τις στιγμές αυτές,
βλέπω ότι το μίσος των ανθρώπων για Μένα στις καρδιές τους μεγαλώνει και πάλι γιατί
ξεκινούν και πάλι τα παράπονα. Κατηγορούν πάντοτε τη γη και βλασφημούν τον Ουρανό.
Αλλά στα λόγια τους δεν βρίσκω τίποτα που να καταριέται τον εαυτό τους γιατί η αγάπη τους
για τον εαυτό τους είναι μεγάλη. Συνοψίζω, επομένως, το νόημα της ανθρώπινης ζωής:
Επειδή οι άνθρωποι αγαπούν τον εαυτό τους πάρα πολύ, ολόκληρη η ζωή τους είναι γεμάτη
οδύνη και κενότητα, και επιφέρουν καταστροφή στον εαυτό τους εξαιτίας του μίσους τους για
Μένα.
Παρόλο που υπάρχει ανείπωτη «αγάπη» για Μένα στα λόγια του ανθρώπου, όταν
πηγαίνω αυτά τα λόγια για εξέταση στο «εργαστήριο» και τα παρατηρώ κάτω από το
μικροσκόπιο, αποκαλύπτεται όλο το περιεχόμενό τους με απόλυτη σαφήνεια. Στο σημείο
αυτό, έρχομαι ανάμεσα στους ανθρώπους ακόμη μία φορά για να τους αφήσω να ρίξουν μια
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ματιά στον «ιατρικό φάκελό τους» και να τους πείσω ειλικρινά. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν
τον φάκελό τους, τα πρόσωπά τους γεμίζουν στενοχώρια, νιώθουν λύπη στην καρδιά τους —
και ανυπομονούν τόσο ώστε βιάζονται να απαρνηθούν την κακία τους και να επιστρέψουν
στο σωστό μονοπάτι για να Με κάνουν ευτυχισμένο. Βλέποντας την αποφασιστικότητά τους,
είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, πλημμυρίζω από χαρά: «Στη γη, ποιος άλλος εκτός του
ανθρώπου θα μπορούσε να μοιρασθεί τη χαρά και τη λύπη του μαζί Μου; Ο άνθρωπος δεν
είναι ο ένας και μόνος;» Όμως, όταν φεύγω, οι άνθρωποι σκίζουν τους ιατρικούς φακέλους
τους και τους πετάνε στο πάτωμα πριν φύγουν καμαρωτοί. Από τότε, έχω δει πολύ λίγα
πράγματα στις πράξεις των ανθρώπων, τα οποία επιθυμεί η καρδιά Μου. Όμως, οι αποφάσεις
τους έχουν συσσωρευτεί μπροστά Μου σε μεγάλο βαθμό, και κοιτάζοντάς τες, νιώθω αηδία
γιατί μέσα σ’ αυτές δεν υπάρχει τίποτα που να Μ’ ευχαριστεί· είναι πολύ αλλοιωμένες.
Βλέποντας την αδιαφορία Μου για τις αποφάσεις τους, οι άνθρωποι αρχίζουν να
ψυχραίνονται. Κατόπιν, πολύ σπάνια κάποιος καταθέτει «αίτηση» γιατί η καρδιά του
ανθρώπου ποτέ δεν έχει επαινεθεί ενώπιόν Μου· αντίθετα, έχει γνωρίσει μόνο την απόρριψή
Μου —δεν υπάρχει πλέον πνευματική στήριξη στις ζωές των ανθρώπων, και ο ζήλος τους,
επομένως, εξαφανίζεται, και Εγώ δεν αισθάνομαι πλέον ότι ο καιρός είναι «καύσωνας.» Οι
άνθρωποι υποφέρουν πολύ στη ζωή τους μέχρι το σημείο, με την έλευση της κατάστασης
σήμερα, να «βασανίζονται» τόσο πολύ από Μένα ώστε να ταλαντεύονται μεταξύ ζωής και
θανάτου. Σαν αποτέλεσμα αυτού, σβήνει το φως από τα πρόσωπά τους και χάνουν τη
«ζωηρότητά» τους, γιατί όλοι έχουν «μεγαλώσει». Δεν αντέχω να βλέπω την αξιολύπητη
κατάσταση των ανθρώπων όταν εξευγενίζονται κατά τη διάρκεια της παίδευσης —όμως ποιος
μπορεί να αποκαταστήσει την αξιοθρήνητη ήττα της ανθρωπότητας; Ποιος μπορεί να σώσει
τον άνθρωπο από την άθλια ανθρώπινη ζωή; Γιατί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να
αποδεσμευτούν από την άβυσσο του ωκεανού των δεινών; Μήπως παγιδεύω τους ανθρώπους
επίτηδες; Οι άνθρωποι ποτέ δεν κατάλαβαν τη διάθεσή Μου, και έτσι μοιρολογώ προς το
σύμπαν ότι ανάμεσα σε όλα τα πράγματα στον ουρανό και τη γη, τίποτα δεν έχει κατανοήσει
την καρδιά Μου, τίποτα δεν Με αγαπάει αληθινά. Ακόμη και σήμερα, δεν ξέρω γιατί οι
άνθρωποι είναι ανίκανοι να Με αγαπήσουν. Μπορούν να Μου δώσουν την καρδιά τους,
μπορούν να θυσιάσουν το πεπρωμένο τους για Μένα, αλλά γιατί δεν μπορούν να Mου δώσουν
την αγάπη τους; Δεν διαθέτουν αυτό που ζητώ; Οι άνθρωποι μπορούν να αγαπούν τα πάντα
εκτός από Μένα —γιατί όμως δε μπορούν να Με αγαπήσουν; Γιατί κρύβεται πάντοτε η αγάπη
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τους; Γιατί, όπως στέκονται μπροστά Μου μέχρι τώρα, δεν έχω δει την αγάπη τους ποτέ;
Είναι κάτι που τους λείπει; Κάνω επίτηδες τα πράγματα δύσκολα για τους ανθρώπους; Έχουν
ακόμα ενδοιασμούς στην καρδιά τους; Φοβούνται μην αγαπήσουν το λάθος πρόσωπο και δεν
μπορέσουν να θεραπευτούν; Υπάρχουν αμέτρητα ασύλληπτα μυστήρια στον άνθρωπο και
έτσι είμαι πάντοτε «συνεσταλμένος και φοβισμένος» μπροστά του.
Σήμερα, τη στιγμή της προσέγγισης της πύλης της βασιλείας, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν
να προχωρούν μπροστά —αλλά όταν φτάνουν μπροστά στην πύλη, κλείνω την πύλη, κλείνω
τους ανθρώπους έξω και απαιτώ να δείξουν τις άδειες εισόδου. Την περίεργη αυτή κίνηση δεν
την περίμεναν οι άνθρωποι και όλοι μένουν έκθαμβοι. Γιατί η πύλη —που ήταν πάντοτε
ορθάνοιχτη— έχει ξαφνικά κλείσει ερμητικά σήμερα; Οι άνθρωποι χτυπούν τα πόδια τους και
βηματίζουν πάνω-κάτω. Φαντάζονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν να μπουν μέσα, αλλά
όταν Μου δίνουν τις ψεύτικες άδειες εισόδου τους, τις πετώ στη φωτιά επί τόπου —και,
βλέποντας τις «επίπονες προσπάθειές» τους μέσα στις φλόγες, χάνουν την ελπίδα τους.
Πιάνουν το κεφάλι τους, κλαίνε, παρακολουθούν τις όμορφες σκηνές μέσα στη βασιλεία αλλά
δε μπορούν να εισέλθουν. Και όμως δεν τους αφήνω να μπουν λόγω της αξιολύπητης
κατάστασής τους —ποιος μπορεί να διαταράξει το σχέδιό Μου όπως εκείνος θέλει; Δίνονται οι
ευλογίες του μέλλοντος σε αντάλλαγμα του ανθρώπινου ζήλου; Μήπως το νόημα της
ανθρώπινης ύπαρξης έγκειται στην είσοδο του ανθρώπου στη βασιλεία Μου όπως εκείνος
επιθυμεί; Είμαι τόσο τιποτένιος; Αν δεν υπήρχαν τα σκληρά λόγια Μου, δεν θα είχαν εισέλθει
οι άνθρωποι στη βασιλεία Μου πολύ καιρό πριν; Επομένως, οι άνθρωποι Με μισούν συνεχώς
εξαιτίας της ενόχλησης που τους προκαλεί η παρουσία Μου. Αν δεν υπήρχα, θα μπορούσαν
να απολαμβάνουν τις ευλογίες της βασιλείας στο παρόν —και θα υπήρχε ανάγκη να
υποβληθούν σε αυτή την ταλαιπωρία; Και έτσι λέω στους ανθρώπους ότι θα ήταν καλύτερα
να φύγουν, να εκμεταλλευτούν το πόσο καλά πηγαίνουν τα πράγματα στο παρόν για να βρουν
διέξοδο για τον εαυτό τους. Να εκμεταλλευτούν το παρόν, όσο είναι ακόμα νέοι, για να
μάθουν κάποιες δεξιότητες. Αν δεν το κάνουν, στο μέλλον θα είναι πολύ αργά. Στον οίκο Μου
κανείς δεν έλαβε ποτέ ευλογίες· λέω στους ανθρώπους να βιαστούν να φύγουν και να μην
κολλήσουν στη ζωή της «φτώχειας»· στο μέλλον θα είναι πολύ αργά για μεταμέλεια. Μην
είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σας, γιατί να μπείτε στον κόπο; Όμως, λέω επίσης στους
ανθρώπους ότι όταν δεν καταφέρνουν να λάβουν ευλογίες, κανείς δεν πρέπει να
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παραπονιέται για Μένα. Δεν έχω χρόνο να σπαταλήσω τα λόγια Μου στον άνθρωπο. Εύχομαι
αυτό να εντυπωθεί στο μυαλό των ανθρώπων, και να μην το ξεχάσουν —αυτά τα λόγια είναι η
άβολη αλήθεια Μου. Από καιρό έχω χάσει την πίστη Μου στον άνθρωπο. Από καιρό έχω
χάσει την ελπίδα Μου στους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν φιλοδοξίες, γιατί ποτέ δεν
κατάφεραν να Μου δώσουν μια καρδιά που να αγαπάει τον Θεό, αλλά αντίθετα Μου δίνουν
τα κίνητρά τους. Είπα πολλά στον άνθρωπο, αλλά επειδή οι άνθρωποι ακόμα αγνοούν τις
συμβουλές Μου μέχρι και σήμερα, τους λέω την άποψή Μου για να μην παρεξηγήσουν την
καρδιά Μου στο μέλλον. Το αν πεθάνουν ή ζήσουν στις επερχόμενες μέρες είναι δική τους
υπόθεση. Δεν έχω κανέναν έλεγχο επ’ αυτού. Ελπίζω να βρουν τον δρόμο τους για την
επιβίωση, και δεν έχω καμία δύναμη επ’ αυτού. Εφόσον ο άνθρωπος δεν Με αγαπά αληθινά,
οι δρόμοι μας απλά χωρίζουν· στο μέλλον δεν θα υπάρξουν άλλα λόγια μεταξύ μας, δεν θα
έχουμε πλέον τίποτα να συζητήσουμε, δεν θα ανακατευτούμε ο ένας με τον άλλον, ο καθένας
θα ακολουθήσει τον δρόμο του, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έλθουν να Με βρούνε, ποτέ δεν
θα ζητήσω ξανά τη «βοήθεια» του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι μεταξύ μας, και μιλήσαμε χωρίς
διφορούμενα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε ζητήματα στο μέλλον. Δεν κάνει αυτό τα
πράγματα πιο εύκολα; Ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και δεν έχει καμία σχέση με τον
άλλον —τι κακό υπάρχει σε αυτό; Ελπίζω οι άνθρωποι να το σκεφτούν αυτό λιγάκι.
28 Μαΐου 1992

Κεφάλαιο 47
Για να ωριμάσουν οι άνθρωποι ως προς τη ζωή και για να καταφέρουν οι άνθρωποι κι
Εγώ να επιτύχουμε αποτελέσματα στα κοινά μας ιδανικά, πάντα ενέδιδα στην ανθρωπότητα,
επιτρέποντας στους ανθρώπους να αποκτήσουν τροφή και θρέψη από τον λόγο Μου και να
λάβουν όλη την αφθονία Μου απ’ αυτόν. Ποτέ δεν έδωσα αιτία στους ανθρώπους για να
νιώσουν αμηχανία, αλλά ο άνθρωπος δεν λαμβάνει ποτέ υπόψη τα συναισθήματά Μου. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι αναίσθητοι και «περιφρονούν» τα πάντα εκτός
από Μένα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα, νιώθω συμπόνια γι’ αυτούς και κατά
συνέπεια δεν φείδομαι προσπαθειών γι’ αυτούς, ώστε να μπορούν να απολαύσουν όλη την
αφθονία της γης όσο τραβά η όρεξή τους κατά την παραμονή τους στη γη. Δεν μεταχειρίζομαι
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άδικα τον άνθρωπο και λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπους που Με έχουν ακολουθήσει εδώ
και πολλά χρόνια, έχω αναπτύξει μια τρυφερότητα στην καρδιά Μου γι’ αυτούς. Είναι σαν να
μην αντέχω να βάλω τα χέρια Μου πάνω τους και να κάνω το έργο Μου. Οπότε, βλέπω
λιπόσαρκους ανθρώπους που Με αγαπούν όπως αγαπούν και τον εαυτό Τους και στην καρδιά
Μου υπάρχει πάντα μια ανεξήγητη αίσθηση πόνου, αλλά ποιος θα παραβίαζε τους τύπους
εξαιτίας αυτού; Ποιος θα ενοχλείτο εξαιτίας αυτού; Παρόλα αυτά, έχω παραχωρήσει όλη Μου
την αφθονία στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να την απολαύσουν στο έπακρο, και δεν
τους έχω κακομεταχειριστεί σ’ αυτό το θέμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι
εξακολουθούν να βλέπουν το συμπονετικό και καλοπροαίρετο πρόσωπό Μου. Αυτό που κάνω
πάντα είναι να υπομένω και να περιμένω. Όταν οι άνθρωποι απολαύσουν τα πάντα,
ικανοποιηθούν και μετά βαρεθούν, θ’ αρχίσω να «ικανοποιώ» τα αιτήματά τους και θα
επιτρέψω σ’ όλους να ξεφύγουν από την άδεια ζωή τους, και στη συνέχεια δεν θα ξαναέχω
πλέον επαφή μαζί τους. Επάνω στη γη, παλιότερα κατέκλυσα την ανθρωπότητα με θαλασσινό
νερό, την εξουσίασα με λιμούς, την απείλησα με μάστιγες από έντομα, και χρησιμοποίησα
δυνατές βροχές για να την «ποτίσω», αλλά ο άνθρωπος ποτέ δεν ένιωσε πόσο κενή ήταν η
ζωή του. Τώρα ο άνθρωπος ακόμα δεν κατανοεί τη σημασία της ζωής πάνω στη γη. Θα
μπορούσε πιθανόν το γεγονός ότι ζει στην παρουσία Μου να είναι η πιο βαθιά και σημαντική
πτυχή της ανθρώπινης ζωής; Μήπως όταν ζει κανείς μέσα Μου αυτό του επιτρέπει να ξεφύγει
από την απειλή της καταστροφής; Πόσα ανθρώπινα σαρκία στη γη έχουν ζήσει με την
ελευθερία της απόλαυσης του εαυτού; Ποιος έχει διαφύγει από την κενότητα της ζωής με το
σαρκίο; Και ποιος θα το γνώριζε αυτό; Από τότε που Εγώ δημιούργησα την ανθρωπότητα και
μέχρι τώρα, κανείς δεν έχει ζήσει πιο σημαντική ζωή στη γη, κι έτσι ο άνθρωπος πάντα έχει
κατασπαταλήσει μια ζωή απόλυτης ασημαντότητας. Πάντως, κανείς δεν είναι πρόθυμος να
ξεφύγει από αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση και κανένας δεν είναι πρόθυμος να αποφύγει
την κενή και ανιαρή ζωή του. Στην εμπειρία της ανθρωπότητας, κανένας από όσους ζουν μες
στη σάρκα δεν έχει ξεφύγει από τα έθιμα του ανθρώπινου κόσμου, έστω κι αν αυτοί
εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι Με απολαμβάνουν. Αντ’ αυτού, αφήνουν πάντα τη φύση να
πάρει την πορεία της και εξαπατούν τον εαυτό τους.
Όταν θα έχω τερματίσει την ύπαρξη της ανθρωπότητας, δεν θα έχει απομείνει κανείς για
να αντέξει τον διωγμό από τη γη, και, στη συνέχεια, το μεγάλο Μου έργο μπορεί να θεωρηθεί
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πλήρως ολοκληρωμένο. Κατά τις έσχατες ημέρες που έχω ενσαρκωθεί, αυτό που θέλω να
πετύχω στο έργο Μου είναι να επιτρέψω στην ανθρωπότητα να κατανοήσει την κενότητα της
ζωής μέσα στο σαρκίο, και με αυτόν τον τρόπο θα εξαλείψω τη σάρκα. Κατόπιν, δεν θα
υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη, κανείς δεν θα ξανακλάψει ποτέ για την κενότητα της γης,
κανείς δεν θα ξαναμιλήσει για τις δυσκολίες της σάρκας, κανείς δεν θα ξαναδιαμαρτυρηθεί
ότι είμαι άδικος, και όλοι οι άνθρωποι και τα πράγματα θα εισέλθουν σε ανάπαυση. Στη
συνέχεια, κανείς δεν θα τρέχει από δω κι από κει, ούτε θα ψάχνει τριγύρω στη γη, γιατί οι
άνθρωποι θα έχουν βρει έναν κατάλληλο προορισμό για τον εαυτό τους. Εκείνη τη στιγμή, ένα
χαμόγελο θ’ απλωθεί πάνω στο πρόσωπό τους. Στη συνέχεια δεν θα ζητήσω τίποτα
περισσότερο από τον άνθρωπο και δεν θα έχω καμία περαιτέρω διαμάχη μαζί του· δεν θα
υπάρχει πλέον συνθήκη ειρήνης μεταξύ μας. Υπάρχω επάνω στη γη κι η ανθρωπότητα ζει
πάνω στη γη. Ζω και κατοικώ ανάμεσά τους. Οι άνθρωποι αισθάνονται την απόλαυση της
παρουσίας Μου· συνεπώς, είναι απρόθυμοι να φύγουν άνευ λόγου και αιτίας, και προτιμούν,
αντίθετα, να μείνω λίγο παραπάνω. Πώς μπορώ να στέκομαι και να βλέπω σκηνές δυστυχίας
διάχυτες πάνω στη γη και να μην κουνάω το δάχτυλό Μου για να βοηθήσω; Εγώ δεν είμαι
από τη γη. Λόγω της υπομονής Μου και μόνο παραμένω στη γη έως τη σήμερον ημέρα,
παρόλο που το κάνω αυτό με απροθυμία. Αν δεν υπήρχαν οι ατελείωτες δεήσεις των
ανθρώπων, θα είχα φύγει εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα οι άνθρωποι είναι σε θέση να
φροντίζουν τον εαυτό τους και δεν χρειάζονται τη βοήθειά Μου γιατί αυτοί έχουν ωριμάσει
και δεν χρειάζονται Εμένα να τους θρέψω. Συνεπώς, σκοπεύω να γιορτάσω τη νίκη μαζί με
τους ανθρώπους, και μετά θα τους αποχαιρετήσω, ώστε να το γνωρίζουν αυτό. Φυσικά, δεν
θα ήταν καλό να χωριστούμε υπό άσχημες συνθήκες, διότι δεν υπάρχει έχθρα ανάμεσά μας.
Γι’ αυτό και η φιλία μεταξύ μας θα είναι αιώνια. Ελπίζω ότι αφότου χωριστούμε, οι άνθρωποι
να μπορούν να συνεχίσουν την «κληρονομιά» Μου και να μην ξεχάσουν τις διδασκαλίες που
έχω προσφέρει κατά τη διάρκεια της ζωής Μου, να μην κάνουν κάτι που θα φέρει ντροπή στο
όνομά Μου και κρατήστε τον λόγο Μου κατά νου. Ελπίζω να βάλουν τα δυνατά τους οι
άνθρωποι να Με ικανοποιήσουν όταν θα έχω φύγει. Ελπίζω οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν
τον λόγο Μου ως θεμέλιο στη ζωή τους. Μη Με απογοητεύσετε, γιατί στην καρδιά Μου πάντα
ανησυχούσα για τους ανθρώπους κι ήμουν πάντα δεμένος μαζί τους. Κάποτε μαζευτήκαμε
μαζί με τους ανθρώπους και απολαύσαμε στη γη τις ίδιες ευλογίες που υπάρχουν και στους
ουρανούς. Έχω ζήσει μαζί με τον άνθρωπο κι έχω κατοικήσει μαζί του. Ο άνθρωπος πάντα Με
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αγαπούσε, και Εγώ πάντα τον αγαπούσα· είχαμε στοργή ο ένας για τον άλλο. Όταν θυμάμαι
τον χρόνο που πέρασα Εγώ με την ανθρωπότητα, θυμάμαι τις μέρες μας γεμάτες με γέλιο και
χαρά, καθώς και διαμάχες. Παρόλα αυτά, η αγάπη μεταξύ μας εκεί βασίστηκε και οι σχέσεις
που είχαμε μεταξύ μας δεν κόπηκαν ποτέ. Μέσα στα πολλά χρόνια επαφής μας, ο άνθρωπος
έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα επάνω Μου και έχω δώσει στον άνθρωπο πολλά πράγματα
για να τα απολαύσει, για τα οποία έχει πάντα εκφράσει μεγάλη ευγνωμοσύνη. Τώρα, η
συνάντησή μας δεν μοιάζει σε τίποτα με το παρελθόν· ποιος θα μπορούσε να χάσει αυτήν τη
στιγμή του αποχωρισμού μας; Ο άνθρωπος έχει βαθιά αγάπη για Μένα κι Εγώ έχω ατελείωτη
αγάπη γι’ αυτόν, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό; Ποιος θα τολμούσε να πάει ενάντια
στις απαιτήσεις του επουράνιου Πατέρα; Θα επιστρέψω στην κατοικία Μου, όπου θα
ολοκληρώσω ένα άλλο μέρος του έργου Μου. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε
και πάλι. Ελπίζω ο άνθρωπος να μη νιώσει μεγάλη θλίψη και να Με ικανοποιήσει πάνω στη
γη. Το πνεύμα Μου στον ουρανό συχνά θα του δίνει χάρι.
Τον καιρό της δημιουργίας, είχα προφητεύσει ότι κατά τις έσχατες ημέρες θα
δημιουργήσω μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι σε σύμπνοια μαζί Μου. Είχα προαναγγείλει
ότι αφού δημιουργούσα ένα υπόδειγμα πάνω στη γη κατά τις έσχατες ημέρες, θα επέστρεφα
στην κατοικία Μου. Όταν Με ικανοποιήσουν οι άνθρωποι συλλογικά, θα έχουν επιτύχει τις
απαιτήσεις Μου, κι Εγώ δεν θα έχω καμία επιπλέον απαίτηση απ’ αυτούς. Αντ’ αυτού, με τους
ανθρώπους θα πούμε ιστορίες από τα παλιά και μετά θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Ξεκινώ
αυτό το έργο και θα αφήσω τους ανθρώπους να προετοιμαστούν ψυχικά. Θα αφήσω όλους
τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις προθέσεις Μου, ώστε να μη Με παρανοήσουν ή να
πιστεύουν ότι είμαι σκληρός ή άκαρδος, κάτι που δεν είναι πρόθεσή Μου. Με αγαπούν οι
άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά αρνούνται να Μου επιτρέψουν να έχω έναν χώρο κατάλληλο
για ανάπαυση; Είναι απρόθυμοι οι άνθρωποι να δεηθούν στον επουράνιο Πατέρα για χάρη
Μου; Δεν έχει χύσει δάκρυα συμπόνιας ο άνθρωπος για Εμένα; Δεν έχουν βοηθήσει οι
άνθρωποι στην επίτευξη μιας άμεσης συνάντησης μεταξύ Μας, του Πατέρα και του Υιού;
Γιατί είναι απρόθυμοι τώρα; Έχει εκπληρωθεί η διακονία Μου επί της γης, κι αφού χωρίσουν
οι δρόμοι μας με τους ανθρώπους θα εξακολουθήσω να βοηθώ τους ανθρώπους —δεν είναι
καλό αυτό; Για να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο Μου και αμοιβαία επωφελές, πρέπει να
χωρίσουμε παρόλο που είναι οδυνηρό. Τα δάκρυά μας θα πέσουν σιωπηλά και δεν θα
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επιπλήττω πλέον τους ανθρώπους. Στο παρελθόν, έχω πει πολλά πράγματα που έχουν
τρυπήσει την καρδιά των ανθρώπων, κάνοντάς τους να χύσουν δάκρυα λύπης. Γι’ αυτό ζητώ
εδώ συγγνώμη από τους ανθρώπους και τους ζητώ συγχώρεση. Ζητώ να μη Με μισούν, γιατί
όλα αυτά είναι για το δικό τους καλό. Έτσι, ελπίζω οι άνθρωποι να κατανοούν την καρδιά
Μου. Παλιότερα είχαμε τις διαφορές μας, αλλά κοιτάζοντας πίσω, και οι δύο ωφεληθήκαμε.
Μέσα από αυτές τις διαφορές αναπτύχθηκε μια γέφυρα φιλίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων —
δεν είναι αυτό ο καρπός των συνεργατικών μας προσπαθειών; Όλοι θα πρέπει να το
απολαμβάνουμε αυτό. Ζητώ από τον άνθρωπο να συγχωρήσει τα προηγούμενα «λάθη» Μου,
και οι παραβάσεις των ανθρώπων θα ξεχαστούν κι αυτές. Όσο ο άνθρωπος είναι σε θέση να
ανταποδίδει την αγάπη Μου μελλοντικά, τότε αυτό θα παρηγορεί το πνεύμα Μου πάνω στους
ουρανούς. Δεν ξέρω ποια είναι η απόφαση των ανθρώπων εν προκειμένω ή κατά πόσον ο
άνθρωπος είναι πρόθυμος να εκπληρώσει το τελικό αίτημά Μου ή όχι. Δεν ζητώ τίποτα άλλο
από τους ανθρώπους, μόνο να Με αγαπούν κι αυτό είναι αρκετό. Μπορεί να γίνει αυτό;
Αφήστε στο παρελθόν όλα τα δυσάρεστα που συνέβησαν μεταξύ μας. Ας υπάρχει πάντα
αγάπη μεταξύ μας. Έχω δώσει στους ανθρώπους τόσο πολλή αγάπη, και οι άνθρωποι έχουν
καταβάλει πολύ βαρύ τίμημα για να Με αγαπούν. Συνεπώς, ελπίζω οι άνθρωποι να θεωρούν
πολύτιμη την άσπιλη και αγνή αγάπη μεταξύ μας, ώστε η αγάπη μας να εξαπλωθεί σ’ όλο τον
ανθρώπινο κόσμο και να περνάει αιώνια από γενιά σε γενιά. Όταν ξανασυναντηθούμε, ας
είμαστε συνδεδεμένοι με αγάπη, ώστε η αγάπη μας να συνεχιστεί για πάντα και να την
επαινούν και να μιλούν γι’ αυτή όλοι οι άνθρωποι. Αυτό θα Με ικανοποιούσε και θα έδειχνα
το χαμογελαστό Μου πρόσωπο στους ανθρώπους. Ελπίζω οι άνθρωποι να θυμούνται όλα όσα
τους έχω εμπιστευθεί.
1 Ιουνίου 1992

Παράρτημα:
Ερμηνείες των μυστηρίων των λόγων του Θεού
προς ολόκληρο το σύμπαν
(Ερμηνείες μερικών κεφαλαίων)
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Κεφάλαιο 1
Όπως δήλωσε ο Θεός: «Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τον πυρήνα του λόγου Μου, ούτε
τον σκοπό πίσω από αυτόν». Εάν δεν υπήρχε η καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού, αν δεν
υπήρχε η έλευση του λόγου Του, όλα θα χάνονταν υπό το παίδεμά Του. Γιατί ο Θεός δοκιμάζει
τον άνθρωπο τόσον καιρό; Και για τόσο μεγάλο διάστημα όπως πέντε μήνες; Αυτό είναι το
επίκεντρο της συναναστροφής μας, καθώς και το κεντρικό σημείο της σοφίας του Θεού.
Μπορούμε να υποθέσουμε το εξής: Αν δεν υπήρχε αυτή η δοκιμασία και αν ο Θεός δεν
επιτίθετο, δεν σκότωνε και δεν περιόριζε τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, εάν η οικοδόμηση
της εκκλησίας συνέχιζε μέχρι σήμερα, τότε τι θα είχε επιτευχθεί; Έτσι, στην πρώτη γραμμή
της ομιλίας Του, ο Θεός μπαίνει κατευθείαν στο θέμα και εξηγεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
του έργου αυτών των μηνών με οδυνηρή ακρίβεια! Έτσι καταδεικνύεται η σοφία των
πράξεων του Θεού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: διδάσκει στους ανθρώπους την
υποταγή και την ειλικρινή αφοσίωση μέσω της δοκιμασίας, καθώς και πώς να κατανοήσουν
καλύτερα τον Θεό μέσω οδυνηρού ραφιναρίσματος. Όσο περισσότερη απόγνωση βιώνουν οι
άνθρωποι, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να κατανοήσουν τον εαυτό τους. Και είναι
αλήθεια ότι όσο πιο οδυνηρό ραφινάρισμα αντιμετωπίζουν, τόσο περισσότερο κατανοούν τη
διαφθορά τους, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν επίσης ότι δεν είναι άξιοι να είναι
πάροχοι υπηρεσιών του Θεού και παρέχοντας αυτό το είδος υπηρεσίας, ανυψώνονται από
Αυτόν. Κι έτσι, αφότου έχει επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, όταν ο άνθρωπος έχει εξαντλήσει
κάθε κομμάτι του εαυτού του, ο Θεός εκφράζει άμεσα τους ήχους του ελέους, χωρίς να κρατά
τίποτα κρυφό. Φαίνεται αμέσως ότι η μέθοδος εργασίας του Θεού, μετά από τους λίγους
αυτούς μήνες, εκλαμβάνει το σήμερα ως την αφετηρία της· Αυτός το έχει καταστήσει σαφές
ώστε να το δουν όλοι. Επειδή, στο παρελθόν, ο Θεός είπε επανειλημμένα ότι «δεν είναι
εύκολο να κερδίσετε το δικαίωμα να λέγεστε λαός του Θεού», οπότε, καθώς έχει εκπληρώσει
αυτά τα λόγια στους ανθρώπους που αναφέρονται ως πάροχοι υπηρεσιών, όλοι μπορούν να
δουν ότι ο Θεός είναι άξιος εμπιστοσύνης πέραν πάσης αμφιβολίας. Όλα όσα λέει ο Θεός, θα
γίνουν πραγματικότητα σε διαφορετικό βαθμό, και ο λόγος Του δεν στερείται ουσίας ούτε
κατ’ ελάχιστον.
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Όταν οι άνθρωποι είναι απεγνωσμένοι και ταραγμένοι, αυτά τα λόγια από τον Θεό έχουν
αποτέλεσμα σε όλους όσοι νιώθουν απελπισμένοι, αναζωογονώντας τους. Προκειμένου να
εξαλείψει περαιτέρω την αμφιβολία, ο Θεός πρόσθεσε ότι «παρόλο που αναφέρονται ως λαός
Μου, αυτός ο τίτλος δεν είναι διόλου κατώτερος από το να αποκαλούνταν “υιοί” Μου». Σε
αυτό το σημείο, μπορεί κανείς να δει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να προστατεύσει την εξουσία
Του και όταν οι άνθρωποι θα την έχουν διαβάσει, θα πιστεύουν πιο έντονα ότι δεν είναι
τρόπος εργασίας, αλλά γεγονός. Προχωρώντας ένα βήμα περαιτέρω, για να παραμείνουν
ξεκάθαρα τα οράματα των ανθρώπων, στη νέα Του προσέγγιση διασαφηνίζεται η ταυτότητα
όλων των ανθρώπων. Αυτό αρκεί για να καταδείξει τη σοφία του Θεού και δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να μάθουν καλύτερα ότι ο Θεός μπορεί να δει μέσα στις
καρδιές των ανθρώπων· στις σκέψεις και στις ενέργειές τους, οι άνθρωποι είναι σαν
μαριονέτες, κι ο Θεός κινεί τα νήματα· αυτό είναι απόλυτο αδιαμφισβήτητο.
Στην αρχή, το πρώτο που είπε ο Θεός ήταν ότι το πρώτο στάδιο του έργου Του, «η
εξυγίανση της εκκλησίας», έχει ολοκληρωθεί. «Η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν κάποτε, και
το έργο Μου έχει εισέλθει σε νέα αφετηρία». Από τη δήλωση αυτή, μπορεί να δει κανείς ότι το
έργο του Θεού έχει εισέλθει σε νέα αφετηρία και αμέσως μόλις επεσήμανε τα σχέδια για το
επόμενο στάδιο του έργου Του σε εμάς —μετά την ολοκλήρωση της οικοδόμησης της
εκκλησίας, η ζωή της Εποχής της Βασιλείας θα ξεκινήσει. «Τώρα δεν είναι πλέον η εποχή της
οικοδόμησης της εκκλησίας, αλλά, αντιθέτως, η εποχή κατά την οποία η βασιλεία
ανοικοδομείται με επιτυχία». Επιπλέον, έχει πει ότι καθώς οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμα στη
γη, οι συναθροίσεις τους θα συνεχίσουν να αναφέρονται ως εκκλησία, αποφεύγοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την πραγματοποίηση μιας μη ρεαλιστικής «βασιλείας» όπως την έχουν
φανταστεί όλοι. Θα συνεχίσουμε με συναναστροφή πάνω στο ζήτημα των οραμάτων.
Τώρα είναι η εποχή της οικοδόμησης της βασιλείας και η αποπεράτωση της οικοδόμησης
της εκκλησίας. Και όμως, γιατί όλες οι συναθροίσεις θα εξακολουθούν να ονομάζονται
εκκλησία; Έχει ειπωθεί στο παρελθόν ότι η εκκλησία είναι ο πρόδρομος της βασιλείας και ότι
χωρίς την εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λόγος για τη βασιλεία. Η Εποχή της Βασιλείας ξεκινά
με τον Θεό να επιτελεί τη διακονία Του στη σάρκα, και η Εποχή της Βασιλείας έρχεται με τον
ενσαρκωμένο Θεό. Φέρνει την Εποχή της Βασιλείας, όχι την επίσημη κάθοδο της βασιλείας.
Αυτό δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Οι άνθρωποι για τους οποίους γίνεται λόγος,
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είναι άνθρωποι της Εποχής της Βασιλείας, όχι οι άνθρωποι της ίδιας της βασιλείας. Έτσι,
είναι λογικό ότι οι συναθροίσεις στη γη θα εξακολουθούν να αναφέρονται ως εκκλησία. Στο
παρελθόν, ενήργησε μέσω της κανονικής Του ανθρώπινης φύσης και δεν μαρτυρήθηκε ως ο
ίδιος ο Θεός, οπότε η Εποχή της Βασιλείας δεν είχε αρχίσει ακόμα μεταξύ των ανθρώπων.
Τουτέστιν, όπως έχω πει, το Πνεύμα Μου δεν είχε αρχίσει επίσημα να εργάζεται στην
ενσάρκωσή Μου. Τώρα που έχει κατατεθεί μαρτυρία για τον ίδιο τον Θεό, η βασιλεία
πραγματοποιείται μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσω να εργάζομαι μέσω
της θεϊκής φύσης Μου, οπότε, όσοι μπορούν να εκτιμήσουν τα λόγια Μου και τις πράξεις Μου
στη θεϊκή φύση, είναι γνωστοί ως ο λαός Μου της Εποχής της Βασιλείας. Από αυτό προέκυψε
«ο λαός του Θεού». Σε αυτό το στάδιο, εργάζομαι κυρίως και μιλάω μέσω της θεϊκής φύσης
Μου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει, ούτε μπορεί να διαταράξει το σχέδιό Μου. Μόλις
ο λόγος του Θεού φθάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το όνομά Του μαρτυρείται και ξεκινά
τις δοκιμασίες του ανθρώπου. Αυτό είναι το απόγειο της σοφίας στο έργο του Θεού. Αυτό
θέτει μια σταθερή βάση και βάζει τα θεμέλια για την αρχή του επόμενου σταδίου, καθώς και
για το τέλος του τελευταίου σταδίου. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το γνωρίζει αυτό. Αυτό
είναι το σημείο συνάντησης του πρώτου και του δεύτερου μέρους της εποχής της κρίσης.
Χωρίς λίγους μήνες ραφιναρίσματος του ανθρώπου, δεν θα μπορούσα να εργαστώ μέσω της
θεϊκής φύσης Μου. Αυτοί οι μήνες ραφιναρίσματος ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο
στάδιο του έργου Μου. Το τέλος του έργου αυτών των λίγων μηνών είναι ένα σημάδι της
εμβάθυνσης στην επόμενη φάση του έργου. Αν κάποιος κατανοήσει πραγματικά τον λόγο του
Θεού, μπορεί να καταλάβει ότι Αυτός χρησιμοποιεί αυτούς τους μήνες για να ξεκινήσει το
επόμενο στάδιο του έργου Του, ώστε να αποφέρει περισσότερους καρπούς. Επειδή η
παρεμπόδιση της ανθρώπινης φύσης Μου έχει δημιουργήσει ένα εμπόδιο στο επόμενο στάδιο
του έργου Μου, μέσα από αυτούς τους λίγους μήνες ραφιναρίσματος μέσω βασάνων,
επομένως, και οι δύο πλευρές διαπαιδαγωγούνται και έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη.
Τώρα μόνο, ως αποτέλεσμα αυτού, αρχίζει ο άνθρωπος να εκτιμά σαν θησαυρό τον τρόπο με
τον οποίο αναφέρομαι σε αυτόν. Επομένως, όταν ο Θεός, με ένα γύρισμα του πινέλου γραφής
Του, είπε ότι δεν θα αποκαλούσε πια τους ανθρώπους «παρόχους υπηρεσιών», αλλά,
αντιθέτως, «λαός του Θεού», όλοι τους κατακλύστηκαν από χαρά. Αυτή ήταν η Αχίλλειος
πτέρνα του ανθρώπου. Ο λόγος για τον οποίο μίλησε ο Θεός κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν
επακριβώς για να εντοπίσει αυτήν τη ζωτική αδυναμία του ανθρώπου.
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Προκειμένου να πείσει περαιτέρω όλους τους ανθρώπους και να επισημάνει τις
ακαθαρσίες στην αφοσίωση κάποιων ανθρώπων, ο Θεός προχώρησε παραπέρα για να
επισημάνει τα διάφορα άσχημα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και, με αυτόν τον τρόπο, έχει
εκπληρώσει τα λόγια Του όπως τα εξής: «Πόσοι Με αγαπούν πραγματικά; Ποιος δεν ενεργεί
με γνώμονα το μέλλον του; Ποιος δεν έχει παραπονεθεί ποτέ κατά τη διάρκεια των
δοκιμασιών του;» Από αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι μπορούν να δουν τη δική τους ανυπακοή,
την έλλειψη πίστης και ευσέβειας και έτσι, να δουν το έλεος και την αγάπη του Θεού,
ακολουθώντας όλους όσοι Τον αναζητούν σε κάθε βήμα της διαδρομής. Αυτό καταδεικνύεται
από τα ακόλουθα λόγια: «Όταν ένα μέρος των ανθρώπων είναι στο χείλος της φυγής, όταν
όλοι όσοι ελπίζουν ότι Εγώ θα αλλάξω τον τρόπο ομιλίας Μου έχουν απολέσει την ελπίδα,
εκφράζω τον λόγο της σωτηρίας και φέρνω όλους όσοι Με αγαπούν πραγματικά πίσω στην
βασιλεία Μου, ενώπιον του θρόνου Μου». Σε αυτό το σημείο, η φράση «όσοι Με αγαπούν
πραγματικά», και το ρητορικό ερώτημα «Πόσοι με αγαπούν πραγματικά;» δεν έρχονται σε
σύγκρουση. Υποδεικνύει ότι όσοι είναι ειλικρινείς, είναι ακάθαρτοι. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός
δεν γνωρίζει τίποτα. Επειδή ο Θεός μπορεί να δει βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, η
λέξη «ειλικρινείς» χρησιμοποιείται σαρκαστικά όσον αφορά τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα,
έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να δουν πιο καθαρά το χρέος τους στον Θεό, να
αναλάβουν περισσότερες ευθύνες, καθώς και να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι τα παράπονα
στην καρδιά τους προέρχονται εξ ολοκλήρου από τον Σατανά. Όλοι εκπλήσσονται όταν
βλέπουν κάποιον όρο όπως «αφοσίωση», σκεπτόμενοι από μέσα τους: «Ήταν πολλές οι
φορές που διαμαρτυρήθηκα εντονότατα κατά του Ουρανού και της γης, και πολλές οι φορές
που θέλησα να φύγω, αλλά επειδή φοβόμουν τα διοικητικά διατάγματα του Θεού, χειριζόμουν
με οποιονδήποτε τρόπο τα ζητήματα μόνο και μόνο για να ξεμπερδεύω με αυτά και να
ακολουθώ το πλήθος, περιμένοντας να με αντιμετωπίσει ο Θεός, σκεπτόμενος πως, αν η
κατάσταση αποδεικνυόταν πραγματικά χαμένη υπόθεση, θα υπήρχε και πάλι αρκετός χρόνος
να κάνω σιγά σιγά πίσω. Τώρα, όμως, ο Θεός μάς αποκαλεί τον αφοσιωμένο λαό Του. Μπορεί
στ’ αλήθεια ο Θεός να είναι ένας Θεός που βλέπει στα μύχια της καρδιάς των ανθρώπων;»
Μόνο στο τέλος ο Θεός επεσήμανε τις εσωτερικές καταστάσεις διαφόρων ειδών ανθρώπων,
ώστε να αποφευχθεί αυτού του είδους η παρεξήγηση. Αυτό έκανε τους ανθρώπους που είχαν
στην αρχή καχυποψία στην καρδιά τους, αλλά έδειχναν ευτυχισμένοι στα λόγια τους, να
εισέλθουν σε κατάσταση βεβαιότητας στην καρδιά, τα λόγια και τα μάτια. Κατ’ αυτόν τον
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τρόπο, ο αντίκτυπος του λόγου του Θεού στον άνθρωπο έχει φτάσει σε μεγαλύτερο βάθος, και
ως εκ τούτου, ο άνθρωπος δείχνει μεγαλύτερο φόβο, μεγαλύτερη ευσέβεια και έχει
κατανοήσει καλύτερα τον Θεό. Τέλος, για να μετριάσει τις ανησυχίες του ανθρώπου, ο Θεός
είπε: «Εντούτοις, καθώς το παρελθόν αποτελεί παρελθόν, και τώρα είμαστε στο παρόν, δεν
υπάρχει πλέον λόγος να λαχταράτε το παρελθόν ή να ανησυχείτε για το μέλλον». Αυτού του
είδους ο επιτακτικός, αρμονικός, εντούτοις λακωνικός τρόπος έκφρασης έχει ακόμη
μεγαλύτερη επίδραση, επιτρέποντας σε όλους όσοι διαβάζουν τα λόγια Του να δουν το φως
για άλλη μια φορά στην απόγνωση τους, κατόπιν να δουν την σοφία και τις πράξεις του Θεού,
μετά να κερδίσουν τον τίτλο του «λαού του Θεού», στη συνέχεια να εξαλείψουν τις
αμφιβολίες στην καρδιά τους και, τέλος, να καταφέρουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους από τα
μεταβαλλόμενα μοτίβα των ψυχολογικών τους καταστάσεων. Αυτές οι καταστάσεις
εμφανίζονται με τη σειρά, λύπη και πόνος, αγαλλίαση και χαρά. Ο Θεός έχει συλλάβει μια
ρεαλιστική σκιαγράφηση των ανθρώπων σε αυτό το κεφάλαιο. Είναι ρεαλιστική σε βαθμό
τελειότητας, κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει. Αποκαλύπτει πράγματι τα μυστικά
στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο άνθρωπος;
Ακόμη πιο σημαντικό είναι το παρακάτω χωρίο, στο οποίο ο Θεός αποκαλύπτει άμεσα
στον άνθρωπο το διοικητικό Του διάταγμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο: «Μεταξύ
των ανθρώπων, όσοι αντιτίθενται στην πραγματικότητα και δεν πράττουν σύμφωνα με την
καθοδήγησή Μου δεν θα έχουν καλή κατάληξη και θα αντιμετωπίσουν μόνο προβλήματα.
Από όσα συμβαίνουν στο σύμπαν, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο δεν έχω τον τελικό λόγο».
Δεν είναι αυτό το διοικητικό διάταγμα του Θεού; Στόχο έχει να δείξει ότι υπάρχουν αμέτρητα
παραδείγματα όσων ενεργούν εναντίον αυτού του διοικητικού διατάγματος. Επιπλέον, τους
προειδοποιεί όλους να μην σκέφτονται το πεπρωμένο τους. Αν κάποιος επιθυμεί να ξεφύγει
από την ενορχήστρωση του Θεού, οι συνέπειες θα είναι φρικτές, πέραν κάθε φαντασίας.
Επομένως, επιτρέπει σε όλους όσοι βιώνουν τη διαφώτιση και τη φώτιση σε αυτά τα λόγια να
κατανοήσουν καλύτερα το διοικητικό διάταγμα του Θεού, καθώς και να κατανοήσουν ότι η
μεγαλοπρέπειά Του δεν πρέπει να υβρίζεται, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο έμπειροι και
εγκρατείς, καταπράσινοι σαν ανεμοδαρμένα πεύκα που αψηφούν την απειλή του παγετού,
συνεχίζοντας να κοσμούν την ταχέως αναπτυσσόμενη πράσινη ζωτικότητα της φύσης. Αυτή η
δήλωση κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να αισθάνονται χαμένοι, σαν να έχουν
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περιπλανηθεί σε κάποιο λαβύρινθο. Αυτό συμβαίνει επειδή το περιεχόμενο του λόγου του
Θεού αλλάζει σχετικά γρήγορα, έτσι ώστε εννέα στους δέκα ανθρώπους εισέρχονται σε έναν
λαβύρινθο όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τις δικές τους διεφθαρμένες διαθέσεις. Χάριν
της πιο ομαλής διεξαγωγής του έργου, της εξάλειψης των αμφιβολιών του ανθρώπου και έτσι
ώστε όλοι να πιστέψουν περαιτέρω στην ακριβολογία του Θεού, τονίζει στο τέλος αυτού του
χωρίου: «Καθένας από όσους Με αγαπούν πραγματικά, θα επιστρέψει ενώπιον του θρόνου
Μου». Έτσι, όλοι όσοι έχουν υποβληθεί επί μήνες στο έργο Του, ανακουφίζονται από τη λύπη
τους σε μια στιγμή. Οι καρδιές τους, οι οποίες ένιωθαν ότι αιωρούνταν στον αέρα, γίνονται
και πάλι όπως ήταν κάποτε, θαρρείς και μια βαριά πέτρα έπεσε στο έδαφος. Δεν χρειάζεται
να σκέφτονται πλέον τη μοίρα τους· επιπλέον, πιστεύουν ότι ο Θεός δεν θα εκφράζει πλέον
λόγο που στερείται ουσίας. Καθώς οι άνθρωποι είναι αυτάρεσκοι, δεν υπάρχει ούτε ένας που
να μην πιστεύει ότι δείχνουν τη μέγιστη αφοσίωση προς τον Θεό. Γι’ αυτό, ο Θεός
υπογραμμίζει σκόπιμα τη λέξη «πραγματικά» —για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Το
πράττει αυτό για να ανοίξει τον δρόμο και να θέσει τα θεμέλια για το επόμενο στάδιο στο
έργο Του.

Κεφάλαιο 3
Σήμερα δεν είναι πλέον η Εποχή της Χάριτος ούτε η εποχή του ελέους, αλλά η Εποχή της
Βασιλείας κατά την οποία οι άνθρωποι του Θεού αποκαλύπτονται, η εποχή κατά την οποία ο
Θεός πράττει απευθείας μέσω της θεϊκής Του φύσης. Συνεπώς, σε αυτό το κεφάλαιο του
λόγου του Θεού, ο Θεός οδηγεί στο πνευματικό βασίλειο όλους όσους αποδέχονται τον λόγο
Του. Στην πρώτη παράγραφο, πραγματοποιεί προκαταβολικά αυτές τις ετοιμασίες, και εάν
κάποιος διαθέτει τη γνώση του λόγου του Θεού, θα ακολουθήσει το φυτό για να πάρει το
πεπόνι και θα κατανοήσει άμεσα αυτό που ο Θεός επιθυμεί να επιτύχει στους ανθρώπους
Του. Παλαιότερα, οι άνθρωποι δοκιμάζονταν μέσα από τον τίτλο «πάροχοι υπηρεσιών» και
σήμερα, αφού έχουν υποβληθεί στη δοκιμασία, ξεκινά επίσημα η εκπαίδευσή τους.
Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν το έργο του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό, με
βάση το θεμέλιο των λόγων του παρελθόντος, και οφείλουν να εκλαμβάνουν τα λόγια και το
άτομο, και το Πνεύμα και το άτομο, ως ένα αδιαίρετο σύνολο —ως ένα στόμα, μία καρδιά, μία
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πράξη και μία πηγή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απαίτηση που ο Θεός έχει από τον άνθρωπο
από τη στιγμή της δημιουργίας. Από αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Θεός επιθυμεί να
δαπανήσει ένα μέρος των προσπαθειών Του για τους ανθρώπους Του, ότι επιθυμεί να
φανερώσει ορισμένα σημεία και θαύματα σε αυτούς και, προπάντων, ότι επιθυμεί να κάνει
όλους τους ανθρώπους να υπακούν σε ολόκληρο το έργο και τον λόγο του Θεού. Από τη μία
πλευρά, ο Θεός επικυρώνει ο ίδιος τη μαρτυρία Του και, από την άλλη πλευρά, έχει αξιώσεις
από τους ανθρώπους Του και εξέδωσε ευθέως τα διοικητικά διατάγματα του Θεού που
απευθύνονται στα πλήθη: συνεπώς, εφόσον αποκαλείσθε οι άνθρωποί Μου, τα πράγματα δεν
είναι όπως ήταν παλαιότερα. Οφείλετε να ακούτε και να υπακούτε τις ομιλίες του Πνεύματός
Μου, να ακολουθείτε το έργο Μου προσεκτικά, και δεν επιτρέπεται να διαχωρίζετε το
Πνεύμα Μου από τη σάρκα Μου, διότι είμαστε εγγενώς ένα και εκ φύσεως αδιαχώριστα. Σε
αυτό το απόσπασμα, για να αποτραπούν οι άνθρωποι από την παραμέληση του
ενσαρκωμένου Θεού, δίνεται έμφαση στο «διότι είμαστε εγγενώς ένα και εκ φύσεως
αδιαχώριστα» ακόμα μία φορά. Καθώς αυτή η παραμέληση καθιστά αποτυχία για τον
άνθρωπο, αυτό αναγράφεται άλλη μια φορά στα διοικητικά διατάγματα του Θεού. Στη
συνέχεια, ο Θεός ενημερώνει τους ανθρώπους για τις συνέπειες της παραβίασης των
διοικητικών διαταγμάτων του Θεού, χωρίς να κρύβει τίποτα, λέγοντας ότι «θα υποστούν
απώλεια και θα μπορούν να πιουν μονάχα από το δικό τους πικρό ποτήρι». Επειδή ο
άνθρωπος είναι αδύναμος, όταν ακούει αυτά τα λόγια γίνεται αναπόφευκτα πιο
επιφυλακτικός απέναντι στον Θεό μέσα στην καρδιά του, καθώς το «πικρό ποτήρι» είναι
αρκετό για να κάνει τους ανθρώπους να αναλογιστούν για λίγο. Οι άνθρωποι ερμηνεύουν με
πολλούς τρόπους αυτό το «πικρό ποτήρι» για το οποίο μιλά ο Θεός: να κριθεί κανείς μέσω του
λόγου ή να εξοριστεί από τη βασιλεία, να απομονωθεί για ένα χρονικό διάστημα, η σάρκα του
να διαφθαρεί από τον Σατανά και να κατακτηθεί από κακά πνεύματα, το Πνεύμα του Θεού να
τον απαρνηθεί ή η σάρκα του να παύσει να υπάρχει και να σταλεί στον Άδη. Οι συγκεκριμένες
ερμηνείες είναι αυτές που μπορεί να κατασκευάσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και συνεπώς οι
άνθρωποι δεν δύνανται να προχωρήσουν πέρα από αυτές τις ερμηνείες με τη φαντασία τους.
Όμως οι σκέψεις του Θεού διαφέρουν από εκείνες του ανθρώπου· δηλαδή, το «πικρό ποτήρι»
δεν αναφέρεται σε κανένα από τα παραπάνω, αλλά στον βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι
γνωρίζουν τον Θεό αφότου λάβουν τη αντιμετώπιση του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, όταν
κάποιος διαχωρίζει αυθαίρετα το Πνεύμα του Θεού από τον λόγο του ή όταν διαχωρίζει τον
578

λόγο από το άτομο ή το Πνεύμα από τη σάρκα με την οποία ο Θεός ενδύει τον Εαυτό Του,
αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα ανίκανος να γνωρίσει τον Θεό μέσα από τον λόγο Του,
αλλά επίσης, αν γίνει λίγο καχύποπτος απέναντι στον Θεό, θα τυφλώνεται συνεχώς. Δεν είναι
όπως το φαντάζονται οι άνθρωποι, ότι αποκόβονται κατευθείαν. Αντιθέτως, γεύονται
σταδιακά την παίδευση του Θεού —δηλαδή, πέφτουν σε μεγάλες καταστροφές και κανείς δεν
μπορεί να είναι συμβατός με αυτούς, σαν να έχουν κυριευθεί από κακά πνεύματα, σαν να
είναι μια μύγα χωρίς κεφάλι που χτυπά με δύναμη όπου βρει. Παρά το γεγονός αυτό,
εξακολουθούν να μην είναι ικανοί να φύγουν. Στην καρδιά τους τα πράγματα είναι
απερίγραπτα δύσκολα, σαν να βιώνουν ανείπωτο πόνο στην καρδιά τους —ωστόσο, δεν
μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους και περνούν όλη την ημέρα ονειροπολώντας, χωρίς να
μπορούν να νιώσουν τον Θεό. Αυτές είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες τα διοικητικά
διατάγματα του Θεού απειλούν τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα εκείνοι να μην τολμούν να
φύγουν από την εκκλησία παρόλο που δεν λαμβάνουν καθόλου ευχαρίστηση —αυτή είναι η
αποκαλούμενη «εσωτερική και εξωτερική επίθεση» και είναι τρομερά δύσκολο για τους
ανθρώπους να την υφίστανται. Αυτά που ειπώθηκαν εδώ διαφέρουν από τις αντιλήψεις των
ανθρώπων —διότι, υπό αυτές τις συνθήκες, εκείνοι εξακολουθούν να αναζητούν τον Θεό, και
αυτό συμβαίνει όταν ο Θεός γυρίζει την πλάτη Του σε αυτούς, ενώ το σπουδαιότερο είναι ότι,
ακριβώς όπως οι άπιστοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς ανίκανοι να νιώσουν τον Θεό. Ο
Θεός δεν σώζει άμεσα τέτοιους ανθρώπους. Όταν αδειάσει το πικρό ποτήρι τους, τότε φτάνει
η τελευταία μέρα τους. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, αυτοί εξακολουθούν να αναζητούν τη
βούληση του Θεού, επιθυμώντας να λάβουν λίγη ακόμα ευχαρίστηση —όμως αυτή η φορά
είναι διαφορετική από το παρελθόν, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.
Στη συνέχεια, ο Θεός εξηγεί σε όλους τις θετικές όψεις κι έτσι εκείνοι αποκτούν ζωή για
άλλη μία φορά —διότι, σε περασμένες εποχές, ο Θεός έλεγε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν
είχαν ζωή, όμως σήμερα ο Θεός μιλά ξαφνικά για τη «ζωή που εμπεριέχεται εντός». Μόνο
μέσα από τα λόγια σχετικά με τη ζωή γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι η ζωή του Θεού μπορεί να
εξακολουθεί να υπάρχει μέσα τους. Με αυτόν τον τρόπο, η αγάπη τους για τον Θεό αυξάνεται
σε μεγάλο βαθμό και εκείνοι αποκτούν μεγαλύτερη γνώση της αγάπης και του ελέους του
Θεού. Συνεπώς, αφότου οι άνθρωποι αντικρίσουν αυτά τα λόγια, μετανοούν για τα λάθη που
έκαναν στο παρελθόν και χύνουν κρυφά δάκρυα μεταμέλειας. Οι περισσότεροι, επίσης,
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αποφασίζουν αθόρυβα ότι οφείλουν να ικανοποιούν τον Θεό. Μερικές φορές, τα λόγια του
Θεού διαπερνούν τα εσώψυχα των ανθρώπων και είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να τα
αποδεχθούν και να είναι γαλήνιοι. Ορισμένες φορές, τα λόγια του Θεού είναι ειλικρινή και
ζεσταίνουν τις καρδιές των ανθρώπων και, αφού οι άνθρωποι τα διαβάσουν, νιώθουν σαν
ένας αμνός που είχε χαθεί και ο οποίος ξαναβλέπει τη μητέρα του μετά από πολλά χρόνια. Τα
μάτια τους γεμίζουν με δάκρυα, κατακλύζονται από συναισθήματα και λαχταρούν να πέσουν
στην αγκαλιά του Θεού, κλαίγοντας με αναφιλητά, απελευθερώνοντας τον απερίγραπτο πόνο
που κατοικούσε στις καρδιές τους για πολλά χρόνια, έτσι ώστε να δείξουν την αφοσίωσή τους
στον Θεό. Λόγω της πολύμηνης δοκιμασίας έχουν γίνει λίγο υπερευαίσθητοι, σαν να έχουν
μόλις υποστεί νευρικό κλονισμό, σαν ένας άνθρωπος που ήταν κατάκοιτος για χρόνια. Για να
παγιωθεί η πίστη των ανθρώπων στα λόγια του Θεού, πολλές φορές ο Θεός τονίζει τα
ακόλουθα: «Για να προχωρήσω ομαλά και απρόσκοπτα στο επόμενο στάδιο του έργου Μου,
αξιοποιώ τον εξευγενισμό των λέξεων για να δοκιμάσω όλους όσους ανήκουν στον οίκο Μου».
Εδώ ο Θεός λέει «για να δοκιμάσω όλους όσους ανήκουν στον οίκο Μου». Η προσεκτική
ανάγνωση αυτής της φράσης δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι δρουν ως πάροχοι υπηρεσιών,
εξακολουθούν να είναι άνθρωποι που ανήκουν στον οίκο του Θεού. Επιπλέον, αυτά τα λόγια
δίνουν έμφαση στην ειλικρίνεια του Θεού αναφορικά με τον τίτλο «οι άνθρωποι του Θεού»,
ανακουφίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν ο Θεός τονίζει επαναλαμβανόμενα
τις πολλές ενδείξεις που δίνει στους ανθρώπους, αφότου εκείνοι έχουν διαβάσει τα λόγια του
Θεού, ή χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ακόμα ο τίτλος «οι άνθρωποι του Θεού»; Μήπως το κάνει
για να δείξει ότι Εκείνος είναι ο Θεός που κοιτάζει βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου;
Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος και εδώ έχει μονάχα δευτερεύουσα σημασία. Ο Θεός το κάνει
αυτό για να κάνει όλους τους ανθρώπους να πειστούν απόλυτα, έτσι ώστε μέσω του λόγου του
Θεού κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα δικά του ελαττώματα και τις δικές
του παρελθοντικές ατέλειες σε ότι αφορά τη ζωή και, το σπουδαιότερο, ο Θεός το κάνει αυτό
για να θέσει τα θεμέλια για το επόμενο βήμα του έργου Του. Οι άνθρωποι μπορούν να
πασχίσουν να γνωρίσουν τον Θεό και να επιδιώξουν να μιμηθούν τον Θεό μονάχα εάν
βασίζονται στην αυτογνωσία τους. Χάρη σε αυτά τα λόγια οι άνθρωποι αλλάζουν και από
αρνητικοί και παθητικοί γίνονται θετικοί και ενεργητικοί, και αυτό θέτει τις βάσεις για το
δεύτερο μέρος του έργου του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι, με αυτό το στάδιο του έργου ως
θεμέλιο, το δεύτερο μέρος του έργου του Θεού γίνεται πανεύκολο και απαιτεί ελάχιστη
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προσπάθεια. Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι αποβάλλουν τη θλίψη από τις καρδιές τους και
γίνονται θετικοί και ενεργητικοί, ο Θεός αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία Του να έχει άλλες
αξιώσεις από τους ανθρώπους Του: «Τα λόγια Μου απελευθερώνονται και εκφέρονται
οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε μέρος, και έτσι οφείλετε κι εσείς να γνωρίζετε διαρκώς
τους εαυτούς σας ενώπιόν Μου. Διότι το σήμερα διαφέρει εν τέλει από ό,τι συνέβη στο
παρελθόν, και δεν μπορείς πλέον να επιτυγχάνεις ό,τι επιθυμείς. Αντιθέτως, οφείλεις, υπό την
καθοδήγηση των λόγων Μου, να είσαι ικανός να καθυποτάσσεις το σώμα σου, οφείλεις να
χρησιμοποιείς τα λόγια Μου ως στήριγμα και δεν πρέπει να πράττεις απερίσκεπτα». Σε αυτό
το απόσπασμα, ο Θεός τονίζει κυρίως «τα λόγια Μου». Στο παρελθόν μιλούσε επίσης πολλές
φορές για «τα λόγια Μου» και συνεπώς κάθε άνθρωπος θα έστρεφε αναπόφευκτα εν μέρει
την προσοχή του σε αυτό. Επισημαίνεται έτσι ο πυρήνας του επόμενου σταδίου του έργου του
Θεού: όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να στρέφουν την προσοχή τους στα λόγια του Θεού και δεν
επιτρέπεται να αγαπούν οτιδήποτε άλλο. Όλοι οφείλουν να λατρεύουν τα λόγια που
εκφέρονται από το στόμα του Θεού και να μην παίζουν μαζί τους, και έτσι θα παύσουν οι
προηγούμενες συνθήκες που ίσχυαν στην εκκλησία, κατά τις οποίες ένας άνθρωπος διάβαζε
τα λόγια του Θεού και πολλοί έλεγαν Αμήν και ήταν υπάκουοι. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι
δεν γνώριζαν τα λόγια του Θεού αλλά τα χρησιμοποιούσαν ως όπλο με το οποίο
υπερασπίζονταν τους εαυτούς τους. Για να το αντιστρέψει αυτό, ο Θεός στη γη έχει νέες,
υψηλότερες απαιτήσεις από τον άνθρωπο στη γη. Για να αποτραπούν οι άνθρωποι από το να
γίνουν αρνητικοί και παθητικοί αφότου δουν τις υψηλές απαιτήσεις του Θεού και τις
αυστηρές προϋποθέσεις Του, πολλές φορές ο Θεός ενθαρρύνει τους ανθρώπους λέγοντας:
«εφόσον τα πράγματα έχουν γίνει έτσι μέχρι σήμερα, δεν χρειάζεται να αισθάνεστε
υπερβολικά ανήσυχοι και μετανιωμένοι για τις παρελθοντικές σας ενέργειες και πράξεις. Η
μεγαλοθυμία Μου είναι τόσο απεριόριστη όσο η θάλασσα και ο ουρανός —πώς θα ήταν
δυνατόν να μη γνωρίζω τις ικανότητες και τη γνώση του ανθρώπου για Μένα σαν την παλάμη
του χεριού Μου;» Αυτά τα σοβαρά και ειλικρινή λόγια ανοίγουν ξαφνικά το μυαλό των
ανθρώπων και τους μεταφέρουν αμέσως από την απελπισία στην αγάπη προς τον Θεό, στη
θετικότητα και στην ενεργητικότητα, διότι ο Θεός ομιλεί αντιλαμβανόμενος τις αδυναμίες
στις καρδιές των ανθρώπων. Χωρίς οι άνθρωποι να το συνειδητοποιούν, αισθάνονται πάντοτε
ντροπή για τις παρελθοντικές τους πράξεις ενώπιον του Θεού και εκφράζουν τη μεταμέλειά
τους ξανά και ξανά. Συνεπώς, ο Θεός αποκαλύπτει αυτά τα λόγια με ιδιαίτερη κανονικότητα
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και φυσικότητα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην αισθάνονται ότι τα λόγια του Θεού είναι
σκληρά και άψυχα, αλλά ότι είναι αυστηρά και ταυτόχρονα επιεική, και ότι είναι ζωηρά και
γεμάτα ζωντάνια.
Από τη δημιουργία έως σήμερα, ο Θεός έχει κανονίσει σιωπηλά τα πάντα για τον
άνθρωπο από τον πνευματικό κόσμο και δεν περιέγραψε ποτέ στον άνθρωπο την αλήθεια του
πνευματικού κόσμου. Ωστόσο, σήμερα ο Θεός περιγράφει ξαφνικά εν συντομία τη μάχη που
μαίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και αυτό φυσικά κάνει τους ανθρώπους να απορούν,
αυξάνει την αίσθησή τους ότι ο Θεός είναι βαθύς και ακατανόητος και καθιστά ακόμα
δυσκολότερο τον εντοπισμό της πηγής των λόγων του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι η
εμπόλεμη κατάσταση του πνευματικού κόσμου φέρνει όλους τους ανθρώπους στο πνεύμα.
Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο σημείο του μελλοντικού έργου και αποτελεί το στοιχείο με το
οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στο πνευματικό βασίλειο. Από αυτό μπορούμε να
διαπιστώσουμε ότι το επόμενο στάδιο του έργου του Θεού στοχεύει κυρίως στο πνεύμα, του
οποίου ο πρωταρχικός στόχος είναι να παράσχει σε όλους τους ανθρώπους μεγαλύτερη γνώση
των θαυματουργών ενεργειών του Πνεύματος του Θεού εντός της σάρκας και συνεπώς να
παράσχει σε όλους όσοι είναι πιστοί στον Θεό μεγαλύτερη γνώση της ανοησίας του Σατανά
και της φύσης του Σατανά. Παρόλο που αυτοί δεν γεννήθηκαν στο πνευματικό βασίλειο,
αισθάνονται σαν να έχουν αντικρίσει τον Σατανά, και όταν αποκτούν τη συγκεκριμένη
αίσθηση, ο Θεός χρησιμοποιεί αμέσως έναν άλλο τρόπο ομιλίας —και μόλις οι άνθρωποι
υιοθετήσουν αυτόν τον τρόπο σκέψης, ο Θεός ρωτά: «Γιατί σας εκπαιδεύω με τόση επιμονή;
Γιατί σας γνωστοποιώ τα στοιχεία του πνευματικού κόσμου; Γιατί σας υπενθυμίζω και σας
παροτρύνω ξανά και ξανά;» Και ούτω καθεξής —μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων οι οποίες
γεννούν πολλά ερωτήματα στον νου των ανθρώπων: γιατί ο Θεός μιλά με αυτόν τον τόνο;
Γιατί μιλά για τα ζητήματα Του πνευματικού κόσμου και όχι για τις απαιτήσεις Του από τους
ανθρώπους την εποχή της δημιουργίας της εκκλησίας; Γιατί ο Θεός δεν ανατρέπει τις
αντιλήψεις των ανθρώπων αποκαλύπτοντας μυστήρια; Εάν οι άνθρωποι σκεφτούν απλώς
λίγο περισσότερο, αποκτούν λίγη γνώση σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού και, ως εκ
τούτου, όταν συναντούν πειρασμούς στο μέλλον, γεννιέται μέσα τους μια αληθινή αίσθηση
απέχθειας προς τον Σατανά. Και ακόμα κι όταν υποβληθούν σε δοκιμασίες στο μέλλον,
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εξακολουθούν να είναι ικανοί να γνωρίζουν τον Θεό και να απεχθάνονται ακόμα περισσότερο
τον Σατανά, και συνεπώς να καταριούνται τον Σατανά.
Στο τέλος, η βούληση του Θεού αποκαλύπτεται ολοκληρωτικά στον άνθρωπο:
«επιτρέποντας σε κάθε μία από τις λέξεις Μου να ριζώσουν, να ανθίσουν και να αποδώσουν
καρπούς μέσα στο πνεύμα σας, και το σπουδαιότερο, να αποδώσουν περισσότερους καρπούς.
Διότι αυτό που ζητώ δεν είναι φωτεινά, άφθονα λουλούδια, αλλά πλούσιους καρπούς —
επιπρόσθετα, καρπούς που δεν σαπίζουν». Αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη από όλες τις
επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις του Θεού προς τους ανθρώπους Του, είναι το κύριο σημείο
και διατυπώνεται με σαφήνεια. Έχω μεταβεί από την πραγματοποίηση του έργου Μου μέσα
από την κανονική ανθρώπινη φύση Μου στην πραγματοποίηση του έργου μου εξ ολοκλήρου
μέσα από τη θεϊκή φύση Μου. Ως εκ τούτου, στο παρελθόν δεν χρειαζόταν να εξηγήσω
περαιτέρω τα απλά λόγια Μου και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να κατανοήσουν τη
σημασία των λόγων Μου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το μόνο που απαιτούνταν τότε από τους
ανθρώπους ήταν να γνωρίζουν τα λόγια Μου και να μπορούν να μιλούν για την
πραγματικότητα. Αυτό το στάδιο, ωστόσο, έχει τεράστια διαφορά. Η θεϊκή φύση Μου έχει
πάρει εξ ολοκλήρου τον έλεγχο και δεν έχει αφήσει περιθώριο δράσης στην ανθρώπινη φύση
Μου. Επομένως, εάν όσοι ανήκουν στους ανθρώπους Μου επιθυμούν να κατανοήσουν την
αληθινή σημασία των λόγων Μου, θα συναντήσουν τη μέγιστη δυσκολία. Μόνο μέσα από τις
ομιλίες Μου μπορούν να διαφωτιστούν και να φωτιστούν, και εάν δεν πορευθούν σε αυτό το
μονοπάτι, οποιαδήποτε σκέψη τους περί κατανόησης του στόχου των λόγων Μου θα αποτελεί
μονάχα νωθρή ονειροπόληση. Όταν όλοι οι άνθρωποι Με γνωρίσουν περισσότερο αφότου
αποδεχθούν τις ομιλίες Μου, τότε θα είναι η ώρα που οι άνθρωποί Μου θα Με βιώσουν, που
το έργο Μου στη σάρκα θα ολοκληρωθεί και που η θεϊκή Μου φύση θα βιωθεί στη σάρκα καθ’
ολοκληρία. Εκείνη τη στιγμή, όλοι οι άνθρωποι θα Με γνωρίσουν στη σάρκα και θα μπορούν
πράγματι να πουν ότι ο Θεός ενσαρκώνεται, και αυτός θα είναι ο καρπός. Αυτή είναι μια
ακόμα απόδειξη ότι ο Θεός κουράστηκε να χτίζει την εκκλησία —με άλλα λόγια, «παρόλο που
τα λουλούδια σε ένα θερμοκήπιο είναι αναρίθμητα όπως τα αστέρια και ελκύουν όλους τους
επισκέπτες, μόλις μαραθούν γίνονται τόσο άθλια όσο τα απατηλά σχέδια του Σατανά και
κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά». Παρόλο που ο Θεός εργάσθηκε επίσης προσωπικά την
εποχή της δημιουργίας της εκκλησίας, επειδή είναι ο Θεός που είναι πάντοτε νέος και ποτέ
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παλαιός, δεν νοσταλγεί τα ζητήματα του παρελθόντος. Για να κάνει τους ανθρώπους να
σταματήσουν να σκέφτονται το παρελθόν, χρησιμοποίησε τις λέξεις «γίνονται τόσο άθλια όσο
τα απατηλά σχέδια του Σατανά», πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν προσκολλάται σε κανένα
δόγμα. Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να παρερμηνεύσουν τη βούληση του Θεού και να
ρωτήσουν: γιατί, εφόσον πρόκειται για έργο που επιτέλεσε ο ίδιος ο Θεός, Εκείνος είπε ότι
«μόλις μαραθούν, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά»; Αυτά τα λόγια κάνουν μια αποκάλυψη
στους ανθρώπους. Το σπουδαιότερο είναι ότι επιτρέπουν σε όλους τους ανθρώπους να
κάνουν μια νέα και ορθή αρχή, και μόνο τότε εκείνοι θα είναι ικανοί να ικανοποιήσουν τη
βούληση του Θεού. Τελικά, οι άνθρωποι του Θεού θα είναι ικανοί να δοξάζουν αληθινά τον
Θεό, και όχι βεβιασμένα, και αυτό θα βγαίνει μέσα από την καρδιά τους. Αυτό είναι το
στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, το οποίο έχει
διάρκεια 6.000 έτη. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η αποκρυστάλλωση αυτού του σχεδίου
διαχείρισης των 6.000 ετών: να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τη σημασία της ενσάρκωσης του
Θεού —να γνωρίσουν ουσιαστικά τον ενσαρκωμένο Θεό, δηλαδή τις ενέργειες του
ενσαρκωμένου Θεού— για να απαρνηθούν τον ασαφή Θεό και να γνωρίσουν τον Θεό του
σήμερα και επίσης του χθες, και, ακόμη περισσότερο, του αύριο, ο Οποίος υπήρχε πράγματι
παντοτινά. Μόνο τότε θα αναπαυθεί ο Θεός!

Κεφάλαιο 4
Προκειμένου να σταματήσουν όλοι οι άνθρωποι να ξιπάζονται και να παρασύρονται,
μετά από τη μετάβασή τους από το αρνητικό στο θετικό, στο τελευταίο κεφάλαιο της ομιλίας
του Θεού, αφότου ο Θεός μίλησε για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει από τους ανθρώπους Του
—όταν ο Θεός είπε στους ανθρώπους για το θέλημά Του σ’ αυτό το στάδιο του σχεδίου
διαχείρισής Του— τους έδωσε τη δυνατότητα να αναλογιστούν τα λόγια Του, ώστε να τους
βοηθήσει να αποφασίσουν να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού στο τέλος. Όταν οι συνθήκες
των ανθρώπων είναι θετικές, ο Θεός ξεκινά αμέσως να θέτει ερωτήσεις στους ανθρώπους
σχετικά με την άλλη όψη του ζητήματος. Θέτει μια σειρά ερωτημάτων, τα οποία είναι
δύσκολο να καταλάβουν οι άνθρωποι: «Ήταν η αγάπη σας για Εμένα σπιλωμένη από την
ανηθικότητα; Ήταν η αφοσίωσή σας σ’ Εμένα αγνή και ολόψυχη; Ήταν η γνώση σας για
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Εμένα αληθινή; Πόσο χώρο καταλάμβανα στην καρδιά σας;» Και ούτω καθεξής. Το πρώτο
μισό της παραγράφου, με εξαίρεση δύο επιπλήξεις, αποτελείται εξ ολοκλήρου από
ερωτήματα. Συγκεκριμένα το ερώτημα «σας έχουν χτυπήσει οι ομιλίες Μου στην αχίλλειο
πτέρνα σας;» είναι το πλέον αρμόζον, καθώς χτυπάει πραγματικά στα πιο απόκρυφα σημεία
στα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων, κάνοντάς τους υποσυνείδητα να αναρωτηθούν: Είμαι
πραγματικά αφοσιωμένος στην αγάπη μου για τον Θεό; Μέσα στην καρδιά τους, οι άνθρωποι
υποσυνείδητα θυμούνται τις περασμένες εμπειρίες τους, όταν υπηρετούσαν: Αναλώνονταν
στην αυτοσυγχώρεση, στην αυταρέσκεια, στην έπαρση, στην αυτοϊκανοποίηση, στον
εφησυχασμό και στην υπερηφάνεια. Ήταν σαν μεγάλα ψάρια πιασμένα στα δίχτυα, από τα
οποία δεν ήταν εύκολο πλέον να απελευθερωθούν. Επιπλέον, ήταν συχνά ανεξέλεγκτοι και
συχνά εξαπατούσαν την κανονική ανθρώπινη φύση του Θεού, βάζοντας τον εαυτό τους πάνω
απ’ όλα σε ό,τι κι αν έκαναν. Πριν αποκαλεστούν «πάροχοι υπηρεσίας», ήταν σαν ένα
νεογέννητο τιγράκι, γεμάτοι ενέργεια. Παρόλο που εστίαζαν κάπως την προσοχή τους στη
ζωή, μερικές φορές, έκαναν πράγματα απλώς προσχηματικά· σαν σκλάβοι, λειτουργούσαν με
επιπολαιότητα απέναντι στον Θεό. Το χρονικό διάστημα που εκτίθονταν ως πάροχοι
υπηρεσίας, ήταν αρνητικοί, έμεναν πίσω, τους κατέκλυζε η θλίψη, παραπονούνταν για τον
Θεό, έσκυβαν το κεφάλι σκυθρωποί και ούτω καθεξής. Κάθε βήμα της δικής τους υπέροχης,
συγκινητικής ιστορίας παραμένει στο μυαλό τους. Τους είναι δύσκολο ακόμα και να
κοιμηθούν και περνάνε τις μέρες τους αποχαυνωμένοι. Φαίνεται να έχουν εξαλειφθεί για
δεύτερη φορά από τον Θεό, να έχουν πέσει στον Άδη, χωρίς να είναι ικανοί να ξεφύγουν.
Παρόλο που ο Θεός δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να θέσει μερικά δύσκολα
ερωτήματα στην πρώτη παράγραφο, αν τα διαβάσει κανείς προσεκτικά, θα ανακαλύψει ότι ο
στόχος του Θεού δεν ήταν να θέσει αυτά τα ερωτήματα απλώς για να υπάρχουν· εμπεριέχουν
ένα βαθύτερο νόημα, το οποίο χρήζει πιο λεπτομερούς επεξήγησης.
Γιατί ο Θεός λέει ότι σήμερα, εξάλλου, είναι σήμερα, και ότι από τη στιγμή που το εχθές
έχει ήδη περάσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος για νοσταλγία, κι όμως στην πρώτη πρόταση
εδώ θέτει ερωτήματα στους ανθρώπους και τους κάνει να αναλογιστούν το παρελθόν;
Σκεφτείτε το: γιατί ο Θεός ζητάει από τους ανθρώπους να μη νοσταλγούν το παρελθόν, αλλά
ωστόσο να το σκέφτονται; Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στα λόγια του Θεού; Μήπως είναι
εσφαλμένη η πηγή αυτών των λόγων; Όπως είναι φυσικό, εκείνοι που δεν δίνουν προσοχή
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στα λόγια του Θεού δεν θα έκαναν τόσο βαθυστόχαστες ερωτήσεις. Όμως για την ώρα, δεν
χρειάζεται να μιλήσουμε περί αυτού. Πρώτον, ας εξηγήσω το παραπάνω «γιατί». Φυσικά,
όλοι γνωρίζουν ότι ο Θεός έχει πει πως δεν εκφέρει κενά λόγια. Αν βγαίνουν λόγια από το
στόμα του Θεού, τότε αυτά έχουν κάποιο στόχο και κάποια σημασία, και αυτό είναι το κύριο
ζητούμενο αυτού του θέματος. Η μεγαλύτερη αποτυχία των ανθρώπων είναι η ανικανότητά
τους να αλλάξουν τους μοχθηρούς τους τρόπους και την αδιαλλαξία της παλιάς τους φύσης.
Για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον εαυτό τους πιο ενδελεχώς και πιο
ρεαλιστικά, ο Θεός πρώτα τους οδηγεί να αναλογιστούν το παρελθόν, ώστε να μπορέσουν να
στοχαστούν περισσότερο εις βάθος για τους ίδιους, οπότε και να καταλάβουν ότι κανένα από
τα λόγια του Θεού δεν είναι κενό και ότι όλα τα λόγια του Θεού εκπληρώνονται μέσω
διαφορετικών ανθρώπων σε διαφορετικό βαθμό. Κατά το παρελθόν, ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετώπιζε ο Θεός τους ανθρώπους τους έδινε λίγη γνώση για τον Θεό και έκανε την
ειλικρίνειά τους απέναντι στον Θεό κάπως πιο εγκάρδια. Η λέξη «Θεός» καταλαμβάνει μόλις
το 0,1 τοις εκατό στους ανθρώπους και στις καρδιές τους. Αυτό το ποσοστό δείχνει ότι ο Θεός
έχει φέρει εις πέρας έναν τεράστιο όγκο σωτηρίας. Είναι δίκαιο να ειπωθεί ότι αυτό το
επίτευγμα του Θεού σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων —μια ομάδα που βρίσκεται υπό την
εκμετάλλευση του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και υπό την κατοχή του Σατανά— είναι τέτοιο
που δεν τολμάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι αδύνατο για τον
Θεό να καταλάβει το εκατό τοις εκατό των καρδιών εκείνων που είναι κυριευμένοι από τον
Σατανά. Για να αυξηθεί η γνώση των ανθρώπων για τον Θεό κατά το επόμενο στάδιο, ο Θεός
συγκρίνει τις συνθήκες των παρόχων υπηρεσίας του παρελθόντος με εκείνες των ανθρώπων
του Θεού σήμερα, ώστε να προκύψει μια σαφής αντίθεση, η οποία εντείνει το αίσθημα
ντροπής των ανθρώπων. Όπως ακριβώς είπε ο Θεός, «δεν έχετε πού να κρύψετε την ντροπή
σας».
Οπότε, γιατί είπα ότι ο Θεός δεν θέτει ερωτήματα απλώς και μόνο για να υπάρχουν; Με
μια προσεκτική ανάγνωση από την αρχή μέχρι το τέλος γίνεται εμφανές ότι, παρόλο που τα
ερωτήματα που θέτει ο Θεός δεν έχουν επεξηγηθεί σε βάθος, όλα αναφέρονται στον βαθμό
της αφοσίωσης των ανθρώπων απέναντι στον Θεό και στη γνώση τους για τον Θεό. Με άλλα
λόγια, αναφέρονται στις υφιστάμενες συνθήκες των ανθρώπων, οι οποίες είναι αξιοθρήνητες
και τους είναι δύσκολο να ανοιχτούν και να μιλήσουν γι’ αυτές. Από αυτό μπορεί να φανεί ότι
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το ανάστημα των ανθρώπων είναι εξαιρετικά ανεπαρκές, ότι η γνώση τους για τον Θεό είναι
εξαιρετικά επιφανειακή και η αφοσίωσή τους απέναντι στον Θεό υπερβολικά αμαυρωμένη
και ακάθαρτη. Όπως είπε ο Θεός, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι ψαρεύουν σε θολά νερά και είναι
εκεί μόνο για να είναι αρκετοί σε αριθμό. Όταν ο Θεός λέει: «Πιστεύετε πραγματικά ότι δεν
έχετε τα προσόντα να είστε οι άνθρωποί Μου;», το πραγματικό νόημα αυτών των λόγων είναι
ότι, από όλους τους ανθρώπους, κανένας δεν είναι κατάλληλος για να είναι άνθρωπος του
Θεού. Όμως, προκειμένου να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, ο Θεός χρησιμοποιεί τη μέθοδο των
ερωτήσεων. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τα λόγια του παρελθόντος,
τα οποία αδυσώπητα επιτίθεντο, πετσόκοβαν και σκότωναν τους ανθρώπους, σε σημείο που
να διαπερνούν τις καρδιές τους. Ας υποθέσουμε ότι ο Θεός είχε πει κάτι πληκτικό και ανιαρό
όπως: «Δεν Μου είστε αφοσιωμένοι και η αφοσίωσή σας είναι αμαυρωμένη, δεν
καταλαμβάνω ένα απόλυτο μέρος στην καρδιά σας… Δεν θα σου αφήσω κανένα μέρος για να
κρυφτείς από τον εαυτό σου, επειδή κανένας από εσάς δεν είναι αρκετός για να είναι
άνθρωπός Μου». Μπορεί να κάνετε τη μεταξύ τους σύγκριση: το περιεχόμενο είναι το ίδιο,
όμως το ύφος τους είναι διαφορετικό. Η χρήση ερωτήσεων είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
Συνεπώς, ο σοφός Θεός επιστρατεύει το πρώτο ύφος, το οποίο αναδεικνύει την επιδεξιότητα
με την οποία Εκείνος μιλάει. Αυτό είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο, οπότε δεν προκαλεί
έκπληξη το ότι ο Θεός λέει: «Οι άνθρωποι δεν είναι παρά εργαλεία που χρησιμοποιώ· η μόνη
διαφορά μεταξύ τους είναι ότι κάποιοι είναι άθλιοι, ενώ κάποιοι είναι πολύτιμοι».
Συνεχίστε την ανάγνωση. Τα λόγια του Θεού καταφθάνουν πυκνά και γρήγορα, μόλις και
μετά βίας προλαβαίνουν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα, καθώς ο Θεός δεν χαρίζεται καθόλου
στον άνθρωπο. Τη στιγμή που οι άνθρωποι νιώθουν τις πιο μεγάλες τύψεις, ο Θεός για άλλη
μια φορά τους προειδοποιεί: «Αν έχετε πλήρη άγνοια για τα παραπάνω ερωτήματα, τότε αυτό
δείχνει ότι ψαρεύεις σε θολά νερά, ότι είσαι εδώ απλώς και μόνο για να είστε αρκετοί σε
αριθμό, και στον χρόνο που έχω Εγώ προκαθορίσει, είναι σίγουρο ότι θα εξαλειφτείς και θα
ριχτείς στο πηγάδι της αβύσσου για δεύτερη φορά. Αυτή είναι η προειδοποίηση που σας δίνω,
κι οποίος την πάρει αψήφιστα θα γίνει αποδέκτης της κρίσεώς Μου και, στον καθορισμένο
χρόνο, θα δεχθεί το χτύπημα της συμφοράς». Όταν διαβάζουν αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι
δεν μπορούν παρά να σκεφτούν τη στιγμή που ρίχτηκαν στο πηγάδι της αβύσσου: υπό την
απειλή της καταστροφής, κυβερνημένοι από τα διοικητικά διατάγματα του Θεού, με το τέλος
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τους προ των πυλών, δυστυχισμένοι για πολύ καιρό, κυριευμένοι από κατάθλιψη, αμήχανοι,
ανίκανοι να εκφράσουν στον οποιονδήποτε τη μελαγχολία που νιώθουν στην καρδιά τους, σε
σύγκριση με όλα αυτά, θα ήταν καλύτερα αν είχαν απαλλαχτεί από τη σάρκα τους…
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, δεν μπορούν παρά να νιώθουν δυστυχία. Αναλογιζόμενοι το πώς
ήταν στο παρελθόν, το πώς είναι σήμερα και το πώς θα είναι αύριο, η θλίψη στην καρδιά τους
μεγαλώνει, υποσυνείδητα αρχίζουν να τρέμουν, οπότε είναι πιο έντρομοι απέναντι στα
διοικητικά διατάγματα του Θεού. Καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο όρος «άνθρωποι του Θεού»
μπορεί να είναι επίσης ένας τρόπος του λέγειν, η χαρά που έχουν στην καρδιά τους
μετατρέπεται αμέσως σε δυστυχία. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη θανάσιμη αδυναμία τους για να
τους χτυπήσει και, σ’ αυτό το σημείο, ξεκινά το επόμενο στάδιο του έργου Του, κάνοντας τα
νεύρα των ανθρώπων να είναι διαρκώς σε διέγερση και αυξάνοντας την αίσθησή τους ότι οι
πράξεις του Θεού είναι ασύλληπτες, ότι ο Θεός είναι άφταστος, ότι ο Θεός είναι άγιος και
αγνός και ότι δεν είναι κατάλληλοι για να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού. Εξ
αυτού, διπλασιάζουν τις προσπάθειές τους να βελτιωθούν, μη τολμώντας να μείνουν πίσω.
Στη συνέχεια, προκειμένου να δώσει ένα μάθημα στους ανθρώπους και να τους κάνει να
αποκτήσουν γνώθι σαυτόν, να έχουν φόβο Θεού και να σέβονται τον Θεό, ο Θεός ξεκινά το
νέο Του σχέδιο; «Από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι σήμερα, πολλοί παράκουσαν τα λόγια
Μου, με συνέπεια να εκδιωχθούν και να εξαλειφθούν από τη ροή της ανάκτησής Μου· τελικά,
τα σώματά τους χάνονται και τα πνεύματά τους ρίχνονται στον Άδη, ενώ ακόμα και σήμερα
εξακολουθούν να υπόκεινται οδυνηρή τιμωρία. Πολλοί ακολούθησαν τα λόγια Μου, αλλά
αντιτάχθηκαν στη διαφώτιση και τη φώτισή Μου… και μερικοί…» Αυτά είναι πραγματικά
παραδείγματα. Μέσα από αυτά τα λόγια, ο Θεός, όχι μόνο δίνει σε όλους τους ανθρώπους του
Θεού μια πραγματική προειδοποίηση, ώστε να τους κάνει να γνωρίσουν τις πράξεις του Θεού
ανά τους αιώνες, αλλά επίσης παρέχει μια έμμεση απεικόνιση ενός μέρους από αυτό που
συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μάθουν ότι
τίποτα καλό δεν μπορεί να βγει από την ανυπακοή τους απέναντι στον Θεό. Θα γίνουν ένα
διαχρονικό σύμβολο ντροπής, θα γίνουν η προσωποποίηση του Σατανά και ένα αντίγραφο
του Σατανά. Στην καρδιά του Θεού αυτή η πλευρά του νοήματος έχει δευτερεύουσα σημασία,
επειδή αυτά τα λόγια έχουν αφήσει ήδη τους ανθρώπους τρεμάμενους και σαστισμένους. Το
θετικό από αυτό είναι ότι, καθώς οι άνθρωποι τρέμουν από τον φόβο, αποκτούν επίσης
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ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον πνευματικό κόσμο· όμως μόνο λίγες, οπότε πρέπει να
το εξηγήσω λίγο. Από την πύλη του πνευματικού κόσμου μπορεί να γίνει εμφανές ότι
υπάρχουν όλα τα είδη πνευμάτων. Ορισμένα, ωστόσο, βρίσκονται στον Άδη, άλλα στην
κόλαση, κάποια μέσα στην πύρινη λίμνη και κάποια στο πηγάδι της αβύσσου. Εδώ έχω κάτι
να προσθέσω. Μιλώντας επιφανειακά, αυτά τα πνεύματα μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με
το μέρος. Μιλώντας συγκεκριμένα, ωστόσο, ορισμένα αντιμετωπίζονται ευθέως μέσω της
παίδευσης του Θεού, ενώ κάποια είναι δέσμια του Σατανά, τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός. Πιο
συγκεκριμένα, η παίδευσή τους διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστάσεων. Σε
αυτό το σημείο, θα το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Αυτοί που παιδεύονται απευθείας από το
χέρι του Θεού δεν έχουν καθόλου πνεύμα επάνω στη γη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να ξαναγεννηθούν. Τα πνεύματα που βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά —οι εχθροί στους οποίους αναφέρεται ο Θεός όταν λέει «έχουν γίνει εχθροί Μου»—
είναι συνδεδεμένα με γήινα ζητήματα. Τα διάφορα πνεύματα του κακού επάνω στη γη είναι
όλα εχθροί του Θεού, δούλοι του Σατανά, και ο λόγος της ύπαρξής τους είναι να παρέχουν
υπηρεσία, να παρέχουν υπηρεσία ώστε να μπορέσουν να γίνουν αντιθετικά στοιχεία στις
πράξεις του Θεού. Γι’ αυτό, ο Θεός λέει: «Αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο είναι αιχμάλωτοι του
Σατανά, αλλά έχουν καταστεί αιώνιοι αμαρτωλοί και έχουν γίνει εχθροί Μου, και Μου
αντιτίθενται ευθέως». Στη συνέχεια, ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους για την κατάληξη αυτού
του είδους πνεύματος: «Τέτοιου είδους άνθρωποι αποτελούν αντικείμενο της κρίσεώς Μου
κατά την αποκορύφωση του μένους Μου». Ο Θεός αποσαφηνίζει, επίσης, τις σημερινές
συνθήκες τους: «σήμερα εξακολουθούν να είναι τυφλοί, εξακολουθούν να βρίσκονται στα
σκοτεινά μπουντρούμια».
Για να δείξει στους ανθρώπους την αληθινότητα των λόγων του Θεού, ο Θεός
χρησιμοποιεί ένα πραγματικό παράδειγμα ως απόδειξη (την περίπτωση του Παύλου, στον
οποίον αναφέρεται), ώστε η προειδοποίησή Του να αφήσει μια βαθύτερη εντύπωση στους
ανθρώπους. Προκειμένου να πάψουν οι άνθρωποι να εκλαμβάνουν τα όσα λέγονται για τον
Παύλο ως μια ιστορία, αλλά και για να τους αποτρέψει να θεωρούν τους εαυτούς τους ως
παρευρισκόμενους και, επιπλέον, για να τους κάνει να σταματήσουν να καυχιούνται για
πράγματα που συνέβησαν πριν από χιλιάδες χρόνια, τα οποία έμαθαν από τον Θεό, ο Θεός
δεν επικεντρώνεται στις εμπειρίες που είχε ο Παύλος κατά τη διάρκεια της ζωής του.
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Αντιθέτως, ο Θεός εστιάζει στις συνέπειες και στο τέλος του Παύλου, στον λόγο για τον
οποίον ο Παύλος εναντιώθηκε στον Θεό και στην κατάληξη που είχε ο Παύλος. Ο Θεός θέλει
να τονίσει την άρνησή Του για τις ένδοξες ελπίδες του Παύλου στο τέλος και να
ξεμπροστιάσει την κατάστασή του στο πνευματικό φάσμα: «Ο Παύλος παιδεύθηκε απευθείας
από τον Θεό». Επειδή οι άνθρωποι είναι μουδιασμένοι και ανίκανοι να αντιληφθούν
οτιδήποτε από τα λόγια του Θεού, ο Θεός προσθέτει μια επεξήγηση (το επόμενο μέρος της
ομιλίας) και ξεκινά να αναφέρεται στο ζήτημα μιας άλλης εποχής: «όποιος Μου αντιτίθεται
(που αντιτίθεται όχι μόνο στον ενσαρκωμένο εαυτό Μου, αλλά, πάνω απ’ όλα, στα λόγια και
στο Πνεύμα Μου, δηλαδή στη θεϊκή Μου φύση) γίνεται αποδέκτης της κρίσης Μου στη
σάρκα του». Παρόλο που, μιλώντας επιφανειακά, αυτά τα λόγια φαίνονται ασύνδετα με τα
προηγούμενα παραπάνω και δείχνει να μην υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα δύο, μην
πανικοβάλλεστε: ο Θεός έχει τους δικούς στόχους. Τα απλά λόγια «το παραπάνω παράδειγμα
αποδεικνύει ότι» συνδυάζουν οργανικά δύο φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους ζητήματα. Αυτή
είναι η μεγαλοφυΐα των λόγων του Θεού. Συνεπώς, οι άνθρωποι διαφωτίζονται μέσω της
αναφοράς στον Παύλο, οπότε, λόγω της σχέσης ανάμεσα στο παραπάνω και το κάτωθι
κείμενο, η επιδίωξή τους για τη γνώση του Θεού αυξάνεται μέσω του διδάγματος για τον
Παύλο, κι αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα που επιθυμούσε να πετύχει ο Θεός όταν έλεγε
αυτά τα λόγια. Στη συνέχεια, ο Θεός λέει ορισμένα λόγια, τα οποία συνδράμουν και
διαφωτίζουν τους ανθρώπους για την είσοδό τους στη ζωή. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ Εγώ
σ’ αυτό. Εσύ θα νιώσεις ότι είναι ευνόητο. Αυτό που πρέπει να εξηγήσω, ωστόσο, είναι ότι
όταν ο Θεός λέει «κατά το παρελθόν, όταν εργαζόμουν υπό κανονική ανθρώπινη φύση, οι
περισσότεροι άνθρωποι είχαν ήδη αναμετρηθεί με το μένος και τη μεγαλοπρέπειά Μου και
γνώριζαν ήδη λίγα σχετικά με τη σοφία και τη διάθεσή Μου. Σήμερα, μιλάω και ενεργώ
απευθείας υπό τη θεϊκή Μου φύση και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θα δουν το μένος και την
κρίση Μου ιδίοις όμμασι. Επιπλέον, το κύριο έργο του δεύτερου μέρους της εποχής της
κρίσεως είναι να κάνω όλους τους ανθρώπους Μου να γνωρίσουν απευθείας τις πράξεις Μου
ως ενσαρκωμένος και να σας κάνω όλους να αντικρίσετε απευθείας τη διάθεσή Μου». Αυτά
τα λίγα λόγια ολοκληρώνουν το έργο του Θεού μέσα από την κανονική ανθρώπινη φύση και
ξεκινούν επισήμως το δεύτερο μέρος του έργου του Θεού στην εποχή της κρίσεως, το οποίο
πραγματοποιείται, πλέον, μέσα από τη θεϊκή Του φύση και προβλέπει το τέλος για μια μερίδα
ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επεξηγηθεί ότι ο Θεός δεν είπε στους ανθρώπους ότι
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κατά το δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσεως έγιναν άνθρωποι του Θεού. Αντιθέτως, μόνο
αφότου μίλησε στους ανθρώπους για το θέλημα του Θεού και για τους στόχους του Θεού που
επιθυμεί να πετύχει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς και για το τελικό στάδιο του
έργου του Θεού στη γη, Εκείνος εξηγεί ότι αυτό είναι το δεύτερο μέρος της εποχής της
κρίσεως. Περιττό να πούμε ότι υπάρχει επίσης η σοφία του Θεού σ’ αυτό. Μόλις οι άνθρωποι
σηκωθούν από το κρεβάτι του πόνου, το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι αν πρόκειται να
πεθάνουν ή όχι, ή αν θα αναρρώσουν πλήρως από την αρρώστιά τους ή όχι. Δεν δίνουν καμία
σημασία στο αν θα βάλουν κιλά ή αν θα φορέσουν τα σωστά ρούχα. Γι’ αυτό, μόνο όταν οι
άνθρωποι πιστεύουν εντελώς ότι είναι ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού, ο Θεός μιλάει για
τις απαιτήσεις Του, βήμα προς βήμα, και λέει στους ανθρώπους ποια είναι η εποχή σήμερα.
Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι έχουν την ενέργεια να εστιάσουν στα στάδια της
διαχείρισης του Θεού μερικές ημέρες αφότου αναρρώσουν, οπότε αυτή είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή για να τους το πει. Μόνο αφότου οι άνθρωποι καταλάβουν αρχίζουν να αναλύουν:
εφόσον αυτό είναι το δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσεως, οι απαιτήσεις του Θεού έχουν
γίνει πιο αυστηρές και έχω γίνει ένας από τους ανθρώπους του Θεού. Είναι σωστή μια τέτοια
ανάλυση, είναι εφικτή από τον άνθρωπο, οπότε ο Θεός επιστρατεύει αυτήν τη μέθοδο ομιλίας.
Μόλις οι άνθρωποι καταλάβουν λίγο, ο Θεός εισέρχεται για άλλη μια φορά στο φάσμα
του πνευματικού κόσμου για να μιλήσει, οπότε εκείνοι πέφτουν για άλλη μια φορά στην
παγίδα. Σε αυτήν τη σειρά ερωτημάτων, όλοι ξύνουν το κεφάλι τους, μπερδεμένοι, μη
γνωρίζοντας πού βρίσκεται το θέλημα του Θεού, μη γνωρίζοντας σε ποια από τα ερωτήματα
του Θεού να απαντήσουν και, επιπροσθέτως, μη γνωρίζοντας ποια γλώσσα να
χρησιμοποιήσουν για να απαντήσουν στα ερωτήματα του Θεού. Αναρωτιέται κανείς αν
πρέπει να κλάψει ή να γελάσει. Στους ανθρώπους αυτά τα λόγια δείχνουν σαν να περιέχουν
πολύ βαθιά μυστήρια, αλλά τα γεγονότα καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Ίσως προσθέσω
μια μικρή επεξήγηση εδώ για εσένα. Θα σου ξεκουράσει λίγο το μυαλό και θα νιώσεις ότι
είναι κάτι απλό και ότι δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι. Στην πραγματικότητα, παρόλο που
υπάρχουν πολλά λόγια, όλα τους περιέχουν μόνο έναν στόχο του Θεού: να κερδίσει την
αφοσίωση των ανθρώπων μέσα από αυτά τα ερωτήματα. Όμως, δεν είναι πρόσφορο να το πει
αυτό απευθείας, οπότε για άλλη μια φορά ο Θεός χρησιμοποιεί ερωτήματα. Το ύφος, ωστόσο,
είναι ιδιαιτέρως απαλό, πολύ διαφορετικό από αυτό στην αρχή. Παρόλο που ανακρίνονται
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από τον Θεό, αυτό το είδος αντίθεσης λειτουργεί στους ανθρώπους ως ένα μέτρο
ανακούφισης. Μπορείς να διαβάσεις τα ερωτήματα ένα προς ένα. Δεν γινόταν συχνή
αναφορά σ’ αυτά τα πράγματα κατά το παρελθόν; Μέσα στα λίγα αυτά απλά ερωτήματα
υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο. Κάποια αποτελούν περιγραφή της νοοτροπίας των ανθρώπων:
«Είστε πρόθυμοι να απολαύσετε μια ζωή στη γη που να μοιάζει με αυτήν επάνω στον
ουρανό;» Κάποια αποτελούν τον «όρκο του πολεμιστή» των ανθρώπων ενώπιον του Θεού:
«Είστε πραγματικά ικανοί να αφήσετε τον εαυτό σας να θανατωθεί από Εμένα και να
οδηγηθεί από Εμένα σαν πρόβατο;» Και μερικά από αυτά είναι οι απαιτήσεις του Θεού από
τον άνθρωπο: «Αν δεν μιλούσα ευθέως, θα μπορούσες να εγκαταλείψεις τα πάντα γύρω σου
και να αφήσεις τον εαυτό σου να χρησιμοποιηθεί από Εμένα; Αυτή δεν είναι η
πραγματικότητα που απαιτώ; […]» Ή οι προτροπές και διαβεβαιώσεις του Θεού για τον
άνθρωπο: «Ωστόσο, σας ζητάω να μη σας βαραίνουν πλέον αμφιβολίες, να είστε προνοητικοί
κατά την είσοδό σας και να αντιλαμβάνεστε την ουσία των λόγων Μου. Αυτό θα σας
αποτρέψει από κάθε παρανόηση των λόγων Μου, θα έχετε ξεκάθαρο το νόημά Μου και,
συνεπώς, δεν θα παραβιάζετε τα διοικητικά διατάγματά Μου». Τέλος, ο Θεός μιλάει για τις
ελπίδες Του για τον άνθρωπο: «Ελπίζω να αντιληφθείτε τις προθέσεις Μου για εσάς στα
λόγια Μου. Να μη σκέφτεστε πλέον τις δικές σας προοπτικές και να ενεργείτε σαν να είστε
αποφασισμένοι ενώπιόν Μου να υποβληθείτε στις ενορχηστρώσεις του Θεού στα πάντα». Το
τελευταίο ερώτημα έχει πολύ βαθύ νόημα. Προκαλεί τη σκέψη, αποτυπώνεται στις καρδιές
των ανθρώπων και είναι δύσκολο να το ξεχάσει κανείς, καθώς ηχεί αδιάκοπα σαν ένα
κουδουνάκι κρεμασμένο στ’ αυτιά τους…
Τα παραπάνω αποτελούν μερικές επεξηγήσεις για εσένα, για να σου χρησιμεύσουν ως
σημείο αναφοράς.

Κεφάλαιο 5
Όταν ο Θεός έχει απαιτήσεις από το ανθρώπινο γένος τις οποίες εκείνο δυσκολεύεται να
εξηγήσει, και όταν τα λόγια Του αγγίζουν απευθείας τις καρδιές των ανθρώπων και οι
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άνθρωποι προσφέρουν τις ειλικρινείς καρδιές τους σ’ Εκείνον για να τις απολαύσει, τότε ο
Θεός δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να συλλογιστούν, να λάβουν μια απόφαση και να
αναζητήσουν ένα μονοπάτι για την πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι όσοι είναι οι άνθρωποι
του Θεού, με τις γροθιές σφιγμένες με αποφασιστικότητα, θα Του προσφέρουν ξανά
ολόκληρη την ύπαρξή τους. Μερικοί ενδέχεται να καταστρώσουν ένα σχέδιο και να
κατασκευάσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα καθώς ετοιμάζονται να κινητοποιηθούν και να
στρωθούν στη δουλειά, αφιερώνοντας ένα μέρος της ενέργειάς τους στο σχέδιο διαχείρισης
του Θεού για να δοξάσουν αυτό το σχέδιο και να επιταχύνουν την ολοκλήρωσή του. Και
ακριβώς όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, έχοντας αυτά τα
πράγματα καλά στο μυαλό τους καθώς κάνουν τις δουλειές τους, καθώς μιλούν και καθώς
εργάζονται, ο Θεός, απαντώντας γρήγορα σε αυτό, αρχίζει να μιλά ξανά: «Όταν το Πνεύμα
Μου δίνει φωνή, εκφράζει ολόκληρη τη διάθεσή Μου. Αυτό σας είναι ξεκάθαρο;» Όσο πιο
αποφασισμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο απελπισμένα λαχταρά να κατανοήσει τη
βούληση του Θεού και τόσο πιο ειλικρινά λαχταρά να έχει απαιτήσεις από εκείνον ο Θεός· και
έτσι ο Θεός θα δώσει στους ανθρώπους αυτό που επιθυμούν, εκμεταλλευόμενος αυτή την
ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τα λόγια Του, τα οποία κρατούσε σε ετοιμότητα για πολύ
καιρό, στα έγκατα της ύπαρξης των ανθρώπων. Παρόλο που αυτά τα λόγια ίσως μοιάζουν
λίγο σκληρά και άγρια, το ανθρώπινο γένος τα θεωρεί ασύγκριτα γλυκά. Η καρδιά
ευφραίνεται αμέσως, σαν να ήταν το ανθρώπινο γένος στον ουρανό, ή σαν να είχε μεταφερθεί
σε ένα άλλο βασίλειο, σε έναν αληθινό παράδεισο της φαντασίας όπου οι υποθέσεις του έξω
κόσμου δεν επηρεάζουν πλέον την ανθρωπότητα. Για να μη μιλούν οι άνθρωποι χωρίς αυτό
να προέρχεται από μέσα τους, και για να μη δρουν χωρίς αυτό να προέρχεται από μέσα τους,
όπως συνήθιζαν να κάνουν στο παρελθόν, αποτυγχάνοντας να αποκτήσουν κατάλληλες ρίζες·
για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, όταν έχει εκπληρωθεί αυτό που οι άνθρωποι
επιθυμούν στις καρδιές τους, και, επιπλέον, όταν ετοιμάζονται να επιτελέσουν το έργο τους
γεμάτοι ενθουσιασμό, ο Θεός εξακολουθεί να προσαρμόζει τον τρόπο ομιλίας Του στην
ψυχολογική τους κατάσταση και, συνοπτικά και δίχως να κρύβει κάτι, καταρρίπτει όλο τον
ζήλο και τη θρησκευτική τυπικότητα στις καρδιές τους. Όπως έχει πει ο Θεός: «Έχετε δει
αληθινά τη σπουδαιότητα που υπάρχει εδώ;» Είτε πριν είτε αφότου ένας άνθρωπος ριχθεί
αποφασιστικά πάνω σε κάτι, δεν δίνει μεγάλη σημασία στο να γνωρίσει τον Θεό μέσα από τα
λόγια Του ή μέσα από τις πράξεις Του, αλλά συνεχώς διερωτάται: «Τι μπορώ να κάνω για τον
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Θεό; Αυτό είναι το κύριο ζήτημα!» Γι’ αυτό ο Θεός λέει: «Και έχετε το θράσος να αποκαλείσθε
λαός Μου κατά πρόσωπό Μου —δεν έχετε καμία αίσθηση ντροπής, πόσο μάλλον λογική!»
Μόλις ο Θεός εκφέρει αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι το συνειδητοποιούν αμέσως και, σαν να
έχουν πάθει ηλεκτροπληξία, βιάζονται να αποτραβήξουν τα χέρια τους στην ασφάλεια του
στήθους τους, τρομοκρατημένοι μήπως προκαλέσουν την οργή του Θεού για δεύτερη φορά.
Επιπρόσθετα, ο Θεός έχει πει: «Αργά ή γρήγορα, τέτοιοι άνθρωποι θα εκδιωχθούν από τον
οίκο Μου. Μην καυχιέσαι σαν βετεράνος ότι έχεις καταθέσει μαρτυρία για Μένα!»
Ακούγοντας τέτοια λόγια, οι άνθρωποι φοβούνται ακόμη περισσότερο, όπως θα φοβόνταν εάν
έβλεπαν ένα λιοντάρι. Έχουν πλήρη επίγνωση στις καρδιές τους. Από τη μια πλευρά,
νοιάζονται να μην τους φάει το λιοντάρι και, από την άλλη πλευρά, δεν γνωρίζουν προς τα
πού να δραπετεύσουν. Εκείνη τη στιγμή, το σχέδιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου
εξαφανίζεται απόλυτα και ολοκληρωτικά, χωρίς να αφήνει ίχνη. Μέσα από τα λόγια του Θεού,
νιώθω σαν να μπορώ να δω κάθε μία όψη της χυδαιότητας του ανθρώπου: με σκυμμένο το
κεφάλι και ντροπαλή συμπεριφορά, σαν ένας υποψήφιος που απέτυχε στις εξετάσεις
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, με τα υψηλά ιδανικά του, μια ευτυχισμένη οικογένεια, ένα
λαμπρό μέλλον και ούτω καθεξής, όλα να έχουν μετατραπεί σε αερολογίες —όπως και οι
τέσσερις μεταρρυθμίσεις έως το έτος 2000, δημιουργώντας ένα σενάριο σε μια ταινία
επιστημονικής φαντασίας. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε τα παθητικά στοιχεία να ανταλλαχθούν
με ενεργητικά, κάνοντας τους ανθρώπους, εν μέσω της παθητικότητάς τους, να σταθούν στη
θέση που τους έχει αναθέσει ο Θεός. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι
φοβούνται πολύ μήπως χάσουν αυτόν τον τίτλο· ως εκ τούτου, προσκολλώνται απεγνωσμένα
στα σύμβολα των δικών τους αξιωμάτων, τρομοκρατημένοι μήπως κάποιος προσπαθήσει να
τους τα αποσπάσει με τη βία. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την ψυχική κατάσταση, ο
Θεός δεν ανησυχεί μήπως γίνουν παθητικοί και έτσι αλλάζει ακολούθως τα λόγια της κρίσεως
σε λόγια ανάκρισης. Δεν δίνει στους ανθρώπους μονάχα την ευκαιρία να ξεκουραστούν, αλλά
τους δίνει επίσης την ευκαιρία να αναδιαρθρώσουν τις έως τώρα επιδιώξεις τους για
μελλοντική χρήση: ό,τι είναι ακατάλληλο μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό οφείλεται στο ότι ο
Θεός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το έργο Του —αυτό είναι ένα ευτυχές γεγονός εν μέσω της
μεγάλης κακοτυχίας— και, επιπλέον, δεν τους καταδικάζει. Ας συνεχίσω, λοιπόν, να Του
αφιερώνομαι ολόψυχα!
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Στη συνέχεια, δεν πρέπει να παραμερίσεις τα λόγια του Θεού εξαιτίας του φόβου σου.
Ρίξε μια ματιά για να δεις εάν ο Θεός έχει νέες απαιτήσεις από εσένα. Είναι αρκετά σίγουρο
ότι θα ανακαλύψεις αυτή την απαίτηση: «Από εδώ και στο εξής, σε όλα τα πράγματα πρέπει
να εισέρχεσαι στην πραγματικότητα της πράξης· πλέον δεν θα τα βγάζεις πέρα απλώς με το
να φλυαρείς, όπως συνήθιζες να κάνεις». Εδώ εκδηλώνεται επίσης η σοφία του Θεού. Ο Θεός
προστάτευε πάντοτε τον δικό Του μάρτυρα, και καθώς η πραγματικότητα των λόγων του
παρελθόντος έχει φθάσει στο τέλος της, απολύτως κανένας δεν είναι ικανός να κατανοήσει τη
γνώση τής «πραγματικότητας της πράξης». Αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει την αλήθεια
εκείνου που είπε ο Θεός «Αναλαμβάνω να επιτελέσω το έργο Εγώ ο ίδιος». Έχει να κάνει με
την αληθινή σημασία του έργου μέσα στη θεϊκή φύση, και έχει να κάνει επίσης με τον λόγο
για τον οποίο το ανθρώπινο γένος, έχοντας φθάσει σε ένα νέο σημείο εκκίνησης, εξακολουθεί
να είναι ανίκανο να κατανοήσει την αληθινή σημασία των λόγων του Θεού. Αυτό συμβαίνει
διότι, στο παρελθόν, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων προσκολλιόταν στην
πραγματικότητα μέσα στα λόγια του Θεού, ενώ σήμερα δεν έχει ιδέα για την πραγματικότητα
της πράξης, αλλά κατανοεί μονάχα τις επιφανειακές όψεις αυτών των λόγων, χωρίς να
κατανοεί την ουσία τους. Ακόμα πιο σημαντικό, αυτό συμβαίνει διότι σήμερα δεν επιτρέπεται
να παρεμβαίνει κανείς στη δημιουργία της βασιλείας, αλλά μονάχα να υπακούει στο
πρόσταγμα του Θεού σαν ένα ρομπότ. Να το θυμάσαι καλά αυτό! Κάθε φορά που ο Θεός
αναφέρει το παρελθόν, αρχίζει να μιλά για την πραγματική σημερινή κατάσταση· αυτός είναι
ένας τρόπος ομιλίας που δημιουργεί μια εμφανή αντίθεση μεταξύ αυτού που συνέβη πριν και
αυτού που θα συμβεί μετά, και γι’ αυτόν τον λόγο μπορεί να δρέψει ακόμα καλύτερους
καρπούς, δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν το παρόν και το
παρελθόν δίπλα-δίπλα και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν να τα μπερδέψουν. Αυτή είναι
μία όψη της σοφίας του Θεού και ο σκοπός της είναι να δρέψει τους καρπούς του έργου. Μετά
από αυτό, ο Θεός αποκαλύπτει ξανά την ασχήμια της ανθρωπότητας, έτσι ώστε η
ανθρωπότητα να μην ξεχνά ποτέ να τρώει και να πίνει τον λόγο του Θεού κάθε μέρα, και,
ακόμα πιο σημαντικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν τον εαυτό τους κάθε μέρα και να
το εκλάβουν αυτό ως το μάθημα που οφείλουν να παίρνουν κάθε μέρα.
Όταν ο Θεός ολοκληρώνει την εκφορά αυτών των λόγων, έχει επιτύχει τα αποτελέσματα
που είχε αρχικά σκοπό να επιτύχει. Και έτσι, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη εάν η
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ανθρωπότητα τον έχει κατανοήσει ή όχι, αγγίζει ελαφρά αυτό το ζήτημα μέσα σε λίγες
προτάσεις, διότι το έργο του Σατανά δεν σχετίζεται καθόλου με την ανθρωπότητα —η
ανθρωπότητα δεν έχει ιδέα γι’ αυτό. Τώρα, αφήνοντας πίσω τον κόσμο του πνεύματος,
κοίταξε παραπέρα πώς ο Θεός διατυπώνει τις απαιτήσεις που έχει από τους ανθρώπους:
«Καθώς αναπαύομαι στην κατοικία Μου, παρατηρώ προσεκτικά: Όλοι οι άνθρωποι στη γη
τρέχουν εδώ κι εκεί “ταξιδεύοντας στον κόσμο” και “πηγαίνοντας φουριόζοι πέρα δώθε” —
όλα αυτά για χάρη του πεπρωμένου τους, του μέλλοντός τους. Όμως ούτε ένας δεν μπορεί να
διαθέσει ενέργεια για την οικοδομή της βασιλείας Μου, ούτε καν τόση δύναμη όση
χρησιμοποιεί κανείς όταν αναπνέει». Αφού ο Θεός ανταλλάξει αυτές τις συμβατικές
κουβέντες με τους ανθρώπους, εξακολουθεί να μην τους δίνει καμία προσοχή, αλλά συνεχίζει
να μιλά από την οπτική του Πνεύματος και, μέσα από αυτά τα λόγια, αποκαλύπτει τις γενικές
συνθήκες της ζωής ολόκληρου του ανθρώπινου είδους. Βλέπουμε ξεκάθαρα από τις φράσεις
«ταξιδεύοντας στον κόσμο» και «πηγαίνοντας φουριόζοι πέρα δώθε» ότι η ανθρώπινη ζωή
στερείται περιεχομένου. Εάν δεν υπήρχε η παντοδύναμη σωτηρία του Θεού, εκείνοι που
γεννήθηκαν στη φτωχή εκτεταμένη οικογένεια της κινέζικης αυτοκρατορικής γενιάς θα
ζούσαν ακόμα περισσότερο ολόκληρη τη ζωή τους μάταια και ίσως μάλιστα να έπεφταν στον
Άδη και στην κόλαση ερχόμενοι στον κόσμο. Υπό την κυριαρχία του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, εν αγνοία τους έχουν υβρίσει τον Θεό και συνεπώς, φυσιολογικά και ξανά ακούσια,
έχουν υποπέσει στην παίδευση του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει όσους «έσωσε από τα βάσανα»
και όσους είναι «αχάριστοι» και τους έχει τοποθετήσει μαζί σε αντιδιαστολή, έτσι ώστε οι
άνθρωποι να μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους πιο ξεκάθαρα, δημιουργώντας έτσι ένα
αντιθετικό στοιχείο χάρις στη σωτήρια χάρη Του. Μήπως αυτό δεν προκαλεί ένα ακόμα πιο
δραστικό αποτέλεσμα; Φυσικά, εξυπακούεται ότι, από το περιεχόμενο των λόγων του Θεού, οι
άνθρωποι μπορούν να εξάγουν ένα στοιχείο αποδοκιμασίας και ένα στοιχείο σωτηρίας και
επίκλησης, και επίσης έναν μικρό υπαινιγμό θλίψης. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι
ξεκινούν ασυναίσθητα να αισθάνονται αγχωμένοι και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα
δάκρυά τους… Όμως ο Θεός δεν θα περιοριστεί λόγω μερικών άσχημων συναισθημάτων, ούτε
θα εγκαταλείψει το έργο Του για την πειθαρχία και τη διαμόρφωση απαιτήσεων από τους
ανθρώπους, εξαιτίας της διαφθοράς ολόκληρου του ανθρώπινου είδους. Λόγω αυτού, τα
θέματα που πραγματεύεται θίγουν άμεσα συνθήκες όπως οι σημερινές και επιπλέον Εκείνος
διακηρύσσει στην ανθρωπότητα τη μεγαλοπρέπεια των διοικητικών διαταγμάτων Του, έτσι
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ώστε το σχέδιό Του να εξακολουθήσει να προχωρά. Γι’ αυτό, συνεχίζοντας με όλη Του την
ταχύτητα και ενώ «στη βράση κολλάει το σίδερο», σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή ο Θεός
διακηρύσσει ένα σύνταγμα για την εποχή, ένα σύνταγμα του οποίου η κάθε πρόταση πρέπει
να διαβαστεί με πολύ προσοχή προτού η ανθρωπότητα μπορέσει να κατανοήσει τη βούληση
του Θεού. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνω περαιτέρω σε αυτό τώρα —εκείνοι οφείλουν απλώς να
διαβάσουν πιο προσεκτικά.
Σήμερα, εσείς —η ομάδα αυτών εδώ των ανθρώπων— είστε οι μόνοι που μπορείτε να
δείτε πραγματικά τα λόγια του Θεού. Ακόμα και έτσι, γνωρίζοντας τον Θεό, οι σημερινοί
άνθρωποι έχουν μείνει πολύ πιο πίσω από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έζησε τις παλαιότερες
εποχές. Από αυτό γίνεται αρκετά ξεκάθαρος ο βαθμός της προσπάθειας που ο Σατανάς έχει
καταβάλει για τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια αυτών των αρκετών χιλιάδων ετών, και ο
βαθμός στον οποίο έχει διαφθείρει την ανθρωπότητα, ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που,
παρόλο που ο Θεός έχει εκφέρει τόσα πολλά λόγια, η ανθρωπότητα εξακολουθεί να μην Τον
κατανοεί και να μην Τον γνωρίζει και, αντ’ αυτού, τολμά να επαναστατεί και να Του
αντιτίθεται δημοσίως. Κι έτσι, ο Θεός αναφέρει συχνά τους ανθρώπους που έζησαν τις
παλαιότερες εποχές ως μέτρο σύγκρισης για τους σημερινούς ανθρώπους, για να δώσει στους
δεύτερους, οι οποίοι είναι αναίσθητοι και ανόητοι, ρεαλιστικά σημεία αναφοράς. Καθώς τα
ανθρώπινα όντα δεν γνωρίζουν τον Θεό και επειδή δεν πιστεύουν αληθινά σε Αυτόν, ο Θεός
έχει αποφανθεί ότι η ανθρωπότητα στερείται δεξιοτήτων και λογικής και γι’ αυτό, ξανά και
ξανά, έχει επιδείξει ανοχή προς τους ανθρώπους και τους έχει σώσει. Στη βασιλεία του
πνεύματος, διεξάγεται μία μάχη μεταξύ αυτών των δύο γραμμών: είναι η μάταιη ελπίδα του
Σατανά να διαφθείρει το ανθρώπινο γένος σε κάποιο βαθμό, να καταστήσει τον κόσμο
άσχημο και μοχθηρό και με αυτόν τον τρόπο να σύρει τον άνθρωπο στον βούρκο και να
καταστρέψει το σχέδιο του Θεού. Όμως, το σχέδιο του Θεού δεν είναι να μετατρέψει
ολόκληρη την ανθρωπότητα σε ανθρώπους που Τον γνωρίζουν, αλλά αντίθετα να επιλέξει ένα
μέρος που θα αντιπροσωπεύει το σύνολο, αφήνοντας τους υπόλοιπους ανθρώπους να
πεταχτούν στον σωρό των σκουπιδιών σαν απόβλητα, σαν ελαττωματικά αγαθά. Και έτσι,
παρόλο που από την οπτική γωνία του Σατανά η κατάκτηση λίγων ανθρώπων μοιάζει
εξαιρετική ευκαιρία για να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού, τι θα μπορούσε να γνωρίζει για
την πρόθεση του Θεού ένα τέτοιο κούτσουρο; Γι’ αυτό, πριν από πολύ καιρό, ο Θεός είπε:
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«Έχω καλύψει το πρόσωπό Μου για να μην κοιτάζω αυτόν τον κόσμο». Γνωρίζουμε λίγα
πράγματα σχετικά με αυτό, και ο Θεός δεν ζητά από τους ανθρώπους να είναι ικανοί να
κάνουν τίποτα παρά να εκλαμβάνουν όσα Εκείνος κάνει ως θαυματουργά και απροσμέτρητα
και να Τον κρατούν με ευλάβεια μέσα στην καρδιά τους. Εάν, όπως φαντάζεται ο άνθρωπος, ο
Θεός τον παίδευε αδιαφορώντας για τις συνθήκες, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα είχε
αφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι ο Θεός θα έπεφτε κατευθείαν στην
παγίδα του Σατανά; Και, συνεπώς, ο Θεός χρησιμοποιεί τα λόγια Του μονάχα για να δρέπει
τους καρπούς που έχει στον νου Του· η έλευση των γεγονότων πραγματοποιείται σπάνια.
Μήπως αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα αυτού που Εκείνος είπε: «Εάν δεν σας συμπονούσα
για την έλλειψη ικανοτήτων, λογικής και διoρατικότητας, τότε όλοι σας θα είχατε χαθεί μέσω
της παίδευσής Μου, η ύπαρξή σας θα είχε εξαλειφθεί. Όμως, μέχρι να τελειώσει το έργο Μου
στη γη, θα παραμείνω επιεικής απέναντι στην ανθρωπότητα»;

Κεφάλαιο 6
Οι άνθρωποι μένουν άναυδοι από τις ομιλίες του Θεού, καθώς συνειδητοποιούν ότι ο
Θεός έχει επιτελέσει μεγάλο έργο στη σφαίρα του πνεύματος, κάτι για το οποίο ο άνθρωπος
είναι ανίκανος και μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτύχει. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Θεός
εκφράζει και πάλι λόγια επιείκειας προς την ανθρωπότητα. Όταν οι καρδιές των ανθρώπων
γεμίζουν αντιφάσεις, και αναρωτιούνται: «Ο Θεός είναι ένας Θεός που δεν διαθέτει έλεος ή
αγάπη, αλλά αντιθέτως είναι ένας Θεός που έχει ταχθεί στην καταστροφή της ανθρωπότητας.
Γιατί λοιπόν να μας δείξει επιείκεια; Μήπως ο Θεός άλλαξε και πάλι μέθοδο;» μόλις αυτή η
ιδέα, αυτή η σκέψη διαμορφωθεί μέσα στο μυαλό τους, αγωνίζονται εναντίον της με όλη τους
τη δύναμη. Εντούτοις, αφού το έργο του Θεού προχωρήσει για ακόμα ένα χρονικό διάστημα,
αφού το Άγιο Πνεύμα επιτελέσει σπουδαία εργασία εντός της εκκλησίας, και κάθε άνθρωπος
έχει ξεκινήσει να εργάζεται για να εκπληρώσει τον ρόλο του, τότε εκείνη τη στιγμή ολόκληρη
η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε αυτή τη μέθοδο του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή κανείς δεν
μπορεί να δει οποιαδήποτε ατέλεια σ’ ό,τι λέει και κάνει ο Θεός, και όσον αφορά το τι θα
κάνει ο Θεός στη συνέχεια, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει ή έστω να το υποθέσει. Όπως
ακούστηκε από το ίδιο το στόμα του Θεού: «Από όλους τους ανθρώπους που ζουν κάτω από
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τον ουρανό, υπάρχει κάποιος που δεν βρίσκεται μέσα στην παλάμη του χεριού Μου; Υπάρχει
κάποιος που δεν ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες Μου;» Ωστόσο, σας δίνω κάποιες
συμβουλές: κανείς σας να μη μιλάει ούτε να ενεργεί πάνω σε θέματα που δεν κατανοείτε
πλήρως. Δεν σου τα είπα αυτά για να καταπνίξω τον ενθουσιασμό σου, αλλά για να σε
ενθαρρύνω να ακολουθήσεις τις οδηγίες του Θεού στις πράξεις σου. Σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να αποθαρρυνθείς ή να έχεις αμφιβολίες, λόγω όσων είπα για τις «ατέλειες»: ο σκοπός
Μου είναι κυρίως να σου υπενθυμίσω να προσέχεις τα λόγια του Θεού. Όταν ο Θεός λέει: «Σε
θέματα που άπτονται του πνεύματος, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Όσον αφορά
τα λόγια Μου, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Θα πρέπει να επιδιώκεις την
κατάσταση στην οποία βλέπεις το Πνεύμα Μου και την ενσάρκωσή Μου, τα λόγια Μου και
την ενσάρκωσή Μου, ως ένα αδιαίρετο σύνολο, έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να είναι σε
θέση να Με ικανοποιήσει παρουσία Μου», οι άνθρωποι μένουν και πάλι άναυδοι,
διαβάζοντας αυτά τα λόγια. Αυτό που είδαν χθες ήταν μια προειδοποίηση, ήταν ένα
παράδειγμα της επιείκειας του Θεού, αλλά σήμερα η συζήτηση ξαφνικά στράφηκε σε θέματα
εντός του πνεύματος —τι σημαίνει άραγε αυτό; Γιατί ο Θεός συνεχώς αλλάζει τον τρόπο που
μιλάει; Και γιατί όλα αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως ένα αδιαίρετο σύνολο; Μήπως τα λόγια
του Θεού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Αν αναλογιστεί τα λόγια αυτά κανείς,
συνειδητοποιεί το εξής: όταν το Πνεύμα και η σάρκα του Θεού είναι ξεχωριστά, τότε αυτή η
σάρκα είναι ένα φυσικό σώμα με τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού σώματος, με άλλα λόγια,
είναι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν άψυχο σώμα. Η ενσαρκωμένη σάρκα προέρχεται από
το Πνεύμα: είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος, δηλαδή ο Λόγος που ενσαρκώνεται. Με άλλα
λόγια, ο ίδιος ο Θεός ζει εντός της σάρκας. Από εκεί διακρίνει κανείς πού βρίσκεται το σοβαρό
λάθος του να προσπαθείς να διαχωρίσεις το Πνεύμα από τον άνθρωπο. Γι’ αυτόν τον λόγο, αν
και αποκαλείται «άνθρωπος», Αυτός δεν ανήκει στην ανθρώπινη φυλή και δεν έχει
ανθρώπινα χαρακτηριστικά: Αυτός είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός ενδύεται, αυτός είναι ο
άνθρωπος τον οποίο ο Θεός εγκρίνει. Τα λόγια ενσωματώνουν το Πνεύμα του Θεού, και τα
λόγια του Θεού αποκαλύπτονται άμεσα στη σάρκα. Αυτό καθιστά ολοένα και πιο σαφές ότι ο
Θεός ζει εντός της σάρκας και είναι ένας πιο πρακτικός Θεός, γεγονός από το οποίο
αποδεικνύεται ότι ο Θεός υπάρχει, φέρνοντας έτσι το τέλος της αποστασίας της
ανθρωπότητας κατά του Θεού. Στη συνέχεια, έχοντας διδάξει την ανθρωπότητα όσον αφορά
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το μονοπάτι που οδηγεί στη γνώση του Θεού, ο Θεός αλλάζει ξανά το θέμα, και αρχίζει να
ασχολείται με μια άλλη πτυχή του προβλήματος.
«Έχω περιδιαβεί το σύμπαν με τα πόδια Μου, απλώνοντας το βλέμμα Μου πάνω από
ολόκληρη την έκτασή του και έχω περπατήσει εν μέσω όλων των ανθρώπων δοκιμάζοντας τις
γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις της ανθρώπινης εμπειρίας». Αυτή η δήλωση, παρόλο
που είναι απλή, δεν γίνεται καθόλου εύκολα κατανοητή. Αν και το θέμα έχει αλλάξει, στην
ουσία παραμένει το ίδιο: παρέχει ακόμα τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να Τον γνωρίσει
στην ενσάρκωσή Του. Γιατί λέει ο Θεός ότι έχει δοκιμάσει τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες
γεύσεις της ανθρώπινης εμπειρίας; Γιατί λέει ότι έχει περπατήσει εν μέσω όλων των
ανθρώπων; Ο Θεός είναι Πνεύμα, αλλά είναι και άνθρωπος ενσαρκωμένος. Το Πνεύμα, το
οποίο δεν δεσμεύεται από τους περιορισμούς του ανθρώπου, μπορεί να περιδιαβαίνει όλο το
σύμπαν, περικλείοντας τον κόσμο μέσα σε μια μόνο ματιά. Από αυτό μπορεί κανείς να δει ότι
το Πνεύμα του Θεού γεμίζει όλο το σύμπαν και καλύπτει τη γη από τον έναν ως τον άλλο
πόλο. Δεν υπάρχει τόπος που δεν έχει σχεδιαστεί από τα χέρια Του, που δεν φέρει τα ίχνη των
βημάτων Του. Παρόλο που το Πνεύμα, το οποίο ενσαρκώνεται, γεννιέται ως άνθρωπος, Αυτός
δεν παύει, λόγω της ύπαρξής Του ως Πνεύμα, να έχει ανάγκη όλα όσα έχουν ανάγκη οι
άνθρωποι, αλλά αντιθέτως, όπως κάθε συνηθισμένος άνθρωπος, τρώει φαγητό, φοράει
ρούχα, κοιμάται και κατοικεί σε ένα κατάλυμα, κάνοντας ό,τι κάνει ένας συνηθισμένος
άνθρωπος. Ταυτόχρονα, επειδή η εσωτερική ουσία διαφέρει, Αυτός διαφέρει από κάποιον
συνηθισμένο άνθρωπο. Αν και υπομένει όλα τα δεινά της ανθρωπότητας, δεν εγκαταλείπει
εξαιτίας αυτού το Πνεύμα. Παρόλο που απολαμβάνει ευλογία, δεν ξεχνά εξαιτίας αυτού το
Πνεύμα. Το Πνεύμα και ο άνθρωπος συνδέονται με σιωπηλό δεσμό. Αυτά τα δύο δεν μπορούν
να διαχωριστούν, και δεν έχουν ποτέ διαχωριστεί. Επειδή ο άνθρωπος είναι η ενσάρκωση του
Πνεύματος και προέρχεται από το Πνεύμα, από το Πνεύμα που έχει μορφή, έτσι και το
Πνεύμα που εμπεριέχεται στη σάρκα δεν είναι υπερβατικό, δηλαδή Αυτός δεν μπορεί να
κάνει εντυπωσιακά πράγματα, τουτέστιν, αυτό το Πνεύμα δεν μπορεί να αφήσει το φυσικό
σώμα, γιατί αν το έκανε, η ενέργεια του Θεού να ενσαρκωθεί θα έχανε κάθε νόημα. Μόνο
όταν το Πνεύμα εκφραστεί πλήρως στο φυσικό σώμα, μπορεί η ανθρωπότητα να γνωρίσει τον
ίδιο τον πρακτικό Θεό και μόνο τότε εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού. Μόνο αφού ο Θεός
παρουσιάσει το Πνεύμα και τη σάρκα χωριστά στην ανθρωπότητα, επισημαίνει την τύφλωση
600

και την ανυπακοή του ανθρώπου: «Αλλά ο άνθρωπος δεν Με αναγνώρισε ποτέ πραγματικά,
ούτε Με πρόσεξε καθώς περπατούσα στους δρόμους». Από τη μια, ο Θεός λέει ότι, χωρίς να
το γνωρίζει ο κόσμος, κρύβεται σε ένα σώμα από σάρκα, μην κάνοντας τίποτα υπερφυσικό
για να δουν οι άνθρωποι. Από την άλλη, διαμαρτύρεται κατά της ανθρωπότητας επειδή δεν
Τον αναγνώρισε. Αυτό, ωστόσο, δεν παρουσιάζει καμία αντίφαση. Στην πραγματικότητα, αν
προσέξει κανείς τις λεπτομέρειες, δεν είναι δύσκολο να δει ότι υπάρχουν δύο πλευρές στον
τρόπο με τον οποίο ο Θεός επιτυγχάνει τους στόχους Του. Τώρα, εάν ο Θεός επρόκειτο να
επιτελέσει υπερφυσικά σημεία και τέρατα, τότε, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει κανένα
σπουδαίο έργο, απλώς θα καταριόταν με το ίδιο Του το στόμα έναν άνθρωπο να πεθάνει, ο
άνθρωπος θα πέθαινε επί τόπου και κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε ανθρώπινο ον θα πειθόταν.
Εντούτοις, αυτό δεν θα επιτύγχανε τον σκοπό της ενσάρκωσης του Θεού. Αν ο Θεός όντως το
έκανε αυτό, οι άνθρωποι δεν θα ήταν ποτέ σε θέση, με το συνειδητό τους μυαλό, να
πιστέψουν στην ύπαρξή Του, ποτέ δεν θα ήταν όντως σε θέση να πιστέψουν και επιπλέον θα
περνούσαν τον διάβολο για Θεό. Το πιο σημαντικό όμως θα ήταν ότι η ανθρωπότητα δεν θα
γνώριζε ποτέ τη διάθεση του Θεού: δεν είναι αυτή η μία πτυχή της έννοιας της ύπαρξης του
Θεού στη σάρκα; Εάν η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να γνωρίσει τον Θεό, τότε θα
παραμείνει για πάντα ένας ασαφής Θεός, ένας υπερφυσικός Θεός, που κυριαρχεί στην
ανθρώπινη σφαίρα: σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα κυριευόταν ο άνθρωπος από τις αντιλήψεις
του; Ή, για να το επαναδιατυπώσω αυτό πιο ξεκάθαρα, δεν θα κυριαρχούσε ο Σατανάς, ο
διάβολος; «Γιατί λέω ότι ξαναπαίρνω τη δύναμή Μου; Γιατί λέω ότι η ενσάρκωση έχει
υπερβολικά πολλές έννοιες;» Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, τότε παίρνει πίσω τη δύναμή Του.
Τότε επίσης φανερώνεται η θεϊκή φύση Του άμεσα για να επιτελέσει το έργο Του. Σταδιακά,
κάθε άνθρωπος κατορθώνει να γνωρίσει τον πρακτικό Θεό, γι’ αυτό η θέση που έχει ο
Σατανάς στην ανθρώπινη καρδιά εκμηδενίζεται εντελώς, ενώ η θέση του Θεού ενισχύεται.
Παλαιότερα, ο Θεός που υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων γινόταν αντιληπτός ως μια
σατανική εικόνα, ένας Θεός που ήταν άυλος, αόρατος και όμως πίστευαν ότι αυτός ο Θεός όχι
μόνο υπήρχε αλλά ήταν και ικανός να επιτελεί κάθε είδους υπερφυσικά σημεία και τέρατα και
να αποκαλύπτει όλα τα μυστήρια, όπως την αποτρόπαια εικόνα των δαιμονισμένων. Αυτό
αρκεί για να αποδείξει ότι ο Θεός στο μυαλό των ανθρώπων δεν είναι μια εικόνα του Θεού,
αλλά αντιθέτως η εικόνα ενός όντος που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Ο Θεός λέει ότι θέλει να
πάρει μια θέση που καταλαμβάνει το 0,1 τοις εκατό της ανθρώπινης καρδιάς, και ότι αυτή
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είναι η υψηλότερη απαίτησή Του από την ανθρωπότητα. Αυτή η δήλωση δεν έχει μόνο μια
επιφανειακή πλευρά. Έχει επίσης και μια ρεαλιστική πλευρά. Εάν δεν ερμηνευόταν κατ’
αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα θεωρούσαν τις απαιτήσεις που τους θέτει ο Θεός ως πολύ
χαμηλές, σαν να τους καταλαβαίνει ελάχιστα ο Θεός. Δεν είναι αυτή άραγε η ανθρώπινη
ψυχολογία;
Αν πάρει κανείς τα παραπάνω και τα συνδυάσει με το παράδειγμα του Πέτρου πιο κάτω,
θα ανακαλύψει ότι ο Πέτρος ήταν όντως ο άνθρωπος που γνώριζε τον Θεό καλύτερα, επειδή
ήταν σε θέση να γυρίσει την πλάτη του στον ασαφή Θεό και να επιδιώξει τη γνώση του
πρακτικού Θεού. Γιατί ο Θεός επισήμανε ότι οι γονείς του ήταν διάβολοι που αντιτάχθηκαν
στον Θεό; Αυτό αποδεικνύει ότι ο Πέτρος δεν επιδίωκε τον Θεό στην καρδιά του, και ότι οι
γονείς του αντιπροσώπευαν τον ασαφή Θεό: αυτό είχε πρόθεση να κάνει ο Θεός όταν
ανέφερε το παράδειγμα των γονέων του Πέτρου. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός αυτό, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις
προσευχές του Πέτρου, μέχρι του σημείου μάλιστα που κάποιοι κρατούν τις προσευχές του
Πέτρου συνεχώς στο στόμα τους και στο μυαλό τους, χωρίς όμως να σκέφτονται ποτέ να
αντιπαραβάλλουν τον ασαφή Θεό με τη γνώση του Πέτρου. Γιατί ο Πέτρος στράφηκε
εναντίον των γονέων του και προσπαθούσε να γνωρίσει τον Θεό; Γιατί ενσωμάτωσε τα
διδάγματα που απέκτησε από όσους είχαν αποτύχει στο παρελθόν προκειμένου να
παρακινηθεί να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια; Γιατί αφομοίωσε την πίστη και την αγάπη
όλων όσοι αγαπούσαν τον Θεό καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων; Ο Πέτρος κατάλαβε ότι όλα
τα θετικά πράγματα προέρχονται από τον Θεό και έρχονται κατευθείαν από Αυτόν, χωρίς να
περάσουν από οποιαδήποτε επεξεργασία από τον Σατανά. Από αυτό βλέπει κανείς ότι Αυτός
που γνώριζε ήταν ο πρακτικός Θεός και όχι ένας υπερφυσικός Θεός. Γιατί ο Θεός λέει ότι ο
Πέτρος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην αφομοίωση της πίστης και της αγάπης όλων όσοι
αγαπούσαν τον Θεό καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων; Από αυτό βλέπει κανείς ότι ο κύριος
λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αποτύγχαναν καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων είναι ότι
διέθεταν μόνο πίστη και αγάπη αλλά δεν γνώριζαν τον πρακτικό Θεό, οπότε η πίστη τους
συνέχισε να είναι ασαφής. Γιατί ο Θεός αναφέρει άραγε πολλές φορές την πίστη του Ιώβ
χωρίς να πει ούτε μία φορά ότι γνώριζε τον Θεό, και επιπλέον τον αποκαλούσε κατώτερο του
Πέτρου; Από τα λόγια του Ιώβ: «Ήκουον περί Σου με την ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο
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οφθαλμός μου Σε βλέπει» μπορεί κανείς να διακρίνει ότι ο Ιώβ είχε μόνο πίστη αλλά όχι
γνώση. Όταν διαβάζουν τη δήλωση: «Λόγω του ότι το αντιπαράδειγμα των γονέων του
λειτούργησε ως αντιθετικό στοιχείο, μπόρεσε να αναγνωρίσει ακόμα πιο εύκολα την αγάπη
και το έλεός Μου», οι περισσότεροι άνθρωποι θα παρακινηθούν να εγείρουν μια σειρά από
ερωτήσεις: Γιατί άραγε ο Πέτρος γνωρίζει τον Θεό μόνο όταν Τον αντιπαραβάλει με ένα
αντιπαράδειγμα, αλλά όχι απευθείας; Γιατί γνωρίζει άραγε μόνο το έλεος και την αγάπη, αλλά
τα άλλα πράγματα δεν αναφέρονται; Μόνο όταν κάποιος αναγνωρίσει την ουτοπία του
ασαφούς Θεού, είναι σε θέση να επιδιώξει τη γνώση του πρακτικού Θεού. Ο στόχος αυτής της
ομιλίας είναι να κάνει τους ανθρώπους να εξαλείψουν τον αόριστο Θεό από τις καρδιές τους.
Εάν η ανθρωπότητα γνώριζε ανέκαθεν το αληθινό πρόσωπο του Θεού, από την αρχή της
δημιουργίας μέχρι σήμερα, τότε δεν θα είχε εξοικειωθεί πλήρως με τον τρόπο συμπεριφοράς
του Σατανά, όπως είναι γνωστό από την παροιμία: «Δεν καταλαβαίνεις ότι περπατάς σε
επίπεδο έδαφος μέχρις ότου ανέβεις ένα βουνό», η οποία καθιστά αρκετά σαφές τι θέλει να
πει ο Θεός όταν εκφράζει αυτά τα λόγια. Επειδή θέλει να κάνει τους ανθρώπους να
κατανοήσουν βαθύτερα την αλήθεια του παραδείγματος που έχει αναφέρει, ο Θεός δίνει
σκόπιμα έμφαση στο έλεος και την αγάπη, αποδεικνύοντας ότι η εποχή στην οποία ζούσε ο
Πέτρος ήταν η Εποχή της Χάριτος. Από μια άλλη οπτική γωνία, αυτό αποκαλύπτει όλο και πιο
έντονα την αποτρόπαια όψη του διαβόλου, που παγιδεύει και διαφθείρει την ανθρωπότητα
και, ως εκ τούτου, πυροδοτεί, με ακόμη πιο έντονη αντίθεση, την αγάπη και το έλεος του
Θεού.
Ο Θεός περιγράφει επίσης τα γεγονότα για τις δοκιμασίες του Πέτρου και επιπλέον
περιγράφει τις πραγματικές τους περιστάσεις, ώστε οι άνθρωποι να διακρίνουν καλύτερα το
εξής: ότι ο Θεός δεν διαθέτει μόνο έλεος και αγάπη, αλλά διαθέτει επίσης μεγαλείο και οργή,
και ότι όσοι ζουν γαλήνια δεν ζουν αναγκαστικά εν μέσω της ευλογίας του Θεού. Επιπλέον, η
αφήγηση των εμπειριών του Πέτρου μετά τις δοκιμασίες του αποδεικνύει ακόμη πιο
περίτρανα την αλήθεια της εξής φράσης του Ιώβ: «τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του
Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν δεχθή;» Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι ο Πέτρος είχε φτάσει
σε μια άνευ προηγουμένου γνώση του Θεού, κάτι που κανείς δεν είχε ποτέ επιτύχει σε
προηγούμενη εποχή: αυτό κέρδισε ο Πέτρος όταν αφομοίωνε την πίστη και την αγάπη όλων
όσων αγαπούσαν τον Θεό καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων και ενσωμάτωσε τα διδάγματα
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των αποτυχιών του παρελθόντος για να πάρει κουράγιο. Για τον λόγο αυτό, όποιος αποκτά
πραγματική γνώση του Θεού ονομάζεται «καρπός», και ο Πέτρος είναι ένας από αυτούς. Στις
προσευχές του Πέτρου στον Θεό μπορεί κανείς να δει την πραγματική γνώση του Θεού, την
οποία απέκτησε μέσα από τις δοκιμασίες του, αλλά το μικρό μειονέκτημα είναι ότι δεν
μπόρεσε να κατανοήσει πλήρως το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο,
βασιζόμενοι στη γνώση του Θεού που πέτυχε ο Πέτρος, ο Θεός έθεσε μια απαίτηση να
«καταλαμβάνει το 0,1 τοις εκατό της ανθρώπινης καρδιάς». Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι ακόμη και ο Πέτρος, ο άνθρωπος που γνώριζε τον Θεό καλύτερα, δεν ήταν σε θέση να
κατανοήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε ότι η
ανθρωπότητα απλούστατα δεν διαθέτει ένα όργανο για να γνωρίζει τον Θεό, διότι ο Σατανάς
έχει ήδη διαφθείρει τον άνθρωπο σε τέτοιον βαθμό, και αυτό κάνει όλους τους ανθρώπους να
γνωρίσουν την ουσία της ανθρωπότητας. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις —ότι η ανθρωπότητα
στερείται ενός οργάνου για να γνωρίζει τον Θεό και ότι επιπλέον έχει διαποτιστεί εξ
ολοκλήρου από τον Σατανά— παρέχουν το σκηνικό για να αναδειχθεί η μεγάλη δύναμη του
Θεού, διότι ο Θεός, απλώς και μόνο μέσω του λόγου και χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει
κανενός είδους έργου, έχει καταλάβει μια συγκεκριμένη θέση στην καρδιά του ανθρώπου.
Γιατί όταν φτάνει το 0,1 τοις εκατό σημαίνει ότι φτάνει στην εκπλήρωση του θελήματος του
Θεού; Για να το εξηγήσω αυτό, όσον αφορά το γεγονός ότι ο Θεός δεν προίκισε τον άνθρωπο
με το εν λόγω όργανο: εάν, ελλείψει αυτού του οργάνου, η ανθρωπότητα έφτανε στο εκατό
τοις εκατό της γνώσης, τότε η κάθε κίνηση και δράση του Θεού ήταν ανοιχτό βιβλίο για τον
άνθρωπο, και, δεδομένης της έμφυτης φύσης του ανθρώπου, θα επαναστατούσε αμέσως
ενάντια στον Θεό, παίρνοντας τα όπλα για να αντιταχθεί ενάντια σ’ Αυτόν δημοσίως (έτσι
συντελέστηκε η πτώση του Σατανά). Συνεπώς, ο Θεός δεν υποτιμά ποτέ τον άνθρωπο. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ήδη αναλύσει λεπτομερώς τον άνθρωπο, ώστε να γνωρίζει τα
πάντα με απόλυτη σαφήνεια, ακόμη και πόσο νερό περιέχει το αίμα του: πόσο πιο ξεκάθαρα
κατανοεί την εμφανή φύση του ανθρώπου; Ο Θεός δεν διαπράττει ποτέ σφάλματα και,
επιπλέον, όταν κάνει τις ομιλίες Του, επιλέγει τα λόγια Του με μεγάλη ακρίβεια. Για τον λόγο
αυτό, το γεγονός ότι ο Πέτρος δεν κατανόησε με σαφήνεια το θέλημα του Θεού δεν αντίκειται
στο γεγονός ότι είναι και ο μόνος άνθρωπος που γνώριζε τον Θεό καλύτερα, και επιπλέον
αυτά τα δύο είναι εντελώς άσχετα. Ο Θεός δεν ανέφερε το παράδειγμά του με στόχο να
επικεντρωθεί η προσοχή των ανθρώπων στον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος ήταν σε θέση να
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γνωρίσει τον Θεό όταν ακόμη και κάποιος όπως ο Ιώβ δεν μπορούσε; Γιατί είπε Αυτός ότι
ένας άνθρωπος είναι ικανός να το επιτύχει αλλά είπε επίσης ότι οφείλεται στη μεγάλη δύναμη
του Θεού; Είναι όντως το έμφυτο χάρισμα της ανθρωπότητας καλό; Οι άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν εύκολα αυτό το σημείο —κανείς δεν θα ήξερε το εσωτερικό του νόημα αν δεν
το εξηγούσα Εγώ. Ο σκοπός αυτών των λόγων είναι να επιτρέψουν στους ανθρώπους να
σχηματίσουν κάποια μορφή αντίληψης, από την οποία θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να
συνεργαστούν με τον Θεό. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο Θεός, με την υποστήριξη των
προσπαθειών του ανθρώπου να συνεργαστεί μαζί Του, να αναλάβει δράση: αυτή είναι η
πραγματική κατάσταση στη σφαίρα του πνεύματος, κάτι που η ανθρωπότητα δεν είναι επ’
ουδενί σε θέση να κατανοήσει. Το να εξαλειφθεί η θέση του Σατανά στην καρδιά των
ανθρώπων και να δοθεί, αντ’ αυτού, στον Θεό —αυτό σημαίνει απόκρουση της επίθεσης του
Σατανά, και μόνο έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι ο Χριστός έχει κατέλθει στη γη, μόνο έτσι μπορεί
να ειπωθεί ότι οι βασιλείες στη γη έχουν γίνει η βασιλεία του Χριστού.
Εδώ αναφέρεται ότι ο Πέτρος υπήρξε υπόδειγμα και πρότυπο για την ανθρωπότητα επί
χιλιάδες έτη. Ο σκοπός δεν είναι να αναδειχτεί το γεγονός ότι είναι υπόδειγμα και πρότυπο:
αυτές οι λέξεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική σκηνή μάχης στην πνευματική σφαίρα.
Όλον αυτόν τον καιρό ο Σατανάς εργαζόταν στον άνθρωπο, με την μάταιη ελπίδα να καταπιεί
την ανθρωπότητα και κατ’ αυτόν τον τρόπο να κάνει τον Θεό να καταστρέψει τον κόσμο και
να χάσει τον μάρτυρά Του. Αλλά ο Θεός είπε: «Θα δημιουργήσω πρώτα ένα πρότυπο ώστε να
μπορέσω να καταλάβω τη μικρότερη θέση μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Σ’ αυτό το στάδιο, οι
άνθρωποι δεν Με ευχαριστούν ούτε Με γνωρίζουν πλήρως. Εντούτοις, αν βασιστεί στη
μεγάλη δύναμή Μου, ο άνθρωπος θα μπορέσει να υποταχθεί πλήρως σ’ Εμένα και να
σταματήσει να επαναστατεί εναντίον Μου, και θα χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα για να
κατακτήσω τον Σατανά, τουτέστιν θα χρησιμοποιήσω τη θέση Μου που ανέρχεται στο 0,1 τοις
εκατό για να καταστείλω όλες τις δυνάμεις που ο Σατανάς ασκεί πάνω στον άνθρωπο».
Συνεπώς, σήμερα, ο Θεός ανέφερε το παράδειγμα του Πέτρου ώστε να λειτουργεί ως πρότυπο
που θα ακολουθήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αν το συνδυάσει κανείς αυτό με το αρχικό
απόσπασμα, μπορεί να δει την αλήθεια όσων είπε ο Θεός για την πραγματική κατάσταση στη
σφαίρα του πνεύματος: «Τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως ήταν κάποτε: πρόκειται να κάνω
πράγματα που, από την αρχή της δημιουργίας, ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ, πρόκειται να
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εκφράσω λόγια που, καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, οι άνθρωποι δεν άκουσαν ποτέ, γιατί
ζητώ να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να Με γνωρίσουν στη σάρκα». Από αυτό μπορεί να δει
κανείς, ότι ό,τι είπε ο Θεός, το έχει ξεκινήσει σήμερα. Τα ανθρώπινα όντα μπορούν να δουν
μόνο τα πράγματα όπως εμφανίζονται εξωτερικά και όχι την πραγματική κατάσταση στη
σφαίρα του πνεύματος. Για τον λόγο αυτό, ο Θεός είπε με άμεσο και απλό τρόπο: «Αυτά είναι
στάδια στη διαχείρισή Μου, για τα οποία η ανθρωπότητα δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Ακόμη
και όταν μιλώ γι’ αυτά ανοιχτά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη σύγχυση στο
μυαλό του που είναι αδύνατο να του τα διατυπώσω με κάθε λεπτομέρεια. Δεν φανερώνει αυτό
την επαίσχυντη ποταπότητα του ανθρώπου;» Υπάρχουν σιωπηρά λόγια μέσα σε αυτές τις
φράσεις, που εξηγούν ότι έχει γίνει μια μάχη στην πνευματική σφαίρα, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
Μέσω της περιγραφής της ιστορίας του Πέτρου, δεν επιτεύχθηκε πλήρως το θέλημα του
Θεού, οπότε ο Θεός έθεσε την ακόλουθη απαίτηση σε σχέση με τα γεγονότα στη ζωή του
Πέτρου: «Σε όλο το σύμπαν και το στερέωμα, μεταξύ όλων των πραγμάτων στον ουρανό και
τη γη, τα μυριάδες πράγματα στη γη και τα μυριάδες πράγματα στον ουρανό καθαγιάζουν το
καθένα όλη τη δύναμή τους για χάρη του τελευταίου σταδίου του έργου Μου. Σίγουρα δεν
θέλετε να παραμείνετε θεατές στο περιθώριο, να άγεστε και να φέρεστε από τις σατανικές
δυνάμεις;» Η γνώση του Πέτρου ήταν πολύ διαφωτιστική για την ανθρωπότητα οπότε, για να
επιτύχει ακόμα καλύτερους καρπούς, ο Θεός επιτρέπει στην ανθρωπότητα να δει τις
συνέπειες της υπερβολικής ελευθεριότητας και της άγνοιάς Του και, επιπλέον, λέει στην
ανθρωπότητα —ακόμα μία φορά και με περισσότερη ακρίβεια— για τις πραγματικές
συνθήκες της μάχης στη σφαίρα του πνεύματος. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν οι
άνθρωποι να γίνουν πιο προσεκτικοί ώστε να προφυλαχθούν για να μην πέσουν στα χέρια του
Σατανά. Επιπλέον, καθιστά σαφές ότι αυτή τη φορά, εάν πέσουν, δεν θα λάβουν και πάλι
σωτηρία από τον Θεό όπως την τελευταία φορά. Συνολικά, οι διάφορες αυτές
προειδοποιήσεις δημιουργούν πιο ζωηρή εντύπωση στους ανθρώπους όσον αφορά τα λόγια
του Θεού, και γι’ αυτό έχουν κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν περισσότερο το έλεός Του και
να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις Του, ώστε να επιτυγχάνουν πράγματι
τον στόχο του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα.
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Σχετικά με τη ζωή του Πέτρου
Ο Πέτρος ήταν το πρότυπο του Θεού για την ανθρωπότητα, μια πασίγνωστη
προσωπικότητα. Για ποιον λόγο ένας τόσο απλός άνθρωπος ανυψώθηκε ως υπόδειγμα από
τον Θεό και δοξάστηκε από γενεές επί γενεών; Εξυπακούεται πως αυτό είναι αναπόσπαστο
από την έκφραση της αγάπης του προς τον Θεό και την απόφασή του να αγαπά τον Θεό. Όσο
για το πώς εκδηλωνόταν η γεμάτη αγάπη καρδιά του Πέτρου για τον Θεό, και πώς ήταν
πραγματικά οι εμπειρίες της ζωής του, πρέπει να επιστρέψουμε στην Εποχή της Χάριτος και
να ξαναρίξουμε μια ματιά στα έθιμα της εποχής και να παρατηρήσουμε τον Πέτρο την
περίοδο εκείνη.
Ο Πέτρος ήταν γόνος μιας συνηθισμένης οικογένειας Ιουδαίων αγροτών. Οι γονείς του
συντηρούσαν ολόκληρη την οικογένεια μέσω της γεωργίας, ενώ ο Πέτρος ήταν το μεγαλύτερο
από τα παιδιά και είχε τέσσερις αδελφούς και αδελφές. Φυσικά, αυτό δεν είναι το κύριο μέρος
της ιστορίας μας· ο Πέτρος είναι ο κεντρικός μας χαρακτήρας. Όταν ο Πέτρος ήταν πέντε
χρονών, οι γονείς του ξεκίνησαν να τον διδάσκουν ανάγνωση. Την περίοδο εκείνη, οι Ιουδαίοι
ήταν πολύ ευρυμαθείς και ήταν ιδιαίτερα προηγμένοι στους τομείς της γεωργίας, της
βιοτεχνίας και του εμπορίου. Ως αποτέλεσμα του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, και οι δύο
γονείς του Πέτρου είχαν λάβει ανώτερη μόρφωση. Παρόλο που κατάγονταν από την επαρχία,
διέθεταν μεγάλη μόρφωση, ισάξια με αυτήν ενός μέσου φοιτητή πανεπιστημίου σήμερα.
Προφανώς, ήταν μεγάλη ευλογία το ότι ο Πέτρος είχε γεννηθεί υπό τέτοιες ευνοϊκές
κοινωνικές συνθήκες. Ήταν ευφυής, μάθαινε γρήγορακαι αφομοίωνε τις νέες ιδέες με
ευκολία. Όταν ξεκίνησε τις σπουδές του, επιδείκνυε μεγάλη αντίληψη κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων. Οι γονείς του ήταν υπερήφανοι που είχαν τέτοιον έξυπνο γιο, και κατέβαλαν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να του δώσουν τη δυνατότητα να πάει στο σχολείο, με την
ελπίδα πως θα μπορούσε να διακριθεί και να εξασφαλίσει κάποιου είδους επίσημη θέση στην
κοινωνία. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, ο Πέτρος είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται για τον Θεό, με
αποτέλεσμα, όταν ήταν δεκατεσσάρων και πήγαινε στο γυμνάσιο, να αρχίσει να μπουχτίζει
από τα μαθήματα αρχαιοελληνικού πολιτισμού που παρακολουθούσε, ιδιαίτερα όσον αφορά
τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και τα φτιαχτά γεγονότα της αρχαιοελληνικής ιστορίας.
Από εκεί και πέρα, ο Πέτρος —ο οποίος ήταν πάνω στο άνθος της νιότης του— άρχισε να
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προσπαθεί να ανακαλύψει περισσότερα για την ανθρώπινη ζωή και τον κόσμο. Η συνείδησή
του δεν τον ανάγκασε να ξεπληρώσει το χρέος για τις προσπάθειες που είχαν καταβάλει οι
γονείς του, γιατί έβλεπε ξεκάθαρα πως όλοι οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στην αυταπάτη,
διήγαγαν όλοι ανούσιους βίους, κατέστρεφαν την ίδια τη ζωή τους στον αγώνα τους για δόξα
και πλούτο. Οι γνώσεις του σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με το κοινωνικό περιβάλλον στο
οποίο βρισκόταν. Όσο μεγαλύτερη γνώση κατέχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο περίπλοκες είναι οι
διαπροσωπικές σχέσεις και ο εσωτερικός κόσμος τους, και ως εκ τούτου, τόσο μεγαλύτερο
είναι το κενό στο οποίο βρίσκονται. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο Πέτρος περνούσε τον ελεύθερο
χρόνο του κάνοντας διάφορες επισκέψεις, κατά κύριο λόγο σε θρησκευτικές προσωπικότητες.
Φαίνεται πως είχε κάποιο απροσδιόριστο αίσθημα μέσα του πως όλα τα ανεξιχνίαστα
πράγματα του ανθρώπινου κόσμου μπορούσαν να βρουν εξήγηση στη θρησκεία, οπότε
πήγαινε συχνά σε μια συναγωγή κοντά στο σπίτι του, ώστε να παρίσταται στη λειτουργία.
Αυτό γινόταν εν αγνοία των γονιών του, και πολύ σύντομα ο Πέτρος, που είχε πάντα άριστη
διαγωγή και επιδόσεις, άρχισε να μισεί το σχολείο. Μετά βίας τελείωσε το γυμνάσιο υπό την
επίβλεψη των γονέων του. Αφού κολύμπησε προς τη στεριά από τον ωκεανό της γνώσης,
πήρε μια βαθιά ανάσα· έκτοτε, κανείς δεν θα τον εκπαίδευε ούτε θα τον περιόριζε πια.
Όταν τελείωσε το σχολείο, ξεκίνησε να διαβάζει κάθε λογής βιβλία, ωστόσο στην ηλικία
των δεκαεπτά, εξακολουθούσε να στερείται μεγάλης εμπειρίας από τον κόσμο. Αφού
αποφοίτησε, βιοποριζόταν κάνοντας αγροτικές εργασίες, ενώ έβρισκε όσο το δυνατόν
περισσότερο χρόνο για να διαβάζει βιβλία και να παρίσταται στη θεία λειτουργία. Οι γονείς
του, οι οποίοι έτρεφαν μεγάλες ελπίδες γι’ αυτόν, συχνά καταριόνταν τον Ουρανό για τον
«ανυπάκουο γιο» τους, αλλά ούτε καν αυτό δεν μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην
ικανοποίηση της πείνας και της δίψας του για δικαιοσύνη. Ο Πέτρος αντιμετώπισε ουκ ολίγες
αναποδιές κατά τις εμπειρίες του, αλλά η καρδιά του ήταν ακόρεστη, και ο ίδιος μεγάλωνε
σαν το χορτάρι μετά τη βροχή. Σύντομα, είχε την «τύχη» να συναντήσει κάποιες
υψηλόβαθμες προσωπικότητες του θρησκευτικού κόσμου και, επειδή η λαχτάρα του ήταν
τόσο μεγάλη, άρχισε να συναναστρέφεται όλο και πιο συχνά τους ανθρώπους αυτούς μέχρι
που περνούσε σχεδόν όλο τον χρόνο του μαζί τους. Πάνω που είχε κατακλυστεί από ευτυχία
και ήταν άκρως ικανοποιημένος, συνειδητοποίησε ξαφνικά πως οι περισσότεροι εξ αυτών των
ανθρώπων είχαν πίστη μόνο στα λόγια, αλλά δεν πίστευαν με την καρδιά τους. Πώς θα
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μπορούσε ο Πέτρος, ο οποίος είχε ακέραια και αγνή ψυχή, να αντέξει τέτοιο χτύπημα;
Συνειδητοποίησε πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόταν ήταν θηρία
με ανθρώπινη αμφίεση —ήταν ζώα με ανθρώπινη όψη. Την εποχή εκείνη, ο Πέτρος ήταν πολύ
αφελής, οπότε τους απηύθυνε επανειλημμένα εκκλήσεις από καρδιάς. Μα πώς ήταν δυνατόν
αυτές οι πονηρές, πανούργες θρησκευτικές προσωπικότητες να ακούσουν ποτέ τις εκκλήσεις
ενός νεαρού γεμάτου πάθος; Τότε ήταν που ο Πέτρος ένιωσε το πραγματικό κενό της
ανθρώπινης ζωής: Είχε αποτύχει καθώς έκανε το πρώτο του βήμα στη ζωή… Έναν χρόνο
αργότερα, απομακρύνθηκε από τη συναγωγή και ξεκίνησε να διάγει τον δικό του αυτόνομο
βίο.
Η αναποδιά που αντιμετώπισε ο δεκαοκτάχρονος Πέτρος τον έκανε πολύ πιο ώριμο και
εκλεπτυσμένο. Η αφέλεια της νιότης του είχε εξαφανιστεί πια· η αναποδιά που αντιμετώπισε
κατέπνιξε βάναυσα τη νεανική αθωότητα και ειλικρίνεια που κατείχε, και ξεκίνησε να ζει ως
ψαράς. Έκτοτε, έβλεπε κανείς ανθρώπους να τον ακούν καθώς κήρυττε στην ψαρόβαρκά του.
Καθώς ψάρευε για να βγάζει τα προς το ζην, διέδιδε το μήνυμα όπου κι αν πήγαινε, και όλοι
όσοι τον άκουγαν να κηρύττει μαγεύονταν, διότι αυτά που έλεγε άγγιζαν μια ευαίσθητη
χορδή στις καρδιές των απλών ανθρώπων, και όλοι συγκινούνταν βαθιά από την ειλικρίνειά
του. Συχνά δίδασκε τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους άλλους από καρδιάς, να
επικαλούνται τον Κυρίαρχο των ουρανών και της γης και των πάντων, και να μην αγνοούν τη
συνείδησή τους ούτε να κάνουν επαίσχυντα πράγματα, αλλά να ικανοποιούν στο καθετί τον
Θεό, για τον οποίο έτρεφαν αγάπη στην καρδιά τους… Οι άνθρωποι συχνά συγκινούνταν
βαθιά αφού άκουγαν τα κηρύγματά του· τους ενέπνεε όλους και όλοι συγκινούνταν συχνά
μέχρι δακρύων. Την περίοδο εκείνη, τον θαύμαζαν πολύ όλοι όσοι τον ακολουθούσαν, οι
οποίοι ήταν άποροι και, φυσικά, δεδομένων των κοινωνικών συνθηκών εκείνης της εποχής,
εξαιρετικά λίγοι. Επιπλέον, ο Πέτρος εδιώκετο από τους θρησκευτικούς παράγοντες της
κοινωνίας εκείνης της εποχής. Για τον λόγο αυτόν, επί δύο χρόνια μετακινούταν συνεχώς από
τόπο σε τόπο και διήγαγε μοναχικό βίο. Στα δύο αυτά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων
είχε εξαιρετικές εμπειρίες, απέκτησε πολλές γνώσεις και έμαθε πολλά πράγματα που
αγνοούσε παλιότερα, έτσι ώστε ήταν πλέον τελείως διαφορετικός άνθρωπος σε σύγκριση με
τον δεκατετράχρονο εαυτό του, με τον οποίο έμοιαζε να μην έχει τίποτα κοινό. Κατά τη
διάρκεια των δύο αυτών ετών, συνάντησε κάθε λογής ανθρώπους και διέκρινε κάθε λογής
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αλήθειες για την κοινωνία, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί σταδιακά από κάθε είδους
τελετουργία του θρησκευτικού κόσμου. Επιπλέον, επηρεάστηκε βαθιά από τις εξελίξεις στο
έργο του Αγίου Πνεύματος την περίοδο εκείνη· τον καιρό εκείνον, ο Ιησούς είχε ήδη εργαστεί
για πολλά χρόνια, οπότε, παρόλο που ο Πέτρος δεν είχε συναντήσει ακόμη τον Ιησού, το έργο
του επηρεάστηκε και από το έργο του Αγίου Πνεύματος της περιόδου εκείνης. Για τον λόγο
αυτόν, όταν ο Πέτρος κήρυττε, κέρδιζε πολλά πράγματα, τα οποία οι προηγούμενες γενιές
αγίων δεν είχαν κερδίσει ποτέ. Φυσικά, την περίοδο εκείνη, μόλις και μετά βίας γνώριζε τον
Ιησού, αλλά δεν του είχε δοθεί ακόμα η ευκαιρία να Τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο.
Ήλπιζε και λαχταρούσε μονάχα να δει την ουράνια εκείνη μορφή που γεννήθηκε από το Άγιο
Πνεύμα.
Ένα απόγευμα, ο Πέτρος ψάρευε με τη βάρκα του υπό το λυκόφως (κοντά στην ακτή της
Θάλασσας της Γαλιλαίας, όπως ήταν τότε γνωστή). Κρατούσε ένα καλάμι ψαρέματος στα
χέρια του, αλλά είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Το φως του δειλινού φώτιζε την
επιφάνεια του νερού σαν απέραντος ωκεανός αίματος. Το φως καθρεφτιζόταν στο νεαρό,
αλλά ήρεμο και συγκροτημένο πρόσωπο του Πέτρου· φαινόταν να είναι χαμένος στις σκέψεις
του. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε αεράκι, και ξαφνικά αισθάνθηκε πως στη ζωή του
επικρατούσε μοναξιά και, λόγω αυτού, τον κατέκλυσε αμέσως ένα αίσθημα απόγνωσης.
Καθώς τα κύματα του ωκεανού λαμπύριζαν στο φως, ήταν φανερό πως δεν είχε διάθεση να
ψαρέψει. Καθώς ήταν χαμένος στις σκέψεις του, άκουσε ξαφνικά κάποιον από πίσω του να
λέει: «Σίμωνα Ιουδαίε, υιέ του Ιωνά, οι μέρες της ζωής σου είναι γεμάτες μοναξιά. Θα Με
ακολουθήσεις;» Ο Πέτρος σάστισε και τού έπεσε το καλάμι από τα χέρια, το οποίο βυθίστηκε
αμέσως στον πυθμένα της θάλασσας. Ο Πέτρος γύρισε γρήγορα πίσω του και είδε έναν άντρα
να στέκεται όρθιος στη βάρκα του. Τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω: Τα μαλλιά Του, που
έπεφταν στους ώμους Του, χρύσιζαν κάπως κάτω από το φως του ήλιου, φορούσε γκρίζα
ρούχα, ήταν μετρίου αναστήματος και ο ρουχισμός Του ήταν εξ ολοκλήρου αυτός ενός
Ιουδαίου. Στο λυκόφως, τα γκρίζα Του ρούχα έμοιαζαν σχεδόν μαύρα, ενώ το πρόσωπό Του
έμοιαζε να έχει μια ανεπαίσθητη λάμψη. Ο Πέτρος είχε επιχειρήσει πολλές φορές να
συναντήσει τον Ιησού, αλλά δεν τα είχε καταφέρει ποτέ. Τη στιγμή εκείνη, ο Πέτρος πίστεψε
βαθιά μέσα του πως ο άντρας εκείνος ήταν σίγουρα ο Πανάγιος στην καρδιά του, οπότε
προσέπεσε μέσα στην ψαρόβαρκά του και είπε: «Μήπως είσαι Εσύ ο Κύριος που έχει έρθει να
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κηρύξει το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών; Έχω ακούσει για τις εμπειρίες Σου, αλλά
δεν Σε έχω δει ποτέ. Ήθελα να Σε ακολουθήσω, αλλά δεν μπορούσα να Σε βρω». Ο Ιησούς
είχε ήδη πάει στο αμπάρι της βάρκας και καθόταν εκεί ήσυχα. «Σήκω και κάθισε δίπλα Μου!»
είπε. «Έχω έρθει εδώ για να αναζητήσω εκείνους που Με αγαπούν αληθινά. Έχω έρθει ειδικά
για να διαδώσω το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, και θα ταξιδέψω παντού για να
αναζητήσω εκείνους που είναι σε σύμπνοια με Εμένα. Είσαι πρόθυμος;» Ο Πέτρος απάντησε:
«Πρέπει να ακολουθήσω τον απεσταλμένο του ουράνιου Πατέρα. Πρέπει να αναγνωρίσω τον
εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος. Εφόσον αγαπώ τον ουράνιο Πατέρα, πώς θα μπορούσα να μην
είμαι πρόθυμος να Σε ακολουθήσω;» Παρόλο που τα λόγια του Πέτρου έβριθαν από
θρησκευτικές αντιλήψεις, ο Ιησούς χαμογέλασε και έγνεψε με ικανοποίηση. Τη στιγμή εκείνη,
ένα αίσθημα πατρικής αγάπης αναπτύχθηκε μέσα Του για τον Πέτρο.
Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού για πολλά χρόνια και είδε στον Ιησού πολλά πράγματα
που δεν είχαν οι άλλοι άνθρωποι. Αφού o Πέτρος Τον ακολουθούσε για έναν χρόνο, ο Ιησούς
τον επέλεξε ως εκλεκτό Του ανάμεσα στους δώδεκα μαθητές. (Φυσικά, ο Ιησούς δεν το
εξέφρασε αυτό ανοιχτά, και οι άλλοι δεν το ήξεραν.) Στη ζωή, ο Πέτρος σύγκρινε τον εαυτό
του με οτιδήποτε έκανε ο Ιησούς. Ιδιαίτερα, τα μηνύματα των κηρυγμάτων του Ιησού
χαράχτηκαν έντονα στην καρδιά του. Ήταν πλήρως αφοσιωμένος και πιστός στον Ιησού, και
δεν εξέφρασε ποτέ κανένα παράπονο εναντίον Του. Ως εκ τούτου, έγινε ο πιστός σύντροφος
του Ιησού όπου κι αν Αυτός πήγαινε. Ο Πέτρος παρατηρούσε τις διδαχές του Ιησού, τον
ευγενικό Του λόγο, καθώς και το τι έτρωγε, τι φορούσε, πού κατέλυε και πώς ταξίδευε.
Μιμούταν τον Ιησού στα πάντα. Δεν ήταν ποτέ αυτάρεσκος, αλλά απαλλάχθηκε από καθετί
παρωχημένο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού και στα λόγια και στην πράξη. Τότε
ήταν που ο Πέτρος ένιωσε πως οι ουρανοί και η γη και τα πάντα βρίσκονταν στα χέρια του
Παντοδύναμου και ότι, για τον λόγο αυτόν, δεν είχε καμία προσωπική επιλογή. Ο Πέτρος,
επίσης, αφομοίωνε όλα όσα ήταν ο Ιησούς και τα χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα. Η ζωή του
Ιησού καταδεικνύει πως δεν ήταν αυτάρεσκος σε όσα έκανε· αντί να καυχιέται για τον εαυτό
Του, συγκινούσε τους ανθρώπους με αγάπη. Διάφορα στοιχεία καταδείκνυαν τι ήταν ο
Ιησούς, και, γι’ αυτόν τον λόγο, ο Πέτρος μιμούταν ό,τι είχε σχέση μ’ Αυτόν. Οι εμπειρίες που
βίωσε ο Πέτρος τού πρόσφεραν ολοένα μεγαλύτερη αίσθηση της ομορφιάς του Ιησού, και
έλεγε πράγματα όπως το εξής: «Αναζητούσα τον Παντοδύναμο σε όλο το σύμπαν, και έχω δει
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τα θαύματα των ουρανών και της γης και των πάντων, κι έτσι απόκτησα μια βαθιά αίσθηση
της ομορφιάς του Παντοδύναμου. Εντούτοις, δεν είχα ποτέ αληθινή αγάπη στην καρδιά μου,
και δεν είχα δει ποτέ την ομορφιά του Παντοδύναμου με τα ίδια μου τα μάτια. Σήμερα, στα
μάτια του Παντοδύναμου, χαίρω της εύνοιάς Του, κι έχω επιτέλους νιώσει την ομορφιά του
Θεού. Έχω επιτέλους ανακαλύψει πως ο λόγος που η ανθρωπότητα αγαπά τον Θεό δεν είναι
μόνο επειδή δημιούργησε τα πάντα· στην καθημερινότητά μου, έχω βρει την απεριόριστη
ομορφιά Του. Πώς θα μπορούσε να περιοριστεί σε αυτά που είναι ορατά τώρα;» Καθώς ο
χρόνος περνούσε, αναδείχτηκαν πολλά όμορφα στοιχεία και στον Πέτρο. Έγινε πολύ
υπάκουος στον Ιησού, και, βέβαια, αντιμετώπισε ουκ ολίγες αναποδιές. Όταν ο Ιησούς τον
έπαιρνε σε διάφορα μέρη όπου πήγαινε να κηρύξει, ο Πέτρος ήταν πάντοτε ταπεινός και
άκουγε τα κηρύγματα του Ιησού. Δεν γινόταν ποτέ αλαζονικός λόγω του γεγονότος ότι
ακολουθούσε τον Ιησού επί χρόνια. Αφού ο Ιησούς τού είπε πως ο λόγος που είχε έρθει ήταν
να σταυρωθεί για να τελειώσει το έργο Του, ο Πέτρος συχνά ένιωθε μεγάλη οδύνη μέσα του
και έκλαιγε μόνος του στα κρυφά. Ωστόσο, η «άτυχη» εκείνη ημέρα έφτασε τελικά. Μετά τη
σύλληψη του Ιησού, ο Πέτρος έκλαιγε μόνος του στην ψαρόβαρκά του και προσευχόταν πολύ
γι’ αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, μέσα του γνώριζε πως αυτό ήταν το θέλημα του Θεού Πατέρα,
και κανείς δεν μπορούσε να το αλλάξει. Ήταν διαρκώς περίλυπος και έκλαιγε συνεχώς λόγω
της αγάπης του. Αυτή, φυσικά, είναι ανθρώπινη αδυναμία. Συνεπώς, όταν έμαθε πως ο
Ιησούς επρόκειτο να σταυρωθεί, Τον ρώτησε: «Όταν θα έχεις φύγει, θα επιστρέψεις για να
βρεθείς ανάμεσά μας και να μας προσέχεις; Θα εξακολουθούμε να μπορούμε να Σε
βλέπουμε;» Παρόλο που τα λόγια αυτά ήταν αρκετά αφελή και γεμάτα ανθρώπινες έννοιες, ο
Ιησούς γνώριζε την πίκρα του μαρτυρίου του Πέτρου, οπότε μέσω της αγάπης Του έδειξε
κατανόηση για την αδυναμία του Πέτρου: «Πέτρο, σε έχω αγαπήσει. Το ξέρεις αυτό; Παρόλο
που δεν υπάρχει λογική σε αυτό που λες, ο Πατέρας έχει υποσχεθεί πως μετά την ανάστασή
Μου, θα εμφανίζομαι στους ανθρώπους για 40 ημέρες. Δεν πιστεύεις πως το Πνεύμα Μου θα
απονέμει συχνά χάρη σε όλους σας;» Αυτό ήταν μια μικρή παρηγοριά για τον Πέτρο, ωστόσο
εξακολουθούσε να νιώθει πως κάτι έλειπε, και, γι’ αυτό, αφού αναστήθηκε ο Ιησούς, του
εμφανίστηκε στα φανερά για πρώτη φορά. Παρ’ όλ’ αυτά, προκειμένου να αποτρέψει τον
Πέτρο από το να εξακολουθήσει να εμμένει στις αντιλήψεις του, ο Ιησούς αρνήθηκε το
πλουσιοπάροχο γεύμα που Του είχε ετοιμάσει ο Πέτρος, και εξαφανίστηκε εν ριπή οφθαλμού.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Πέτρος απέκτησε τελικά βαθύτερη κατανόηση του Κυρίου
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Ιησού και Τον αγάπησε ακόμη περισσότερο. Μετά την ανάστασή Του, ο Ιησούς εμφανιζόταν
συχνά στον Πέτρο. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, εμφανίστηκε στον Πέτρο άλλες
τρεις φορές και μετά ανήλθε εις τους ουρανούς. Κάθε εμφάνισή Του λάμβανε χώρα την ώρα
που το Άγιο Πνεύμα επρόκειτο να ολοκληρώσει το έργο Του και να ξεκινήσει νέο έργο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Πέτρος έβγαζε τα προς το ζην με το ψάρεμα, πολύ
περισσότερο, ωστόσο, ζούσε για να κηρύττει. Στα ύστερα χρόνια του, έγραψε την πρώτη και
τη δεύτερη επιστολή του, καθώς και πολλές επιστολές προς την τότε εκκλησία της
Φιλαδέλφειας. Συγκινούσε βαθιά τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Αντί να κηρύττει στους
ανθρώπους με βάση τα δικά του διαπιστευτήρια, τους παρείχε τα κατάλληλα εφόδια ζωής.
Δεν ξέχασε ποτέ τις διδαχές του Ιησού όσο Αυτός βρισκόταν επί γης, οι οποίες τον ενέπνεαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ενώ ακολουθούσε τον Ιησού, πήρε την απόφαση να
ανταποδώσει την αγάπη του Κυρίου με τον θάνατό του, καθώς και να ακολουθήσει το
παράδειγμα Του στα πάντα. Ο Ιησούς συναίνεσε, οπότε, όταν ο Πέτρος ήταν 53 ετών (μετά
από περισσότερα από 20 χρόνια από την αναχώρηση του Ιησού), ο Ιησούς τού εμφανίστηκε
για να τον βοηθήσει να εκπληρώσει τη φιλοδοξία του. Στα επτά χρόνια που ακολούθησαν, ο
Πέτρος πέρασε τη ζωή του γνωρίζοντας τον εαυτό του. Μια μέρα, στο τέλος αυτών των επτά
ετών, σταυρώθηκε ανάποδα, τερματίζοντας έτσι τη θαυμαστή ζωή του.

Κεφάλαιο 8
Όταν ο Θεός εκφέρει τον λόγο Του μέσω της οπτικής του Πνεύματος, ο τόνος Του
απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Όταν ο Θεός εκφέρει τον λόγο Του μέσα από την
προοπτική του ανθρώπου, ο τόνος Του απευθύνεται σε όλους όσοι ακολουθούν την ηγεσία
του Πνεύματός Του. Όταν ο Θεός εκφέρει τον λόγο Του μέσα από την προοπτική του τρίτου
προσώπου (αυτού που ο κόσμος αναφέρει ως παρατηρητή), δείχνει άμεσα τον λόγο Του στους
ανθρώπους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να Τον δουν ως σχολιαστή, και φαίνεται ότι από το στόμα
Του εξέρχονται άπειρα πράγματα που ο άνθρωπος δεν ξέρει, πράγματα που ο άνθρωπος δεν
μπορεί να καταλάβει. Έτσι δεν είναι; Όταν ο Θεός εκφέρει τον λόγο Του μέσα από την οπτική
του Πνεύματος, εκπλήσσει όλη την ανθρωπότητα. «Η αγάπη του ανθρώπου για Μένα είναι
υπερβολικά πενιχρή και η πίστη του σ’ Εμένα είναι οικτρά μικρή. Αν το κύριο βάρος των
613

λόγων Μου δεν απευθυνόταν στις αδυναμίες του ανθρώπου, θα υπερηφανευόταν και θα
υπερέβαλε και θα μιλούσε δογματικά και θα κατασκεύαζε εντυπωσιακές θεωρίες, σαν να
ήταν παντογνώστης και σαν να ήξερε όλα όσα λαμβάνουν χώρα πάνω στη γη». Αυτές οι λέξεις
όχι μόνο αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου και τη θέση του Θεού στις
καρδιές των ανθρώπων, αλλά επίσης αποκαλύπτουν όλη τη ζωή της ανθρωπότητας. Κάθε
άνθρωπος πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός και στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει καν ότι
υπάρχει μια λέξη που ονομάζεται «Θεός» και έτσι κατασκευάζει εντυπωσιακές θεωρίες.
Ωστόσο, αυτή η «κατασκευή εντυπωσιακών θεωριών» δεν είναι «ομιλία» με την έννοια που οι
άνθρωποι την καταλαβαίνουν. Αντ’ αυτού, σημαίνει ότι η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί από
τον Σατανά και έτσι όλα όσα κάνει παρακούν τον Θεό και αντιτίθενται άμεσα στον Θεό και η
ίδια η ουσία των πράξεων του ανθρώπου προέρχεται από τον Σατανά και βρίσκεται σε
αντίθεση με τον Θεό, είναι δε πράξη ανεξαρτησίας και έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του
Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός λέει ότι όλοι οι άνθρωποι κατασκευάζουν
εντυπωσιακές θεωρίες. Γιατί λέει ο Θεός ότι το μεγαλύτερο πλήγμα των λόγων Του
απευθύνεται στις αδυναμίες του ανθρώπου; Διότι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, εάν
Εκείνος δεν αποκάλυπτε τα πράγματα που είναι κρυμμένα στον εσωτερικό κόσμο της καρδιάς
του ανθρώπου, τότε κανένας άνθρωπος δεν θα υποτασσόταν και επομένως δεν θα
κατανοούσε τον εαυτό του και δεν θα είχε φόβο Θεού. Αυτό σημαίνει ότι αν οι προθέσεις του
ανθρώπου δεν απογυμνωθούν, τότε ο άνθρωπος θα τολμήσει να κάνει το οτιδήποτε, ίσως
ακόμη και να καταραστεί άμεσα τον Ουρανό ή τον Θεό. Αυτές είναι οι αδυναμίες του
ανθρώπου, οπότε ο Θεός λέει αυτό: «Τα βήματά Μου βαδίζουν σε όλες τις γωνιές του
σύμπαντος κόσμου, σε διαρκή αναζήτηση όσων αναζητούν την καρδιά Μου και είναι
κατάλληλοι προς χρήση από Μένα». Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με αυτά που λέγονται
αργότερα σχετικά με τον χαιρετισμό της βασιλείας που αντηχεί επίσημα, χρησιμεύει για να
δείξει ότι το Πνεύμα του Θεού ασχολείται με ένα νέο έργο στη γη· απλώς οι άνθρωποι δεν
μπορούν να το δουν με τα φυσικά τους μάτια. Εφόσον λέγεται ότι το Πνεύμα είναι στη γη για
να παράγει νέο έργο, ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος επίσης υφίσταται μνημειώδη αλλαγή: Όχι
μόνο οι υιοί του Θεού και ο λαός του Θεού αρχίζουν να δέχονται τη μαρτυρία της ενσάρκωσης
του Θεού, αλλά επιπλέον, κάθε δόγμα, κάθε θρήσκευμα, κάθε τομέας της ζωής και κάθε
τόπος, σε διαφορετικό βαθμό, θα το δεχτεί επίσης. Είναι μια μεγάλη κίνηση του σύμπαντος
κόσμου στο πνευματικό βασίλειο. Σείει ολόκληρο τον θρησκευτικό κόσμο μέχρι τα θεμέλιά
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του, που είναι μέρος της έννοιας του «σεισμού» που αναφέρθηκε στο παρελθόν. Στη
συνέχεια, οι άγγελοι αρχίζουν την επίσημη εργασία τους και ο λαός του Ισραήλ επιστρέφει
στην πατρίδα του, χωρίς ποτέ ξανά να περιπλανηθεί, και όλοι όσοι συμπεριλαμβάνονται
αρχίζουν

να

αποδέχονται

την

καθοδήγηση.

Αντίθετα,

οι

Αιγύπτιοι

αρχίζουν

να

απομακρύνονται από το πεδίο της σωτηρίας Μου, δηλαδή να λαμβάνουν την παίδευσή Μου
(αλλά κι αυτό δεν έχει αρχίσει ακόμα επίσημα). Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής των
ταυτόχρονων μεγάλων αλλαγών στον κόσμο, ο χαιρετισμός της βασιλείας αντηχεί επίσημα.
Αυτό είναι που ονομάζουν οι άνθρωποι «ο χρόνος που αρχίζει να εργάζεται το επταπλά
ενισχυμένο Πνεύμα». Κάθε φορά που ο Θεός πραγματοποιεί το έργο της ανάκτησης, σε αυτές
τις φάσεις (ή σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους), κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, τα λόγια του Θεού πως «Όταν ο άνθρωπος χάνει την
ελπίδα» απηχούν την αλήθεια. Επιπλέον, σε κάθε μία από αυτές τις μεταβατικές φάσεις, όταν
η ανθρωπότητα χάνει την ελπίδα της ή όταν αισθάνεται ότι αυτό το ρεύμα είναι λάθος, ο Θεός
ξεκινά εκ νέου και περνά στο επόμενο βήμα του έργου Του. Από τη στιγμή της δημιουργίας
μέχρι τώρα, ο Θεός πραγματοποιεί το έργο της ανάκτησης και οι αλλαγές των μεθόδων με τις
οποίες εργάζεται είναι παρόμοιες κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι, σε
διαφορετικό βαθμό, μπορούν να κατανοήσουν κάποια πτυχή του, στο τέλος παρασύρονται
από έναν χείμαρρο νερού επειδή το ανάστημά τους είναι πολύ μικρό· δεν είναι σε θέση να
κατανοήσουν τα στάδια του έργου του Θεού και έτσι εξοντώνονται. Ωστόσο, αυτή είναι και η
μέθοδος του Θεού για τον εξαγνισμό των ανθρώπων και αυτή είναι η κρίση του Θεού
απέναντι στις παλιές αντιλήψεις της ανθρωπότητας. Όσο περισσότερο έχουν οι άνθρωποι
θεμέλια, τόσο μεγαλύτερες είναι οι θρησκευτικές τους αντιλήψεις για τον Θεό, οι οποίες είναι
δύσκολο να παραμεριστούν· προσκολλώνται στα παλιά και είναι δύσκολο γι’ αυτούς να
δεχτούν νέο φως. Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος στέκεται, πρέπει να έχει κάποια βάση, αν
και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να αφήσουν τις αντιλήψεις τους στην άκρη.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αντιλήψεις τους σχετικά με τον ενσαρκωμένο Θεό του σήμερα, οι
οποίες είναι σαφείς και εύκολες να φανούν.
Στην ομιλία της σημερινής ημέρας, ο Θεός είπε πολλά για οράματα, και δεν υπάρχει
λόγος για περαιτέρω ανάλυση. Ο Θεός μιλά κυρίως για το γεγονός ότι η οικοδόμηση της
εκκλησίας θέτει το θεμέλιο για την οικοδόμηση της βασιλείας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ
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οικοδομούνταν η εκκλησία, ο κύριος στόχος ήταν να πειστούν οι άνθρωποι και στην καρδιά
και στα λόγια, παρόλο που δεν έχουν γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό με τα μάτια τους. Αν και
είχαν πίστη μέσα στην καρδιά τους, δεν γνώριζαν τον Θεό ενσαρκωμένο, διότι σε αυτό το
στάδιο δεν ξεχώριζε από τους ανθρώπους. Στην Εποχή της Βασιλείας, όλοι πρέπει να δείξουν
αποφασιστικότητα στην καρδιά τους, στην ομιλία τους και στα μάτια τους. Από αυτό είναι
ξεκάθαρο ότι, για να δείξουν όλοι την αποφασιστικότητα στην καρδιά τους, στην ομιλία τους
και στα μάτια τους, πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν με τα φυσικά μάτια
τους τον Θεό που ζει ενσαρκωμένος. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια κατάσταση όπου οι
άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή ή όπου οι
άνθρωποι έχουν μια περιστασιακή πίστη. Αντ’ αυτού, οι άνθρωποι θα είναι πεπεισμένοι στην
καρδιά τους και με τα λόγια μέσω της κατανόησης. Ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο της
οικοδόμησης δεν υπάρχουν ούτε ξυλοδαρμοί ούτε σκοτωμοί. Αντίθετα, επιτρέπει στους
ανθρώπους να λαμβάνουν διαφώτιση μέσω του λόγου του Θεού, και μέσω αυτού μπορούν να
συνεχίσουν να επιδιώκουν και να εξερευνούν, έτσι ώστε να μπορούν υποσυνείδητα να
γνωρίσουν τον Θεό ενσαρκωμένο. Έτσι, όσον αφορά τον Θεό, αυτό το στάδιο του έργου είναι
πολύ πιο εύκολο, αφήνει τη φύση να ακολουθήσει την πορεία της και δεν έρχεται σε αντίθεση
με την ανθρωπότητα. Τελικά, θα επιτρέψει στον άνθρωπο να καταφέρει να γνωρίσει τον Θεό
με φυσικό τρόπο, οπότε μην ανησυχείς ούτε να αγχώνεσαι. Όταν ο Θεός είπε: «η μάχη του
πνευματικού βασιλείου καθίσταται σαφής άμεσα μεταξύ όλων των ανθρώπων», εννοούσε ότι
όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στον σωστό δρόμο και αρχίζουν να γνωρίζουν τον Θεό, αυτό
περιλαμβάνει όχι μόνο κάθε άτομο που μπαίνει σε πειρασμό από τον Σατανά, αλλά ότι
μπορούν επίσης να μπουν σε πειρασμό από τον Σατανά μέσα στην ίδια την εκκλησία. Ωστόσο,
αυτό είναι ένα μονοπάτι που πρέπει να πάρουν όλοι, επομένως κανείς δεν χρειάζεται να
ανησυχεί. Ο πειρασμός του Σατανά μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Κάποιος μπορεί να
αδιαφορήσει ή να εγκαταλείψει αυτό που λέει ο Θεός και μπορεί να πει αρνητικά πράγματα
για να μετριάσει τη θετική στάση των άλλων, ωστόσο, συνήθως δεν πείθει τους άλλους
ανθρώπους· αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο να τα διακρίνουν οι άνθρωποι. Ο κύριος λόγος
γι’ αυτό είναι: Μπορεί να εξακολουθεί να είναι ενεργός στο να συμμετάσχει σε συναντήσεις,
αλλά είναι ασαφής όσον αφορά τα οράματα. Εάν η εκκλησία δεν λάβει μέτρα απέναντί του,
τότε ολόκληρη η εκκλησία θα μπορούσε να επηρεαστεί από την αρνητικότητά του στο να
αποκρίνεται χλιαρά στον Θεό, μη δίδοντας έτσι προσοχή στον λόγο του Θεού και ενδίδοντας
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τελικά στον πειρασμό του Σατανά. Μπορεί να μην επαναστατεί άμεσα κατά του Θεού, αλλά
επειδή δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο του Θεού και δεν γνωρίζει τον Θεό, μπορεί να
παραπονεθεί ή να γεμίσει η καρδιά του με δυσαρέσκεια. Μπορεί να πει ότι ο Θεός τον έχει
εγκαταλείψει, οπότε δεν είναι σε θέση να λάβει διαφώτιση και φώτιση. Μπορεί να επιθυμεί
να φύγει, αλλά ένα ήσυχο αίσθημα φόβου κατοικεί μέσα του και θα μπορούσε να πει ότι το
έργο του Θεού δεν προέρχεται από τον Θεό αλλά είναι αντ’ αυτού το έργο κακών πνευμάτων.
Γιατί ο Θεός αναφέρει τον Πέτρο τόσο συχνά; Και γιατί λέει ότι ακόμα και ο Ιώβ δεν τον
φτάνει; Λέγοντάς το αυτό, οι άνθρωποι όχι μόνο δίνουν προσοχή στις πράξεις του Πέτρου,
αλλά παραμερίζουν, μάλιστα, όλα τα παραδείγματα που έχουν μέσα στην καρδιά τους, ακόμη
και το παράδειγμα του Ιώβ —ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη πίστη— θα πρέπει επίσης να
παραμεριστεί. Μόνο μέσω αυτού μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα όπου οι
άνθρωποι θα είναι σε θέση να παραμερίσουν τα πάντα για να μιμηθούν τον Πέτρο και έτσι να
έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη γνώση του Θεού. Ο Θεός παρουσίασε στους ανθρώπους την
οδό της πράξης που ο Πέτρος πήρε για να γνωρίσει τον Θεό, σκοπεύοντας να δώσει στους
ανθρώπους ένα σημείο αναφοράς. Ο Θεός προχωρά στη συνέχεια για να προβλέψει έναν από
τους τρόπους με τους οποίους ο Σατανάς θα βάλει τους ανθρώπους σε πειρασμό όταν λέει:
«Αλλά εάν είσαι ψυχρός και αδιάφορος ως προς τα λόγια Μου, τότε εσύ είσαι αναμφισβήτητα
εναντίον Μου. Αυτό είναι γεγονός». Μέσα από αυτά τα λόγια, ο Θεός προλέγει τα πανούργα
σχέδια που ο Σατανάς θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει και ειδοποιεί τους ανθρώπους για
να το πάρουν ως προειδοποίηση. Ακόμα κι αν δεν είναι όλοι ψυχροί απέναντι στον λόγο του
Θεού, παρόλα αυτά ορισμένοι άνθρωποι θα αιχμαλωτιστούν από αυτόν τον πειρασμό, οπότε
στο τέλος ο Θεός λέει και πάλι με έμφαση: «Αν δεν γνωρίζετε τα λόγια Μου, δεν τα δέχεστε
και δεν τα κάνετε πράξη, τότε θα γίνετε αναπόφευκτα το αντικείμενο της παίδευσής Μου!
Σίγουρα θα γίνετε θύμα του Σατανά!» Αυτή είναι η συμβουλή του Θεού προς την
ανθρωπότητα, αλλά στο τέλος, όπως προείπε ο Θεός, ένα μέρος των ανθρώπων θα γίνουν
όντως θύματα του Σατανά.

Κεφάλαιο 9
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Στη φαντασία των ανθρώπων, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ο Θεός
δεν μιλάει τη γλώσσα του ανθρώπου ούτε ο άνθρωπος μιλάει τη γλώσσα του Θεού και, για τον
Θεό, οι απαιτήσεις του ανθρώπου από τον Θεό είναι παιχνιδάκι, ενώ οι απαιτήσεις του Θεού
από τον άνθρωπο είναι άφταστες και αδιανόητες για τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα,
ωστόσο, ισχύει ακριβώς το αντίθετο: Ο Θεός ζητάει μόνο το «0,1 τοις εκατό» από τον
άνθρωπο. Αυτό όχι μόνο αφήνει τους πάντες άναυδους, αλλά και τους κάνει να σαστίζουν,
σαν να τα έχουν χαμένα. Μόνο χάρη στη διαφώτιση του Θεού και τη χάρη του Θεού,
κερδίζουν οι άνθρωποι λίγη γνώση σχετικά με το θέλημα του Θεού. Όμως, την 1η Μαρτίου,
όλοι οι άνθρωποι για άλλη μια φορά σάστισαν και έξυναν το κεφάλι τους. Ο Θεός ζήτησε από
τους ανθρώπους Του να είναι αστραφτερό χιόνι, κι όχι παρασυρόμενα σύννεφα. Σε τι
αναφέρεται, λοιπόν, η έκφραση «χιόνι»; Και τι υποδεικνύει η έκφραση «παρασυρόμενα
σύννεφα»; Σε αυτό το σημείο, ο Θεός επίτηδες δεν λέει τίποτα για το βαθύτερο νόημα αυτών
των λόγων. Αυτό βυθίζει τους ανθρώπους στη σύγχυση και, εξ αυτού, αυξάνει την πίστη τους
ενόσω αναζητούν, καθώς αυτή είναι μια συγκεκριμένη απαίτηση για τους ανθρώπους του
Θεού και όχι κάτι άλλο· έτσι, οι πάντες βρίσκονται αυθόρμητα να περνάνε περισσότερο χρόνο
σκεπτόμενοι αυτά τα ασύλληπτα λόγια. Ως αποτέλεσμα, διάφορες ιδέες ξεφυτρώνουν στο
μυαλό τους, παρασυρόμενες χιονονιφάδες αστράφτουν μπροστά στα μάτια τους και
παρασυρόμενα σύννεφα στον ουρανό εμφανίζονται αμέσως στο μυαλό τους. Γιατί ο Θεός
ζητάει από τους ανθρώπους Του να είναι σαν το χιόνι, κι όχι σαν παρασυρόμενα σύννεφα;
Ποιο είναι το πραγματικό νόημα εδώ; Σε τι αναφέρονται συγκεκριμένα αυτά τα λόγια; Το
«χιόνι» όχι μόνο ομορφαίνει το τοπίο, αλλά είναι επίσης καλό για την καλλιεργήσιμη γη,
καθώς και για την εξόντωση των βακτηρίων. Μετά από μια έντονη χιονόπτωση, όλα τα
βακτήρια καλύπτονται από το αστραφτερό χιόνι και όλος ο χώρος αμέσως ξεχειλίζει από ζωή.
Παρομοίως, οι άνθρωποι του Θεού δεν πρέπει να γνωρίζουν μόνο τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά
πρέπει επίσης να καθυποτάσσουν τους εαυτούς τους βάσει του γεγονότος της ενσάρκωσης
του Θεού, κι έτσι να βιώνουν την κανονική ανθρώπινη φύση. Έτσι κάνει το χιόνι να φαίνεται
όμορφο το τοπίο. Τελικά, η ωρίμανση των ανθρώπων του Θεού θα δώσει ένα τέλος στον
μεγάλο κόκκινο δράκοντα, εδραιώνοντας τη βασιλεία του Θεού στη γη, διαδίδοντας και
δοξάζοντας το άγιο όνομα του Θεού, ώστε όλη η βασιλεία επί της γης να γεμίσει με τη
δικαιοσύνη του Θεού, να εκπέμπει την ακτινοβολία του Θεού και να λάμπει από τη δόξα του
Θεού, παντού να υπάρχουν σκηνές ειρήνης και ευχαρίστησης, ευτυχίας, ολοκλήρωσης και
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αενάως ανανεούμενης ομορφιάς. Οι διάφορες επιδημίες που υπάρχουν επί του παρόντος —οι
διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις, όπως η αδικία, η απατεωνιά και η δολιότητα, οι χθόνιες
επιθυμίες και ούτω καθεξής— θα εξαλειφθούν όλες και, έτσι, θα ανανεωθούν ο ουρανός και η
γη. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φράσης «μετά από έντονη χιονόπτωση». Αυτοί που
είναι παρασυρόμενα σύννεφα είναι σαν εκείνο το είδος ανθρώπων που ακολουθούν το κοπάδι
για το οποίο έχει μιλήσει ο Θεός. Αν υπάρξει πειρασμός από τον Σατανά ή δοκιμασίες από τον
Θεό, αυτοί αμέσως θα παρασυρθούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Ούτε καν η ουσία τους δεν
θα επιβιώσει, η οποία έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Αν οι άνθρωποι είναι
παρασυρόμενα σύννεφα, όχι μόνο δεν είναι ικανοί να βιώσουν την εικόνα του Θεού, αλλά
επίσης ντροπιάζουν το όνομα του Θεού, επειδή αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο
αρπαγής ανά πάσα στιγμή ή από οποιοδήποτε μέρος, είναι η τροφή που καταναλώνει ο
Σατανάς, και όταν τους πιάσει αιχμαλώτους ο Σατανάς, θα προδώσουν τον Θεό και θα
υπηρετήσουν τον Σατανά. Αυτό ξεκάθαρα ντροπιάζει το όνομα του Θεού, είναι αυτό που ο
Θεός σιχαίνεται περισσότερο απ’ όλα και αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί του Θεού. Συνεπώς,
δεν έχουν ούτε την ουσία των κανονικών ανθρώπων ούτε καμία πρακτική αξία. Αυτός είναι ο
λόγος που ο Θεός έχει τέτοιες απαιτήσεις από τους ανθρώπους Του. Όμως, αφότου πιάσουν
κάτι από αυτά τα λόγια, οι άνθρωποι είναι στα χαμένα, σχετικά με το τι να κάνουν στη
συνέχεια, επειδή το θέμα των λόγων του Θεού έχει επιστρέψει στον ίδιο τον Θεό, και αυτό
τους βάζει σε δύσκολη θέση: «Επειδή προέρχομαι από τους αγίους τόπους, όχι σαν το
νούφαρο, το οποίο έχει όνομα και καμία ουσία, επειδή προέρχεται από τον βάλτο και όχι από
τους αγίους τόπους». Γιατί, αφότου μίλησε για τις απαιτήσεις Του από τους ανθρώπους Του,
περιγράφει ο Θεός τη γέννηση του ίδιου του Θεού; Μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα
σ’ αυτά τα δύο; Όντως, υπάρχει κάποια εγγενής σύνδεση ανάμεσά τους —αν δεν υπήρχε, δεν
θα μιλούσε έτσι ο Θεός στους ανθρώπους. Ανάμεσα στα πράσινα φύλλα, το νούφαρο
λικνίζεται πίσω-μπρος στο απαλό αεράκι. Είναι ευχάριστο θέαμα για τα μάτια και χαίρει
μεγάλης εκτίμησης. Οι άνθρωποι απλώς δεν χορταίνουν να το κοιτάνε και τρώγονται να
πέσουν στο νερό για να κόψουν ένα κοτσάνι και να το δουν από πιο κοντά. Ωστόσο, ο Θεός
λέει ότι το νούφαρο προέρχεται από τον βάλτο και ότι έχει μόνο όνομα, αλλά καμία ουσία.
Φαίνεται ότι ο Θεός δεν δίνει καμία σημασία στα νούφαρα και από τα λόγια Του μπορεί να
γίνει σαφέστατα εμφανές ότι ως έναν βαθμό τα αποστρέφεται. Ανά τους αιώνες, πολλοί έχουν
πλέξει το εγκώμιο των νούφαρων, επειδή αναδύονται άσπιλα μέσα από τη βρωμιά, σε σημείο
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που να είναι σχεδόν πέραν κάθε σύγκρισης, απερίγραπτα όμορφα. Όμως, στα μάτια του
Θεού, τα νούφαρα είναι άχρηστα —κι αυτή ακριβώς είναι η διαφορά ανάμεσα στον Θεό και
στον άνθρωπο. Συνεπώς, είναι εμφανές πως η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι
τόσο εκτενής όσο η απόσταση μεταξύ του θόλου του ουρανού και των θεμελίων της γης.
Επειδή το νούφαρο προέρχεται από τον βάλτο, τα θρεπτικά συστατικά που απαιτεί έρχονται
όλα από εκεί. Απλώς το νούφαρο έχει την ικανότητα να μεταμφιέζεται και να γίνεται χάρμα
οφθαλμών. Πολλοί άνθρωποι κοιτάνε μόνο την ωραία εξωτερική εμφάνιση του νούφαρου,
αλλά κανένας τους δεν βλέπει ότι η ζωή μέσα στο νούφαρο είναι λερή και ακάθαρτη. Γι’ αυτό
ο Θεός λέει ότι έχει μόνο όνομα αλλά καμία ουσία —το οποίο είναι απολύτως σωστό και
αληθές. Έτσι ακριβώς δεν είναι και οι άνθρωποι του Θεού σήμερα; Υπακούν και πιστεύουν
στον Θεό μόνο εξωτερικά. Ενώπιον του Θεού Τον καλοπιάνουν και παρελαύνουν μπροστά
Του, προκειμένου ο Θεός να μείνει ευχαριστημένος απ’ αυτούς. Από μέσα τους, όμως, είναι
παραγεμισμένοι με τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, οι κοιλιές τους είναι γεμάτες με
ανηθικότητες. Έτσι, ο Θεός θέτει ερωτήματα στον άνθρωπο, ρωτώντας τον αν η αφοσίωσή
του στον Θεό έχει σπιλωθεί από ανηθικότητες, αν είναι αγνή και ολόψυχη. Όταν ήταν
πάροχοι υπηρεσίας, πολλοί άνθρωποι δόξαζαν τον Θεό με το στόμα τους, αλλά Τον
καταριούνταν με την καρδιά τους. Με το στόμα τους έδειχναν υπακοή στον Θεό, αλλά με την
καρδιά τους Τον παράκουαν. Το στόμα τους εκστόμιζε αρνητικά λόγια και στην καρδιά τους
έκρυβαν εναντίωση στον Θεό. Υπήρχαν κι εκείνοι των οποίων οι ενέργειες ήταν
συντονισμένες: Από το στόμα τους άφηναν να ρέουν αισχρόλογα και χειρονομούσαν με τα
χέρια τους, παντελώς ακόλαστοι, δίνοντας μια ζωηρή και ρεαλιστική απεικόνιση του
πραγματικού προσώπου του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αξίζουν πραγματικά να
αποκαλούνται γόνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Όμως σήμερα, βρίσκονται στη θέση
των αφοσιωμένων παρόχων υπηρεσίας και ενεργούν ωσάν αφοσιωμένοι άνθρωποι του Θεού
—τι ντροπή! Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη· προέρχονται από τον βάλτο, οπότε δεν μπορούν να
κρύψουν τα πραγματικά χρώματά τους. Καθότι ο Θεός είναι άγιος και αγνός, αληθινός και
πραγματικός, η σάρκα Του έχει την προέλευσή της στο Πνεύμα. Αυτό είναι οριστικό και
πέραν πάσας αμφιβολίας. Όχι μόνο είναι ικανός να καταθέσει μαρτυρία για τον ίδιο τον Θεό,
αλλά είναι επίσης ικανός να εκτελέσει πλήρως το θέλημα του Θεού: αυτή είναι μία πλευρά της
ουσίας του Θεού. Το γεγονός ότι η σάρκα προέρχεται από το Πνεύμα με μια εικόνα, σημαίνει
ότι η σάρκα με την οποία ντύνεται το Πνεύμα είναι ουσιωδώς διαφορετική από τη σάρκα των
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ανθρώπων, και αυτή η διαφορά έγκειται κατά κύριο λόγο στο πνεύμα τους. Σε αυτό που
αναφέρεται το Πνεύμα με μια εικόνα είναι το πώς, ως αποτέλεσμα της κάλυψής Του με
κανονική ανθρώπινη φύση, η θεϊκή φύση έχει την ικανότητα να εργάζεται εντός φυσιολογικά,
κάτι που δεν είναι καθόλου υπερφυσικό και δεν περιορίζεται από την ανθρώπινη φύση. Η
«εικόνα του Πνεύματος» αναφέρεται στην πλήρη θεϊκή φύση και δεν περιορίζεται από την
ανθρώπινη φύση. Έτσι, η έμφυτη διάθεση του Θεού και η αληθινή εικόνα Του μπορούν να
βιωθούν πλήρως μέσα από την ενσάρκωση, η οποία δεν είναι μόνο κανονική και αμετάβλητη,
αλλά έχει επίσης μεγαλοπρέπεια και οργή. Η πρώτη ενσάρκωση μπορούσε μόνο να
παρουσιάσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, δηλαδή, Εκείνος ήταν
ικανός μόνο να εκτελεί σημεία και τέρατα και να δίνει προφητείες. Συνεπώς, Εκείνος δεν
βίωσε πλήρως την πραγματικότητα του Θεού, οπότε δεν ήταν η ενσωμάτωση του Πνεύματος
με μια εικόνα· δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά η απευθείας εμφάνιση της θεϊκής φύσης. Και
επειδή υπερέβη την κανονική ανθρώπινη φύση, δεν αποκαλούταν ο ίδιος πλήρης, πρακτικός
Θεός, αλλά είχε κάτι από τον αόριστο Θεό στον ουρανό, ήταν ο Θεός των αντιλήψεων των
ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο ενσαρκώσεις.
Από το υψηλότερο σημείο του σύμπαντος, ο Θεός παρακολουθεί την κάθε κίνηση του
ανθρώπου, όλα όσα λένε και κάνουν οι άνθρωποι. Παρατηρεί ακόμα και τις πιο ενδόμυχες
σκέψεις τους με απόλυτη διαύγεια, δεν τις παραβλέπει. Έτσι, τα λόγια του Θεού διαπερνούν
απευθείας την καρδιά των ανθρώπων, χτυπούν σε κάθε σκέψη τους και είναι εύστοχα και
αλάνθαστα. «Αν και ο άνθρωπος “γνωρίζει” το Πνεύμα Μου, εξακολουθεί να το προσβάλλει.
Τα λόγια Μου ξεμπροστιάζουν την άσχημη όψη όλων των ανθρώπων και ξεμπροστιάζουν τις
πιο ενδόμυχες σκέψεις όλων των ανθρώπων, καθιστούν τους πάντες επάνω στη γη να
καταρρεύσουν υπό τον εξονυχιστικό έλεγχο Μου». Από αυτό μπορεί να φανεί ότι, παρόλο που
οι απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους δεν είναι υψηλές, οι άνθρωποι εξακολουθούν να
είναι ανίκανοι να υπομείνουν τον εξονυχιστικό έλεγχο από το Πνεύμα του Θεού. «Ωστόσο,
παρόλο που ο άνθρωπος καταρρέει, η καρδιά του δεν τολμά να απομακρυνθεί από Εμένα. Απ’
όλα τα πλάσματα, ποιος δεν Με αγαπά λόγω των πράξεών Μου;» Αυτό είναι ακόμα πιο
ενδεικτικό της πλήρους σοφίας και παντοδυναμίας του Θεού, συνεπώς αποκαλύπτει όλα όσα
σκέφτονταν οι άνθρωποι του Θεού, όταν ήταν στη θέση των παρόχων υπηρεσίας: Παρόλο
που, μετά από συναλλαγές που κατέληξαν σε αποτυχία, οι «εκατοντάδες χιλιάδες» ή τα
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«εκατομμύρια» μέσα στο μυαλό τους εκμηδενίστηκαν, λόγω των διοικητικών διαταγμάτων
του Θεού και λόγω της μεγαλοπρέπειας και της οργής του Θεού, ακόμα κι αν έσκυβαν το
κεφάλι σκυθρωποί, εξακολουθούσαν να υπηρετούν τον Θεό με αρνητικότητα, όλες οι παλιές
πρακτικές τους κατέληξαν κενές περιεχομένου και απολύτως ξεχασμένες· αντιθέτως, έκαναν
τα πράγματα κατά βούληση ώστε να είναι αυτοί και όλοι οι άλλοι ευχαριστημένοι, ώστε να
διασκεδάζουν, προκειμένου να περνάει η ώρα και να μην κάνουν τίποτα… Αυτό συνέβαινε
πραγματικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι, ο Θεός ανοίγεται στους ανθρώπους και λέει:
«Ποιος δεν έχει λαχτάρα για Εμένα, ως αποτέλεσμα των λόγων Μου; Σε ποιον δεν
γεννιούνται αισθήματα αφοσίωσης, λόγω της αγάπης Μου;» Για να πούμε την αλήθεια, όλοι
οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τα λόγια του Θεού και δεν υπάρχει ούτε ένας
ανάμεσά τους που να μην του αρέσει να διαβάζει τα λόγια του Θεού —απλώς είναι ανίκανοι
να κάνουν τα λόγια του Θεού πράξη, επειδή τους εμποδίζει η ίδια τους η φύση. Αφότου
διαβάσουν τα λόγια του Θεού, πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να αποχωριστούν τα λόγια του
Θεού και η αγάπη για τον Θεό αναβλύζει μέσα τους. Έτσι, για άλλη μια φορά, ο Θεός
καταριέται τον Σατανά και, για άλλη μια φορά, ξεσκεπάζει το άσχημο πρόσωπό του. «Η
εποχή που ο Σατανάς δρα ανεξέλεγκτα και είναι τρελά δεσποτικός» είναι επίσης η ίδια εποχή
που ο Θεός ξεκινά το επίσημο, σπουδαίο έργο Του επάνω στη γη. Στη συνέχεια, ξεκινά το
έργο της εξόντωσης του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ανεξέλεγκτα δρα ο Σατανάς, τόσο
πιο πολύ πλησιάζει η ημέρα του Θεού, οπότε, όσο περισσότερο μιλάει ο Θεός για την
προστυχιά του Σατανά, τόσο φαίνεται ότι η ήμερα κατά την οποία ο Θεός θα εξοντώσει τον
κόσμο πλησιάζει. Αυτή είναι η αναγγελία του Θεού στον Σατανά.
Γιατί ο Θεός λέει επανειλημμένα «[…] και πίσω από την πλάτη Μου επιδίδονται σε
εκείνες τις “αξιέπαινες” βρώμικες δοσοληψίες. Πιστεύετε ότι η σάρκα, με την οποία είμαι
ενδεδυμένος, δεν γνωρίζει τίποτα για τις ενέργειές σας, τη συμπεριφορά σας και τα λόγια
σας;» Δεν τα έχει πει αυτά τα λόγια απλώς μία και δύο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Όταν οι
άνθρωποι δεχθούν την παρηγοριά του Θεού και μάθουν για τη θλίψη που νιώθει ο Θεός για
τον άνθρωπο, τους είναι εύκολο να ξεχάσουν το παρελθόν καθώς αγωνίζονται να
προχωρήσουν προς τα εμπρός. Όμως, ο Θεός δεν είναι διόλου επιεικής απέναντι στον
άνθρωπο: Συνεχίζει να παρακολουθεί τις σκέψεις των ανθρώπων. Συνεπώς, ζητάει πολλάκις
από τους ανθρώπους να έχουν γνώθι σαυτόν, να σταματήσουν τις ακολασίες, να μην
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επιδίδονται σε εκείνες τις «αξιέπαινες» βρώμικες δοσοληψίες και να μην εξαπατήσουν ποτέ
ξανά τον ενσαρκωμένο Θεό. Παρόλο που η φύση των ανθρώπων δεν αλλάζει, ωφελεί να τους
το υπενθυμίζει μερικές φορές. Μετά απ’ αυτό, ο Θεός μιλάει από την πλευρά του ανθρώπου,
ώστε να αποκαλύψει τα μυστήρια σ’ αυτόν: «Για πολλά χρόνια υπέμεινα τον άνεμο και τη
βροχή, οπότε κι Εγώ έχω βιώσει την πίκρα του κόσμου των ανθρώπων. Ωστόσο, με έναν πιο
προσεκτικό λογισμό, καμία ταλαιπωρία, όσο μεγάλη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τον
ενσώματο άνθρωπο να χάσει την ελπίδα του για Εμένα, πόσο μάλλον οποιαδήποτε γλυκύτητα
μπορεί να κάνει τον ενσώματο άνθρωπο να γίνει κρύος, βαρύθυμος ή απαξιωτικός απέναντί
Μου. Η αγάπη του ανθρώπου για Εμένα περιορίζεται πραγματικά είτε στην έλλειψη πόνου
είτε στην έλλειψη γλυκύτητας;» «Όλα υπό τον ήλιο είναι κενά», αυτά τα λόγια έχουν όντως
βαθύτερο νόημα. Γι’ αυτό ο Θεός λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να χάσει
την ελπίδα του γι’ Αυτόν ή να γίνει κρύος απέναντί Του. Αν οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τον Θεό,
τότε θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι νεκροί· αν δεν αγαπούν τον Θεό, τότε τα βάσανά τους
είναι μάταια και η ευτυχία που απολαμβάνουν είναι κενή, και προστίθεται στις αμαρτίες τους.
Επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας που να αγαπάει πραγματικά τον Θεός, Εκείνος λέει: «Η αγάπη
του ανθρώπου για Εμένα περιορίζεται πραγματικά είτε στην έλλειψη πόνου είτε στην έλλειψη
γλυκύτητας;» Στον κόσμο των ανθρώπων, πώς θα μπορούσε να υπάρχει κανείς χωρίς πόνο ή
γλυκύτητα; Ξανά και ξανά ο Θεός λέει: «Ούτε ένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ πραγματικά δει
το πρόσωπό Μου και δεν έχει ποτέ πραγματικά ακούσει τη φωνή Μου, επειδή δεν Με
γνωρίζει πραγματικά». Ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος δεν Τον γνωρίζει πραγματικά, ωστόσο,
γιατί ζητά από τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει; Δεν είναι αυτό αντιφατικό; Κάθε ένα από τα
λόγια του Θεού έχει συγκεκριμένο στόχο. Επειδή ο άνθρωπος έχει γίνει απαθής, ο Θεός
επιστρατεύει μια αρχή, σύμφωνα με την οποία επιτελεί το 100% του έργου Του στον
άνθρωπο, προκειμένου να πετύχει, τελικά, 0,1 τοις εκατό στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτή
είναι η μέθοδος με την οποία εργάζεται ο Θεός, και ο Θεός πρέπει να ενεργεί με αυτόν τον
τρόπο, ώστε να πετύχει τους στόχους τους. Αυτή ακριβώς είναι η σοφία των λόγων του Θεού.
Το έχετε αντιληφθεί αυτό;
Ο Θεός λέει: «Όταν αποκαλύπτω ευθέως τα μυστήριά Μου και καθιστώ ολοφάνερο το
θέλημά Μου ως ενσαρκωμένος, εσείς ούτε που το προσέχετε· ακούτε τον ήχο, αλλά δεν
καταλαβαίνετε το νόημα. Είμαι καταβεβλημένος από τη στεναχώρια. Παρόλο που είμαι
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ενσαρκωμένος, δεν είμαι ικανός να κάνω το έργο της ενσώματης διακονίας». Από μία άποψη,
αυτά τα λόγια κάνουν τους ανθρώπους, λόγω της απάθειάς τους, να πάρουν την πρωτοβουλία
και να συνεργαστούν με τον Θεό· από μια άλλη άποψη, ο Θεός αποκαλύπτει το πραγματικό
πρόσωπο της θεϊκής Tου φύσης μέσα από τη σάρκα. Επειδή το ανάστημα των ανθρώπων
είναι υπερβολικά μικρό, η αποκάλυψη της θεϊκής φύσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που
ο Θεός είναι ενσαρκωμένος, έγκειται αποκλειστικά στις ικανότητες αποδοχής των ανθρώπων.
Κατά το στάδιο αυτό του έργου, οι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν ανίκανοι για πλήρη
αποδοχή, το οποία αποτελεί επαρκή απόδειξη του πόσο ισχνή είναι η ικανότητά τους για
αποδοχή. Έτσι, η θεϊκή φύση δεν πραγματοποιεί εξ ολοκλήρου την αρχική της λειτουργία
όταν εργάζεται· είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτής. Αυτό δείχνει ότι κατά την
πραγματοποίηση του έργου στο μέλλον, η θεϊκή φύση θα αποκαλυφθεί σταδιακά, σύμφωνα
με την κατάσταση της ανάκτησης του ανθρώπου. Η θεϊκή φύση, ωστόσο, δεν εξελίσσεται
σταδιακά, παρά είναι αυτό που ουσιαστικά έχει ο ενσαρκωμένος Θεός και δεν μοιάζει με το
ανάστημα του ανθρώπου.
Υπήρχε ένας στόχος και ένα νόημα στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, γι’ αυτό ο
Θεός είπε: «Αν ο άνθρωπος είχε καταστραφεί από την οργή Μου, ποιο θα ήταν το νόημα της
δημιουργίας του ουρανού και της γης από Εμένα;» Αφότου ο άνθρωπος έγινε διεφθαρμένος,
ο Θεός σχεδίασε την απόκτηση μιας μερίδας ανθρώπων για δική Του απόλαυση. Δεν είναι ότι
όλοι οι άνθρωποι πρόκειται να καταστραφούν ή να εξολοθρευτούν με την παραμικρή
παραβίαση των διοικητικών διαταγμάτων του Θεού. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού.
Όπως είπε ο Θεός, αυτό θα ήταν ανούσιο. Είναι ακριβώς εξαιτίας αυτής της «ανουσιότητας»
που έχει γίνει ολοφάνερη η σοφία του Θεού. Δεν υπάρχει πολύ μεγαλύτερο νόημα όταν ο
Θεός μιλάει και εργάζεται με πολλά διαφορετικά μέσα, προκειμένου να παιδεύσει, να κρίνει
και να κατατροπώσει όλους τους ανθρώπους, επιλέγοντας τελικά εκείνους που Τον αγαπάνε
πραγματικά; Και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίον αποκαλύπτονται οι πράξεις του
Θεού, οπότε και η δημιουργία του ανθρώπου αποκτά μεγαλύτερο νόημα. Γι’ αυτό, τα
περισσότερα από τα λόγια του Θεού έρχονται και παρέρχονται· αυτό γίνεται προκειμένου να
επιτευχθεί ένας στόχος, και μόνο αυτή είναι η πραγματικότητα ορισμένων εκ των λόγων Του.

Προσθήκη: Κεφάλαιο 1
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Αυτό που σας ζητώ να κάνετε δεν είναι η αόριστη και κενή θεωρία για την οποία μιλώ,
ούτε είναι αδιανόητο από τον εγκέφαλο του ανθρώπου ή ακατόρθωτο από τη σάρκα του.
Ποιος είναι ικανός για πλήρη αφοσίωση εντός του οίκου Μου; Και ποιος μπορεί να προσφέρει
τα πάντα εντός της Βασιλείας Μου; Αν δεν ήταν η αποκάλυψη του θελήματός Μου, θα
απαιτούσατε στ’ αλήθεια από τον εαυτό σας να ικανοποιήσετε την καρδιά Μου; Κανείς δεν
κατάλαβε ποτέ την καρδιά Μου και κανείς δεν αντιλήφθηκε ποτέ το θέλημά Μου. Ποιος έχει
δει ποτέ το πρόσωπό Μου ή έχει ακούσει τη φωνή Μου; Ο Πέτρος; Ή ο Παύλος; Ή ο
Ιωάννης; Ή ο Ιάκωβος; Ποιος έχει ποτέ ντυθεί από Μένα, ή καταληφθεί από Μένα, ή
χρησιμοποιηθεί από Μένα; Αν και η πρώτη φορά που έγινα σάρκα ήταν μέσω της θεϊκής Μου
φύσης, η σάρκα την οποία ενδύθηκα δεν γνώριζε τα βάσανα του ανθρώπου, επειδή δεν
ενσαρκώθηκα σε μια μορφή, κι έτσι δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η σάρκα έκανε πλήρως
το θέλημά Μου. Μόνον όταν η θεϊκή Μου φύση είναι σε θέση να πράττει όπως θα έπραττα
και να μιλά όπως θα μιλούσα ως άτομο με την κανονική ανθρώπινη φύση, χωρίς φραγμό ή
εμπόδιο, μπορεί να θεωρηθεί ότι το θέλημά Μου καμωθεί μέσω της σάρκας. Επειδή η
κανονική ανθρώπινη φύση είναι σε θέση να προστατεύει τη θεϊκή φύση, έτσι επιτυγχάνεται ο
στόχος Μου να είμαι ταπεινός και κρυμμένος. Κατά το στάδιο του έργου μέσω της σάρκας, αν
και η θεϊκή φύση δρα άμεσα, δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους να δουν τέτοιου είδους
ενέργειες, κάτι το οποίο οφείλεται απλώς και μόνο στη ζωή και τις πράξεις της κανονικής
ανθρώπινης φύσης. Η ενσάρκωση αυτή δεν μπορεί να νηστεύει για 40 ημέρες όπως η πρώτη
ενσάρκωση, όμως εργάζεται και μιλά κανονικά και, παρά το γεγονός ότι αποκαλύπτει
μυστήρια, είναι απόλυτα φυσιολογικός: δεν είναι όπως τα φαντάζονται οι άνθρωποι —η φωνή
Του δεν είναι σαν βροντή, το πρόσωπό Του δεν σπινθηροβολεί από φως, ούτε και οι ουρανοί
τρέμουν όταν περπατά. Εάν συνέβαινε αυτό, τότε η κατάσταση δεν θα περιείχε ούτε ψήγμα
από τη σοφία Μου και θα ήταν αδύνατο να ντροπιάσω και να κατανικήσω τον Σατανά.
Όταν προβάλλω τη θεϊκή Μου φύση κάτω από την ασπίδα της κανονικής ανθρώπινης
φύσης, η δόξα Μου φθάνει στο ζενίθ, το μεγάλο έργο Μου ολοκληρώνεται και τίποτε δεν
παρουσιάζει δυσκολία. Αυτό γίνεται επειδή σκοπός της ενσάρκωσής Μου είναι κυρίως να
δώσω την ευκαιρία σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εμένα να διαπιστώσουν τις πράξεις της θεϊκής
Μου φύσης μέσω της σάρκας και να δουν τον ίδιο τον πρακτικό Θεό, διαλύοντας έτσι την
θέση του αόρατου και άυλου Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Επειδή τρώω, ντύνομαι,
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κοιμάμαι, κατοικώ και ενεργώ σαν κανονικός άνθρωπος, επειδή μιλάω και γελάω σαν
κανονικός άνθρωπος και έχω τις ανάγκες ενός κανονικού ανθρώπου, αλλά και επειδή κατέχω
και την ουσία της πλήρους θεϊκής φύσης, ονομάζομαι «ο πρακτικός Θεός». Δεν είναι κάτι
αφηρημένο, είναι δε εύκολο να κατανοηθεί. Μέσα σε αυτό μπορεί να φανεί σε ποιο μέρος
βρίσκεται ο πυρήνας του έργου Μου και σε ποια φάση του έργου δίνω έμφαση. Η αποκάλυψη
της θεϊκής Μου φύσης μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης αποτελεί βασικό σκοπό της
ενσάρκωσής Μου. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι το επίκεντρο του έργου Μου
τοποθετείται στο δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσης.
Σ’ Εμένα, δεν υπήρξε ποτέ ανθρώπινη ζωή, ούτε ίχνος ανθρωπότητας. Η ανθρώπινη ζωή
δεν είχε ποτέ θέση μέσα Μου και ποτέ δεν κατέστειλε την αποκάλυψη της θεϊκής φύσης Μου.
Έτσι, όσο περισσότερο εκφράζει τη φωνή Μου στον ουρανό και το θέλημα του Πνεύματός
Μου, τόσο περισσότερο μπορεί να ντροπιάσει τον Σατανά και τόσο ευκολότερο καθίσταται
συνεπώς να κάνει το θέλημά Μου με την κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτή από μόνη της
κατανίκησε τον Σατανά, που έχει ήδη ντροπιαστεί πλήρως. Αν και είμαι κρυμμένος, αυτό δεν
εμποδίζει τις ομιλίες και τις ενέργειες της θεϊκής φύσης Μου —κάτι που αρκεί για να
καταδείξω ότι είμαι νικητής και ότι έχω δοξαστεί πλήρως. Επειδή το έργο Μου στη σάρκα δεν
γνωρίζει εμπόδια, και επειδή ο πρακτικός Θεός έχει πλέον μια θέση στις καρδιές των
ανθρώπων και έχει ριζώσει στις καρδιές τους, είναι πλήρως αποδεδειγμένο ότι ο Σατανάς έχει
νικηθεί από Εμένα. Και επειδή ο Σατανάς είναι ανίκανος να πράξει πλέον κάτι στον άνθρωπο,
και είναι δύσκολο να ενσταλάξει κανείς την ιδιότητα του Σατανά στη σάρκα του ανθρώπου, το
θέλημά Μου προχωρά ανεμπόδιστο. Το περιεχόμενο του έργου Μου είναι, κυρίως, να στρέψω
όλους τους ανθρώπους στο να παρατηρήσουν τα θαυμαστά Μου έργα και να δουν το αληθινό
Μου πρόσωπο: δεν είμαι άπιαστος, δεν υψώνομαι στον ουρανό, δεν είμαι άμορφος και
ασχημάτιστος. Δεν είμαι αόρατος όπως ο αέρας, ούτε σαν το άστατο σύννεφο, που εύκολα
παρασύρεται από τον αέρα. Αντίθετα, αν και ζω ανάμεσα στους ανθρώπους και βιώνω το
γλυκό και το ξινό, την πικρία και τη ζεστασιά μεταξύ των ανθρώπων, η σάρκα Μου είναι
θεμελιωδώς διαφορετική από του ανθρώπου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να
έλθουν σε επαφή μαζί Μου, και όμως οι περισσότεροι επιθυμούν την επαφή μαζί Μου. Είναι
σαν να υπάρχουν τεράστια, απροσμέτρητα μυστήρια στον ενσαρκωμένο Θεό. Λόγω της
άμεσης αποκάλυψης της θεϊκής φύσης, αλλά και λόγω της ασπίδας της ανθρώπινης
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εμφάνισης, οι άνθρωποι κρατούν μια σεβαστή απόσταση από Εμένα, πιστεύοντας μεν ότι
είμαι ο φιλεύσπλαχνος και γεμάτος αγάπη Θεός, αλλά και φοβούμενοι τη μεγαλοπρέπεια και
την οργή Μου. Έτσι, στις καρδιές τους, επιθυμούν να συνομιλήσουν σοβαρά μαζί Μου, όμως
δεν μπορούν να πράξουν όπως επιθυμούν —για αυτό που επιθυμεί η καρδιά τους, τους λείπει
η δύναμη. Τέτοια είναι η κατάσταση όλων σε αυτήν την περίσταση —και όσο περισσότεροι
άνθρωποι είναι έτσι, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδειξη της αποκάλυψης διαφόρων πτυχών
της διάθεσής Μου, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό. Όμως
αυτό είναι δευτερεύον. Αυτό που είναι κομβικής σημασίας είναι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τα
θαυμαστά έργα Μου από τις πράξεις της σάρκας Μου, ωθώντας τους να γνωρίσουν την ουσία
του Θεού: δεν είμαι, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, αφύσικος και υπερφυσικός. Αντίθετα,
είμαι ο πρακτικός Θεός ο οποίος είναι κανονικός από όλες τις απόψεις. Η θέση «Μου» στις
αντιλήψεις των ανθρώπων γκρεμίζεται και σιγά-σιγά Με γνωρίζουν στην πραγματικότητα.
Μόνον τότε παίρνω την αληθινή Μου θέση στο μυαλό των ανθρώπων.
Ενώπιον όλων των ανθρώπων, όχι μόνο δεν έχω πράξει ποτέ τίποτα υπερφυσικό που να
θαυμάζεται από τους ανθρώπους, αλλά και είμαι απόλυτα συνηθισμένος και φυσιολογικός.
Εσκεμμένα δεν επιτρέπω στους ανθρώπους να δουν οτιδήποτε έχει την παραμικρή υπόνοια
του Θεού μέσα στην ενσαρκωμένη σάρκα Μου. Όμως εξαιτίας του λόγου Μου, οι άνθρωποι
κατακτώνται εντελώς και υποτάσσονται στη μαρτυρία Μου. Μόνον έτσι οι άνθρωποι
μαθαίνουν τελικά, χωρίς αμφιβολίες, για το είναι Μου στη σάρκα, με βάση την απόλυτη πίστη
ότι ο Θεός όντως υπάρχει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η γνώση των ανθρώπων για Μένα γίνεται
πιο αληθινή, πιο ξεκάθαρη και δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο από την καλή συμπεριφορά
τους. Τα πάντα είναι αποτέλεσμα του ότι η θεϊκή Μου φύση ενεργεί άμεσα, δίνοντας στους
ανθρώπους μεγαλύτερη γνώση της θεϊκής Μου φύσης, γιατί μόνον αυτή είναι το αληθινό
πρόσωπο του Θεού και η εγγενής ιδιότητά Του —οι άνθρωποι θα πρέπει να το κατανοήσουν
αυτό. Αυτό που θέλω είναι λόγια, πράξεις και ενέργειες που προσιδιάζουν στη θεϊκή φύση —
δεν ενδιαφέρομαι για λόγια και ενέργειες που προσιδιάζουν στην ανθρώπινη φύση. Στόχος
μου είναι να ζω και να ενεργώ με βάση τη θεϊκή φύση —δεν θέλω να συνδεθώ με την
ανθρώπινη φύση, δεν θέλω να κατοικήσω στην ανθρώπινη φύση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;
Μολονότι φιλοξενούμαι στην ανθρώπινη φύση, δεν το θέλω αυτό. Ενεργώ πλήρως με τη θεϊκή
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φύση, και μόνο με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το
αληθινό Μου πρόσωπο.

Κεφάλαιο 10
Κατά την εποχή της οικοδόμησης της εκκλησίας, ο Θεός μόλις και μετά βίας ανέφερε την
οικοδόμηση της βασιλείας. Ακόμη κι όταν έκανε αναφορά, το έκανε στη γλώσσα εκείνης της
εποχής. Από τη στιγμή που ήρθε η Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός διέγραψε με μία
μονοκονδυλιά κάποιες μεθόδους και ζητήματα της εποχής της οικοδόμησης της εκκλησίας,
και δεν ξαναείπε ποτέ την παραμικρή λέξη σχετικά με αυτά. Αυτή ακριβώς είναι η θεμελιώδης
σημασία της φράσης «ο ίδιος ο Θεός» που είναι πάντα καινούριος και ποτέ παλαιός. Όσο
καλά κι αν γίνονταν ίσως τα πράγματα στο παρελθόν, είναι, στο κάτω-κάτω, μέρος μιας
περασμένης εποχής, οπότε ο Θεός κατηγοριοποιεί αυτά τα παρελθόντα γεγονότα ως
πράγματα που συνέβησαν κατά την προ Χριστού εποχή, ενώ η σημερινή εποχή είναι γνωστή
ως η μετά Χριστόν εποχή. Από την άποψη αυτήν, η οικοδόμηση της εκκλησίας μπορεί να
θεωρηθεί ως προϋπόθεση για την οικοδόμηση της βασιλείας· έθεσε τα θεμέλια ώστε ο Θεός
να ασκήσει την κυριαρχία Του στη βασιλεία. Η οικοδόμηση της εκκλησίας συνιστά εικόνα της
σημερινής εποχής· το έργο του Θεού πάνω στη γη επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε ό,τι
έχει να κάνει με την οικοδόμηση της βασιλείας. Πριν ολοκληρώσει την οικοδόμηση της
εκκλησίας, είχε ήδη προετοιμάσει όλο το έργο που έπρεπε να γίνει, και όταν ήρθε πλέον η
κατάλληλη ώρα, ξεκίνησε επίσημα το έργο Του. Γι’ αυτό ο Θεός είπε: «H Εποχή της Βασιλείας
είναι, στο κάτω-κάτω, διαφορετική από τις προηγούμενες εποχές. Δεν αφορά το πώς φέρεται
ο άνθρωπος· αντ’ αυτού, έχω κατέλθει επί γης για να επιτελέσω προσωπικά το έργο Μου, κάτι
που τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν ούτε να συλλάβουν ούτε να επιτύχουν». Πράγματι, αυτό
το έργο πρέπει να επιτελεστεί από τον Θεό προσωπικά —κανένας άνθρωπος δεν είναι ικανός
για τέτοιο έργο· απλώς αδυνατεί. Ποιος, εκτός από τον Θεό, θα μπορούσε να επιτελέσει τόσο
σπουδαίο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους; Ποιος άλλος είναι ικανός να «βασανίσει» όλη την
ανθρωπότητα σχεδόν μέχρι θανάτου; Θα μπορούσαν πιθανώς οι άνθρωποι να σχεδιάσουν ένα
τέτοιο έργο; Για ποιόν λόγο λέει Εκείνος: «Έχω κατέλθει επί γης για να επιτελέσω προσωπικά
το έργο Μου»; Θα μπορούσε το Πνεύμα του Θεού στ’ αλήθεια να έχει εξαφανιστεί από όλο το
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διάστημα; Η φράση «Έχω κατέλθει επί γης για να επιτελέσω προσωπικά το έργο Μου»
αναφέρεται τόσο στο γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει έργο
όσο και στο γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται ξεκάθαρα διά μέσου της
ανθρωπότητας. Επιτελώντας προσωπικά το έργο Του, δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς
ανθρώπους να δουν τον ίδιο τον Θεό δια γυμνού οφθαλμού· εκείνοι δεν χρειάζεται να ψάξουν
προσεκτικά να Τον βρουν στο πνεύμα τους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
ανθρώπους να δουν πώς εργάζεται το Πνεύμα ιδίοις όμμασι, δείχνοντάς τους ότι υπάρχει μια
ουσιαστική διαφορά μεταξύ της σάρκας του ανθρώπου και εκείνης του Θεού. Ταυτόχρονα,
απ’ άκρη σ’ άκρη στο διάστημα και σε όλο το σύμπαν κόσμο, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται.
Σύσσωμος ο λαός του Θεού που έχει διαφωτιστεί, έχοντας αποδεχτεί το όνομα του Θεού,
βλέπει πώς εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, και κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοικειώνεται ακόμα
περισσότερο με τον ενσαρκωμένο Θεό. Ως εκ τούτου, μόνο αν η θεϊκή φύση του Θεού
εργαστεί άμεσα —δηλαδή μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού είναι σε θέση να εργαστεί χωρίς την
παραμικρή παρέμβαση— μπορεί ο άνθρωπος να εξοικειωθεί με τον ίδιο τον πρακτικό Θεό.
Αυτή είναι η ουσία της οικοδόμησης της βασιλείας.
Πόσες φορές έχει ενσαρκωθεί ο Θεός; Άραγε αρκετές φορές; Γιατί ο Θεός έχει
παρατηρήσει πολλές φορές: «Κάποτε κατήλθα στον κόσμο των ανθρώπων και βίωσα και
παρακολούθησα το μαρτύριό τους, αλλά δεν εκπλήρωσα τον σκοπό της ενσάρκωσής Μου»;
Μήπως ο Θεός έχει ενσαρκωθεί αρκετές φορές, αλλά ποτέ δεν Τον γνώρισε ο άνθρωπος ούτε
μία φορά; Δεν έχει αυτό το νόημα η δήλωση αυτή. Την πρώτη φορά που ο Θεός ενσαρκώθηκε,
ο στόχος Του δεν ήταν στην πραγματικότητα να Τον γνωρίσουν οι άνθρωποι· αντιθέτως,
επιτέλεσε το έργο Του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, χωρίς να Τον προσέξει κανείς ή να
έχει καν την ευκαιρία να Τον γνωρίσει. Δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να Τον
γνωρίσουν πλήρως ούτε κατείχε πλήρως τη σημασία της ενσάρκωσης· ως εκ τούτου, δεν
μπορούσε να ειπωθεί ότι Εκείνος είχε ενσαρκωθεί πλήρως. Κατά την πρώτη ενσάρκωση, ο
Θεός χρησιμοποίησε απλώς ένα σαρκικό σώμα απαλλαγμένο από την αμαρτωλή φύση για να
επιτελέσει το έργο αυτό· αφού ολοκληρώθηκε το έργο, δεν υπήρχε ανάγκη περαιτέρω μνείας.
Όσο για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Θεό ανά τους αιώνες,
τέτοιες περιπτώσεις αξίζει ακόμη λιγότερο να αποκαλούνται «ενσαρκώσεις». Μόνο ο ίδιος ο
πρακτικός Θεός σήμερα, ο οποίος βρίσκεται υπό την κάλυψη μιας κανονικής ανθρώπινης
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φύσης και ο οποίος έχει μια εσωτερική, πλήρη θεϊκή φύση, και ο σκοπός του οποίου είναι να
δώσει τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να Τον γνωρίσει, μπορεί να χαρακτηριστεί εξ
ολοκλήρου ως «ενσάρκωση». Η σημασία της πρώτης επίσκεψης του Θεού σ’ αυτόν τον κόσμο
αποτελεί μία μόνο πτυχή της σημασίας αυτού που αποκαλείται ενσάρκωση σήμερα —ωστόσο,
αυτή η επίσκεψη επ’ ουδενί περιλαμβάνει την πλήρη σημασία αυτού που επί του παρόντος
είναι γνωστό ως ενσάρκωση. Γι’ αυτό ο Θεός είπε: «χωρίς να εκπληρώσω τη σημασία της
ενσάρκωσής Μου». Η φράση «βίωσα και παρακολούθησα το μαρτύριό τους» αναφέρεται στο
Πνεύμα του Θεού και στις δύο ενσαρκώσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Θεός είπε: «Μόλις ξεκίνησε
η οικοδόμηση της βασιλείας, η ενσαρκωμένη σάρκα Μου άρχισε επίσημα να εκτελεί τη
διακονία Μου· δηλαδή, ο Βασιλιάς της βασιλείας ανέλαβε επίσημα την κυρίαρχη εξουσία
Του». Αν και η οικοδόμηση της εκκλησίας ήταν μια μαρτυρία στο όνομα του Θεού, το έργο
δεν είχε ακόμη αρχίσει επίσημα· μόνο σήμερα μπορεί να ειπωθεί ότι πρόκειται για την
οικοδόμηση της βασιλείας. Όλα όσα έγιναν στο παρελθόν ήταν απλώς μια πρόγευση· δεν
ήταν το ίδιο το γεγονός. Παρόλο που ειπώθηκε ότι είχε ξεκινήσει η βασιλεία, κανένα έργο δεν
γινόταν ακόμα στο εσωτερικό της. Μόνο σήμερα, τώρα που το έργο γίνεται μέσα στη θεϊκή
φύση του Θεού και ο Θεός έχει αρχίσει επίσημα το έργο Του, έχει τελικά εισέλθει η
ανθρωπότητα στη βασιλεία. Έτσι, «η κάθοδος της βασιλείας στον ανθρώπινο κόσμο —κάθε
άλλο παρά συνιστά απλώς μια κυριολεκτική εκδήλωση— συνιστά εκδήλωση αληθινής
πραγματικότητας· αυτή είναι η μία πτυχή της σημασίας της “πραγματικότητας της
άσκησης”». Αυτό το απόσπασμα είναι μια εύστοχη σύνοψη της παραπάνω παρουσίασης.
Έχοντας παράσχει αυτήν την περιγραφή, ο Θεός προβαίνει στον χαρακτηρισμό της γενικής
κατάστασης της ανθρωπότητας, αφήνοντας τον άνθρωπο σε κατάσταση μόνιμης
δραστηριότητας. «Σε όλον τον κόσμο, όλοι υπάρχουν εντός του ελέους και της στοργής Μου,
αλλά και όλη η ανθρωπότητα υπόκειται στην κρίση Μου, και ομοίως στις δοκιμασίες Μου». Η
ανθρώπινη ζωή διέπεται από ορισμένες αρχές και κανόνες, όπως τους έχει διευθετήσει ο
Θεός, και είναι οι εξής: Θα υπάρξουν στιγμές ευτυχίας, στιγμές απογοήτευσης και, επιπλέον,
περίοδοι ραφιναρίσματος μέσω των δυσχερειών που πρέπει να υπομείνει κανείς. Συνεπώς,
κανείς δεν θα ζήσει μια ζωή απόλυτης ευτυχίας ή απόλυτου πόνου· κάθε ζωή θα έχει τα
σκαμπανεβάσματά της. Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, δεν φαίνεται μόνο το έλεος και η
στοργή του Θεού, αλλά και η κρίση Του και ολόκληρη η διάθεσή Του. Άρα μπορεί να ειπωθεί
ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στις δοκιμασίες του Θεού, έτσι δεν είναι; Σε ολόκληρο τον
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απέραντο κόσμο, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τη δική τους διέξοδο. Δεν είναι
σίγουροι τι ρόλο παίζουν, και κάποιοι φτάνουν ακόμα και στο σημείο να βλάπτουν ή να
αποποιούνται τη ζωή τους για χάρη της μοίρας. Μέχρι κι ο Ιώβ δεν αποτελούσε εξαίρεση στον
κανόνα: Παρόλο που κι εκείνος υπέμεινε τις δοκιμασίες του Θεού, εντούτοις αναζητούσε τη
δική του διέξοδο. Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να παραμείνει σταθερός κατά τις δοκιμασίες του
Θεού. Λόγω της ανθρώπινης απληστίας και φύσης, κανείς δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος
με την υφιστάμενη κατάστασή του και κανείς δεν παραμένει σταθερός κατά τις δοκιμασίες·
όλοι καταρρέουν υπό την κρίση του Θεού. Αν ο Θεός ήθελε να δει σοβαρά την ανθρωπότητα,
κι αν εξακολουθούσε να έχει τέτοιες μεγάλες απαιτήσεις από τους ανθρώπους, τότε θα
έπρεπε να γίνει ακριβώς αυτό που είπε Εκείνος: «Ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή θα κατέρρεε
υπό το πυρωμένο βλέμμα Μου».
Παρά το γεγονός ότι η οικοδόμηση της βασιλείας έχει αρχίσει επίσημα, οι χαιρετιστήριοι
κανονιοβολισμοί για τη βασιλεία δεν έχουν ηχήσει ακόμα επίσημα· τώρα δεν συνιστά παρά
μια προφητεία για το τι πρόκειται να έρθει. Όταν όλοι οι άνθρωποι ολοκληρωθούν και όλα τα
έθνη της γης γίνουν η βασιλεία του Χριστού, τότε θα έρθει η ώρα που οι επτά βροντές θα
αντηχήσουν. Η σημερινή μέρα είναι ένα βήμα προς εκείνο το στάδιο· η επίθεση έχει
εξαπολυθεί για να έρθει εκείνη η μέρα. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, και θα
πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, ο Θεός έχει ήδη επιτύχει όλα όσα είπε.
Επομένως, είναι σαφές ότι τα έθνη της γης δεν είναι παρά κάστρα στην άμμο που τρέμουν
καθώς πλησιάζει η παλίρροια: Η έσχατη ημέρα επίκειται, και ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας
θα καταρρεύσει υπό τον λόγο του Θεού. Για να διασφαλίσει ότι το σχέδιό Του εκτελείται με
επιτυχία, οι άγγελοι του ουρανού έχουν κατέλθει επί γης, κάνοντας τα πάντα για να
ικανοποιήσουν τον Θεό. Ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός έχει παραταχθεί στο πεδίο της μάχης
για να πολεμήσει τον εχθρό. Σε όποιον τόπο κι αν εμφανίζεται η ενσάρκωση, ο εχθρός
εξολοθρεύεται. Η Κίνα θα είναι η πρώτη που θα αφανιστεί· θα ισοπεδωθεί από το χέρι του
Θεού. Ο Θεός δεν θα δείξει τον παραμικρό οίκτο εκεί. Η απόδειξη της προοδευτικής
κατάρρευσης του μεγάλου κόκκινου δράκοντα μπορεί να φανεί από τη συνεχή ωρίμανση των
ανθρώπων· αυτό μπορεί να το αντιληφθεί και να το δει ο καθένας. Η ωρίμανση των
ανθρώπων είναι σημάδι του τέλους τού εχθρού. Αυτό εξηγεί κάπως το τι σημαίνει η φράση
«θα παλέψω μαζί του». Συνεπώς, ο Θεός έχει υπενθυμίσει επανειλημμένα στους ανθρώπους
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να Του προσφέρουν όμορφες μαρτυρίες για να ανατρέψουν τη θέση που δημιουργούν οι
έννοιες, οι οποίες συνιστούν την ασχήμια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, στις καρδιές των
ανθρώπων. Ο Θεός χρησιμοποιεί τέτοιες υπενθυμίσεις για να αναζωπυρώσει την πίστη των
ανθρώπων και, με τον τρόπο αυτόν, κατορθώνει επιτεύγματα στο έργο Του. Αυτό συμβαίνει
επειδή ο Θεός έχει πει: «Τι ακριβώς είναι ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι; Δεν είναι καλύτερο
να το κάνω Εγώ ο ίδιος;» Όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι· όχι μόνο είναι ανίκανοι, αλλά και
αποθαρρύνονται και απογοητεύονται εύκολα. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορούν να γνωρίσουν
τον Θεό. Ο Θεός δεν αναζωογονεί μόνο την πίστη του ανθρώπου· επιπλέον, συνεχώς εμφυσά
στον άνθρωπο δύναμη στα κρυφά.
Στη συνέχεια, ο Θεός άρχισε να μιλάει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όχι μόνο ξεκίνησε ο Θεός
το νέο έργο Του στην Κίνα, αλλά και σε όλο το σύμπαν, άρχισε να επιτελεί το νέο σημερινό
έργο Του. Σε αυτό το στάδιο του έργου, επειδή ο Θεός επιθυμεί να αποκαλύψει όλες τις
πράξεις Του σε ολόκληρη την οικουμένη, ώστε όλοι οι άνθρωποι που Τον έχουν προδώσει να
έρθουν και πάλι να υποταχθούν ενώπιον του θρόνου Του, η κρίση του Θεού εξακολουθεί να
εμπεριέχει το έλεος και τη στοργή Του. Ο Θεός χρησιμοποιεί τρέχοντα γεγονότα σε όλον τον
κόσμο ως ευκαιρίες για να κάνει τους ανθρώπους να πανικοβληθούν, ωθώντας τους να
αναζητήσουν τον Θεό, έτσι ώστε να μπορέσουν να συρρεύσουν πίσω για να βρεθούν ενώπιόν
Του. Συνεπώς, ο Θεός λέει: «Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους εργάζομαι,
και είναι χωρίς αμφιβολία μια πράξη σωτηρίας για τον άνθρωπο, και αυτό που του προσφέρω
εξακολουθεί να είναι μια μορφή αγάπης». Εδώ, ο Θεός εκθέτει την αληθινή φύση του
ανθρώπου με μια ακρίβεια που είναι διεισδυτική, απαράμιλλη και αβίαστη. Αυτό κάνει τον
άνθρωπο να κρύβει το πρόσωπό του με ντροπή, εντελώς ταπεινωμένος. Κάθε φορά που ο
Θεός μιλάει, με κάποιον τρόπο καταφέρνει πάντα να επισημάνει κάποια πτυχή της
επαίσχυντης απόδοσης της ανθρωπότητας, έτσι ώστε, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα,
να μην ξεχνούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να μη θεωρούν την αυτογνωσία ως παλιά
εργασία. Σύμφωνα με τη φύση των ανθρώπων, αν ο Θεός σταματούσε να επισημαίνει τα λάθη
τους έστω και για μία στιγμή, θα μπορούσαν να γίνουν έκλυτοι και αλαζονικοί. Γι’ αυτό,
σήμερα ο Θεός λέει και πάλι: «Οι άνθρωποι —αντί να εκτιμήσουν τους τίτλους που τους έχω
απονείμει, πάρα πολλοί, λόγω του τίτλου “πάροχος υπηρεσιών”, τρέφουν δυσαρέσκεια στις
καρδιές τους και πάρα πολλοί, λόγω του τίτλου “ο λαός Μου”, καλλιεργούν αγάπη για Μένα
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στις καρδιές τους. Κανείς δεν θα πρέπει να πάει να Με ξεγελάσει· τα μάτια Μου βλέπουν τα
πάντα!» Μόλις οι άνθρωποι διαβάζουν αυτήν τη δήλωση, αμέσως αισθάνονται άβολα.
Θεωρούν ότι οι προηγούμενες πράξεις τους ήταν υπερβολικά ανώριμες —ακριβώς το είδος
της βρόμικης συναλλαγής που προσβάλλει τον Θεό. Πρόσφατα θέλησαν να ικανοποιήσουν
τον Θεό, αλλά ενώ είναι πολύ πρόθυμοι, δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, και δεν γνωρίζουν
τι οφείλουν να κάνουν. Άθελά τους, μια νέα αποφασιστικότητα έχει εμφυσηθεί μέσα τους.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ανάγνωσης αυτών των λόγων, αφότου αισθανθεί άνετα κανείς.
Από τη μία πλευρά, ο Θεός λέει ότι ο Σατανάς είναι άκρως παράφρων, ενώ από την άλλη
πλευρά επισημαίνει ότι η παλαιά φύση που χαρακτηρίζει τους περισσότερους ανθρώπους δεν
έχει αλλάξει. Αυτό καθιστά σαφές ότι οι πράξεις του Σατανά εκδηλώνονται μέσω των
ανθρώπων. Συνεπώς, ο Θεός συχνά θυμίζει στους ανθρώπους να μην είναι έκλυτοι, αλλιώς θα
τους καταβροχθίσει ο Σατανάς. Δεν πρόκειται μόνο για προφητείες σύμφωνα με τις οποίες
κάποιοι άνθρωποι θα επαναστατήσουν· επιπλέον, συνιστούν έναν κώδωνα κινδύνου που ηχεί
για να προειδοποιήσει όλους τους ανθρώπους να αφήσουν γρήγορα κατά μέρος το παρελθόν
και να αναζητήσουν το παρόν. Κανείς δεν θέλει να καταληφθεί από δαίμονες ή να νικηθεί από
τα κακά πνεύματα, οπότε ο λόγος του Θεού είναι, πολύ περισσότερο, προειδοποίηση και
επίπληξη προς αυτούς. Ωστόσο, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται στο εντελώς
αντίθετο άκρο, προσδίδοντας μεγάλη σημασία στην κάθε τελευταία λέξη του Θεού, ο Θεός με
τη σειρά του λέει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν να τους αποκαλύψω ακόμη
περισσότερα μυστήρια για να τα απολαύσουν με τα μάτια τους. Ωστόσο, ακόμα κι αν
καταλάβαινες τελικά όλα τα μυστήρια των ουρανών, τι ακριβώς θα μπορούσες να κάνεις με
αυτήν τη γνώση; Θα αυξανόταν η αγάπη σου για Μένα; Θα πυροδοτείτο η αγάπη σου για
Μένα;» Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί τον λόγο του Θεού για να
γνωρίσει τον Θεό και να αγαπήσει τον Θεό, αλλά αντιθέτως, για να αυξήσει τα αποθέματα
«της μικρής αποθήκης» του. Έτσι, η χρήση από τον Θεό της φράσης «για να τα απολαύσουν
με τα μάτια τους», προκειμένου να περιγράψει τον εξτρεμισμό του ανθρώπου,
αντικατοπτρίζει το ότι η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό δεν είναι ακόμα εντελώς αγνή. Εάν
ο Θεός δεν αποκάλυπτε μυστήρια, οι άνθρωποι δεν θα έδιναν μεγάλη σημασία στα λόγια Του,
αλλά θα τους έριχναν ένα βιαστικό βλέμμα, μια σύντομη ματιά, σαν να θαυμάζουν λουλούδια
ενώ καλπάζουν πάνω σε άλογο. Δεν θα αφιέρωναν χρόνο για να στοχαστούν τις ομιλίες του
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Θεού ή να προβληματιστούν πραγματικά επ’ αυτών. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγαπούν
πραγματικά τον λόγο Του. Δεν καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να φάνε και να πιούν τα
λόγια Του· αντιθέτως, τα προσπερνούν βιαστικά. Γιατί ο Θεός μιλάει τώρα με διαφορετικό
τρόπο από ό,τι στο παρελθόν; Γιατί όλα τα λόγια Του είναι τόσο ακατάληπτα; Για
παράδειγμα, η λέξη «στέφω» στη φράση «ποτέ δεν θα τους έστεφα τόσο απερίσκεπτα με τις
ετικέτες αυτές», «καθαρότερος χρυσός» στη φράση «Υπάρχει κανείς που να μπορεί να λάβει
τον καθαρότερο χρυσό από τον οποίο είναι φτιαγμένα τα λόγια Μου», η προηγούμενη
αναφορά Του στην «επεξεργασία» στη φράση «χωρίς να περάσουν από οποιαδήποτε
επεξεργασία από τον Σατανά», και άλλες παρόμοιες φράσεις. Οι άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν γιατί ο Θεός μιλάει έτσι· δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί μιλάει με τόσο
εύθυμο, χιουμοριστικό και προκλητικό τρόπο. Αυτές ακριβώς είναι οι εκδηλώσεις του σκοπού
της ομιλίας του Θεού. Από τις απαρχές, οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν ανίκανοι να κατανοήσουν
τον λόγο του Θεού, και φαινόταν σαν να ήταν οι ομιλίες Του όντως πολύ σοβαρές και
αυστηρές. Με την προσθήκη της παραμικρής νότας χιούμορ —προσθέτοντας μερικά
ευφυολογήματα εδώ και εκεί— μπορεί να ελαφρύνει το κλίμα με τον λόγο Του και να
επιτρέψει στον άνθρωπο να χαλαρώσει κάπως τους μύες του. Με αυτόν τον τρόπο, είναι σε
θέση να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα, αναγκάζοντας κάθε άνθρωπο να στοχαστεί
τον λόγο του Θεού.

Κεφάλαιο 11
Στα γυμνά μάτια του ανθρώπου δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή στις ομιλίες του Θεού
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πράγμα που συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι είναι
ανίκανοι να κατανοήσουν τους νόμους με τους οποίους ο Θεός μιλάει, και δεν καταλαβαίνουν
το συγκείμενο των λόγων Του. Αφού διαβάσουν τα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι δεν
πιστεύουν ότι υπάρχουν νέα μυστήρια σε αυτά τα λόγια. Συνεπώς, είναι ανίκανοι να διάγουν
μια ζωή που είναι εξαιρετικά ανανεωμένη, και αντ’ αυτού διάγουν μια ζωή που είναι στάσιμη
και άτονη. Εντούτοις, στις ομιλίες του Θεού, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο
νοήματος, το οποίο είναι τόσο ακατανόητο όσο και απρόσιτο για τον άνθρωπο. Σήμερα, το να
έχει την τύχη ο άνθρωπος να διαβάσει αυτά τα λόγια του Θεού συνιστά τη μεγαλύτερη από
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όλες τις ευλογίες. Αν δεν επρόκειτο κανείς να διαβάσει αυτά τα λόγια, ο άνθρωπος θα
παρέμενε για πάντα αλαζονικός, αυτάρεσκος, δίχως να γνωρίζει τον εαυτό του, και δίχως να
γνωρίζει πόσα ελαττώματα έχει. Αφού διαβάσουν τα βαθιά, ακατανόητα λόγια του Θεού, οι
άνθρωποι τα θαυμάζουν κρυφά, και υπάρχει πραγματική σιγουριά στην καρδιά τους,
αμόλυντη από το ψεύδος. Η καρδιά τους είναι αυθεντική, όχι προϊόν απομίμησης. Αυτό
συμβαίνει πραγματικά στην καρδιά των ανθρώπων. Όλοι έχουν την δική τους ιστορία στην
καρδιά τους. Είναι σαν να λένε στον εαυτό τους: πιθανότατα αυτό το είπε ο ίδιος ο Θεός —αν
όχι ο Θεός, ποιος άλλος θα μπορούσε να εκφράσει αυτά τα λόγια; Γιατί δεν μπορώ να τα πω
εγώ; Γιατί είμαι ανίκανος να κάνω αυτό το έργο; Φαίνεται ότι ο ενσαρκωμένος Θεός, για τον
οποίο μιλάει ο Θεός είναι πραγματικός, και είναι ο ίδιος ο Θεός! Δεν θα αμφιβάλλω πια.
Διαφορετικά, όταν φτάσει το χέρι του Θεού, μπορεί να είναι πολύ αργά για συγγνώμη!… Αυτό
συλλογίζονται οι περισσότεροι άνθρωποι ενδόμυχα. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι, από τότε
που ο Θεός άρχισε να μιλάει μέχρι σήμερα, όλοι οι άνθρωποι θα χάνονταν χωρίς την
υποστήριξη των λόγων του Θεού. Γιατί λέγεται ότι όλο αυτό το έργο γίνεται από τον ίδιο τον
Θεό και όχι από τον άνθρωπο; Εάν ο Θεός δεν χρησιμοποιούσε λόγο για να στηρίξει τη ζωή
της εκκλησίας, όλοι θα εξαφανίζονταν χωρίς ίχνος. Δεν είναι αυτή άραγε η δύναμη του Θεού;
Αυτή είναι όντως η ευγλωττία του ανθρώπου; Αυτά είναι άραγε τα ιδιαίτερα ταλέντα του
ανθρώπου; Ασφαλώς όχι! Χωρίς τη βοήθεια της ανατομίας, κανείς δεν θα ήξερε τι τύπος
αίματος περνά μέσα από τις φλέβες του, δεν θα γνώριζε πόσες καρδιές ή πόσους εγκέφαλους
έχει, και όλοι θα νόμιζαν ότι γνωρίζουν τον Θεό. Δεν γνωρίζουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει
εναντίωση στη γνώση τους; Δεν είναι απορίας άξιον που λέει ο Θεός: «Κάθε άνθρωπος στην
ανθρωπότητα οφείλει να αποδεχτεί να τον παρακολουθεί το Πνεύμα Μου, να εξετάζει
προσεκτικά καθετί που λέει και πράττει και, επιπλέον, να κοιτάζει τα θαυμαστά έργα Μου».
Αυτό δείχνει ότι τα λόγια του Θεού δεν είναι άσκοπα και αβάσιμα. Ο Θεός δεν έχει
αντιμετωπίσει ποτέ κάποιον άνθρωπο άδικα. Ακόμα και ο Ιώβ, με όλη του την πίστη, δεν
γλίτωσε —έγινε και η δικιά του ανατομία, και δεν είχε πουθενά να κρυφτεί από την ντροπή
του. Για να μην μιλήσουμε για τους ανθρώπους του σήμερα. Έτσι, ο Θεός ρωτά αμέσως: «Πώς
νιώθετε τη στιγμή της έλευσης της βασιλείας στη γη;» Η ερώτηση του Θεού δεν έχει πολλή
σημασία, αλλά δημιουργεί σύγχυση στους ανθρώπους: «Τι νιώθουμε; Δεν γνωρίζουμε ακόμα
πότε θα φθάσει η βασιλεία, πώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για συναισθήματα; Εκτός αυτού,
δεν έχουμε ιδέα. Αν έπρεπε να αισθανθώ κάτι, θα ήταν “έκπληξη” και τίποτα άλλο». Στην
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πραγματικότητα, τα λόγια του Θεού δεν στοχεύουν σε αυτό το ερώτημα. Κυρίως, η πρόταση:
«Όταν οι υιοί και ο λαός Μου συρρέουν στον θρόνο Μου, ξεκινώ επίσημα την κρίση ενώπιον
του μεγάλου λευκού θρόνου», και μόνο συνοψίζει τις εξελίξεις ολόκληρης της πνευματικής
σφαίρας. Κανείς δεν ξέρει τι θέλει να κάνει ο Θεός στην πνευματική σφαίρα κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, και μόνο αφού εκφράσει ο Θεός αυτά τα λόγια παρατηρείται μια μικρή
αφύπνιση στους ανθρώπους. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά στάδια στο έργο του Θεού, το
έργο του Θεού σε όλο το σύμπαν επίσης διαφέρει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο
Θεός σώζει κυρίως τους υιούς και τον λαό του Θεού, τουτέστιν με την καθοδήγηση των
αγγέλων, οι υιοί και ο λαός του Θεού αρχίζουν να αποδέχονται την αντιμετώπιση και το
σπάσιμο, αρχίζουν επίσημα να διαλύουν τις σκέψεις και τις αντιλήψεις τους, και να
αποχαιρετούν κάθε ίχνος αυτού του κόσμου. Με άλλα λόγια, η «κρίση ενώπιον του μεγάλου
λευκού θρόνου», για την οποία μίλησε ο Θεός, αρχίζει επίσημα. Επειδή είναι η κρίση του
Θεού, ο Θεός πρέπει να εκφράσει τη φωνή Του —και παρόλο που το περιεχόμενο διαφέρει, ο
στόχος είναι πάντα ίδιος. Σήμερα, κρίνοντας από τον τόνο με τον οποίο μιλάει ο Θεός,
φαίνεται ότι τα λόγια Του απευθύνονται σε μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων. Στην
πραγματικότητα, πάνω απ’ όλα, αυτά τα λόγια αφορούν τη φύση όλης της ανθρωπότητας.
Κάνουν απευθείας τομή στον νωτιαίο μυελό του ανθρώπου, δεν λυπούνται τα συναισθήματα
του ανθρώπου και αποκαλύπτουν το σύνολο της ουσίας του, χωρίς να παραλείπουν τίποτα,
χωρίς να αφήνουν τίποτα να περάσει. Αρχής γενομένης σήμερα, ο Θεός αποκαλύπτει επίσημα
το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου και έτσι λέει: «απελευθερώνω τη φωνή του Πνεύματός
Μου σε ολόκληρο το σύμπαν». Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται τελικά είναι: «Με τα λόγια
Μου, θα ξεπλύνω από τις ακαθαρσίες όλους τους ανθρώπους και όλα όσα είναι στον ουρανό
και επί γης, έτσι ώστε η γη να μην είναι πλέον ακάθαρτη και έκφυλη, αλλά μια αγία
βασιλεία». Αυτά τα λόγια παρουσιάζουν το μέλλον της βασιλείας, το οποίο αποτελείται εξ
ολοκλήρου από τη βασιλεία του Χριστού, όπως είπε και ο Θεός: «Όλοι είναι καλοί καρποί,
όλοι είναι εργατικοί αγρότες». Φυσικά, αυτό θα συμβεί σε όλο το σύμπαν, και δεν
περιορίζεται μόνο στην Κίνα.
Μόνο όταν ο Θεός αρχίζει να μιλάει και να ενεργεί αποκτούν οι άνθρωποι λίγη γνώση γι’
Αυτόν στις αντιλήψεις τους. Στην αρχή, αυτή η γνώση υπάρχει μόνο στις αντιλήψεις τους,
αλλά όσο περνάει ο καιρός, οι σκέψεις των ανθρώπων γίνονται όλο και πιο μάταιες και
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ακατάλληλες για χρήση από τον άνθρωπο. Έτσι, αρχίζουν να πιστεύουν όλα όσα λέει ο Θεός,
«δημιουργώντας μια θέση για τον πρακτικό Θεό στη συνείδησή τους». Μόνο στη συνείδησή
τους έχουν μια θέση για τον πρακτικό Θεό οι άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν
γνωρίζουν τον Θεό και δεν εκφράζουν παρά λόγια του αέρα. Ωστόσο, σε σύγκριση με το
παρελθόν, έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο, αν και εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια
διαφορά από τον ίδιο τον πρακτικό Θεό. Γιατί ο Θεός πάντα λέει: «Κάθε μέρα περπατώ
ανάμεσα στη συνεχή ροή των ανθρώπων και κάθε μέρα εργάζομαι μέσα σε κάθε άνθρωπο»;
Όσο περισσότερο λέει ο Θεός αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να
τα συγκρίνουν με τις πράξεις του ίδιου του πρακτικού Θεού σήμερα, και άρα μπορούν να
γνωρίσουν καλύτερα τον πρακτικό Θεό στην πραγματικότητα. Επειδή τα λόγια του Θεού
λέγονται από την οπτική της σάρκας και εκφράζονται μέσω της γλώσσας της ανθρώπινης
φύσης, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα λόγια του Θεού, συγκρίνοντάς τα με
υλικά πράγματα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο
Θεός μιλάει επανειλημμένα για την εικόνα του «Εγώ» στην καρδιά των ανθρώπων και του
«Εγώ» στην πραγματικότητα, γεγονός που κάνει τους ανθρώπους πιο πρόθυμους να
αποπλύνουν την εικόνα του Θεού στις καρδιές τους, και πρόθυμους να γνωρίσουν και να
έρθουν σε επαφή με τον ίδιο τον πρακτικό Θεό. Αυτή είναι η σοφία των λόγων του Θεού. Όσο
περισσότερο λέει ο Θεός αυτά τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος των ανθρώπων
όσον αφορά τη γνώση του Θεού, οπότε ο Θεός λέει: «Εάν δεν είχα ενσαρκωθεί, ο άνθρωπος
δεν θα Με γνώριζε ποτέ, και ακόμα κι αν κατόρθωνε να Με γνωρίσει, δεν θα εξακολουθούσε
αυτή η γνώση να είναι αντίληψη;» Πράγματι, εάν οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να
γνωρίζουν τον Θεό σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, θα ήταν εύκολο γι’ αυτούς, θα ήταν
χαλαροί και ευτυχείς, οπότε ο Θεός θα παρέμενε για πάντα αόριστος και όχι πρακτικός στην
καρδιά των ανθρώπων, πράγμα που θα αποδείκνυε ότι ο Σατανάς, και όχι ο Θεός, κυριαρχεί
σε ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι, τα λόγια του Θεού ότι «έχω πάρει πίσω τη δύναμή Μου» θα
παραμείνουν για πάντα λόγια του αέρα.
Όταν η θεϊκή φύση αρχίζει να δρα άμεσα είναι και η εποχή που η βασιλεία κατέρχεται
επισήμως στον κόσμο των ανθρώπων. Εντούτοις, αυτό που λέγεται εδώ είναι ότι η βασιλεία
κατέρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους, όχι ότι η βασιλεία υλοποιείται ανάμεσα στους
ανθρώπους —και επομένως αυτό που λέγεται σήμερα αφορά την οικοδόμηση της βασιλείας
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και όχι τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται. Γιατί ο Θεός λέει συνεχώς «τα πάντα σιωπούν»;
Μήπως τα πάντα παύουν να κινούνται; Μήπως τα ψηλά βουνά πράγματι σιωπούν; Γιατί
λοιπόν οι άνθρωποι δεν το αισθάνονται αυτό; Μήπως ο λόγος του Θεού είναι εσφαλμένος; Ή
μήπως υπερβάλλει ο Θεός; Επειδή όλα όσα κάνει ο Θεός διεξάγονται εντός συγκεκριμένου
περιβάλλοντος, κανείς δεν το γνωρίζει ή δεν μπορεί να το αντιληφθεί ιδίοις όμμασι και το
μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να ακούν τον Θεό να μιλάει. Λόγω της
μεγαλοπρέπειας με την οποία ενεργεί ο Θεός, όταν ο Θεός καταφτάνει, είναι σαν να γίνεται
μια τεράστια αλλαγή στον ουρανό και στη γη. Και στον Θεό φαίνεται ότι όλοι παρακολουθούν
αυτή τη στιγμή. Σήμερα, τα γεγονότα δεν έχουν επέλθει ακόμη. Οι άνθρωποι απλώς έχουν
μάθει ελάχιστα από ένα μέρος της κυριολεκτικής σημασίας των λόγων του Θεού. Το αληθινό
νόημα περιμένει την ώρα που θα αποπλυθούν από τις αντιλήψεις τους. Μόνο τότε θα
συνειδητοποιήσουν τι κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός στη γη και στον ουρανό σήμερα. Ο λαός
του Θεού στην Κίνα δεν έχει μόνο το δηλητήριο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Και η φύση
του μεγάλου κόκκινου δράκοντα αποκαλύπτεται πιο έντονα και ξεκάθαρα μέσα του. Ωστόσο,
ο Θεός δεν μιλάει άμεσα γι’ αυτό, αναφέροντας απλώς ελάχιστα το δηλητήριο του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν αποκαλύπτει άμεσα τις ουλές του ανθρώπου,
κάτι που ωφελεί πιο πολύ την πρόοδο του ανθρώπου. Ο σπόρος του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα δεν θέλει να αποκαλείται απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα μπροστά σε
άλλους. Λες και η φράση «μεγάλος κόκκινος δράκοντας» τους κάνει να ντρέπονται. Κανένας
από αυτούς δεν είναι πρόθυμος να μιλήσει για αυτά τα λόγια, και έτσι ο Θεός λέει απλώς:
«αυτό το στάδιο του έργου Μου εστιάζεται κυρίως σ’ εσάς, και αυτή είναι μια πτυχή της
σημασίας της ενσάρκωσής Μου στην Κίνα». Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός έχει έλθει κυρίως να
κατακτήσει τους αρχέτυπους εκπροσώπους του σπόρου του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και
εκεί έγκειται η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού στην Κίνα.
«Όταν έρχομαι αυτοπροσώπως μεταξύ των ανθρώπων, οι άγγελοι αρχίζουν ταυτόχρονα
το έργο της καθοδήγησης». Στην πραγματικότητα, δεν έχει κυριολεκτική σημασία ότι το
Πνεύμα του Θεού φτάνει μόνο στον κόσμο του ανθρώπου όταν οι άγγελοι αρχίζουν το έργο
τους μεταξύ όλων των λαών. Αντ’ αυτού, αυτά τα δύο μέρη του έργου —της θεϊκής φύσης και
της καθοδήγησης των αγγέλων— επιτελούνται ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, ο Θεός μιλάει λίγο
για την καθοδήγηση των αγγέλων. Όταν λέει ότι «όλοι οι υιοί και ο λαός όχι μόνο λαμβάνουν
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δοκιμασίες και καθοδήγηση, αλλά είναι επίσης σε θέση να βλέπουν ιδίοις όμμασι την
εμφάνιση κάθε είδους οραμάτων», η φαντασία των περισσότερων ανθρώπων οργιάζει
σχετικά με τη λέξη «οράματα». Τα οράματα αναφέρονται στα υπερφυσικά συμβάντα στη
φαντασία των ανθρώπων. Αλλά το περιεχόμενο του έργου παραμένει η γνώση του ίδιου του
πρακτικού Θεού. Τα οράματα είναι τα μέσα με τα οποία εργάζονται οι άγγελοι. Μπορούν να
προσφέρουν στους ανθρώπους συναισθήματα ή όνειρα, επιτρέποντάς τους να αντιληφθούν
την ύπαρξη των αγγέλων. Αλλά οι άγγελοι παραμένουν αόρατοι στον άνθρωπο. Η μέθοδος με
την οποία εργάζονται μεταξύ των υιών και του λαού του Θεού είναι να τους διαφωτίζουν και
να τους φωτίζουν άμεσα, και επιπλέον να τους αντιμετωπίζουν και να τους σπάνε. Σπάνια
κάνουν κηρύγματα. Φυσικά, η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων αποτελεί εξαίρεση. Αυτό
συμβαίνει σε χώρες εκτός της Κίνας. Τα λόγια του Θεού εμπεριέχουν την αποκάλυψη των
συνθηκών της ζωής όλης της ανθρωπότητας —φυσικά, αυτά απευθύνονται κατά κύριο λόγο
προς τον σπόρο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Από τις διάφορες πνευματικές καταστάσεις
όλης της ανθρωπότητας, ο Θεός επιλέγει όσες είναι αντιπροσωπευτικές για να λειτουργήσουν
ως πρότυπα. Έτσι, τα λόγια του Θεού απογυμνώνουν τους ανθρώπους, και δεν νιώθουν
ντροπή, ή αλλιώς δεν έχουν χρόνο να κρυφτούν από το λαμπερό φως, και ηττούνται στο δικό
τους παιχνίδι. Οι πολλές συμπεριφορές του ανθρώπου είναι μια πληθώρα εικόνων, τις οποίες
ο Θεός ζωγράφισε από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, και τις οποίες θα ζωγραφίσει
από σήμερα έως αύριο. Το μόνο που ζωγραφίζει είναι η ασχήμια του ανθρώπου: κάποιοι
κλαίνε στο σκοτάδι, φαινομενικά λυπημένοι για την όραση που χάνεται από τα μάτια τους,
κάποιοι γελούν, μερικοί χτυπιούνται από μεγάλα κύματα, κάποιοι περπατούν πάνω σε
κακοτράχαλες ορεινές οδούς, κάποιοι ψάχνουν μέσα στην τεράστια έρημο, τρέμοντας από
φόβο, σαν ένα πουλί που αιφνιδιάστηκε από τον απλό ήχο ενός τόξου, τρέμοντας μήπως
φαγωθούν από τα άγρια ζώα στα βουνά. Στα χέρια του Θεού, αυτοί οι πολλοί άσχημοι τρόποι
γίνονται συγκινητικές, ρεαλιστικές εικόνες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πάρα πολύ
φρικτές στην όψη, ή κάνουν τις τρίχες των ανθρώπων να σηκωθούν και τους αφήνουν σε
σύγχυση και σε αμηχανία. Στα μάτια του Θεού, ό,τι εκδηλώνεται στον άνθρωπο δεν είναι
τίποτε άλλο παρά ασχήμια, και παρόλο που θα μπορούσε να προκαλέσει συμπόνια,
εξακολουθεί να είναι ασχήμια. Η κύρια διαφορά του ανθρώπου από τον Θεό είναι ότι η
αδυναμία του ανθρώπου έγκειται στην τάση του να δείχνει καλοσύνη προς τους άλλους. Ο
Θεός, εντούτοις, ήταν πάντα ο ίδιος προς τον άνθρωπο, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πάντα
639

την ίδια στάση. Δεν είναι πάντα τόσο καλόκαρδος όσο φαντάζονται οι άνθρωποι, σαν μια
έμπειρη μητέρα, τα παιδιά της οποίας βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του μυαλού της. Στην
πραγματικότητα, αν ο Θεός δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει μια σειρά μεθόδων για να
κατακτήσει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, δεν θα υπήρχε τρόπος να υποβληθεί σε μια τέτοια
ταπείνωση, επιτρέποντας στον εαυτό Του να υποβληθεί στους περιορισμούς του ανθρώπου.
Σύμφωνα με τη διάθεση του Θεού, όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι προκαλούν την οργή του
Θεού, και θα πρέπει να παιδεύονται. Στα μάτια του Θεού, κανένας από αυτούς δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και όλοι τους είναι εκείνοι που θα παταχθούν από τον
Θεό. Λόγω των αρχών του έργου του Θεού στην Κίνα και, επιπλέον, λόγω της φύσης του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, μαζί με το γεγονός ότι η Κίνα είναι η χώρα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα και η χώρα στην οποία κατοικεί ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Θεός πρέπει να
καταπιεί τον θυμό Του και να κατακτήσει όλον τον σπόρο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.
Εντούτοις, πάντοτε θα απεχθάνεται τον σπόρο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, δηλαδή θα
απεχθάνεται πάντα όλα όσα προέρχονται από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα —και αυτό δεν
θα αλλάξει ποτέ.
Κανείς δεν έχει ποτέ γνωρίσει καμία από τις πράξεις του Θεού, ούτε έχει δει τις πράξεις
Του ποτέ κανείς. Όταν ο Θεός επέστρεψε στη Σιών, για παράδειγμα, ποιος το γνώριζε αυτό;
Έτσι, λόγια όπως «Έρχομαι ήσυχα ανάμεσα στους ανθρώπους, και αναχωρώ ήσυχα. Με έχει
δει ποτέ κανείς;» δείχνουν ότι ο άνθρωπος πράγματι στερείται των ικανοτήτων να αποδεχτεί
τα συμβάντα της πνευματικής σφαίρας. Κατά το παρελθόν, ο Θεός είπε ότι όταν επιστρέφει
στη Σιών «ο ήλιος είναι φλογερός, το φεγγάρι είναι λαμπερό». Επειδή οι άνθρωποι
εξακολουθούν να ασχολούνται με την επιστροφή του Θεού στη Σιών —επειδή δεν το έχουν
αφήσει κατά μέρος— ο Θεός εκφράζει άμεσα τη φράση «ο ήλιος είναι φλογερός και το
φεγγάρι είναι λαμπερό» για να συμμορφωθεί με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Ως εκ τούτου,
όταν οι αντιλήψεις των ανθρώπων πλήττονται από τα λόγια του Θεού, βλέπουν ότι οι πράξεις
του Θεού είναι τόσο θαυμαστές και βλέπουν ότι τα λόγια Του είναι βαθιά και ακατανόητα, και
αδιανόητα σε όλους. Συνεπώς, παραμερίζουν εντελώς αυτό το ζήτημα και αισθάνονται μια
μικρή διαύγεια στο πνεύμα τους, σαν να έχει ήδη επιστρέψει ο Θεός στη Σιών, οπότε οι
άνθρωποι δεν δίνουν μεγάλη προσοχή σ’ αυτό το θέμα. Από εκείνη την εποχή και μετά,
αποδέχονται τα λόγια του Θεού ομόψυχα και ομόφωνα και δεν ανησυχούν πλέον ότι η
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συμφορά θα χτυπήσει μετά την επιστροφή του Θεού στη Σιών. Μόνο τότε είναι εύκολο για
τους ανθρώπους να αποδεχτούν τα λόγια του Θεού, εστιάζοντας ολόκληρη την προσοχή τους
στα λόγια του Θεού, χωρίς να επιθυμούν να εξετάσουν οτιδήποτε άλλο.

Προσθήκη: Κεφάλαιο 2
Όταν οι άνθρωποι αντικρίζουν τον πρακτικό Θεό, όταν ζουν οι ίδιοι προσωπικά,
περπατούν δίπλα-δίπλα και κατοικούν μαζί με τον ίδιο τον Θεό, αφήνουν στην άκρη την
περιέργεια που υπήρχε στην καρδιά τους τόσα χρόνια. Η γνώση του Θεού για τον οποίο
μιλούσαμε προηγουμένως είναι μόνο το πρώτο βήμα: αν και οι άνθρωποι έχουν επίγνωση του
Θεού, εξακολουθούν πολλές αμφιβολίες που επιμένουν στις καρδιές τους: από πού
προέρχεται ο Θεός; Τρώει ο Θεός; Είναι ο Θεός πολύ διαφορετικός από τους απλούς
ανθρώπους; Για τον Θεό, η αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων είναι κάτι εύκολο, κάτι σαν
παιδικό παιχνίδι; Είναι όλα όσα λέγονται από το στόμα του Θεού τα μυστήρια του ουρανού;
Είναι όλα όσα λέει υψηλότερα από όλων των πλασμάτων; Λάμπει φως στα μάτια του Θεού;
Και ούτω καθεξής —για τέτοια πράγματα είναι ικανή η αντίληψη των ανθρώπων. Αυτά τα
πράγματα θα πρέπει να κατανοήσετε και να σ’ αυτά να εισέλθετε πριν από οτιδήποτε άλλο.
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο ενσαρκωμένος Θεός παραμένει ένας αόριστος
Θεός. Χωρίς την πρακτική γνώση, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν ποτέ να Με κατανοήσουν
και ποτέ δεν θα έβλεπαν τις πράξεις Μου με τη δική τους εμπειρία. Μόνον επειδή
ενσαρκώθηκα, οι άνθρωποι «αδυνατούν να συλλάβουν» το θέλημά Μου. Εάν δεν είχα
ενσαρκωθεί και εξακολουθούσα να βρίσκομαι στον ουρανό, στον πνευματικό κόσμο ακόμη,
τότε οι άνθρωποι θα Με «γνώριζαν», θα έσκυβαν και θα Με προσκυνούσαν και θα μιλούσαν
για τη «γνώση» τους για Μένα μέσω της εμπειρίας τους —σε τι θα χρησίμευε όμως μια τέτοια
γνώση; Ποια θα ήταν η αξία της ως αναφορά; Θα μπορούσε η γνώση που προέρχεται από τις
αντιλήψεις των ανθρώπων να είναι πραγματική; Δεν θέλω τη γνώση από τα μυαλά των
ανθρώπων —θέλω πρακτικές γνώσεις.
Το θέλημά Μου σας αποκαλύπτεται ανά πάσα στιγμή, και ανά πάσα στιγμή υπάρχει η
φώτιση και η διαφώτισή Μου. Και όταν ενεργώ άμεσα μέσω της θεϊκής Μου φύσης, η πράξη
Μου δεν διηθείται μέσα από τον εγκέφαλο, δεν υπάρχει ανάγκη να προσθέσω κάποιο
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«καρύκευμα» —πρόκειται για μια άμεση πράξη της θεϊκής φύσης. Για τι είναι ικανοί οι
άνθρωποι; Δεν πραγματοποιήθηκαν προσωπικά από Μένα τα πάντα από τη στιγμή της
δημιουργίας μέχρι σήμερα; Στο παρελθόν, μίλησα για το επτάκις ενισχυμένο Πνεύμα του
Θεού, όμως κανείς δεν ήταν σε θέση να καταλάβει την ουσία Του —ακόμη και όταν τα
γνώριζαν, δεν ήταν σε θέση να τα κατανοήσουν πλήρως. Όταν εργάζομαι υπό την ανθρώπινη
φύση διεπόμενη από τη θεϊκή, επειδή το έργο αυτό διεξάγεται υπό συνθήκες που οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι δεν είναι υπερφυσικές, αλλά φυσιολογικές, αναφέρεται ως έργο του Αγίου
Πνεύματος. Όταν εργάζομαι άμεσα μέσω της θεϊκής φύσης, επειδή δεν περιορίζομαι από τις
αντιλήψεις των ανθρώπων και δεν υπόκειμαι στα όρια του «υπερφυσικού» κατά τις
αντιλήψεις τους, αυτό το έργο έχει άμεση επίδραση, πηγαίνει στην καρδιά του θέματος,
μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Ως αποτέλεσμα αυτού, το εν λόγω βήμα εργασίας είναι
καθαρότερο, είναι δύο φορές γρηγορότερο, η γνώση των ανθρώπων επιταχύνεται και ο λόγος
Μου αυξάνεται, κάνοντας όλους τους ανθρώπους να σπεύδουν να καλύψουν τη διαφορά.
Επειδή το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, επειδή τα μέσα, η φύση και το περιεχόμενο του
έργου Μου δεν είναι τα ίδια —και, επιπλέον, επειδή έχω αρχίσει επίσημα να εργάζομαι μέσω
της σάρκας, με βάση τα προαναφερθέντα, το εν λόγω βήμα εργασίας αναφέρεται ως έργο του
επτάκις ενισχυμένου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Κατόπιν των εξελίξεων στα μέσα
με τα οποία εργάζομαι μέσα σας, αλλά και μετά την άφιξη της βασιλείας, το επτάκις
ενισχυμένο Πνεύμα του Θεού αρχίζει να εργάζεται και το έργο αυτό συνεχώς βαθαίνει και
γίνεται πιο έντονο. Όταν όλοι οι άνθρωποι αντικρίζουν τον Θεό και όλοι βλέπουν ότι το
Πνεύμα του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων, γίνεται σαφής η πλήρης σημασία της
ενσάρκωσής Μου. Δεν χρειάζεται να συνοψίσουμε —οι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό με τρόπο
φυσικό.
Λαμβάνοντας υπόψη πολλές πτυχές —τις μεθόδους με τις οποίες εργάζομαι, τα βήματα
του έργου Μου, τον τόνο του λόγου Μου σήμερα, και άλλα παρόμοια— μόνον όσα
προέρχονται από το στόμα Μου τώρα αποτελούν «τις ομιλίες των επτά Πνευμάτων» με την
πραγματική έννοια. Αν και μιλούσα και κατά το παρελθόν, αυτό συνέβαινε κατά τη διάρκεια
της οικοδόμησης της Εκκλησίας. Ήταν σαν τον πρόλογο και τον πίνακα περιεχομένων σε ένα
μυθιστόρημα —ήταν χωρίς ουσία. Μόνον οι σημερινές ομιλίες μπορούν να θεωρούνται η
ουσία των ομιλιών των επτά Πνευμάτων. «Οι ομιλίες των επτά Πνευμάτων» αναφέρονται
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στις ομιλίες που προέρχονται από τον θρόνο, δηλαδή που εκφέρονται απευθείας μέσω της
θεϊκής φύσης. Η στιγμή που οι ομιλίες Μου στράφηκαν στην αποκάλυψη των μυστηρίων του
ουρανού ήταν η στιγμή που μίλησα απευθείας μέσω της θεϊκής φύσης. Με άλλα λόγια, χωρίς
περιορισμούς λόγω της ανθρώπινης φύσης, αποκάλυψα άμεσα όλα τα μυστήρια και τις
συνθήκες της πνευματικής βασιλείας. Γιατί λέω ότι προηγουμένως περιοριζόμουν από την
ανθρώπινη φύση; Αυτό απαιτεί εξήγηση. Στα μάτια των ανθρώπων, κανείς δεν είναι σε θέση
να αποκαλύπτει τα μυστήρια του ουρανού. Εκτός από τον ίδιο τον Θεό, κανένας άλλος στη γη
δεν θα μπορούσε να γνωρίζει αυτά τα μυστήρια. Συνεπώς, απευθύνομαι στην αντίληψη των
ανθρώπων και δηλώνω ότι στο παρελθόν δεν αποκάλυψα κανένα μυστήριο, επειδή
περιοριζόμουν από την ανθρώπινη φύση. Πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, δεν συμβαίνει αυτό: το
περιεχόμενο του λόγου Μου διαφέρει, εφόσον διαφέρει και το έργο Μου, και έτσι, όταν
ξεκίνησα να εκτελώ τη διακονία Μου μέσω της θεϊκής φύσης, αποκάλυψα μυστήρια. Στο
παρελθόν, έπρεπε να δουλεύω υπό συνθήκες που όλοι οι άνθρωποι θεωρούσαν κανονικές και
τα λόγια που έλεγα η αντίληψη των ανθρώπων μπορούσε να τα αντιληφθεί. Όταν ξεκίνησα να
αποκαλύπτω μυστήρια, κανένα από αυτά δεν ήταν προσιτό στην αντίληψη των ανθρώπων —
ήταν απίθανα για την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα επισήμως να στρέφομαι προς
το να μιλώ μέσω της θεϊκής φύσης, και αυτές ήταν οι ομιλίες των επτά Πνευμάτων με την
πραγματική έννοια. Μολονότι τα λόγια του παρελθόντος ήταν ομιλίες από του θρόνου,
εκφέρονταν με βάση το τι μπορούσε να είναι εφικτό για τους ανθρώπους και έτσι δεν
εκφέρονταν άμεσα μέσω της θεϊκής φύσης —ως εκ τούτου, δεν ήταν οι ομιλίες των επτά
Πνευμάτων με την πραγματική έννοια.

Κεφάλαιο 12
Όταν όλοι οι άνθρωποι δίνουν προσοχή, όταν τα πάντα ανανεώνονται και
αναζωογονούνται, όταν κάθε άτομο υποτάσσεται στον Θεό χωρίς ενδοιασμούς και είναι
πρόθυμο να αναλάβει τη βαριά ευθύνη του φορτίου του Θεού —τότε εξέρχεται η ανατολική
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αστραπή, φωτίζοντας τα πάντα από την Ανατολή ως τη Δύση, τρομοκρατώντας όλη τη γη με
την έλευση αυτού του φωτός. Και εκείνη τη στιγμή, ο Θεός ξεκινά και πάλι τη νέα Του ζωή.
Τουτέστιν, εκείνη τη στιγμή ο Θεός ξεκινά το νέο έργο στη γη, αναγγέλλοντας στους
ανθρώπους ολόκληρου του σύμπαντος ότι «Όταν η αστραπή εξέρχεται από την Ανατολή —
ακριβώς τη στιγμή που αρχίζω να μιλάω— τη στιγμή που η αστραπή εξέρχεται, ολόκληρα τα
ουράνια φωτίζονται και μια μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα σε όλα τα άστρα». Επομένως, πότε
θα έρθει η ώρα που η αστραπή εξέρχεται από την Ανατολή; Όταν ο ουρανός σκοτεινιάζει και
πέφτει το σκοτάδι στη γη, τότε και ο Θεός κρύβει το πρόσωπό Του από τον κόσμο, και την
ίδια ακριβώς στιγμή τα πάντα κάτω από τον ουρανό ετοιμάζονται να πληγούν από μια δυνατή
καταιγίδα. Εκείνη τη στιγμή, όλοι οι άνθρωποι παθαίνουν πανικό, φοβούνται τον κεραυνό,
φοβούνται τη λάμψη της αστραπής και ακόμα πιο πολύ τρομοκρατούνται από την επέλαση
του κατακλυσμού, οπότε οι περισσότεροι κλείνουν τα μάτια τους και περιμένουν ο Θεός να
εξαπολύσει την οργή Του και να τους σκοτώσει. Και καθώς συμβαίνουν διάφορες
καταστάσεις, η ανατολική αστραπή εξέρχεται αμέσως. Τουτέστιν, στην Ανατολή του κόσμου,
από την στιγμή που αρχίζει η μαρτυρία στον ίδιο τον Θεό μέχρις ότου Αυτός αρχίζει να
εργάζεται, μέχρις ότου η θεϊκή φύση αρχίζει να ασκεί κυριαρχική δύναμη σε όλη τη γη —αυτή
είναι η λαμπερή στήλη της ανατολικής αστραπής, η οποία φωτίζει ολόκληρο το σύμπαν. Όταν
οι χώρες στη γη γίνουν η βασιλεία του Χριστού τότε θα φωτιστεί ολόκληρο το σύμπαν. Τώρα
είναι η εποχή που η ανατολική αστραπή εξέρχεται: ο ενσαρκωμένος Θεός αρχίζει να
εργάζεται και, επιπλέον, να μιλά άμεσα στη θεϊκή φύση. Μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός
αρχίζει να μιλάει επί γης όταν εξέλθει η ανατολική αστραπή. Πιο συγκεκριμένα, όταν
αναβλύσει ζωντανό νερό από τον θρόνο —όταν αρχίσουν οι ομιλίες από τον θρόνο— τότε
ακριβώς θα αρχίσουν επισήμως οι ομιλίες των επτά Πνευμάτων. Εκείνη τη στιγμή, αρχίζει να
εξέρχεται η αστραπή από την ανατολή, και λόγω της διάρκειάς της, ο βαθμός φώτισης επίσης
διαφέρει και υπάρχει επίσης ένα όριο στο πεδίο της ακτινοβολίας. Αλλά καθώς το έργο του
Θεού εκτυλίσσεται, καθώς αλλάζει το σχέδιό Του —καθώς ποικίλλει το έργο πάνω στα παιδιά
και τον λαό του Θεού— η αστραπή επιτελεί όλο και περισσότερο την έμφυτη λειτουργία της,
έτσι ώστε να φωτιστεί όλο το σύμπαν και να μην παραμείνουν υπολείμματα ή σκουπίδια.
Αυτή είναι η αποκρυστάλλωση του σχεδίου διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι χιλιάδων ετών
και του ίδιου του καρπού που απολαμβάνει ο Θεός. «Τα άστρα» δεν αναφέρονται στα
αστέρια στον ουρανό, αλλά σε όλους τους γιους και τον λαό του Θεού που εργάζονται για τον
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Θεό. Επειδή γίνονται μάρτυρες του Θεού στη βασιλεία του Θεού και εκπροσωπούν τον Θεό
στη βασίλεια του Θεού και επειδή είναι πλάσματα, ονομάζονται «άστρα». Η «μεταμόρφωση»
αναφέρεται σε αλλαγές στην ταυτότητα και την θέση: από άνθρωποι στη γη μετατρέπονται
σε ανθρώπους της βασιλείας και, επιπλέον, ο Θεός είναι μαζί τους και η δόξα του Θεού είναι
μέσα τους. Ως εκ τούτου, ασκούν κυριαρχική εξουσία αντί του Θεού και το δηλητήριο και οι
ακαθαρσίες τους καθαίρονται εξαιτίας του έργου του Θεού, τελικά καθιστώντας τους
κατάλληλους για χρήση από τον Θεό και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού —αυτή είναι μία
πτυχή της σημασίας αυτών των φράσεων. Όταν η στήλη φωτός που προέρχεται από τον Θεό
φωτίσει όλη τη γη, τα πάντα στον ουρανό και στη γη θα αλλάξουν σε διαφορετικό βαθμό και
τα άστρα στον ουρανό θα αλλάξουν επίσης, ο ήλιος και το φεγγάρι θα ανανεωθούν και στη
συνέχεια θα ανανεωθούν οι άνθρωποι στη γη —αυτό είναι όλο το έργο που επιτελεί ο Θεός
ανάμεσα σε ουρανό και γη, και δεν προκαλεί έκπληξη.
Όταν ο Θεός σώζει τους ανθρώπους —πράγμα που, φυσικά, δεν περιλαμβάνει όσους δεν
είναι εκλεκτοί— είναι η ίδια η ώρα που ο Θεός καθαίρει και κρίνει τους ανθρώπους, και όλοι
οι άνθρωποι κλαίνε πικρά ή πέφτουν χτυπημένοι στα κρεβάτια τους ή σκοτώνονται και
βυθίζονται στην κόλαση του θανάτου εξαιτίας των λόγων του Θεού. Μόνο χάρη στις ομιλίες
του Θεού αρχίζουν να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Εάν όχι, θα είχαν τα μάτια ενός βατράχου —
θα κοιτούσαν προς τα πάνω χωρίς να έχει πειστεί κανένας, χωρίς να γνωρίζει κανένας τον
εαυτό του, αγνοώντας πόσα κιλά ζυγίζουν. Οι άνθρωποι έχουν πράγματι διαφθαρεί από τον
Σατανά σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς λόγω της παντοδυναμίας του Θεού απεικονίζεται με
τέτοια γλαφυρότητα το άσχημο πρόσωπο του ανθρώπου, κάνοντας τον άνθρωπο, αφού το
διάβασε, να το συγκρίνει με το δικό του αληθινό πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο
Θεός βλέπει ξεκάθαρα πόσα εγκεφαλικά κύτταρα έχουν στο κεφάλι τους, για να μην
μιλήσουμε για τα άσχημα πρόσωπα ή τις πιο βαθιές σκέψεις τους. Από τα λόγια «Είναι
θαρρείς και έχει οργανωθεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Κάτω από την λάμψη αυτής της
στήλης φωτός από την Ανατολή, όλοι οι άνθρωποι αποκαλύπτονται στην αρχική τους μορφή,
με μάτια θαμπωμένα, με τη σύγχυση να τους εμποδίζει» μπορεί να διακρίνει κανείς ότι μια
μέρα, όταν τελειώσει το έργο του Θεού, όλη η ανθρωπότητα θα έχει κριθεί από τον Θεό.
Κανείς δεν θα μπορέσει να δραπετεύσει, ο Θεός θα διαχειριστεί όλους τους ανθρώπους έναν
προς έναν, χωρίς να παραβλέπει ούτε έναν, και τότε μόνο θα ικανοποιηθεί η καρδιά του Θεού.
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Συνεπώς, ο Θεός λέει: «Και πάλι, είναι σαν ζώα που τρέπονται σε φυγή από το φως Μου και
αναζητούν καταφύγιο σε σπηλιές στα βουνά. Εντούτοις, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να
απαλειφθεί μέσα από το φως Μου». Οι άνθρωποι είναι χαμηλού επιπέδου και κατώτερα ζώα.
Ζώντας στα χέρια του Σατανά, είναι σαν να έχουν καταφύγει στα αρχαία δάση βαθιά μέσα
στα βουνά —αλλά επειδή κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις πύρινες φλόγες του Θεού,
ακόμα κι αν βρίσκεται κάτω από την «προστασία» των δυνάμεων του Σατανά, πώς θα
μπορούσε να τους ξεχάσει ο Θεός; Όταν αποδέχονται την έλευση των λόγων του Θεού, οι
διάφορες παράξενες μορφές και οι αποκρουστικές καταστάσεις όλων των ανθρώπων
απεικονίζονται από την πένα του Θεού. Ο Θεός μιλάει όπως αρμόζει στις ανάγκες και τη
νοοτροπία του ανθρώπου. Επομένως, οι άνθρωποι θεωρούν ότι ο Θεός είναι πολύ καλός
γνώστης της ψυχολογίας. Λες και ο Θεός είναι ψυχολόγος, ή λες και ο Θεός είναι ειδικός
παθολόγος —δεν είναι απορίας άξιο που κατανοεί τόσο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι
«πολύπλοκος». Όσο περισσότερο το σκέφτονται αυτό οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο
διαισθάνονται την αξία του Θεού και τόσο περισσότερο αισθάνονται ότι ο Θεός είναι βαθύς
και ασύλληπτος. Είναι σαν να υπάρχει, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, ένα
αδιαπέραστο ουράνιο όριο, αλλά και σαν να ατενίζει ο ένας τον άλλον από τις αντίθετες όχθες
του ποταμού Τσου[α], χωρίς κανείς τους να είναι σε θέση να κάνει κάτι πέρα από το να κοιτά
τον άλλον. Τουτέστιν, οι άνθρωποι στη γη κοιτάζουν τον Θεό μόνο με τα μάτια τους, δεν είχαν
ποτέ την ευκαιρία να Τον μελετήσουν από κοντά και το μόνο που έχουν είναι ένα αίσθημα
προσκόλλησης. Στην καρδιά τους, έχουν πάντοτε την αίσθηση ότι ο Θεός είναι υπέροχος,
αλλά επειδή ο Θεός είναι τόσο «άκαρδος και αναίσθητος», δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να
μιλήσουν για την αγωνία στην καρδιά τους ενώπιόν Του. Μοιάζουν σαν μια όμορφη νεαρή
σύζυγο ενώπιον του συζύγου της —η οποία, λόγω της ακεραιότητας του συζύγου της, δεν είχε
ποτέ την ευκαιρία να αποκαλύψει τα αληθινά συναισθήματά της. Οι άνθρωποι απεχθάνονται
τον εαυτό τους, οπότε, εξαιτίας της ευθραυστότητάς τους, εξαιτίας της έλλειψης του
αυτοσεβασμού τους, το μίσος Μου για τον άνθρωπο αυξάνεται ασυνείδητα σε κάποιον βαθμό,
και το μένος στην καρδιά Μου ξεπροβάλλει. Στο μυαλό Μου, φαίνεται σαν να έχω υποστεί
ένα τραύμα. Από καιρό έχω χάσει την ελπίδα στον άνθρωπο, αλλά επειδή «Για άλλη μια
φορά, η ημέρα Μου πλησιάζει το ανθρώπινο γένος, για άλλη μια φορά ξεσηκώνει το
ανθρώπινο γένος, δίνοντας στην ανθρωπότητα ένα σημείο από το οποίο θα κάνει μια νέα
αρχή» μαζεύω το κουράγιο Μου ακόμα μια φορά για να κατακτήσω όλη την ανθρωπότητα, να
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αιχμαλωτίσω και να κατατροπώσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Η αρχική πρόθεση του
Θεού ήταν η εξής: να μην κάνει τίποτα άλλο παρά να κατακτήσει τον σπόρο του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα στην Κίνα. Μόνο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί η ήττα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, η εξάλειψη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και μόνο αυτό θα αρκούσε
για να αποδείξει ότι ο Θεός κυβερνά ως Βασιλέας όλη τη γη, αποδεικνύοντας την ολοκλήρωση
της μεγάλης επιχείρησης του Θεού και ότι ο Θεός κάνει μια νέα αρχή στη γη, και δοξάζεται
στη γη. Λόγω της τελικής όμορφης σκηνής, ο Θεός δεν μπορεί παρά να εκφράσει το πάθος
στην καρδιά Του: «Η καρδιά Μου χτυπά και, ακολουθώντας τον ρυθμό της καρδιάς Μου, τα
βουνά αναπηδούν από χαρά, τα νερά χορεύουν με χαρά, και τα κύματα, κρατώντας τον
ρυθμό, χτυπούν στους βραχώδεις υφάλους. Είναι δύσκολο να εκφράσω αυτό που έχω στην
καρδιά Μου». Από αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς ότι αυτό που σχεδίαζε ο Θεός είναι αυτό
που ο Θεός έχει ήδη επιτύχει, ότι ήταν προκαθορισμένο από τον Θεό και είναι ακριβώς αυτό
που ο Θεός κάνει τους ανθρώπους να βιώσουν και να δουν. Η προοπτική της βασιλείας είναι
όμορφη, ο Βασιλέας της βασιλείας είναι ο νικητής, από την κορφή μέχρι τα νύχια δεν υπάρχει
ίχνος σάρκας κι αίματος, όλα πάνω Του είναι ιερά. Ολόκληρο το σώμα Του λάμπει με ιερή
δόξα, απολύτως αμόλυντο από ανθρώπινες ιδέες, ολόκληρο το σώμα Του, από πάνω ως κάτω,
ξεχειλίζει από δικαιοσύνη και την αύρα του ουρανού και αποπνέει ένα σαγηνευτικό άρωμα.
Όπως ο αγαπημένος στο άσμα ασμάτων, Αυτός είναι ακόμα πιο όμορφος από όλους τους
αγίους, ανώτερος από τους αρχαίους αγίους, είναι το υπόδειγμα ανάμεσα σε όλους τους
ανθρώπους και ασύγκριτος με τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να Τον κοιτάξουν
κατάματα. Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη λαμπρή όψη του Θεού, την εμφάνιση του Θεού ή
την εικόνα του Θεού, κανείς δεν μπορεί να Τον ανταγωνιστεί και κανείς δεν μπορεί εύκολα να
Τον δοξολογήσει με το στόμα του.
Τα λόγια του Θεού δεν έχουν τέλος, όπως το νερό που αναβλύζει από μια αστείρευτη
πηγή, οπότε κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού
—όμως για τον Θεό, αυτά τα μυστήρια είναι ατελείωτα. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα
και γλώσσα, ο Θεός έχει μιλήσει πολλές φορές για την ανανέωση και την απόλυτη
μεταμόρφωση ολόκληρου του σύμπαντος από Αυτόν, κάθε φορά σε μεγαλύτερο βάθος από
την προηγούμενη: «Θέλω όλα τα ακάθαρτα πράγματα να γίνουν στάχτη κάτω από το βλέμμα
Μου, θέλω να χαθούν όλοι οι γιοι της ανυπακοής από τα μάτια Μου, να πάψουν πια να
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υπάρχουν». Γιατί ο Θεός τα λέει αυτά κατ’ επανάληψη; Δεν φοβάται ότι θα κουράσει τους
ανθρώπους; Οι άνθρωποι απλώς ψάχνουν μέσα στα λόγια του Θεού, θέλοντας να γνωρίσουν
τον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν θυμούνται ποτέ να ελέγξουν τον εαυτό τους.
Συνεπώς, ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα μέσα για να τους υπενθυμίσει, να τους κάνει να
γνωρίσουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε από μόνοι τους να καταφέρουν να γνωρίσουν την
ανυπακοή του ανθρώπου και έτσι να εξαλείψουν την ανυπακοή τους ενώπιον του Θεού. Όταν
διαβάζουν ότι ο Θεός επιθυμεί να «καθαρίσει και να κάνει διαλογή», αρχίζουν να νιώθουν
άγχος αμέσως, και οι μύες τους, επίσης, φαίνεται να ακινητοποιούνται. Επιστρέφουν αμέσως
ενώπιον του Θεού για να κρίνουν τον εαυτό τους και έτσι καταφέρνουν να γνωρίσουν τον
Θεό. Κατόπιν τούτου —αφού πάρουν την απόφαση— ο Θεός δράττεται της ευκαιρίας για να
τους δείξει την ουσία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Έτσι, οι άνθρωποι έρχονται σε άμεση
επαφή με την πνευματική σφαίρα και εξαιτίας του ρόλου που παίζει η αποφασιστικότητά
τους, το μυαλό τους αρχίζει επίσης να παίζει έναν ρόλο, που αυξάνει το συναίσθημα μεταξύ
ανθρώπου και Θεού —κάτι που είναι πολύ ωφέλιμο για το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι επιθυμούν ασυνείδητα να θυμηθούν παλαιότερες περιόδους:
Στο παρελθόν, επί χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν στον ασαφή Θεό, επί χρόνια δεν ήταν ποτέ
ελεύθεροι ενδόμυχα, ήταν ανίκανοι να βιώσουν την μεγάλη απόλαυση και παρόλο που
πίστευαν στον Θεό, δεν υπήρχε καμία τάξη στη ζωή τους. Λες και δεν υπήρχε καμία διαφορά
με πριν που δεν ήταν πιστοί, ένιωθαν τη ζωή τους ακόμα άδεια και άχρηστη, σαν να ήταν η
πίστη τους εκείνον τον καιρό κάπως μπερδεμένη και λες και θα ήταν καλύτερα αν δεν
πίστευαν. Δεδομένου ότι είδαν τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, είναι λες και έχουν
ανανεωθεί ο ουρανός και η γη. Η ζωή τους ακτινοβολεί, έχουν πλέον ελπίδα και λόγω της
άφιξης του πρακτικού Θεού αισθάνονται ακλόνητοι στην καρδιά τους και γαλήνιοι στο
πνεύμα τους. Δεν τρέφουν πλέον φρούδες ελπίδες ούτε κυνηγούν σκιές σε όλα όσα κάνουν,
δεν είναι πλέον οι επιδιώξεις τους άσκοπες και δεν χασομερούν από εδώ κι από εκεί. Η
σημερινή ζωή είναι ακόμα πιο όμορφη, οι άνθρωποι έχουν εισέλθει απροσδόκητα στη
βασιλεία και γίνονται ένα με τον λαό του Θεού, και κατόπιν… Ενδόμυχα, όσο περισσότερο
σκέφτονται οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη είναι η γλυκύτητα, όσο περισσότερο σκέφτονται,
τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι και τόσο περισσότερο εμπνέονται για να αγαπήσουν τον Θεό.
Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, ενισχύεται η φιλία μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Οι
άνθρωποι αγαπούν τον Θεό περισσότερο και γνωρίζουν τον Θεό περισσότερο και το έργο του
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Θεού μέσα στον άνθρωπο γίνεται όλο και πιο εύκολο, και δεν αναγκάζει πλέον ούτε
υποχρεώνει τους ανθρώπους, αλλά ακολουθεί την πορεία της φύσης, και ο άνθρωπος
εκπληρώνει τη δική του μοναδική λειτουργία —μόνο τότε θα μπορέσουν σταδιακά να
γνωρίσουν τον Θεό. Αυτή είναι μόνο η σοφία του Θεού —δεν συνεπάγεται την παραμικρή
προσπάθεια, και υλοποιείται όπως αρμόζει στη φύση του ανθρώπου. Συνεπώς, εκείνη τη
στιγμή ο Θεός λέει: «Την εποχή της ενσάρκωσής Μου στον ανθρώπινο κόσμο, η ανθρωπότητα
έφθασε χωρίς να το καταλάβει σ’ αυτήν την ημέρα με την καθοδήγηση του χεριού Μου,
κατάφερε να Με γνωρίσει χωρίς να το καταλάβει. Όμως, για το πώς να περπατήσει το
μονοπάτι που βρίσκεται μπροστά, κανείς δεν έχει καμιά ιδέα, κανείς δεν γνωρίζει και πολύ
λιγότερο δε, κανείς δεν έχει ιδέα σε ποια κατεύθυνση θα τον πάει αυτό το μονοπάτι. Μόνο με
τον Παντοδύναμο που τον παρακολουθεί θα μπορεί κανείς να διαβεί το μονοπάτι μέχρι
τέλους. Μόνο με την καθοδήγηση της αστραπής στην Ανατολή θα είναι σε θέση να διασχίσει
το κατώφλι που οδηγεί στη βασιλεία Μου». Δεν αποτελούν αυτά σύνοψη όσων περιέγραψα
στην καρδιά του ανθρώπου παραπάνω; Εδώ βρίσκεται το μυστικό των λόγων του Θεού. Αυτό
που σκέφτεται ο άνθρωπος μες στην καρδιά του είναι αυτό ακριβώς που εκφέρει το στόμα
του Θεού, και αυτό που εκφέρει το στόμα Του είναι αυτό ακριβώς που λαχταρά ο άνθρωπος.
Σ’ αυτό ακριβώς είναι πιο ικανός ο Θεός όταν εκθέτει την καρδιά του ανθρώπου. Αν δεν ήταν,
πώς θα πείθονταν όλοι ειλικρινά; Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ο Θεός επιθυμεί να
επιτύχει κατακτώντας τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα;
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά λόγια για τα οποία η πρόθεση του Θεού δεν είναι
να υποδείξει το επιφανειακό τους νόημα. Σε πολλά από τα λόγια Του, ο Θεός απλώς αλλάζει
σκόπιμα τις αντιλήψεις των ανθρώπων και αποσπά την προσοχή τους. Ο Θεός δεν αποδίδει
καμία σημασία σε αυτά τα λόγια και έτσι πολλά λόγια δεν αξίζει να ερμηνευτούν. Όταν η
κατάκτηση του ανθρώπου από τα λόγια του Θεού έχει φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, η
δύναμη των ανθρώπων έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έτσι ο Θεός εκφράζει στη
συνέχεια περισσότερες προειδοποιήσεις —το σύνταγμα που φανερώνει στον λαό του Θεού:
«Αν και οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη είναι τόσο πολυάριθμοι όσο και τα άστρα, τους
ξέρω όλους τόσο καλά σαν την παλάμη του χεριού Μου. Και παρόλο που τα ανθρώπινα όντα
που Με “αγαπούν” είναι εξίσου αναρίθμητα σαν την άμμο της θάλασσας, επιλέγω μόνο
λίγους: μόνο εκείνους που επιδιώκουν το λαμπρό φως, που δεν περιλαμβάνονται σε εκείνους
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που Με “αγαπούν”». Πράγματι, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αγαπούν τον Θεό, αλλά
υπάρχουν λίγοι που Τον αγαπούν στην καρδιά τους —τους οποίους, όπως φαίνεται, μπορεί να
τους αναγνωρίσει κανείς σαφώς ακόμη και με κλειστά μάτια. Αυτή είναι η πραγματική
κατάσταση ολόκληρου του κόσμου όσων πιστεύουν στον Θεό. Από αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός
έχει πλέον στραφεί στο έργο της «οργάνωσης των ανθρώπων», που καταδεικνύει ότι αυτό
που θέλει ο Θεός και αυτό που ικανοποιεί τον Θεό, δεν είναι η σημερινή εκκλησία, αλλά η
βασιλεία μετά την οργάνωση. Εκείνη τη στιγμή, δίνει και μια προειδοποίηση σε όλα τα
«επικίνδυνα αγαθά»: αν ο Θεός δεν αναλάβει δράση, μόλις ο Θεός αρχίσει να δρα, αυτοί οι
άνθρωποι θα σβηστούν από τη βασιλεία. Ο Θεός δεν δρα ποτέ επιπόλαια, ενεργεί πάντοτε
σύμφωνα με την αρχή του «ένα κι ένα κάνουν δύο», και αν υπάρχουν εκείνοι που δεν θέλει να
βλέπει, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους εξαφανίσει και να τους εμποδίσει από το να
προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον. Αυτό αποκαλείται «βγάζω τα σκουπίδια και κάνω
γενική καθαριότητα». Όταν ο Θεός αναγγέλλει τα διοικητικά διατάγματα στον άνθρωπο είναι
η στιγμή που παρουσιάζει τα θαυμαστά Του έργα και όλα όσα βρίσκονται μέσα Του και έτσι
λέει στη συνέχεια: «Υπάρχουν αναρίθμητα άγρια θηρία στα βουνά, αλλά όλα είναι τόσο
ήμερα σαν πρόβατα ενώπιόν Μου. Άγνωστα μυστήρια κρύβονται κάτω από τον ωκεανό, αλλά
παρουσιάζονται σ’ Εμένα ξεκάθαρα όπως τα πάντα επί προσώπου γης. Πάνω στα ουράνια
υπάρχουν σφαίρες στις οποίες ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ, εντούτοις
περιδιαβαίνω ελεύθερα αυτές τις απρόσιτες σφαίρες». Ο Θεός εννοεί το εξής: παρόλο που η
καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή πάνω απ’ όλα, και φαινομενικά απείρως μυστηριώδης
όπως η κόλαση των αντιλήψεων των ανθρώπων, ο Θεός γνωρίζει τις πραγματικές
καταστάσεις του ανθρώπου όπως την παλάμη του χεριού Του. Μεταξύ των πάντων, ο
άνθρωπος είναι ένα ζώο πιο αιμοβόρο και κτηνώδες από ένα άγριο θηρίο, όμως ο Θεός έχει
κατακτήσει τον άνθρωπο σε σημείο που κανένας δεν τολμά να εξεγερθεί και να αντισταθεί.
Στην πραγματικότητα, ο Θεός εννοεί ότι αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται στην καρδιά τους
είναι πιο περίπλοκο από τα πάντα μεταξύ των πάντων, είναι ασύλληπτο, όμως ο Θεός δεν
λαμβάνει καθόλου υπόψη την καρδιά του ανθρώπου, απλώς την αντιμετωπίζει σαν ένα μικρό
σκουλήκι μπροστά στα μάτια Του. Με μια λέξη από το στόμα Του, το κατακτά, οποτεδήποτε
επιθυμεί, το θανατώνει, με την παραμικρή κίνηση του χεριού Του, το παιδεύει και το
καταδικάζει κατά βούληση.
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Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν εν μέσω σκότους, αλλά λόγω της άφιξης του Θεού, οι
άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν την ουσία του φωτός ως αποτέλεσμα του ότι έχουν δει τον
Θεό. Σε όλον τον κόσμο είναι σαν να έχει ανατραπεί ένα μεγάλο μαύρο δοχείο και έχει
καλύψει τη γη. Κανείς δεν μπορεί να πάρει ανάσα, όλοι θέλουν να αντιστρέψουν την
κατάσταση, όμως κανείς δεν έχει σηκώσει ποτέ το μαύρο δοχείο. Μόνο λόγω της ενσάρκωσης
του Θεού τα μάτια των ανθρώπων έχουν ξαφνικά ανοίξει και έχουν δει τον πρακτικό Θεό, και
συνεπώς ο Θεός τους ρωτάει με ανακριτικό τόνο: «Ο άνθρωπος δεν Με αναγνώρισε ποτέ στο
φως, αλλά Με είδε μόνο στον κόσμο του σκότους. Δεν βρίσκεστε ακριβώς στην ίδια
κατάσταση σήμερα; Στο αποκορύφωμα των μεγάλων ξεσπασμάτων μανίας του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα ενδύθηκα επίσημα τη σάρκα για να επιτελέσω το έργο Μου». Ο Θεός δεν
κρύβει ό,τι συμβαίνει στην πνευματική σφαίρα, ούτε κρύβει ό,τι συμβαίνει στην καρδιά του
ανθρώπου και έτσι θυμίζει κατ’ επανάληψη στους ανθρώπους: «όχι μόνο δίνω τη δυνατότητα
στον λαό Μου να γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά επίσης τον εξαγνίζω. Λόγω της
αυστηρότητας των διοικητικών διαταγμάτων Μου, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων
εξακολουθεί να κινδυνεύει να αφανιστεί από Μένα. Αν δεν καταβάλλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, να καθυποτάξετε το ίδιο σας το σώμα, αν
δεν το κάνετε αυτό, θα γίνετε σίγουρα αντικείμενο άξιο της περιφρόνησης και της απόρριψής
Μου, θα ριχτείτε στην κόλαση, ακριβώς όπως ο Παύλος έλαβε το παίδεμα απευθείας από τα
χέρια Μου, από το οποίο δεν υπήρχε διαφυγή». Όσο πιο πολύ ο Θεός τα λέει αυτά, τόσο
περισσότεροι άνθρωποι προσέχουν τα βήματά τους και τόσο περισσότερο φοβούνται τα
διοικητικά διατάγματα του Θεού και μόνο τότε μπορεί να υλοποιηθεί η εξουσία του Θεού και
να φανερωθεί η μεγαλοπρέπειά Του. Εδώ, ο Παύλος αναφέρεται ακόμα μια φορά για να
κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού: δεν πρέπει να είναι εκείνοι που
παιδεύονται από τον Θεό, αλλά εκείνοι που έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού. Μόνο
αυτό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους, εν μέσω του φόβου τους, να κοιτάξουν πίσω στην
πρωτύτερη αναποφασιστικότητά τους ενώπιον του Θεού να ικανοποιήσουν πλήρως τον Θεό,
γεγονός που τους κάνει να νιώθουν ακόμα μεγαλύτερη λύπη και τους προσφέρει
περισσότερες γνώσεις για τον πρακτικό Θεό και συνεπώς μόνο τότε δεν αμφισβητούν τα
λόγια του Θεού.
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«Ο άνθρωπος όχι μόνο δεν Με γνωρίζει στη σάρκα Μου, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν
έχει καταφέρει να κατανοήσει τον ίδιο τον εαυτό του που κατοικεί σε ένα σαρκικό σώμα. Για
τόσο πολλά χρόνια, τα ανθρώπινα όντα Με εξαπατούν, Μου συμπεριφέρονται σαν εξωτερικό
επισκέπτη. Τόσο πολλές φορές […]» Αυτές οι «τόσο πολλές φορές» αναφέρονται στην
πραγματικότητα της εναντίωσης του ανθρώπου στον Θεό, δείχνοντας στους ανθρώπους
πραγματικά παραδείγματα παιδέματος. Αυτό αποτελεί απόδειξη της αμαρτίας και κανείς δεν
μπορεί να το αντικρούσει ξανά. Όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον Θεό σαν ένα
καθημερινό αντικείμενο, σαν να είναι κάποιου είδους οικιακό εργαλείο που μπορούν να το
χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Κανείς δεν εκτιμάει τον Θεό· κανείς δεν έχει προσπαθήσει να
γνωρίσει το κάλλος του Θεού, ούτε την ένδοξη όψη Του, πολύ λιγότερο δε, έχει κανείς την
πρόθεση να υποταχθεί στον Θεό. Ούτε κανένας είδε ποτέ τον Θεό ως κάτι αγαπημένο στην
καρδιά του. Όλοι Τον σέρνουν κοντά τους όταν Τον χρειάζονται, και Τον πετάνε στην άκρη
και Τον αγνοούν όταν δεν Τον χρειάζονται. Λες και ο Θεός είναι μια μαριονέτα για τον
άνθρωπο, που ο άνθρωπος μπορεί να χειριστεί κατά βούληση, και θέτει απαιτήσεις όποτε
θέλει ή επιθυμεί. Εντούτοις, ο Θεός λέει: «Αν, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ενσάρκωσής
Μου, δεν είχα δείξει συμπόνια για την αδυναμία του ανθρώπου, τότε όλη η ανθρωπότητα,
μόνο και μόνο λόγω της ενσάρκωσής Μου, θα τρελαινόταν από τον φόβο και, ως εκ τούτου,
θα έπεφτε στον Άδη», που δείχνει πόσο σπουδαία είναι η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού:
στη σάρκα, έχει έλθει να κατακτήσει την ανθρωπότητα, αντί να καταστρέψει ολόκληρη την
ανθρωπότητα από την πνευματική σφαίρα. Συνεπώς, όταν ο Λόγος ενσαρκώθηκε, κανείς δεν
το γνώριζε. Εάν ο Θεός δεν ενδιαφερόταν για την αδυναμία του ανθρώπου, αν ο ουρανός και
η γη αντιστρέφονταν όταν ενσαρκώθηκε, όλοι οι άνθρωποι θα είχαν εξολοθρευτεί. Επειδή
είναι στη φύση των ανθρώπων να τους αρέσει το νέο και να μισούν το παλιό, και συχνά
ξεχνούν τις κακές στιγμές όταν τα πράγματα πάνε καλά, και κανένας δεν ξέρει πόσο
ευλογημένος είναι, έτσι ο Θεός τους θυμίζει επανειλημμένα ότι πρέπει να εκτιμούν το πόσο
σκληρά αγωνίστηκαν για το σήμερα. Για χάρη του αύριο, πρέπει να εκτιμούν το σήμερα
ακόμα περισσότερο και δεν πρέπει, όπως ένα ζώο, να ανεβαίνουν ψηλά και να μην
αναγνωρίζουν τον κύριό τους, και να αγνοούν τις ευλογίες τις οποίες βιώνουν ανάμεσά τους.
Έτσι, αρχίζουν να συμπεριφέρονται καλά, δεν καυχιούνται πλέον ούτε είναι αλαζόνες, και
αναγνωρίζουν όχι ότι η φύση του ανθρώπου είναι καλή, αλλά ότι το έλεος και η αγάπη του
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Θεού έρχονται πάνω στον άνθρωπο. Φοβούνται το παίδεμα, οπότε τολμούν να μην κάνουν
τίποτα παραπάνω.
Υποσημειώσεις:
α. Στα κινέζικα, ο «ποταμός Τσου» είναι ένας όρος από ένα ιστορικό γεγονός που αναφέρεται στα
σύνορα μιας χώρας ή στις γραμμές μάχης.

Κεφάλαιο 13
Ο Θεός μισεί όλους τους απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και πολύ
περισσότερο μισεί τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Αυτή είναι η ρίζα της οργής μέσα στην
καρδιά του Θεού. Φαίνεται ότι ο Θεός θέλει να ρίξει καθετί που ανήκει στον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα στη λίμνη του πυρός και του θείου για να τα αποτεφρώσει. Υπάρχουν φορές που
μάλιστα φαίνεται ότι ο Θεός θέλει να εκτείνει το χέρι Του για να τον αφανίσει αυτοπροσώπως
—μόνο αυτό θα μπορούσε να σβήσει το μίσος στην καρδιά Του. Κάθε άνθρωπος στον οίκο του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα είναι ένα θηρίο που στερείται ανθρώπινης φύσης, γι’ αυτό ο
Θεός καταπίεσε πολύ την οργή Του για να πει τα εξής: «Μεταξύ όλου του λαού Μου και
μεταξύ όλων των υιών Μου, δηλαδή μεταξύ όσων έχω επιλέξει από ολόκληρη την ανθρώπινη
φυλή, εσείς ανήκετε στην κατώτερη ομάδα. […]» Ο Θεός έχει ξεκινήσει μια αποφασιστική
μάχη με τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα στη δική του χώρα, και όταν το σχέδιό Του
καρποφορήσει, θα τον καταστρέψει, δεν θα του επιτρέπει πλέον να διαφθείρει τους
ανθρώπους ή να ρημάζει την ψυχή τους. Κάθε μέρα ο Θεός καλεί τον κοιμώμενο λαό Του για
να τον σώσει, όμως όλοι βρίσκονται σε κατάσταση ζάλης, σαν να έχουν πάρει υπνωτικά
χάπια. Αν δεν τους ξεσηκώσει ούτε για μια στιγμή, επιστρέφουν σε κατάσταση ύπνωσης
δίχως επίγνωση. Φαίνεται ότι όλος ο λαός Του έχει παραλύσει κατά τα δύο τρίτα. Δεν
γνωρίζουν τις ίδιες τις ανάγκες τους ούτε τις ίδιες τις ελλείψεις τους ούτε καν τι θα πρέπει να
φορούν ή τι θα πρέπει να τρώνε. Αυτό καταδεικνύει ότι ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας έχει
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να διαφθείρει τους ανθρώπους. Η ασχήμια του εκτείνεται σε
όλες τις περιοχές της Κίνας. Έχει κάνει μάλιστα και τους ανθρώπους να νιώθουν ενοχλημένοι
και απρόθυμοι να παραμείνουν πια σε αυτή την παρακμιακή, χυδαία χώρα. Αυτό που ο Θεός
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μισεί περισσότερο είναι η ουσία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, γι’ αυτό υπενθυμίζει στους
ανθρώπους την οργή Του κάθε μέρα, και οι άνθρωποι ζουν κάτω από το μάτι της οργής Του
κάθε μέρα. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν γνωρίζει ακόμα να αναζητήσει
τον Θεό, αλλά απλώς κάθονται εκεί παρακολουθώντας και περιμένουν να τους ταΐσουν στο
στόμα. Ακόμα κι αν λιμοκτονούσαν, δεν θα πήγαιναν να αναζητήσουν το φαγητό τους. Η
συνείδηση των ανθρώπων είχε από καιρό διαφθαρεί από τον Σατανά και άλλαξε κατ’ ουσία
και σκλήρυνε. Δεν είναι απορίας άξιον που ο Θεός είπε: «Εάν δεν σας βοηθούσα, δεν θα
είχατε ξυπνήσει ακόμα, αλλά θα παραμένατε σαν να ήσασταν παγωμένοι, και πάλι, σαν να
ήσασταν σε κατάσταση χειμερίας νάρκης». Είναι λες και οι άνθρωποι ήταν ζώα σε χειμερία
νάρκη που ξεχειμώνιασαν και δεν ζήτησαν να φάνε ή να πιούν. Αυτή ακριβώς είναι η
παρούσα κατάσταση του λαού του Θεού, γι’ αυτό και ο Θεός απαιτεί μόνο από τους
ανθρώπους να γνωρίσουν τον ίδιο τον ενσαρκωμένο Θεό στο φως. Δεν έχει καμία απαίτηση
από τους ανθρώπους να αλλάξουν πολύ ή να αναπτυχθούν πολύ στη ζωή τους. Αυτό θα
αρκούσε για να ηττηθεί ο ρυπαρός, ακάθαρτος μεγάλος κόκκινος δράκοντας, εκδηλώνοντας
με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη δύναμη του Θεού.
Όταν οι άνθρωποι διαβάζουν τα λόγια του Θεού, το μόνο που μπορούν να κατανοήσουν
είναι το κυριολεκτικό νόημα, είναι, ωστόσο, ανίκανοι να κατανοήσουν την πνευματική τους
σημασία. Οι τρεις λέξεις της φράσης «τα ανταριασμένα κύματα» έχουν δυσκολέψει κάθε
ήρωα. Όταν επιδεικνύεται η οργή του Θεού, δεν είναι τα λόγια Του, οι πράξεις Του και η
διάθεσή Του τα ανταριασμένα κύματα; Όταν ο Θεός κρίνει όλη την ανθρωπότητα, δεν
αποκαλύπτεται έτσι η οργή Του; Δεν συμβαίνει αυτό όταν αυτά τα ανταριασμένα κύματα
εμφανιστούν; Ποιος δεν ζει εν μέσω των ανταριασμένων κυμάτων λόγω της διαφθοράς του
ανθρώπου; Δηλαδή, ποιος δεν ζει εν μέσω της οργής του Θεού; Όταν ο Θεός θέλει να στείλει
συμφορές στην ανθρωπότητα, δεν βλέπουν οι άνθρωποι τα «απειλητικά μαύρα σύννεφα»;
Μεταξύ των ανθρώπων, ποιος δεν τρέπεται σε φυγή για να σωθεί από την καταστροφή; Η
οργή του Θεού πέφτει σαν καταρρακτώδης βροχή και παρασύρει τους ανθρώπους από δω κι
από κει σαν δυνατός άνεμος. Όλοι οι άνθρωποι εξαγνίζονται μέσω των λόγων του Θεού σαν
να έχουν βρεθεί σε μια πυκνή χιονοθύελλα. Τα λόγια του Θεού είναι άκρως μυστήρια για την
ανθρωπότητα. Μέσω των λόγων Του δημιούργησε τον κόσμο και επίσης μέσω των λόγων Του
οδηγεί και εξαγνίζει όλη την ανθρωπότητα. Και στο τέλος, θα αποκαταστήσει την
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καθαρότητα ολόκληρου του σύμπαντος μέσω των λόγων Του. Φαίνεται από κάθε μέρος των
λόγων Του ότι η ύπαρξη του Πνεύματος του Θεού δεν είναι λόγια του αέρα. Μόνο στα λόγια
του Θεού μπορούν οι άνθρωποι να διακρίνουν ένα μικρό μέρος από την οδό της επιβίωσης.
Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τιμούν τα λόγια Του, επειδή είναι ζωοδόχα. Όσο περισσότερο ο
άνθρωπος επικεντρώνεται στα λόγια Του, τόσο περισσότερα ζητήματα θα παρουσιάσει ο
Θεός στον άνθρωπο —αυτό του δημιουργεί απόλυτη σύγχυση και δεν έχει χρόνο να
αντιδράσει. Και μόνο οι διαδοχικές ερωτήσεις του Θεού αρκούν για να τις αναλογίζονται οι
άνθρωποι για αρκετό καιρό, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα λόγια Του. Στον Θεό, όλα είναι
πλούσια και άφθονα και δεν λείπει τίποτα. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να
απολαύσουν τα πιο πολλά από αυτά. Γνωρίζουν μόνο την επιφανειακή πλευρά των λόγων
Του, λες και βλέπουν μόνο το δέρμα του κοτόπουλου αλλά δεν μπορούν να φάνε το κρέας του.
Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν έλλειψη τύχης, σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να
απολαύσουν τον Θεό. Στις αντιλήψεις των ανθρώπων καθένας έχει έναν συγκεκριμένο Θεό
μέσα στην καρδιά του, γι’ αυτό κανείς δεν έχει ιδέα τι είναι ο αόριστος Θεός ή ποια είναι η
εικόνα του Σατανά. Έτσι, όταν ο Θεός είπε: «γιατί αυτό στο οποίο πιστεύεις είναι απλώς η
εικόνα του Σατανά και δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο τον Θεό», όλοι οι άνθρωποι έμειναν
άναυδοι που είχαν πιστέψει για τόσα πολλά χρόνια, αλλά ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει
ότι αυτό στο οποίο πίστευαν ήταν ο Σατανάς και όχι ο ίδιος ο Θεός. Ένιωσαν ένα ξαφνικό
κενό, αλλά δεν ήξεραν τι να πουν. Εκείνη την εποχή άρχισαν και πάλι να νιώθουν σύγχυση.
Μόνο εφόσον εργαστούν κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν οι άνθρωποι να αποδεχτούν
καλύτερα το νέο φως και έτσι να αρνηθούν τα πράγματα του παρελθόντος. Ανεξάρτητα από
το πόσο καλοί φαίνονται, δεν θα το κάνουν. Είναι πιο επωφελές για τους ανθρώπους να
κατανοήσουν τον ίδιο τον πρακτικό Θεό· αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να αποβάλουν από
την καρδιά τους τη θέση που διατηρούν εκεί οι αντιλήψεις τους και να δώσουν μόνο στον ίδιο
τον Θεό τη δυνατότητα να κατοικεί μέσα τους. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να
επιτευχθεί η σημασία της ενσάρκωσης και μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον ίδιο τον
πρακτικό Θεό με τα φυσικά μάτια τους.
Ο Θεός έχει μιλήσει πολλές φορές στους ανθρώπους για τις συνθήκες του πνευματικού
κόσμου: «Όταν ο Σατανάς έρχεται ενώπιόν Μου, δεν κάνω πίσω μπροστά στην άγρια
θηριωδία του, ούτε φοβάμαι την αποκρουστική του όψη: απλά τον αγνοώ». Αυτό που οι
655

άνθρωποι

έχουν κατανοήσει

από

τα

παραπάνω είναι
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πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουν την αλήθεια στον πνευματικό κόσμο. Επειδή ο Θεός έχει
ενσαρκωθεί, ο Σατανάς έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέθοδο κατηγορίας, θέλοντας να επιτεθεί
στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, ο Θεός δεν υποχωρεί εξαιτίας αυτού —απλώς μιλάει
και εργάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους και επιτρέπει στους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν
μέσω της ενσάρκωσής Του. Τα μάτια του Σατανά έχουν κοκκινίσει από μανία και έχει
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κάνει τον λαό του Θεού αρνητικό, να τον
κάνει να τραπεί σε υποχώρηση ακόμα και να χάσει τον δρόμο του. Εντούτοις, λόγω της
επίδρασης των λόγων του Θεού ο Σατανάς έχει αποτύχει, οπότε γίνεται πιο απρόσεκτος.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έχει υπενθυμίσει σε όλους: «Στη ζωή σας, ίσως έρθεις μια
μέρα αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση: θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να πέσει στα
χέρια του Σατανά ηθελημένα ή θα Με αφήσεις να σε αποκτήσω;» Παρόλο που οι άνθρωποι
δεν γνωρίζουν τα πράγματα που συμβαίνουν στον πνευματικό κόσμο, μόλις ακούσουν αυτά
τα λόγια από τον Θεό, γίνονται προσεκτικοί και φοβούνται —έτσι αντικρούουν τις επιθέσεις
του Σατανά, γεγονός που αρκεί για να καταδείξει τη δόξα του Θεού. Παρόλο που εισήλθαν σε
μια νέα μέθοδο εργασίας πριν από πολύ καιρό, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν
σαφή εικόνα για τη ζωή στη βασιλεία —ακόμα κι αν καταλαβαίνουν, δεν έχουν σαφή εικόνα.
Έτσι, αφού ο Θεός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους ανθρώπους, τους παρουσίασε την
ουσία της ζωής στη βασιλεία: «Η ζωή στη βασιλεία είναι η ζωή του λαού και του ίδιου του
Θεού». Δεδομένου ότι ο ίδιος ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, η ζωή στον τρίτο ουρανό έχει
επιτευχθεί εδώ στη γη. Αυτό δεν είναι μόνο το σχέδιο του Θεού, αλλά υλοποιείται και από τον
Θεό. Καθώς περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι καταφέρνουν να γνωρίσουν τον ίδιο τον Θεό όλο
και περισσότερο και έτσι είναι πιο ικανοί να δοκιμάσουν τη ζωή στον ουρανό, επειδή έχουν
πραγματικά αισθανθεί ότι ο Θεός είναι στη γη, ότι δεν είναι ένας αόριστος Θεός στον ουρανό.
Συνεπώς, η ζωή στη γη μοιάζει μ’ αυτή στον ουρανό. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός
ενσαρκώνεται και δοκιμάζει την πίκρα του ανθρώπινου κόσμου, και όσο περισσότερο είναι σε
θέση να δοκιμάζει αυτήν την πίκρα στη σάρκα, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι είναι ο
ίδιος ο πρακτικός Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που τα ακόλουθα λόγια αρκούν για να
αποδείξουν την πρακτικότητα του Θεού του σήμερα: «Στην κατοικία Μου, όπου είναι ο τόπος
που κρύβομαι, εντούτοις, σ’ αυτήν την κατοικία Μου, έχω νικήσει όλους τους εχθρούς Μου.
Στην κατοικία Μου, έχω αποκτήσει πραγματική εμπειρία ζωής επί γης. Στην κατοικία Μου,
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παρατηρώ κάθε λέξη και πράξη του ανθρώπου, και παρακολουθώ και υπαγορεύω σε
ολόκληρο το ανθρώπινο γένος». Ζώντας όντως στη σάρκα, βιώνοντας όντως την ανθρώπινη
ζωή στη σάρκα, κατανοώντας όντως όλη την ανθρωπότητα μέσα από τη σάρκα, κατακτώντας
όντως την ανθρωπότητα στη σάρκα, κάνοντας όντως τη αποφασιστική μάχη με τον μεγάλο
κόκκινο δράκοντα στη σάρκα και κάνοντας όλο το έργο του Θεού στη σάρκα —αυτή δεν είναι
ακριβώς η ύπαρξη του ίδιου του πρακτικού Θεού; Ωστόσο, πολύ σπάνια υπάρχουν άνθρωποι
που βλέπουν το μήνυμα σε αυτές τις συνηθισμένες προτάσεις του Θεού· απλώς τις διαβάζουν
βιαστικά και δεν αισθάνονται πόσο πολύτιμα ή σπάνια είναι τα λόγια του Θεού.
Τα λόγια του Θεού περνούν από το ένα στο άλλο θέμα με μεγάλη επιδεξιότητα —η
φράση: «Καθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κώμα» μεταβαίνει από την περιγραφή του
ίδιου του Θεού σε μια περιγραφή της κατάστασης όλης της ανθρωπότητας. Εδώ, οι «εκρήξεις
ψυχρής ακτινοβολίας» δεν αντιπροσωπεύουν την αστραπή της Ανατολής, αλλά είναι τα λόγια
του Θεού, δηλαδή η νέα μέθοδος εργασίας Του. Έτσι, καταδεικνύεται η συνολική δυναμική
των ανθρώπων: αφού εισέλθουν στη νέα μέθοδο, όλοι χάνουν την αίσθηση του
προσανατολισμού τους, μην ξέροντας από πού έρχονται ούτε πού πηγαίνουν. Η φράση «Οι
περισσότεροι άνθρωποι χτυπιούνται από ακτίνες που μοιάζουν με λέιζερ» αναφέρεται στους
ανθρώπους που εξαλείφονται μέσω της νέας μεθόδου, όσοι δεν μπορούν να αντέξουν τις
δοκιμασίες ή να αντέξουν το ραφινάρισμα των δεινών και έτσι ρίχνονται ξανά στο πηγάδι της
αβύσσου. Ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει την ανθρωπότητα σε κάποιο βαθμό —φαίνεται ότι
οι άνθρωποι φοβούνται όταν βλέπουν τα λόγια του Θεού και δεν τολμούν να πουν τίποτα λες
και είδαν την κάνη ενός όπλου που στόχευε κατευθείαν στην καρδιά τους. Ωστόσο,
αισθάνονται επίσης ότι υπάρχουν καλά πράγματα στα λόγια του Θεού. Η καρδιά τους
βρίσκεται σε μεγάλη σύγκρουση και δεν ξέρουν τι οφείλουν να κάνουν, αλλά λόγω της πίστης
τους, το μόνο που κάνουν είναι να χαλυβδωθούν και να ψάξουν βαθύτερα στα λόγια Του,
επειδή φοβούνται ότι ο Θεός θα τους εγκαταλείψει. Όπως είπε ο Θεός: «ποιος από τους
ανθρώπους δεν βιώνει αυτή την κατάσταση; Ποιος δεν υπάρχει μέσα στο φως Μου; Ακόμα κι
αν είσαι δυνατός, ή αν υποθέσουμε ότι είσαι αδύναμος, πώς μπορείς να αποφύγεις την έλευση
του φωτός Μου;» Εάν ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιον, ακόμη και αν είναι αδύναμος, ο Θεός θα
τον φωτίζει και θα τον διαφωτίζει στο παίδεμά Του, οπότε όσο περισσότερο διαβάζουν οι
άνθρωποι τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο Τον καταλαβαίνουν, τόσο πιο πολλή ευλάβεια
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έχουν γι’ Αυτόν και τόσο λιγότερο τολμούν να είναι επιπόλαιοι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι
έχουν κατορθώσει να είναι εδώ σήμερα είναι εξ ολοκλήρου εξαιτίας της μεγάλης δύναμης του
Θεού. Είναι εξαιτίας της εξουσίας των λόγων Του, δηλαδή, οφείλεται στο Πνεύμα που
εμπεριέχεται στα λόγια Του το γεγονός ότι οι άνθρωποι σέβονται τον Θεό. Όσο πιο πολύ
αποκαλύπτει ο Θεός το αληθινό πρόσωπο των ανθρώπων, τόσο περισσότερο νιώθουν δέος γι’
Αυτόν, συνεπώς τόσο πιο σίγουροι είναι ότι όντως υπάρχει. Αυτός είναι ο φάρος του Θεού στο
μονοπάτι που διαβαίνουν οι άνθρωποι για να κατανοήσουν τον Θεό. Αυτό είναι το μονοπάτι
που τους έδωσε ο Θεός για να το ακολουθήσουν. Εάν το σκεφτείτε προσεκτικά, έτσι δεν είναι;
Δεν είναι τα παραπάνω ο φάρος στο μονοπάτι που έχει μπροστά της η ανθρωπότητα;

Κεφάλαιο 14
Οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει ποτέ τίποτα από τα λόγια του Θεού. Αντ’ αυτού,
απλώς τα «εκτιμούν σαν θησαυρό» επιφανειακά, χωρίς να καταλαβαίνουν το αληθινό τους
νόημα. Συνεπώς, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν τις ομιλίες Του, ο Θεός
επισημαίνει ότι δεν τις εκτιμούν πραγματικά. Αυτό συμβαίνει επειδή, κατά την άποψη του
Θεού, παρόλο που τα λόγια Του είναι θησαυρός, οι άνθρωποι δεν έχουν γευτεί την
πραγματική γλυκύτητά τους. Ως εκ τούτου, μπορούν μονάχα να «σβήσουν τη δίψα τους
σκεπτόμενοι δαμάσκηνα», κατευνάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την άπληστη καρδιά τους.
Πέρα από το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μεταξύ όλων των ανθρώπων, σε
εκείνους, φυσικά, παρέχεται και η διαφώτιση του λόγου του Θεού· απλώς είναι υπερβολικά
απερίσκεπτοι για να είναι πραγματικά σε θέση να εκτιμήσουν την ουσία του. Στο μυαλό των
ανθρώπων, τώρα ακριβώς είναι η εποχή κατά την οποία υλοποιείται πλήρως η βασιλεία, αλλά
στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Παρόλο που ο Θεός προφητεύει αυτό που ο ίδιος έχει
επιτύχει, η πραγματική βασιλεία δεν έχει καταφτάσει ακόμα πλήρως στη γη. Αντιθέτως,
παράλληλα με τις αλλαγές στην ανθρωπότητα, παράλληλα με την πρόοδο του έργου και
παράλληλα με την αστραπή που έρχεται από την Ανατολή —παράλληλα, δηλαδή, με την
εμβάθυνση του λόγου του Θεού— η βασιλεία θα πραγματοποιηθεί σιγά-σιγά στη γη,
κατερχόμενη στον κόσμο τούτο σταδιακά αλλά και απόλυτα. Η διαδικασία της έλευσης της
βασιλείας είναι επίσης η διαδικασία του θεϊκού έργου επί γης. Την ίδια στιγμή, σε ολόκληρο
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το σύμπαν, ο Θεός έχει ξεκινήσει ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ ανά τους αιώνες σε
ολόκληρη την ιστορία: την αναδιοργάνωση της γης στην ολότητά της. Για παράδειγμα, σε όλο
το σύμπαν βρίσκονται σε εξέλιξη τεράστιες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο
κράτος του Ισραήλ, του πραξικοπήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, των
αλλαγών στην Αίγυπτο, των αλλαγών στη Σοβιετική Ένωση και της ανατροπής του
καθεστώτος στην Κίνα. Όταν ολόκληρο το σύμπαν σταθεροποιηθεί και επανέλθει στη
φυσιολογική του λειτουργία, τότε θα ολοκληρωθεί το έργο του Θεού στη γη· τότε θα έρθει η
βασιλεία στη γη. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα των λόγων: «Όταν διαταραχθούν όλα τα
έθνη του κόσμου, τότε ακριβώς θα εδραιωθεί και θα διαμορφωθεί η βασιλεία Μου, και τότε
επίσης θα μεταμορφωθώ και θα γυρίσω να αντικρίσω ολόκληρο το σύμπαν». Ο Θεός δεν
κρύβει τίποτα από την ανθρωπότητα· έχει μιλήσει επανειλημμένως στους ανθρώπους για όλη
την αφθονία Του, όμως εκείνοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι εννοεί και απλώς δέχονται τα
λόγια Του σαν ανόητοι. Σε αυτό το στάδιο του έργου, οι άνθρωποι έχουν μάθει την
ακαταληπτότητα του Θεού και, επιπλέον, τώρα μπορούν να εκτιμήσουν τη δυσκολία του
έργου της κατανόησής Του· γι’ αυτόν τον λόγο, νιώθουν ότι, τη σήμερον ημέρα, η πίστη στον
Θεό είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει, παρόμοιο με το να μαθαίνει κανείς σε έναν χοίρο να
τραγουδά. Είναι παντελώς αβοήθητοι, σαν ποντίκια παγιδευμένα σε φάκα. Πράγματι, όση
δύναμη κι αν έχει ένα άτομο ή όσο δεξιοτέχνης κι αν είναι, και ανεξάρτητα από το αν ένα
άτομο έχει απεριόριστες δυνατότητες μέσα του, όσον αφορά τον λόγο του Θεού, αυτά τα
πράγματα δεν έχουν καμία σημασία. Είναι θαρρείς και, στα μάτια του Θεού, η ανθρωπότητα
δεν είναι παρά ένας σωρός στάχτης από καμένο χαρτί —δεν έχει καμία απολύτως αξία, πόσο
μάλλον καμία χρησιμότητα. Τούτο απεικονίζει άριστα την πραγματική σημασία των λόγων:
«Κατά την άποψή τους, κρύβομαι όλο και περισσότερο και γίνομαι όλο και πιο
ακατάληπτος». Αυτό καταδεικνύει ότι το έργο του Θεού ακολουθεί μια φυσική πρόοδο και
επιτελείται σύμφωνα με τα όσα μπορούν να συλλάβουν τα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου.
Όταν η φύση των ανθρώπων είναι σταθερή και ακλόνητη, τα λόγια που εκφέρει ο Θεός
συμφωνούν απόλυτα με τις αντιλήψεις τους, και αυτές οι αντιλήψεις φαίνεται πως είναι ένα
και το αυτό, ίδιες και απαράλλακτες, με εκείνες του Θεού. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να
αντιληφθούν κάπως την «πραγματικότητα του Θεού», αλλά αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός
Του στόχος. Ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους να τακτοποιηθούν προτού ξεκινήσει επίσημα
το αληθινό έργο Του στη γη. Επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της έναρξης που προκαλεί
659

τόσο μεγάλη σύγχυση στους ανθρώπους, εκείνοι συνειδητοποιούν ότι οι πρότερες ιδέες τους
ήταν εσφαλμένες και ότι ο Θεός και ο άνθρωπος διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός από τη
γη, και ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Επειδή τα λόγια του Θεού δεν μπορούν πλέον να
αξιολογούνται βάσει των ανθρώπινων αντιλήψεων, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει πάραυτα να
βλέπουν τον Θεό από μια νέα οπτική γωνία· ως εκ τούτου, κοιτάζουν τον Θεό κατάπληκτοι,
θαρρείς και ο πρακτικός Θεός είναι τόσο απρόσιτος όσο ένας αόρατος και μη απτός Θεός,
θαρρείς και η σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού δεν είναι παρά ένα εξωτερικό περίβλημα το
οποίο δεν περιέχει την ουσία Του. Νομίζουν ότι[α] παρόλο που Αυτός είναι η ενσάρκωση του
Πνεύματος, μπορεί να μετουσιωθεί σε Πνεύμα και να πετάξει μακριά ανά πάσα στιγμή· ως εκ
τούτου, οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια κάπως επιφυλακτική νοοτροπία. Μόλις γίνεται
αναφορά στον Θεό, Τον ντύνουν με τις αντιλήψεις τους, ισχυριζόμενοι ότι μπορεί να επιβαίνει
σε σύννεφα και ομίχλη, να περπατά πάνω στο νερό και να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται
ξαφνικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Άλλοι δίνουν ακόμα πιο περιγραφικές εξηγήσεις. Λόγω
της άγνοιας και της έλλειψης διορατικότητάς τους, ο Θεός είπε: «Όταν πιστεύουν ότι Μου
έχουν αντισταθεί ή ότι έχουν παραβιάσει τα διοικητικά Μου διατάγματα, Εγώ και πάλι κάνω
τα στραβά μάτια».
Ο Θεός αποκαλύπτει την άσχημη όψη και τον εσωτερικό κόσμο της ανθρωπότητας με
αλάνθαστη ακρίβεια, δίχως να αστοχεί ποτέ ούτε στο ελάχιστο. Μπορεί, μάλιστα, να ειπωθεί
ότι δεν κάνει ποτέ κάποιο λάθος. Τούτο αποτελεί απόδειξη που πείθει απόλυτα τους
ανθρώπους. Λόγω της αρχής πίσω από το έργο του Θεού, πολλά από τα λόγια και πολλές από
τις πράξεις Του δημιουργούν μια εντύπωση που είναι αδύνατο να σβηστεί, και οι άνθρωποι
φαίνεται να αποκτούν έτσι μια ακόμη βαθύτερη κατανόηση γι’ Αυτόν, θαρρείς και έχουν
ανακαλύψει πιο πολύτιμα πράγματα σ’ Αυτόν. «Στις αναμνήσεις τους, είτε είμαι ένας Θεός
που δείχνει έλεος στους ανθρώπους αντί να τους παιδεύει είτε είμαι ο ίδιος ο Θεός που δεν
εννοεί αυτά που λέει. Όλα αυτά αποτελούν φαντασιοκοπίες που απορρέουν από την
ανθρώπινη σκέψη, και δεν συνάδουν με τα γεγονότα». Παρόλο που οι άνθρωποι δεν έχουν
δώσει ποτέ σημασία στο αληθινό πρόσωπο του Θεού, γνωρίζουν «την έμμεση πλευρά της
διάθεσής Του» σαν την παλάμη του χεριού τους· ψάχνουν συνεχώς να βρουν ψεγάδια στα
λόγια και τις ενέργειες του Θεού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πάντα
πολύ πρόθυμοι να δίνουν προσοχή στα αρνητικά και να αγνοούν τα θετικά, βλέποντας απλώς
660

με απαξίωση τις πράξεις του Θεού. Όσο περισσότερο λέει ο Θεός ότι κρύβεται ταπεινά στον
τόπο κατοικίας Του τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις διατυπώνουν οι άνθρωποι από Αυτόν. Λένε:
«Αν ο ενσαρκωμένος Θεός παρατηρεί την κάθε πράξη του ανθρώπου και βιώνει την
ανθρώπινη ζωή, τότε γιατί, τον περισσότερο καιρό, ο Θεός δεν γνωρίζει την πραγματική μας
κατάσταση; Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός όντως κρύβεται;» Παρόλο που ο Θεός κοιτάζει βαθιά
μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, εξακολουθεί να εργάζεται σύμφωνα με τις πραγματικές
συνθήκες της ανθρωπότητας, χωρίς να είναι ούτε ασαφής ούτε υπερφυσικός. Προκειμένου να
απαλλάξει εξ ολοκλήρου την ανθρωπότητα από την παλαιά της διάθεση, ο Θεός έχει
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μιλήσει από διάφορες οπτικές γωνίες,
ξεσκεπάζοντας την αληθινή φύση των ανθρώπων και εκφέροντας κρίση για την ανυπακοή
τους, λέγοντας, τη μια στιγμή, ότι θα αντιμετωπίσει τους πάντες και ανακηρύσσοντας, την
επόμενη, ότι θα σώσει μια ομάδα ανθρώπων, είτε θέτοντας απαιτήσεις στους ανθρώπους είτε
προειδοποιώντας τους, και εναλλασσόμενος μεταξύ της εξονυχιστικής ανάλυσης του
εσωτερικού τους και της παροχής θεραπείας. Έτσι, υπό την καθοδήγηση των λόγων του Θεού,
είναι θαρρείς και οι άνθρωποι είχαν ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της γης και είχαν εισέλθει σε
έναν κατάφυτο κήπο, όπου κάθε λουλούδι διεκδικεί τον τίτλο του πιο όμορφου. Ό,τι κι αν λέει
ο Θεός, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στον λόγο Του, λες και ο Θεός είναι μαγνήτης που έλκει
οτιδήποτε περιέχει σίδηρο. Όταν ο λαός του Θεού διαβάζει τα λόγια: «Οι άνθρωποι δεν Μου
δίνουν σημασία, επομένως ούτε κι Εγώ τους παίρνω στα σοβαρά. Δεν Μου δίνουν προσοχή,
επομένως ούτε κι Εγώ χρειάζεται να εργάζομαι πιο σκληρά πάνω τους. Δεν πρόκειται για τα
καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων;» φαίνεται πως ρίχνεται και πάλι στο πηγάδι της
αβύσσου ή πως πλήγεται για άλλη μια φορά στο ζωτικό του σημείο, γεγονός που τον αφήνει
παντελώς συγκλονισμένο. Έτσι, εισέρχεται και πάλι στη μέθοδο. Τα ακόλουθα λόγια τού
προκαλούν ιδιαίτερη σύγχυση: «Αν δεν είστε σε θέση να τηρήσετε τα καθήκοντά σας ως μέλη
του λαού Μου στη βασιλεία, τότε θα λάβετε την απέχθεια και την απόρριψή Μου!» Οι
περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν τόσο πληγωμένοι, που ξεσπούν σε κλάματα, καθώς
σκέφτονται: «Δυσκολεύτηκα πολύ να βγω από το πηγάδι της αβύσσου, οπότε δεν θα είχα
καμία ελπίδα αν ξαναέπεφτα μέσα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα στον ανθρώπινο κόσμο και έχω
βιώσει κάθε λογής δυσκολίες και βάσανα στη ζωή μου. Συγκεκριμένα, αφότου άρχισα να
πιστεύω, έχω βιώσει την εγκατάλειψη από τα αγαπημένα μου πρόσωπα, τη δίωξη από την
οικογένειά μου και τη συκοφαντία από τους άλλους στην κοινωνία, και δεν έχω απολαύσει
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καθόλου από την ευτυχία του κόσμου. Αν πέσω και πάλι στο πηγάδι της αβύσσου, δεν θα είναι
η ζωή μου ακόμη πιο μάταιη;» (Όσο περισσότερο το σκέφτεται αυτό κανείς, τόσο μεγαλύτερη
θλίψη αισθάνεται.) «Όλες οι ελπίδες μου έχουν εναποτεθεί στα χέρια του Θεού. Αν Εκείνος με
εγκαταλείψει, καλύτερα να πεθάνω εδώ και τώρα… Λοιπόν, τα πάντα προκαθορίστηκαν από
τον Θεό, οπότε τώρα μπορώ μόνο να επιζητήσω να αγαπήσω τον Θεό· όλα τα άλλα είναι
δευτερεύουσας σημασίας. Ποιος όρισε να είναι αυτή η μοίρα μου;» Όσο περισσότερο
σκέφτονται έτσι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο πλησιάζουν στα πρότυπα του Θεού και στον
στόχο των λόγων Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο στόχος των λόγων Του. Αφού οι
άνθρωποι δουν τα λόγια του Θεού, όλοι βιώνουν έναν ιδεολογικό αγώνα μέσα τους. Η μόνη
επιλογή τους είναι να υποταχθούν στις υπαγορεύσεις της μοίρας, κι έτσι επιτυγχάνεται ο
στόχος του Θεού. Όσο πιο δριμεία είναι τα λόγια του Θεού, τόσο πιο πολύπλοκος γίνεται, ως
εκ τούτου, ο εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων. Είναι σαν να αγγίζει κανείς μια πληγή· όσο
πιο δυνατά την αγγίζει, τόσο πιο πολύ πονάει, σε σημείο που οι άνθρωποι ακροβατούν μεταξύ
ζωής και θανάτου και μπορούν, μάλιστα, να χάσουν και την εμπιστοσύνη τους να επιβιώσουν.
Ως εκ τούτου, μόνο όταν οι άνθρωποι υποφέρουν στον μέγιστο βαθμό και βρίσκονται στα
τάρταρα της απελπισίας μπορούν να παραδώσουν την αληθινή καρδιά τους στον Θεό. Η
φύση των ανθρώπων είναι τέτοια που, ακόμη κι αν απομένει έστω και ένα ίχνος ελπίδας, δεν
θα απευθυνθούν στον Θεό για βοήθεια, αλλά θα υιοθετήσουν, αντ’ αυτού, αυτόνομες
μεθόδους φυσικής επιβίωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φύση της ανθρωπότητας
είναι αυτάρεσκη, και οι άνθρωποι έχουν την τάση να κοιτάζουν όλους τους άλλους αφ’
υψηλού. Ως εκ τούτου, ο Θεός είπε: «Ούτε ένα ανθρώπινο ον δεν μπόρεσε να αγαπήσει κι
Εμένα ενόσω βρισκόταν σε μια κατάσταση άνεσης· ούτε ένας άνθρωπος δεν προσπάθησε να
έρθει σε επαφή μαζί Μου σε καιρούς γαλήνης και ευτυχίας, ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω
στη χαρά του». Αυτό είναι όντως απογοητευτικό· ο Θεός δημιούργησε το ανθρώπινο είδος,
αλλά όταν έρχεται στον ανθρώπινο κόσμο, οι άνθρωποι επιζητούν να Του αντισταθούν και να
Τον διώξουν από την περιοχή τους, θαρρείς και είναι απλώς κάποιο ορφανό που περιφέρεται
στον κόσμο ή κάποιος άνθρωπος κόσμου ο οποίος δεν έχει πατρίδα. Κανείς δεν αισθάνεται
συναισθηματικά δεμένος με τον Θεό, κανείς δεν Τον αγαπάει αληθινά και κανείς δεν έχει
καλωσορίσει ποτέ τον ερχομό Του. Αντιθέτως, όταν βλέπουν τον ερχομό του Θεού, τα
χαρούμενα πρόσωπά τους συννεφιάζουν μεμιάς, θαρρείς και πλησιάζει μια ξαφνική
καταιγίδα, θαρρείς και ο Θεός θα πάρει την ευτυχία της οικογένειάς τους και θαρρείς και ο
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Θεός δεν έχει ευλογήσει ποτέ τους ανθρώπους, αλλά, αντιθέτως, τους έχει φέρει μόνο
δυστυχία. Συνεπώς, στο μυαλό των ανθρώπων, ο Θεός δεν είναι ευλογία, αλλά Αυτός που
διαρκώς τους καταριέται. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι δεν Του δίνουν σημασία και δεν Τον
καλωσορίζουν· είναι πάντα ψυχροί απέναντί Του, και αυτό ίσχυε ανέκαθεν. Επειδή οι
άνθρωποι καλλιεργούν αυτά τα πράγματα στην καρδιά τους, ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι
είναι παράλογοι και ανήθικοι, και ότι μέσα τους δεν διακρίνονται ούτε τα συναισθήματα που
υποτίθεται ότι διαθέτουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για τα
συναισθήματα του Θεού και, αντ’ αυτού, χρησιμοποιούν υποτιθέμενη «δικαιοσύνη» για να
αντιμετωπίσουν τον Θεό. Είναι έτσι εδώ και πολλά χρόνια, και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός
έχει πει ότι η διάθεσή τους δεν έχει αλλάξει. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν περισσότερη ουσία
από μια χούφτα πούπουλα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι άνθρωποι είναι άχρηστα
αποβράσματα, διότι δεν εκτιμούν τον εαυτό τους σαν θησαυρό. Εφόσον δεν αγαπούν ούτε τον
εαυτό τους και, αντ’ αυτού, ποδοπατούν τον εαυτό τους, δεν καταδεικνύει αυτό ότι είναι
άχρηστοι; Η ανθρωπότητα είναι σαν μια ανήθικη γυναίκα που παίζει παιχνίδια με τον εαυτό
της και δίνεται πρόθυμα σε άλλους για να την ατιμάσουν. Ακόμη κι έτσι, οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται πόσο κατώτεροι είναι. Ευαρεστούνται να εργάζονται
για άλλους ή να μιλάνε με άλλους, θέτοντας τους εαυτούς τους υπό τον έλεγχο των άλλων·
αυτή ακριβώς δεν είναι η ακαθαρσία της ανθρωπότητας; Παρόλο που δεν έχω βιώσει μια ζωή
ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν έχω βιώσει πραγματικά την ανθρώπινη ζωή, έχω
κατανοήσει σαφέστατα κάθε κίνηση, κάθε ενέργεια, κάθε λέξη και κάθε πράξη των
ανθρώπων. Μπορώ μάλιστα να εκθέσω τη βαθύτατη ντροπή των ανθρώπων, σε βαθμό που να
μην τολμούν πια να αποκαλύπτουν τις σκευωρίες τους ούτε να τολμούν να ενδίδουν πια στη
λαγνεία τους. Σαν σαλιγκάρια που οπισθοχωρούν στα κελύφη τους, δεν τολμούν πλέον να
εκθέτουν τη δική τους άσχημη κατάσταση. Επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους,
το μεγαλύτερο ελάττωμά τους είναι η προθυμία τους να επιδεικνύουν τα κάλλη τους ενώπιον
των άλλων, προβάλλοντας την άσχημη όψη τους· αυτό είναι κάτι που ο Θεός απεχθάνεται
στον μέγιστο βαθμό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι
φυσιολογικές, και υπάρχει έλλειψη κανονικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των
ανθρώπων, πόσο μάλλον δε, κανονικών σχέσεων μεταξύ εκείνων και του Θεού. Ο Θεός έχει
πει τόσο πολλά και, πράττοντάς το αυτό, ο κύριος στόχος Του είναι να καταλάβει μια θέση
στην καρδιά των ανθρώπων ώστε εκείνοι να ξεφορτωθούν όλα τα είδωλα που κατοικούν μέσα
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σ’ αυτήν. Έπειτα, ο Θεός μπορεί να ασκεί εξουσία σε όλη την ανθρωπότητα και να επιτύχει
τον σκοπό της ύπαρξής Του επί γης.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «Νομίζουν ότι».

Κεφάλαιο 15
Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι ότι ο λόγος του Θεού πάντοτε
πετυχαίνει διάνα, και τίποτε δεν είναι κρυφό. Έτσι, αυτή η πτυχή της διάθεσης του Θεού
φαίνεται στα πρώτα λόγια του σήμερα. Μία πτυχή είναι ότι εκθέτουν το πραγματικό πρόσωπο
του ανθρώπου, και μια άλλη πτυχή είναι ότι αποκαλύπτουν ανοιχτά τη διάθεση του Θεού.
Αυτές είναι κάποιες πηγές που δείχνουν πώς μπορεί και έχει αποτελέσματα ο λόγος του Θεού.
Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν το κατανοούν αυτό, μαθαίνουν πάντοτε τον εαυτό τους μέσα από
τον λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουν «αναλύσει» τον Θεό. Είναι σαν να φοβούνται εκ βαθέων
να Τον υβρίσουν, λες και ο Θεός θα τους σκοτώσει για την «προσεκτικότητά» τους. Στην
πραγματικότητα, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού, αυτό
γίνεται από αρνητική άποψη, όχι θετική. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι τώρα
έχουν αρχίσει να «εστιάζουν στην ταπεινοφροσύνη και στην υπακοή» υπό την καθοδήγηση
του λόγου Του. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να πηγαίνουν σε
ένα άλλο άκρο, από εκεί που δεν έδιναν προσοχή στον λόγο Του προς την υπερβολική
προσοχή στον λόγο Του. Όμως, ποτέ δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει εισέλθει από
θετική άποψη, και ποτέ δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει πραγματικά κατανοήσει τον
στόχο του Θεού να δώσει ο άνθρωπος προσοχή στον λόγο Του. Είναι γνωστό από ό,τι λέει ο
Θεός ότι Εκείνος δεν χρειάζεται να βιώσει προσωπικά τη ζωή της εκκλησίας για να μπορέσει
να κατανοήσει την πραγματική κατάσταση όλων των ανθρώπων της εκκλησίας, με ακρίβεια
και χωρίς σφάλμα. Επειδή έχουμε εισέλθει σε μία νέα μέθοδο, δεν έχουν ακόμη όλοι οι
άνθρωποι αποτινάξει πλήρως τα αρνητικά στοιχεία. Η μυρωδιά των σορών εξακολουθεί να
πλανάται σε όλη την εκκλησία. Είναι λες κι οι άνθρωποι έχουν μόλις πάρει κάποιο φάρμακο κι
έχουν ακόμα ζάλη, και δεν έχουν ακόμη ανακτήσει πλήρη συνείδηση. Είναι λες και
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απειλούνται ακόμη από το θάνατο, οπότε είναι τρομοκρατημένοι και δεν μπορούν να
ξεπεράσουν τον εαυτό τους. «Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα που στερούνται
αυτογνωσίας»: η δήλωση αυτή εξακολουθεί να λέγεται με βάση τη μέθοδο κτισίματος των
εκκλησιών. Στην εκκλησία, αν και όλοι δίνουν προσοχή στον λόγο του Θεού, η φύση τους
εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένη και αδυνατούν να απαγκιστρωθούν. Γι’ αυτό ο Θεός
χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ομιλίας από την τελευταία φάση για να κρίνει τους ανθρώπους,
ώστε να αποδεχθούν την επίπληξη του λόγου του Θεού, ενώ εξακολουθούν να είναι εντελώς
εγωπαθείς. Παρόλο που οι άνθρωποι υποβλήθηκαν σε πέντε μήνες εξευγενισμού στο πηγάδι
της αβύσσου, η πραγματική τους κατάσταση εξακολουθεί να μην γνωρίζει τον Θεό.
Εξακολουθούν να είναι άσωτοι, αν και έχουν αυξήσει κάπως την επιφυλακτικότητά τους προς
τον Θεό. Μόνο σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι αρχίζουν να εισέρχονται στο δρόμο της γνώσης
του λόγου του Θεού, οπότε, όταν κάνουν μια σύνδεση με την ουσία του λόγου του Θεού, δεν
είναι δύσκολο να καταλάβουν ότι το προηγούμενο βήμα του έργου άνοιξε τον δρόμο για το
σήμερα και μόνο σήμερα τα πάντα ομαλοποιούνται. Η μοιραία αδυναμία των ανθρώπων
θέλει να διαχωρίζει το Πνεύμα του Θεού από τον σαρκικό εαυτό Του, έτσι ώστε να μπορούν οι
άνθρωποι να αποκτήσουν προσωπική ελευθερία, και να αποφύγουν τον συνεχή περιορισμό.
Γι’ αυτό ο Θεός περιγράφει τον άνθρωπο ως μικρά πουλιά που φτερουγίζουν χαρούμενα.
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση όλης της ανθρωπότητας. Αυτό καθιστά ευκολότερη την
ανατροπή όλων των ανθρώπων, και ευκολότερο γι’ αυτούς να χαθούν. Μπορεί να φανεί από
αυτό ότι το έργο που εκτελεί ο Σατανάς στην ανθρωπότητα δεν είναι τίποτα παραπάνω απ’
αυτό. Όσο περισσότερο τα κάνει αυτά ο Σατανάς στους ανθρώπους, τόσο πιο αυστηρές είναι
οι απαιτήσεις του Θεού απ’ αυτούς. Απαιτεί από τους ανθρώπους να δίνουν προσοχή στον
λόγο Του και ο Σατανάς εργάζεται σκληρά για να το καταστρέψει αυτό. Ο Θεός, όμως, πάντα
υπενθύμιζε στους ανθρώπους να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον λόγο Του. Αυτό είναι η
αιχμή του πολέμου του πνευματικού κόσμου. Μπορεί να ειπωθεί ως εξής: αυτό που θέλει ο
Θεός να κάνει στον άνθρωπο είναι ακριβώς αυτό που θέλει να καταστρέψει ο Σατανάς, και
αυτό που θέλει να καταστρέψει ο Σατανάς εκφράζεται μέσω του ανθρώπου χωρίς να είναι
καθόλου κρυφό. Αυτό που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους έχει σαφείς εκδηλώσεις: οι
συνθήκες γίνονται όλο και καλύτερες για τον άνθρωπο. Η καταστροφή της ανθρωπότητας
από τον Σατανά είναι επίσης σαφώς έκδηλη: διαφθείρεται όλο και περισσότερο και οι
συνθήκες ύπαρξής της χειροτερεύουν συνεχώς. Εάν είναι αρκετά σοβαρή, τότε ο Σατανάς θα
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μπορούσε να κατακτήσει την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της
εκκλησίας που παρουσιάζεται στον λόγο του Θεού, και είναι επίσης η πραγματική κατάσταση
του πνευματικού κόσμου. Είναι μια αντανάκλαση της δυναμικής του πνευματικού κόσμου.
Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν την εμπιστοσύνη να συνεργαστούν με τον Θεό, διατρέχουν τον
κίνδυνο να τους καταλάβει ο Σατανάς. Αυτό είναι γεγονός. Εάν κάποιος είναι πραγματικά σε
θέση να προσφέρει εντελώς την καρδιά του για να την κατέχει ο Θεός, εδώ ισχύει ακριβώς
αυτό που είπε ο Θεός: «[…] οι οποίοι, όταν βρίσκονται ενώπιόν Μου, φαίνεται πως
βρίσκονται στην αγκαλιά Μου, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά της». Αυτό δείχνει ότι οι
απαιτήσεις του Θεού για την ανθρωπότητα δεν είναι υψηλές. Τις χρειάζεται μόνο για να
εξυψωθεί και να συνεργαστεί μαζί Του. Δεν είναι αυτό κάτι εύκολο και ευτυχές; Αυτό είναι το
πράγμα που έχει μπερδέψει κάθε ήρωα και σπουδαίο άνθρωπο; Είναι θαρρείς και οι
στρατηγοί είχαν αποσπαστεί από κάποιο πεδίο μάχης και είχαν υποχρεωθεί, αντ’ αυτού, να
αρχίσουν το πλέξιμο —αυτοί οι «ήρωες» έχουν ακινητοποιηθεί από τις κακουχίες και δεν
ξέρουν τι να κάνουν.
Απ’ όποια πλευρά είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις του Θεού για την ανθρωπότητα, αυτό
σημαίνει ότι οι επιθέσεις του Σατανά εναντίον της ανθρωπότητας είναι πιο σοβαρές απ’ αυτήν
την πλευρά, και οι καταστάσεις όλων των ανθρώπων αποκαλύπτονται μέσα απ’ αυτή. «Ποιοι
από εσάς που στέκεστε ενώπιόν Μου θα ήσασταν αγνοί σαν το απάτητο χιόνι και άσπιλοι σαν
τον νεφρίτη;» Όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν να καλοπιάνουν τον Θεό και να Του
αποκρύπτουν πράγματα· εξακολουθούν να εκτελούν τις βρόμικες δουλειές τους. Δεν έχουν
παραδώσει εντελώς την καρδιά τους στα χέρια του Θεού για να Τον ικανοποιήσουν, αλλά
θέλουν να κερδίσουν τις ανταμοιβές Του μέσα από τον δικό τους ενθουσιασμό. Όταν οι
άνθρωποι τρώνε ένα νόστιμο γεύμα, έχουν τον Θεό να στέκεται από τη μία πλευρά,
αφήνοντάς Τον στο έλεός τους. Όταν οι άνθρωποι έχουν όμορφα ρούχα, στέκονται μπροστά
στον καθρέφτη και απολαμβάνουν την ομορφιά τους, και δεν ικανοποιούν τον Θεό από τα
βάθη της καρδιάς τους. Όταν έχουν αίγλη, όταν έχουν πολυτελείς απολαύσεις,
«επαναπαύονται στις δάφνες τους» και αρχίζουν να το απολαμβάνουν, αλλά δεν ταπεινώνουν
τον εαυτό τους λόγω της εξύψωσης του Θεού. Αντίθετα, στέκονται στη υψηλή τους θέση
χρησιμοποιώντας πομπώδεις λέξεις και δεν δίνουν προσοχή στην παρουσία του Θεού, ούτε
επιδιώκουν να γνωρίσουν την πολυτιμότητα του Θεού. Όταν οι άνθρωποι έχουν ένα είδωλο
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στην καρδιά τους ή όταν την καρδιά τους την έχει καταλάβει κάποιος άλλος, τότε έχουν ήδη
αρνηθεί την παρουσία του Θεού, λες και ο Θεός είναι ένας παρείσακτος στην καρδιά τους.
Φοβούνται βαθιά ότι ο Θεός θα κλέψει την αγάπη των άλλων ανθρώπων για τους ίδιους και
θα αισθάνονται μοναξιά. Σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα στη γη που
θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αγνοήσουν τον Θεό. Ακόμη κι η αγάπη μεταξύ των
ανθρώπων δεν θα μπορούσε να απομακρύνει τον Θεό απ’ αυτήν την «αγάπη». Όλα τα γήινα
πράγματα είναι κενά, ακόμα και τα συναισθήματα ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν μπορεί
να τα δει ή να τα αγγίξει κανείς. Χωρίς την ύπαρξη του Θεού, όλα τα πλάσματα θα
επέστρεφαν στο μηδέν. Στη γη, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικά τους πράγματα που αγαπούν,
αλλά ποτέ δεν υπήρξε ένα άτομο που να έκανε τον λόγο του Θεού αυτό που αγαπούν. Αυτό
καθορίζει τον βαθμό κατανόησης των ανθρώπων για τον λόγο του Θεού. Εάν και ο λόγος Του
είναι σκληρός, οι άνθρωποι δεν πληγώνονται επειδή δεν δίνουν αληθινή προσοχή στον λόγο
Του, αντίθετα πηγαίνουν και τον κοιτούν λες κι είναι ανθός. Δεν τον αντιμετωπίζουν σαν
καρπό για να τον δοκιμάσουν, κι έτσι δεν γνωρίζουν την ουσία του λόγου του Θεού. «Εάν τα
ανθρώπινα όντα ήταν πραγματικά σε θέση να δουν πόσο κοφτερή είναι η ρομφαία Μου, θα
έφευγαν τρέχοντας σαν τα ποντίκια για την τρύπα τους». Μιλώντας με βάση την κατάσταση
ενός φυσιολογικού ανθρώπου, αφού διαβάσει τον λόγο του Θεού θα έμενε έκπληκτος,
ντροπιασμένος, και ανίκανος να αντιμετωπίσει τους άλλους. Αλλά τώρα οι άνθρωποι είναι
ακριβώς το αντίθετο. Χρησιμοποιούν τον λόγο του Θεού ως όπλο για να ρίχνουν χτυπήματα
εναντίον των άλλων. Δεν γνωρίζουν πραγματικά καμία ντροπή!
Έχουμε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση μαζί με τον λόγο του Θεού: «Μέσα στη
βασιλεία, όχι μόνο εκφέρονται ομιλίες από το στόμα Μου, αλλά τα πόδια Μου βαδίζουν
τελετουργικά παντού σε όλους τους τόπους». Στον πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά, ο
Θεός κερδίζει σε κάθε βήμα. Επεκτείνει το έργο Του σε μεγάλη κλίμακα σε ολόκληρο το
σύμπαν, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ίχνη Του βρίσκονται παντού, και τα σημάδια της
νίκης Του είναι παντού εμφανή. Στα σχέδια του Σατανά, θέλει να καταστρέψει την διαχείριση
του Θεού διασπώντας τις χώρες, αλλά ο Θεός το έχει χρησιμοποιήσει αυτό για να
αναδιοργανώσει ολόκληρο το σύμπαν, κι όχι να το εξαλείψει. Ο Θεός κάνει κάτι καινούργιο
κάθε μέρα, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση αυτού. Οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή
στη δυναμική του πνευματικού κόσμου, κι έτσι δεν είναι σε θέση να δουν το νέο έργο του
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Θεού. «Μέσα στο σύμπαν, τα πάντα λάμπουν σαν καινούρια μες στην ακτινοβολία της δόξας
Μου, παρουσιάζοντας μια συγκινητική πτυχή που μαγεύει τις αισθήσεις και ανυψώνει το
πνεύμα των ανθρώπων, σαν να υπάρχουν τώρα σε έναν ουρανό πέρα από τους ουρανούς,
όπως συλλαμβάνεται από την ανθρώπινη φαντασία, ανενόχλητα από τον Σατανά και
απαλλαγμένα από τις επιθέσεις εξωτερικών εχθρών». Αυτό προλέγει τη χαρούμενη σκηνή της
Βασιλείας του Χριστού επί της γης, και εισάγει επίσης την κατάσταση του τρίτου ουρανού
στην ανθρωπότητα: υπάρχει μόνο η ύπαρξη αγίων πραγμάτων που ανήκουν στον Θεό χωρίς
καμία επίθεση των δυνάμεων του Σατανά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να επιτρέπεται στους
ανθρώπους να δουν τις συνθήκες του έργου του ίδιου του Θεού επί της γης: ο ουρανός είναι
καινούριος ουρανός, και, κατά συνέπεια, η γη ανανεώνεται κι αυτή. Επειδή η ζωή βρίσκεται
κάτω από την καθοδήγηση του Θεού, οι άνθρωποι χαίρονται ασύγκριτα. Κατά τη γνώση των
ανθρώπων, ο Σατανάς είναι «φυλακισμένος» της ανθρωπότητας και η ανθρωπότητα δεν είναι
καθόλου δειλή ή φοβισμένη εξαιτίας της ύπαρξής του. Εξαιτίας της άμεσης διδασκαλίας και
καθοδήγησης από τη θεϊκή φύση, τις μηχανορραφίες του Σατανά έχουν γίνει όλα σκόνη,
γεγονός που αποδεικνύει επιπλέον ότι εκείνος δεν υπάρχει πια, ότι τον έχει εξαλείψει το έργο
του Θεού. Γι’ αυτό λέγεται ότι «[…] υπάρχουν σε έναν ουρανό πέρα από τους ουρανούς».
Αυτό που είπε ο Θεός: «Δεν έχει προκύψει ποτέ καμία αναστάτωση, ούτε έχει χωριστεί ποτέ
το σύμπαν», αφορούσε την κατάσταση του πνευματικού κόσμου. Είναι η απόδειξη με την
οποία ο Θεός διακηρύσσει τη νίκη έναντι του Σατανά, και είναι το σημείο της τελικής νίκης
του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του Θεού και κανείς δεν
μπορεί να την ξέρει. Εάν και οι άνθρωποι έχουν διαβάσει τον λόγο του Θεού και τον έχουν
εξετάσει με σοβαρότητα, πάση θυσία, δεν είναι σε θέση να πουν ποια είναι η ουσία του. Για
παράδειγμα, ο Θεός είπε: «Εκτελώ γιγάντια άλματα πάνω από τα αστέρια, και όταν ο ήλιος
σκορπά τις ακτίνες του, Εγώ μειώνω τη θερμότητά τους στέλνοντας τεράστιες νιφάδες
χιονιού, μεγάλες σαν τα πούπουλα της χήνας, που πέφτουν προς το έδαφος από τα χέρια
Μου. Όταν αλλάζω γνώμη, ωστόσο, όλο εκείνο το χιόνι λιώνει και γίνεται ποτάμι και, μέσα σε
μια στιγμή, παντού κάτω από τους ουρανούς έχει καταφτάσει η άνοιξη και ένα σμαραγδένιο
πράσινο έχει μεταμορφώσει ολόκληρο το τοπίο πάνω στη γη». Παρά το γεγονός ότι οι
άνθρωποι είναι σε θέση να φανταστούν αυτές τις λέξεις στο νου τους, η πρόθεση του Θεού
δεν είναι τόσο απλό. Όταν όλοι κάτω από τον ουρανό βρίσκονται σε μια ζάλη, ο Θεός
προφέρει φωνή σωτηρίας, αφυπνίζοντας την καρδιά των ανθρώπων. Αλλά επειδή συμβαίνουν
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πολλές καταστροφές, αισθάνονται την ψυχρότητα του κόσμου, κι έτσι όλοι αναζητούν τον
θάνατο και βρίσκονται σε ψυχρές, παγωμένες σπηλιές. Παγώνουν από την ψύχρα που
φέρνουν τεράστιες χιονοθύελλες, σε σημείο που να μην μπορούν να επιβιώσουν γιατί δεν
υπάρχει ζεστασιά στη γη. Εξαιτίας της διαφθοράς των ανθρώπων, οι άνθρωποι
αλληλοσκοτώνονται όλο και πιο απάνθρωπα. Και στην εκκλησία, η πλειοψηφία των
ανθρώπων θα καταβροχθιστεί με μια χαψιά από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Αφού έχουν
περάσει όλες τις δοκιμασίες, θα απομακρυνθούν οι διαταραχές του Σατανά. Ολόκληρος ο
κόσμος, στη διάρκεια της μεταμόρφωσης, θα είναι διαποτισμένος από την άνοιξη, και η
ζεστασιά θα σκεπάσει τον κόσμο. Ο κόσμος θα είναι γεμάτος ενέργεια. Αυτά είναι όλα τα
βήματα ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισης. Η σημασία της «νύχτας» για την οποία μίλησε ο
Θεός αναφέρεται όταν η τρέλα του Σατανά φτάσει στο αποκορύφωμά της, που θα γίνει στη
διάρκεια της νύχτας. Αυτή δεν είναι η παρούσα κατάσταση; Παρόλο που οι άνθρωποι όλοι
επιβιώνουν υπό την καθοδήγηση του φωτός του Θεού, υφίστανται τη δυστυχία του σκοταδιού
της νύχτας. Θα ζήσουν αιώνια μέσα σε μια σκοτεινή νύχτα αν δεν μπορέσουν να ξεφύγουν
από τα δεσμά του Σατανά. Τότε, ρίξτε μια ματιά στις χώρες της γης: λόγω των βημάτων του
έργου του Θεού, οι χώρες της γης «τρέχουν γύρω-γύρω» και αναζητούν τον δικό τους
κατάλληλο προορισμό. Επειδή δεν έχει έρθει ακόμα η ημέρα του Θεού, στη γη όλα βρίσκονται
ακόμα σε κατάσταση συγκεχυμένης ανατάραξης. Όταν εμφανιστεί ο Θεός ανοιχτά σε
ολόκληρο το σύμπαν, η δόξα Του θα γεμίσει το όρος Σιών και όλα τα πράγματα θα είναι σε
τάξη και τακτοποιημένα από το δικό Του χέρι. Ο λόγος του Θεού δεν μιλάει μόνο για το
σήμερα, αλλά προλέγει και το αύριο. Το σήμερα είναι το θεμέλιο του μέλλοντος, κι έτσι οι
άνθρωποι σ’ αυτήν την τρέχουσα κατάσταση δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τον
λόγο του Θεού. Μόνο αφότου έχει εκπληρωθεί πλήρως ο λόγος Του, θα είναι σε θέση οι
άνθρωποι να τον καταλάβουν στο σύνολό του.
Το πνεύμα του Θεού γεμίζει όλο τον χώρο του σύμπαντος αλλά Εκείνο εργάζεται και
μέσα σ’ όλους τους ανθρώπους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, στην καρδιά των ανθρώπων, είναι λες κι
η εικόνα του Θεού βρίσκεται παντού, και κάθε μέρος περιέχει το έργο του πνεύματός Του.
Πράγματι, η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα στοχεύει να κατακτήσει αυτά τα παραδείγματα
του Σατανά, και, στο τέλος, να τα κυριεύσει. Αλλά ενώ εργάζεται στη σάρκα, το Πνεύμα
συνεργάζεται επίσης με τη σάρκα για να μετατρέψει αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να
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ειπωθεί ότι οι πράξεις του Θεού διαπερνούν ολόκληρο τον κόσμο και ότι το Πνεύμα Του
γεμίζει ολόκληρο το σύμπαν, αλλά λόγω των βημάτων του έργου Του, εκείνοι που κάνουν το
κακό δεν έχουν τιμωρηθεί, ενώ όσοι κάνουν το καλό δεν έχουν ανταμειφθεί. Έτσι, οι πράξεις
Του δεν έχουν εκτιμηθεί απ’ όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Ο Θεός βρίσκεται και
υπεράνω και εντός όλων των πραγμάτων και, ακόμη περισσότερο, Εκείνος βρίσκεται μεταξύ
όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι αρκετό για να επιδειχθεί η πραγματική ύπαρξη του Θεού.
Επειδή Εκείνος δεν έχει εμφανιστεί φανερά στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι έχουν
αναπτύξει ψευδαισθήσεις, όπως: «Κατά τη γνώμη της ανθρωπότητας, φαίνεται πως υπάρχω
πραγματικά, όμως, ταυτόχρονα, φαίνεται και πως δεν υπάρχω». Μέχρι τώρα, απ’ όλους
εκείνους που πιστεύουν στον Θεό, κανένας δεν είναι εντελώς, εκατό τοις εκατό σίγουρος ότι ο
Θεός υπάρχει πραγματικά. Όλοι έχουν κατά τρία μέρη αμφιβολία και κατά δύο μέρη πίστη.
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση για την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι βρίσκονται τώρα
όλοι στην παρακάτω περίπτωση: πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν Τον έχουν δει. Ή δεν
πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες που δεν μπορεί να τις επιλύσει
η ανθρωπότητα. Φαίνεται πως πάντα υπάρχει κάτι που τους εμπλέκει και δεν μπορούν να
ξεφύγουν απ’ αυτό. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Θεό, φαίνεται ότι πάντα αισθάνονται κάποια
ασάφεια. Αλλά αν δεν πιστεύουν, φοβούνται ότι θα χάσουν αν όντως είναι αλήθεια. Έχουν
ανακατεμένα συναισθήματα.
«Ποιος μπορεί να προσφέρει όλη τη δύναμή του για χάρη του ονόματός Μου, για χάρη
του Πνεύματός Μου και για χάρη ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου;» Εκείνος είπε
επίσης: «Σήμερα, που η βασιλεία βρίσκεται στον κόσμο των ανθρώπων, είναι η ώρα που έχω
έρθει αυτοπροσώπως ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Υπάρχει κανείς που θα ριψοκινδύνευε να
πάει στο πεδίο της μάχης για λογαριασμό Μου δίχως φόβο;» Ο στόχος του λόγου του Θεού
έχει ως εξής: εάν δεν ήταν ο Θεός με σάρκα να εκτελεί άμεσα το θεϊκό Του έργο ή αν δεν ήταν
ο ενσαρκωμένος Θεός, αλλά εργαζόταν μέσω ιερέων, τότε ο Θεός δεν θα ήταν ποτέ σε θέση
να κατακτήσει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, και δεν θα ήταν σε θέση να βασιλεύει ως
Βασιλεύς επί της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα δεν θα ήταν σε θέση να γνωρίζει τον ίδιο
τον Θεό στην πραγματικότητα, έτσι θα εξακολουθούσε να βασιλεύει ο Σατανάς. Έτσι, αυτό το
στάδιο του έργου πρέπει να γίνει προσωπικά μέσω της ενσάρκωσης του Θεού. Εάν είχε
αλλάξει η σάρκα, τότε αυτό το στάδιο του σχεδίου δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί,
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επειδή η σημασία και η ουσία διαφορετικής σάρκας δεν είναι ταυτόσημες. Οι άνθρωποι
μπορούν και καταλαβαίνουν μόνο την κυριολεκτική έννοια αυτών των λέξεων, επειδή ο Θεός
κατανοεί τη ρίζα. Ο Θεός είπε: «Παρ’ όλα αυτά, σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει κανείς που
να καταλαβαίνει αν αυτό είναι το έργο του Πνεύματος ή μια λειτουργία της σάρκας. Οι
άνθρωποι θα χρειάζονταν μια ολόκληρη ζωή για να βιώσουν λεπτομερώς μονάχα αυτό το
πράγμα». Οι άνθρωποι διαφθείρονται συνεχώς από τον Σατανά εδώ και αρκετά χρόνια, κι
έχουν χάσει την αντίληψη πνευματικών θεμάτων εδώ και πολύ καιρό. Για τον λόγο αυτό, μία
και μόνο φράση από τον λόγο του Θεού αποτελεί πανδαισία στα μάτια των ανθρώπων. Λόγω
της απόστασης μεταξύ του Πνεύματος και των άλλων πνευμάτων, όλοι εκείνοι που πιστεύουν
στον Θεό έχουν την αίσθηση της νοσταλγίας γι’ Αυτόν, και είναι όλοι τους πρόθυμοι να
έρθουν πιο κοντά και να εκφράσουν τα εσώψυχά τους, αλλά δεν τολμούν να έρθουν σε επαφή
με Εκείνον, και παραμένουν απλώς σε δέος. Αυτή είναι η δύναμη της έλξης του Πνεύματος.
Επειδή ο Θεός είναι Θεός για να τον αγαπούν οι άνθρωποι, και Αυτός έχει άπειρα στοιχεία για
να τα αγαπούν, όλοι οι άνθρωποι Τον αγαπούν και όλοι θέλουν να Του εκμυστηρευτούν τα
μυστικά τους. Στην πραγματικότητα, όλοι έχουν στην καρδιά τους αγάπη για τον Θεό, αλλά
μια διατάραξη του Σατανά τους έχει να νιώθουν μουδιασμένοι, καθυστερημένοι, αξιολύπητοι
και ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό. Γι’ αυτό ο Θεός εξέφρασε τα αληθινά αισθήματα της
ανθρωπότητας προς τον Θεό: «Οι άνθρωποι δεν Με έχουν μισήσει ποτέ στα μύχια της
καρδιάς τους· αντίθετα, προσκολλώνται πάνω Μου από τα βάθη του πνεύματός τους. […] Η
πραγματικότητά Μου κάνει τους ανθρώπους να τα χάνουν, τους αφήνει άναυδους και
σαστισμένους, κι όμως εκείνοι είναι πρόθυμοι να τη δεχτούν». Αυτή είναι η πραγματική
συνθήκη βαθιά στην καρδιά εκείνων που πιστεύουν στον Θεό. Όταν οι άνθρωποι πραγματικά
γνωρίζουν τον Θεό, έχουν φυσικά και διαφορετική στάση προς Αυτόν, και μπορούν να
προφέρουν επαίνους από τα βάθη της καρδιάς τους, εξαιτίας του ρόλου του πνεύματος. Ο
Θεός βρίσκεται βαθιά μέσα στο πνεύμα όλων των ανθρώπων, αλλά εξαιτίας της διαφθοράς
του Σατανά συγχέουν τον Θεό με τον Σατανά. Ο Θεός εργάζεται σήμερα από αυτήν ακριβώς
την άποψη, και αυτό αποτέλεσε το επίκεντρο της μάχης του πνευματικού κόσμου από την
αρχή μέχρι το τέλος.

Κεφάλαιο 16
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Για τους ανθρώπους, ο Θεός είναι τόσο μεγάλος, τόσο πλουσιοπάροχος, τόσο θαυμαστός,
τόσο ασύλληπτος. Στα μάτια τους, τα λόγια τ ου Θεού ανυψώνονται και φαίνονται σαν ένα
αριστούργημα του κόσμου. Όμως, επειδή οι άνθρωποι έχουν τόσα ελαττώματα και το μυαλό
τους είναι τόσο απλό, αλλά και επειδή η ικανότητά για αποδοχή είναι τόσο πενιχρή, ασχέτως
του πόσο ξεκάθαρα αρθρώνει ο Θεός τον λόγο Του, εκείνοι παραμένουν ασάλευτοι και
ασυγκίνητοι, σαν να πάσχουν από κάποια διανοητική διαταραχή. Όταν πεινάνε, δεν
καταλαβαίνουν ότι πρέπει να φάνε, όταν διψάνε, δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πιουν,
απλώς εξακολουθούν να φωνάζουν και να τσιρίζουν, σαν να βιώνουν κάποιον απερίγραπτο
πόνο στα βάθη του πνεύματός τους, για τον οποίον, όμως, δεν έχουν την ικανότητα να
μιλήσουν. Όταν ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, η πρόθεσή Του ήταν να ζει ο
άνθρωπος με την κανονική ανθρώπινη φύση του και να αποδέχεται τα λόγια του Θεού
ενστικτωδώς. Όμως, επειδή στις απαρχές ο άνθρωπος υπέκυψε στον πειρασμό του Σατανά,
σήμερα παραμένει ανίκανος να απαλλαχτεί και είναι ακόμα ανίκανος να αναγνωρίσει τα
δόλια σχέδια που εφαρμόζει ο Σατανάς εδώ και χιλιάδες χρόνια, σε συνδυασμό με τη έλλειψη
εκείνων των νοητικών ικανοτήτων που απαιτούνται για να γνωρίσει πλήρως τα λόγια του
Θεού. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα,
οι άνθρωποι ζούνε ακόμα υπό τον κίνδυνο του πειρασμού του Σατανά, έτσι παραμένουν
ανίκανοι να εκτιμήσουν αμιγώς τα λόγια του Θεού. Στις διαθέσεις των κανονικών ανθρώπων
δεν υπάρχει απατεωνιά ή δολιότητα, οι άνθρωποι έχουν μια φυσιολογική σχέση μεταξύ τους,
δεν πορεύονται μόνοι τους και οι ζωές τους δεν είναι ούτε μέτριες ούτε παρακμιακές. Έτσι κι
ο Θεός δοξάζεται από όλους, τα λόγια Του εισχωρούν στους ανθρώπους, οι άνθρωποι ζουν
ειρηνικά ο ένας με τον άλλον και υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, η γη είναι
γεμάτη αρμονία, χωρίς τις παρεμβολές του Σατανά, και η δόξα του Θεού είναι ύψιστης
σημασίας για τους ανθρώπους. Τέτοιου είδους άνθρωποι είναι σαν τους αγγέλους: αγνοί, με
ζωντάνια, χωρίς να παραπονιούνται ποτέ για τον Θεό, ενώ αφιερώνουν όλες τους τις
προσπάθειες αποκλειστικά για τη δόξα του Θεού στη γη. Τώρα είναι η ώρα της σκοτεινής
νύχτας, όλοι ψηλαφούν τριγύρω και ψάχνουν, το μαύρο σκοτάδι τους κάνει να τους
σηκώνονται οι τρίχες και δεν μπορούν να σταματήσουν να τρέμουν από φόβο, και αν ακούσει
κανείς προσεκτικά, οι ισχυρές ριπές του μανιασμένου βορειοδυτικού ανέμου φαίνονται να
συνοδεύονται από τους πένθιμους λυγμούς του ανθρώπου. Οι άνθρωποι θρηνούν και
οδύρονται για τη μοίρα τους. Γιατί, ενώ μπορούν να διαβάσουν τα λόγια του Θεού, είναι
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ανίκανοι να τα καταλάβουν; Είναι σαν οι ζωές τους να βρίσκονται στο χείλος της απελπισίας,
σαν να πρόκειται να τους βρει ο θάνατος, σαν να αντικρίζουν την τελευταία ημέρα τους. Τόσο
άθλιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν ακριβώς τη στιγμή που οι εύθραυστοι άγγελοι
καλούν τον Θεό, μιλώντας για τα βάσανά τους με τη μια πένθιμη κραυγή να ακολουθεί την
άλλη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άγγελοι, οι οποίοι εργάζονται ανάμεσα στους υιούς
και τους ανθρώπους του Θεού, δεν θα κατέλθουν ποτέ ξανά στους ανθρώπους. Αυτό θα τους
αποτρέψει να πέσουν θύμα της χειραγώγησης του Σατανά, ενόσω είναι ενσαρκωμένοι, χωρίς
την ικανότητα να απαλλαχτούν, οπότε εργάζονται μόνο στον πνευματικό κόσμο που είναι
αόρατος για τον άνθρωπο. Έτσι, όταν ο Θεός λέει: «Η στιγμή που θα ανέλθω στον θρόνο Μου
στην καρδιά του ανθρώπου θα είναι η στιγμή που οι υιοί Μου και ο λαός Μου θα κυβερνούν
επί της γης», αναφέρεται στη στιγμή που οι άγγελοι στη γη θα απολαμβάνουν την ευλογία
από την παροχή υπηρεσίας στον Θεό στον ουρανό. Καθότι ο άνθρωπος αποτελεί έκφραση
των πνευμάτων των αγγέλων, ο Θεός λέει ότι για τον άνθρωπο το να είναι στη γη είναι σαν να
είναι στον ουρανό, το να υπηρετεί τον Θεό στη γη είναι όπως οι άγγελοι υπηρετούν απευθείας
τον Θεό στον ουρανό. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των ημερών του στη γη, ο άνθρωπος
απολαμβάνει τις ευλογίες από τον τρίτο ουρανό. Αυτό λένε στην ουσία αυτά τα λόγια.
Υπάρχουν τόσα κρυφά νοήματα στα λόγια του Θεού. Η φράση «όταν έρθει η ημέρα, οι
άνθρωποι θα Με γνωρίσουν μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους και θα Με ανακαλούν στις
σκέψεις τους» απευθύνεται στο ανθρώπινο πνεύμα. Λόγω της αδυναμίας τους, οι άγγελοι
εξαρτώνται πάντοτε από τον Θεό για τα πάντα και ήταν ανέκαθεν προσκολλημένοι στον Θεό
και Tον λάτρευαν. Όμως, λόγω της αναταραχής που προκαλεί ο Σατανάς, δεν μπορούν να
βοηθήσουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, θέλουν να αγαπήσουν
τον Θεό, αλλά είναι ανίκανοι να Τον αγαπήσουν με όλη τους την καρδιά κι έτσι υποφέρουν.
Μόνο όταν το έργο του Θεού φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο θα μπορέσει να
πραγματοποιηθεί η επιθυμία αυτών των καημένων αγγέλων και θα αγαπήσουν ειλικρινά τον
Θεό, γι’ αυτό ο Θεός λέει αυτά τα λόγια. Η φύση των αγγέλων είναι να αγαπούν, να εκτιμούν
και να υπακούν τον Θεό, όμως δεν ήταν ικανοί να το καταφέρουν αυτό στη γη, γι’ αυτό δεν
είχαν άλλη επιλογή από το να υπομένουν μέχρι σήμερα. Μπορείς να κοιτάξεις τον κόσμο του
σήμερα: Υπάρχει ένας θεός στην καρδιά όλων των ανθρώπων, όμως οι άνθρωποι είναι
ανίκανοι να διακρίνουν αν ο Θεός στην καρδιά τους είναι ο πραγματικός Θεός ή ένας
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ψεύτικος θεός και, παρόλο που αγαπάνε αυτόν τον θεό τους, είναι ανίκανοι να αγαπήσουν
πραγματικά τον Θεό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν κανένα έλεγχο του εαυτού τους. Το
αποκρουστικό πρόσωπο του ανθρώπου, το οποίο ξεσκεπάζει ο Θεός, είναι το αληθινό
πρόσωπο του Σατανά στο πνευματικό βασίλειο. Ο άνθρωπος ήταν αρχικά αθώος και
αναμάρτητος, οπότε, όλοι οι διεφθαρμένοι, αποκρουστικοί τρόποι του ανθρώπου είναι
ενέργειες του Σατανά στο πνευματικό βασίλειο και αποτελούν μια πιστή καταγραφή των
εξελίξεων στο πνευματικό βασίλειο. «Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει προσόντα και
πιστεύουν ότι μπορούν να καμαρώνουν γι’ αυτό μπροστά Μου, να γελάνε και να αστειεύονται
μαζί Μου, χωρίς την παραμικρή αναστολή, και να Μου απευθύνονται σαν να είμαστε ίσοι.
Ωστόσο, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μη Με γνωρίζει, εξακολουθεί να πιστεύει ότι είμαστε
κατ’ ουσίαν σχεδόν το ίδιο, ότι και οι δύο είμαστε από σάρκα και οστά και ότι και οι δύο
διαμένουμε στον κόσμο των ανθρώπων». Αυτό έχει κάνει ο Σατανάς στην καρδιά των
ανθρώπων. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις και τον γυμνό οφθαλμό των ανθρώπων
για να αντιταχτεί στον Θεό, όμως, ο Θεός λέει στον άνθρωπο τι το συμβαίνει, χωρίς
υπεκφυγές, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αποφύγει την καταστροφή εδώ. Η θανάσιμη
αδυναμία όλων των ανθρώπων είναι ότι το μόνο που βλέπουν είναι «ένα σώμα από σάρκα και
οστά, και δεν αντιλαμβάνονται το Πνεύμα του Θεού». Αυτή είναι η βάση μιας πτυχής του πώς
ο Σατανάς ξελογιάζει τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μόνο το Πνεύμα σε αυτήν τη
σάρκα μπορεί να αποκαλείται Θεός. Κανένας δεν πιστεύει ότι σήμερα το Πνεύμα έχει
ενσαρκωθεί και έχει στην ουσία εμφανιστεί μπροστά στα μάτια τους. Οι άνθρωποι βλέπουν
τον Θεό ως δύο μέρη «το ένδυμα και τη σάρκα», και κανένας δεν κοιτάζει τον Θεό ως
ενσάρκωση του Πνεύματος, κανένας δεν βλέπει ότι η ουσία της ενσάρκωσης είναι η διάθεση
του Θεού. Στη φαντασία των ανθρώπων, ο Θεός είναι ιδιαιτέρως κανονικός. Αλλά δεν
γνωρίζουν ότι κρυμμένη μέσα σ’ αυτήν την κανονικότητα βρίσκεται μια πτυχή της βαθιάς
σημασίας του Θεού;
Όταν ο Θεός άρχισε να καλύπτει εξ ολοκλήρου τον κόσμο, έγινε πίσσα σκοτάδι και, όταν
οι άνθρωποι έπεσαν για ύπνο, άδραξε την ευκαιρία για να κατέλθει ανάμεσά τους και να
ξεκινήσει να διανέμει επισήμως το Πνεύμα σε όλες τις γωνιές της γης, κινώντας προς το έργο
της σωτηρίας των ανθρώπων. Μπορεί να λεχθεί ότι όταν ο Θεός άρχισε να παίρνει την εικόνα
της σάρκας, εργαζόταν προσωπικά ο ίδιος στη γη. Τότε άρχισε το έργο του Πνεύματος και
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τότε ξεκίνησε επισήμως όλο το έργο στη γη. Επί δύο χιλιάδες χρόνια, το Πνεύμα του Θεού
έχει πραγματοποιήσει έργο σε ολόκληρο το σύμπαν. Οι άνθρωποι ούτε το ξέρουν ούτε το
νιώθουν, αλλά κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, τον καιρό που αυτή η εποχή πλησιάζει
στο τέλος της, ο Θεός κατήλθε στη γη για να εργαστεί αυτοπροσώπως. Αυτή είναι η ευλογία
για όσους γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
να αντικρίσουν προσωπικά την εικόνα του ενσαρκωμένου Θεού. «Όταν ολόκληρο το
πρόσωπο της αβύσσου ήταν θολό, άρχισα να γεύομαι την πίκρα του κόσμου ανάμεσα στους
ανθρώπους. Το Πνεύμα Μου ταξιδεύει ανά τον κόσμο και κοιτάζει τις καρδιές όλων των
ανθρώπων, αλλά και επίσης κατακτώ όλους τους ανθρώπους μέσα από την ενσάρκωσή Μου».
Τέτοια είναι η αρμονική συνεργασία ανάμεσα στον Θεό στον ουρανό και στον Θεό στη γη.
Εντέλει, μέσα στις σκέψεις τους οι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι ο Θεός στη γη είναι ο Θεός
στον ουρανό, ότι οι ουρανοί και η γη και τα πάντα εντός τους δημιουργήθηκαν από τον Θεό
στη γη, ότι ο άνθρωπος ελέγχεται από τον Θεό στη γη, ότι ο Θεός στη γη επιτελεί το έργο τόσο
στον ουρανό όσο και στη γη, και ότι ο Θεός στον ουρανό έχει εμφανιστεί ενσαρκωμένος.
Αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος του έργου του Θεού στη γη, οπότε, αυτό το στάδιο έχει τα
υψηλότερα πρότυπα του έργου κατά την περίοδο της ενσάρκωσης, φέρεται εις πέρας μέσω
της θείας φύσης και κάνει όλους τους ανθρώπους να πειστούν ειλικρινά. Όσο περισσότερο οι
άνθρωποι αναζητούν τον Θεό μέσα από τις αντιλήψεις τους, τόσο περισσότερο νιώθουν ότι ο
Θεός στη γη δεν είναι πραγματικός. Γι’ αυτό ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι αναζητούν τον Θεό
μέσα σε λόγια και δόγματα κενά περιεχομένου. Όσο περισσότεροι οι άνθρωποι γνωρίζουν τον
Θεό μέσα από τις αντιλήψεις τους, τόσο πιο ειδήμονες γίνονται στο να εκφέρουν αυτά τα
λόγια και τα δόγματα και τόσο πιο αξιοθαύμαστοι γίνονται. Όσο περισσότεροι οι άνθρωποι
που εκφέρουν λόγια και δόγματα, τόσο περισσότερο απομακρύνονται από τον Θεό, τόσο πιο
ανίκανοι γίνονται να γνωρίσουν την ουσία του ανθρώπου, τόσο περισσότερο παρακούν τον
Θεό και τόσο περισσότερο αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του Θεού. Οι απαιτήσεις του Θεού
από τον άνθρωπο δεν είναι τόσο υπερφυσικές, όπως φαντάζεται ο άνθρωπος, όμως κανένας
ποτέ δεν κατάλαβε πραγματικά το θέλημα του Θεού, γι’ αυτό ο Θεός λέει: «Με αναζητά μόνο
στον απέραντο ουρανό ή στα κύματα της θάλασσας ή στα γαλήνια νερά της λίμνης ή ανάμεσα
σε γράμματα και δόγματα κενά περιεχομένου». Όσο περισσότερες απαιτήσεις έχει ο Θεός
από τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο εκείνοι νιώθουν ότι ο Θεός είναι απρόσιτος και τόσο
περισσότερο πιστεύουν ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Γι’ αυτό, στη συνείδησή τους, όλα τα λόγια
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που εκστομίζει ο Θεός είναι άφταστα από τον άνθρωπο, μην αφήνοντας άλλη επιλογή στον
Θεό από το να δράσει ο ίδιος προσωπικά. Ο άνθρωπος, εν τω μεταξύ, δεν έχει την παραμικρή
ροπή να συνεργαστεί με τον Θεό και απλώς επιμένει να κατεβάζει το κεφάλι και να
εξομολογείται τις αμαρτίες του, προσπαθώντας να είναι ταπεινός και υπάκουος. Έτσι, χωρίς
να το συνειδητοποιούν, οι άνθρωποι προσχωρούν σε μια νέα θρησκεία, σε μια θρησκευτική
τελετή που είναι πιο ακραία ακόμη κι απ’ ό,τι στις εκκλησίες. Αυτό απαιτεί από τους
ανθρώπους να επιστρέψουν σε κανονικές συνθήκες, μέσω μετατροπής της αρνητικής
κατάστασής τους σε θετική. Αλλιώς, ο άνθρωπος θα παγιδευτεί ακόμα περισσότερο.
Γιατί ο Θεός εστιάζει πολλές φορές στην περιγραφή βουνών και υδάτων στις ομιλίες Του;
Υπάρχει κάποιος συμβολισμός σε αυτά τα λόγια; Ο Θεός όχι μόνο επιτρέπει στον άνθρωπο να
αντικρίσει τις πράξεις της ενσάρκωσής Του, αλλά και του επιτρέπει να κατανοήσει τις
δυνάμεις Του στο στερέωμα. Με αυτόν τον τρόπο, ταυτόχρονα με μια αδιαμφισβήτητη πίστη
ότι αυτός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν, επίσης, τις πράξεις του
πρακτικού Θεού. Έτσι, ο Θεός στη γη αποστέλλεται στον ουρανό και ο Θεός στον ουρανό
κατεβαίνει στη γη, μόνο αφότου οι άνθρωποι καταστούν ικανοί να αντικρίσουν πιο
ολοκληρωμένα όλα όσα είναι ο Θεός και να αποκτήσουν μια καλύτερη γνώση της
παντοδυναμίας του Θεού. Όσο πιο ικανός είναι ο Θεός να κατακτήσει την ανθρωπότητα
ενσαρκωμένος και να υπερβεί τη σάρκα για να ταξιδέψει τόσο πάνω από ολόκληρο το σύμπαν
όσο και απ’ άκρη σ’ άκρη του, τόσο πιο ικανοί είναι οι άνθρωποι να αντικρίσουν τις πράξεις
του Θεού, με βάση το ότι αντικρίζουν τον πρακτικό Θεό κι έτσι γνωρίζουν την πιστότητα του
έργου του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν, το οποίο δεν είναι ψεύτικο αλλά αληθινό. Έτσι,
αρχίζουν να γνωρίζουν ότι ο πρακτικός Θεός του σήμερα είναι η προσωποποίηση του
Πνεύματος και όχι ένα σώμα ίδιου τύπου με του ανθρώπου. Γι’ αυτό, ο Θεός λέει: «Όμως,
όταν εξαπολύω το μένος Μου, τα βουνά σχίζονται μονομιάς, το έδαφος αρχίζει στη στιγμή να
σείεται, το νερό εξατμίζεται αμέσως και ο άνθρωπος αμέσως ταλανίζεται από συμφορές».
Όταν οι άνθρωποι διαβάζουν τα λόγια του Θεού, τα συνδέουν με την ενσάρκωση του Θεού,
οπότε, τα λόγια και το έργο στο πνευματικό βασίλειο υποδεικνύουν ευθέως τον ενσαρκωμένο
Θεό, κάτι που ενισχύει την αποτελεσματικότητα. Όταν ο Θεός μιλάει, αυτό συχνά γίνεται από
τον ουρανό προς τη γη, και πάλι από τη γη προς τον ουρανό, καθιστώντας όλους τους
ανθρώπους ανίκανους να αντιληφθούν τα κίνητρα και την προέλευση των λόγων Του. «Όταν
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βρίσκομαι στους ουρανούς, τα άστρα δεν πανικοβάλλονται ποτέ από την παρουσία Μου.
Αντιθέτως, πραγματοποιούν το έργο τους για Μένα με την καρδιά τους». Τέτοια είναι η
κατάσταση του ουρανού. Ο Θεός μεθοδικά διευθετεί τα πάντα στον τρίτο ουρανό, με όλους
τους υπηρέτες που έχει στην υπηρεσία Του να επιτελούν το έργο τους για τον Θεό. Δεν έχουν
κάνει ποτέ κάτι που να δείχνει ανυπακοή στον Θεό, οπότε δεν πανικοβάλλονται, όπως
αναφέρει ο Θεός, αλλά πραγματοποιούν το έργο τους με την καρδιά τους, δεν υπάρχει ποτέ
καμία αναστάτωση και, έτσι, όλοι οι άγγελοι ζουν υπό το φως του Θεού. Εν τω μεταξύ, λόγω
της ανυπακοής τους και επειδή δεν γνωρίζουν τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι στη γη ζούνε στο
σκοτάδι, και όσο περισσότερο αντιτάσσονται στον Θεό, τόσο περισσότερο ζούνε στο σκοτάδι.
Όταν ο Θεός λέει: «Όσο πιο φωτεινοί οι ουρανοί, τόσο πιο σκοτεινός ο κόσμος από κάτω»
αναφέρεται στο γεγονός ότι η ημέρα του Θεού πλησιάζει ολοένα περισσότερο σε όλη την
ανθρωπότητα. Συνεπώς, η έξι χιλιάδων ετών απασχόληση του Θεού στον τρίτο ουρανό
σύντομα θα ολοκληρωθεί. Όλα τα πράγματα στη γη έχουν μπει στο τελευταίο κεφάλαιο και
σύντομα το καθένα θα αποκοπεί από το χέρι του Θεού. Όσο πιο πολύ μπαίνουν οι άνθρωποι
στην περίοδο των εσχάτων ημερών, τόσο πιο ικανοί γίνονται να γευτούν τη διαφθορά στον
κόσμο των ανθρώπων, και όσο πιο πολύ μπαίνουν στην περίοδο των εσχάτων ημερών, τόσο
περισσότερο κακομαθαίνουν την ίδια τους τη σάρκα. Υπάρχουν ακόμα και πολλοί που θέλουν
να αντιστρέψουν την άθλια κατάσταση του κόσμου, όμως όλοι απελπίζονται και
αναστενάζουν λόγω των πράξεων του Θεού. Έτσι, όταν οι άνθρωποι νιώθουν τη θέρμη της
άνοιξης, ο Θεός καλύπτει τα μάτια τους, οπότε επιπλέουν επάνω στα απανωτά κύματα, χωρίς
κανένας από αυτούς να μπορεί να φτάσει στην απομακρυσμένη σωστική λέμβο. Επειδή οι
άνθρωποι είναι εγγενώς αδύναμοι, ο Θεός λέει ότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να
αλλάξει τα πράγματα. Όταν οι άνθρωποι απελπίζονται, ο Θεός αρχίζει να μιλάει σε ολόκληρο
το σύμπαν, ξεκινά τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας και, μόνο μετά από αυτό, οι
άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν τη νέα ζωή, η οποία προκύπτει μόλις τα πράγματα έχουν
αλλάξει. Οι άνθρωποι του σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της αυταπάτης. Επειδή ο δρόμος
που ανοίγεται μπροστά τους είναι τόσο μοναχικός και ακαθόριστος, και το μέλλον τους είναι
«απεριόριστο» και «χωρίς σύνορα», oι άνθρωποι αυτής της εποχής δεν έχουν καμία τάση να
αγωνιστούν και περνούν μόνο τις μέρες τους σαν το πουλί Χαν Χάο.[α] Δεν έχει υπάρξει
κανένας μέχρι σήμερα που να έχει αναζητήσει σοβαρά τη ζωή και τη γνώση της ύπαρξης του
ανθρώπου. Αντιθέτως, περιμένουν την ημέρα που ο Σωτήρας θα κατέλθει ξαφνικά από τον
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ουρανό και θα αντιστρέψει την άθλια κατάσταση του κόσμου, μόνο αφότου θα κάνουν
ειλικρινείς προσπάθειες να ζήσουν. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση όλων των ανθρώπων
και η νοοτροπία τους.
Σήμερα, ο Θεός προβλέπει τη μελλοντική νέα ζωή του ανθρώπου, δεδομένης της
νοοτροπίας του ανθρώπου επί του παρόντος, η οποία είναι η αχτίδα φωτός για την οποία ο
Θεός μιλάει. Αυτό που προβλέπει ο Θεός είναι τα όσα θα επιτευχθούν τελικά από τον Θεό, τα
οποία είναι οι καρποί της νίκης του Θεού επί του Σατανά. «Κινούμαι επάνω από τους
ανθρώπους και παρακολουθώ τα πάντα. Τίποτα δεν φαίνεται πια παλιό και κανένας δεν είναι
όπως ήταν. Αναπαύομαι στον θρόνο Μου, πλαγιάζω πάνω από ολόκληρο το σύμπαν […]»
Αυτή είναι η έκβαση του τωρινού έργου του Θεού. Όλοι οι εκλεκτοί του Θεού επιστρέφουν
στην αρχική τους μορφή και, λόγω αυτού του γεγονότος, οι άγγελοι, οι οποίοι υπέφεραν επί
τόσα χρόνια, απελευθερώνεται, ακριβώς όπως ο Θεός λέει «με ένα πρόσωπο σαν εκείνο του
αγίου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου». Επειδή οι άγγελοι εργάζονται στη γη και υπηρετούν
τον Θεό στη γη, ενώ η δόξα του Θεού εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ουρανός
κατεβαίνει στη γη και η γη ανυψώνεται στον ουρανό. Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ ουρανού και γης. Ο ουρανός και η γη δεν είναι πλέον χώρια, δεν
διαχωρίζονται πια, αλλά έχουν γίνει ένα. Σε όλον τον κόσμο, μόνο ο Θεός και ο άνθρωπος
υπάρχουν. Δεν υπάρχει σκόνη ή βρωμιά και τα πάντα έχουν ανανεωθεί, σαν ένα αρνάκι που
ξαπλώνει σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι κάτω από τον ουρανό, απολαμβάνοντας όλη τη χάρη του
Θεού. Λόγω της άφιξης του πράσινου, μια πνοή ζωής ακτινοβολεί, επειδή ο Θεός έρχεται στον
κόσμο για να ζήσει δίπλα στον άνθρωπο για όλη την αιωνιότητα, ακριβώς όπως ειπώθηκε από
τον ίδιο τον Θεό «Εγώ μπορώ να διαμένω και πάλι ειρηνικά στη Σιών». Αυτό είναι το σύμβολο
της ήττας του Σατανά, είναι η ημέρα ανάπαυσης του Θεού, και αυτή η μέρα θα εξυμνείται, θα
διακηρύσσεται και θα γιορτάζεται απ’ όλους τους ανθρώπους. Όταν ο Θεός αναπαυτεί στον
θρόνο Του θα σημαίνει, επίσης, ότι έχει ολοκληρώσει το έργο Του στη γη, και θα είναι εκείνη
ακριβώς η στιγμή που θα αποκαλυφθούν στον άνθρωπο όλα τα μυστήρια του Θεού. Ο Θεός
και ο άνθρωπος θα βρίσκονται για πάντα σε αρμονία και δεν θα χωρίσουν ποτέ. Τέτοιες είναι
οι όμορφες σκηνές από τη βασιλεία!
Στα μυστήρια κρύβονται μυστήρια, και τα λόγια του Θεού είναι πραγματικά
βαθυστόχαστα και ασύλληπτα!
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Υποσημειώσεις:
α. Η ιστορία του πουλιού Χαν Χάο είναι πολύ παρόμοια με τον μύθο του Αισώπου για τον τζίτζικα και
τον μέρμηγκα. Το πουλί Χαν Χάο προτιμά να κοιμάται, αντί να χτίζει τη φωλιά του όταν ο καιρός είναι
ζεστός, παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τη γειτόνισσά του, την καρακάξα. Όταν φτάνει
ο χειμώνας, το πουλί πεθαίνει από το κρύο.

Κεφάλαιο 17
Στην πραγματικότητα, όλα τα λόγια που εκφέρονται από το στόμα του Θεού είναι
πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν· είναι όλα σε μια γλώσσα που οι άνθρωποι δεν
έχουν ακούσει, οπότε μπορεί να τεθεί ως εξής: Τα ίδια τα λόγια του Θεού αποτελούν
μυστήριο. Οι περισσότεροι άνθρωποι εσφαλμένα πιστεύουν ότι μόνο τα πράγματα που δεν
μπορούν να πετύχουν εννοιολογικά, τα ζητήματα του ουρανού που ο Θεός δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν, ή την αλήθεια για τα όσα κάνει ο Θεός στον
πνευματικό κόσμο, είναι μυστήρια. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν με τον
ίδιον τρόπο όλα τα λόγια του Θεού, ούτε τα εκτιμούν, παρά μόνο εστιάζουν σ’ αυτό που
εκείνοι θεωρούν ότι είναι «μυστήρια». Αυτό αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποια
είναι τα λόγια του Θεού ή τι είναι τα μυστήρια. Απλώς διαβάζουν τα λόγια του Θεού μέσα από
τις δικές τους αντιλήψεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας που να αγαπάει
πραγματικά τα λόγια του Θεού. Ο λόγος που λέγεται «Οι άνθρωποι είναι ειδικοί στο να Με
εξαπατούν» έγκειται ακριβώς εδώ. Σίγουρα δεν είναι ότι ο Θεός λέει πως οι άνθρωποι
στερούνται κάθε αξίας, ή ότι έχουν το μαύρο τους το χάλι. Αυτή είναι η πραγματική
κατάσταση της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι οι ίδιοι δεν έχουν καθόλου ξεκάθαρο το πόσο
χώρο καταλαμβάνει στην πραγματικότητα ο Θεός μέσα στην καρδιά τους. Μόνο ο Θεός ο
ίδιος το γνωρίζει πλήρως αυτό. Άρα, αυτήν τη στιγμή, οι άνθρωποι είναι σαν μωρά που
θηλάζουν· έχουν πλήρη άγνοια γιατί πίνουν γάλα και για ποιον λόγο επιβιώνουν. Μόνο η
μητέρα τους καταλαβαίνει τις ανάγκες τους, δεν θα τα αφήσει να λιμοκτονήσουν και δεν θα
τα αφήσει να αλληλοφαγωθούν μέχρι θανάτου. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους τις
ανάγκες των ανθρώπων, οπότε, κατά καιρούς, η αγάπη Του ενσωματώνεται στα λόγια Του,
κατά καιρούς, η κρίση Του αποκαλύπτεται μέσα από αυτά, κατά καιρούς, τα λόγια Του
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πλήττουν τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων και, μερικές φορές, τα λόγια Του είναι πολύ
σοβαρά και ειλικρινή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να νιώσουν την καλοσύνη
Του και το πόσο προσιτός είναι, ότι δεν είναι μια «επιβλητική φιγούρα» της φαντασίας,
κάποιος που δεν μπορείς να αγγίξεις, ούτε ο «Επουράνιος Υιός» που έχουν στο μυαλό τους οι
άνθρωποι, κάποιος που δεν μπορείς να αντικρίσεις κατάματα και, ειδικά, ότι δεν είναι ο
«εκτελεστής» που οι άνθρωποι φαντάζονται, ο οποίος σφαγιάζει τους αθώους. Ολόκληρη η
διάθεση του Θεού αποκαλύπτεται μέσα από το έργο Του. Η διάθεση του ενσαρκωμένου Θεού
σήμερα είναι ακόμα ενσωματωμένη στο έργο Του, οπότε η διακονία που επιτελεί ο Θεός είναι
η διακονία των λόγων, όχι αυτά που κάνει ή το πώς φαίνεται εξωτερικά. Στο τέλος, όλοι οι
άνθρωποι θα λάβουν διαπαιδαγώγηση από τα λόγια του Θεού και θα φτάσουν στην
ολοκλήρωση χάρη σ’ αυτά. Μέσα από τις εμπειρίες τους, χάρη στην καθοδήγηση των λόγων
του Θεού, θα βρούνε ένα μονοπάτι προς την πράξη, και μέσα από τα λόγια που πηγάζουν από
το στόμα του Θεού, οι άνθρωποι θα γνωρίσουν ολόκληρη τη διάθεσή Του. Χάρη στα λόγια
Του, όλο το έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί, οι άνθρωποι θα ζωντανέψουν και όλοι οι
εχθροί θα ηττηθούν. Αυτό είναι το πρωταρχικό έργο και κανένας δεν μπορεί να το αγνοήσει.
Μπορούμε, επίσης, να κοιτάξουμε τα λόγια Του: «Η φωνή Μου αντηχεί σαν βροντή,
φωτίζοντας τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ολόκληρη τη γη, και εν μέσω των αστραπών
και των βροντών, η ανθρωπότητα κατατροπώνεται. Κανένας άνθρωπος δεν παρέμεινε ποτέ
ακλόνητος εν μέσω των αστραπών και των βροντών: Η νόηση των περισσότερων ανθρώπων
συνταράσσεται από τον ερχομό του φωτός Μου και δεν ξέρουν τι να κάνουν». Όταν ο Θεός
ανοίγει το στόμα Του, λόγια αναβλύζουν από μέσα. Επιτυγχάνει τα πάντα μέσω των λόγων
και όλα τα πράγματα μεταμορφώνονται από τα λόγια Του, όλοι οι άνθρωποι ανανεώνονται
μέσω των λόγων Του. Σε τι αναφέρονται «η βροντή και η αστραπή»; Και σε τι αναφέρεται το
«φως»; Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να ξεφύγει από τα λόγια του Θεού. Χρησιμοποιεί
τα λόγια Του για να ξεμπροστιάσει τα μυαλά των ανθρώπων και να αναπαραστήσει την
ασχήμια τους. Χρησιμοποιεί λόγια για να αντιμετωπίσει την παλιά φύση των ανθρώπων και
για να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους Του στην ολοκλήρωση. Δεν είναι αυτή η σημασία των
λόγων του Θεού; Σε ολόκληρο το σύμπαν, αν δεν υπήρχε η στήριξη και το υποβάσταγμα των
λόγων του Θεού, όλη η ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί σε σημείο αφανισμού εδώ και
πολύ καιρό. Αυτή είναι μια αρχή του τι πράττει ο Θεός, και είναι η μέθοδος εργασίας Του,
βάσει ενός σχεδίου διαχείρισής έξι χιλιάδων χρόνων. Μέσα απ’ αυτό, μπορεί να διαφανεί
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ξεκάθαρα η σημασία των λόγων του Θεού. Τα λόγια του Θεού διαπερνούν στα βάθη της
ψυχής των ανθρώπων. Μόλις εκείνοι αντικρίσουν τα λόγια Του, συγκλονίζονται,
τρομοκρατούνται και τρέπονται σε άτακτη φυγή. Θέλουν να αποδράσουν από την
πραγματικότητα των λόγων Του, κι αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε παντού αυτούς τους
«πρόσφυγες». Αμέσως μόλις ο Θεός εκφέρει τα λόγια Του, οι άνθρωποι το βάζουν στα πόδια.
Αυτή είναι μια πτυχή της ασχήμιας της ανθρωπότητας που αναπαριστά ο Θεός. Επί του
παρόντος, όλοι οι άνθρωποι αφυπνίζονται σιγά-σιγά από την αποχαύνωσή τους. Είναι λες και
όλοι οι άνθρωποι να είχαν αναπτύξει κάποιου είδους άνοια, και τώρα που βλέπουν τα λόγια
του Θεού είναι σαν να έχουν συμπτώματα που εμμένουν μετά την ασθένεια, και δεν μπορούν
να ανακτήσουν την πρότερη κατάστασή τους. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση όλων των
ανθρώπων, καθώς και μια αληθινή απεικόνιση της πρότασης: «πολλοί άνθρωποι,
συγκινημένοι από αυτήν την ισχνή φωτοβολία, συνέρχονται αμέσως από τις ψευδαισθήσεις
τους. Ωστόσο, κανένας δεν έχει ποτέ του συνειδητοποιήσει ότι η ημέρα που το φως Μου θα
κατέβει στη γη έχει φτάσει». Γι’ αυτό ο Θεός είπε: «Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων
μένουν αποσβολωμένοι από την αιφνίδια έλευση του φωτός». Ο τρόπος που το θέτει είναι
απολύτως κατάλληλος. Η περιγραφή του Θεού για την ανθρωπότητα δεν αφήνει περιθώριο
για την παραμικρή παρέμβαση. Το έχει κάνει με εξαιρετική ακρίβεια και χωρίς σφάλματα, γι’
αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουν πειστεί πλήρως και, εν αγνοία τους, η αγάπη τους για τον Θεό
έχει αρχίσει να συσσωρεύεται στα βάθη της καρδιάς τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η θέση
που κατέχει ο Θεός στην καρδιά των ανθρώπων γίνεται ολοένα πιο γνήσια, και αυτός είναι
επίσης ένας τρόπος με τον οποίον ο Θεός εργάζεται.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς τα χάνουν· τα μάτια τους βγάζουν πληγές και
σωριάζονται μέσα στη λάσπη από το φως». Επειδή πηγαίνουν αντίθετα στο θέλημα του Θεού
(δηλαδή, αντιστέκονται στον Θεό), αυτού του είδους οι άνθρωποι υπόκεινται σε παίδευση,
λόγω της παρακοής τους κατά την έλευση των λόγων του Θεού. Γι’ αυτό λέγεται ότι τα μάτια
τους βγάζουν πληγές από το φως. Αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν ήδη παραδοθεί στον
Σατανά, οπότε, κατά την είσοδο στο νέο έργο, δεν διαθέτουν καμία διαφώτιση ή φώτιση.
Όλοι εκείνοι που δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, έχουν καταληφθεί από τον Σατανά
και στα βάθη της καρδιάς τους δεν υπάρχει καμία θέση για τον Θεό· γι’ αυτό λέγεται ότι
«σωριάζονται μέσα στη λάσπη». Όλοι εκείνοι που βρίσκονται σ’ αυτήν την κατάσταση, είναι
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σε μεγάλη σύγχυση. Δεν μπορούν να εισέλθουν στον σωστό δρόμο, δεν μπορούν να
ανακτήσουν την κανονικότητα, όλα αυτά που σκέφτονται με το μυαλό τους είναι αντιφατικά.
Όλοι οι άνθρωποι στη γη έχουν διαφθαρεί σε ακραίο βαθμό από τον Σατανά. Δεν έχουν την
παραμικρή ζωτικότητα και αναδύουν την οσμή πτώματος. Όλοι οι άνθρωποι στη γη
επιβιώνουν εν μέσω μιας μικροβιακής επιδημίας και κανένας δεν μπορεί να της ξεφύγει. Δεν
έχουν τη θέληση να επιβιώσουν επάνω στη γη, παρά μόνο νιώθουν συνεχώς ότι υπάρχει κάτι
σπουδαιότερο που θα συμβεί και θα κάνει τους ανθρώπους να το δουν από μόνοι τους, κι έτσι,
όλοι τους αναγκάζουν τον εαυτό τους να συνεχίσει να ζει. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία
δύναμη μέσα στην καρδιά τους εδώ και πολύ καιρό. Απλώς χρησιμοποιούν τις αόρατες
ελπίδες τους ως έναν πνευματικό πυλώνα, απλώς κρατάνε το κεφάλι τους συμπεριφερόμενοι
σαν άνθρωποι, περνώντας τις ημέρες τους επάνω στη γη. Σαν να είναι όλοι οι άνθρωποι οι
γιοι του διαβόλου ενσαρκωμένοι. Γι’ αυτό ο Θεός είπε: «Η γη σκεπάζεται από το χάος και το
θέαμα είναι αφόρητα θλιβερό, το οποίο, αν το εξετάσει κανείς καλά, του επιφέρει μια
αβάσταχτη μελαγχολία». Εξαιτίας της εμφάνισης αυτής την κατάστασης, ο Θεός άρχισε να
«σπέρνει τους σπόρους του Πνεύματός Του» σε ολόκληρο το σύμπαν και άρχισε να φέρει εις
πέρας το έργο της σωτηρίας Του σε ολόκληρη τη γη. Είναι λόγω της επέκτασης αυτού του
έργου που ο Θεός άρχισε να στέλνει κάθε είδους συμφορές, σώζοντας έτσι τους
σκληρόκαρδους ανθρώπους. Στα στάδια του έργου του Θεού, η μέθοδος της σωτηρίας
περνάει ακόμα μέσα από διαφορετικά είδη συμφορών, και όλοι εκείνοι που είναι
καταμετρημένοι δεν μπορούν να τις αποφύγουν. Μόνο στο τέλος μια κατάσταση «τόσο
γαλήνια όσο στον τρίτο ουρανό: Εδώ, όλα τα έμβια όντα, μεγάλα και μικρά συνυπάρχουν
αρμονικά, χωρίς ποτέ να εμπλέκονται σε “διαμάχες του στόματος και της γλώσσας”» θα
μπορέσει να εμφανιστεί επάνω στη γη. Μια πτυχή του έργου του Θεού είναι να κατακτήσει
όλη την ανθρωπότητα και να κερδίσει τους εκλεκτούς Του μέσα από τα λόγια Του. Μια άλλη
πτυχή είναι να κατακτήσει όλους του γιους της παρακοής μέσα από διάφορες συμφορές. Αυτό
είναι ένα μέρος του μεγάλης κλίμακας έργου του Θεού. Μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο θα
υλοποιηθεί πλήρως η βασιλεία στη γη που επιθυμεί ο Θεός, και αυτό είναι το κομμάτι του
έργου του Θεού που είναι σαν ατόφιο χρυσάφι.
Ο Θεός απαιτεί συνεχώς από τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις δυναμικές του
ουρανού. Μπορούν πραγματικά να το πετύχουν αυτό; Η αλήθεια είναι ότι, βάσει των
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σημερινών πραγματικών καταστάσεων των ανθρώπων, οι οποίοι διαφθείρονται από τον
Σατανά εδώ και πάνω από 5.900 χρόνια, δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Πέτρο, οπότε
απλώς δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτή είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Θεός
για το έργο Του. Δεν θα είχε τους ανθρώπους να περιμένουν παθητικά, αλλά θα τους είχε να
αναζητούν ενεργά. Μόνο έτσι θα έχει ο Θεός την δυνατότητα να εργαστεί επάνω στους
ανθρώπους. Αυτό ίσως πρέπει να επεξηγηθεί περαιτέρω, διαφορετικά οι άνθρωποι θα
μείνουν απλώς με μια επιδερμική κατανόηση. Αφότου ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους
και τους έδωσε πνεύμα, τους όρισε ότι αν δεν απευθύνονται στον Θεό, δεν θα μπορέσουν να
συνδεθούν με το Πνεύμα Του, με αποτέλεσμα να μη φτάνει στη γη το σήμα της «δορυφορικής
τηλεόρασης» από τον ουρανό. Όταν ο Θεός δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο πνεύμα των
ανθρώπων, μένει μια θέση κενή για άλλα πράγματα, κ έτσι ο Σατανάς δράττεται της
ευκαιρίας να εισχωρήσει. Όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν με τον Θεό με την καρδιά τους, ο
Σατανάς πανικοβάλλεται αμέσως και τρέπεται σε φυγή. Μέσα από τις εκκλήσεις των
ανθρώπων, ο Θεός τους δίνει αυτό που χρειάζονται, όμως δεν «διαμένει» μέσα τους από την
αρχή. Τους παρέχει συνεχώς βοήθεια, λόγων των εκκλήσεων τους, και οι άνθρωποι
σκληραγωγούνται μέσω αυτής της εσωτερικής δύναμης, οπότε ο Σατανάς δεν τολμά να
πλησιάσει και να «παίξει» όπως αυτός θέλει. Έτσι, οι άνθρωποι είναι συνεχώς συνδεδεμένοι
με το Πνεύμα του Θεού, και ο Σατανάς δεν τολμά να έρθει και να ενοχλήσει. Χωρίς την
ενόχληση του Σατανά, όλες οι ζωές των ανθρώπων είναι φυσιολογικές και ο Θεός έχει τη
δυνατότητα να εργαστεί μέσα τους, χωρίς εμπόδια. Έτσι, αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει,
μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ανθρώπων. Από αυτό μπορεί να γίνει γνωστό γιατί ο Θεός
απαιτούσε ανέκαθεν από τους ανθρώπους να αυξήσουν την πίστη τους, κι έχει επίσης πει:
«Έχω κατάλληλες απαιτήσεις, σύμφωνα με το ανάστημα του ανθρώπου στη γη. Δεν έβαλα
ποτέ κανέναν να αντιμετωπίσει δυσκολίες, ούτε ζήτησα ποτέ από κανέναν να “στραγγίξει το
αίμα του” προς ευχαρίστησή Μου». Οι περισσότεροι άνθρωποι μπερδεύονται από τις
απαιτήσεις του Θεού, λέγοντας, από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν έχουν αυτήν την
ικανότητα και έχουν ανεπανόρθωτα διαφθαρεί από τον Σατανά, γιατί ο Θεός εξακολουθεί να
έχει απαιτήσεις από αυτούς; Δεν τους βάζει ο Θεός σε δύσκολη θέση; Βλέποντας τα αγέλαστα
πρόσωπα των ανθρώπων, και μετά βλέποντας την αμήχανη όψη τους, εσείς δεν μπορείτε
παρά να γελάτε. Οι διάφορες μορφές της ασχήμιας των ανθρώπων είναι εξαιρετικά αστείες.
Άλλοτε μοιάζουν με ένα παιδί που του αρέσει να παίζει, και άλλοτε είναι σαν ένα κοριτσάκι
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που παίζει τη «μαμά». Μερικές φορές είναι σαν έναν σκύλο που τρώει ένα ποντίκι. Όλες οι
αποκρουστικές καταστάσεις τους είναι απλώς γελοιωδώς διασκεδαστικές και συχνά, όσο
περισσότερο οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το θέλημα του Θεού, τόσο
περισσότερο κινδυνεύουν να μπλέξουν. Γι’ αυτό μπορεί να γίνει εμφανές από τα λόγια του
Θεού, «Είμαι Εγώ ο Θεός που απλώς επιβάλει ησυχία στη δημιουργία;» πόσο ανόητοι είναι οι
άνθρωποι, και φαίνεται ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει το θέλημα του
Θεού. Παρόλο που Εκείνος λέει ποιο είναι το θέλημά Του, οι άνθρωποι δεν μπορούν να
φροντίσουν γι’ αυτό. Κάνουν το έργο του Θεού μόνο βάσει του ανθρώπινου θελήματος, οπότε,
πώς μπορούν να καταλάβουν το θέλημά Του με αυτόν τον τρόπο; «Βαδίζω επάνω στη γη,
διαχέοντας παντού το άρωμά Μου, και σε κάθε μέρος αφήνω πίσω τη μορφή Μου. Κάθε ένα
μέρος αντιλαλεί τον ήχο της φωνής Μου. Παντού οι άνθρωποι παραμένουν νοσταλγικά
προσκολλημένοι στο ευειδές σκηνικό του χθες, επειδή όλοι αναπολούν το παρελθόν […]».
Αυτή θα είναι η κατάσταση, όταν σχηματιστεί η βασιλεία. Ισχύει ότι ο Θεός έχει προφητέψει
σε πολλά μέρη το κάλλος της υλοποίησης της βασιλείας, και όταν αν όλα συνδυαστούν, θα
αποτελέσουν την πλήρη εικόνα της βασιλείας. Όμως, οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή σ’
αυτό, απλώς το παρακολουθούν σαν να ήταν κινούμενα σχέδια.
Λόγω της διαφθοράς από τον Σατανά επί πολλές χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι ζούνε από
πάντα μέσα στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να μην τους ενοχλεί το σκοτάδι κι ούτε να ποθούν το
φως. Αυτό έχει οδηγήσει στο εξής, με την άφιξη του φωτός σήμερα: «είναι όλοι τους ενάντιοι
στον ερχομό Μου, όλοι καταδιώκουν το φως για να μην έρθει, σαν να ήμουν εχθρός του
ανθρώπου από τον ουρανό. Ο άνθρωπος Με υποδέχεται με μια λάμψη άμυνας στα μάτια
του». Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό με ειλικρινή καρδιά, Εκείνος
εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος και να καταδικάζει την ανθρωπότητα. Αυτό
παραξενεύει τους ανθρώπους. Επειδή οι άνθρωποι ζούνε μέσα στο σκοτάδι, υπηρετούν τον
Θεό ακόμα με τον ίδιο τρόπο, όπως υπό συνθήκες έλλειψης φωτός. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι
υπηρετούν τον Θεό χρησιμοποιώντας τις δικές τους αντιλήψεις, και όταν έρχεται ο Θεός, οι
άνθρωποι βρίσκονται όλοι τους σ’ αυτού του είδους την κατάσταση και δεν μπορούν να
υπηρετήσουν τον Θεό, δεχόμενοι νέο φως, παρά μόνο χρησιμοποιούν τη δική τους εμπειρία
για να Τον υπηρετήσουν. Ο Θεός δεν απολαμβάνει την «αφοσίωση» των ανθρώπων, οπότε το
φως δεν μπορεί να εξυμνηθεί από τους ανθρώπους μέσα στο σκοτάδι. Γι’ αυτό ο Θεός το είπε
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αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν αντιβαίνει στην πραγματικότητα, και δεν είναι ο Θεός που
κακομεταχειρίζεται τους ανθρώπους, ούτε είναι Εκείνος που τους αδικεί. Από τη δημιουργία
του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε ένας δεν έχει γευτεί πραγματικά τη θέρμη του Θεού. Είναι
επιφυλακτικοί απέναντι στον Θεό και φοβούνται ενδόμυχα ότι ο Θεός θα τους κατατροπώσει,
ότι θα τους εξολοθρεύσει. Έτσι, κατά την πάροδο αυτών των έξι χιλιάδων χρόνων, ο Θεός
χρησιμοποιούσε πάντοτε τη θέρμη, ως αντάλλαγμα για την ειλικρίνεια των ανθρώπων, και
τους έχει καθοδηγήσει υπομονετικά σε κάθε τους κίνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι
είναι τόσο αδύναμοι, δεν μπορούν να γνωρίσουν πλήρως το θέλημα του Θεού και δεν μπορούν
να Τον αγαπήσουν ολόψυχα, επειδή δεν μπορούν παρά να είναι θύματα της χειραγώγησης
του Σατανά. Όμως, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, ο Θεός εξακολουθεί να είναι
ανεκτικός, και παρόλο που τα ανέχεται αυτά μέχρι ενός σημείου, δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που
θα ανανεώσει τον κόσμο, κάποια στιγμή θα σταματήσει να φροντίζει τους ανθρώπους σαν
μητέρα. Αντιθέτως, θα τιμωρήσει την ανθρωπότητα όπως της αξίζει, γι’ αυτό αμέσως μετά:
«Πτώματα πλέουν στην επιφάνεια του ωκεανού», ενώ «στα μέρη που δεν έχουν πλημμυρίσει,
άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να απολαμβάνουν, με γέλια και τραγούδια, τις υποσχέσεις που
τους έδωσα». Αυτή είναι η σύγκριση ανάμεσα στον προορισμό εκείνων που τιμωρούνται και
εκείνων που ανταμείβονται. Η φράση «στην επιφάνεια του ωκεανού» αναφέρεται στο πηγάδι
της αβύσσου της παίδευσης των ανθρώπων, για το οποίο έχει μιλήσει ο Θεός. Είναι ο
προορισμός του Σατανά και είναι το «μέρος ανάπαυσης» που έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους
εκείνους που Τον αντιστέκονται. Ο Θεός ανέκαθεν επιζητούσε τη γνήσια αγάπη των
ανθρώπων, όμως, εν αγνοία τους, οι άνθρωποι εξακολουθούν να κάνουν το δικό τους έργο.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός, μέσα από όλα τα λόγια Του, θέτει πάντοτε απαιτήσεις στους
ανθρώπους και έχει υποδείξει τις ελλείψεις τους, καθώς και το μονοπάτι τους προς την πράξη,
ώστε να μπορέσουν να πράξουν σύμφωνα με αυτά τα λόγια. Ο Θεός έχει επίσης ρίξει φως στη
δική Του συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους: «Όμως, ποτέ δεν πήρα, έτσι στην τύχη,
ούτε μία ανθρώπινη ζωή, απλώς για να παίξω μαζί της σαν να ήταν παιχνίδι. Παρατηρώ τις
προσπάθειες που έχει καταβάλει ο άνθρωπος και καταλαβαίνω το τίμημα που έχει πληρώσει.
Καθώς στέκεται ενώπιόν Μου, δεν επιθυμώ να πιάσω τον άνθρωπο εξαπίνης για να τον
παιδεύσω, ούτε επιθυμώ να τον επιφορτίσω με δυσάρεστα πράγματα. Αντιθέτως, καθ’ όλο
αυτό το διάστημα, το μόνο που έχω κάνει είναι να μεριμνώ για τον άνθρωπο και να του δίνω
πράγματα». Όταν οι άνθρωποι διαβάζουν αυτά τα λόγια από τον Θεό, νιώθουν αμέσως τη
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θέρμη Του: Όντως, στο παρελθόν κατέβαλα ένα τίμημα για τον Θεό, όμως τον έχω επίσης
αντιμετωπίσει με επιπολαιότητα και μερικές φορές Του έχω κάνει παράπονα. Ο Θεός από
πάντα με καθοδηγούσε με τα λόγια Του και νοιάζεται τόσο πολύ για τη ζωή μου, όμως εγώ
μερικές φορές παίζω μαζί της, σαν να ήταν παιχνίδι. Είμαι πραγματικά αδικαιολόγητος. Ο
Θεός με αγαπάει τόσο πολύ, οπότε γιατί εγώ δεν προσπαθώ αρκετά σκληρά; Όταν τα
σκέφτονται αυτά, οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να χαστουκίσουν τον εαυτό τους ή, σε
περιπτώσεις ορισμένων ανθρώπων, οι μύτες τους κάνουν σπασμωδικές κινήσεις και κλαίνε
γοερά. Ο Θεός κατανοεί τις καρδιές των ανθρώπων και μιλάει αντιστοίχως, και αυτά τα λόγια,
τα οποία δεν είναι ούτε σκληρά ούτε απαλά, εμπνέουν την αγάπη των ανθρώπων για τον Θεό.
Τέλος, ο Θεός προφήτεψε την αλλαγή στον έργο Του, τη στιγμή που η βασιλεία θα
σχηματιστεί στη γη: Όταν ο Θεός είναι στη γη, οι άνθρωποι θα μπορούν να απαλλαχτούν από
τις συμφορές και τις δυστυχίες, και θα μπορούν να απολαμβάνουν τη θαλπωρή της χάριτος.
Όμως, όταν Εκείνος ξεκινήσει την κρίση της σπουδαίας ημέρας, θα εμφανιστεί ανάμεσα
στους ανθρώπους και όλο το έργο Του επί της γης θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Εκείνη τη
στιγμή, καθότι η ημέρα έχει φτάσει, θα γίνει ακριβώς όπως το περιγράφει η Βίβλος: «Όστις
αδικεί ας αδικήση έτι, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος». Ο άδικος θα επιστρέψει στην παίδευση
και ο άγιος θα επιστρέψει ενώπιον του θρόνου. Κανένας δεν θα μπορεί να κερδίσει την
επιείκειά Του, ούτε καν οι υιοί και οι άνθρωποι της βασιλείας. Όλα θα είναι η δικαιοσύνη του
Θεού και όλα θα είναι η αποκάλυψη της διάθεσής Του. Δεν θα φροντίσει δεύτερη φορά για τις
αδυναμίες της ανθρωπότητας.

Κεφάλαιο 18
Όλα τα λόγια του Θεού εμπεριέχουν μέρος της διάθεσής Του. Η διάθεση του Θεού δεν
μπορεί να εκφραστεί πλήρως με λόγια, γεγονός που αρκεί για να καταδείξει πόσο πολύς
πλούτος υπάρχει μέσα Του. Εξάλλου, αυτά που μπορούν να δουν και να αγγίξουν οι άνθρωποι
είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένη είναι και η ικανότητα των ανθρώπων. Αν και τα λόγια
του Θεού είναι σαφή, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να τα κατανοήσουν πλήρως. Πάρτε, για
παράδειγμα, τα παρακάτω λόγια: «Μέσα σε μια λάμψη αστραπής, κάθε ζώο αποκαλύπτεται
στην αληθινή του μορφή. Επίσης, φωτισμένα τα ανθρώπινα όντα από το φως Μου, έχουν
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ανακτήσει την ιερότητα που κατείχαν κάποτε. Ω, ο διεφθαρμένος κόσμος του παρελθόντος
έπεσε επιτέλους στο βρόμικο νερό και, βυθιζόμενος κάτω από την επιφάνεια, διαλύθηκε κι
έγινε λάσπη!» Όλα τα λόγια του Θεού εμπεριέχουν το Είναι Του και, παρόλο που όλοι οι
άνθρωποι έχουν επίγνωση αυτών των λόγων, κανείς δεν έχει αντιληφθεί ποτέ τη σημασία
τους. Στα μάτια του Θεού, όλοι εκείνοι που Του αντιστέκονται είναι εχθροί Του, δηλαδή,
εκείνοι που ανήκουν σε κακά πνεύματα είναι ζώα. Από αυτό, μπορεί κανείς να παρατηρήσει
την πραγματική κατάσταση της εκκλησίας. Όλοι οι άνθρωποι φωτίζονται από τα λόγια του
Θεού και, υπό το πρίσμα αυτό, εξετάζουν τον εαυτό τους χωρίς να υποβάλλονται στην
επίπληξη ή τη συμμόρφωση ή την άμεση απόλυση από τους άλλους, χωρίς να υποβάλλονται
σε άλλους ανθρώπινους τρόπους εκτέλεσης των πραγμάτων και χωρίς να επισημαίνουν
πράγματα οι άλλοι. Από «μικροσκοπική άποψη», βλέπουν πολύ καθαρά πόση αρρώστια
υπάρχει πραγματικά μέσα τους. Στα λόγια του Θεού, κάθε είδους πνεύμα ταξινομείται και
αποκαλύπτεται στην αρχική του μορφή. Τα πνεύματα των αγγέλων φωτίζονται και
διαφωτίζονται όλο και περισσότερο, γι’ αυτό και είπε ο Θεός: «Έχουν ανακτήσει την ιερότητα
που κατείχαν κάποτε». Αυτά τα λόγια βασίζονται στο τελικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται
από τον Θεό. Επί του παρόντος, φυσικά, αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμα
πλήρως —αποτελεί απλώς μια πρόγευση, μέσω της οποίας μπορεί να φανεί το θέλημα του
Θεού. Τα λόγια αυτά αρκούν για να καταδείξουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα καταρρεύσουν
μέσα στα λόγια του Θεού και θα ηττηθούν κατά τη βαθμιαία διαδικασία του καθαγιασμού
όλων των ανθρώπων. Εδώ, η φράση «διαλύθηκε κι έγινε λάσπη», δεν έρχεται σε αντίθεση με
το γεγονός ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο με φωτιά, και η «αστραπή» αναφέρεται
στην οργή του Θεού. Όταν ο Θεός εξαπολύσει τη μεγάλη Του οργή, ολόκληρος ο κόσμος θα
βιώσει, ως εκ τούτου, όλων των ειδών τις καταστροφές, όπως τις ηφαιστειακές εκρήξεις.
Στεκούμενος ψηλά στον ουρανό, φαίνεται ότι, στη γη, κάθε λογής συμφορές προσεγγίζουν
όλη την ανθρωπότητα και ότι, μέρα με τη μέρα, πλησιάζουν όλο και περισσότερο.
Κοιτάζοντας κάτω από ψηλά, η γη παρουσιάζει ποικιλία σκηνών, όπως εκείνες που
προηγούνται ενός σεισμού. Υγρή φωτιά κυλά ανεξέλεγκτη, λάβα ρέει ελεύθερα, βουνά
μετακινούνται και ένα ψυχρό φως λαμποκοπά πάνω στα πάντα. Ολόκληρος ο κόσμος έχει
βυθιστεί στη φωτιά. Αυτό είναι το σκηνικό όπου εξαπολύει την οργή Του ο Θεός και είναι η
ώρα της κρίσης Του. Όλοι εκείνοι που είναι από σάρκα και αίμα δεν θα καταφέρουν να
ξεφύγουν. Συνεπώς, δεν θα χρειαστούν πόλεμοι μεταξύ χωρών και συγκρούσεις μεταξύ λαών
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για να καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος· αντιθέτως, ο κόσμος θα «περάσει καλά εν γνώσει
του» μέσα στο λίκνο της παίδευσης του Θεού. Κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει· ένας προς
ένας, κάθε άνθρωπος ανεξαιρέτως πρέπει να περάσει αυτό το μαρτύριο. Μετά απ’ αυτό,
ολόκληρο το σύμπαν θα λάμψει για άλλη μια φορά με άγια ακτινοβολία και ολόκληρη η
ανθρωπότητα θ’ αρχίσει, για άλλη μια φορά, μια νέα ζωή. Και ο Θεός θα αναπαύεται πάνω
από το σύμπαν και θα ευλογεί ολόκληρη την ανθρωπότητα καθημερινά. Ο ουρανός δεν θα
είναι αφόρητα έρημος, αλλά θα ανακτήσει τη ζωντάνια που έχει χάσει από τη δημιουργία του
κόσμου, και η «έκτη ημέρα» θα είναι αυτή κατά την οποία ο Θεός θα ξεκινήσει μια νέα ζωή. Ο
Θεός και η ανθρωπότητα θα εισέλθουν αμφότεροι στην ανάπαυση, και το σύμπαν δεν θα
είναι πλέον θολό ή ακάθαρτο, αλλά θα ανανεωθεί. Να γιατί ο Θεός είπε: «Η γη δεν είναι
πλέον ακίνητη και σιωπηλή, ο ουρανός δεν είναι πλέον έρημος και θλιβερός». Στη βασιλεία
των ουρανών δεν έχουν υπάρξει ποτέ αδικία, ανθρώπινα συναισθήματα ή κάποια από τις
διεφθαρμένες διαθέσεις της ανθρωπότητας, γιατί η αναστάτωση που προκαλεί ο Σατανάς δεν
είναι παρούσα εκεί. Όλοι οι «άνθρωποι» είναι σε θέση να κατανοήσουν τα λόγια του Θεού και
η ζωή στον ουρανό είναι μια ζωή γεμάτη χαρά. Όλοι εκείνοι που βρίσκονται στον ουρανό
έχουν σοφία, καθώς και την αξιοπρέπεια του Θεού. Λόγω των διαφορών μεταξύ ουρανού και
γης, οι πολίτες του ουρανού δεν αποκαλούνται «άνθρωποι»· αντ’ αυτού, ο Θεός τούς
αποκαλεί «πνεύματα». Αυτοί οι δύο όροι έχουν ουσιαστικές διαφορές —εκείνοι που
αποκαλούνται τώρα «άνθρωποι» έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, ενώ τα «πνεύματα» δεν
έχουν διαφθαρεί. Στο τέλος, ο Θεός θα μετατρέψει τους ανθρώπους της γης σε όντα που
έχουν τα γνωρίσματα των πνευμάτων του ουρανού, και τότε δεν θα υφίστανται πλέον την
αναστάτωση που προκαλεί ο Σατανάς. Αυτή είναι η πραγματική σημασία των λόγων: «η
αγιότητά Μου έχει σκορπιστεί απ’ άκρη σ’ άκρη στο σύμπαν». «Η γη στην αρχέγονη
κατάστασή της ανήκει στον ουρανό και ο ουρανός είναι ενωμένος με τη γη. Ο άνθρωπος είναι
το νήμα που ενώνει τον ουρανό με τη γη και, χάρη στην ιερότητά του, χάρη στην ανανέωσή
του, ο ουρανός δεν είναι πλέον κρυμμένος από τη γη και η γη δεν είναι πλέον σιωπηλή
απέναντι στον ουρανό». Αυτό λέγεται αναφορικά με τους ανθρώπους που έχουν πνεύματα
αγγέλων και, σ’ αυτό το σημείο, οι «άγγελοι» θα μπορούν για άλλη μια φορά να συνυπάρχουν
ειρηνικά και να ανακτήσουν την αρχική τους κατάσταση, χωρίς να διαιρούνται πλέον από τη
σάρκα μεταξύ των βασιλείων του ουρανού και της γης. Οι «άγγελοι» στη γη θα μπορούν να
επικοινωνούν με τους αγγέλους στον ουρανό, οι άνθρωποι στη γη θα γνωρίζουν τα μυστήρια
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του ουρανού και οι άγγελοι στον ουρανό θα γνωρίζουν τα μυστικά του κόσμου των
ανθρώπων. Ο ουρανός και η γη θα είναι ενωμένοι, χωρίς καμία απόσταση ανάμεσά τους.
Αυτή είναι η ομορφιά της υλοποίησης της βασιλείας. Είναι αυτό που θα ολοκληρώσει ο Θεός
και είναι κάτι το οποίο λαχταρούν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα πνεύματα. Εκείνοι, όμως, που
ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο δεν γνωρίζουν τίποτα γι’ αυτό. Απλώς περιμένουν τον
Ιησού τον Σωτήρα να έρθει πάνω σ’ ένα άσπρο σύννεφο και να πάρει μακριά τις ψυχές τους,
αφήνοντας «σκουπίδια» σκορπισμένα στη γη (τα «σκουπίδια» εδώ αναφέρονται σε
πτώματα). Δεν μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι αυτήν την αντίληψη; Να γιατί ο Θεός είπε: «Ο
κόσμος της θρησκείας, πώς είναι δυνατόν να μην καταστραφεί από την εξουσία Μου επί της
γης;» Λόγω της ολοκλήρωσης του λαού του Θεού στη γη, ο θρησκευτικός κόσμος θα
ανατραπεί. Αυτή είναι η αληθινή σημασία της «εξουσίας» για την οποία μίλησε ο Θεός. Ο
Θεός είπε: «Υπάρχει κανένας, ο οποίος, στην εποχή Μου, ατιμώνει το όνομά Μου; Όλα τα
ανθρώπινα όντα στρέφουν το ευλαβικό βλέμμα τους προς Εμένα και, μέσα στην καρδιά τους,
Μου κραυγάζουν κρυφά». Αυτά είπε Εκείνος σχετικά με τις συνέπειες της καταστροφής του
θρησκευτικού κόσμου. Θα υποταχθεί ολόκληρος ενώπιον του θρόνου του Θεού εξαιτίας των
λόγων Του, και δεν θα περιμένει πια να κατέβει ένα άσπρο σύννεφο, ούτε θα ατενίζει τον
ουρανό, αλλά, αντ’ αυτού, θα κατακτηθεί ενώπιον του θρόνου του Θεού. Εξού και τα λόγια:
«μέσα στην καρδιά τους, Μου κραυγάζουν κρυφά» —αυτή θα είναι η έκβαση του
θρησκευτικού κόσμου, τον οποίο ο Θεός θα κατακτήσει ολοκληρωτικά. Σε αυτό αναφέρεται η
παντοδυναμία του Θεού —στο γκρέμισμα όλων των θρησκευόμενων ανθρώπων, των πιο
ανυπάκουων στην ανθρωπότητα, ώστε να μην προσκολληθούν ποτέ ξανά στις αντιλήψεις
τους ότι μάλλον γνωρίζουν τον Θεό.
Μολονότι τα λόγια του Θεού έχουν προφητεύσει επανειλημμένα την ομορφιά της
βασιλείας, έχουν μιλήσει για τις διάφορες πλευρές της και την έχουν περιγράψει από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, και πάλι δεν μπορούν να εκφράσουν πλήρως κάθε κατάσταση
της Εποχής της Βασιλείας, επειδή η ικανότητα των ανθρώπων να αποδέχονται πράγματα
είναι υπερβολικά ανεπαρκής. Έχουν ειπωθεί όλα τα λόγια των ομιλιών Του, αλλά οι άνθρωποι
δεν τα έχουν εξετάσει με φθοροσκόπιο, με ακτίνες Χ, που λέει ο λόγος, κι έτσι στερούνται
σαφήνειας και κατανόησης και είναι, μάλιστα, μπερδεμένοι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο
ελάττωμα της σάρκας. Παρόλο που, μέσα στις καρδιές τους, οι άνθρωποι θέλουν να αγαπούν
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τον Θεό, Του αντιστέκονται εξαιτίας της αναστάτωσης που προξενεί ο Σατανάς, γι’ αυτό και ο
Θεός έχει αγγίξει επανειλημμένα τις μουδιασμένες και ανόητες καρδιές των ανθρώπων, έτσι
ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στη ζωή. Το μόνο που εκθέτει ο Θεός είναι η ασχήμια του
Σατανά, συνεπώς, όσο πιο σκληρά είναι τα λόγια Του, τόσο περισσότερο ντροπιάζεται ο
Σατανάς, τόσο λιγότερο δεσμεύονται οι καρδιές των ανθρώπων και τόσο περισσότερο μπορεί
να αφυπνιστεί η αγάπη των ανθρώπων. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Επειδή ο Σατανάς έχει εκτεθεί
και επειδή οι άνθρωποι τον έχουν διακρίνει, δεν τολμά πια να καταλαμβάνει τις καρδιές των
ανθρώπων και, επομένως, οι άγγελοι δεν δέχονται πια παρενόχληση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
αγαπούν τον Θεό με όλη την καρδιά και τον νου τους. Μόνο τότε είναι ξεκάθαρο να δει κανείς
ότι, στην πραγματική τους μορφή, οι άγγελοι ανήκουν στον Θεό και αγαπούν τον Θεό. Μόνο
μέσω αυτού του μονοπατιού μπορεί να επιτευχθεί το θέλημα του Θεού. «Μέσα στις καρδιές
τους έχει φτιαχτεί ένα μέρος για Εμένα. Δεν θα συναντώ πλέον αποστροφή ή απάρνηση από
τους ανθρώπους, διότι το μεγάλο Μου έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και δεν παρεμποδίζεται
πλέον». Αυτό είναι το νόημα αυτών που περιγράφηκαν πιο πάνω. Εξαιτίας της παρενόχλησης
από τον Σατανά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν τον χρόνο να αγαπήσουν τον Θεό και
είναι μονίμως μπλεγμένοι στα εγκόσμια και παραπλανημένοι από τον Σατανά, έτσι ώστε να
ενεργούν από σύγχυση. Γι’ αυτό έχει πει ο Θεός ότι η ανθρωπότητα έχει «υποβληθεί σε τόσες
πολλές ταλαιπωρίες της ζωής, σε τόσες πολλές αδικίες του κόσμου, σε τόσα πολλά
σκαμπανεβάσματα του κόσμου, αλλά τώρα κατοικούν μέσα στο φως Μου. Ποιος δεν θρηνεί
για τις αδικίες του παρελθόντος;» Όταν οι άνθρωποι ακούνε αυτά τα λόγια, αισθάνονται
θαρρείς και ο Θεός είναι σύντροφός τους στη δυστυχία, ότι τους συμπαραστέκεται και ότι,
εκείνη τη στιγμή, συμμερίζεται τα παράπονά τους. Ξαφνικά, αισθάνονται τον πόνο του
ανθρώπινου κόσμου και σκέφτονται: «Είναι πέρα για πέρα αλήθεια —ποτέ δεν έχω
απολαύσει το παραμικρό στον κόσμο. Από τότε που βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου
μέχρι και σήμερα, έχω βιώσει την ανθρώπινη ζωή και δεν έχω κερδίσει τίποτα. Αντιθέτως,
έχω υποφέρει πολύ. Τα πάντα είναι τόσο κενά! Και τώρα έχω διαφθαρεί τόσο πολύ από τον
Σατανά! Ω! Χωρίς τη σωτηρία του Θεού, όταν έρθει η ώρα του θανάτου μου, δεν θα έχω ζήσει
μια ολόκληρη ζωή μάταια; Υπάρχει κάποιο νόημα στην ανθρώπινη ζωή; Δεν είναι περίεργο
που ο Θεός είπε ότι τα πάντα κάτω από τον ήλιο είναι κενά. Εάν δεν με διαφώτιζε ο Θεός
σήμερα, θα ήμουν ακόμα στο σκοτάδι. Πόσο άθλιο!» Στο σημείο αυτό, δημιουργούνται
επιφυλάξεις μέσα στην καρδιά τους: «Αν δεν μπορώ να κερδίσω την υπόσχεση του Θεού, πώς
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μπορώ να συνεχίσω να βιώνω τη ζωή;» Ο καθένας που διαβάζει αυτά τα λόγια θα κλάψει
κατά την προσευχή του. Αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Θα ήταν αδύνατο να το διαβάσει
κανείς αυτό και να μην αντιδράσει κάπως, εκτός κι αν το άτομο αυτό είναι διανοητικά
ανισόρροπο. Καθημερινά, ο Θεός αποκαλύπτει τις καταστάσεις κάθε λογής ανθρώπων.
Μερικές φορές, Εκείνος εκφράζει παράπονα για λογαριασμό τους. Μερικές φορές, βοηθά
τους ανθρώπους να υπερνικήσουν κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον και να περάσουν
επιτυχώς από αυτό. Μερικές φορές, υποδεικνύει τις «μεταμορφώσεις» των ανθρώπων στους
ίδιους. Διαφορετικά, οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν πόσο πολύ έχουν αναπτυχθεί στη ζωή τους.
Μερικές φορές, ο Θεός υποδεικνύει τις εμπειρίες των ανθρώπων στην πραγματικότητα και,
μερικές φορές, υποδεικνύει τις ελλείψεις και τα ψεγάδια τους. Μερικές φορές, διατυπώνει
νέες απαιτήσεις από αυτούς και, μερικές φορές, υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο Τον
κατανοούν. Εντούτοις, ο Θεός έχει πει επίσης: «Έχω ακούσει τα λόγια που έχουν ειπωθεί από
καρδιάς από τόσους πολλούς ανθρώπους, τις αφηγήσεις τόσων πολλών ανθρώπων για τις
οδυνηρές εμπειρίες εν μέσω των βασάνων τους. Έχω δει τόσους πολλούς οι οποίοι, ακόμα και
στις πιο φρικτές δοκιμασίες τους, προσφέρουν την αφοσίωσή τους σ’ Εμένα, και έχω
παρακολουθήσει τόσους πολλούς, οι οποίοι, καθώς βαδίζουν στο κακοτράχαλο μονοπάτι,
πασχίζουν να βρουν μια διέξοδο». Αυτή είναι μια περιγραφή θετικών χαρακτήρων. Σε κάθε
επεισόδιο του «δράματος της ανθρώπινης ιστορίας», δεν έχουν υπάρξει μόνο θετικοί
χαρακτήρες, αλλά και αρνητικοί. Συνεπώς, ο Θεός προχωρά στην αποκάλυψη της ασχήμιας
αυτών των αρνητικών χαρακτήρων. Έτσι, η ανυποχώρητη αφοσίωση και το ατρόμητο θάρρος
των «έντιμων ανθρώπων» αποκαλύπτεται μόνο μέσω της αντίθεσής τους με τους «προδότες».
Στη ζωή όλων των ανθρώπων, υπάρχουν αρνητικοί παράγοντες και, χωρίς καμία εξαίρεση,
υπάρχουν επίσης και θετικοί παράγοντες. Ο Θεός χρησιμοποιεί και τα δύο είδη για να
αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε οι προδότες να
χαμηλώσουν το κεφάλι τους και να παραδεχτούν τις αμαρτίες τους, και ώστε οι έντιμοι
άνθρωποι, με κάποια ενθάρρυνση, να συνεχίσουν να είναι πιστοί. Οι προεκτάσεις των λόγων
του Θεού είναι πολύ βαθιές. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι τα διαβάζουν και ξεκαρδίζονται στα
γέλια, ενώ, άλλες φορές, χαμηλώνουν απλώς το κεφάλι τους σιωπηλοί. Ενίοτε αναπολούν,
ενίοτε κλαίνε πικρά και αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους, ενίοτε ψαχουλεύουν και ενίοτε
αναζητούν. Γενικά, υπάρχουν μεταβολές στις αντιδράσεις των ανθρώπων λόγω των
διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες μιλά ο Θεός. Όταν ένας άνθρωπος διαβάζει τα λόγια
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του Θεού, οι παριστάμενοι μπορεί κάποιες φορές να πιστέψουν εσφαλμένα ότι το άτομο αυτό
είναι ψυχικά άρρωστο. Σκέψου τα εξής λόγια: «Κι έτσι, εριστικές διαφωνίες στη γη και,
ακολουθώντας την εκφορά των λόγων Μου, αποσύρονται τα διάφορα “όπλα” της σύγχρονης
εποχής». Η λέξη «όπλα» από μόνη της θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ολόκληρη μέρα
γέλιου, και όποτε θυμηθεί κανείς τυχαία τη λέξη «όπλα», θα γελάσει δυνατά μόνος του. Έτσι
δεν είναι; Πώς θα μπορούσες να μη γελάσεις με αυτό;
Όταν γελάς, μην ξεχνάς να κατανοείς τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός από την
ανθρωπότητα και μην ξεχνάς να βλέπεις την πραγματική κατάσταση της εκκλησίας: «Όλη η
ανθρωπότητα έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό και έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μέσα στο νέο
περιβάλλον, ένας αξιόλογος αριθμός ανθρώπων κοιτάζουν γύρω τους, αισθάνονται σαν να
έχουν εισέλθει σε έναν ολοκαίνουριο κόσμο και, λόγω αυτού, δεν καταφέρνουν να
προσαρμοστούν αμέσως στο παρόν περιβάλλον τους ή να μπουν κατευθείαν στον σωστό
δρόμο». Αυτή είναι, επί του παρόντος, η πραγματική κατάσταση της εκκλησίας. Μην αγωνιάς
τόσο πολύ να μπουν αμέσως όλοι οι άνθρωποι στον σωστό δρόμο. Μόλις το έργο του Αγίου
Πνεύματος προοδεύσει μέχρι έναν συγκεκριμένο βαθμό, όλοι οι άνθρωποι θα εισέλθουν σ’
αυτόν χωρίς να το συνειδητοποιήσουν. Όταν κατανοήσεις την ουσία των λόγων του Θεού, θα
γνωρίζεις μέχρι ποιον βαθμό έχει εργαστεί το Πνεύμα Του. Το θέλημα του Θεού είναι το εξής:
«Εγώ απλώς χορηγώ, ανάλογα με τις άδικες πράξεις του, ένα ταιριαστό μέτρο “εκπαίδευσης”,
προκειμένου να δώσω στον καθένα μεγαλύτερη δυνατότητα να εισέλθει στον σωστό δρόμο».
Αυτός είναι ο τρόπος ομιλίας και εργασίας του Θεού και είναι, επίσης, το συγκεκριμένο
μονοπάτι άσκησης της ανθρωπότητας. Μετά απ’ αυτό, Εκείνος υπέδειξε άλλη μία από τις
καταστάσεις της ανθρωπότητας στους ανθρώπους: «Εάν τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν την
προθυμία να απολαύσουν την ευδαιμονία που υπάρχει σ’ Εμένα, το μόνο που μπορώ να κάνω
είναι να συμβαδίσω με τις επιθυμίες τους και να τους στείλω μέσα στο πηγάδι της αβύσσου».
Ο Θεός μίλησε εκτενώς και δεν άφησε στους ανθρώπους την παραμικρή ευκαιρία να
διαμαρτυρηθούν. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός μιλάει
πάντοτε στον άνθρωπο ανοιχτά και ελεύθερα. Σε ό,τι λέει ο Θεός, μπορεί κανείς να δει την
ειλικρινή καρδιά Του, η οποία κάνει τους ανθρώπους να συγκρίνουν τη δική τους καρδιά με
τη δική Του και τους δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν την καρδιά τους σε Εκείνον, ώστε
Εκείνος να μπορέσει να δει πού εμπίπτουν στο φάσμα χρωμάτων του ουρανίου τόξου. Ο Θεός
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δεν έχει επιδοκιμάσει ποτέ την πίστη ή την αγάπη κανενός, αλλά ανέκαθεν έθετε απαιτήσεις
στους ανθρώπους και εξέθετε την άσχημη πλευρά τους. Αυτό δείχνει πόσο μικρό «ανάστημα»
έχουν οι άνθρωποι και πόσο ανεπαρκής είναι η «κράση» τους. Χρειάζονται περισσότερη
«εξάσκηση» ώστε να αντισταθμίσουν αυτές τις ελλείψεις, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
ο Θεός μονίμως «εξαπολύει τον θυμό Του» στους ανθρώπους. Μια μέρα, όταν ο Θεός θα έχει
αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια για την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα ολοκληρωθούν και ο
Θεός θα ηρεμήσει. Οι άνθρωποι δεν θα καλοπιάνουν πλέον τον Θεό, κι Αυτός δεν θα τους
«εκπαιδεύει» πλέον. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι άνθρωποι θα μπορούν να «ζουν από
μόνοι τους», αλλά αυτή η εποχή δεν έχει έλθει ακόμα. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα
μέσα στους ανθρώπους που μπορούν να χαρακτηριστούν «πλαστά», και χρειάζονται ακόμα
αρκετοί γύροι εξέτασης, αρκετά ακόμα «σημεία ελέγχου» όπου θα μπορούν να πληρώνονται
καταλλήλως οι «φόροι» τους. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν πλαστά αγαθά, τότε αυτά θα
κατασχεθούν ώστε να μην πουληθούν, κι έπειτα αυτή η παρτίδα των λαθραίων αγαθών θα
καταστραφεί. Αυτός δεν είναι ένας καλός τρόπος να γίνονται τα πράγματα;

Κεφάλαιο 19
Απ’ ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι φαντάζονται ότι ο Θεός είναι πολύ ανώτερος και
ασύλληπτος. Είναι σαν να μην κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, σαν να τους κοιτάει αφ’
υψηλού επειδή είναι τόσο ανώτερος. Ο Θεός, ωστόσο, διαλύει τις αντιλήψεις των ανθρώπων
και τις εξαλείφει όλες, τις θάβει σε «τάφους» όπου γίνονται στάχτη. Η στάση του Θεού
απέναντι στις αντιλήψεις του ανθρώπου είναι παρόμοια με τη στάση Του απέναντι στους
νεκρούς, καθορίζοντάς τες κατά βούληση. Είναι σαν να μην υπάρχει απόκριση από τις
αντιλήψεις. Έτσι, από τη δημιουργία του κόσμου, μέχρι σήμερα, ο Θεός επιτελεί αυτό το έργο
χωρίς να έχει σταματήσει ποτέ. Εξαιτίας της σάρκας, οι άνθρωποι διαφθείρονται από τον
Σατανά και, εξαιτίας των ενεργειών του Σατανά στη γη, οι άνθρωποι διαμορφώνουν
αντιλήψεις μέσα από την πορεία των εμπειριών τους. Αυτό αποκαλείται «φυσική
διαμόρφωση». Αυτό το στάδιο του έργου αποτελεί το τελευταίο μέρος του έργου του Θεού επί
της γης, που σημαίνει ότι η μέθοδος που ακολουθεί ο Θεός για το έργο Του έχει φτάσει στο
απόγειό της και εντείνει την εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε αυτοί να φτάσουν στην
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ολοκλήρωση μέσα από το ύστατο έργο Του και να εκπληρωθεί τελικά το θέλημά Του.
Προηγουμένως, οι άνθρωποι δεν λάμβαναν παρά τη φώτιση και τη διαφώτιση από το Άγιο
Πνεύμα, χωρίς να εκφέρει λόγο ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο Θεός μίλησε με την ίδια Του τη φωνή,
οι πάντες αιφνιδιάστηκαν, ενώ σήμερα τα λόγια Του είναι ακόμα πιο αινιγματικά. Είναι
ακόμα πιο δύσκολο να γίνει κατανοητό το νόημα των λόγων Του και οι άνθρωποι μένουν
έκθαμβοι, επειδή το πενήντα τοις εκατό των λόγων Του είναι μέσα σε εισαγωγικά. «Όταν
μιλάω, ο άνθρωπος ακούει τη φωνή Μου καθηλωμένος, όμως όταν σταματάω να μιλάω,
αρχίζει και πάλι τα δικά του “εγχειρήματα”». Σε αυτό το απόσπασμα υπάρχει μία λέξη μέσα
σε εισαγωγικά. Όσο πιο αστεία είναι τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο ελκύουν τους
ανθρώπους να τα διαβάσουν. Ένας λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να δεχθούν
κάποιον να τους αντιμετωπίσει, όταν είναι χαλαροί. Ο κύριος λόγος είναι να μην
αποθαρρυνθούν ή απογοητευτούν περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δεν καταλαβαίνουν τα
λόγια του Θεού. Αυτή είναι μια τακτική του Θεού στον πόλεμο ενάντια στον Σατανά. Μόνο με
αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται για τα λόγια του Θεού και θα εξακολουθούν
να τους δίνουν προσοχή, ακόμα κι αν σαστίζουν. Υπάρχει, όμως, μεγάλη γοητεία και σε όλα τα
λόγια που δεν είναι μέσα σε εισαγωγικά, οπότε είναι πιο αξιοσημείωτα και κάνουν τους
ανθρώπους να αγαπούν ακόμα περισσότερο τα λόγια του Θεού, καθώς τους δίνουν τη
δυνατότητα να νιώσουν τη γλυκύτητα των λόγων Του μέσα στην καρδιά τους. Καθότι τα λόγια
του Θεού περιέχουν μια τεράστια γκάμα μορφών, πλούτου και διαφορετικότητας και καθότι
δεν υπάρχουν επαναλήψεις στα ουσιαστικά που περιλαμβάνονται στα πολλά λόγια του Θεού,
μέσα από την τρίτη αίσθησή τους, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι πάντοτε
καινούργιος και ποτέ παλιός. Για παράδειγμα: «Δεν ζητώ από τον άνθρωπο να είναι απλώς
ένας “καταναλωτής”, αλλά του ζητώ να γίνει ένας “παραγωγός”, ικανός να επιφέρει την ήττα
του Σατανά». Οι λέξεις «καταναλωτής» και «παραγωγός» σε αυτήν την πρόταση έχουν
παρόμοιο νόημα με κάποιες λέξεις που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις, όμως ο
Θεός δεν είναι άκαμπτος. Αντιθέτως, κάνει τον άνθρωπο να έχει επίγνωση της φρεσκάδας
Του, ώστε αυτός να εκτιμά την αγάπη του Θεού. Το χιούμορ στην ομιλία του Θεού περιέχει
την κρίση Του και τις απαιτήσεις Του για τους ανθρώπους. Καθότι όλα τα λόγια του Θεού
έχουν κάποιον σκοπό, όλα έχουν κάποιο νόημα, το χιούμορ Του δεν αποσκοπεί απλώς να
ελαφρύνει την ατμόσφαιρα ή να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε τρανταχτά, ή απλώς να
λειτουργήσει ως μυοχαλαρωτικό. Αντιθέτως, το χιούμορ του Θεού προορίζεται να
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απελευθερώσει τον άνθρωπο από δεσμά πέντε χιλιάδων ετών και να μην τον αφήσει να γίνει
ξανά δέσμιος, ώστε να είναι περισσότερο ικανός να δεχθεί τα λόγια του Θεού. Η μέθοδος του
Θεού είναι «ένα κουταλάκι ζάχαρη βοηθά να κατέβει το φάρμακο». Ο Θεός δεν βάζει κανέναν
να καταπιεί με το ζόρι πικρό φαρμάκι. Υπάρχει πίκρα μέσα στη γλυκύτητα, αλλά και
γλυκύτητα στην πίκρα.
«Όταν μια αχνή αχτίδα φωτός αρχίζει να λάμπει από την Ανατολή, όλοι οι άνθρωποι στο
σύμπαν στρέφουν την προσοχή τους επί του παρόντος προς το φως της Ανατολής. Έχοντας
βγει από τον λήθαργο στον οποίον ήταν βυθισμένη, η ανθρωπότητα πηγαίνει για να
παρατηρήσει την πηγή αυτού του ανατολικού φωτός, όμως, λόγω των ορίων της ανθρώπινης
δύναμης, κανένας δεν μπορεί να δει το μέρος απ’ όπου προέρχεται το φως». Αυτό συμβαίνει
παντού στο σύμπαν, όχι μόνο ανάμεσα στους υιούς και στον λαό του Θεού. Οι κύκλοι των
θρησκευόμενων, αλλά και οι άπιστοι, όλοι βιώνουν αυτήν την αντίδραση. Τη στιγμή που
φέγγει το φως του Θεού, οι καρδιές όλων αρχίζουν να αλλάζουν σταδιακά και αρχίζουν, άθελά
τους, να ανακαλύπτουν ότι η ζωή δεν έχει κανένα νόημα, ότι η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία
αξία. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με το μέλλον, δεν σκέφτονται το αύριο ούτε ανησυχούν
για το αύριο, παρά μόνο εμμένουν στην ιδέα ότι θα πρέπει να τρώνε και να πίνουν
περισσότερο όσο είναι ακόμα «νέοι», ώστε όλα να αξίζουν τον κόπο όταν έλθει η τελευταία
ημέρα. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επιθυμία να βάλει τον κόσμο σε τάξη. Το σθένος της
αγάπης της ανθρωπότητας για τον κόσμο εκλάπη όλο από τον «διάβολο», αλλά κανένας δεν
ξέρει ποια είναι η ρίζα και το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να τρέχουν
πάνω-κάτω και να ειδοποιεί ο ένας τον άλλον, επειδή η ημέρα του Θεού δεν έχει έρθει ακόμα.
Μία μέρα, οι πάντες θα μάθουν τις απαντήσεις σε όλα τα ασύλληπτα μυστήρια. Αυτό είναι το
πραγματικό νόημα των λόγων του Θεού, «ο άνθρωπος θα ξυπνήσει από τον ύπνο και τα
όνειρά του και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσει ότι η ημέρα Μου φτάνει σιγά-σιγά στον
κόσμο». Όταν φτάσει εκείνη η στιγμή, όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στον Θεό θα είναι σαν
πράσινα φύλλα, «περιμένοντας να αφιερώσουν το δικό τους ξεχωριστό μερίδιο σ’ Εμένα, όταν
θα βρίσκομαι στη γη». Τόσοι πολλοί από τους ανθρώπους του Θεού στην Κίνα εξακολουθούν
να υποτροπιάζουν, αφότου ο Θεός κάνει τη φωνή Του να ακουστεί, οπότε ο Θεός λέει: «αλλά
ανήμποροι να αλλάξουν το τετελεσμένο γεγονός, μπορούν μόνο να περιμένουν από Εμένα να
ορίσω την ποινή τους». Θα υπάρχουν ακόμα κάποιοι ανάμεσά τους που θα πρέπει να
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εξολοθρευτούν, δεν θα παραμείνουν όλοι αναλλοίωτοι. Αντιθέτως, οι άνθρωποι θα μπορούν
να πληρούν τα πρότυπα μόνο αφότου περάσουν από εξετάσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα
εκδοθούν «πιστοποιητικά ποιότητας». Αλλιώς, θα πεταχτούν στον σωρό με τα σκουπίδια. Ο
Θεός υποδεικνύει συνεχώς την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου, οπότε ο άνθρωπος
νιώθει όλο και περισσότερο τη μυστηριώδη φύση του Θεού. «Αν δεν ήταν Θεός, πώς θα
μπορούσε να γνωρίζει την πραγματική κατάστασή μας τόσο καλά;» Όμως, εξαιτίας της
αδυναμίας τους, «στις καρδιές τους οι άνθρωποι δεν Με έχουν ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ
χαμηλά. Όσον αφορά τους ανθρώπους, αδιαφορούν για το αν υπάρχω ή όχι». Αυτή δεν είναι
ακριβώς η κατάσταση όλων των ανθρώπων, η οποία ταιριάζει καλύτερα με την
πραγματικότητα; Όσον αφορά τους ανθρώπους, ο Θεός υπάρχει όταν Τον αναζητούν και δεν
υπάρχει όταν δεν Τον αναζητούν. Με άλλα λόγια, ο Θεός εμφανίζεται στις καρδιές των
ανθρώπων αμέσως μόλις χρειαστούν τη βοήθειά Του και εξαφανίζεται όταν πάψουν πλέον να
Τον έχουν ανάγκη. Αυτό βρίσκεται στις καρδιές των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, οι
πάντες επάνω στη γη σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως και οι άθεοι, των οποίων η
εντύπωση για τον Θεό είναι επίσης ασαφής και αφηρημένη.
«Συνεπώς, τα βουνά γίνονται σύνορα ανάμεσα στα έθνη της γης, τα ύδατα γίνονται
σύνορα που διατηρούν τους λαούς χώρια ανάμεσα στις στεριές, ενώ ο αέρας γίνεται αυτό που
ρέει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον μέσα στον χώρο της γης». Αυτό ήταν το έργο που
έκανε ο Θεός όταν δημιουργούσε τον κόσμο. Η αναφορά σ’ αυτό μπερδεύει τους ανθρώπους:
Μήπως ο Θεός θέλει να δημιουργήσει έναν άλλον κόσμο; Είναι δίκαιο να ειπωθεί το εξής:
Κάθε φορά που μιλάει ο Θεός, τα λόγια Του περιέχουν τη δημιουργία, τη διαχείριση και την
καταστροφή του κόσμου. Απλώς, ορισμένες φορές αυτό είναι ξεκάθαρο, ενώ άλλες είναι
διφορούμενο. Όλη η διαχείριση του Θεού είναι ενσωματωμένη στα λόγια Του. Το μόνο
πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Η ευλογία του Θεού προς
τους ανθρώπους κάνει την πίστη τους να εκατονταπλασιαστεί. Από έξω φαίνεται σαν ο Θεός
να δίνει μια υπόσχεση στους ανθρώπους, αλλά στην ουσία αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης για
τις απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους της βασιλείας Του. Όσοι είναι κατάλληλοι προς
χρήση θα παραμείνουν, ενώ όσοι δεν είναι θα τους καταπιεί μια συμφορά που θα πέσει από
τους ουρανούς. «Ο κεραυνός που σκίζει τους ουρανούς τσακίζει τον άνθρωπο, τα θεόρατα
βουνά, καθώς γκρεμίζονται, τον θάβουν από κάτω, τα άγρια θηρία τον κατασπαράζουν από
696

την πείνα, και τα κύματα των ωκεανών φουσκώνουν και τον καταπίνουν. Καθώς η
ανθρωπότητα σπαράσσεται από αδελφοκτόνες διαμάχες, όλοι οι άνθρωποι επιζητούν την ίδια
την καταστροφή τους μέσα από μεγάλες συμφορές που προέρχονται από την ίδια την
ανθρωπότητα». Αυτή είναι η «ειδική μεταχείριση» που επιφυλάσσεται για εκείνους που δεν
πληρούν τα πρότυπα, για εκείνους που δεν θα σωθούν αργότερα στη βασιλεία του Θεού. Όσο
περισσότερο ο Θεός λέει πράγματα, όπως «είναι σίγουρο ότι, υπό την καθοδήγηση του φωτός
Μου, θα σπάσετε αυτήν τη θηλιά με την οποία σας στραγγαλίζουν οι δυνάμεις του σκότους.
Είναι σίγουρο ότι, εν μέσω του σκότους, δεν θα χάσετε το φως που σας οδηγεί», τόσο
περισσότερο οι άνθρωποι αποκτούν επίγνωση της ίδιας της ευπρέπειάς τους, οπότε έχουν
περισσότερη πίστη για την αναζήτηση μιας νέας ζωής. Ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους
σύμφωνα με αυτό που Του ζητάνε. Από τη στιγμή που ο Θεός τους εκθέτει ως έναν βαθμό,
αλλάζει τον τρόπο της ομιλίας Του και χρησιμοποιεί έναν τόνο ευλογίας για να αποκομίσει τα
βέλτιστα αποτελέσματα. Το να θέτει απαιτήσεις στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο
αποφέρει πιο πρακτικά αποτελέσματα. Επειδή οι άνθρωποι είναι όλοι πρόθυμοι να συζητάνε
για επιχειρήσεις με τους ομολόγους τους —είναι όλοι ειδικοί στις επιχειρήσεις— αυτό ακριβώς
είναι που έχει στόχο ο Θεός όταν το λέει αυτό. Οπότε, τι είναι η «Σινείμ»; Ο Θεός εδώ δεν
εννοεί το επίγειο βασίλειο που είναι διεφθαρμένο από τον Σατανά, αλλά μια συνάθροιση
όλων των αγγέλων που προήλθαν από τον Θεό. Οι λέξεις «αποφασιστική και ακλόνητη»
υπονοούν ότι όλοι οι άγγελοι θα διασπάσουν όλες τις δυνάμεις του Σατανά και η Σινείμ θα
εδραιωθεί σε ολόκληρο το σύμπαν. Συνεπώς, το πραγματικό νόημα της Σινείμ είναι μια
συνάθροιση αγγέλων επάνω στη γη· εδώ αναφέρεται σε εκείνους επάνω στη γη. Οπότε, η
βασιλεία που θα υπάρχει αργότερα επάνω στη γη θα αποκαλείται «Σινείμ», όχι «βασιλεία».
Δεν υπάρχει κανένα πραγματικό νόημα για τη «βασιλεία» επάνω στη γη, και στην ουσία είναι
η Σινείμ. Συνεπώς, μόνο αν κανείς τα συνδέσει με το νόημα της Σινείμ θα μπορέσει να
γνωρίσει το πραγματικό νόημα των λόγων «θα ακτινοβολήσετε σίγουρα τη δόξα Μου σ’
ολόκληρο το σύμπαν». Αυτό καταδεικνύει την ταξινόμηση όλων των ανθρώπων επί της γης
στο μέλλον. Οι άνθρωποι της Σινείμ θα είναι όλοι βασιλιάδες που θα κυβερνούν τους
ανθρώπους στη γη, αφότου θα έχουν υποστεί παίδεμα. Τα πάντα επάνω στη γη θα
λειτουργούν φυσιολογικά, χάρη στη διαχείριση από τους ανθρώπους της Σινείμ. Αυτό δεν
είναι παρά ένα πρόχειρο προσχέδιο της κατάστασης. Όλοι οι άνθρωποι θα παραμείνουν εντός
της βασιλείας του Θεού, που σημαίνει ότι θα αφεθούν εντός της Σινείμ. Οι άνθρωποι στη γη
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θα μπορούν να επικοινωνούν με τους αγγέλους. Συνεπώς, οι ουρανοί και η γη θα συνδέονται
ή, με άλλα λόγια, όλοι οι άνθρωποι επάνω στη γη θα υποτάσσονται στον Θεό και θα Τον
αγαπούν, με τον ίδιον τρόπο που το κάνουν οι άγγελοι στους ουρανούς. Εκείνη τη στιγμή, ο
Θεός θα παρουσιαστεί ανοιχτά σε όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη και θα τους επιτρέψει
να αντικρίσουν την πραγματική Του όψη με γυμνούς οφθαλμούς και θα παρουσιαστεί στους
ανθρώπους ανά πάσα στιγμή.

Κεφάλαιο 20
Ο Θεός δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα και την οδήγησε μέχρι τη σήμερον ημέρα.
Συνεπώς, ο Θεός γνωρίζει όλα όσα γίνονται στους ανθρώπους: Γνωρίζει την πίκρα στον κόσμο
των ανθρώπων, κατανοεί τη γλυκύτητα στον κόσμο των ανθρώπων κι έτσι, καθημερινά,
περιγράφει τις συνθήκες της ζωής των ανθρώπων και, επιπλέον, αντιμετωπίζει την αδυναμία
και τη διαφθορά όλης της ανθρωπότητας. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να ριχτεί όλη η
ανθρωπότητα μέσα στο πηγάδι της αβύσσου, αλλά ούτε και να σωθούν οι πάντες. Υπάρχει
πάντοτε κάποια αρχή στον τρόπο που ενεργεί ο Θεός, ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να
αντιληφθεί τους νόμους που διέπουν όλα όσα Εκείνος κάνει. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν
επίγνωση για το μεγαλείο και το μένος του Θεού, ο Θεός αλλάζει αμέσως το ύφος Του και
δείχνει έλεος και αγάπη, αλλά όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν το έλεος και την αγάπη του Θεού,
τότε Εκείνος αμέσως αλλάζει και πάλι το ύφος Του και κάνει τα λόγια Του τόσο σκληρά κι
αμάσητα, σαν τη σάρκα μιας ζωντανής όρνιθας. Σε όλα τα λόγια του Θεού, ποτέ δεν έγινε
επανάληψη της αρχής και ποτέ κανένα από τα λόγια Του δεν εκστομίστηκε σύμφωνα με την
αρχή των ομιλιών του παρελθόντος· ακόμα και το ύφος δεν είναι το ίδιο ούτε υπάρχει κάποια
σύνδεση στο περιεχόμενο. Όλα αυτά κάνουν τους ανθρώπους να σαστίζουν ακόμα
περισσότερο. Αυτή είναι η σοφία του Θεού και η αποκάλυψη της διάθεσής Του. Χρησιμοποιεί
τέτοιο ύφος και τρόπο ομιλίας για να διαλύσει τις αντιλήψεις των ανθρώπων, με σκοπό να
προκαλέσει σύγχυση στον Σατανά, να του στερήσει τη δυνατότητα να δηλητηριάσει τις
πράξεις του Θεού. Η θαυμαστή φύση των ενεργειών του Θεού κάνει τα μυαλά των ανθρώπων
να τρικλίζουν στο άκουσμα των λόγων του Θεού. Μετά βίας μπορούν να βρουν τον δρόμο
τους προς την εξώπορτα του σπιτιού τους ή δεν ξέρουν καν πότε θα πρέπει να φάνε ή να
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ξεκουραστούν, συνεπώς φτάνουν πραγματικά σε σημείο να «απέχουν από τον ύπνο και το
φαγητό, ώστε να δαπανούν για τον Θεό». Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το σημείο, ο Θεός
εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος από τις παρούσες συνθήκες και είναι μονίμως
θυμωμένος με τον άνθρωπο, αναγκάζοντάς τον να παρουσιάσει την αληθινή καρδιά του. Αν
δεν γίνει έτσι, στην παραμικρή επιείκεια από τον Θεό, ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί και θα
γίνει μαλθακός. Αυτή είναι η ταπεινότητα του ανθρώπου· δεν πρέπει να τον κανακεύεις,
αντιθέτως πρέπει να τον χτυπάς ή να τον σέρνεις για να κουνηθεί. «Απ’ όλους αυτούς που
κοιτάζω, κανένας δεν Με ζήτησε ποτέ από μόνος του και άμεσα. Όλοι έρχονται ενώπιόν Μου
μετά την παρότρυνση άλλων, ακολουθώντας την πλειονότητα, και είναι απρόθυμοι να
πληρώσουν το τίμημα ή να επενδύσουν χρόνο για να εμπλουτίσουν τις ζωές τους». Αυτές είναι
οι συνθήκες των πάντων επάνω στη γη. Επομένως, χωρίς το έργο των αποστόλων ή των
ηγετών, όλοι οι άνθρωποι θα είχαν από καιρού διασκορπιστεί· γι’ αυτό, ανά τους αιώνες,
υπήρχαν πάντοτε απόστολοι και προφήτες.
Σε αυτές τις ομιλίες, ο Θεός δίνει ιδιαίτερη προσοχή για να συνοψίσει τις συνθήκες της
ζωής όλων των ανθρώπων. Λόγια όπως «Η ζωή του ανθρώπου δεν έχει την παραμικρή θέρμη
και στερείται οποιουδήποτε ίχνους ανθρώπινης φύσης ή φωτός· ωστόσο, εκείνος είναι πάντα
φίλαυτος, υπομένοντας μια ζωή χωρίς αξία, κατά την οποία τρέχει χωρίς να πετυχαίνει
τίποτα. Εν ριπή οφθαλμού, η ημέρα του θανάτου πλησιάζει και τον άνθρωπο τον βρίσκει
πικρός θάνατος» είναι όλα αυτού του τύπου. Για ποιον λόγο ο Θεός καθοδήγησε την ύπαρξη
της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα και, ωστόσο, αποκαλύπτει το κενό στη ζωή στον κόσμο του
ανθρώπου; Και γιατί περιγράφει ολόκληρη τη ζωή όλων των ανθρώπων ως «βιαστικά έρχεται
και βιαστικά αναχωρεί» Αυτά, μπορεί να ειπωθεί, ότι περιέχονται όλα στο σχέδιο του Θεού,
όλα ορίζονται από τον Θεό και, εφόσον είναι έτσι, υπό μια άλλη οπτική, αντικατοπτρίζουν τον
τρόπο με τον οποίο ο Θεός περιφρονεί τα πάντα, εκτός από τη ζωή της θείας φύσης. Παρόλο
που ο Θεός δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, δεν εισέπραξε ποτέ στην πραγματικότητα
καμία απόλαυση από τη ζωή της ανθρωπότητας, οπότε απλώς επιτρέπει στην ανθρωπότητα
να υπάρχει υπό τη διαφθορά του Σατανά. Αφότου η ανθρωπότητα περάσει από αυτήν τη
διαδικασία, Εκείνος είτε θα εξολοθρεύσει είτε θα σώσει την ανθρωπότητα, ώστε ο άνθρωπος
να ζει μια ζωή στη γη που δεν θα είναι πλέον κενή. Αυτά είναι όλα μέρος του σχεδίου του
Θεού. Έτσι, υπάρχει πάντοτε μια επιθυμία στη συνείδηση του ανθρώπου, η οποία δεν άφησε
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ποτέ κανέναν να πεθάνει με ευχαρίστηση, αθώα. Όμως, οι μόνοι που θα εκπληρώσουν αυτήν
την επιθυμία είναι οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών. Τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι ζούνε
ακόμα εν μέσω μιας μη αναστρέψιμης κενότητας, περιμένοντας ακόμα να εκπληρωθεί εκείνη
η αόρατη επιθυμία: «Όταν καλύπτω το πρόσωπό Μου με τα χέρια Μου και πατάω τους
ανθρώπους κάτω από το έδαφος, αυτοί αμέσως νιώθουν να τους κόβεται η ανάσα και μόλις
και μετά βίας μπορούν να επιβιώσουν. Όλοι Με ζητούν, τρομοκρατημένοι μήπως τους
καταστρέψω, καθώς όλοι επιθυμούν να αντικρίσουν την ημέρα που θα δοξαστώ». Αυτές είναι
οι συνθήκες όλων των ανθρώπων σήμερα. Όλοι ζούνε σε ένα «κενό», χωρίς «οξυγόνο», με
αποτέλεσμα να τους είναι πολύ δύσκολο να αναπνεύσουν. Ο Θεός χρησιμοποιεί την επιθυμία
μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου για να στηρίξει την επιβίωση όλης της ανθρωπότητας·
διαφορετικά, όλοι «θα έφευγαν από τα σπίτια τους για να γίνουν μοναχοί», με αποτέλεσμα η
ανθρωπότητα να αφανιστεί και να οδηγηθεί στο τέλος της. Επομένως, ο άνθρωπος επιβιώνει
μέχρι σήμερα χάρη στην υπόσχεση που του έδωσε ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ο
άνθρωπος δεν ανακάλυψε ποτέ αυτόν τον νόμο, οπότε δεν γνωρίζει γιατί «τρέμει μήπως ο
θάνατος του χτυπήσει και δεύτερη φορά την πόρτα». Όντας άνθρωποι, κανένας τους δεν έχει
το κουράγιο να συνεχίσει να ζει, ωστόσο κανένας τους δεν είχε ποτέ το κουράγιο να πεθάνει,
γι’ αυτό ο Θεός λέει ότι τους ανθρώπους τους «βρίσκει πικρός θάνατος». Αυτή είναι η
πραγματική κατάσταση του ανθρώπου. Ίσως, λόγω των προσδοκιών τους, κάποιοι άνθρωποι
να αντιμετώπισαν αναποδιές και να σκέφτηκαν τον θάνατο, όμως αυτές οι σκέψεις τους ποτέ
δεν ευόδωσαν. Ίσως κάποιοι να σκέφτηκαν τον θάνατο λόγω οικογενειακών διαμαχών, αλλά
σκέφτονται τους αγαπημένους τους και παραμένουν ανίκανοι να εκπληρώσουν την επιθυμία
τους· ίσως κάποιοι να σκέφτηκαν τον θάνατο επειδή ο γάμος τους περνάει κάποια κρίση,
αλλά δεν είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν το σχέδιό τους. Συνεπώς, οι άνθρωποι πεθαίνουν
με το παράπονο ή με ατελείωτες τύψεις στην καρδιά τους. Αυτές είναι οι διάφορες
καταστάσεις όλων των ανθρώπων. Κοιτώντας επάνω από τον πλατύ κόσμο του ανθρώπου, οι
άνθρωποι έρχονται και φεύγουν με μια αδιάκοπη ροή και, παρόλο που νιώθουν ότι θα υπήρχε
μεγαλύτερη χαρά στον θάνατο παρά στη ζωή, εξακολουθούν να δηλώνουν πίστη μόνο στα
λόγια και ποτέ κανένας δεν έδωσε το παράδειγμα, πεθαίνοντας και επιστρέφοντας πίσω, και
λέγοντας στους ζωντανούς πώς να απολαύσουν τη χαρά του θανάτου. Οι άνθρωποι είναι
αξιοθρήνητοι φουκαράδες: Δεν έχουν καμία αιδώ ούτε αυτοσεβασμό και δεν κρατάνε ποτέ
τον λόγο τους. Μέσα στο σχέδιό Του, ο Θεός προκαθόρισε μια ομάδα ανθρώπων που θα
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απολαύσουν την υπόσχεσή Του, γι’ αυτό ο Θεός λέει: «πολλοί έζησαν μέσα στη σάρκα και
πολλοί πέθαναν και ξαναγεννήθηκαν στη γη. Παρόλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν είχε την
ευκαιρία να απολαύσει τις ευλογίες της βασιλείας σήμερα». Όλοι όσοι απολαμβάνουν τις
ευλογίες της βασιλείας σήμερα, έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό από τότε που δημιούργησε
τον κόσμο. Ο Θεός κανόνισε γι’ αυτά τα πνεύματα να ζούνε μέσα στη σάρκα κατά τις έσχατες
ημέρες και, στο τέλος, ο Θεός θα κερδίσει αυτήν την ομάδα των ανθρώπων και θα κανονίσει
γι’ αυτούς να είναι στη Σινείμ. Επειδή, στη ουσία, τα πνεύματα αυτών των ανθρώπων είναι
άγγελοι, ο Θεός λέει «έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά οποιοδήποτε ίχνος από Εμένα στο
πνεύμα του ανθρώπου;» Στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι ζούνε μέσα στη σάρκα,
παραμένουν αδαείς σχετικά με τις υποθέσεις του πνευματικού κόσμου. Από αυτά τα απλά
λόγια «ο άνθρωπος Μου ρίχνει ένα βλέμμα γεμάτο επιφυλακτικότητα» μπορεί να διαφανεί η
διάθεση του Θεού. Μέσα σε αυτά τα απλά λόγια εκφράζεται η πολύπλοκη ψυχοσύνθεση του
Θεού. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, στην καρδιά του Θεού υπάρχει πάντοτε
θλίψη, συνοδευόμενη από μένος και κρίση, επειδή οι άνθρωποι επάνω στη γη είναι ανίκανοι
να νοιαστούν για το θέλημα του Θεού, ακριβώς όπως ο Θεός λέει: «ο άνθρωπος είναι σαν ένας
άγριος που ζει στα βουνά». Ωστόσο, ο Θεός λέει: «Θα έρθει η ημέρα που ο άνθρωπος θα
κολυμπά δίπλα Μου εν μέσω του απέραντου ωκεανού, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει όλα
τα πλούτη επί της γης και να μην κινδυνεύει μήπως τον καταπιεί η θάλασσα». Αυτή είναι η
επίτευξη του θελήματος του Θεού, το οποίο μπορεί επίσης να περιγραφεί ως μια
αναπόφευκτη τάση, και συμβολίζει την επίτευξη του έργου του Θεού.
Όταν η βασιλεία κατέλθει εξ ολοκλήρου στη γη, όλοι οι άνθρωποι θα ανακτήσουν την
αρχική τους εικόνα. Γι’ αυτό ο Θεός λέει: «απολαμβάνω επάνω από τον θρόνο Μου, ζω
ανάμεσα στ’ αστέρια. Και οι άγγελοι Μού προσφέρουν νέα τραγούδια και νέους χορούς. Δεν
κυλάνε πλέον δάκρυα στο πρόσωπό τους λόγω της ευθραυστότητάς τους. Δεν ακούω πλέον,
ενώπιόν Μου, τον ήχο από το κλάμα των αγγέλων, και κανένας δεν Μου παραπονιέται πια για
κακουχίες». Αυτό δείχνει ότι η ημέρα κατά την οποία ο Θεός αποκτά την πλήρη δόξα είναι η
ημέρα που ο άνθρωπος απολαμβάνει την ανάπαυσή του. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται πλέον
να βιάζονται λόγω της αναταραχής που προκαλεί ο Σατανάς, ο κόσμος σταματά να
εξελίσσεται προς τα εμπρός και οι άνθρωποι ζούνε σε ανάπαυση, καθώς τα μυριάδες αστέρια
στο στερέωμα ανανεώνονται, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια και ούτω καθεξής, και όλα τα
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βουνά και τα ποτάμια στους ουρανούς και στη γη, όλα αλλάζουν. Και επειδή ο άνθρωπος έχει
αλλάξει, και ο Θεός έχει αλλάξει, οπότε, όλα τα πράγματα θα αλλάξουν κι αυτά. Αυτός είναι ο
υπέρτατος στόχος του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, και αυτός που θα επιτευχθεί τελικά.
Στόχος του Θεού όταν λέει όλα αυτά τα λόγια, είναι κυρίως για να Τον γνωρίσει ο άνθρωπος.
Οι άνθρωποι δεν κατανοούν τα διατάγματα διαχείρισης του Θεού. Όλα όσα κάνει ο Θεός,
είναι ενορχηστρωμένα και διευθετημένα από τον ίδιο τον Θεό, και ο Θεός δεν είναι
διατεθειμένος να αφήσει κανέναν να παρέμβει· αντιθέτως, δίνει τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να αντικρίσουν όλα αυτά που Εκείνος κανονίζει και τα οποία δεν μπορεί να
επιτύχει ο άνθρωπος. Παρόλο που ο άνθρωπος μπορεί να τα δει ή θεωρεί ότι είναι δύσκολο να
το φανταστεί, τα πάντα ελέγχονται αποκλειστικά από τον Θεό, και ο Θεός δεν θέλει τίποτα να
σπιλωθεί από την οποιαδήποτε παραμικρή ανθρώπινη σκέψη. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός δεν
θα συγχωρήσει οποιονδήποτε συμμετέχει, έστω κι ελάχιστα. Θεός είναι ο Θεός που ζηλεύει
τον άνθρωπο, και φαίνεται ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο σε αυτό το
θέμα. Επομένως, οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή πρόθεση να παρέμβει, θα περικυκλωθεί
αμέσως από την πύρινη λαίλαπα του Θεού και θα γίνει στάχτη από τις φλόγες. Ο Θεός δεν
επιτρέπει στους ανθρώπους να επιδεικνύουν τα χαρίσματά τους κατά το δοκούν, καθότι όλοι
οι χαρισματικοί είναι χωρίς ζωή. Αυτά τα υποτιθέμενα χαρίσματα μόνο υπηρετούν τον Θεό
και προέρχονται από τον Σατανά, οπότε ο Θεός τα απεχθάνεται ιδιαιτέρως και δεν κάνει
καμία παραχώρηση σ’ αυτό το θέμα. Ωστόσο, είναι συχνά αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ζωή που
είναι πιθανόν να συμμετέχουν στο έργο του Θεού και, επιπλέον, η συμμετοχή τους δεν είναι
δυνατόν να ανακαλυφθεί, επειδή είναι συγκαλυμμένη από τα χαρίσματά τους. Ανά τους
αιώνες, όλοι όσοι ήταν χαρισματικοί, δεν έμεναν ποτέ ακλόνητοι, επειδή ήταν χωρίς ζωή,
οπότε δεν είχαν καμία δύναμη για να αντιδράσουν. Γι’ αυτό, ο Θεός λέει: «Αν δεν μιλάω
ευθέως, ο άνθρωπος δεν θα έρθει ποτέ στα συγκαλά του και, άθελά του, θα γίνει αντικείμενο
της παίδευσής Μου —επειδή ο άνθρωπος δεν Με γνωρίζει μέσα από τη σάρκα Μου». Όλοι
εκείνοι που είναι φτιαγμένοι από σάρκα και οστά καθοδηγούνται από τον Θεό, αλλά είναι
δέσμιοι του Σατανά, γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ φυσιολογικές σχέσεις μεταξύ τους,
είτε λόγω πόθου, λατρείας ή λόγω των διευθετήσεων του περιβάλλοντός τους. Αυτές τις μη
φυσιολογικές σχέσεις απεχθάνεται πάνω απ’ όλα ο Θεός, και εξαιτίας αυτών των σχέσεων τα
εξής λόγια «αυτό που θέλω είναι έμβια όντα γεμάτα ζωή, όχι πτώματα βουτηγμένα στον
θάνατο. Μόλις καθίσω στο τραπέζι της βασιλείας, θα διατάξω όλους τους ανθρώπους επί της
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γης να δεχθούν την επιθεώρησή Μου» βγαίνουν από το στόμα του Θεού. Όταν ο Θεός είναι
επάνω από ολόκληρο το σύμπαν, παρατηρεί καθημερινά κάθε ενέργεια εκείνων που είναι από
σάρκα και οστά, και ποτέ δεν παράβλεψε κανέναν τους. Αυτές είναι οι πράξεις του Θεού.
Συνεπώς, παροτρύνω όλους τους ανθρώπους να αναλογιστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις
πράξεις τους. Δεν σας ζητώ να είστε ένα σημάδι ντροπής για τον Θεό, αλλά μια φανέρωση της
δόξας του Θεού, ώστε σε όλες τις ενέργειες, τα λόγια και καθ’ όλη τη ζωή σας να μην γίνετε ο
περίγελος του Σατανά. Αυτή είναι η απαίτηση του Θεού για όλους τους ανθρώπους.

Κεφάλαιο 21
Στα μάτια του Θεού, οι άνθρωποι είναι σαν τα ζώα στον κόσμο των ζώων. Μάχονται
μεταξύ τους, σφάζουν το ένα το άλλο και έχουν εκπληκτική αλληλεπίδραση το ένα με το άλλο.
Στα μάτια του Θεού είναι επίσης σαν πίθηκοι που δολοπλοκούν ο ένας εναντίον του άλλου,
ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Έτσι λοιπόν, όλα όσα πράττει και επιδεικνύει ολόκληρη η
ανθρωπότητα ποτέ δεν ήταν αυτά που επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Η ώρα που ο Θεός
καλύπτει το πρόσωπό Του, είναι ακριβώς η ώρα που δοκιμάζονται οι άνθρωποι σε όλον τον
κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι βογκούν από πόνο, ζουν υπό την απειλή της καταστροφής και ούτε
ένας δεν έχει διαφύγει από την κρίση του Θεού. Στην πραγματικότητα, ο πρωταρχικός σκοπός
του Θεού όταν ενσαρκώνεται είναι να κρίνει τον άνθρωπο και να τον καταδικάσει στη σάρκα
Του. Ο Θεός στο μυαλό Του έχει από καιρό αποφασίσει ποιοι, ανάλογα με την ουσία τους, θα
σωθούν ή θα καταστραφούν, και αυτό θα γίνει σταδιακά ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια της
τελικής φάσης. Καθώς περνούν οι μέρες και οι μήνες, οι άνθρωποι αλλάζουν και
αποκαλύπτεται η αρχική τους μορφή. Αν μέσα στο αυγό υπάρχει κοτόπουλο ή πάπια, θα
φανεί μόλις αυτό σπάσει. Η ημέρα που θα σπάσει το αυγό, είναι ακριβώς η στιγμή που οι
καταστροφές στη γη θα τελειώσουν. Από αυτό φαίνεται ότι για να μάθουμε αν μέσα στο
«αυγό» υπάρχει «κοτόπουλο» ή «πάπια», το «αυγό» πρέπει να σπάσει. Αυτό είναι το σχέδιο
στην καρδιά του Θεού και πρέπει να επιτευχθεί.
«Φτωχό, αξιολύπητο ανθρώπινο είδος! Γιατί ο άνθρωπος Με αγαπά, αλλά δεν μπορεί να
ακολουθήσει τις προθέσεις του Πνεύματός Μου;» Λόγω αυτής της κατάστασης του
ανθρώπου, πρέπει να υποβληθεί στην αντιμετώπιση, για να μπορέσει να ικανοποιήσει το
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θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός σιχαίνεται το ανθρώπινο είδος, έχει διακηρύξει πολλές
φορές: «Ω, επαναστάτες όλης της ανθρωπότητας! Πρέπει να καταστραφούν κάτω από τα
πόδια Μου, να εξαφανιστούν καθώς Εγώ τους παιδεύω, πρέπει την ημέρα που η μεγάλη Μου
επιχείρηση θα ολοκληρωθεί να αποβληθούν από το ανθρώπινο είδος, έτσι ώστε όλοι να
γνωρίσουν το απαίσιό τους πρόσωπο». Ο Θεός ενσαρκώνεται και μιλά σε όλο το ανθρώπινο
είδος και επίσης μιλά στον Σατανά στο πνευματικό βασίλειο, δηλαδή υπεράνω ολόκληρου του
σύμπαντος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και θα επιτευχθεί μέσα στο σχέδιο του Θεού των
6.000 χρόνων.
Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι απόλυτα κανονικός και υπάρχουν κάποια πράγματα
που μπορούν να γίνουν μόνο εάν τα κάνει Εκείνος προσωπικά και τα βλέπει με τα ίδια Του τα
μάτια. Δεν είναι όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, ο Θεός δεν κάθεται απλώς ενώ όλα γίνονται
σύμφωνα με τις επιθυμίες Του. Αυτή είναι η απόρροια της αναστάτωσης που φέρνει ο
Σατανάς στους ανθρώπους, που κάνει τους ανθρώπους να μην είναι σίγουροι για το αληθινό
πρόσωπο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός κατά την έσχατη εποχή, έχει ενσαρκωθεί για να
αποκαλύψει ξεκάθαρα την πραγματικότητά Του στον άνθρωπο, χωρίς να κρύβει τίποτα.
Κάποιες περιγραφές της διάθεσης του Θεού είναι εντελώς υπερβολικές, όπως όταν λέγεται ότι
ο Θεός μπορεί να εκμηδενίσει τον κόσμο με μόνο μία Του λέξη ή με την παραμικρή σκέψη. Γι’
αυτό, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πράγματα όπως: Γιατί ενώ ο Θεός είναι παντοδύναμος,
δεν μπορεί να κάνει τον Σατανά μια χαψιά; Αυτά είναι παραλογισμοί και δείχνουν ότι ο
άνθρωπος ακόμα δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Για να εκμηδενίσει ο Θεός τους εχθρούς Του
χρειάζεται μια διαδικασία, και είναι αλήθεια να ειπωθεί ότι ο Θεός είναι πάντα νικητής: Ο
Θεός στο τέλος θα νικήσει τους εχθρούς Του. Όπως όταν μια ισχυρή χώρα νικά μια ανίσχυρη
χώρα, πρέπει να πετύχει τη νίκη μόνη της βήμα προς βήμα, χρησιμοποιώντας κάποιες φορές
τη δύναμη και κάποιες άλλες φορές στρατηγική. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να
ειπωθεί ότι επειδή η ισχυρή χώρα έχει πυρηνικά όπλα νέας γενιάς και η ανίσχυρη χώρα είναι
πολύ κατώτερη, ότι η ανίσχυρη χώρα θα παραδοθεί χωρίς μάχη. Αυτό είναι ένα παράλογο
επιχείρημα. Είναι εύλογο να ειπωθεί ότι η ισχυρή χώρα θα νικήσει σίγουρα και η ανίσχυρη θα
χάσει σίγουρα, όμως η ισχυρή χώρα μπορεί να ειπωθεί ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη μόνο όταν
εισβάλλει στην ανίσχυρη χώρα η ίδια. Έτσι, ο Θεός πάντα έλεγε ότι ο άνθρωπος δεν Τον
γνωρίζει. Είναι λοιπόν τα παραπάνω η μία όψη του γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό;
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Αυτές είναι οι αντιλήψεις των ανθρώπων; Γιατί ο Θεός ζητά από τον άνθρωπο μόνο να
γνωρίσει την πραγματικότητά Του, και σαν αποτέλεσμα αυτού ο ίδιος ενσαρκώνεται; Έτσι,
πολλοί άνθρωποι διακαώς λάτρεψαν τον Ουρανό, παρόλα αυτά «Ο ουρανός ούτε στο
ελάχιστο δεν έχει επηρεαστεί ποτέ από τις ανθρώπινες πράξεις κι αν ο τρόπος που Εγώ
χειρίζομαι τον άνθρωπο βασιζόταν στην κάθε του πράξη, τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα θα
ζούσε εν μέσω της παίδευσής Μου».
Ο Θεός βλέπει μέχρι την ουσία του ανθρώπου. Στις ομιλίες του Θεού, Εκείνος φαίνεται
τόσο «βασανισμένος» από τον άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται πλέον να προσέξει τον
άνθρωπο, ούτε έχει πια την ελάχιστη ελπίδα γι’ αυτόν. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι πέραν
σωτηρίας. «Έχω δει πολλούς ανθρώπους με δάκρυα να τρέχουν στα μάγουλά τους κι έχω δει
πολλούς ανθρώπους να προσφέρουν την καρδιά τους σε αντάλλαγμα για τον πλούτο Μου.
Παρόλη αυτή την “ευσέβεια”, ποτέ δεν έδωσα ελεύθερα όλα όσα έχω στον άνθρωπο επειδή
έχει ξαφνικές παρορμήσεις, διότι ο άνθρωπος ποτέ δεν ήταν με ευχαρίστηση πρόθυμος να
αφοσιωθεί σ’ Εμένα». Όταν ο Θεός αποκαλύπτει τη φύση του ανθρώπου, ο άνθρωπος
ντρέπεται για τον εαυτό του, αλλά αυτό είναι μόνο επιφανειακή γνώση και είναι ανίκανος να
γνωρίσει αληθινά τη φύση του στον λόγο του Θεού. Έτσι, οι περισσότεροι δεν
αντιλαμβάνονται το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να βρουν ένα μονοπάτι για τη ζωή τους
μέσα στον λόγο του Θεού κι έτσι, όσο πιο ανόητοι είναι, τόσο πιο πολύ τους περιγελά ο Θεός.
Έτσι, μπαίνουν ασυναίσθητα στον ρόλο της αποκρουστικότητας και, ως εκ τούτου, τελικά
γνωρίζουν τον εαυτό τους καθώς μαχαιρώνονται με το «απαλό ξίφος». Ο λόγος του Θεού
φαίνεται να επιδοκιμάζει τις πράξεις του ανθρώπου και να τις ενθαρρύνει, παρόλα αυτά, οι
άνθρωποι αισθάνονται πάντα ότι ο Θεός τους περιγελά. Και έτσι, όταν διαβάζουν τον λόγο
του Θεού, κάποιες φορές συσπώνται και στραβώνουν οι μύες του προσώπου τους. Αυτή είναι
η ακάθαρτη συνείδησή τους και γι’ αυτό συσπώνται οι μύες άθελά τους. Ο πόνος τους είναι
αυτό το είδος που ενώ θέλουν να γελάσουν δεν μπορούν, ούτε να κλάψουν μπορούν, επειδή
των ανθρώπων η γελοιότητα παίζει στο βίντεο και δεν μπορούν να το σταματήσουν, το μόνο
που μπορούν είναι να υποφέρουν. Μολονότι σε όλες τις συναντήσεις των συναδέλφων
κηρύσσεται «να επικεντρώνεται κανείς στον λόγο του Θεού», ποιος δεν γνωρίζει τη φύση του
σπόρου του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Πρόσωπο με πρόσωπο είναι υπάκουοι σαν αρνιά,
αλλά όταν γυρίζουν την πλάτη είναι άγριοι σαν λύκοι, και αυτό φαίνεται στον λόγο του Θεού
705

ότι «πολλοί άνθρωποι πράγματι Με αγαπάνε όταν παρέχω τον λόγο Μου, αλλά δεν τον
φυλάνε στο πνεύμα τους, ενώ αντίθετα τον χρησιμοποιούν αδιάφορα σαν να ήταν
κοινόχρηστη περιουσία και τον πετάνε πίσω από κει που ήρθε όποτε τους βολεύει». Γιατί
πάντα ο Θεός εκθέτει τον άνθρωπο; Αυτό δείχνει ότι η παλιά φύση του ανθρώπου δεν έχει
αλλάξει καθόλου. Όπως το Όρος Τάι στέκει ψηλά μέσα στην καρδιά εκατοντάδων
εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά θα έρθει η μέρα που ο Γιου Γκονγκ θα μετακινήσει αυτό το
βουνό, και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Στις ομιλίες Του, ο Θεός πάντα απαιτεί από τον
άνθρωπο, τον προειδοποιεί, ή επισημαίνει τη φύση του ανθρώπου που έχει αποκαλυφθεί στη
ζωή του: «Όταν ο άνθρωπος κρατά αποστάσεις από Μένα και όταν Με υποβάλλει σε
πειρασμό, Εγώ κρύβομαι ανάμεσα στα σύννεφα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να βρει
κανένα ίχνος Μου και ζει μόνο με το χέρι των μοχθηρών, κάνοντας ό,τι του ζητούν». Στην
πραγματικότητα, οι άνθρωποι σπάνια έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στην παρουσία του
Θεού, επειδή έχουν υπερβολικά λίγη επιθυμία να αναζητήσουν. Ως εκ τούτου, παρότι πολλοί
άνθρωποι αγαπούν τον Θεό, ζουν κάτω από το χέρι του κακού και το μόνο που κάνουν είναι
να τους οδηγεί το κακό. Εάν οι άνθρωποι ζούσαν αληθινά υπό το φως του Θεού, αναζητώντας
τον Θεό κάθε λεπτό της κάθε μέρας, δεν θα υπήρχε λόγος να μιλά ο Θεός έτσι, έτσι δεν είναι;
Όταν οι άνθρωποι βάζουν στην άκρη τα κείμενα, την ίδια ώρα βάζουν και τον Θεό στην άκρη
μαζί με το βιβλίο, και ασχολούνται με τα δικά τους, και τότε ο Θεός εξαφανίζεται από την
καρδιά τους. Παρόλα αυτά, όταν ξαναπιάνουν το βιβλίο, ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι είχαν
βάλει τον Θεό στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Τέτοια είναι η ζωή του ανθρώπου «χωρίς
μνήμη». Όσο πιο πολύ μιλά ο Θεός, τόσο πιο υψηλός είναι ο λόγος Του. Όταν τα λόγια
κορυφωθούν, όλο το έργο ολοκληρώνεται, με αποτέλεσμα ο Θεός να σταματήσει τις ομιλίες
Του. Η βασική αρχή με την οποία εργάζεται ο Θεός είναι να ολοκληρώσει το έργο Του όταν
αυτό φθάσει στη αποκορύφωση. Δεν συνεχίζει να εργάζεται όταν φτάσει στην αποκορύφωση,
αλλά σταματά απότομα. Ποτέ δεν κάνει έργο που δεν χρειάζεται.

Κεφάλαια 22 και 23
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Σήμερα, όλοι είναι διατεθειμένοι να αντιληφθούν το θέλημα του Θεού και να γνωρίσουν
τη διάθεσή Του, όμως κανένας δεν γνωρίζει τον λόγο που δεν είναι ικανοί να ακολουθήσουν
τις επιθυμίες τους, δεν γνωρίζουν γιατί η καρδιά τους πάντα τους προδίδει και γιατί δεν
μπορούν να κατορθώσουν αυτό που θέλουν. Εξ αυτού, για άλλη μια φορά ταλανίζονται από
συντριπτική απόγνωση και νιώθουν επίσης τρομοκρατημένοι. Μη μπορώντας να εκφράσουν
αυτά τα αντικρουόμενα συναισθήματα, το μόνο που κάνουν είναι να σκύβουν λυπημένοι το
κεφάλι και να αναρωτιόνται συνεχώς: Μήπως ο Θεός δεν με έχει διαφωτίσει; Μήπως ο Θεός
με έχει εγκαταλείψει στα κρυφά; Ίσως όλοι οι άλλοι να είναι μια χαρά και ο Θεός να τους έχει
διαφωτίσει όλους, εκτός από μένα. Γιατί νιώθω πάντοτε αναστατωμένος όταν διαβάζω τα
λόγια του Θεού, γιατί δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω τίποτα; Παρόλο που τα μυαλά των
ανθρώπων κάνουν αυτές τις σκέψεις, κανένας δεν τολμά να τις εκφράσει κι απλώς
εξακολουθούν να αγωνιούν μέσα τους. Στην πραγματικότητα, κανένας εκτός από τον Θεό δεν
μπορεί να κατανοήσει τα λόγια Του ή να αντιληφθεί το πραγματικό θέλημά Του. Ωστόσο, ο
Θεός ζητά πάντοτε από τους ανθρώπους να αντιληφθούν το θέλημά Του. Αυτό δεν είναι σαν
να προσπαθεί να οδηγήσει μια πάπια πάνω σε μια κούρνια; Ο Θεός δεν γνωρίζει τις αποτυχίες
του ανθρώπου; Αυτή είναι η τομή του έργου του Θεού, είναι αυτό που οι άνθρωποι δεν
κατανοούν, γι’ αυτό ο Θεός λέει: «Ο άνθρωπος ζει μέσα στο φως, όμως αγνοεί την
πολυτιμότητα του φωτός. Δεν έχει ιδέα για την ουσία του φωτός και την πηγή του φωτός και,
επιπλέον, σε ποιον ανήκει». Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και αυτού που Εκείνος ζητά από
τον άνθρωπο, κανένας δεν θα επιβιώσει, επειδή δεν υπάρχει τίποτα στη σάρκα του ανθρώπου
που να αποδέχεται τα λόγια του Θεού. Έτσι, αν οι άνθρωποι είναι ικανοί να υπακούν στα
λόγια του Θεού, εκτιμούν και ποθούν τα λόγια του Θεού και εφαρμόζουν τα λόγια που
εκφέρει ο Θεός στις ομιλίες Του, τα οποία υποδεικνύουν τις καταστάσεις του ανθρώπου στις
ίδιες τις συνθήκες του, ώστε να γνωρίσουν τους εαυτούς τους, τότε αυτό είναι το ύψιστο
πρότυπο. Όταν η βασιλεία υλοποιηθεί τελικά, ο άνθρωπος, ο οποίος ζει στη σάρκα, θα
εξακολουθεί να είναι ανίκανος να αντιληφθεί το θέλημα του Θεού και θα χρειάζεται ακόμα
την προσωπική καθοδήγηση του Θεού. Απλώς οι άνθρωποι δεν θα έχουν τις παρεμβολές του
Σατανά και θα ζουν την κανονική ζωή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού στην
κατατρόπωση του Σατανά και γίνεται κυρίως για να ανακτηθεί η αρχική ουσία του ανθρώπου,
ο οποίος αποτελεί δημιουργία του Θεού. Στο μυαλό του Θεού, η «σάρκα» αναφέρεται στα
εξής: στην ανικανότητα να γνωρίσει την ουσία του Θεού, στην ανικανότητα να δει τις
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υποθέσεις του πνευματικού βασιλείου και, επιπλέον, στην ικανότητα να διαφθείρεται από τον
Σατανά, αλλά και να κατευθύνεται από το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η ουσία της σάρκας
που δημιουργήθηκε από τον Θεό. Φυσικά, γίνεται επίσης για να αποφευχθεί το χάος, το οποίο
προκαλείται από την έλλειψη τάξης στη ζωή των ανθρώπων. Όσο περισσότερο μιλάει ο Θεός
και όσο πιο διεισδυτικά γίνονται τα λόγια Του, τόσο περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν τα
λόγια Του. Οι άνθρωποι αλλάζουν υποσυνείδητα και υποσυνείδητα ζουν μέσα στο φως,
συνεπώς, «λόγω του φωτός, όλοι οι άνθρωποι αναπτύσσονται και έχουν βγει από το σκοτάδι».
Αυτό είναι το όμορφο σκηνικό της βασιλείας, και είναι σαν αυτό που συχνά έχει αναφερθεί
στο παρελθόν: «ζώντας μέσα στο φως, αναχωρώντας από τον θάνατο». Όταν υλοποιηθεί η
Σινείμ στη γη —όταν υλοποιηθεί η βασιλεία— δεν θα υπάρχει πλέον πόλεμος στη γη· δεν θα
υπάρχουν πια λιμοί, επιδημίες και σεισμοί· οι άνθρωποι θα σταματήσουν να κατασκευάζουν
όπλα· όλοι θα ζουν εν ειρήνη και σταθερότητα, και θα υπάρχουν φυσιολογικές δοσοληψίες
μεταξύ ανθρώπων και φυσιολογικές δοσοληψίες μεταξύ χωρών. Ωστόσο, το παρόν δεν έχει
καμία σχέση με αυτήν την κατάσταση. Παντού κάτω από τους ουρανούς επικρατεί χάος,
πραξικοπήματα γίνονται σταδιακά σε όλες τις χώρες. Καθώς ο Θεός εκφέρει τη φωνή Του, οι
άνθρωποι σταδιακά αλλάζουν και, εσωτερικά, κάθε χώρα σιγά-σιγά διαλύεται. Τα σταθερά
θεμέλια της Βαβυλώνας αρχίζουν να σείονται, σαν ένα κάστρο στην άμμο και, καθώς αλλάζει
το θέλημα του Θεού, τεράστιες αλλαγές που περνούν απαρατήρητες συντελούνται στον κόσμο
και κάθε είδους σημεία εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή, δείχνοντας στους ανθρώπους ότι οι
έσχατες ημέρες του κόσμου έχουν φτάσει! Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αυτά είναι τα
στάδια βάσει των οποίων εργάζεται ο Θεός, και κάθε χώρα θα γίνει σίγουρα χίλια κομμάτια,
τα παλιά Σόδομα θα εξοντωθούν για δεύτερη φορά, γι’ αυτό ο Θεός λέει: «Ο κόσμος
καταρρέει! Η Βαβυλώνα έχει παραλύσει!» Κανένας, εκτός από τον Θεό, δεν έχει την
ικανότητα να το κατανοήσει πλήρως αυτό. Υπάρχει, εξάλλου, κάποιο όριο στη
συνειδητοποίηση των ανθρώπων. Για παράδειγμα, οι υπουργοί εσωτερικών μπορεί να
γνωρίζουν ότι οι παρούσες συνθήκες είναι ασταθείς και χαοτικές, αλλά είναι ανίκανοι να τις
αντιμετωπίσουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ακολουθήσουν το ρεύμα,
ελπίζοντας με την καρδιά τους ότι θα έρθει η μέρα που θα μπορούν να έχουν το κεφάλι ψηλά,
λαχταρώντας τον ερχομό της ημέρας που για άλλη μια φορά ο ήλιος θα ανατείλει στην
ανατολή, φωτίζοντας ολόκληρο τον τόπο και αναστρέφοντας αυτήν τη θλιβερή κατάσταση.
Δεν γνωρίζουν, ωστόσο, ότι όταν ο ήλιος ανατείλει για δεύτερη φορά, η ανατολή του δεν
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αποσκοπεί στο να επαναφέρει την παλιά τάξη —είναι μια αναζωπύρωση, μια εκ βάθρων
αλλαγή. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για ολόκληρο του σύμπαντος. Εκείνος θα φέρει έναν
καινούργιο κόσμο, αλλά, πάνω απ’ όλα, θα ανανεώσει πρώτα τον άνθρωπο. Σήμερα, το
σημαντικό είναι να φέρει τους ανθρώπους στον λόγο του Θεού, όχι να τους αφήνει απλώς να
απολαμβάνουν τις ευλογίες της θέσης. Επιπλέον, ο Θεός λέει: «Στη βασιλεία είμαι Βασιλιάς,
όμως, αντί να Με αντιμετωπίζει σαν Βασιλιά του, ο άνθρωπος Με αντιμετωπίζει σαν τον
Σωτήρα που κατέβηκε από τον ουρανό. Ως αποτέλεσμα, ποθεί από Μένα να του δώσω
ελεημοσύνη και δεν επιδιώκει να Με γνωρίσει». Αυτές είναι οι πραγματικές συνθήκες όλων
των ανθρώπων. Σήμερα, αυτό που είναι ζωτικής σημασίας είναι να διαλυθεί η ακόρεστη
απληστία του ανθρώπου, ώστε να επιτραπεί στους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό, χωρίς
να ζητάνε τίποτα. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, που ο Θεός λέει: «Τόσοι ικέτεψαν ενώπιόν
Μου σαν ζητιάνοι, τόσοι άνοιξαν το “σακί” τους σ’ Εμένα και Με εκλιπαρούσαν να τους δώσω
φαγητό για να επιβιώσουν». Αυτές οι διάφορες καταστάσεις υποδεικνύουν την απληστία των
ανθρώπων και δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό, αλλά έχουν απαιτήσεις από
Αυτόν ή με άλλον τρόπο προσπαθούν να κερδίσουν όλα αυτά που επιθυμούν. Οι άνθρωποι
έχουν τη φύση ενός πεινασμένου λύκου, είναι όλοι πονηροί και άπληστοι, γι’ αυτό ο Θεός έχει
συνεχώς απαιτήσεις από αυτούς, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν την απληστία που
έχουν στην καρδιά και να αγαπήσουν ειλικρινά τον Θεό. Στην πραγματικότητα, μέχρι σήμερα,
οι άνθρωποι δεν έχουν δώσει ακόμα ολόκληρη την καρδιά τους στον Θεό, κάθονται επάνω σε
δύο βάρκες, μερικές φορές εξαρτώμενοι από τον εαυτό τους κι άλλες από τον Θεό, χωρίς να
βασίζονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Όταν το έργο του Θεού φτάσει σ’ ένα ορισμένο σημείο,
όλοι οι άνθρωποι θα ζουν εν μέσω αληθινής αγάπης και πίστης και το θέλημα του Θεού θα
έχει εκπληρωθεί. Συνεπώς, οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι υψηλές.
Οι άγγελοι κινούνται διαρκώς ανάμεσα στους υιούς και τους ανθρώπους του Θεού,
σπεύδοντας μεταξύ ουρανού και γης, και κάθε μέρα κατεβαίνουν στον κόσμο των ανθρώπων,
αφότου επιστρέψουν στο πνευματικό βασίλειο. Αυτό είναι το καθήκον τους, οπότε οι υιοί και
οι άνθρωποι του Θεού έχουν καθημερινή καθοδήγηση και οι ζωές τους σταδιακά αλλάζουν.
Την ημέρα που ο Θεός θα αλλάξει τη μορφή Του, το έργο των αγγέλων επί της γης θα λάβει
επισήμως τέλος και θα επιστρέψουν στο βασίλειο των ουρανών. Σήμερα, όλοι οι υιοί και οι
άνθρωποι του Θεού βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Καθώς τα δευτερόλεπτα κυλούν, όλοι οι
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άνθρωποι αλλάζουν, και οι υιοί και οι άνθρωποι του Θεού γίνονται σταδιακά πιο ώριμοι. Σε
σύγκριση, όλοι οι αντάρτες αλλάζουν επίσης ενώπιον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα: Οι
άνθρωποι δεν είναι πλέον αφοσιωμένοι στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και οι διάβολοι δεν
ακολουθούν πλέον τις διευθετήσεις του. Αντιθέτως, «όλα τα πράγματα ενεργούν όπως εκείνα
θεωρούν σωστό, και το καθένα διαγράφει τη δική του πορεία». Γι’ αυτό ο Θεός λέει, «Πώς
είναι δυνατόν οι χώρες στη γη να μη χαθούν; Πώς είναι δυνατόν οι χώρες στη γη να μην
καταρρεύσουν;» οι ουρανοί πέφτουν με δύναμη μέσα σε μια στιγμή… Είναι σαν να υπάρχει
ένα κακό προαίσθημα που να προμηνύει το τέλος της ανθρωπότητας. Τα διάφορα δυσοίωνα
σημεία που προφητεύονται εδώ είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη χώρα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, και κανένας επάνω στη γη δεν μπορεί να γλιτώσει. Αυτά προφητεύουν τα
λόγια του Θεού. Οι άνθρωποι προαισθάνονται σήμερα ότι ο χρόνος τελειώνει, και φαίνεται να
νιώθουν ότι μια συμφορά πρόκειται να πέσει επάνω τους. Ωστόσο, δεν έχουν κανέναν τρόπο
να γλιτώσουν, οπότε είναι όλοι χωρίς καμία ελπίδα. Ο Θεός λέει: «Καθώς διακοσμώ την
“εσωτερική αίθουσα” της βασιλείας Μου μέρα με τη μέρα, κανένας δεν έχει ξαφνικά εισβάλει
στον “χώρο εργασίας” Μου για να διαταράξει το έργο Μου». Στην πραγματικότητα, το νόημα
των λόγων του Θεού δεν έγκειται απλώς στο να κάνει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό
μέσα από τα λόγια Του. Πάνω απ’ όλα, τα λόγια του Θεού υποδεικνύουν ότι ο Θεός διευθετεί
όλες τις εξελίξεις σ’ ολόκληρο το σύμπαν, ώστε να εξυπηρετηθεί το επόμενο μέρος του έργου
Του. Ο λόγος για τον οποίο λέει: «Κανένας δεν έχει ξαφνικά εισβάλει στον “χώρο εργασίας”
Μου για να διαταράξει το έργο Μου», είναι επειδή ο Θεός εργάζεται με τη θεϊκή του φύση,
και παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να το επιθυμούν, είναι ανίκανοι να συνεισφέρουν στο
έργο Του. Θα ήθελα να ρωτήσω: Μπορείς να διευθετήσεις όλες τις εξελίξεις σ’ ολόκληρο το
σύμπαν; Μπορείς να κάνεις όλους τους ανθρώπους στη γη να αψηφήσουν τους προγόνους
τους; Μπορείς να καθοδηγήσεις τους ανθρώπους μέσα στο σύμπαν, ώστε να υπηρετήσουν το
θέλημα του Θεού; Μπορείς να κάνεις τον Σατανά να δρα ανεξέλεγκτος; Μπορείς να κάνεις
τους ανθρώπους να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι ερημωμένος και άδειος; Οι άνθρωποι δεν είναι
ικανοί για αυτά τα πράγματα. Κατά το παρελθόν, όταν οι «δεξιότητες» του Σατανά δεν είχαν
ξεδιπλωθεί πλήρως, ο Σατανάς παρέμβαινε σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού. Σ’ αυτό το
στάδιο, ο Σατανάς έχει ξεμείνει από κόλπα, κι έτσι ο Θεός του επιτρέπει να δείξει τα
πραγματικά του χρώματα, ώστε να τον γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αλήθεια
των λόγων «κανένας δεν έχει ποτέ διαταράξει το έργο Μου».
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Κάθε μέρα, οι άνθρωποι των εκκλησιών διαβάζουν τα λόγια του Θεού, κάθε μέρα
τεμαχίζονται επάνω στο «τραπέζι του χειρουργείου». Για παράδειγμα, κοροϊδευτικά λόγια
όπως «χάνουν τη θέση τους», «απολύονται», «οι φόβοι τους κατευνάζονται και
αποκαθίσταται η αυτοκυριαρχία τους», «εγκατάλειψη», «στερημένοι “συναισθημάτων”» και
ούτω καθεξής, τους αφήνουν αποσβολωμένους από την αισχύνη. Είναι λες και κανένας μέρος
του σώματός τους —από την κορφή μέχρι τα νύχια, μέσα κι έξω— να μην έχει εγκριθεί από
τον Θεό. Γιατί τα λόγια του Θεού ξεμπροστιάζουν σε τέτοιον βαθμό τις ζωές των ανθρώπων;
Ο Θεός σκόπιμα κάνει τα πράγματα δύσκολα για τους ανθρώπους; Είναι σαν τα πρόσωπα
όλων των ανθρώπων να έχουν πασαλειφτεί με λάσπη, την οποία δεν μπορούν να ξεπλύνουν.
Με το κεφάλι κατεβασμένο, δίνουν καθημερινά λογαριασμό για τις αμαρτίες τους, λες κι είναι
απατεώνες. Οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί σε τέτοιον βαθμό από τον Σατανά, που έχουν
πλήρη έλλειψη γνώσης για την πραγματική κατάστασή τους. Όμως για τον Θεό, το δηλητήριο
του Σατανά είναι σε κάθε μέρος του σώματός τους, έχει φτάσει ακόμα και στο μεδούλι τους.
Ως αποτέλεσμα, όσο πιο βαθιές είναι οι αποκαλύψεις του Θεού, τόσο πιο πολύ φοβούνται οι
άνθρωποι. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν τον Σατανά και να δουν τον
Σατανά στον άνθρωπο, επειδή ήταν ανίκανοι να δουν τον Σατανά με γυμνό οφθαλμό. Καθώς
όλα έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα, ο Θεός εκθέτει τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή
εκθέτει την εικόνα του Σατανά, οπότε δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αντικρίσει τον
πραγματικό, τον απτό Σατανά, κάτι που τους καθιστά πιο ικανούς να γνωρίσουν τον πρακτικό
Θεό. Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να Τον γνωρίσει ως ενσαρκωμένο, και δίνει
μορφή στον Σατανά. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γνωρίσει τον πραγματικό,
τον απτό Σατανά στη σάρκα όλων των ανθρώπων. Οι διάφορες καταστάσεις για τις οποίες
γίνεται λόγος αποτελούν όλες τους εκφράσεις των πράξεων του Σατανά. Συνεπώς, είναι
δίκαιο να λεχθεί ότι όλοι αυτοί που ζουν στη σάρκα αποτελούν ενσωμάτωση της εικόνας του
Σατανά. Ο Θεός είναι ασύμβατος με τους εχθρούς Του, επειδή αυτοί είναι εχθρικοί μεταξύ
τους και αποτελούν δύο διαφορετικές δυνάμεις, οι δαίμονες είναι δαίμονες, ο Θεός είναι
Θεός, είναι ασύμβατοι σαν τη φωτιά με το νερό, και είναι πάντοτε χωριστά σαν τον ουρανό με
τη γη. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ένα είδος ανθρώπων ήταν τα πνεύματα των
αγγέλων, ενώ ένα άλλο είδος δεν είχε κανένα πνεύμα, οπότε κυριεύθηκαν από τα πνεύματα
των δαιμόνων, κι έτσι αποκαλούνται όλοι δαίμονες. Εν τέλει, οι άγγελοι είναι άγγελοι, οι
δαίμονες είναι δαίμονες και ο Θεός είναι Θεός. Αυτό σημαίνει η ταξινόμηση του καθενός
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σύμφωνα με το είδος του. Συνεπώς, όταν οι άγγελοι βασιλεύουν στη γη και απολαμβάνουν
ευλογίες, ο Θεός επιστρέφει στο κατάλυμά του, ενώ οι υπόλοιποι, οι εχθροί του Θεού, γίνονται
στάχτη. Στην πραγματικότητα, εξωτερικά όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό, όμως η
προέλευση της αγάπης τους βρίσκεται στην ουσία τους. Πώς είναι δυνατόν, εκείνοι που έχουν
τη φύση των αγγέλων, να ξεφύγουν από το χέρι του Θεού και να πέσουν στο πηγάδι της
αβύσσου; Και πώς είναι δυνατόν, εκείνοι που έχουν τη φύση των δαιμόνων, να αγαπήσουν
ποτέ πραγματικά τον Θεό; Στην ουσία, αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν πραγματικά τον Θεό,
οπότε, πώς θα μπορούσαν να έχουν ποτέ την ευκαιρία να εισέλθουν στη βασιλεία; Τα πάντα
διευθετήθηκαν από τον Θεό από τη δημιουργία του κόσμου, ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «Εγώ
προχωρώ μέσα από τον άνεμο και τη βροχή κι έχω περάσει τον έναν χρόνο μετά τον άλλον
ανάμεσα στους ανθρώπους, και η συνέχεια αυτού είναι η σήμερον ημέρα. Δεν είναι αυτά τα
στάδια του σχεδίου διαχείρισής Μου; Ποιος έχει ποτέ προσθέσει κάτι στο σχέδιό Μου; Ποιος
μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τα στάδια του σχεδίου Μου;» Από τη στιγμή που ο Θεός
ενσαρκώθηκε, πρέπει να βιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή δεν είναι η πραγματική πλευρά
του πρακτικού Θεού; Ο Θεός δεν κρύβει τίποτα από τον άνθρωπο, λόγω της αδυναμίας του
ανθρώπου. Αντιθέτως, παρουσιάζει τη γυμνή αλήθεια στον άνθρωπο, ακριβώς όπως λέει:
«έχω περάσει τον έναν χρόνο μετά τον άλλον ανάμεσα στους ανθρώπους». Ο Θεός έχει
περάσει τον έναν χρόνο μετά τον άλλον ανάμεσα στους ανθρώπους ακριβώς επειδή έχει
ενσαρκωθεί. Συνεπώς, μόνον αφότου περάσει από κάθε είδους διαδικασία, θα μπορέσει
Εκείνος να θεωρηθεί ότι έχει ενσαρκωθεί, και μόνον μετά από αυτό, θα μπορέσει Εκείνος να
εργαστεί με τη θεϊκή του φύση μέσα από τη σάρκα. Κατόπιν, μόνον αφότου αποκαλύψει όλα
τα μυστήρια, θα αλλάξει τη μορφή Του. Αυτή είναι μια εναλλακτική επεξήγηση της φράσης
«να μην είναι υπερφυσικός», και δίδεται απευθείας από τον Θεό.
Οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν όλες τις εξετάσεις που θέτει κάθε ένα από τα λόγια του
Θεού, χωρίς προχειρότητα. Αυτή είναι η αποστολή του Θεού!

Κεφάλαια 24 και 25
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Χωρίς προσεκτική ανάλυση, είναι αδύνατο να εντοπίσει κανείς οτιδήποτε στις ομιλίες
αυτών των δύο ημερών. Στην πραγματικότητα, έπρεπε να είχαν ειπωθεί εντός μίας ημέρας,
όμως ο Θεός τις μοίρασε σε δύο ημέρες. Ως εκ τούτου, οι ομιλίες αυτών των δύο ημερών
σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο, αλλά για να είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους να τις
αποδεχτούν, ο Θεός τις μοίρασε σε δύο ημέρες για να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία
να πάρουν μια ανάσα. Τόσο νοιάζεται ο Θεός για τον άνθρωπο. Σε όλο το έργο του Θεού, όλοι
οι άνθρωποι εκπληρώνουν τον ρόλο και το καθήκον τους από τη δική τους θέση. Δεν
συνεργάζονται μόνο οι άνθρωποι που έχουν αγγελικό πνεύμα. Και όσοι έχουν δαιμονικό
πνεύμα «συνεργάζονται», όπως και όλα τα πνεύματα του Σατανά. Στις ομιλίες του Θεού
φαίνεται το θέλημα του Θεού και οι απαιτήσεις Του από τον άνθρωπο. Τα λόγια: «Το παίδεμά
Μου επέρχεται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά παραμένει επίσης μακριά από όλους τους
ανθρώπους. Ολόκληρη η ζωή κάθε ανθρώπου είναι γεμάτη αγάπη και μίσος προς Εμένα»
δείχνουν ότι ο Θεός χρησιμοποιεί το παίδεμα για να απειλήσει όλους τους ανθρώπους,
κάνοντάς τους να Τον γνωρίσουν. Λόγω της διαφθοράς του Σατανά και της τρωτότητας των
αγγέλων, ο Θεός χρησιμοποιεί μόνο λόγια, και όχι διοικητικά διατάγματα, για να παιδέψει
τους ανθρώπους. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, αυτή ήταν η αρχή του έργου
του Θεού όσον αφορά τους αγγέλους και όλους τους ανθρώπους. Επειδή οι άγγελοι είναι του
Θεού, μια μέρα θα γίνουν σίγουρα ο λαός της βασιλείας του Θεού και ο Θεός θα τους
φροντίσει και θα τους προστατεύσει. Όλοι οι άλλοι, εν τω μεταξύ, θα ταξινομηθούν ανάλογα
με το είδος, όλα τα κακά πνεύματα του Σατανά θα παιδευτούν και όλοι όσοι στερούνται
πνεύματος θα κυβερνώνται από τους υιούς και τον λαό του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του
Θεού. Έτσι, ο Θεός είπε κάποτε: «Είναι η έλευση της ημέρας Μου όντως η στιγμή που θα
πεθάνουν οι άνθρωποι; Μπορώ πράγματι να καταστρέψω τους ανθρώπους τη στιγμή που
διαμορφώνεται η βασιλεία Μου;» Παρόλο που πρόκειται για δύο απλά ερωτήματα, συνιστούν
τις ρυθμίσεις του Θεού για τον προορισμό όλης της ανθρωπότητας. Όταν καταφτάσει ο Θεός
είναι η ώρα που «οι άνθρωποι σε όλο το σύμπαν καρφώνονται ανάποδα στον σταυρό». Αυτός
είναι ο σκοπός τον οποίο ο Θεός φανερώνει σε όλους τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας το
παίδεμα για να τους κάνει να γνωρίσουν την ύπαρξη του Θεού. Επειδή η ώρα που ο Θεός
κατέρχεται στη γη είναι η έσχατη εποχή, και η ώρα που οι χώρες στη γη δοκιμάζουν μεγάλη
αναταραχή, λέει ο Θεός: «Όταν κατέλθω στη γη, είναι καλυμμένη στο σκοτάδι και ο
άνθρωπος “κοιμάται βαθιά”». Ως εκ τούτου, σήμερα υπάρχουν μόνο μια χούφτα άνθρωποι
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που είναι ικανοί να γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Επειδή τώρα
διανύουμε την έσχατη εποχή, κανείς δεν έχει γνωρίσει ποτέ πραγματικά τον πρακτικό Θεό,
και οι άνθρωποι διαθέτουν μόνο μια επιφανειακή γνώση του Θεού. Εξαιτίας αυτού οι
άνθρωποι ζουν εν μέσω οδυνηρού ραφιναρίσματος. Όταν οι άνθρωποι βγουν από το
ραφινάρισμα, τότε θα αρχίσουν να παιδεύονται, είναι η εποχή που ο Θεός θα εμφανιστεί σε
όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούν να Τον δουν αυτοπροσώπως. Λόγω του
ενσαρκωμένου Θεού, οι άνθρωποι θα καταστραφούν και δεν θα μπορούν να ξεφύγουν —αυτή
είναι η τιμωρία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα από τον Θεό, και το διοικητικό Του
διάταγμα. Όταν έρθει η ζέστη της άνοιξης και τα λουλούδια ανθίσουν, όταν όλα κάτω από τον
ουρανό πρασινίσουν και τα πάντα στη γη θα είναι στη θέση τους, όλοι οι άνθρωποι και τα
πράγματα θα εισέλθουν σταδιακά στο παίδεμα του Θεού, και εκείνη την ώρα όλο το έργο του
Θεού στη γη θα περατωθεί. Ο Θεός δεν θα εργάζεται πλέον ούτε θα ζει στη γη, διότι το
μεγάλο έργο του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να παραμερίσουν τη
σάρκα τους για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα; Τι μπορεί να διασπάσει την αγάπη μεταξύ
ανθρώπου και Θεού; Ποιος μπορεί να διαλύσει την αγάπη μεταξύ ανθρώπου και Θεού; Οι
γονείς, οι σύζυγοι, οι αδελφές, ή το οδυνηρό ραφινάρισμα; Μπορούν τα συναισθήματα της
συνείδησης να σβήσουν την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του ο άνθρωπος; Είναι οι
άνθρωποι υπεύθυνοι για το χρέος και τις πράξεις τους μεταξύ τους; Μπορούν να διορθωθούν
από

τον

άνθρωπο;

Ποιος

μπορεί

να

προστατευθεί;

Μπορούν

οι

άνθρωποι

να

αυτοσυντηρηθούν; Ποιοι είναι οι δυνατοί στη ζωή; Ποιος μπορεί να Με εγκαταλείψει και να
ζήσει μόνος του; Γιατί ο Θεός ζητά επανειλημμένα να πραγματοποιούν όλοι οι άνθρωποι το
έργο της αυτοκριτικής; Γιατί λέει ο Θεός: «Ποιος έχει προκαλέσει ο ίδιος τα δεινά του;»
Προς το παρόν, είναι μαύρη νύχτα σε όλο το σύμπαν, και οι άνθρωποι είναι απαθείς και
αργόστροφοι, αλλά οι δείκτες του ρολογιού συνεχίζουν να τρέχουν, τα λεπτά και τα
δευτερόλεπτα δεν σταματούν, και οι επαναστάσεις της γης, του ήλιου και της σελήνης
προχωρούν γρηγορότερα. Στα συναισθήματά τους, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ημέρα δεν
αργεί, σαν να βλέπουν την τελευταία ημέρα τους μπροστά στα μάτια τους. Οι άνθρωποι
προετοιμάζουν συνεχώς τα πάντα για τη δική τους ώρα θανάτου, έτσι ώστε να εξυπηρετούν
έναν σκοπό κατά τη στιγμή του θανάτου τους. Αν όχι, θα είχαν ζήσει μάταια, και δεν είναι
αυτό λυπηρό; Όταν ο Θεός αφανίσει τον κόσμο, θα ξεκινήσει με αλλαγές στις εσωτερικές
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υποθέσεις των χωρών, από τις οποίες προκαλούνται πραξικοπήματα. Έτσι, ο Θεός
κινητοποιεί τις υπηρεσίες των ανθρώπων σε όλο το σύμπαν. Η χώρα όπου βρίσκεται ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας αποτελεί ζώνη επίδειξης. Επειδή, εσωτερικά, έχει διασπαστεί,
στις εγχώριες υποθέσεις της επικρατεί χάος, όλοι υπερασπίζονται τον εαυτό τους, κάνοντας
προετοιμασίες να διαφύγουν στη σελήνη —αλλά πώς θα μπορούσαν να ξεφύγουν από το
κράτος της χείρας του Θεού; Όπως είπε και ο Θεός, οι άνθρωποι θα «πιούν το δικό τους πικρό
ποτήρι». Ο χρόνος της εσωτερικής διαμάχης αρχίζει ακριβώς τη στιγμή που ο Θεός αναχωρεί
από τη γη. Ο Θεός δεν θα συνεχίσει να παραμένει στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα,
και θα ολοκληρώσει αμέσως το έργο Του επί γης. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο χρόνος κυλάει σαν
νερό, και δεν έχει απομείνει πολύς. Από τον τόνο των λόγων του Θεού καταδεικνύεται ότι ο
Θεός έχει ήδη μιλήσει για τον προορισμό όλων σε ολόκληρο το σύμπαν, ότι δεν έχει να πει
τίποτα άλλο. Αυτά αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο. Εξαιτίας του στόχου που είχε όταν
δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός λέει: «Στα μάτια Μου, ο άνθρωπος είναι ο κυβερνήτης των
πάντων. Του έδωσα αρκετή εξουσία, επιτρέποντάς του να διαχειριστεί τα πάντα στη γη —το
γρασίδι πάνω στα βουνά, τα ζώα στα δάση και τα ψάρια στο νερό». Όταν ο Θεός
δημιούργησε τον άνθρωπο, προκαθόρισε ότι ο άνθρωπος θα ήταν ο κύριος των πάντων —
εντούτοις ο άνθρωπος είχε διαφθαρεί από τον Σατανά, συνεπώς δεν μπορεί να ζήσει όπως θα
ήθελε. Αυτό οδήγησε στον σημερινό κόσμο, στον οποίο οι άνθρωποι δεν διαφέρουν από τα
θηρία, και τα βουνά έχουν αναμειχθεί με τα ποτάμια, με αποτέλεσμα «ολόκληρη η ζωή του
είναι γεμάτη αγωνία, και άσκοπο τρέξιμο και κενές διασκεδάσεις». Επειδή δεν υπάρχει
κανένα νόημα στη ζωή του ανθρώπου, και επειδή δεν ήταν αυτός ο σκοπός του Θεού όταν
δημιούργησε τον άνθρωπο, ολόκληρος ο κόσμος έχει θολώσει. Όταν ο Θεός βάζει σε τάξη
ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν επίσημα να δοκιμάζουν την ανθρώπινη ζωή,
και μόνο τότε οι ζωές τους αρχίζουν να έχουν νόημα. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάνουν
χρήση της εξουσίας που τους έχει δοθεί από τον Θεό, θα εμφανιστούν επίσημα ενώπιον των
πάντων ως κύριός τους, και θα αποδεχτούν την καθοδήγηση του Θεού στη γη και δεν θα
παρακούν πλέον τον Θεό αλλά θα υπακούν τον Θεό. Οι σημερινοί άνθρωποι, όμως, απέχουν
πολύ από αυτό. Το μόνο που κάνουν είναι να «χρηματίζονται» μέσω του Θεού, και έτσι ο Θεός
θέτει μια σειρά ερωτήσεων όπως «Δεν ωφελεί καθόλου τον άνθρωπο το έργο που επιτελώ;»
Εάν ο Θεός δεν έθετε αυτές τις ερωτήσεις, τίποτα δεν θα συνέβαινε. Αλλά όταν κάνει αυτές
τις ερωτήσεις, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν σταθεροί, διότι νιώθουν χρέος
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στη συνείδησή τους, και δεν έχουν αγνές προθέσεις για τον Θεό παρά μόνο για τον εαυτό
τους. Τα πάντα των πάντων είναι κενά. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι και «όλοι οι άνθρωποι
κάθε θρησκεύματος, κοινωνικής σφαίρας, έθνους και δόγματος γνωρίζουν το κενό στη γη και
όλοι Με αναζητούν και αναμένουν την επιστροφή Μου». Όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν την
επιστροφή του Θεού, ώστε να τερματίσει την κενή παλαιά εποχή, αλλά φοβούνται επίσης
μήπως πέσουν στην καταστροφή. Ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος θα ερημώσει αμέσως,
και θα ξεχαστεί από όλους. Στερούνται της πραγματικότητας, και θα συνειδητοποιήσουν ότι η
πίστη τους στον Θεό είναι ασαφής και αφηρημένη. Άνθρωποι κάθε κοινωνικής σφαίρας θα
διασκορπιστούν επίσης, και κάθε έθνος και θρήσκευμα θα βρεθεί σταδιακά σε αναταράξεις.
Εν ολίγοις, η κανονικότητα των πάντων θα διαλυθεί, τα πάντα θα χάσουν την κανονικότητά
τους, συνεπώς και οι άνθρωποι θα αποκαλύψουν τα αληθινά τους πρόσωπα. Έτσι, ο Θεός
λέει: «Πολλάκις έχω καλέσει τον άνθρωπο, όμως έχει κανείς ποτέ αισθανθεί συμπόνια; Έχει
ζήσει ποτέ κανείς στην ανθρώπινη φύση; Ο άνθρωπος μπορεί να ζει στη σάρκα, αλλά δεν
διαθέτει ανθρώπινη φύση. Γεννήθηκε άραγε στο ζωικό βασίλειο;» Η αλλαγή συμβαίνει και
μεταξύ των ανθρώπων, και εξαιτίας αυτής της αλλαγής καθένας ταξινομείται ανάλογα με το
είδος. Αυτό είναι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και το αποτέλεσμα που πρέπει να
επιτευχθεί από το έργο των εσχάτων ημερών. Όσο πιο ξεκάθαρα μιλάει ο Θεός για την ουσία
του ανθρώπου, τόσο αποδεικνύεται ότι το τέλος του έργου Του πλησιάζει, και επιπλέον ότι ο
Θεός κρύβεται περισσότερο από τους ανθρώπους, γεγονός που τους κάνει να αισθάνονται πιο
ανήσυχοι. Όσο λιγότερο παρατηρούν το θέλημα του Θεού οι άνθρωποι, τόσο λιγότερη
προσοχή δίνουν στο έργο των εσχάτων ημερών του Θεού. Αυτό τους εμποδίζει από το να
παρέμβουν και έτσι ο Θεός επιτελεί το έργο που σκοπεύει να επιτελέσει όταν δεν Τον
προσέχει κανείς. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρχή του έργου του Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια
των αιώνων. Όσο πιο λίγο λαμβάνει υπόψη Του τις αδυναμίες των ανθρώπων, τόσο
αποδεικνύεται ότι η θεϊκή φύση του Θεού γίνεται πιο εμφανής, και τόσο πλησιάζει η ώρα του
Θεού.

Κεφάλαιο 26
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Από όλα όσα έχει πει ο Θεός, γίνεται εμφανές ότι η ημέρα του Θεού πλησιάζει μέρα με τη
μέρα. Αυτή η ημέρα δείχνει να είναι μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, σαν να έρχεται
αύριο. Γι’ αυτό, αφότου διαβάσουν τα λόγια του Θεού, όλοι οι άνθρωποι τρομοκρατούνται και
αισθάνονται επίσης ένα μέρος της ερήμωσης του κόσμου, σαν τα φύλλα που πέφτουν από το
αεράκι που συνοδεύει κάποιο ψιλόβροχο. Οι άνθρωποι εξαφανίζονται χωρίς ίχνος, σαν να
έχουν όλοι τους εξαφανιστεί τελείως. Όλοι έχουν ένα κακό προαίσθημα και, παρόλο που όλοι
οι άνθρωποι προσπαθούν σκληρά και επιθυμούν να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού, και
κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί όλο του το σθένος για να ικανοποιήσει την πρόθεση του Θεού,
ώστε το θέλημα του Θεού να μπορέσει να προχωρήσει ομαλά και ανεμπόδιστα, αυτό το
αίσθημα είναι πάντοτε αναμεμιγμένο με μια αίσθηση του δυσοίωνου. Ας πάρουμε τις
σημερινές ομιλίες: Αν μεταδίδονταν στις μάζες, αν ανακοινώνονταν σε ολόκληρο το σύμπαν,
τότε όλοι οι άνθρωποι θα υποκλίνονταν και θα έκλαιγαν και θα θρηνούσαν, γιατί μέσα στα
λόγια «Θα παρακολουθώ ολόκληρη τη γη και, μέσα από την εμφάνισή Μου στην Ανατολή, με
δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδεμα, θα αποκαλύψω τον εαυτό Μου στα πλήθη!»
όλοι όσοι κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα βλέπουν ότι κανένας δεν θα διαφύγει του
παιδέματος του Θεού, ότι όλοι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους, αφότου βιώσουν τον
πόνο του παιδέματος. Πραγματικά, αυτό είναι ένα στάδιο του έργου του Θεού και κανένας
δεν μπορεί να το αλλάξει. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, όταν καθοδηγούσε την
ανθρωπότητα, έδειξε τη σοφία Του και πόσο υπέροχος είναι. Μόνο όταν δώσει τέλος σε αυτήν
την εποχή θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αντικρίσουν την πραγματική Του δικαιοσύνη, τη
μεγαλοπρέπεια, την οργή και το παίδεμα. Επιπλέον, μόνο μέσα από το παίδεμα μπορούν να
δούνε τη δικαιοσύνη, τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Του. Αυτός είναι ένας δρόμος που
πρέπει να ακολουθήσουν, όπως ακριβώς είναι απαραίτητη και επιτακτική η ενσάρκωση του
Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Αφότου ανακήρυξε το τέλος όλης της ανθρωπότητας, ο Θεός
δείχνει στον άνθρωπο το έργο που επιτελεί σήμερα. Για παράδειγμα, ο Θεός λέει: «Το παλιό
Ισραήλ έπαψε να υπάρχει. Το σημερινό Ισραήλ έχει ορθώσει το ανάστημά του, ολόρθο κι
επιβλητικό μπροστά στον κόσμο, έχει ανυψωθεί στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας. Το
σημερινό Ισραήλ σίγουρα θα φτάσει στην πηγή της ύπαρξης μέσω του λαού Μου!» «Ω,
μισητή Αίγυπτος! […] Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχεις εντός του παιδέματός Μου;» Ο
Θεός σκόπιμα δείχνει στους ανθρώπους τους καρπούς που αποκόμισαν δύο αντίθετες χώρες
από τα χέρια Του. Από τη μία αναφέρεται στο Ισραήλ, το οποίο είναι υλικό, και, από την άλλη,
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υποδεικνύει όλους τους εκλεκτούς του Θεού, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι
εκλεκτοί καθώς αλλάζει το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ θα έχει επιστρέψει πλήρως στην αρχική
του μορφή, όλοι οι εκλεκτοί θα φτάσουν επακολούθως στην τελείωση. Αυτό σημαίνει ότι το
Ισραήλ είναι ένα ουσιαστικό σύμβολο όλων όσων αγαπάει ο Θεός. Η Αίγυπτος, από την άλλη,
είναι η σύγκληση των αντιπροσώπων όλων όσων ο Θεός μισεί. Όσο περισσότερο παρακμάζει,
τόσο πιο διεφθαρμένοι γίνονται όλοι αυτοί που μισεί ο Θεός, και ακολουθεί η πτώση της
Βαβυλώνας. Αυτό αποτελεί μια σαφή αντίθεση. Προκηρύσσοντας το τέλος του Ισραήλ και της
Αιγύπτου, ο Θεός αποκαλύπτει τον προορισμό όλων των ανθρώπων. Συνεπώς, όταν ο Θεός
αναφέρει το Ισραήλ, μιλάει και για την Αίγυπτο. Από αυτό γίνεται εμφανές ότι η ημέρα της
καταστροφής της Αιγύπτου θα είναι και η ημέρα αφανισμού του κόσμου, η ημέρα που ο Θεός
θα παιδέψει όλους τους ανθρώπους. Αυτό θα συμβεί σύντομα. Πρόκειται να επιτευχθεί από
τον Θεό και είναι κάτι πλήρως αόρατο στο γυμνό μάτι του ανθρώπου. Ωστόσο, είναι κάτι
επίσης επιτακτικό και που κανένας δεν μπορεί να αλλάξει. Ο Θεός λέει: «όσοι Μου
αντιτάσσονται θα λαμβάνουν το παίδεμά Μου έως την αιωνιότητα. Επειδή είμαι ένας Θεός
ζηλότυπος, δεν θα λυπηθώ έτσι απλά τους ανθρώπους για όλα όσα έχουν κάνει». Γιατί ο Θεός
μιλάει τόσο απόλυτα; Και γιατί ενσαρκώθηκε στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Από
τα λόγια του Θεού μπορεί να διαφανεί ο σκοπός Του: Δεν έχει έρθει για να σώσει τους
ανθρώπους ή για να τους συμπονέσει, να τους φροντίσει ή να τους προστατέψει, αλλά για να
παιδέψει όλους εκείνους που Του αντιτάσσονται. Ο Θεός λέει: «Κανένας δεν μπορεί να
αποφύγει το παίδεμά Μου». Ο Θεός ζει με σάρκα και οστά και, επιπλέον, είναι ένα κανονικό
πρόσωπο. Ωστόσο, δεν συγχωρεί τους ανθρώπους για την αδυναμία τους να Τον γνωρίσουν
υποκειμενικά. Αντιθέτως, επειδή είναι κανονικός, καταδικάζει όλους τους ανθρώπους για τις
αμαρτίες τους, παιδεύει όλους εκείνους που αντικρίζουν τη σάρκα Του, κι έτσι γίνονται θυσίες
για όλους εκείνους που δεν ανήκουν στον λαό του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.
Αλλά αυτός δεν είναι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της ενσάρκωσης του Θεού. Ο
Θεός ενσαρκώνεται κυρίως για να πολεμήσει, σώμα με σώμα, τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα
και να τον εξευτελίσει μέσα από τη μάχη. Επειδή η τεράστια δύναμη του Θεού γίνεται πιο
εμφανής μέσα από μια σωματική μάχη με τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, παρά μέσα από μια
πνευματική μάχη, ο Θεός μάχεται ενσαρκωμένος για να καταδείξει τις πράξεις και την
παντοδυναμία Του. Εξαιτίας της ενσάρκωσης του Θεού, αναρίθμητοι «αθώοι» άνθρωποι
καταδικάστηκαν, αμέτρητοι ρίχτηκαν στην κόλαση και δέχτηκαν το παίδεμα, βιώνοντας
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σωματικό πόνο. Αυτή είναι η εκδήλωση της δίκαιης διάθεσης του Θεού και, ανεξαρτήτως από
το πόσο αλλάζουν αυτοί που σήμερα αντιτάσσονται στον Θεό, η ακέραια διάθεση του Θεού
δεν θα αλλάξει ποτέ. Άπαξ και καταδικαστούν, οι άνθρωποι θα παραμείνουν καταδικασμένοι
για πάντα, χωρίς τη δυνατότητα να ανακάμψουν ποτέ. Η διάθεση του ανθρώπου είναι
ανίκανη να μοιάσει σ’ αυτήν του Θεού. Απέναντι σ’ εκείνους που αντιτάσσονται στον Θεό, οι
άνθρωποι είναι μια έτσι και μια αλλιώς, αμφιταλαντεύονται αριστερά και δεξιά, έχουν
σκαμπανεβάσματα και είναι ανίκανοι να διατηρήσουν μια συνεχή και σταθερή στάση, άλλοτε
τους μισούνε παράφορα, άλλοτε τους νιώθουν κοντά τους. Οι σημερινές συνθήκες έχουν
επέλθει επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το έργο του Θεού. Γιατί ο Θεός λέει λόγια όπως:
«Οι άγγελοι είναι, εξάλλου, άγγελοι, ο Θεός είναι, εξάλλου, Θεός, οι δαίμονες είναι, εξάλλου,
δαίμονες, οι φαύλοι εξακολουθούν να είναι φαύλοι και οι άγιοι εξακολουθούν να είναι άγιοι»;
Δεν μπορείτε να το κατανοήσετε; Μήπως δεν θυμάται καλά ο Θεός; Γι’ αυτό, ο Θεός λέει:
«ανάλογα με το είδος τους, οι άνθρωποι βρίσκουν και πάλι τον δρόμο τους, εν αγνοία τους,
πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους». Από αυτό μπορεί να φανεί ότι σήμερα ο Θεός έχει
ήδη ταξινομήσει όλα τα πράγματα στις οικογένειές τους, ώστε να μην υπάρχει πλέον
«ατέρμονος κόσμος», και οι άνθρωποι δεν τρώνε πλέον από το ίδιο μεγάλο τσουκάλι, αλλά
κάνουν το καθήκον τους στο σπίτι τους, παίζοντας τον ρόλο τους. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο
του Θεού κατά τη δημιουργία του κόσμου. Αφότου οι άνθρωποι ταξινομηθούν σύμφωνα με το
είδος τους, και «τρώνε το δικό τους γεύμα», ο Θεός θα ξεκινήσει να τους κρίνει. Ως
αποτέλεσμα, ο Θεός εκστόμισε τα ακόλουθα λόγια: «Θα επαναφέρω την προηγούμενη
κατάσταση της δημιουργίας, θα επαναφέρω τα πάντα σε αυτό που ήταν αρχικά, αλλάζοντας
εκ βάθρων τα πάντα, έτσι ώστε τα πάντα να επιστρέψουν στην αγκαλιά του σχεδίου Μου».
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος όλου του έργου του Θεού, και δεν είναι δύσκολο να το
καταλάβει κανείς. Ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο Του. Μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί
εμπόδιο στο έργο Του; Θα μπορούσε ο Θεός να σκίσει το συμβόλαιο που έχει συναφθεί
ανάμεσα σ’ Αυτόν και τον άνθρωπο; Ποιος μπορεί να αλλάξει αυτό που γίνεται από το
Πνεύμα του Θεού; Θα μπορούσε να είναι κάποιος από τους ανθρώπους;
Στο παρελθόν, οι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι υπήρχε ένας νόμος στα λόγια του Θεού:
Μόλις ο Θεός μιλούσε, σύντομα τα λόγια Του γίνονταν πράξη. Δεν υπήρχε καμία αναλήθεια σ’
αυτό. Από τότε που ο Θεός είπε ότι θα παιδέψει όλους τους ανθρώπους και, επιπλέον, από
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τότε που εξέδωσε τα διοικητικά διατάγματα, γίνεται εμφανές ότι το έργο του Θεού έχει
πραγματοποιηθεί έως έναν βαθμό. Το σύνταγμα που θεσπίστηκε για όλους τους ανθρώπους
στο παρελθόν, αφορούσε τις ζωές τους και τη συμπεριφορά τους απέναντι στον Θεό. Δεν
έφτανε στη ρίζα, δεν έλεγε ότι ήταν βασισμένο στο πεπρωμένο του Θεού, παρά ήταν
βασισμένο στη συμπεριφορά του ανθρώπου εκείνον τον καιρό. Τα σημερινά διοικητικά
διατάγματα είναι ασυνήθιστα, μιλάνε για το πώς «Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους
ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα ανάλογα με τις πράξεις τους». Χωρίς προσεκτική
ανάγνωση, δεν εντοπίζεται κανένα πρόβλημα σ’ αυτό. Επειδή μόνο κατά την τελική εποχή ο
Θεός κάνει τα πάντα να ακολουθήσουν το είδος τους. Αφότου το διαβάσουν αυτό, οι
περισσότεροι άνθρωποι μένουν απορημένοι και μπερδεμένοι, εξακολουθούν να είναι άτονοι,
δεν βλέπουν το επείγον των καιρών, άρα δεν το εκλαμβάνουν αυτό ως προειδοποίηση. Γιατί,
σε αυτό το σημείο, τα διοικητικά διατάγματα, τα οποία ανακοινώνονται σε ολόκληρο το
σύμπαν, γίνονται γνωστά στον άνθρωπο; Αυτοί οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν όλα εκείνα τα
πράγματα στο σύμπαν; Μήπως ο Θεός προσθέσει μετά περαιτέρω συμπόνοια προς αυτούς
τους ανθρώπους; Έχουν βγάλει δύο κεφάλια αυτοί οι άνθρωποι; Όταν ο Θεός παιδέψει τους
ανθρώπους ολόκληρου του σύμπαντος, όταν επέλθουν όλα τα είδη καταστροφών, ως
αποτέλεσμα αυτών των καταστροφών θα συντελεστούν αλλαγές στον ήλιο και τη σελήνη και,
όταν λάβουν τέλος αυτές οι καταστροφές, ο ήλιος και η σελήνη θα έχουν αλλάξει, και αυτό
είναι η αποκαλούμενη μετάβαση. Αρκεί να ειπωθεί ότι οι συμφορές του μέλλοντος θα είναι
οδυνηρές. Η νύχτα μπορεί να αντικαταστήσει την ημέρα, ο ήλιος μπορεί να μην εμφανιστεί
για έναν χρόνο, μπορεί να περάσουν πολλοί μήνες με αφόρητη ζέστη, η σελήνη μπορεί να
βρίσκεται πάντοτε στη χάση της απέναντι στην ανθρωπότητα, μπορεί να συμβεί το παράδοξο
της ταυτόχρονης ανατολής του ήλιου και της σελήνης, κλπ. Τελικά, μετά από πολλούς κύκλους
αλλαγών, με την πάροδο του χρόνου, αυτά θα ανανεωθούν. Ο Θεός δίνει ιδιαίτερη προσοχή
στη διευθέτηση όσων συμπαρατάσσονται με τον διάβολο. Γι’ αυτό, σκόπιμα λέει: «Από τα
ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν». Όσο
αυτοί οι «άνθρωποι» θα εξακολουθούν να μη φανερώνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, ο
Θεός θα εκμεταλλεύεται πάντα την υπηρεσία που παρέχουν. Ως αποτέλεσμα, δεν δίνει
σημασία στις πράξεις τους, δεν τους αποδίδει καμία «ανταμοιβή» όταν τα πηγαίνουν καλά,
ούτε μειώνει τον «μισθό» τους όταν η απόδοσή τους είναι κακή. Ως εκ τούτου, τους αγνοεί,
τους γυρνάει την πλάτη. Δεν αλλάζει ξαφνικά λόγω της «καλοσύνης» τους, επειδή
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ανεξάρτητα από τον χρόνο και το μέρος, η ουσία του ανθρώπου δεν αλλάζει, ακριβώς όπως το
συμβόλαιο που συνάφθηκε ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, ακριβώς όπως λένε οι
άνθρωποι: «Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, ο κόσμος να χαλάσει». Γι’ αυτό, ο Θεός απλώς
ταξινομεί αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους λαμβάνει εύκολα υπόψη Του. Από τον καιρό
της δημιουργίας μέχρι σήμερα, ο διάβολος δεν έχει ποτέ του συμπεριφερθεί με καλό τρόπο.
Ανέκαθεν διέκοπτε, ενοχλούσε και εναντιωνόταν. Όταν ο Θεός πράττει ή ομιλεί, ο διάβολος
προσπαθεί πάντοτε να παίρνει μέρος, αλλά ο Θεός δεν δίνει σημασία. Όταν γίνεται αναφορά
στον διάβολο, η οργή του Θεού ξεχύνεται ασταμάτητη. Επειδή ο διάβολος δεν ανήκει σ’
αυτούς με το Πνεύμα, δεν υπάρχει καμία σύνδεση, μόνο απόσταση και διαχωρισμός. Από την
αποκάλυψη των επτά σφραγίδων και μετά, η κατάσταση της γης υποβαθμίζεται ολοένα πιο
πολύ, όλα τα πράγματα «συμβαδίζουν απόλυτα με τις επτά σφραγίδες», χωρίς να μένουν ούτε
ελάχιστα πίσω. Μέσα από τα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι φαίνονται στον Θεό σαστισμένοι,
δεν έχουν ακόμα επ’ ουδενί αφυπνιστεί. Για να φτάσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο, για να
αναδυθεί η δύναμη όλων των ανθρώπων και, επιπλέον, για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού
στην κορύφωσή του, ο Θεός θέτει στους ανθρώπους μια σειρά από ερωτήματα, σαν να τους
φουσκώνει τις κοιλιές, και γι’ αυτό ανεφοδιάζει όλους τους ανθρώπους. Επειδή οι άνθρωποι
δεν έχουν πραγματικό ανάστημα, με βάση τις δεδομένες συνθήκες, όσοι φουσκώνουν είναι
καλοί που πληρούν τα πρότυπα, ενώ όσοι δεν φουσκώνουν είναι άχρηστα σκουπίδια. Αυτή
είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο και ο στόχος της μεθόδου με την οποία ομιλεί.
Συγκεκριμένα, ο Θεός λέει: «Μήπως όταν είμαι κάτω στη γη, δεν είμαι ο ίδιος όπως όταν είμαι
στον ουρανό; Μήπως όταν είμαι στον ουρανό, δεν μπορώ να κατέβω στη γη; Μήπως όταν
είμαι κάτω στη γη, δεν Μου αξίζει να ανέλθω στον ουρανό;» Αυτά τα ερωτήματα φέρνουν
ακόμα πιο κοντά τους ανθρώπους στο να γνωρίσουν τον Θεό. Από τα λόγια του Θεού φαίνεται
το επείγον θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να το εκπληρώσουν και ο Θεός
προσθέτει επανειλημμένως προϋποθέσεις, γι’ αυτό υπενθυμίζει σε όλους τους ανθρώπους να
γνωρίσουν τον επουράνιο Θεό στη γη και να γνωρίσουν τον Θεό που είναι στους ουρανούς
αλλά ζει στη γη.
Από τα λόγια του Θεού μπορούν να διαφανούν οι καταστάσεις του ανθρώπου: «Όλοι οι
άνθρωποι καταβάλλουν προσπάθεια στα λόγια Μου, πραγματοποιούν δικές τους έρευνες για
την εξωτερική Μου μορφή, αλλά όλοι τελικά αποτυγχάνουν και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα
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να επιδείξουν. Αντιθέτως, ισοπεδώνονται από τα λόγια Μου και δεν τολμάνε να
ξανασηκωθούν». Ποιος μπορεί να καταλάβει τη θλίψη του Θεού; Ποιος μπορεί να
παρηγορήσει την καρδιά του Θεού; Ποιος είναι κοντά στην καρδιά του Θεού σε αυτό που ο
Θεός ζητά; Όταν οι άνθρωποι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, απαρνούνται τον εαυτό
τους και βρίσκονται πραγματικά στο έλεος των ενορχηστρώσεων του Θεού. Σταδιακά, καθώς
αποκαλύπτουν την πραγματική τους καρδιά, καθένας ακολουθεί τους ομοίους του, και έτσι
γίνεται εμφανές ότι η ουσία των αγγέλων είναι η αγνή υπακοή στον Θεό. Συνεπώς, ο Θεός
λέει: «Η ανθρωπότητα εκτίθεται στην αρχική της μορφή». Όταν το έργο του Θεού φτάσει σε
αυτό το στάδιο, όλο το έργο του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί. Ο Θεός δεν φαίνεται να λέει ποτέ
ότι αποτελεί υπόδειγμα για τους υιούς και τον λαό Του. Αντιθέτως, εστιάζει στο να κάνει
όλους τους ανθρώπους να δείξουν την αρχική τους μορφή. Καταλαβαίνετε το πραγματικό
νόημα από αυτά τα λόγια;

Κεφάλαιο 27
Σήμερα, τα λόγια του Θεού έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, που σημαίνει ότι το
δεύτερο μέρος της εποχής της κρίσεως έχει κορυφωθεί. Όμως δεν έχει φτάσει στην
υψηλότερη κορυφή. Αυτό το χρονικό διάστημα, ο τόνος του Θεού έχει αλλάξει, δεν είναι ούτε
περιγελαστικός ούτε κωμικός, και δεν χτυπά ούτε βλαστημά. Ο Θεός έχει απαλύνει τον τόνο
των λόγων Του. Τώρα ο Θεός αρχίζει να «ανταλλάσει συναισθήματα» με τον άνθρωπο. Ο
Θεός συνεχίζει το έργο της εποχής της κρίσεως και ανοίγει το μονοπάτι για την επόμενη
ενότητα του έργου, ώστε όλες οι ενότητες του έργου Του να συνδέονται μεταξύ τους. Από τη
μία μιλάει για την «ισχυρογνωμοσύνη και την κατ’ εξακολούθηση υποτροπή του ανθρώπου»,
ενώ από την άλλη λέει «Στη χαρά και στη λύπη του χωρισμού και της επανασύνδεσης με τον
άνθρωπο». Όλα αυτά προκαλούν μια αντίδραση μες στις καρδιές των ανθρώπων,
συγκινώντας ακόμα και τις πιο μουδιασμένες ανθρώπινες καρδιές. Όταν ο Θεός λέει αυτά τα
λόγια, αποσκοπεί κυρίως να κάνει όλους τους ανθρώπους να πέσουν κάτω ενώπιόν Του, χωρίς
να βγάζουν άχνα, στο υπέρτατο τέλος, και μόνο αφότου «εκδηλώσω τις ενέργειές Μου θα Με
γνωρίσουν οι πάντες μέσα από την ίδια τους την αποτυχία». Η γνώση που έχουν οι άνθρωποι
αυτής της περιόδου για τον Θεό παραμένει εντελώς επιφανειακή, δεν είναι πραγματική
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γνώση. Παρόλο που προσπαθούν όσο πιο σκληρά μπορούν, είναι ανίκανοι να ανταποκριθούν
στο θέλημα του Θεού. Σήμερα, τα λόγια του Θεού έχουν φτάσει στο ζενίθ τους, όμως οι
άνθρωποι παραμένουν ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οπότε είναι ανίκανοι να εισέλθουν στις
ομιλίες του εδώ και του τώρα —κάτι που δείχνει ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι εντελώς
διαφορετικοί. Βάσει αυτού, όταν τα λόγια του Θεού φτάσουν σ’ ένα τέλος, οι άνθρωποι θα
μπορούν να εκπληρώσουν μόνο τα κατώτερα πρότυπα του Θεού. Αυτά είναι τα μέσα με τα
οποία πραγματοποιεί ο Θεός το έργο Του σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πέρα
για πέρα διαφθαρεί από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, οπότε ο Θεός πρέπει να εργαστεί με
σκοπό να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι των εκκλησιών δίνουν λίγη
περισσότερη προσοχή στα λόγια του Θεού, αλλά η πρόθεση του Θεού είναι να μπορέσουν να
Τον γνωρίσουν μέσα από τα λόγια Του. Δεν υπάρχει διαφορά εδώ; Ωστόσο, όπως έχουν τα
πράγματα, ο Θεός δεν νοιάζεται πλέον για την αδυναμία του ανθρώπου και εξακολουθεί να
μιλάει, ανεξαρτήτως αν οι άνθρωποι είναι ικανοί να δεχθούν τα λόγια Του ή όχι. Σύμφωνα με
την πρόθεσή Του, τα λόγια Του θα λάβουν τέλος όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Του στη
γη. Όμως αυτό το έργο δεν είναι όπως στο παρελθόν. Πότε θα λάβουν τέλος οι ομιλίες του
Θεού, κανείς δεν ξέρει· πότε θα λάβει τέλος το έργο του Θεού, κανείς δεν ξέρει και πότε θα
αλλάξει η μορφή του Θεού, κανείς δεν ξέρει. Τέτοια είναι η σοφία του Θεού. Για να
αποφευχθούν τυχόν κατηγορίες από τον Σατανά και οποιαδήποτε παρεμβολή από εχθρικές
δυνάμεις, ο Θεός εργάζεται χωρίς να το γνωρίζει κανείς, και αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει
καμία αντίδραση από τους ανθρώπους στη γη. Παρόλο που έγινε κάποτε αναφορά στα
σημάδια της μεταμόρφωσης του Θεού, κανένας δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, γιατί ο
άνθρωπος το έχει ξεχάσει αυτό το θέμα και δεν του δίνει πλέον σημασία. Εξαιτίας των
επιθέσεων, τόσο από μέσα όσο κι από έξω —οι καταστροφές του εξωτερικού κόσμου και το
κάψιμο και η κάθαρση των λόγων του Θεού— οι άνθρωποι δεν είναι πλέον πρόθυμοι να
μοχθήσουν για τον Θεό, επειδή είναι υπερβολικά απασχολημένοι κοιτώντας τη δουλειά τους.
Όταν όλοι οι άνθρωποι αρνηθούν τη γνώση και την αναζήτηση του παρελθόντος, όταν όλοι οι
άνθρωποι θα έχουν δει ξεκάθαρα τον εαυτό τους, τότε θα αποτύχουν και ο εαυτός τους δεν θα
έχει πλέον θέση στην καρδιά τους. Μόνο τότε οι άνθρωποι θα λαχταρούν ειλικρινά τα λόγια
του Θεού, μόνο τότε τα λόγια του Θεού θα βρουν πραγματικά μια θέση στην καρδιά τους, και
μόνο τότε αυτά τα λόγια θα γίνουν η πηγή της ύπαρξής τους. Εκείνη τη στιγμή, το θέλημα του
Θεού θα έχει εκπληρωθεί. Όμως οι άνθρωποι του σήμερα απέχουν πολύ από αυτό. Κάποιοι
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από αυτούς δεν έχουν μετακινηθεί παρά ένα εκατοστό, και ο Θεός λέει ότι αυτό είναι «κατ’
εξακολούθηση υποτροπή».
Όλα τα λόγια του Θεού περιέχουν πολλά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός εξακολουθεί να θέτει
αυτά τα ερωτήματα; «Γιατί δεν μπορούν να μετανοήσουν και να ξαναγεννηθούν; Γιατί οι
άνθρωποι είναι πάντοτε πρόθυμοι να ζουν μέσα στον βάλτο, αντί για ένα μέρος χωρίς λάσπες;
[…]» Στο παρελθόν, ο Θεός εργαζόταν μέσω της απευθείας υπόδειξης πραγμάτων ή μέσω
απευθείας έκθεσης. Όμως, αφότου οι άνθρωποι είχαν υποβληθεί σε τρομερό πόνο, ο Θεός
σταμάτησε να μιλάει πλέον απευθείας. Από τη μία οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις δικές
τους ανεπάρκειες μέσα σε αυτά τα ερωτήματα και, από την άλλη, δράττονται του μονοπατιού
για να κάνουν πράξη. Επειδή όλοι οι άνθρωποι αρέσκονται να τρώνε αυτά που είναι άμεσα
διαθέσιμα, ο Θεός μιλάει όπως αρμόζει στις ανάγκες τους, τους παρέχει θέματα για να
αναλογιστούν, ώστε να μπορέσουν να τα αναλογιστούν. Αυτή είναι μία πτυχή της σημασίας
των ερωτημάτων του Θεού. Φυσικά, αυτή δεν είναι η σημασία κάποιων εκ των ερωτημάτων
Του, όπως: Μήπως δεν τους φέρθηκα καλά; Μήπως τους υπέδειξα τη λάθος κατεύθυνση;
Μήπως τους οδηγώ στην κόλαση; Ερωτήματα σαν αυτά υποδεικνύουν τις αντιλήψεις που
έχουν οι άνθρωποι στα βάθη της καρδιάς τους. Παρόλο που τα στόματά τους δεν το λένε, η
αμφιβολία κατακλύζει την καρδιά τους και πιστεύουν ότι τα λόγια του Θεού τους
απεικονίζουν ως καλούς χωρίς λόγο. Φυσικά, τέτοιου είδους άνθρωποι δεν έχουν το γνώθι
σαυτόν, αλλά τελικά θα παραδεχτούν την ήττα από τα λόγια του Θεού, αυτό είναι
αναπόφευκτο. Στη συνέχεια αυτών των ερωτημάτων, ο Θεός θα πει επίσης: «Θα συντρίψω
όλα τα έθνη, πόσο μάλλον την οικογένεια του ανθρώπου». Όταν οι άνθρωποι αποδεχτούν το
όνομα του Θεού, όλα τα έθνη θα κλονιστούν εξ αυτού, οι άνθρωποι θα αλλάξουν σταδιακά τη
νοοτροπία τους και στις οικογένειες οι σχέσεις πατέρα και γιου, μητέρας και κόρης ή μεταξύ
των συζύγων θα πάψουν να υπάρχουν. Επιπλέον, οι συγγενείς θα αποξενωθούν ακόμα
περισσότερο μεταξύ τους, θα ενταχθούν στη μεγαλύτερη οικογένεια και η κανονικότητα της
ζωής σχεδόν όλων των οικογενειών θα καταρρακωθεί. Εξαιτίας αυτού, η έννοια της
οικογένειας στις καρδιές των ανθρώπων θα γίνει ολοένα πιο θολή.
Γιατί, στα λόγια του Θεού σήμερα, έχει γίνει τόση αναφορά στην «ανταλλαγή
συναισθημάτων» με τους ανθρώπους; Φυσικά, αυτό γίνεται επίσης προκειμένου να
επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, από το οποίο φαίνεται ότι η καρδιά του Θεού είναι
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γεμάτη ανησυχία. Ο Θεός λέει: «όταν είμαι Εγώ θλιμμένος, ποιος μπορεί να Με παρηγορήσει
με την καρδιά του;» Ο Θεός λέει αυτά τα λόγια επειδή η θλίψη έχει κατακλύσει την καρδιά
Του. Επειδή οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να δώσουν κάθε προσοχή στο θέλημα του Θεού, είναι
πάντοτε ακόλαστοι και δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Κάνουν ό,τι τους αρέσει,
επειδή είναι πολύ ταπεινοί, πάντοτε συγχωρούν τον εαυτό τους και δεν νοιάζονται για το
θέλημα του Θεού. Επειδή, όμως, οι άνθρωποι διαφθείρονται συνεχώς από τον Σατανά μέχρι
σήμερα και είναι ανίκανοι να απελευθερωθούν, ο Θεός λέει: «Πώς να γλιτώσουν από τα
δόντια του αδηφάγου λύκου; Πώς να απελευθερωθούν από τις απειλές και τους πειρασμούς
του;» Οι άνθρωποι ζούνε μέσα στη σάρκα, μέσα στο στόμα του πεινασμένου λύκου. Εξαιτίας
αυτού, και επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν καμία αυτεπίγνωση και μονίμως επιδίδονται και
ενδίδουν στην ακολασία, ο Θεός δεν μπορεί παρά να ανησυχεί. Όσο περισσότερο ο Θεός τους
το θυμίζει αυτό, τόσο καλύτερα νιώθουν στην καρδιά τους και τόσο περισσότερο θέλουν να
συνδεθούν με τον Θεό. Μόνο τότε ο άνθρωπος και ο Θεός θα τα πάνε καλά, χωρίς να τους
χωρίζει τίποτα ή να υπάρχει απόσταση μεταξύ τους. Σήμερα, όλη η ανθρωπότητα περιμένει
την άφιξη της ημέρας του Θεού, συνεπώς η ανθρωπότητα δεν έχει ποτέ προχωρήσει προς τα
εμπρός. Ωστόσο, ο Θεός λέει: «Όταν λάμψει ο Ήλιος της δικαιοσύνης, η Ανατολή θα φωτιστεί
και, στη συνέχεια, θα φωτίσει με τη σειρά της ολόκληρο το σύμπαν, φτάνοντας στον καθένα».
Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός αλλάξει τη μορφή Του, η Ανατολή θα είναι αυτή που θα φωτιστεί
πρώτη και η χώρα της Ανατολής θα είναι η πρώτη που θα παραγκωνιστεί, για να ακολουθήσει
η ανανέωση των υπόλοιπων χωρών από νότο προς βορρά. Αυτή είναι η σειρά και όλα θα
γίνουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και, μόλις θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση, όλοι οι
άνθρωποι θα δουν. Σύμφωνα με αυτήν τη σειρά πραγματοποιεί ο Θεός το έργο Του. Όταν
αντικρίσουν αυτήν την ημέρα, οι άνθρωποι θα είναι πανευτυχείς. Γίνεται εμφανές από την
επείγουσα πρόθεση του Θεού ότι αυτή η ημέρα δεν απέχει πολύ.
Το δεύτερο και το τρίτο μέρος των σημερινών λόγων προκαλούν δάκρυα αγωνίας, σε
όλους εκείνους που αγαπούν τον Θεό. Οι καρδιές τους σκοτεινιάζουν αμέσως και εφεξής όλοι
οι άνθρωποι κατακλύζονται από απύθμενη θλίψη εξαιτίας της καρδιάς του Θεού. Μόνον αφού
ο Θεός ολοκληρώσει το έργο Του επί της γης, θα νιώσουν οι άνθρωποι ανακούφιση. Αυτή
είναι η γενική τάση. «Ο θυμός φουντώνει στην καρδιά Μου, συνοδεία ενός χειμαρρώδους
αισθήματος θλίψης. Όταν τα μάτια Μου αντικρίζουν τις πράξεις των ανθρώπων και κάθε λέξη
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και ενέργειά τους ως σιχαμερές, η οργή Μου αναβλύζει και στην καρδιά Μου υπάρχει μια πιο
έντονη αίσθηση των αδικιών που επικρατούν στον κόσμο των ανθρώπων, κάτι που Με κάνει
να θλίβομαι ακόμα περισσότερο. Επιθυμώ να δώσω εδώ και τώρα ένα τέλος στη σάρκα των
ανθρώπων. Δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να προβεί στην αυτοκάθαρσή του
μέσα στη σάρκα, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του μέσα στη σάρκα.
Μήπως η “λειτουργία” της σάρκας είναι τόσο υπέροχη;» Σήμερα, στα λόγια του ο Θεός έχει
δημοσίως αποκαλύψει στον άνθρωπο όλη την ανησυχία που έχει στην καρδιά Του, χωρίς να
αποκρύπτει τίποτα. Όταν οι άγγελοι στον τρίτο ουρανό παίζουν μουσική για Εκείνον, ο Θεός
εξακολουθεί να λαχταρά τους ανθρώπους στη γη, και γι’ αυτό λέει: «Όταν οι άγγελοι παίζουν
μουσική για να Με δοξάσουν, αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλέσει τη συμπόνια Μου για τον
άνθρωπο. Αμέσως, η καρδιά Μου γεμίζει με θλίψη και Μου είναι αδύνατον να απαλλαχτώ
από αυτό το οδυνηρό συναίσθημα». Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός λέει τα λόγια: «Θα
διορθώσω τις αδικίες στον κόσμο των ανθρώπων. Θα φέρω εις πέρας το έργο Μου σε όλον
τον κόσμο με τα ίδια Μου τα χέρια, απαγορεύοντας στον Σατανά να βλάψει ξανά τον λαό
Μου, απαγορεύοντας στους εχθρούς να κάνουν ξανά ό,τι ευαρεστούνται. Θα γίνω Βασιλιάς
επί της γης και θα μεταφέρω εκεί τον θρόνο Μου, κάνοντας όλους τους εχθρούς Μου να
πέσουν στο έδαφος και να εξομολογηθούν ενώπιόν Μου τα εγκλήματά τους». Η θλίψη του
Θεού αυξάνει το μίσος Του απέναντι στους δαίμονες, οπότε αποκαλύπτει στις μάζες το τέλος
τους εκ των προτέρων. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ο Θεός επιθυμούσε από πάντοτε να
επανασυνδεθεί με όλους τους ανθρώπους και να φέρει την παλιά εποχή σ’ ένα τέλος. Όλοι οι
άνθρωποι αν σε όλο το σύμπαν αρχίζουν να κινούνται. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι
κάτω από το ουράνιο στερέωμα εισέρχονται στην καθοδήγηση του Θεού. Ως αποτέλεσμα, οι
σκέψεις τους αρχίζουν να επαναστατούν απέναντι στους αυτοκράτορές τους. Σύντομα, θα
ξεσπάσει χάος από τους λαούς του κόσμου και οι επικεφαλής όλων των χωρών θα τραπούν σε
φυγή προς κάθε κατεύθυνση, για να οδηγηθούν, εν τέλει, στην γκιλοτίνα από τον ίδιο τον λαό
τους. Αυτό θα είναι το ύστατο τέλος των βασιλέων των δαιμόνων. Εν τέλει, κανένας δεν θα
μπορέσει να γλιτώσει, όλοι θα πρέπει να περάσουν από αυτό. Σήμερα, αυτοί που είναι
«έξυπνοι» έχουν αρχίσει να οπισθοχωρούν. Βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά,
αξιοποιούν αυτήν την ευκαιρία για να υποχωρήσουν και να ξεφύγουν από τις κακουχίες της
καταστροφής. Όμως το λέω ευθέως, το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός κατά τις έσχατες
ημέρες είναι κυρίως η παίδευση του ανθρώπου, οπότε, πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι
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να έχουν την ικανότητα να ξεφύγουν; Σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Μία ημέρα, τα πάντα
μέσα στο σύμπαν θα πέσουν μέσα στον ορυμαγδό του πολέμου, οι άνθρωποι στη γη δεν θα
έχουν ποτέ ξανά ηγέτες, ολόκληρος ο κόσμος θα είναι σαν ένας σωρός από ψιλή άμμο, χωρίς
κυβερνήτες, ενώ οι άνθρωποι θα φροντίζουν μόνο για την ίδια τους τη ζωή, χωρίς να
υπολογίζουν κανέναν άλλον, καθώς τα πάντα ελέγχονται από το χέρι του Θεού. Γι’ αυτό ο
Θεός λέει «όλοι οι άνθρωποι διαλύουν τα διάφορα έθνη του κόσμου σύμφωνα με το θέλημά
Μου». Οι «τρομπέτες των αγγέλων», για τις οποίες μιλάει ο Θεός τώρα, αποτελούν ένα
σημάδι, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον άνθρωπο και, όταν οι τρομπέτες ηχήσουν
ξανά, τότε θα έχει φτάσει η έσχατη ημέρα του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή, όλη η παίδευση του
Θεού θα πέσει επάνω σε ολόκληρη τη γη. Αυτή θα είναι μια άκαρδη κρίση και η επίσημη
έναρξη του καιρού της παίδευσης. Ανάμεσα στους Ισραηλίτες, θα ακούγεται συχνά η φωνή
του Θεού που θα τους καθοδηγεί στα διαφορετικά περιβάλλονται και θα εμφανίζονται επίσης
εμπρός τους οι άγγελοι. Οι Ισραηλίτες θα φτάσουν στην τελείωση μέσα σε λίγους μόνο μήνες,
επειδή δεν θα χρειαστεί να περάσουν από το στάδιο της αποβολής του δηλητηρίου του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Θα είναι πιο εύκολο γι’ αυτούς να εισέλθουν στον σωστό δρόμο,
υπό διαφόρων ειδών καθοδήγηση. Από τις εξελίξεις στο Ισραήλ μπορεί να διαφανεί η
κατάσταση ολόκληρου του σύμπαντος, κι αυτό καταδεικνύει απλώς με πόσο γοργά βήματα
προχωράει το έργο του Θεού. «Ήγγικεν η ώρα! Θα θέσω το έργο Μου σε εφαρμογή, θα
βασιλέψω ως Βασιλέας μεταξύ των ανθρώπων!» Κατά το παρελθόν, ο Θεός βασίλευε μόνο
στους ουρανούς. Σήμερα βασιλεύει στη γη. Ο Θεός έχει ανακτήσει όλη την εξουσία Του και
έτσι έχει προβλεφθεί ότι κανένας άνθρωπος δεν θα ζει πλέον κανονική ανθρώπινη ζωή,
επειδή ο Θεός θα αναδιατάξει τους ουρανούς και τη γη και κανένας άνθρωπος δεν
επιτρέπεται να παρεμβληθεί. Εντούτοις, ο Θεός υπενθυμίζει συχνά στον άνθρωπο ότι
«Ήγγικεν η ώρα». Όταν οι Ισραηλίτες θα έχουν επιστρέψει όλοι στη χώρα τους —την ημέρα
που θα έχει πλήρως ανακτηθεί η χώρα του Ισραήλ— τότε θα έχει ολοκληρωθεί το σπουδαίο
έργο του Θεού. Χωρίς να το συνειδητοποιεί κανένας, οι άνθρωποι σε όλο το σύμπαν θα
επαναστατήσουν και οι χώρες ανά το σύμπαν θα πέφτουν όπως τα άστρα του ουρανού, όλα
θα γίνουν συντρίμμια εν ριπή οφθαλμού. Και αφότου τα αντιμετωπίσει αυτά, ο Θεός θα
οικοδομήσει την πολυαγαπημένη βασιλεία της καρδιάς Του.
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Κεφάλαιο 28
H κατάσταση των ανθρώπων είναι η εξής: όσο λιγότερα λόγια του Θεού καταλαβαίνουν,
τόσο πιο επιφυλακτικοί γίνονται προς τα υφιστάμενα μέσα εργασίας του Θεού. Αυτό, όμως,
δεν έχει καμία επίπτωση στο έργο του Θεού· όταν τα λόγια Του φτάσουν σε ένα ορισμένο
σημείο, οι καρδιές των ανθρώπων θα πειστούν με φυσικό τρόπο. Στη ζωή τους, όλοι
παθαίνουν εμμονή με τα λόγια του Θεού, και αρχίζουν, επίσης, να λαχταρούν τα λόγια Του
και, λόγω της συνεχoύς έκθεσης του Θεού, αρχίζουν να σιχαίνονται τον εαυτό τους. Κι όμως, ο
Θεός έχει εκφέρει και πολλά λόγια του τύπου: «Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί πλήρως όλα τα
λόγια Μου, το ανάστημά του θα είναι αντίστοιχο των επιθυμιών Μου, και οι εκκλήσεις του θα
αποδίδουν καρπούς, και δεν θα είναι μάταιες ή άκαρπες· ευλογώ τις εκκλήσεις των ανθρώπων
που είναι ειλικρινείς κι όχι προσποιητές». Στην ουσία, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να
αντιληφθούν πλήρως τα λόγια του Θεού, μπορούν μόνο να αντιληφθούν την επιφάνεια. Ο
Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια απλώς για να τους δώσει έναν στόχο να επιδιώξουν, να τους
κάνει να νιώσουν ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα αψήφιστα, αλλά παίρνει το έργο Του πολύ
σοβαρά· μόνον τότε θα έχουν την πίστη να επιδιώξουν κάτι. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι
ικετεύουν μόνο για λογαριασμό τους, όχι για το θέλημα του Θεού, αλλά ο Θεός δεν αλλάζει
στάση, τα λόγια Του απευθύνονται πάντοτε στη φύση του ανθρώπου. Παρόλο που οι
περισσότεροι άνθρωποι ικετεύουν σήμερα, δεν είναι ειλικρινείς —απλώς προσποιούνται. Η
κατάσταση όλων των ανθρώπων είναι τέτοια που «θεωρούν το στόμα Μου κέρας της
Αμάλθειας. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να αποκτήσουν κάτι από το στόμα Μου. Είτε
πρόκειται για κρατικά μυστικά ή για τα μυστήρια των ουρανών, είτε έχει να κάνει με τη
δυναμική του πνευματικού κόσμου ή με τον προορισμό της ανθρωπότητας». Λόγω της
περιέργειάς τους, οι άνθρωποι είναι όλοι πρόθυμοι να αναζητήσουν αυτά τα πράγματα, και
δεν επιθυμούν να κερδίσουν οτιδήποτε από τη ζωή που παρέχουν τα λόγια του Θεού. Γι’ αυτό
ο Θεός λέει: «Ο άνθρωπος έχει πολλές ελλείψεις μέσα του: Δεν χρειάζεται απλώς και μόνο
“συμπληρώματα διατροφής”, αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται “ψυχολογική υποστήριξη”
και “πνευματική τροφή”». Οι αντιλήψεις εντός των ανθρώπων είναι αυτές που έχουν
οδηγήσει στη σημερινή αρνητικότητα, και επειδή τα φυσικά τους μάτια είναι υπερβολικά
«φεουδαρχικά», δεν υπάρχει κανένα σθένος σε όσα λένε και κάνουν, και είναι επιπόλαιοι και
τσαπατσούληδες στα πάντα. Αυτές δεν είναι οι συνθήκες των ανθρώπων; Δεν θα έπρεπε οι
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άνθρωποι να βιαστούν και να το διορθώσουν αυτό, αντί να συνεχίζουν έτσι ακριβώς όπως
είναι; Τι όφελος έχει για τον άνθρωπο να γνωρίζει το μέλλον; Γιατί οι άνθρωποι αντιδρούν,
αφότου διαβάσουν κάποια από τα λόγια του Θεού, ενώ τα υπόλοιπα λόγια Του δεν έχουν
καμία επίδραση; Όταν ο Θεός λέει, για παράδειγμα: «Παρέχω μια θεραπεία για την
αρρώστια του ανθρώπου, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε όλοι
να αναρρώσουν πλήρως και έτσι ώστε, χάρη στη θεραπεία Μου, να επιστρέψουν στην
κανονικότητα», πώς γίνεται αυτά τα λόγια να μην έχουν καμία επίδραση στους ανθρώπους;
Δεν οφείλει να πετύχει ο άνθρωπος όλα όσα κάνει ο Θεός; Ο Θεός έχει ένα έργο να επιτελέσει
—οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ένα μονοπάτι στο οποίο μπορούν να βαδίσουν; Δεν αντίκεινται
έτσι στον Θεό; Στην ουσία, υπάρχει πολύ έργο, το οποίο οφείλουν να κάνουν οι άνθρωποι —
για παράδειγμα, πόσα γνωρίζουν για τον «μεγάλο κόκκινο δράκοντα» μέσα από τα λόγια
«Μισείτε πραγματικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα»; Τα λόγια του Θεού «Γιατί σας έχω
ρωτήσει τόσες φορές;» δείχνουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν τη φύση του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και ότι εξακολουθούν να μην μπορούν να εμβαθύνουν. Αυτό δεν
είναι το ίδιο το έργο που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος; Πώς μπορεί να λέγεται ότι ο άνθρωπος
δεν έχει έργο; Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ποιο θα ήταν το νόημα της ενσάρκωσης του Θεού; Μήπως
ο Θεός ενεργεί τσαπατσούλικα και επιπόλαια, απλώς και μόνο για να λέει ότι κάτι κάνει;
Μπορεί να ηττηθεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Ο Θεός λέει: «Έχω ήδη αρχίσει, και θα εκκινήσω το πρώτο στάδιο του έργου Μου για την
παίδευση από τον τόπο κατοικίας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα». Αυτά τα λόγια
απευθύνονται στο έργο στη θεϊκή φύση· οι σημερινοί άνθρωποι έχουν ήδη εισέλθει εκ των
προτέρων στην παίδευση, οπότε ο Θεός λέει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο του έργου Του.
Δεν κάνει τους ανθρώπους να υπομείνουν την παίδευση των συμφορών, αλλά την παίδευση
των λόγων. Επειδή, όταν αλλάζει ο τόνος των λόγων του Θεού, οι άνθρωποι δεν το
καταλαβαίνουν καθόλου, και κατόπιν αυτού, εισέρχονται όλοι στην παίδευση. Αφότου
υποβληθούν στην παίδευση, συμβαίνει αυτό που λέει ο Θεός[α]: «Στο εξής, θα εκτελείτε
επισήμως το καθήκον σας και θα Με δοξάζετε επισήμως σε όλους τους τόπους, εις τον αιώνα
τον άπαντα!» Αυτά είναι στάδια στο έργο του Θεού —αποτελούν το σχέδιό Του. Επιπλέον,
αυτοί που ανήκουν στον λαό του Θεού θα αντικρίσουν ιδίοις όμμασι τις μεθόδους με τις
οποίες γίνεται η παίδευση του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οπότε η καταστροφή ξεκινά
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επισήμως έξω απ’ αυτούς, στον κόσμο γύρω τους. Αυτό είναι ένα από τα μέσα με τα οποία ο
Θεός σώζει τους ανθρώπους. Εσωτερικά παιδεύονται και εξωτερικά επέρχεται καταστροφή —
δηλαδή τα λόγια του Θεού εκπληρώνονται. Συνεπώς, οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να
υποβληθούν σε παίδευση, παρά να υποστούν καταστροφή, και εξαιτίας αυτού παραμένουν.
Από τη μια, αυτό είναι το σημείο στο οποίο έχει φτάσει το έργο του Θεού· από την άλλη, αυτό
γίνεται για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη διάθεση του Θεού. Γι’ αυτό, ο
Θεός λέει: «Η ώρα που θα μπορεί να Με απολαμβάνει ο λαός Μου θα έρθει όταν θα έχει
παιδευθεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Το σχέδιό Μου είναι να κάνω τον λαό του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα να εξεγερθεί και να επαναστατήσει εναντίον του, και αυτή είναι η
μέθοδος με την οποία οδηγώ τον λαό Μου στην τελείωση, ενώ αποτελεί μια περίφημη
ευκαιρία για όλον τον λαό Μου να εξελιχθεί στη ζωή». Γιατί, ενώ ο Θεός λέει αυτά τα λόγια,
αυτά δεν προσελκύουν την προσοχή των ανθρώπων;
Μεγάλο χάος επικρατεί στις χώρες, επειδή η ράβδος του Θεού έχει ξεκινήσει να
διαδραματίζει τον ρόλο της επί γης. Το έργο του Θεού μπορεί να φανεί από την κατάσταση
της γης. Όταν ο Θεός λέει: «Τα νερά θα βουίξουν, τα βουνά θα γκρεμιστούν, οι μεγάλοι
ποταμοί θα διασκορπιστούν», αυτό συνιστά το αρχικό έργο της ράβδου επί γης, με το εξής
αποτέλεσμα: «Όλα τα νοικοκυριά επάνω στη γη θα διαλυθούν και όλα τα έθνη επί γης θα
κατακερματιστούν· θα αποτελούν παρελθόν οι ημέρες της επανένωσης μεταξύ συζύγων, οι
μητέρες δεν θα ξανασμίξουν ποτέ με τους γιους τους ούτε οι πατεράδες θα βρεθούν ξανά με
τις κόρες τους. Όλα όσα υπήρχαν επάνω στη γη θα συντριβούν από Μένα». Αυτή θα είναι η
γενική κατάσταση των οικογενειών επάνω στη γη. Φυσικά, αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να είναι
η κατάσταση όλων των οικογενειών, αλλά των περισσοτέρων. Από την άλλη, αναφέρεται στις
συνθήκες που θα βιώσουν οι άνθρωποι αυτού του ρεύματος στο μέλλον. Προβλέπει ότι, μόλις
υποβληθούν στην παίδευση των λόγων και οι άπιστοι υποστούν καταστροφή, δεν θα
υπάρχουν πλέον οικογενειακές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους στη γη· θα γίνουν όλοι ο
λαός του Σινείμ και θα είναι όλοι πιστοί στη βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, «θα αποτελούν
παρελθόν οι ημέρες της επανένωσης μεταξύ συζύγων, οι μητέρες δεν θα ξανασμίξουν ποτέ με
τους γιους τους ούτε οι πατεράδες θα βρεθούν ξανά με τις κόρες τους». Έτσι, οι οικογένειες
των ανθρώπων στη γη θα διαλυθούν, θα κομματιαστούν και αυτό θα είναι το τελικό έργο που
θα κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και επειδή ο Θεός θα διαδώσει αυτό το έργο σε ολόκληρο το
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σύμπαν, δράττεται της ευκαιρίας να αποσαφηνίσει τη λέξη «συναίσθημα» για τους
ανθρώπους, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούν ότι το θέλημα του Θεού είναι
να διαλύσει τις οικογένειες όλων των ανθρώπων, καθώς και να δείξει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί
την παίδευση για να επιλύσει όλες τις «οικογενειακές διαμάχες» που υπήρχαν στην
ανθρωπότητα. Αν δεν το έκανε, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να περατώσει το τελικό μέρος
του έργου του Θεού στη γη. Το τελικό μέρος των λόγων του Θεού απογυμνώνει τη μεγαλύτερη
αδυναμία των ανθρώπων —όλοι ζούνε στο συναίσθημα— οπότε ο Θεός δεν αποφεύγει
κανέναν τους, και εκθέτει τα μυστικά που έχουν κρυμμένα στην καρδιά τους όλοι οι
άνθρωποι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο για τους ανθρώπους να αποχωριστούν το συναίσθημα;
Μήπως αυτό ξεπερνάει τα πρότυπα της συνείδησης; Μπορεί η συνείδηση να εκπληρώσει το
θέλημα του Θεού; Μπορούν τα συναισθήματα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να
αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες; Στα μάτια του Θεού, το συναίσθημα είναι εχθρός Του —δεν
έχει εκφραστεί αυτό με σαφήνεια μέσα από τα λόγια του Θεού;
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «συμβαίνει αυτό που λέει ο Θεός».

Κεφάλαιο 29
Από το έργο που γίνεται από τους ανθρώπους, ένα μέρος αυτού γίνεται με απευθείας
εντολή από τον Θεό, μα για ένα άλλο μέρος του ο Θεός δεν παρέχει ανοικτές οδηγίες,
δείχνοντας επαρκώς ότι αυτό που γίνεται από τον Θεό σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα
—δηλαδή, πολλά παραμένουν κρυφά και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. Αλλά κάποια
πράγματα χρειάζεται να δημοσιοποιηθούν και υπάρχουν και κάποια που χρειάζεται να
αφήσουν τον άνθρωπο μπερδεμένο και σαστισμένο· αυτό είναι που απαιτείται από το έργο
του Θεού. Για παράδειγμα, η άφιξη του Θεού από τους ουρανούς ανάμεσα στον άνθρωπο:
πώς κατέφθασε, ποια στιγμή ακριβώς κατέφθασε ή το αν οι ουρανοί και η γη και όλα τα
πράγματα υπέστησαν αλλαγές ή όχι —σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι χρειάζεται να
παραμείνουν μπερδεμένοι. Αυτό βασίζεται επίσης σε πραγματικές περιστάσεις, γιατί η
ανθρώπινη σάρκα αυτή καθεαυτή δεν είναι ικανή να εισέλθει στο πνευματικό βασίλειο. Έτσι,
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ακόμα κι αν ο Θεός λέει ξεκάθαρα πώς ήρθε από την ουρανό στη γη, ή όταν λέει: «Την ημέρα
που όλα τα πράγματα αναστήθηκαν, ήρθα ανάμεσα στους ανθρώπους και πέρασα υπέροχα
μερόνυχτα μαζί τους» αυτά τα λόγια είναι σαν να μιλά κανείς σε έναν κορμό δέντρου, δεν
υπάρχει η παραμικρή αντίδραση, επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα βήματα του έργου του
Θεού. Ακόμα και όταν γνωρίζουν στ’ αλήθεια, πιστεύουν ότι ο Θεός πέταξε κάτω στη γη από
τον ουρανό σαν νεράιδα και αναγεννήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό μπορούν να
καταφέρουν οι σκέψεις του ανθρώπου. Είναι λόγω της ουσίας του ανθρώπου το ότι είναι
ανίκανος να καταλάβει την ουσία του Θεού, και είναι ανίκανος να καταλάβει την
πραγματικότητα του πνευματικού βασιλείου. Με την ουσία τους και μόνο, οι άνθρωποι θα
ήταν ανίκανοι να δράσουν σαν πρότυπο για τους άλλους, επειδή οι άνθρωποι είναι εγγενώς οι
ίδιοι, όχι διαφορετικοί. Έτσι, το να ζητήσει κανείς από έναν άνθρωπο να λειτουργήσει ως
πρότυπο για τους άλλους ή ως παράδειγμα προς μίμηση γίνεται φούσκα, γίνεται ατμός που
βγαίνει από το νερό. Ενώ, όταν ο Θεός λέει: «ο άνθρωπος βλέπει ένα μέρος αυτού που έχω και
αυτού που είμαι», αυτά τα λόγια αναφέρονται απλώς στην εμφάνιση του έργου που ο Θεός
κάνει ενσαρκωμένος· με άλλα λόγια, αναφέρονται στο πραγματικό πρόσωπο του Θεού —τη
θεϊκή φύση, που κυρίως αναφέρεται στη θεϊκή διάθεσή Του. Δηλαδή, από τους ανθρώπους
ζητείται να καταλάβουν πράγματα όπως το γιατί ο Θεός εργάζεται με αυτόν τον τρόπο, τι
πράγματα θα επιτευχθούν από τα λόγια του Θεού, τι επιθυμεί ο Θεός να επιτύχει στη γη, τι
επιθυμεί να κερδίσει ανάμεσα στους ανθρώπους, τις μεθόδους με τις οποίες μιλά ο Θεός και
ποια είναι η στάση του Θεού προς τον άνθρωπο. Μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα
για το οποίο ο άνθρωπος αξίζει να καυχιέται, δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα σ’ αυτόν που μπορεί
να θέσει ένα παράδειγμα για να το ακολουθήσουν οι άλλοι.
Λόγω της κανονικότητας του Θεού ενσαρκωμένου, λόγω της ανομοιότητας του Θεού στον
ουρανό και του ενσαρκωμένου Θεού, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει γεννηθεί από τον Θεό
στον ουρανό, είναι που ο Θεός λέει: «Πολλά χρόνια πέρασα ανάμεσα στους ανθρώπους, κι
όμως ποτέ δεν είχαν επίγνωση, ποτέ δεν Με έμαθαν». Ο Θεός λέει, επίσης: «Όταν τα βήματά
Μου φτάσουν σε όλο το σύμπαν και στα πέρατα της γης, ο άνθρωπος θα αρχίσει να
αναλογίζεται και όλοι οι άνθρωποι θα έρθουν σ’ Εμένα και θα υποκλιθούν εμπρός Μου και θα
Με λατρέψουν. Εκείνη θα είναι η μέρα της δόξας Μου, η μέρα της επιστροφής Μου και,
επίσης, η μέρα της αναχώρησής Μου». Μόνο αυτή είναι η μέρα κατά την οποία το αληθινό
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πρόσωπο του Θεού δείχνεται στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός
δεν καθυστερεί το έργο Του, και κάνει απλά το έργο που πρέπει να γίνει. Όταν κρίνει,
καταδικάζει σύμφωνα με τη στάση των ανθρώπων απέναντι στον ενσαρκωμένο Θεό. Αυτό
είναι από τα κύρια θέματα των ομιλιών του Θεού κατά την περίοδο αυτή. Για παράδειγμα, ο
Θεός λέει: «Έχω ξεκινήσει επίσημα, σε όλα τα μήκη και πλάτη του σύμπαντος, για την
τελευταία πράξη του σχεδίου διαχείρισής Μου. Από τη στιγμή αυτή κι έπειτα, όποιος δεν είναι
προσεκτικός, ενδέχεται να βυθιστεί μέσα σε ανελέητη παίδευση ανά πάσα στιγμή». Αυτό
είναι το περιεχόμενο του σχεδίου του Θεού, και δεν είναι καθόλου παράξενο, μα όλα είναι
βήματα του έργου. Οι άνθρωποι και οι γιοι του Θεού, ευρύτερα, στο μεταξύ, κρίνονται από
τον Θεό σύμφωνα με όλα όσα κάνουν στις εκκλησίες, κι έτσι ο Θεός λέει: «Καθώς επιτελώ το
έργο Μου, όλοι οι άγγελοι αναχωρούν για την αποφασιστική μάχη μαζί Μου και είναι
αποφασισμένοι να εκπληρώσουν τις επιθυμίες Μου στο τελικό στάδιο, ώστε οι άνθρωποι στη
γη να παραδοθούν ενώπιόν Μου σαν τους αγγέλους, και να μην επιθυμούν καθόλου να
αντιτεθούν σε Μένα, χωρίς πια να κάνουν τίποτα επαναστατικό απέναντί Μου. Αυτή είναι η
δυναμική του έργου Μου σε όλο το σύμπαν». Αυτή είναι η διαφορά του έργου που διεξάγει ο
Θεός στη γη· εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα σύμφωνα με το προς ποιον απευθύνονται.
Σήμερα, οι άνθρωποι των εκκλησιών έχουν όλοι μια καρδιά που λαχταρά, και έχουν αρχίσει
να τρώνε και να πίνουν τα λόγια του Θεού —κάτι που αρκεί για να δείξει ότι το έργο του Θεού
πλησιάζει στο τέλος του. Το να κοιτάζει κάτω Εκείνος από τον ουρανό είναι παρόμοιο με το να
κοιτάζει και πάλι θλιβερές σκηνές από μαραμένα κλαδιά και πεσμένα φύλλα, από λάσπη που
φυσά ο άνεμος, μοιάζει λες και μια αποκάλυψη πρόκειται να συμβεί στον άνθρωπο, λες και
όλα πρόκειται να ερημώσουν. Ίσως λόγω της ευαισθησίας του Πνεύματος, πάντα υπάρχει ένα
αίσθημα δυστυχίας στην καρδιά, με ένα ψήγμα ηρεμίας και άνεσης, αναμεμειγμένο όμως και
με θλίψη. Αυτή μπορεί να είναι μια απεικόνιση των λόγων του Θεού, «ο άνθρωπος ξυπνά, τα
πάντα στη γη βρίσκονται σε τάξη και οι ημέρες της επιβίωσης στη γη δεν υπάρχουν πλέον,
επειδή έχω φτάσει!» Οι άνθρωποι ίσως γίνουν κάπως αρνητικοί αφού ακούσουν αυτά τα
λόγια, ή μπορεί να απογοητευτούν λίγο από το έργο του Θεού, ή μπορεί να εστιάσουν στην
αίσθηση του πνεύματός τους. Μα πριν από την ολοκλήρωση του έργου Του στη γη, ο Θεός δεν
θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να φερθεί τόσο ανόητα ώστε να δώσει στους ανθρώπους
μια τέτοια αυταπάτη. Αν έχεις στ’ αλήθεια τέτοια συναισθήματα, αυτό σημαίνει ότι δίνεις
υπερβολική προσοχή στα συναισθήματά σου, ότι είσαι κάποιος που πράττει όπως θέλει και
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δεν αγαπά τον Θεό· σημαίνει ότι οι άνθρωποι εστιάζουν υπερβολικά στο υπερφυσικό, και δεν
δίνουν καθόλου προσοχή στον Θεό. Λόγω του χεριού του Θεού, όσο και αν προσπαθήσουν οι
άνθρωποι να ξεφύγουν, δεν είναι ικανοί να ξεφύγουν από κάτι τέτοιο. Ποιος μπορεί να
ξεφύγει από το χέρι του Θεού; Πότε η θέση και οι περιστάσεις σου δεν ρυθμίστηκαν από τον
Θεό; Είτε υποφέρεις, είτε είσαι ευλογημένος, πώς θα μπορούσες να ξεφύγεις από το χέρι του
Θεού; Αυτό δεν είναι ανθρώπινο ζήτημα, είναι εξ ολοκλήρου αυτό που χρειάζεται ο Θεός —
ποιος δεν θα υπάκουγε λόγω αυτού;
«Θα χρησιμοποιήσω την παίδευση για να εξαπλώσω το έργο Μου ανάμεσα στους
Εθνικούς, δηλαδή θα χρησιμοποιήσω βία εναντίον όλων των Εθνικών. Φυσικά, το έργο αυτό
θα διεξάγεται ταυτόχρονα με το έργο Μου ανάμεσα στους εκλεκτούς». Με τα λόγια αυτά, ο
Θεός ξεκινά γι’ αυτό το έργο σε όλο το σύμπαν και είναι ένα βήμα του έργου του Θεού που
έχει ήδη προχωρήσει μέχρι αυτό το σημείο· κανείς δεν μπορεί να αντιστρέψει τα πράγματα.
Η καταστροφή θα τακτοποιήσει μια μερίδα της ανθρωπότητας, κάνοντάς τους να χαθούν μαζί
με τον κόσμο. Όταν ο σύμπαν δεχτεί επισήμως την παίδευση, ο Θεός εμφανίζεται επισήμως
σε όλους τους λαούς. Και λόγω της εμφάνισής Του, οι άνθρωποι παιδεύονται. Επιπλέον, ο
Θεός είπε, επίσης: «Όταν ανοίγω επίσημα τον πάπυρο είναι η στιγμή που οι άνθρωποι σε όλο
το σύμπαν παιδεύονται, η στιγμή που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υπόκεινται σε
δοκιμασίες». Από αυτό μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι το περιεχόμενο των επτά
σφραγίδων είναι το περιεχόμενο της παίδευσης, δηλαδή υπάρχει μια καταστροφή στις επτά
σφραγίδες. Έτσι, σήμερα, οι επτά σφραγίδες δεν έχουν ανοιχθεί ακόμα· οι «δοκιμασίες» που
αναφέρονται εδώ είναι η παίδευση που υποφέρει ο άνθρωπος, και ανάμεσα σε αυτήν την
παίδευση μια ομάδα ανθρώπων θα κερδίσει —εκείνοι που δέχονται επισήμως την
«πιστοποίηση» που χορηγείται από τον Θεό, κι έτσι αυτοί θα αποτελέσουν τον λαό στη
βασιλεία του Θεού. Αυτές είναι οι καταβολές των υιών και των ανθρώπων του Θεού και
σήμερα δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα, απλώς θέτουν τα θεμέλια για μελλοντικές εμπειρίες.
Αν κάποιος έχει την αληθινή ζωή, θα μπορέσουν να κρατηθούν σταθεροί κατά τις δοκιμασίες,
και αν δεν έχουν τη ζωή, αυτό αποδεικνύει επαρκώς ότι το έργο του Θεού δεν είχε καμία
επίδραση πάνω τους, ότι ψαρεύουν σε θολά νερά, ότι δεν εστιάζουν στα λόγια του Θεού.
Λόγω του ότι αυτό είναι το έργο των εσχάτων ημερών, που είναι το να έρθει αυτή η εποχή στο
τέλος της, παρά το να συνεχιστεί το έργο, ο Θεός λέει: «Με άλλα λόγια, είναι η ζωή που ο
734

άνθρωπος ποτέ δεν βίωσε από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, κι έτσι λέγω ότι
επιτελώ έργο που δεν έχει επιτελεστεί ποτέ στο παρελθόν». Λέει, επίσης: «Επειδή η ημέρα
Μου πλησιάζει σε όλη την ανθρωπότητα, επειδή δε μοιάζει μακρινή, μα είναι μπροστά στα
μάτια του ανθρώπου». Σε παλαιές εποχές, ο Θεός κατέστρεψε προσωπικά πολλές πόλεις, κι
όμως καμία από αυτές δεν καταστράφηκε με τον ίδιο τρόπο όπως τον έσχατο καιρό. Αν και,
στο παρελθόν, ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα, τα Σόδομα του σήμερα δεν θα τύχουν της ίδιας
μεταχείρισης με το παρελθόν —δεν θα καταστραφούν άμεσα, μα πρώτα θα κατακτηθούν κι
έπειτα θα κριθούν και, τελικά, θα υποστούν την αιώνια τιμωρία. Αυτά είναι τα βήματα του
έργου, και στο τέλος, τα Σόδομα του σήμερα θα καταστραφούν εξ ολοκλήρου κατ’ ακολουθία
με την παρελθοντική καταστροφή του κόσμου —που είναι το σχέδιο του Θεού. Την ημέρα
κατά την οποία ο Θεός θα εμφανιστεί είναι η μέρα της επίσημης καταδίκης του, και δεν θα
εμφανιστεί για να τον σώσει. Έτσι, ο Θεός λέει: «Εμφανίζομαι στην ιερή βασιλεία, και
κρύβομαι από τη γη της βρομιάς». Επειδή τα Σόδομα του σήμερα είναι ακάθαρτα, ο Θεός δεν
εμφανίζεται στ’ αλήθεια σε αυτά, μα χρησιμοποιεί τα μέσα Του για να τα παιδεύσει —δεν το
βλέπετε; Μπορούμε να πούμε ότι κανείς στη γη δεν είναι ικανός να δει το αληθινό πρόσωπο
του Θεού. Ο Θεός δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στον άνθρωπο, και κανείς δεν ξέρει σε ποιο
επίπεδο του ουρανού βρίσκεται ο Θεός. Αυτό είναι που έχει επιτρέψει στους σημερινούς
ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Αν ήταν να δουν το πρόσωπο του Θεού,
θα ήταν σίγουρα ο καιρός κατά τον οποίον αποκαλύπτεται το τέλος τους, ο καιρός κατά τον
οποίον ο καθένας κατατάσσεται σύμφωνα με το είδος του. Σήμερα, τα λόγια στη θεϊκή φύση
δείχνονται απευθείας στον άνθρωπο, κάτι που προλέγει ότι οι έσχατες ημέρες της
ανθρωπότητας έχουν φτάσει, και δεν θα κρατήσουν για πολύ ακόμα. Αυτό είναι ένα από τα
σημάδια της υποβολής των ανθρώπων σε δοκιμασίες την εποχή που ο Θεός θα εμφανιστεί σε
όλους τους ανθρώπους. Έτσι, αν και οι άνθρωποι απολαμβάνουν τα λόγια του Θεού, έχουν
πάντα ένα δυσοίωνο συναίσθημα, σαν να πρόκειται να επέλθει σ’ αυτούς μια μεγάλη
καταστροφή. Οι σημερινοί άνθρωποι είναι σαν σπουργίτια σε παγωμένη γη, πάνω στους
οποίους φαίνεται λες κι ο θάνατος επιβάλλει την αποπληρωμή ενός χρέους και δεν τους
αφήνει τρόπο να επιβιώσουν. Λόγω του χρέους του θανάτου που οφείλει ο άνθρωπος, όλοι
νιώθουν ότι έχουν φτάσει οι έσχατες μέρες τους. Αυτό συμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων
σε όλο το σύμπαν, και παρόλο που αυτό δεν φαίνεται στα πρόσωπά τους, αυτό που βρίσκεται
στις καρδιές τους δεν μπορεί να κρυφτεί από τα μάτια Μου —αυτή είναι η πραγματικότητα
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του ανθρώπου. Ίσως, πολλά από τα λόγια είναι κάπως κακώς επιλεγμένα —μα αυτά ακριβώς
τα λόγια είναι που επαρκούν για να απεικονίσουν το πρόβλημα. Καθένα από τα λόγια που
λέγονται από το στόμα του Θεού θα εκπληρωθεί, είτε πρόκειται για λόγια του παρελθόντος,
είτε για του παρόντος· θα κάνουν τα γεγονότα να εμφανιστούν ενώπιον του ανθρώπου,
χάρμα οφθαλμών, και τον καιρό εκείνο θα καταλήξουν σαστισμένοι και μπερδεμένοι. Δεν
έχεις δει ακόμα καθαρά τι εποχή είναι σήμερα;

Κεφάλαιο 30
Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να κατανοούν λιγάκι τον λόγο του Θεού, αλλά κανένας από
αυτούς δεν εμπιστεύεται τα συναισθήματά του. Φοβούνται πολύ μην πέσουν στην άρνηση.
Έτσι, είναι πάντα μεταξύ χαράς και λύπης. Εύλογα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ζωή όλων
των ανθρώπων είναι γεμάτη πόνο. Επιπλέον, υπάρχει ραφινάρισμα στην καθημερινή ζωή
όλων των ανθρώπων, αλλά μπορώ να πω ότι κανένας δεν κερδίζει καθημερινά την
απελευθέρωση του πνεύματός του και είναι σαν να τους πιέζουν τρία μεγάλα βουνά πάνω στο
κεφάλι τους. Κανενός η ζωή δεν είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη όλη την ώρα —ακόμη και
όταν είναι κάπως ευτυχισμένοι, απλώς προσπαθούν να τηρούν τα προσχήματα. Στην καρδιά
τους, οι άνθρωποι έχουν πάντα την αίσθηση ότι κάτι είναι ημιτελές. Έτσι, δεν είναι ακλόνητοι
στην καρδιά τους. Στη ζωή, τα πράγματα φαίνονται κενά και άδικα και όταν πρόκειται για
την πίστη στον Θεό, είναι πολυάσχολοι και δεν έχουν χρόνο, ή δεν έχουν χρόνο να φάνε και
να πιουν τον λόγο του Θεού ή δεν ξέρουν πώς να φάνε και να πιουν τον λόγο του Θεού σωστά.
Κανείς από αυτούς δεν έχει γαλήνη και διαύγεια, και σταθερότητα στην καρδιά του. Είναι λες
και πάντα ζούσαν κάτω από έναν νεφελώδη ουρανό, λες και ζουν σε έναν χώρο χωρίς
οξυγόνο, και αυτό έχει οδηγήσει τη ζωή τους σε σύγχυση. Ο Θεός πάντα μιλά κατευθείαν στις
αδυναμίες των ανθρώπων, τους χτυπάει πάντοτε στην αχίλλειο πτέρνα —δεν έχετε δει
καθαρά τον τόνο με τον οποίο Αυτός μιλάει πάντοτε; Ο Θεός δεν έδωσε ποτέ στους
ανθρώπους την ευκαιρία να μετανοήσουν και κάνει όλους τους ανθρώπους να ζουν στη
«σελήνη» χωρίς οξυγόνο. Από τις απαρχές μέχρι σήμερα, εξωτερικά, τα λόγια του Θεού έχουν
εκθέσει τη φύση του ανθρώπου, όμως κανείς δεν μπορεί να δει καθαρά την ουσία αυτών των
λόγων. Φαίνεται ότι αποκαλύπτοντας την ουσία του ανθρώπου, οι άνθρωποι κατορθώνουν να
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γνωρίσουν τον εαυτό τους και έτσι κατορθώνουν να γνωρίσουν τον Θεό, όμως αυτό δεν είναι
το μονοπάτι της ουσίας. Ο τόνος και το μεγαλύτερο βάθος των λόγων του Θεού δείχνουν τη
σαφή διαφορά μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Στα συναισθήματά τους, αυτό κάνει τους
ανθρώπους να πιστεύουν ασυνείδητα ότι ο Θεός είναι απρόσιτος και απροσπέλαστος. Ο Θεός
φανερώνει τα πάντα και φαίνεται ότι κανείς δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη σχέση
του Θεού με τον άνθρωπο. Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι ο στόχος όλων των ομιλιών του
Θεού είναι να χρησιμοποιήσει τον λόγο για να «καταρρίψει» όλους τους ανθρώπους,
επιτυγχάνοντας έτσι το έργο Του. Αυτά είναι τα στάδια του έργου του Θεού. Ωστόσο, οι
άνθρωποι δεν το πιστεύουν αυτό στο μυαλό τους. Πιστεύουν ότι το έργο του Θεού πλησιάζει
στο αποκορύφωμά του, ότι προσεγγίζει το πιο διακριτό του αποτέλεσμα, ώστε να κατακτήσει
τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τουτέστιν να κάνει τις εκκλησίες να ακμάσουν και κανείς να
μην έχει αντιλήψεις για τον ενσαρκωμένο Θεό, ή να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ας διαβάσουμε
όμως τι λέει ο Θεός: «Στο μυαλό των ανθρώπων, ο Θεός είναι Θεός, και η επαφή μαζί Του δεν
είναι εύκολη, ενώ ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και δεν πρέπει να πέσει εύκολα στην ακολασία
[…] και ως εκ τούτου, είναι πάντοτε ταπεινοί και καρτερικοί ενώπιόν Μου. Δεν είναι σε θέση
να είναι συμβατοί μ’ Εμένα, διότι έχουν πάρα πολλές αντιλήψεις». Από αυτό μπορεί να
συναχθεί ότι, ανεξάρτητα από το τι λέει ο Θεός ή τι κάνει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι είναι
εντελώς ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό. Λόγω του ρόλου που διαδραματίζει η ουσία τους,
ό,τι κι αν κάνουν, είναι, εν τέλει, ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό. Έτσι, το έργο του Θεού θα
τελειώσει όταν οι άνθρωποι δουν τον εαυτό τους ως τον υιό της κόλασης. Δεν υπάρχει λόγος ο
Θεός να εξαπολύσει την οργή Του στους ανθρώπους ή να τους καταδικάσει άμεσα ή τελικά να
τους καταδικάσει σε θάνατο για να ολοκληρώσει τη συνολική διαχείρισή Του. Απλώς μιλάει
περί ανέμων και υδάτων με τον δικό Του ρυθμό, λες και η ολοκλήρωση του έργου Του είναι
κάτι τυχαίο, κάτι που επιτυγχάνεται στον ελεύθερο χρόνο Του χωρίς την παραμικρή
προσπάθεια. Εξωτερικά, φαίνεται ότι το έργο του Θεού είναι επείγον —όμως ο Θεός δεν έχει
κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα παρά μόνο μιλάει. Το έργο στις εκκλησίες δεν είναι της ίδιας
μεγάλης κλίμακας όπως κατά το παρελθόν: Ο Θεός δεν προσθέτει ανθρώπους, ούτε τους
αποβάλλει ούτε τους εκθέτει —αυτό το έργο είναι υπερβολικά ασήμαντο. Φαίνεται λες και ο
Θεός δεν έχει πρόθεση να επιτελέσει τέτοιου είδους έργο. Απλώς μιλάει λίγο για ό,τι οφείλει
να κάνει, κατόπιν γυρίζει την πλάτη Του και εξαφανίζεται χωρίς ίχνος —κάτι το οποίο,
φυσικά, αποτελεί το σκηνικό της ολοκλήρωσης των ομιλιών Του. Και όταν φτάσει αυτή η
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στιγμή, όλοι οι άνθρωποι θα ξυπνήσουν από τον λήθαργό τους. Η ανθρωπότητα κοιμάται
ληθαργικά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια, οι άνθρωποι τρέχουν από εδώ και
από εκεί στα όνειρά τους, και φωνάζουν και μέσα στα όνειρά τους, ανίκανοι να μιλήσουν για
την αδικία μέσα στην καρδιά τους. Έτσι, «αισθάνονται μια μικρή μελαγχολία στην καρδιά
τους» —αλλά όταν ξυπνήσουν, θα ανακαλύψουν τα πραγματικά γεγονότα και θα
αναφωνήσουν: «Ώστε αυτό συμβαίνει!» Έτσι, λέγεται ότι «Σήμερα, οι περισσότεροι
άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται. Μόνο όταν ακούγεται ο ύμνος της βασιλείας,
ανοίγουν τα νυσταγμένα μάτια τους και αισθάνονται μια μικρή μελαγχολία στην καρδιά
τους».
Κανενός το πνεύμα δεν έχει απελευθερωθεί ποτέ, κανενός το πνεύμα δεν είναι ανέμελο
και χαρούμενο. Όταν το έργο του Θεού τελειώσει οριστικά, το πνεύμα των ανθρώπων θα
απελευθερωθεί, διότι ο καθένας θα έχει ταξινομηθεί ανάλογα με το είδος, οπότε θα είναι όλοι
ακλόνητοι στην καρδιά τους. Είναι λες και οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα μακρινό ταξίδι και
οι καρδιές τους σταθεροποιούνται όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Όταν φτάνουν στην
πατρίδα, οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται πλέον ότι ο κόσμος είναι κενός και άδικος, αλλά θα
ζουν γαλήνια στο σπίτι τους. Αυτές θα είναι οι συνθήκες μεταξύ όλων των ανθρώπων.
Επομένως, ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι «δεν κατάφεραν ποτέ να απελευθερωθούν από τα
δεσμά του Σατανά». Κανείς δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση ενώ είναι
στη σάρκα. Προς το παρόν, ας αφήσουμε κατά μέρος αυτά που λέει ο Θεός για τις διάφορες
πραγματικές καταστάσεις του ανθρώπου και ας μιλήσουμε μόνο για τα μυστήρια, τα οποία ο
Θεός δεν έχει αποκαλύψει ακόμα στον άνθρωπο. «Αμέτρητες φορές με έχουν κοιτάξει οι
άνθρωποι χλευαστικά, σαν να ήταν καλυμμένο το σώμα Μου από αγκάθια και τους φαινόταν
αποκρουστικό, κι επομένως, οι άνθρωποι Με αποστρέφονται και πιστεύουν ότι είμαι
ασήμαντος». Αντιθέτως, στην ουσία, το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου αποκαλύπτεται
με τα λόγια του Θεού: Είναι καλυμμένος με αγκάθια, δεν υπάρχει τίποτα ευχάριστο πάνω του,
και έτσι το μίσος του Θεού για τον άνθρωπο αυξάνεται, διότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα
παραπάνω από έναν ακανθώδη σκαντζόχοιρο που δεν διαθέτει τίποτα το απολαυστικό. Εκ
πρώτης όψεως, αυτά τα λόγια φαίνεται ότι περιγράφουν τις αντιλήψεις του ανθρώπου για τον
Θεό —αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός ζωγραφίζει ένα πορτραίτο του ανθρώπου με βάση
την εικόνα του. Αυτά τα λόγια είναι ο προσδιορισμός του ανθρώπου από τον Θεό και είναι λες
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και ο Θεός έχει ψεκάσει με στερεωτικό την εικόνα του ανθρώπου. Συνεπώς, η εικόνα του
ανθρώπου στέκεται ψηλά σε όλο το σύμπαν, και μάλιστα εκπλήσσει τους ανθρώπους. Από
τότε που ξεκίνησε να μιλάει, ο Θεός παρέθετε τις δυνάμεις Του για μια μεγάλη μάχη με τον
άνθρωπο. Είναι σαν ένας πανεπιστημιακός καθηγητής άλγεβρας, ο οποίος περιγράφει τα
γεγονότα για τον άνθρωπο και αυτό που αποδεικνύεται από τα γεγονότα που παραθέτει —τα
αποδεικτικά στοιχεία— πείθουν απόλυτα όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος όλων
των λόγων του Θεού, και εξαιτίας αυτού, ο Θεός πετάει τυχαία αυτά τα μυστήρια λόγια στον
άνθρωπο: «Δεν έχω, εν συντομία, ουδεμία αξία στην καρδιά του ανθρώπου, είμαι ένα
αναλώσιμο χρηστικό αντικείμενο». Μετά την ανάγνωση αυτών των λόγων, οι άνθρωποι δεν
μπορούν παρά να πουν μια προσευχή στην καρδιά τους, και κατορθώνουν να αναγνωρίσουν
το χρέος τους στον Θεό, γεγονός που τους κάνει να καταδικάσουν τους εαυτούς τους, τους
κάνει να πιστεύουν ότι ο άνθρωπος οφείλει να πεθάνει και δεν έχει την παραμικρή αξία. Ο
Θεός λέει: «Εξαιτίας αυτού βρίσκομαι στην κατάσταση που βρίσκομαι σήμερα», το οποίο,
όταν συνδέεται με τις σημερινές πραγματικές συνθήκες, αναγκάζει τους ανθρώπους να
καταδικάσουν τον εαυτό τους. Δεν είναι άραγε αυτή η αλήθεια; Αν ήσουν φτιαγμένος να
γνωρίζεις τον εαυτό σου, θα μπορούσαν φράσεις όπως: «Θα έπρεπε πράγματι να πεθάνω!»
να ακουστούν από το στόμα σου; Αυτές είναι οι αληθινές συνθήκες του ανθρώπου, και δεν
αξίζει να τις αναλύουμε υπερβολικά —είναι απλώς ένα κατάλληλο παράδειγμα.
Κατά μία έννοια, όταν ο Θεός εκλιπαρεί τη συγχώρεση και την ανοχή του ανθρώπου, οι
άνθρωποι βλέπουν ότι ο Θεός τους περιγελά και κατά μία άλλη έννοια, βλέπουν και τη δική
τους επαναστατικότητα —απλώς περιμένουν τον Θεό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για τον άνθρωπο. Εκτός αυτού, αναφορικά με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ο Θεός λέει ότι
δεν διαθέτει άριστη γνώση της φιλοσοφίας για τη ζωή που έχει ο άνθρωπος ή της γλώσσας
του ανθρώπου. Έτσι, από τη μία πλευρά αυτό κάνει τους ανθρώπους να συγκρίνουν αυτά τα
λόγια με τον πρακτικό Θεό και από την άλλη, βλέπουν την πρόθεση του Θεού στα λόγια Του
—ο Θεός τους χλευάζει, διότι κατανοούν ότι ο Θεός αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο του
ανθρώπου και δεν μιλάει πράγματι στους ανθρώπους για τις πραγματικές συνθήκες του Θεού.
Η έμφυτη σημασία των λόγων του Θεού διαπνέεται από χλευασμό, περίγελο, γέλιο και μίσος
εναντίον του ανθρώπου. Είναι λες και σε όλα όσα κάνει, ο άνθρωπος διαστρεβλώνει τον νόμο
και δωροδοκείται. Οι άνθρωποι είναι πόρνες, και όταν ο Θεός ανοίγει το στόμα Του για να
μιλήσει, τρέμουν από φόβο, φοβούνται πολύ ότι θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια γι’
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αυτούς, και θα ντροπιαστούν τόσο που δεν θα μπορούν να αντικρίσουν κανέναν. Τα γεγονότα
όμως δεν αλλάζουν. Ο Θεός δεν σταματάει τις ομιλίες Του εξαιτίας της «μετάνοιας» του
ανθρώπου. Όσο περισσότερο αισχύνονται οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο ο Θεός τους
κοιτάει κατά πρόσωπο με πύρινο βλέμμα. Τα λόγια από το στόμα Του θέτουν όλα τα άσχημα
έργα του ανθρώπου επί τάπητος —αυτό είναι δίκαιο και αντικειμενικό, αυτό αποκαλείται
Qingtian[α], αυτό συνιστά κρίση από το ανώτατο δικαστήριο των ανθρώπων. Συνεπώς, όταν οι
άνθρωποι διαβάζουν τον λόγο του Θεού, ξαφνικά παθαίνουν καρδιακή προσβολή, η
αρτηριακή πίεση τους αυξάνεται, λες και πάσχουν από στεφανιαία νόσο, λες και μια
εγκεφαλική αιμορραγία θα τους στείλει πίσω στον δυτικό παράδεισο να συναντήσουν τους
προγόνους τους —αυτή είναι η αντίδρασή τους όταν διαβάζουν τον λόγο του Θεού. Ο
άνθρωπος αποδυναμώνεται από χρόνια σκληρής εργασίας, είναι άρρωστος εσωτερικά και
εξωτερικά, όλος ο οργανισμός του νοσεί, από την καρδιά ως τα αιμοφόρα αγγεία του, το παχύ
έντερο, το λεπτό έντερο, το στομάχι, τους πνεύμονες, τα νεφρά και ούτω καθεξής. Δεν
υπάρχει τίποτα υγιές σε ολόκληρο το σώμα του. Έτσι, το έργο του Θεού δεν φτάνει σε επίπεδο
που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο, αλλά αναγκάζει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον
εαυτό τους. Επειδή το σώμα του ανθρώπου προσβάλλεται από ιούς και επειδή γηράσκει, η
ημέρα του θανάτου του πλησιάζει και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Εντούτοις, αυτό είναι
μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Το εσωτερικό νόημα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, διότι
αναζητείται η πηγή της νόσου του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος που
ολοκληρώνεται το συνολικό έργο του Θεού δεν είναι ο χρόνος που ολοκληρώνεται το έργο Του
επί γης, διότι μόλις ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου, δεν θα υπάρχει τρόπος να
διεξαχθεί το έργο του μέλλοντος στη σάρκα, και το Πνεύμα του Θεού θα πρέπει να το
ολοκληρώσει. Επομένως, ο Θεός λέει: «Ο χρόνος κατά τον οποίο ανοίγω επίσημα την
περγαμηνή είναι όταν παιδεύονται οι άνθρωποι σε όλο το σύμπαν, όταν το έργο Μου φτάσει
στο αποκορύφωμά του, όταν οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο υποβάλλονται σε δοκιμασίες». Η
ώρα που τελειώνει το έργο στη σάρκα δεν είναι όταν το έργο του Θεού φτάσει στο
αποκορύφωμά του —η κορύφωση αυτού του χρονικού σημείου αναφέρεται απλώς στο έργο
κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου και δεν αποτελεί το αποκορύφωμα του συνολικού
σχεδίου διαχείρισης. Συνεπώς, οι απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο δεν είναι υψηλές.
Ζητά απλώς να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, υπηρετώντας έτσι το επόμενο στάδιο
του έργου, στο οποίο θα έχει επιτευχθεί το θέλημα του Θεού. Καθώς το έργο του Θεού
αλλάζει, η «μονάδα εργασίας» των ανθρώπων μεταβάλλεται. Σήμερα, είναι το στάδιο του
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έργου του Θεού επί γης, και έτσι πρέπει να εργάζονται στη βάση. Στο μέλλον, θα είναι
απαραίτητο να διοικηθεί το έθνος και, επομένως, θα αναλάβουν καθήκοντα στην «Κεντρική
Επιτροπή». Αν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να ασχοληθούν με διαδικασίες για
υπερπόντια ταξίδια. Σε τέτοιες στιγμές θα είναι στο εξωτερικό, μακριά από την πατρίδα τους
—αλλά αυτό θα έχει σχέση με τις απαιτήσεις του έργου του Θεού. Όπως έλεγαν οι άνθρωποι:
«Θα προσφέρουμε τη ζωή μας στον Θεό όταν είναι απαραίτητο» —δεν είναι αυτό το μονοπάτι
που θα πορευτούν οι άνθρωποι στο μέλλον; Ποιος έχει απολαύσει ποτέ τέτοια ζωή; Μπορεί
κανείς να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, να πάει στο εξωτερικό, να προσφέρει καθοδήγηση
στην ύπαιθρο, να ενσωματωθεί στους κοινούς ανθρώπους, καθώς και να μιλήσει για τα
σημαντικά θέματα του έθνους με μέλη οργανώσεων υψηλού επιπέδου. Και όταν είναι
απαραίτητο, μπορεί να δοκιμάσει προσωπικά τη ζωή στην κόλαση, κατόπιν μπορεί να
επιστρέψει και να εξακολουθήσει να απολαμβάνει τις ουράνιες ευλογίες —δεν είναι αυτές
άραγε οι ευλογίες του ανθρώπου; Ποιος έχει συγκριθεί ποτέ με τον Θεό; Ποιος έχει ταξιδέψει
ποτέ σε όλα τα έθνη; Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν
κάτι από κάποια λόγια του Θεού χωρίς υποδείξεις ή εξηγήσεις —απλώς δεν έχουν πίστη στον
εαυτό τους, γι’ αυτό το έργο του Θεού συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν
πάρα πολλές ελλείψεις —όπως είπε ο Θεός: «δεν έχουν τίποτα»— το σημερινό έργο τούς
δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες. Επιπλέον, η αδυναμία τους έχει, φυσικά, περιορίσει το
στόμα του Θεού —αυτά δεν είναι ακριβώς που παρεμποδίζουν το έργο του Θεού;
Εξακολουθείς να μην το βλέπεις; Όλα όσα λέει ο Θεός έχουν κρυφό νόημα. Όταν μιλάει ο
Θεός, ασχολείται με το προκείμενο ζήτημα και, όπως ένας μύθος, όλα όσα εκφράζει περιέχουν
βαθιά μηνύματα. Αυτά τα απλά λόγια περιέχουν βαθύ νόημα, και έτσι εξηγούν σημαντικά
ερωτήματα —σε αυτό δεν εξειδικεύονται τα λόγια του Θεού; Το ξέρεις αυτό;
Υποσημειώσεις:
α. Qingtian: Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ως αναφορά σε έναν δίκαιο δικαστή κατά την
αυτοκρατορική περίοδο.

Κεφάλαιο 31
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Η διάθεση του Θεού διαπνέει όλες τις ομιλίες του Θεού, αλλά ο κύριος άξονας των λόγων
Του αποκαλύπτει την επανάσταση όλων των ανθρώπων και αποκαλύπτει πράγματα όπως την
ανυπακοή, την απείθεια, την ανομία, την αδικία και την αδυναμία τους να αγαπούν αληθινά
τον Θεό. Έχει αυξηθεί σε τέτοιον βαθμό, ώστε ο Θεός έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι κάθε
πόρος στο σώμα των ανθρώπων περιέχει την εναντίωση στον Θεό, ότι ακόμη και τα τριχοειδή
αγγεία τους περιέχουν την ανυπακοή στον Θεό. Αν οι άνθρωποι δεν προσπαθήσουν να τα
εξετάσουν αυτά, θα είναι πάντα ανίκανοι να τα γνωρίσουν και δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα
παραμερίσουν. Τουτέστιν, ο ιός της εναντίωσης στον Θεό θα εξαπλωθεί σ’ αυτούς και τελικά
θα φαίνεται σαν τα λευκά αιμοσφαίρια να έχουν καταβροχθίσει τα ερυθρά αιμοσφαίρια τους,
αφήνοντας ολόκληρο το σώμα τους χωρίς ερυθρά αιμοσφαίρια. Στο τέλος, θα πεθάνουν από
λευχαιμία. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση του ανθρώπου και κανείς δεν μπορεί να το
αρνηθεί. Έχοντας γεννηθεί στη χώρα όπου κουρνιάζει κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας, υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο μέσα στον κάθε άνθρωπο που είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα του δηλητηρίου του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Έτσι, σε αυτό
το στάδιο του έργου, ο κύριος άξονας μέσα από τα λόγια του Θεού είναι να γνωρίζει κανείς
τον εαυτό του, να αρνείται τον εαυτό του, να απαρνείται τον εαυτό του και να σκοτώνει τον
εαυτό του. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό είναι το πρωταρχικό έργο του Θεού κατά τις έσχατες
ημέρες και ότι αυτός ο κύκλος έργου είναι ο πιο ολοκληρωμένος και λεπτομερής από όλους —
κάτι που δείχνει ότι ο Θεός σχεδιάζει να φέρει την εποχή στο τέλος. Κανείς δεν το περίμενε
αυτό, αλλά είναι κάτι που έχουν προβλέψει με τις αισθήσεις τους. Παρόλο που ο Θεός δεν το
εξέφρασε ρητά, οι αισθήσεις των ανθρώπων είναι πολύ οξείες —πάντα διαισθάνονται ότι ο
χρόνος τελειώνει. Μπορώ να πω ότι όσο περισσότερο αισθάνεται κανείς έτσι, τόσο
περισσότερο έχει σαφή γνώση της εποχής. Δεν είναι να βλέπουν τον κόσμο ως φυσιολογικό,
κι έτσι να αρνούνται τα λόγια του Θεού· αντιθέτως, είναι να γνωρίζουν το περιεχόμενο του
έργου του Θεού μέσω των μέσων με τα οποία εργάζεται ο Θεός. Αυτό καθορίζεται από τον
τόνο των λόγων του Θεού. Υπάρχει ένα μυστικό γύρω από τον τόνο των ομιλιών του Θεού, το
οποίο δεν έχει ανακαλύψει κανείς και είναι ακριβώς αυτό στο οποίο είναι πιο δύσκολο να
εισέλθουν οι άνθρωποι. Η κύρια αιτία που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν τον
λόγο του Θεού είναι ότι συνεχίζουν να έχουν άγνοια του τόνου με τον οποίο ο Θεός μιλάει —
και αν κατακτήσουν αυτό το μυστικό, θα μπορέσουν να γνωρίσουν τον λόγο του Θεού. Ο
λόγος του Θεού ακολουθεί πάντα μία αρχή: αναγκάζει τους ανθρώπους να γνωρίζουν ότι ο
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λόγος του Θεού είναι τα πάντα, και όλες οι δυσκολίες του ανθρώπου επιλύονται μέσω του
λόγου του Θεού. Από την οπτική γωνία του Πνεύματος, ο Θεός εξηγεί σαφέστατα τα έργα
Του, από την οπτική γωνία του ανθρώπου, αποκαλύπτει τις αντιλήψεις των ανθρώπων, από
την οπτική του Πνεύματος, λέει ότι ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση του θελήματός Του και από
την οπτική του ανθρώπου, λέει ότι έχει δοκιμάσει τις γλυκές, ξινές, πικρές και έντονες γεύσεις
της ανθρώπινης εμπειρίας, κι έρχεται με τον άνεμο και φεύγει με τη βροχή, ότι έχει βιώσει τη
δίωξη της οικογένειας, και έχει βιώσει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Αυτά είναι λόγια που
εκφράζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όταν Αυτός μιλάει στον λαό του Θεού, είναι
σαν ένας επιστάτης να επιπλήττει σκλάβους ή σαν κωμικό σκετς. Ο λόγος Του κάνει τους
ανθρώπους να κοκκινίσουν από ντροπή, χωρίς να μπορούν να κρυφτούν πουθενά από τη
ντροπή, σαν να έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις φεουδαρχικές αρχές για να δώσουν
ομολογία κάτω από σκληρά βασανιστήρια. Όταν Αυτός μιλάει στον λαό του Θεού, ο Θεός
είναι τόσο ασυγκράτητος όπως οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές πανεπιστημίου που
αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα μέσα στην κεντρική κυβέρνηση. Εάν όλα τα λόγια του Θεού ήταν
χλευαστικά, θα ήταν πιο δύσκολο να τα δεχτούν οι άνθρωποι. Έτσι, τα λόγια που εκφράζονται
από τον Θεό είναι ξεκάθαρα, δεν περιέχουν κρυπτογραφημένα μηνύματα για τον άνθρωπο,
αλλά επισημαίνουν την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου άμεσα —πράγμα που δείχνει
ότι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν είναι μόνο λόγια, αλλά πραγματική. Παρόλο που
οι άνθρωποι εκτιμούν την πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό όσον αφορά την
αγάπη τους για τον Θεό. Αυτό λείπει από τον άνθρωπο. Αν η αγάπη των ανθρώπων για τον
Θεό δεν είναι πραγματική, τότε το σύνολο των πάντων θα είναι κενό και απατηλό, σαν να
εξαφανίστηκαν όλα εξαιτίας αυτού. Εάν η αγάπη τους για τον Θεό υπερβαίνει τα σύμπαντα,
τότε το ίδιο θα ισχύει και για την θέση και την ταυτότητά τους, ακόμα και αυτά τα λόγια, θα
είναι πραγματικά και όχι κενά —το βλέπεις αυτό; Έχεις δει τις απαιτήσεις του Θεού από τον
άνθρωπο; Ο άνθρωπος δεν πρέπει απλώς να απολαμβάνει τις ευλογίες της θέσης, αλλά να
βιώνει την πραγματικότητα της θέσης. Αυτό ζητά ο Θεός από τον λαό του Θεού και από όλους
τους ανθρώπους και δεν είναι κάποια μεγάλη κενή θεωρία.
Γιατί ο Θεός εκφράζει αυτό τον τύπο του λόγου: «λες και ό,τι κάνω είναι μόνο για να τους
ευχαριστήσω, ως εκ τούτου νιώθουν συνεχώς αποστροφή για τις ενέργειές Μου»; Είσαι σε
θέση να μιλήσεις για τις πραγματικές εκδηλώσεις απέχθειας του ανθρώπου για τον Θεό; Στις
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αντιλήψεις των ανθρώπων, ο άνθρωπος και ο Θεός είναι «τρελά ερωτευμένοι» και σήμερα, η
λαχτάρα των ανθρώπων για τον λόγο του Θεού έχει φτάσει στο σημείο που επιθυμούν να
καταπιούν τον Θεό μονομιάς —όμως ο Θεός εκφράζει το εξής είδος λόγου: «Ο άνθρωπος με
περιφρονεί. Γιατί ο άνθρωπος ξεπληρώνει την αγάπη Μου με μίσος;» Αυτό δεν είναι το
κοίτασμα μεταλλευμάτων εντός των ανθρώπων; Αυτό δεν πρέπει να εξορυχθεί; Αυτό είναι το
πρόβλημα με την επιδίωξη των ανθρώπων, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί
και το λιοντάρι που εμποδίζει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Θεό πρέπει να απομακρυνθεί
χάριν του ανθρώπου —αυτό δεν πρέπει να γίνει; Επειδή, όπως ένας χοίρος, ο άνθρωπος δεν
έχει μνήμη και πάντα αποζητάει τις απολαύσεις, ο Θεός δίνει στον άνθρωπο το φάρμακο για
την αμνησία —Αυτός μιλάει περισσότερο, λέει περισσότερα, και αρπάζει τους ανθρώπους από
τα αυτιά και τους κάνει να ακούνε προσεκτικά και τους βάζει ακουστικά βαρηκοΐας. Όσον
αφορά κάποια λόγια Του, με το να ακουστούν μόνο μια φορά δεν λύνεται το πρόβλημα.
Πρέπει να ειπωθούν ξανά και ξανά, διότι «οι άνθρωποι υποφέρουν πάντα από λησμοσύνη στη
ζωή τους και οι ημέρες της ζωής όλων των ανθρώπων βρίσκονται σε αταξία». Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν από την κατάσταση στην οποία «διαβάζουν όταν
έχουν χρόνο, ακούν όταν είναι ελεύθεροι και τους αφήνει ήσυχους όταν δεν έχουν χρόνο. Αν
τα λόγια εκφράζονται σήμερα, δίνουν προσοχή, αλλά θα τα βάλουν στο πίσω μέρος του
μυαλού τους αν δεν ειπωθούν αύριο». Όσον αφορά τη φύση των ανθρώπων, αν ο Θεός
μιλούσε σήμερα για την πραγματική τους κατάσταση και κατόρθωναν να την γνωρίσουν εις
βάθος, τότε θα μετάνιωναν —αλλά κατόπιν θα επέστρεφαν στον παλιό τρόπο συμπεριφοράς
τους, αδιαφορώντας για τα λόγια του Θεού και επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω, κατόπιν
υπενθύμισης. Συνεπώς, όταν εργάζεσαι ή μιλάς, μην ξεχνάς αυτή την ουσία του ανθρώπου.
Θα ήταν λάθος να παραμερίσουμε αυτή την ουσία κατά τη διάρκεια του έργου. Κατά την
επιτέλεση όλου του έργου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μιλάμε υπό το πρίσμα των
αντιλήψεων των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσθέσεις τις δικές σου γνώσεις
στα λόγια του Θεού και να τα κοινωνήσεις. Αυτό είναι το μονοπάτι προσφοράς στους
ανθρώπους που τους επιτρέπει να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Προσφέροντας στους
ανθρώπους με βάση το περιεχόμενο των λόγων του Θεού, η κατανόηση της πραγματικής τους
κατάστασης θα καταστεί αναπόφευκτα δυνατή. Σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, αρκεί να
κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου και έτσι να προσφέρουμε σ’ αυτόν
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—και ως εκ τούτου, δεν θα πω περισσότερα από τα λόγια του Θεού επισημαίνοντας ότι «ο
Θεός αποδέχτηκε την πρόσκληση να καθίσει σε ένα φαγοπότι στη γη».

Κεφάλαιο 32
Τα λόγια του Θεού κάνουν τους ανθρώπους να ξύνουν το κεφάλι τους. Όταν μιλάει ο
Θεός είναι σαν να αποφεύγει τον άνθρωπο και να μιλάει στον αέρα, σαν να μην έχει καμία
πρόθεση να δώσει περισσότερη προσοχή στις πράξεις του ανθρώπου, αγνοώντας παντελώς το
ανάστημα του ανθρώπου, λες και τα λόγια που εκφράζει δεν απευθύνονται στις αντιλήψεις
των ανθρώπων, αλλά αποφεύγουν τον άνθρωπο, σύμφωνα με την αρχική πρόθεση του Θεού.
Για αναρίθμητους λόγους, τα λόγια του Θεού είναι ακατανόητα και ασύλληπτα για τον
άνθρωπο. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Ο αρχικός στόχος όλων των λόγων του Θεού δεν είναι
να κερδίσουν οι άνθρωποι τεχνογνωσία ή δεξιότητες. Αντίθετα, είναι ένα από τα μέσα με τα
οποία ο Θεός έχει εργαστεί από τις απαρχές μέχρι σήμερα. Φυσικά, από τα λόγια του Θεού οι
άνθρωποι κερδίζουν πράγματα που σχετίζονται με μυστήρια ή πράγματα που αφορούν τον
Πέτρο, τον Παύλο και τον Ιώβ —αλλά αυτό οφείλουν να επιτύχουν και αυτό μπορούν να
επιτύχουν και, όπως αρμόζει στο ανάστημά τους, αυτό έχει ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα.
Γιατί έχει εκφράσει τόσα πολλά λόγια ο Θεός, εφόσον το αποτέλεσμα που ζητά να επιτευχθεί
δεν είναι υψηλό; Αυτό συνδέεται με το παίδεμα για το οποίο μιλάει και, φυσικά, όλο αυτό
επιτυγχάνεται χωρίς να το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Σήμερα, οι άνθρωποι υφίστανται
μεγαλύτερο πόνο λόγω των επιθέσεων του λόγου του Θεού. Εκ πρώτης όψεως, κανένας από
αυτούς δεν φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να απελευθερώνονται
για να επιτελέσουν το έργο τους και οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ανυψωθεί ως ο λαός του
Θεού —και λόγω αυτού, οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν εισέλθει στην απόλαυση. Η
πραγματικότητα είναι ότι, από το ραφινάρισμα, όλοι έχουν εισέλθει σε πιο δριμύ παίδεμα.
Όπως λέει ο Θεός: «Τα στάδια του έργου Μου αλληλοσυνδέονται στενά, κάθε στάδιο βαίνει
σε υψηλότερο επίπεδο». Ο Θεός ανέσυρε τους παρόχους υπηρεσιών από το πηγάδι της
αβύσσου και τους έριξε στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, όπου το παίδεμα είναι πιο
οδυνηρό. Έτσι, υφίστανται ακόμα μεγαλύτερα δεινά, από τα οποία μετά βίας μπορούν να
ξεφύγουν. Δεν είναι αυτό το παίδεμα άραγε πιο οδυνηρό; Έχοντας εισέλθει σε μια υψηλότερη
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σφαίρα, γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται λύπη και όχι ευτυχία; Γιατί λέγεται ότι αφού
λυτρωθούν από τα χέρια του Σατανά, δίδονται στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα; Θυμάσαι όταν
ο Θεός είπε: «Το τελευταίο μέρος του έργου ολοκληρώνεται στην πατρίδα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα»; Θυμάσαι όταν ο Θεός είπε: «Τα έσχατα δεινά αποτελούν ισχυρή,
ακλόνητη μαρτυρία για τον Θεό ενώπιον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα»; Αν οι άνθρωποι
δεν δοθούν στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, πώς μπορούν να γίνουν μάρτυρες ενώπιόν του;
Ποιος έχει πει ποτέ λόγια όπως, «έχω κατατροπώσει τον διάβολο» αφού αυτοκτόνησε;
Αφαιρεί κανείς τη ζωή του αφού θεωρεί τη σάρκα του ως τον εχθρό —ποια είναι η
πραγματική σημασία αυτού; Γιατί ο Θεός το είπε αυτό; «Δεν κοιτάω τις ουλές των ανθρώπων,
αλλά εκεί όπου δεν υπάρχουν ουλές, το οποίο Με ικανοποιεί». Εάν ο Θεός ήθελε εκείνοι που
δεν έχουν ουλές να αποτελέσουν την έκφρασή Του, γιατί έχει εκφράσει με υπομονή και
σοβαρότητα τόσο πολλά λόγια από την οπτική γωνία του ανθρώπου, προκειμένου να
αντικρούσει τις αντιλήψεις των ανθρώπων; Γιατί να ασχοληθεί με αυτό; Γιατί να μπει στον
κόπο να κάνει κάτι τέτοιο; Έτσι αποδεικνύεται ότι έχει πραγματική σημασία η ενσάρκωση
του Θεού, ότι Εκείνος δεν θα «ξέγραφε» τη σάρκα αφού ενσαρκώθηκε και ολοκλήρωσε το
έργο Του. Γιατί λέγεται ότι «ο χρυσός δεν μπορεί να είναι καθαρός και ο άνθρωπος δεν
μπορεί να είναι τέλειος»; Πώς εξηγείται αυτή η φράση; Όταν ο Θεός μιλάει για την ουσία του
ανθρώπου, τι σημαίνουν τα λόγια Του; Στα μάτια των ανθρώπων, η σάρκα φαίνεται ανίκανη
για οτιδήποτε, ή πάρα πολύ ελλιπής. Στα μάτια του Θεού, αυτό δεν έχει καμία σημασία —
όμως οι άνθρωποι το θεωρούν τεράστιο ζήτημα. Λες είναι εντελώς ανίκανοι να το επιλύσουν
και πρέπει να το χειριστεί προσωπικά ένα ουράνιο σώμα —αυτή δεν είναι η αντίληψη των
ανθρώπων; «Στα μάτια των ανθρώπων, δεν είμαι παρά ένα “μικρό αστέρι” που κατήλθε από
τον ουρανό, ένα μικρό αστέρι στον ουρανό, και η άφιξή Μου επί γης σήμερα έγινε με εντολή
Θεού. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν καταλήξει σε περισσότερες ερμηνείες των λέξεων
“εαυτός Μου” και “Θεός”». Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία αξία, γιατί ο Θεός
αποκαλύπτει τις αντιλήψεις τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες; Μήπως είναι και αυτό η
σοφία του Θεού; Δεν είναι άραγε γελοία αυτά τα λόγια; Όπως λέει ο Θεός: «Παρόλο που έχω
εδραιώσει μια θέση στην καρδιά των ανθρώπων, δεν απαιτούν να κατοικώ εκεί. Αντ’ αυτού,
περιμένουν να έρθει ξαφνικά ο “Πανάγιος” στην καρδιά τους. Επειδή η ταυτότητά Μου είναι
πολύ “ασήμαντη”, δεν ταιριάζω με τις απαιτήσεις των ανθρώπων και γι’ αυτό Με εξάλειψαν».
Επειδή οι άνθρωποι εκτιμούν τον Θεό «υπερβολικά», πολλά πράγματα είναι «ανέφικτα» για
746

τον Θεό, γεγονός που Τον βάζει «σε δύσκολη θέση». Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι αυτό που
ζητούν από τον Θεό να κάνει, είναι να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις τους. Και δεν είναι
αυτό το πραγματικό νόημα της φράσης, «Ο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να πέσει θύμα της
δικής του ευφυΐας»; Αυτό πραγματικά εμπίπτει στην περίπτωση «το έξυπνο πουλί από τη
μύτη πιάνεται»! Στο κήρυγμά σας, ζητάτε από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον Θεό
των αντιλήψεων τους, και έχει φύγει ο Θεός των αντιλήψεων σας; Πώς μπορούν να
ερμηνευτούν τα λόγια του Θεού, «οι απαιτήσεις που θέτω στον άνθρωπο δεν είναι σε καμία
περίπτωση μεγάλες»; Δεν έχουν σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους αρνητικούς και
ανήθικους, αλλά να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σαφώς τον λόγο του Θεού, το
καταλαβαίνετε; Είναι ο ενσαρκωμένος Θεός πραγματικά ο «“εαυτός Μου” που είναι μέγας
και δυνατός» όπως φαντάζονται οι άνθρωποι;
Παρόλο που κάποιοι έχουν διαβάσει όλα τα λόγια που έχει εκφράσει ο Θεός και μπορούν
να συνοψίσουν τα βασικά τους σημεία, ποιος είναι σε θέση να μιλήσει για το ποιος είναι ο
απώτερος στόχος του Θεού; Αυτό λείπει από την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από ποια οπτική
γωνία μιλάει ο Θεός, ο γενικός Του στόχος είναι να κάνει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον
ενσαρκωμένο Θεό. Αν δεν υπήρχε κανένα ίχνος ανθρώπινης φύσης —αν το μόνο που είχε
Αυτός ήταν τα γνωρίσματα του Θεού στον ουρανό— τότε δεν θα χρειαζόταν ο Θεός να πει
τόσα πολλά. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό που λείπει από τους ανθρώπους χρησιμεύει ως υλικό
από πρώτο χέρι που συσχετίζεται με τα λόγια του Θεού. Τουτέστιν, αυτό που εκδηλώνεται
στον άνθρωπο είναι το υπόβαθρο του τι λέει ο Θεός για τις αντιλήψεις των ανθρώπων, και
έτσι οι άνθρωποι υπηρετούν τις ομιλίες του Θεού. Φυσικά, αυτό βασίζεται στο τι λέει ο Θεός
για τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να ειπωθεί ότι
συνδυάζεται η θεωρία με την πραγματικότητα, μόνο τότε θα αναγκαστούν πιο
αποτελεσματικά οι άνθρωποι να βάλουν στόχο να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Ποιο θα ήταν το
νόημα αν ο ενσαρκωμένος Θεός ήταν συμβατός με τις αντιλήψεις των ανθρώπων και ο Θεός
επίσης γινόταν μάρτυράς του εαυτού Του; Γι’ αυτό ακριβώς ο Θεός εργάζεται από την
αρνητική πλευρά, χρησιμοποιώντας τις αντιλήψεις των ανθρώπων για να αναδείξει τη μεγάλη
δύναμή Του. Δεν είναι αυτή η σοφία του Θεού; Ο Θεός κάνει για όλους μόνο καλό, άρα γιατί
να μην Τον δοξολογούμε αυτή τη στιγμή; Αν τα πράγματα έφταναν σε κάποιο σημείο ή
ερχόταν η μέρα, θα ήσουν, όπως ο Πέτρος, σε θέση να προσευχηθείς εκ βαθέων εν μέσω
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δοκιμασιών; Μόνο αν, όπως ο Πέτρος, είσαι ακόμα σε θέση να δοξολογείς τον Θεό όταν είσαι
στα χέρια του Σατανά, θα έχει αληθινό νόημα η «απελευθέρωση από τα δεσμά του Σατανά, η
υπέρβαση της σάρκας και η νίκη κατά του Σατανά». Δεν αποτελεί αυτή μια πιο πραγματική
μαρτυρία για τον Θεό; Μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τη «θεϊκή φύση
που έρχεται να δράσει και το επτάκις ενισχυμένο Πνεύμα που εργάζεται στον άνθρωπο», και
αυτό, επίσης, είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από το «Πνεύμα που βγαίνει από τη
σάρκα». Δεν είναι οι πράξεις αυτές πραγματικές; Συνήθιζες να δίνεις βάση στην
πραγματικότητα, αλλά γνωρίζεις όντως την πραγματικότητα σήμερα; «Οι απαιτήσεις που
θέτω στον άνθρωπο δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγάλες, εντούτοις οι άνθρωποι πιστεύουν
το αντίθετο. Έτσι, η “ταπεινοφροσύνη” τους αποκαλύπτεται στην κάθε κίνησή τους.
Πιθανότατα να πορευτούν πριν από Μένα ανοίγοντας την οδό για Μένα, τρέμοντας ότι θα
χαθώ, τρομοκρατημένοι ότι θα περιπλανηθώ στα αρχαία δάση βαθιά μέσα στα βουνά. Ως εκ
τούτου, οι άνθρωποι ανέκαθεν Με καθοδηγούσαν, τρέμοντας ότι θα μπω στο μπουντρούμι».
Ποια είναι η γνώση σας για αυτά τα απλά λόγια, είστε πραγματικά σε θέση να κατανοήσετε
τη ρίζα των λόγων του Θεού μέσα τους; Έχετε προσέξει για ποιες από τις αντιλήψεις σας έχει
εκφράσει αυτά τα λόγια ο Θεός; Προσέχετε κάθε μέρα αυτό το βασικό σημείο; Στην πρώτη
πρόταση του επόμενου μέρους, που ακολουθεί αμέσως μετά, λέει ο Θεός: «Ωστόσο, οι
άνθρωποι αγνοούν το θέλημά Μου και συνεχίζουν να προσεύχονται σ’ Εμένα για να τους
δώσω πράγματα, λες και τα πλούτη που τους έχω προσφέρει δεν είναι ικανά να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, λες και η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά». Σε αυτή
την πρόταση μπορείτε να δείτε ποιες αντιλήψεις έχετε μέσα σας. Ο Θεός δεν θυμάται ούτε
διερευνά τι κάνατε στο παρελθόν, γι’ αυτό μη σκέφτεστε πια τα ζητήματα του παρελθόντος.
Μεγαλύτερη σημασία έχει αν είστε σε θέση να δημιουργήσετε «το πνεύμα του Πέτρου την
έσχατη εποχή» στο μονοπάτι του μέλλοντος. Έχετε την πίστη να το επιτύχετε αυτό; Αυτό που
ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να μιμηθεί τον Πέτρο,
για να μπορέσουν τελικά οι άνθρωποι να σφυρηλατήσουν ένα μονοπάτι και να εξευτελίσουν
τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Εξαιτίας αυτού ο Θεός λέει: «Ελπίζω μόνο ότι οι άνθρωποι
έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν μαζί Μου. Δεν ζητώ να Μου μαγειρεύουν
ωραίο φαγητό ή να κανονίζουν κατάλληλο κατάλυμα για να κλίνω την κεφαλή Μου […]» Στον
κόσμο, οι άνθρωποι καλούνται να έχουν το «πνεύμα του Lei Feng» της δεκαετίας του ’90,
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αλλά στον οίκο του Θεού, ο Θεός ζητά να δημιουργήσετε «το μοναδικό ύφος του Πέτρου».
Κατανοείτε το θέλημα του Θεού; Είστε πραγματικά σε θέση να αγωνιστείτε γι’ αυτό;
«Κινούμαι πάνω από τα σύμπαντα και, καθώς περπατώ, παρακολουθώ τους ανθρώπους
σε ολόκληρο το σύμπαν. Ανάμεσα στα πλήθη των ανθρώπων στη γη, δεν υπήρξε ποτέ κανείς
που να είναι κατάλληλος για το έργο Μου ή που να Με αγαπάει αληθινά. Έτσι, αυτήν τη
στιγμή, αναστενάζω απογοητευμένος, και οι άνθρωποι αμέσως διασκορπίζονται, δεν
συναθροίζονται πλέον, τρέμοντας ότι θα τους “πιάσω όλους με ένα δίχτυ”». Οι περισσότεροι
άνθρωποι ίσως δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν αυτά τα λόγια. Ρωτάνε γιατί ο Θεός δεν
ζητά πολλά από τον άνθρωπο, όμως Αυτός αναστενάζει με απογοήτευση επειδή δεν υπάρχει
κανένας κατάλληλος για το έργο Του. Υπάρχει άραγε αντίφαση εδώ; Αν μιλήσουμε
κυριολεκτικά, υπάρχει —αλλά στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Ίσως εσύ
να θυμάσαι ακόμα όταν ο Θεός είπε: «Όλα τα λόγια Μου θα έχουν το αποτέλεσμα που
επιθυμώ». Όταν ο Θεός εργάζεται στη σάρκα, οι άνθρωποι εστιάζουν την προσοχή τους στην
κάθε πράξη Του για να δουν τι ακριβώς πρόκειται να κάνει. Όταν ο Θεός διεξάγει το νέο έργο
Του προς τον Σατανά στο πνευματικό βασίλειο, υπάρχουν, ή με άλλα λόγια, παράγονται όλων
των ειδών οι αντιλήψεις μεταξύ των ανθρώπων επί γης εξαιτίας του ενσαρκωμένου Θεού.
Όταν ο Θεός αναστενάζει με απογοήτευση, δηλαδή, όταν μιλάει για όλες τις αντιλήψεις του
ανθρώπου, οι άνθρωποι καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουν, ενώ
υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι δεν έχουν ελπίδα, διότι ο Θεός λέει ότι όλοι όσοι έχουν
αντιλήψεις γι’ Αυτόν είναι εχθροί Του. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να μη
«διασκορπιστούν» εξαιτίας αυτού; Ιδιαίτερα σήμερα, που έφτασε το παίδεμα, οι άνθρωποι
φοβούνται ακόμα πιο πολύ ότι ο Θεός θα τους αφανίσει. Πιστεύουν ότι αφού παιδευτούν, ο
Θεός θα τους «πιάσει όλους με ένα δίχτυ». Ωστόσο, τα γεγονότα είναι αλλιώς… Όπως λέει ο
Θεός: «Δεν θέλω να “θέσω υπό κράτηση” τους ανθρώπους εν μέσω του παιδέματός Μου, και
να μην ξεφύγουν ποτέ. Επειδή η διαχείρισή Μου στερείται τις πράξεις του ανθρώπου, δεν
είναι δυνατόν να ολοκληρώσω με επιτυχία το έργο Μου, κάτι που εμποδίζει την
αποτελεσματική πορεία του έργου Μου». Το θέλημα του Θεού δεν είναι να τελειώσει το έργο
Του μόλις πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι, ποιο θα ήταν το νόημα; Με το να εργάζεται στους
ανθρώπους και να τους παιδεύει, ο Θεός εξηγεί τις πράξεις Του μέσω αυτών. Επειδή οι
άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει ήδη παίδεμα στον τόνο των λόγων του Θεού, δεν
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είχαν ποτέ καμία καταχώριση στη είσοδο τους. Οι άνθρωποι αδυνατούν να εκφράσουν την
αποφασιστικότητά τους και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να πει τίποτα ενώπιον του Σατανά,
γεγονός το οποίο σταματάει την πρόοδο του έργου του Θεού. Οπότε, ο Θεός λέει: «Κάποτε
κάλεσα τον άνθρωπο ως επισκέπτη στον οίκο Μου, όμως έτρεχε εδώ και εκεί εξαιτίας των
εκκλήσεων Μου —σαν να μην τον προσκάλεσα ως επισκέπτη, αλλά να τον έφερα σε τόπο
εκτέλεσης. Συνεπώς, ο οίκος Μου έμεινε άδειος, διότι ο άνθρωπος πάντοτε Με απέφευγε και
ήταν πάντα επιφυλακτικός απέναντί Μου. Εξαιτίας αυτού, δεν Μου έμεινε κανένα μέσο για
να διεξάγω μέρος του έργου Μου». Λόγω των σφαλμάτων του ανθρώπου στο έργο του, ο Θεός
θέτει σαφώς τις απαιτήσεις Του από τον άνθρωπο. Και επειδή οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να
ολοκληρώσουν αυτό το στάδιο του έργου, ο Θεός προσθέτει περισσότερες ομιλίες —κάτι που
αποτελεί ακριβώς το «άλλο μέρος του έργου στον άνθρωπο» για το οποίο μιλάει ο Θεός. Αλλά
δεν θα υπεισέλθω στη φράση «να τους πιάσω όλους με ένα δίχτυ» που λέει ο Θεός, διότι αυτό
έχει ελάχιστη σχέση με το σημερινό έργο. Φυσικά, στις «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το
σύμπαν», πολλά από τα λόγια Του αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να
κατανοήσουν το θέλημα του Θεού. Ανεξάρτητα από το τι λέει, οι προθέσεις Του είναι πάντα
καλές. Μπορεί να ειπωθεί ότι επειδή τα μέσα με τα οποία ο Θεός μιλάει είναι τόσα πολλά, οι
άνθρωποι δεν είναι εκατό τοις εκατό βέβαιοι για τα λόγια του Θεού και πιστεύουν ότι τα
περισσότερα από τα λόγια του Θεού εκφράζονται εξαιτίας της αναγκαιότητας του έργου Του
και περιέχουν ελάχιστα πραγματικά στοιχεία, τα οποία τους προκαλούν σύγχυση και πολλές
σκέψεις, διότι στις αντιλήψεις τους, ο Θεός είναι τόσο σοφός, είναι εντελώς απροσπέλαστος,
λες και δεν ξέρουν τίποτα και είναι ανίδεοι ως προς το πώς πρέπει να τρώνε τα λόγια του
Θεού. Οι άνθρωποι κάνουν τα λόγια του Θεού ασαφή και περίπλοκα· όπως λέει ο Θεός: «οι
άνθρωποι πάντα θέλουν να προσθέτουν καρυκεύματα στις ομιλίες Μου». Επειδή οι ιδέες τους
είναι υπερβολικά περίπλοκες και «μετά βίας εφικτές» από τον Θεό, μέρος των λόγων του
Θεού περιορίζεται από τον άνθρωπο, μην αφήνοντάς Του καμία επιλογή παρά να μιλά με
τρόπο ευθύ και απλοϊκό. Επειδή οι απαιτήσεις των ανθρώπων είναι «υπερβολικά υψηλές» και
επειδή η φαντασία τους είναι πάρα πολύ πλούσια —λες και είναι σε θέση να περάσουν στο
πνευματικό βασίλειο για να δουν τις πράξεις του Σατανά— αυτό έχει αδυνατίσει τα λόγια του
Θεού, διότι όσα περισσότερα λέει ο Θεός, τόσο πιο μελαγχολικά γίνονται τα πρόσωπα των
ανθρώπων. Γιατί δεν μπορούν απλώς να υπακούν, αντί να σκέφτονται το τέλος τους; Ποιο
είναι εδώ το όφελος;
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Κεφάλαιο 33
Στην πραγματικότητα, με βάση τι έχει κάνει ο Θεός στους ανθρώπους και τι τους έχει
δώσει, καθώς και αυτό που κατέχει τους ανθρώπους, μπορεί να ειπωθεί ότι οι απαιτήσεις Του
απέναντι στον άνθρωπο δεν είναι υπερβολικές, ότι δεν ζητά πολλά από αυτούς. Πώς γίνεται,
λοιπόν, να μην προσπαθούν να ικανοποιήσουν τον Θεό; Ο Θεός δίνει το εκατό τοις εκατό στον
άνθρωπο, κι όμως το μόνο που απαιτεί ο ίδιος δεν είναι παρά μόνο ένα απειροελάχιστο
ποσοστό από τον άνθρωπο. Ζητά πολλά; Δημιουργεί ο Θεός πρόβλημα από το τίποτα; Συχνά,
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, δεν εξετάζουν τον εαυτό τους ενώπιον του Θεού,
και έτσι υπάρχουν συχνά φορές που εγκλωβίζονται. Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι
συνεργάζονται με τον Θεό; Αν συνέβαινε ποτέ ο Θεός να μην τοποθετήσει ένα βαρύ φορτίο
στους ανθρώπους, αυτοί θα κατέρρεαν σαν λάσπη και δεν θα αναλάμβαναν να βρουν κάτι
μόνοι τους να κάνουν. Έτσι είναι οι άνθρωποι, είτε παθητικοί ή αρνητικοί, αλλά πάντα
ανίκανοι να συνεργαστούν ενεργά με τον Θεό, ψάχνοντας πάντα να βρουν έναν αρνητικό
λόγο για να ενδώσουν στον εαυτό τους. Είσαι πραγματικά κάποιος που κάνει τα πάντα, όχι
για τον εαυτό του, αλλά για να ικανοποιήσει τον Θεό; Είσαι πραγματικά κάποιος που δεν
βασίζεται στα συναισθήματα, δεν έχει τις δικές του προσωπικές προτιμήσεις και εκπληρώνει
τις ανάγκες του έργου του Θεού; «Γιατί προσπαθούν πάντα να διαπραγματευτούν μαζί μου;
Τι είμαι, γενικός διευθυντής εμπορικού κέντρου; Πώς κι Εγώ εκπληρώνω πάντα, και
ολόψυχα, ό,τι μου ζητήσει ο άνθρωπος, αλλά ό,τι ζητώ από τον άνθρωπο ναυαγεί;» Γιατί ο
Θεός ζητάει τέτοια πράγματα πολλές φορές διαδοχικά; Γιατί κραυγάζει Εκείνος με τέτοια
απογοήτευση; Ο Θεός δεν έχει κερδίσει τίποτα από τους ανθρώπους, το μόνο που βλέπει είναι
το έργο που εκείνοι επιλέγουν. Γιατί λέει ο Θεός, «ό,τι ζητώ από τον άνθρωπο ναυαγεί»;
Αναρωτηθείτε: Από την αρχή μέχρι το τέλος, ποιος μπορεί να κάνει το καθήκον του χωρίς
καμία επιλογή; Ποιος δεν ενεργεί βάσει των αισθημάτων που έχει μέσα στην καρδιά του; Οι
άνθρωποι δίνουν απόλυτη ελευθερία στην προσωπικότητά τους, δίχως ποτέ να επιμένουν σε
ό,τι κάνουν, σαν να ψαρεύουν επί τρεις ημέρες, κι έπειτα να παρατούν τα δίχτυα τους και να
περνούν τις δύο επόμενες μέρες αδρανείς. Είναι πότε ζέστη πότε κρύο: όταν είναι ζέστη, είναι
σε θέση να αποτεφρώσουν τα πάντα επί της γης, και όταν είναι κρύο, είναι ικανοί να
παγώσουν όλα τα νερά επί της γης. Δεν είναι αυτή η λειτουργία του ανθρώπου, αλλά είναι η
πιο κατάλληλη αναλογία σχετικά με την κατάσταση του ανθρώπου. Δεν ισχύει αυτό; Ίσως να
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έχω κάποιες «αντιλήψεις» περί των ανθρώπων, ίσως να τους δυσφημίζω. Αλλά, ανεξάρτητα,
«Με την αλήθεια, θα περπατήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς την αλήθεια, δεν θα πας
πουθενά». Παρόλο που αυτό είναι γνωμικό των ανθρώπων, νομίζω ότι είναι κατάλληλο για
χρήση εδώ. Δεν ρίχνω σκόπιμα κρύο νερό στους ανθρώπους και δεν αρνούμαι σκόπιμα τις
δικές τους πράξεις. Θα ήθελα να σας συμβουλευτώ σε ορισμένα ερωτήματα: Ποιος βλέπει το
έργο του Θεού ως δικό του καθήκον; Ποιος μπορεί να πει: «Εφόσον είμαι σε θέση να
ικανοποιώ τον Θεό, θα δώσω τα πάντα»; Ποιος μπορεί να πει: «Ανεξάρτητα από τους άλλους,
θα κάνω όλα όσα χρειάζεται ο Θεός και, άσχετα από το αν η διάρκεια του έργου του Θεού
είναι μακρά ή σύντομη, θα εκπληρώσω το καθήκον μου· η ολοκλήρωση του έργου Του είναι
δουλειά του Θεού, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι»; Ποιος μπορεί να έχει τέτοια γνώση; Δεν
έχει σημασία τι πιστεύετε —ίσως εσύ να έχεις μεγαλύτερη οξυδέρκεια, οπότε συναινώ και
παραδέχομαι την ήττα μου —όμως πρέπει να σε πληροφορήσω ότι αυτό που θέλει ο Θεός
είναι μια πιστή καρδιά, ειλικρινή και ενθουσιώδη, όχι την καρδιά ενός λύκου, γεμάτη
αχαριστία. Τι γνωρίζεις γι’ αυτό το «παζάρεμα»; Έχετε «ταξιδέψει στον κόσμο» απ’ άκρη σ’
άκρη. Τη μια στιγμή βρίσκεστε στο «Κουνμίνγκ», με την αιώνια άνοιξη, και εν ριπή οφθαλμού
φτάνετε στον καταθλιπτικά ψυχρό και χιονοσκέπαστο «Νότιο πόλο». Ποιος δεν έκανε ποτέ
πίσω; Αυτό που ζητά ο Θεός είναι ένα πνεύμα που «δεν αναπαύεται έως τον θάνατο», ένα
πνεύμα με το οποίο οι άνθρωποι «δεν επιστρέφουν μέχρι να χτυπήσουν τον νότιο τοίχο».
Φυσικά, η πρόθεση του Θεού δεν είναι να πάρουν το λάθος μονοπάτι οι άνθρωποι, αλλά να
υιοθετήσουν ένα τέτοιο πνεύμα. Ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «Όταν συγκρίνω τα “δώρα” που
έχουν προφέρει στα πράγματά Μου, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν αμέσως την πολυτιμότητά
Μου, και μόνο τότε βλέπουν την απειρότητά μου». Πώς μπορούν να ερμηνευτούν αυτά τα
λόγια; Ίσως, όταν διαβάζεις τα παραπάνω λόγια να παίρνεις κάποιες γνώσεις, επειδή ο Θεός
βγάζει ολόκληρη την καρδιά του ανθρώπου για ανατομή, οπότε οι άνθρωποι μαθαίνουν αυτά
τα λόγια. Αλλά εξαιτίας της βαθιάς εσωτερικής έννοιας του λόγου του Θεού, οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μην έχουν σαφή γνώση για το παλιό σαρκίο τους, γιατί δεν έχουν σπουδάσει
ιατρική σε πανεπιστήμιο, ούτε είναι αρχαιολόγοι, και έτσι αισθάνονται ότι αυτός ο νέος όρος
είναι ακατανόητος —και μόνο τότε υποκύπτουν λίγο. Γιατί οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι
μπροστά στο παλιό σαρκίο. Παρόλο που το σαρκίο δεν είναι κάποιο άγριο θηρίο, ούτε είναι σε
θέση να αφανίσει την ανθρωπότητα σαν ατομική βόμβα, δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτό, λες
και είναι ανίσχυροι. Αλλά για Μένα, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του παλιού σαρκίου. Ο
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άνθρωπος ποτέ δεν καταβάλλει προσπάθεια να σκεφτεί κάποιο αντίμετρο, κι αυτό έχει
οδηγήσει σε διάφορες παραδοξότητες του ανθρώπου που εμφανίζονται συνεχώς μπροστά στα
μάτια Μου. Όπως ακριβώς είπε ο Θεός: «Όταν τους δείχνω όλο Μου το είναι, Με κοιτούν με
τα μάτια ορθάνοιχτα, στέκονται μπροστά Μου ακίνητοι, σαν στήλη άλατος. Και όταν
παρατηρώ την παραδοξότητά τους, μετά βίας μπορώ να συγκρατήσω τα γέλια Μου. Επειδή
Μου απευθύνουν τον λόγο και Μου ζητούν διάφορα, τους δίνω αυτά που έχω στα χέρια Μου.
Εκείνοι κρατούν αυτά τα πράγματα στο στήθος τους με λατρεία, σαν νεογέννητα μωρά, με
μια κίνηση που κάνουν μόνο στιγμιαία». Δεν είναι αυτές οι πράξεις του παλιού σαρκίου;
Δεδομένου ότι σήμερα οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, γιατί δεν τα παρατάνε, παρά αντιθέτως
συνεχίζουν; Στην πραγματικότητα, μέρος των απαιτήσεων του Θεού δεν είναι ανέφικτες από
τον άνθρωπο, αλλά οι άνθρωποι δεν τους δίνουν καμιά προσοχή, επειδή «δεν παιδεύω τον
άνθρωπο ελαφρά τη καρδία. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι δίνουν πάντα το ελεύθερο στο
σαρκίο τους. Δεν τηρούν το θέλημά Μου, αλλά ανέκαθεν Με καλόπιαναν ενώπιον του
βήματος της κρίσεώς Μου». Δεν είναι αυτό το ανάστημα του ανθρώπου; Δεν σημαίνει ότι ο
Θεός εσκεμμένα δείχνει υπερβολική σχολαστικότητα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα —θα
πρέπει να το εξηγήσει αυτό ο Θεός; Ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «Επειδή η “πίστη” των
ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη γι’ αυτό είναι “αξιοθαύμαστοι”». Για το λόγο αυτό, υπακούω
στις διευθετήσεις του Θεού κι έτσι δεν λέω πολλά γι’ αυτό. Εξαιτίας της πίστης των
ανθρώπων, το αδράχνω και χρησιμοποιώντας την πίστη τους τούς αναγκάζω να εκπληρώσουν
τη λειτουργία τους χωρίς να τους το υπενθυμίζω Εγώ ο ίδιος. Είναι λάθος που γίνεται αυτό;
Δεν είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο Θεός; Ίσως, ακούγοντας τέτοια λόγια, μερικοί
άνθρωποι να νιώθουν απαυδισμένοι —οπότε, θα μιλήσω για κάτι άλλο, για να φανώ λίγο
επιεικής απέναντί τους. Όταν όλος ο εκλεκτός λαός του Θεού σ’ ολόκληρο το σύμπαν περάσει
από την παίδευση και όταν διορθωθεί η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, οι άνθρωποι
κρυφά στην καρδιά τους θα χαρούν, σαν να έχουν διαφύγει κάποιας δοκιμασίας. Αυτή τη
στιγμή, οι άνθρωποι δεν θα επιλέγουν πλέον μόνοι τους, γιατί αυτό ακριβώς είναι το
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του τελικού έργου του Θεού. Έχοντας
προχωρήσει στο σήμερα με τα βήματα Του, οι υιοί και άνθρωποι του Θεού έχουν εισέλθει όλοι
σε παίδευση, όπως και οι Ισραηλίτες, δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη φάση, γιατί οι
άνθρωποι βρομίζουν από εσωτερική ακαθαρσία, και έτσι ο Θεός οδηγεί όλους τους
ανθρώπους να εισέλθουν στο μεγάλο καμίνι για ραφινάρισμα, κάτι που είναι μία απαραίτητη
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οδός. Μόλις περάσει αυτό, οι άνθρωποι θα αναστηθούν από τον θάνατο, που είναι ακριβώς
αυτό που προείπε ο Θεός στις «ομιλίες των επτά Πνευμάτων». Δεν θα μιλήσω περισσότερο γι’
αυτό, ώστε να μην προκαλέσω την έχθρα των ανθρώπων. Επειδή το έργο του Θεού είναι
θαυμαστό, πρέπει να επιτευχθούν τελικά οι προφητείες που βγήκαν από το στόμα του Θεού.
Όταν ο Θεός ζητά να εκφέρουν οι άνθρωποι τις αντιλήψεις τους και πάλι, κι αυτοί τηρούν
σιγή ιχθύος, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί ή να φοβάται. Ακριβώς όπως είπα: «Από όλα Μου
τα έργα, υπήρξε ποτέ κάποιο βήμα που να πραγματοποιήθηκε δια χειρός ανθρώπου;»
Καταλαβαίνεις την ουσία αυτών των λόγων;

Κεφάλαιο 35
Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι έχουν εισέλθει, σε διαφορετικό βαθμό, σε μια κατάσταση
παιδέματος. Ακριβώς όπως είπε κι ο Θεός: «προχωρώ με τους ανθρώπους δίπλα-δίπλα». Αυτό
είναι απολύτως αληθές, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να αδυνατούν να κατανοήσουν
πλήρως αυτό το σημείο. Ως εκ τούτου, ένα μέρος του έργου που έχουν επιτελέσει ήταν
περιττό. Ο Θεός είπε «τους στηρίζω και τους φροντίζω ανάλογα με το ανάστημά τους. Επειδή
οι άνθρωποι είναι οι πρωταγωνιστές του συνολικού σχεδίου διαχείρισής Μου, αφιερώνω
περισσότερο χρόνο για την καθοδήγηση εκείνων που έχουν τον ρόλο της “ανθρωπότητας”,
ώστε να μπορούν να τον παίξουν ολόψυχα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως επίσης:
«Ωστόσο, αρνούμαι να επικρίνω άμεσα τη συνείδησή τους. Αντιθέτως, συνεχίζω να τους
καθοδηγώ υπομονετικά και συστηματικά. Εξάλλου, οι άνθρωποι είναι αδύναμοι και δεν
μπορούν να διεξάγουν οποιοδήποτε έργο». Το σκεπτικό του Θεού είναι το εξής: Ακόμα κι αν
καταλήξει να αφανίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, το έργο Του επί γης θα συνεχίσει
σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Ο Θεός δεν επιτελεί ανώφελο έργο. Ό,τι κάνει είναι καλό.
Όπως είπε ο Πέτρος: «Ακόμη κι αν ο Θεός έπαιζε με τους ανθρώπους σαν να ήταν παιχνίδια,
τι παράπονο θα είχαν οι άνθρωποι; Ποιο δικαίωμα θα είχαν;» Την παρούσα μέρα, αυτό δεν
επιτυγχάνει ο Θεός όσον αφορά την ανθρωπότητα; Μπορούν οι άνθρωποι όντως να έχουν
αυτήν την άποψη; Γιατί ο Πέτρος πριν από μερικές χιλιάδες έτη μπόρεσε να πει κάτι τέτοιο,
ενώ οι «Πέτροι» στη σημερινή υπερσύγχρονη εποχή της εξελιγμένης τεχνολογίας δεν
μπορούν; Δεν είμαι σε θέση να πω με βεβαιότητα εάν η ιστορία πηγαίνει προς τα εμπρός ή
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προς τα πίσω. Το κατά πόσο η επιστήμη έχει κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
είναι, μέχρι στιγμής, ένα ερώτημα που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Όλα όσα έκανε ο
Θεός στην ανθρωπότητα ήταν για να κάνει τους ανθρώπους θετικούς και να τους επιτρέψει
να αναπτυχθούν στη ζωή. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να το κατανοήσουν αυτό; Όλα όσα σε
κάνουν να είσαι αρνητικός αποτελούν το αδύναμο σημείο σου. Είναι μια ζωτική αδυναμία,
ανοικτή στις επιθέσεις του Σατανά. Το κατανοείς αυτό; Γιατί ο Θεός είπε τα εξής; «Εκλιπαρώ
τους ανθρώπους με κάθε σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Όντως είναι ανίκανοι να κάνουν ό,τι
ζητώ;» Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; Γιατί άραγε έθεσε ο Θεός αυτό το ερώτημα; Δείχνει ότι
υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές πτυχές της ανθρωπότητας, και μόνο ένα είδος αρνητικού
παράγοντα είναι αρκετό για να κάνει τον άνθρωπο να σκοντάψει. Γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά
για να δεις ποιες θα είναι οι συνέπειες αν συνεχίσεις να είσαι αρνητικός. Όλα όσα κάνει ο
Θεός αποσκοπούν στην τελείωση της ανθρωπότητας. Χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση; Δεν
νομίζω! Μπορεί να τεθεί το επιχείρημα ότι οι άνθρωποι έχουν καταληφθεί από τον Σατανά,
αλλά θα ήταν προτιμότερο να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν καταληφθεί από αρνητικότητα.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι. Είναι παράρτημα της σάρκας
τους. Ως εκ τούτου, όλοι έχουν πέσει ασυνείδητα στην αρνητικότητα, και παράλληλα, στο
παίδεμα. Αυτή είναι μια παγίδα που προετοιμάζει ο Θεός για την ανθρωπότητα, και τότε είναι
η στιγμή που υποφέρουν περισσότερο οι άνθρωποι. Επειδή οι άνθρωποι διακατέχονται από
αρνητικότητα, είναι δύσκολο να ξεφύγουν από το παίδεμα. Αυτή δεν είναι ακριβώς η
κατάσταση σήμερα; Μα πώς μπορούν οι άνθρωποι να αγνοήσουν τα λόγια του Θεού:
«Σήμερα, ο Σατανάς δρα άκρως ανεξέλεγκτα. Γιατί δεν εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία
για να επιδείξω το επίκεντρο του έργου Μου, ώστε να αποκαλύψω τη δύναμή Μου;» Μόλις
λέω κάτι για να τους υπενθυμίσω, οι άνθρωποι από τις εκκλησίες υποβάλλονται αμέσως σε
παίδεμα. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά από δύο μήνες που επιτελείται το έργο του Θεού, οι
άνθρωποι εξακολουθούν να μη βιώνουν καμία σημαντική αλλαγή μέσα τους. Απλά αναλύουν
τα λόγια του Θεού με το δικό τους μυαλό. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η κατάστασή τους
δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εξακολουθούν να είναι αρνητικοί. Όταν συμβαίνει αυτό, όταν ο
Θεός αναφέρει ότι έχει έρθει η ώρα του παιδέματος, οι άνθρωποι αμέσως αναστατώνονται,
και σκέπτονται: «Δεν ξέρω αν η μοίρα μου είναι ή όχι προκαθορισμένη από τον Θεό, ούτε
ξέρω αν μπορώ να παραμείνω ακλόνητος υπό αυτό το παίδεμα. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να
γνωρίζω ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να παιδέψει τους ανθρώπους». Όλοι
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οι άνθρωποι τρομοκρατούνται από το παίδεμα, κι όμως αδυνατούν να αλλάξουν. Απλώς
υποφέρουν σιωπηρά, αλλά φοβούνται επίσης ότι δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν
ακλόνητοι. Υπό τέτοιες συνθήκες, χωρίς να τους ασκεί πίεση το παίδεμα και χωρίς το
μαρτύριο των λόγων, όλοι οι άνθρωποι έχουν περάσει ασυνείδητα στο παίδεμα. Συνεπώς,
είναι όλοι νευρικοί και αναστατωμένοι. Αυτό αποκαλείται «θερίζουν ό,τι έχουν σπείρει»,
επειδή οι άνθρωποι δεν κατανοούν καθόλου το έργο του Θεού. Στην πραγματικότητα, ο Θεός
δεν έχει διάθεση να σπαταλήσει περαιτέρω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι ο
Θεός έχει υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισής τους που δεν είναι πραγματικό
παίδεμα. Είναι λες και κάποιος πιάνει ένα κοτόπουλο και το σηκώνει για να δει αν είναι κότα
ή κόκορας. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό, αλλά το κοτοπουλάκι θα φοβηθεί τόσο
που θα παλέψει για να ελευθερωθεί, τρομοκρατείται λες και ο άνθρωπος πρόκειται να το
σκοτώσει και να το φάει, επειδή το κοτόπουλο δεν έχει καμία επίγνωση του εαυτού του. Πώς
μπορεί κάποιος να σκοτώσει και να φάει ένα κοτόπουλο που δεν ζυγίζει παρά μερικά
γραμμάρια; Δεν θα ήταν ανοησία; Είναι ακριβώς όπως είπε κι ο Θεός: «Γιατί, λοιπόν, οι
άνθρωποι Με αποφεύγουν συνεχώς; Μήπως γιατί θα τους αντιμετωπίσω σαν μικρά
κοτοπουλάκια, που προορίζονται για σφαγή μόλις πιαστούν;» Ως εκ τούτου, ο ανθρώπινος
πόνος αποτελεί «ανιδιοτελή» αφοσίωση και μπορεί να λεχθεί ότι δεν αξίζει να πληρωθεί ως
τίμημα. Επειδή δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, φοβούνται. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να
ρισκάρουν τη ζωή τους. Αυτή είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Είναι ξεπερασμένα τα
λόγια: «Εν τέλει, αφήστε τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Αυτός είναι ο τελικός
Μου στόχος» που έχει εκφράσει ο Θεός; Ποιος γνωρίζει πραγματικά τον εαυτό του; Αν
κάποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, τότε πώς έχει το δικαίωμα να παιδευτεί; Κοίτα τους
αμνούς, παραδείγματος χάριν. Πώς να σφαχτούν αν δεν έχουν γίνει πρόβατα; Πώς μπορούν
οι άνθρωποι να απολαύσουν ένα δέντρο που δεν έχει καρποφορήσει; Όλοι δίνουν υπερβολική
σημασία στα «εμβόλια». Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι επιτελούν το έργο της νηστείας, και στη
συνέχεια πεινούν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι θερίζουν ό,τι έχουν σπείρει,
ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους, και όχι η βαναυσότητα ή η απανθρωπιά του Θεού. Εάν
κάποια μέρα οι άνθρωποι ξαφνικά γνωρίσουν τον εαυτό τους και τρέμουν με φόβο ενώπιον
του Θεού, τότε ο Θεός θα αρχίσει να τους παιδεύει. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι
θα δεχτούν τα δεινά υπάκουα και πρόθυμα. Τι γίνεται όμως σήμερα; Όλοι οι άνθρωποι
δέχονται παίδεμα ενάντια στη θέλησή τους, όπως τα παιδιά που αναγκάζονται να
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μαγειρέψουν ένα γεύμα. Δεδομένης της κατάστασης, πώς είναι δυνατόν να μην αισθάνονται
άβολα; Όλοι σκέπτονται: «Τι να γίνει! Εφόσον παιδεύομαι, γιατί να μη σκύψω το κεφάλι μου
και να δηλώσω ένοχος! Τι μπορώ να κάνω; Ακόμα κι αν κλάψω, πρέπει να ικανοποιήσω τον
Θεό, άρα τι μπορώ να κάνω; Ποιος μου είπε να πορευτώ απευθείας σε αυτό το μονοπάτι; Τι
να γίνει! Είμαι απλώς άτυχος!» Έτσι δεν σκέφτονται οι άνθρωποι;
Όπως είπε ο Θεός: «Όλοι συμπεριφέρονται καλά και δεν υπάρχει κανένας που να τολμά
να αντισταθεί. Όλοι είναι υπό την καθοδήγησή Μου, εκπληρώνοντας τα καθήκοντα που τους
έχω αναθέσει». Προφανώς, ούτε ένας άνθρωπος δεν δέχεται πρόθυμα το παίδεμα και,
επιπλέον, αυτό προέρχεται από τον Θεό, επειδή όλοι θέλουν να ζουν στην άνεση παρά σε
αναταραχή και χάος. Ο Θεός είπε: «Ποιος δεν φοβάται τον θάνατο; Μπορούν οι άνθρωποι να
ρισκάρουν πραγματικά τη ζωή τους;» Αυτό είναι απολύτως σωστό. Όλοι φοβούνται να
πεθάνουν εκτός κι εάν, φυσικά, κυριεύονται από θυμό ή απόγνωση. Αυτή είναι η ουσία της
ανθρωπότητας, και είναι όλο και δυσκολότερο να διορθωθεί. Σήμερα, ο Θεός έρχεται ακριβώς
για να δώσει λύσει σ’ αυτό το αδιέξοδο. Όλοι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι, οπότε ο Θεός έχει
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να έλθει ανάμεσά τους και να δημιουργήσει ένα
εξειδικευμένο νοσοκομείο για να τους θεραπεύσει από αυτό το είδος της ασθένειας. Οι
άνθρωποι δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα δίχτυα αυτής της ασθένειας, και είναι τόσο
ανήσυχοι που αναπτύσσουν στοματίτιδα και η κοιλιά τους πρήζεται. Με τον καιρό αυξάνεται
ο όγκος των αερίων που περιέχει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση. Τελικά, το στομάχι
τους παθαίνει ρήξη και πεθαίνουν όλοι. Ως εκ τούτου, σε αυτό το σημείο, ο Θεός θεράπευσε
αυτή τη σοβαρή ανθρώπινη νόσο, επειδή όλοι έχουν πεθάνει. Έτσι δεν θεραπεύεται η
ανθρώπινη ασθένεια; Ο Θεός έχει έλθει σκόπιμα να επιτελέσει αυτό το έργο. Επειδή οι
άνθρωποι φοβούνται σε μεγάλο βαθμό τον θάνατο, ο ίδιος ο Θεός έχει έλθει για να επιτελέσει
αυτό το έργο μαζί με τους ανθρώπους. Επειδή έχουν τόσο λίγο κουράγιο, τους έχει δώσει
πρώτα να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να υπακούσουν
μόνο αφότου έχουν δει αυτό το προηγούμενο του Θεού. Γι’ αυτόν τον λόγο είπε ο Θεός:
«Επειδή κανείς δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει το έργο Μου, μπήκα στο πεδίο της μάχης
αυτοπροσώπως για να συμμετάσχω σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου με τον Σατανά». Αυτή
είναι μια αποφασιστική μάχη, έτσι είτε το ψάρι πεθαίνει είτε σχίζεται το δίχτυ. Αυτό είναι
βέβαιο. Επειδή το πνεύμα θα θριαμβεύσει στο τέλος, η σάρκα πρέπει οπωσδήποτε να
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πεθάνει. Κατανοείς τα υπονοούμενα αυτού; Εντούτοις, μην είσαι υπερευαίσθητος. Ίσως αυτή
η πρόταση να είναι απλή, ή ίσως να είναι πολύπλοκη. Ανεξαρτήτως αυτού, οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μην μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτό είναι βέβαιο. Οι άνθρωποι μπορούν,
μέσα από τον πόνο τους, να δεχτούν το ραφινάρισμα του λόγου του Θεού. Τότε θα μπορούσε
κανείς να πει ότι αυτή ήταν η καλοτυχία τους. Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είχαν
κακοτυχία. Πάντως, θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω σε όλους ότι η πρόθεση του Θεού είναι εν
τέλει ορθή, σε αντίθεση με τις προθέσεις των ανθρώπων, οι οποίες έχουν πάντα σχέση με την
κατάστρωση σχεδίων και ρυθμίσεων για τον εαυτό τους. Θα πρέπει να είσαι σαφής περί
αυτού, και να μην βυθίζεσαι σε ατέλειωτη περισυλλογή. Δεν είναι αυτή ακριβώς η ανθρώπινη
αδυναμία; Έτσι είναι όλοι. Αντί να τρέφουν μεγάλη αγάπη για τον Θεό, τρέφουν μεγάλη
αγάπη για τον εαυτό τους. Επειδή Αυτός είναι ένας Θεός που ζηλεύει τους ανθρώπους, τους
θέτει πάντα απαιτήσεις. Όσο περισσότερο αγαπούν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, τόσο
περισσότερο ο Θεός τους ζητά να Τον αγαπούν, και τόσο πιο αυστηρές γίνονται οι απαιτήσεις
Του από αυτούς. Είναι λες και ο Θεός πειράζει σκόπιμα τους ανθρώπους. Εάν οι άνθρωποι
Τον αγαπούν πραγματικά, τότε φαίνεται σαν να μην τους αναγνωρίζει. Εξαιτίας αυτού, όλοι
οι άνθρωποι ξύνουν το κεφάλι τους και τραβούν τα αυτιά τους, καθώς πέφτουν σε
περισυλλογή. Αυτή είναι μια αφήγηση της διάθεσης του Θεού, μια σύντομη αναφορά ενός ή
δύο θεμάτων. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός απαιτεί από τους
ανθρώπους να γνωρίζουν. Είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι μια νέα εργασία και οι άνθρωποι
πρέπει να εργαστούν σκληρά για να τα καταφέρουν και να σημειώσουν νέα πρόοδο. Το
κατανοείτε αυτό; Θέλετε να μιλήσω εκτενέστερα για το θέμα;
Για τις προηγούμενες εποχές, ο Θεός είπε: «Δεν επιλέχτηκε ποτέ ούτε ένα άτομο από
Μένα. Όλοι τους απορρίφθηκαν από το σιωπηλό Μου γράμμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν Με υπηρετούσαν με απόλυτη αφοσίωση κατά το παρελθόν.
Επομένως, ούτε Εγώ τους αγαπούσα κατ’ αποκλειστικότητα. Είχαν πάρει τα “δώρα” του
Σατανά και στη συνέχεια έκαναν στροφή και τα πρόσφεραν σ’ Εμένα. Δεν συνιστούσε αυτή η
πράξη τους συκοφαντία εναντίον Μου;» Πώς μπορεί να ερμηνευτούν αυτά τα λόγια; Όπως
είπε κι ο Θεός: «Όλα τα χαρίσματα προέρχονται από τον Σατανά». Οι προηγούμενες γενιές
των αποστόλων και των προφητών εξαρτιόνταν εξ ολοκλήρου από τα χαρίσματά τους κατά
την επιτέλεση του έργου τους και κατά τη διάρκεια των εποχών, ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει
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τα χαρίσματά τους για να διεξάγει το έργο Του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέγεται ότι
η υπηρεσία όλων των ανθρώπων με χαρίσματα προέρχεται από τον Σατανά. Ωστόσο, όπως
λέει ο Θεός: «Χρησιμοποιώ τα τεχνάσματα του Σατανά ως αντιθετικό στοιχείο Μου», λόγω
της σοφίας Του. Έτσι, ο Θεός έχει αποκαλέσει την υπηρεσία των ανθρώπων με χαρίσματα ως
«δώρα από τον Σατανά», και ο Θεός αποκαλεί αυτήν την ενέργεια «συκοφαντία» απλώς και
μόνο επειδή ανήκουν στον Σατανά. Δεν πρόκειται για αβάσιμη κατηγορία εναντίον των
ανθρώπων. Είναι μια καλά τεκμηριωμένη και εύλογη ερμηνεία. Για τον λόγο αυτό, είπε: «Δεν
αποκάλυψα την αποστροφή Μου. Αντιθέτως, προσπάθησα να μετατρέψω τη μηχανορραφία
τους προς δικό Μου όφελος προσθέτοντας αυτά τα “δώρα” στα υλικά που χρησιμοποιούνται
στη διαχείρισή Μου. Αργότερα, αφού θα είχαν υποβληθεί σε μηχανική επεξεργασία, θα
έκαιγα όλα τα απορρίμματα μέσα τους». Γι’ αυτό είναι τόσο θαυμαστό το έργο του Θεού.
Αυτό το σημείο συνάδει τουλάχιστον με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, διότι κανείς δεν θα
πίστευε ότι αυτοί που κυβερνούν ως βασιλιάδες δεν είναι άνθρωποι με χαρίσματα, αλλά οι
άνθρωποι χωρίς χαρίσματα, τους οποίους αγαπά ο Θεός. Όπως φαίνεται, οι ιδέες ή οι ελπίδες
του Γουίτνες Λι και του Γουότσμαν Νι έχουν γίνει στάχτη —και οι άνθρωποι με χαρίσματα
σήμερα δεν αποτελούν εξαίρεση. Τώρα ο Θεός έχει ξεκινήσει αυτό το έργο και παίρνει
σταδιακά πίσω όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους που υπηρετούν ως
αντιθετικά στοιχεία στο έργο Του. Όταν το έργο του Θεού τελειώσει οριστικά, όλοι αυτοί οι
άνθρωποι θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Ωστόσο, παροτρύνω τους ανθρώπους να
μην ενεργούν απερίσκεπτα ως αποτέλεσμα των όσων έχω πει. Θα πρέπει να πάτε με το ρεύμα,
ακολουθώντας τα στάδια του έργου του Θεού, ώστε να μην το διακόψετε. Έγινε κατανοητό;
Επειδή αυτό είναι το στάδιο και η μέθοδος του έργου του Θεού. Όταν ο Θεός «μετατρέπει»
αυτά τα «δώρα» σε «τελικά προϊόντα», όλες οι προθέσεις Του θα αποσαφηνιστούν και όλα τα
δώρα που θα Τον υπηρετήσουν θα εξαλειφθούν. Ωστόσο, ο Θεός θα έχει τα τελικά προϊόντα
για να τα απολαύσει. Το κατανοείτε αυτό; Αυτό που θέλει ο Θεός είναι τελικά προϊόντα, όχι
πλούσια δώρα που προσφέρει ο άνθρωπος. Μόνο όταν όλοι έχουν πάρει τη σωστή θέση τους,
δηλαδή όταν ο Θεός έχει επιστρέψει στην αρχική Του θέση και ο διάβολος, επίσης, έχει
καθίσει στη δική του θέση, το ίδιο και οι άγγελοι, ανεξαιρέτως —μόνο τότε θα εμφανιστεί ένα
χαμόγελο ικανοποίησης στο πρόσωπο του Θεού, επειδή οι προθέσεις Του θα έχουν
ικανοποιηθεί, ο στόχος Του θα έχει επιτευχθεί. Ο Θεός δεν θα αναζητά πλέον «βοήθεια» από
τον «διάβολο», επειδή οι προθέσεις του Θεού θα έχουν αποκαλυφθεί ανοιχτά στους
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ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν θα αναγκαστούν ποτέ ξανά να τις εκφράσουν. Τότε, το θνητό
σώμα τους θα γίνει ένα με το πνεύμα τους. Αυτό αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι ο
τελικός προορισμός του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος. Είναι μια σύνοψη της
αρχικής ιδέας της «ανθρωπότητας». Αυτό δεν χρειάζεται λεπτομερή έρευνα. Αρκεί να
γνωρίζει κανείς ένα ή δύο πράγματα περί αυτού. Έγινε κατανοητό;

Κεφάλαιο 36
Λέγεται ότι ο Θεός έχει αρχίσει τώρα να παιδεύει τον άνθρωπο, αλλά κανείς δεν μπορεί
να πει με σιγουριά, κανείς δεν μπορεί να δώσει μια σαφή απάντηση για το αν η αρχική
πρόθεση αυτού του παιδέματος έχει πλήξει τον άνθρωπο. Ο Θεός λέει: «Ο άνθρωπος δεν έχει
ανακαλύψει ποτέ τίποτα στο παίδεμά Μου, διότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πιάνει τον
ζυγό γύρω από το λαιμό του και με τα δύο χέρια, να καρφώνει τα μάτια του πάνω Μου, σαν να
παρακολουθεί έναν εχθρό —και μόνο τότε βλέπω πόσο αποστεωμένος είναι. Εξαιτίας αυτού
λέω ότι κανένας δεν έχει σταθεί ποτέ ακλόνητος εν μέσω δοκιμασιών». Ο Θεός λέει στον
άνθρωπο τα γεγονότα του παιδέματος που δεν τον έχουν πλήξει ακόμη, και το κάνει με
μεγάλη λεπτομέρεια, χωρίς να παραλείπει τίποτα. Λες και έχουν εισέλθει σε παίδεμα και
πραγματικά δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι. Ο Θεός παρέχει μια ζωντανή, γλαφυρή
απεικόνιση των άσχημων χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Γι’ αυτό εκείνοι νιώθουν πίεση:
Εφόσον ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος δεν στάθηκε ποτέ ακλόνητος εν μέσω δοκιμασιών, πώς
θα μπορούσα εγώ να είμαι αυτός που θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, που θα γίνει αποδεκτός
παρά τις συμβάσεις; Τότε, αρχίζουν να σκέφτονται. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς
όπως λέει ο Θεός: «Τους έχω φέρει στο τέλος του δρόμου;» Πράγματι, ο Θεός έχει φέρει
όλους τους ανθρώπους στο τέλος του δρόμου και έτσι, στη συνείδησή τους, οι άνθρωποι
ανέκαθεν πίστευαν ότι ο Θεός είναι σκληρός και απάνθρωπος. Ο Θεός αλίευσε όλους τους
ανθρώπους από τη θάλασσα των επίγειων δεινών, μετά τα οποία, «για να αποφύγω τυχόν
ατυχήματα, σκότωσα όλα τα “ψάρια” που είχαν πιαστεί και, κατόπιν, τα ψάρια έγιναν
υπάκουα και δεν είχαν το παραμικρό παράπονο». Δεν είναι γεγονός αυτό; Ο Θεός έχει
τραβήξει όλους τους ανθρώπους από την πικρή θάλασσα του θανάτου και τους έχει ρίξει σε
μια άλλη άβυσσο του θανάτου, τους έχει βάλει όλους κάτω από το «τσεκούρι του δήμιου»,
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τους έχει ωθήσει στο τέλος του δρόμου —γιατί δεν κάνει το ίδιο και στους άλλους υιούς και
ανθρώπους του Θεού; Ποια είναι η πρόθεσή Του όταν διεξαγάγει αυτό το έργο στη χώρα του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Γιατί είναι τόσο «κακόβουλο» το χέρι του Θεού; Δεν είναι
απορίας άξιο ότι «Όταν χρειάζομαι τον άνθρωπο, πάντα κρύβεται. Λες και δεν έχει δει
εκπληκτικές σκηνές ποτέ, λες και γεννήθηκε στην ύπαιθρο και δεν γνωρίζει τίποτα για τα
θέματα της πόλης». Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι αναρωτιούνται μέσα τους: «Πού
αποσκοπεί το σχέδιο του Θεού; Δεν μας σκοτώνει έτσι; Και ποιο είναι το νόημα; Γιατί τα
στάδια του έργου Του έρχονται κατά ριπάς, και γιατί δεν είναι ούτε τόσο δα επιεικής προς
εμάς;» Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν τολμούν να το πούνε αυτό, και επειδή τα λόγια του Θεού
τους αναγκάζουν να απορρίψουν τέτοιες σκέψεις, στερώντας τους την ευκαιρία να σκεφτούν
περαιτέρω, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αφήσουν κατά μέρος οποιεσδήποτε παρόμοιες
σκέψεις. Απλώς ο Θεός αποκαλύπτει όλες τις αντιλήψεις του ανθρώπου και έτσι οι άνθρωποι
καταπιέζουν τις αντιλήψεις τους και δεν τους επιτρέπουν να εκδηλωθούν. Ειπώθηκε
προηγουμένως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Στην
πραγματικότητα, είναι πιο σαφές να ειπωθεί ότι είναι η προσωποποίηση του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα. Όταν ο Θεός τους ωθεί στο τέλος του δρόμου και τους σφαγιάζει, τότε —
αναμφίβολα— το πνεύμα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα δεν έχει περαιτέρω δυνατότητα να
εργαστεί μέσα τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν οι άνθρωποι περπατούν προς το τέλος του
δρόμου, την ίδια στιγμή ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας καταλήγει νεκρός. Μπορεί να ειπωθεί
ότι χρησιμοποιεί τον θάνατο για να ξεπληρώσει τη «μεγάλη καλοσύνη» του Θεού —που είναι
ο σκοπός του έργου του Θεού στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Όταν οι άνθρωποι
είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους, όλα γίνονται ασήμαντα και κανείς δεν μπορεί να τους
νικήσει. Τι θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό από τη ζωή; Έτσι, ο Σατανάς δεν μπορεί
πλέον να κάνει τίποτα μέσα στους ανθρώπους, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει με
τον άνθρωπο. Αν και στον ορισμό της «σάρκας» λέγεται ότι η σάρκα έχει διαφθαρεί από τον
Σατανά, εάν οι άνθρωποι προσφέρουν πραγματικά τον εαυτό τους και δεν καθοδηγούνται
από τον Σατανά, τότε κανείς δεν μπορεί να τους νικήσει —και εκείνη τη στιγμή, η σάρκα θα
εκπληρώσει τον άλλο της ρόλο και θα αρχίσει να λαμβάνει επίσημα την κατεύθυνση του
Πνεύματος του Θεού. Πρόκειται για μια απαραίτητη διαδικασία, πρέπει να γίνει σταδιακά.
Διαφορετικά, ο Θεός δεν θα είχε κανένα μέσο για να εργαστεί στην επίμονη σάρκα. Αυτή
είναι η σοφία του Θεού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι έχουν εισέλθει ασυναίσθητα
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στις σημερινές συνθήκες. Και δεν είναι άραγε ο Θεός αυτός που οδήγησε τον άνθρωπο στο
«τέλος του δρόμου»; Θα μπορούσε να είναι ένας νέος δρόμος που άνοιξε ο άνθρωπος;
Εξετάζοντας τις εμπειρίες σας, φαίνεται ότι μέσα σας ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους
απίστευτης σκληρότητας, από τις οποίες φαίνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα
μπορούσατε να μην Τον δοξολογείτε; Αυτό που κάνει ο Θεός μέσα σας επιτρέπει στους
ανθρώπους να βλέπουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Δεν αξίζει αυτό τον θαυμασμό σας για
τον Θεό; Σήμερα, στο σταυροδρόμι όπου η παλιά εποχή εξακολουθεί να υπάρχει και η νέα
εποχή δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, πώς θα γίνετε μάρτυρες του Θεού; Δεν αξίζει να εξετάσετε
ενδελεχώς ένα τόσο σοβαρό ζήτημα; Μήπως εξακολουθείτε να εξετάζετε άλλα, άσχετα
ζητήματα; Γιατί λέει ο Θεός «Παρόλο που οι άνθρωποι κάποτε φώναζαν “Ζήτω η κατανόηση”,
κανείς δεν έχει ξοδέψει πολύ χρόνο αναλύοντας τη λέξη “κατανόηση”, κάτι που καταδεικνύει
ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επιθυμία να Με αγαπήσουν»; Εάν ο Θεός δεν είπε αυτά τα
πράγματα, θα μπορούσατε να μην προσπαθείτε να κατανοήσετε την καρδιά του Θεού
αυτοβούλως;
Παρόλο που, πρόσφατα, κάποιοι άνθρωποι ίσως έχουν κατορθώσει να γνωρίσουν
ελάχιστα τους στόχους και το νόημα της ενσάρκωσης του Θεού, μπορώ να πω με βεβαιότητα
ότι αν ο Θεός δεν μιλούσε απλά στον άνθρωπο, κανείς δεν θα μπορούσε να μαντέψει τους
στόχους και το νόημα της ενσάρκωσης του Θεού. Αυτό είναι απόλυτο. Ακόμα δεν το έχεις
καταλάβει; Όλα όσα κάνει ο Θεός μέσα στους ανθρώπους είναι μέρος του σχεδίου διαχείρισής
Του —όμως δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν επακριβώς το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το
ελάττωμα του ανθρώπου, αλλά ο Θεός δεν απαιτεί από τους ανθρώπους να είναι σε θέση να
κάνουν οτιδήποτε, απλώς τους ζητάει να ακούσουν τις «επιπλήξεις του γιατρού». Αυτή είναι η
απαίτηση του Θεού. Ζητά από όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αληθινή ανθρώπινη
ζωή, διότι «στην καρδιά τους, η φράση “ανθρώπινη ζωή” δεν υπάρχει, δεν την έχουν σε
υπόληψη, και απλώς βαριούνται τα λόγια Μου, λες και έχω καταντήσει μια φλύαρη γριούλα».
Στα μάτια των ανθρώπων, τα λόγια του Θεού είναι σαν ένα καθημερινό σκεύος, δεν τα
θεωρούν καθόλου σημαντικά. Έτσι, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τα λόγια του Θεού
πράξη —έχουν καταντήσει ελεεινοί, τιποτένιοι που γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά δεν την
κάνουν πράξη. Επομένως, αυτό και μόνο το σφάλμα του ανθρώπου αρκεί για να προκαλέσει
αηδία στον Θεό για μια χρονική περίοδο και, έτσι, λέει πολλάκις ότι οι άνθρωποι δεν δίνουν
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προσοχή στα λόγια Του. Ωστόσο, στις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι σκέφτονται τα εξής:
«Κάθε μέρα, μελετάμε και αναλύουμε τα λόγια του Θεού, πώς θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν
τους δίνουμε προσοχή; Δεν μας αδικεί αυτό;» Ωστόσο, επίτρεψέ Μου να σου το αναλύσω
λιγάκι —οι άνθρωποι θα κοκκινίσουν. Όταν διαβάζουν τα λόγια του Θεού, κουνάνε το κεφάλι
τους, κάνουν τεμενάδες, σαν ένα σκυλάκι που φέρεται δουλικά μόλις ακούει τον κύριό του.
Συνεπώς, εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι αισθάνονται ανάξιοι, δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό
τους, λες και θέλουν να μετανοήσουν και να ξεκινήσουν εκ νέου —αλλά μόλις περάσει αυτή η
φάση, η ατολμία τους εξαφανίζεται αμέσως, αντικαθίσταται από αγριότητα, παραμερίζουν τα
λόγια του Θεού και πάντα πιστεύουν ότι οι δικές τους υποθέσεις έχουν προτεραιότητα, ότι τα
θέματα του Θεού έρχονται τελευταία, και εξαιτίας αυτών των πράξεών τους, δεν είναι ποτέ σε
θέση να κάνουν τα λόγια του Θεού πράξη. Όταν επέλθουν τα γεγονότα, τεντώνουν τους
αγκώνες τους προς τα έξω[α] —έτσι προδίδουν τον δικό τους λαό— δεν είναι απορίας άξιο που
ο Θεός λέει: «“Τρέχουν προς την άλλη κατεύθυνση”, ενώ βασίζονται σ’ Εμένα για τροφή».
Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει το παραμικρό ψέμα στα λόγια του Θεού, είναι
απολύτως αληθή και δεν περιέχουν την παραμικρή υπερβολή, αλλά φαίνεται ότι έχουν
υποτιμηθεί κάπως, διότι το ανάστημα του ανθρώπου είναι πολύ μικρό, δεν είναι σε θέση να τα
αντέξει. Τα λόγια του Θεού έδωσαν ήδη μια ξεκάθαρη απεικόνιση των ανθρώπινων θεμάτων,
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τα έχουν σκιαγραφήσει με απόλυτη σαφήνεια,
απεικονίζοντας με γλαφυρή ομοιότητα το ίδιο το αυθεντικό πρόσωπο του Σατανά. Απλώς, στο
παρόν στάδιο, οι άνθρωποι δεν έχουν δει τα πάντα ξεκάθαρα και γι’ αυτό λέγεται ότι δεν
έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Εξαιτίας αυτού, λέω ότι αυτό το μάθημα
πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει. Η στιγμή που άνθρωποι θα καταφέρουν να
γνωρίσουν τον εαυτό τους, θα είναι και η στιγμή που θα δοξαστεί ο Θεός. Αυτό είναι εύκολο
να το κατανοήσει κανείς —δεν χρειάζεται να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Υπάρχει, ωστόσο,
ένα πράγμα που θα σας υπενθυμίσω, αν και πρώτα πρέπει να διαβάσετε τα εξής λόγια του
Θεού: «Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι δεν Με λατρεύουν, δεν έχω θέση στην καρδιά τους.
Θα μπορούσαν να δείξουν αληθινή αγάπη για Μένα στις ημέρες του πόνου που πρόκειται να
έρθουν;» Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; Ο Θεός λέει ότι το παίδεμα δεν έχει ακόμη πλήξει τον
άνθρωπο, κάτι που αποδεικνύει ότι υπάρχει όντως ένα κρυφό νόημα στη φράση «να
γνωρίσουν τον εαυτό τους» —το είχες αντιληφθεί; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν
τον εαυτό τους χωρίς να υποβληθούν σε δεινά και ραφινάρισμα; Δεν είναι αυτά λόγια του
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αέρα; Εμπιστεύεσαι πραγματικά όλα όσα λέει ο Θεός; Είσαι σε θέση να διακρίνεις τα λόγια
του Θεού; Γιατί ο Θεός επαναλαμβάνει πράγματα όπως «Όταν βλέπω τις πράξεις του
ανθρώπου, η μόνη Μου επιλογή είναι να φύγω», και λέει επίσης «μόνο όταν τα βουνά
γκρεμίζονται και η γη σκίζεται στα δύο, οι άνθρωποι σκέφτονται τα λόγια Μου, μόνο τότε
ξυπνούν από τα όνειρά τους, αλλά έχει ήδη έρθει η ώρα, τους έχει σαρώσει η μεγάλη
πλημμύρα, τα πτώματά τους επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού»; Γιατί λέει ο Θεός «οι
άνθρωποι σκέφτονται» και όχι «οι άνθρωποι υπακούν τα λόγια Μου»; Είναι αλήθεια ότι τα
βουνά γκρεμίζονται και η γη σκίζεται στα δύο; Οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή σ’ αυτά τα
λόγια, τα αφήνουν να περάσουν απαρατήρητα και έτσι υπόκεινται σε μεγάλα «δεινά»
σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ επιπόλαιοι.
Λόγω αυτού του ελαττώματος του ανθρώπου, λέει ο Θεός: «Εγώ, αυτό το “έκτρωμα” χωρίς
δακρυϊκούς πόρους, έχω κλάψει πολύ για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν το γνωρίζει
καθόλου αυτό». Επειδή οι άνθρωποι δεν δίνουν σημασία στα λόγια του Θεού, ο Θεός
χρησιμοποιεί αυτό το μέσο για να τους υπενθυμίσει και να λάβει τη «βοήθειά» τους.
Προς το παρόν, δεν θα προφητεύσω τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά θα προβλέψω κάτι
για τη μοίρα του ανθρώπου. Δεν έχω ζητήσει να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του; Πως
μπορεί να ερμηνευτεί αυτό; Πώς πρέπει να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του; Όταν ο Θεός
«βασανίζει» τους ανθρώπους τόσο πολύ, ώστε να αιωρούνται μεταξύ ζωής και θανάτου,
αρχίζουν να κατανοούν λιγάκι το νόημα της ανθρώπινης ζωής, και απεχθάνονται την
ανθρώπινη ζωή, γιατί πιστεύουν ότι όλη η ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι τίποτα παραπάνω
από ένα όνειρο. Πιστεύουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη αγωνία, ότι θα πεθάνουν
χωρίς να έχουν επιτύχει τίποτα, ότι η ζωή τους είναι άσκοπη και άνευ αξίας. Η ανθρώπινη ζωή
δεν είναι παρά ένα όνειρο, ένα όνειρο στο οποίο η θλίψη και η ευτυχία έρχονται και
παρέρχονται. Σήμερα, οι άνθρωποι ζουν για τον Θεό, αλλά επειδή ζουν στον ανθρώπινο
κόσμο, η καθημερινότητά τους παραμένει κενή και άνευ αξίας, δείχνοντας σε όλους τους
ανθρώπους ότι η απόλαυση του Θεού είναι απλώς μια εφήμερη παρηγοριά —αλλά αν, όταν
δεν απολαμβάνουν τον Θεό, εξακολουθούν να ζουν στη σάρκα ακόμα και αν πιστεύουν στον
Θεό, ποιο είναι το νόημα; Στη σάρκα, τα πάντα είναι κενά για τον άνθρωπο. Έχει βιώσει τα
σκαμπανεβάσματα της ανθρώπινης ζωής, με την έλευση των γηρατειών που τα μαλλιά του
ανθρώπου ασπρίζουν, το πρόσωπό του γεμίζει με ρυτίδες, τα χέρια του καλύπτονται με
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κάλους. Παρόλο που έχει πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα, δεν έχει κερδίσει σχεδόν τίποτα.
Έτσι, τα λόγια Μου πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα: Τα πάντα είναι κενά για όσους ζουν στη
σάρκα. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και δεν χρειάζεται να το εξετάσεις λεπτομερώς.
Αυτό είναι το αυθεντικό πρόσωπο της ανθρώπινης ζωής για το οποίο ο Θεός μίλησε
επανειλημμένα. Ο Θεός δεν αποφεύγει αυτά τα λόγια ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του
ανθρώπου, αλλά απλώς ενεργεί σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Ίσως κάποια λόγια να
παρέχουν υποστήριξη και κατανόηση στους ανθρώπους, και ίσως άλλα να κάνουν ακριβώς το
αντίθετο, κάνοντας σκόπιμα τους ανθρώπους να ζουν σε μια ατμόσφαιρα θανάτου —και
ακριβώς γι’ αυτό υποφέρουν. Έτσι, ίσως ο Θεός θέτει τη «στρατηγική της άδειας πόλης» [β] για
να προκαλεί σκόπιμα σύγχυση στους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούν να το διακρίνουν αυτό
καθόλου, παραμένουν στο σκοτάδι. Και όμως, όλα είναι στο χέρι του Θεού, και παρόλο που το
γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς θα μπορούσαν να προφυλαχθούν; Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί
να ξεφύγει από την απειλή του παιδέματος —τι θα μπορούσαν να κάνουν; Μπορούν μόνο να
υποταχθούν στα σχέδια του Θεού —και δεν συμβαίνει άραγε αυτό επειδή ο Θεός τούς έχει
αρπάξει και δεν τους αφήνει να φύγουν; Μόνο υπό τις απειλές του Θεού είναι όλοι οι
άνθρωποι σε θέση να ακολουθήσουν την πορεία της φύσης —αυτό δεν συμβαίνει; Αν δεν
υπήρχαν τα σχέδια του Θεού, πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να παραδεχτούν την ήττα
οικειοθελώς; Δεν θα ήταν αυτό άραγε αστείο; Παρόλο που η ανθρώπινη ζωή είναι κενή, ποιος
είναι πρόθυμος, όταν η ζωή του είναι άνετη, να αφήσει σιωπηλά πίσω του τον ανθρώπινο
κόσμο και να προσπαθήσει να ικανοποιήσει τον Θεό; Οι άνθρωποι πεθαίνουν εν μέσω
απόγνωσης —ποιος έχει πεθάνει ποτέ εν μέσω αφθονίας, όταν έχει ό,τι θελήσει; Μόνο ένα
«αστέρι» που κατήλθε από τον ουρανό θα αποτελούσε εξαίρεση. Σε σύγκριση με τη ζωή που
απολάμβανε στον τρίτο ουρανό, η ζωή στη γη θα ήταν σαν να ζει στην κόλαση —μόνο υπό
τέτοιες συνθήκες μπορεί να ήταν πρόθυμο να πεθάνει. Ωστόσο, ποιος είναι σήμερα αστέρι
στον ουρανό; Κι Εγώ είμαι «ασαφής» επ’ αυτού. Ας ψάξουμε τριγύρω να δούμε αν μπορούμε
να βρούμε κάποιον. Αν βρεθεί, ζητώ από τους ανθρώπους να Με βοηθήσουν να ρωτήσω αν
είναι πρόθυμος να ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω λόγια Μου. Ωστόσο, προειδοποιώ
τον καθέναν από σας: Κανείς σας δεν πρέπει να παίξει τον «ήρωα» και να προθυμοποιηθεί να
πεθάνει, καταλάβατε;
Υποσημειώσεις:
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α. «Τεντώνω τους αγκώνες μου προς τα έξω» είναι μια κινεζική παροιμία, η οποία σημαίνει ότι ένα
άτομο βοηθά τους άλλους σε βάρος κοντινών του ανθρώπων, για παράδειγμα γονείς, παιδιά, συγγενείς ή
αδέλφια.
β. Η «στρατηγική της άδειας πόλης» είναι το 32ο από τα τριάντα έξι Στρατηγήματα της αρχαίας
Κίνας. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός απατηλά τολμηρού μετώπου με σκοπό την
απόκρυψη της έλλειψης ετοιμότητας προς εξαπάτηση του εχθρού.

Κεφάλαιο 38
Σύμφωνα με τα έμφυτα χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας, δηλαδή το αληθινό πρόσωπο
της ανθρωπότητας, το γεγονός ότι ήταν σε θέση να επιβιώσει μέχρι σήμερα, δεν ήταν
καθόλου εύκολη υπόθεση και μόνο μέσω αυτού φανερώνεται η μεγάλη δύναμη του Θεού. Με
βάση την ουσία της σάρκας, καθώς και τη διαφθορά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα μέχρι
στιγμής, αν δεν υπήρχε η καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού, πώς θα μπορούσε ο
άνθρωπος να παραμένει ακόμα όρθιος σήμερα; Ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να έρθει ενώπιον
του Θεού, αλλά ο Θεός αγαπά την ανθρωπότητα χάριν της διαχείρισής Του, έτσι ώστε το
σπουδαίο έργο Του να ολοκληρωθεί προτού είναι πολύ αργά. Στην πραγματικότητα, κανείς
δεν μπορεί να ξεπληρώσει την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Ίσως κάποιοι επιθυμούν να ξεπληρώσουν τη χάρη του Θεού θυσιάζοντας τη ζωή
τους, αλλά Εγώ σου λέω: Ο άνθρωπος είναι ανάξιος να πεθάνει ενώπιον του Θεού, οπότε ο
θάνατος του ανθρώπου είναι μάταιος. Διότι για τον Θεό ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν είναι
άξιος αναφοράς και δεν αξίζει ούτε μια δεκάρα και ισούται με τον θάνατο ενός μυρμηγκιού
πάνω στη γη. Συστήνω στους ανθρώπους να μην προσδίδουν πολύ μεγάλη αξία στον εαυτό
τους και να μην πιστεύουν ότι ο θάνατος για χάρη του Θεού έχει το ίδιο βάρος με ένα μεγάλο
βουνό. Στην πραγματικότητα, ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι ένα θέμα τόσο ελαφρύ όσο ένα
φτερό. Δεν αξίζει μνείας. Αλλά και πάλι, η σάρκα του ανθρώπου είναι καταδικασμένη να
πεθάνει από τη φύση, οπότε στο τέλος, το φυσικό σώμα πρέπει να τελειώσει στη γη. Αυτή
είναι η πάσα αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να την αρνηθεί. Αυτός είναι ένας «νόμος της
φύσης», τον οποίο έχω συνοψίσει από το σύνολο των εμπειριών της ανθρώπινης ζωής Μου,
οπότε ο Θεός έχει ορίσει το τέλος του ανθρώπου κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς εκείνος να το
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συνειδητοποιεί. Κατάλαβες; Δεν είναι απορίας άξιο που ο Θεός λέει: «Απεχθάνομαι την
ανυπακοή των ανθρώπων. Δεν ξέρω γιατί· φαίνεται ότι μισούσα τον άνθρωπο εξαρχής,
εντούτοις νιώθω βαθιά συμπόνια γι’ αυτόν. Έτσι, οι άνθρωποι πάντα τηρούσαν δύο στάσεις
απέναντί Μου —διότι αγαπώ τον άνθρωπο, αλλά επίσης τον μισώ».
Ποιος δεν αινεί τον Θεό για την παρουσία Του ή την εμφάνισή Του; Αυτή τη στιγμή,
νιώθω σαν να ξέχασα εντελώς την ακαθαρσία και την αδικία μέσα στον άνθρωπο. Η
αυταρέσκεια των ανθρώπων, η αλαζονεία, η ανυπακοή, η απείθεια και όλη η
επαναστατικότητά τους —τα βάζω στο πίσω μέρος του μυαλού Μου, για να τα ξεχάσω. Ο
Θεός δεν περιορίζεται λόγω της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων. Δεδομένου ότι «μοιράζομαι
τα ίδια δεινά» με τον Θεό, απελευθερώνομαι από αυτό το πρόβλημα για να μην περιοριστώ
περαιτέρω από τους ανθρώπους. Γιατί να μπω στον κόπο; Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν
είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στον οίκο του Θεού μαζί Μου, πώς μπορώ να
χρησιμοποιήσω τη δύναμή Μου για να τους αναγκάσω; Δεν κάνω πράγματα για να τους
επιβάλω τη δύναμή Μου, και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί γεννήθηκα στην οικογένεια
του Θεού, οπότε φυσικά ο άνθρωπος κι Εγώ ανέκαθεν διαφέραμε. Αυτό έχει οδηγήσει στη
σημερινή συντριπτική ήττα. Εντούτοις, συνεχίζω να αποφεύγω τις αδυναμίες του ανθρώπου.
Τι επιλογή έχω; Αυτό δεν συμβαίνει επειδή είμαι ανίσχυρος; Δεν είναι απορίας άξιο που ο
Θεός επιθυμεί να «συνταξιοδοτηθεί» από τη «μονάδα εργασίας» της ανθρωπότητας και θέλει
τη «σύνταξή» Του. Μιλώ από την οπτική γωνία του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν ακούει,
αλλά όταν μιλάω ως Θεός, δεν συνεχίζει άραγε να μην υπακούει; Ίσως έρθει η ημέρα που ο
Θεός όντως θα «συνταξιοδοτηθεί» ξαφνικά από την «μονάδα εργασίας» της ανθρωπότητας
και όταν έρθει η ώρα αυτή, ο λόγος του Θεού θα γίνει ακόμη πιο δριμύς. Σήμερα, ίσως ο Θεός
να μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας Μου και αν έρθει εκείνη η ημέρα, ο Θεός δεν θα είναι
πλέον σαν Εμένα, «να λέει ιστορίες στα παιδιά στο νηπιαγωγείο» υπομονετικά. Ίσως αυτά
που λέω να μην είναι πολύ κατάλληλα, αλλά ο Θεός είναι πρόθυμος να χαλαρώσει λιγάκι τη
λαβή Του γύρω από τον άνθρωπο, μόνο και μόνο λόγω του ενσαρκωμένου Θεού· ειδάλλως, η
προοπτική θα ήταν πολύ φρικτή για να την αναλογιστούμε. Όπως ακριβώς είπε ο Θεός:
«Χαλάρωσα τα χέρια Μου γύρω τους σε κάποιο βαθμό, επιτρέποντάς τους να επιδοθούν στις
σαρκικές επιθυμίες τους και γι’ αυτό τόλμησαν να δρουν αχαλίνωτα, ασυγκράτητα από το
οποίο αποδεικνύεται ότι δεν Με αγαπούν πραγματικά, γιατί όλοι τους ζουν στη σάρκα». Γιατί
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λέει ο Θεός εδώ «επιδόθηκαν στις επιθυμίες τους», και «ζουν στη σάρκα»; Ειλικρινά, αυτή η
διατύπωση δεν απαιτεί την ερμηνεία Μου και μπορεί να γίνει φυσικά κατανοητή. Ίσως
κάποιοι άνθρωποι πουν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά Εγώ θα πω ότι γνωρίζεις την αλήθεια,
και απλώς προσποιείσαι άγνοια. Σου υπενθυμίζω: Γιατί ο Θεός λέει: «ζητώ μόνο ο άνθρωπος
να συνεργαστεί μαζί Μου»; Γιατί ο Θεός λέει ότι η ανθρώπινη φύση είναι δύσκολο να αλλάξει;
Γιατί ο Θεός απεχθάνεται την ανθρώπινη φύση; Και τι ακριβώς είναι η ανθρώπινη φύση; Τι
δεν είναι η ανθρώπινη φύση; Ποιος έχει εξετάσει αυτά τα ερωτήματα; Ίσως αυτό να είναι ένα
νέο θέμα για τον άνθρωπο, αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εκλιπαρώ τον άνθρωπο να το εξετάσει
εκτενώς, αλλιώς πάντα θα υβρίζεις τον Θεό βάσει φράσεων όπως «η ανθρώπινη φύση είναι
αμετάβλητη». Τι όφελος έχεις να ενεργείς εναντίον Του κατ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν πας τελικά
γυρεύοντας φασαρίες; Δεν είναι, τελικά, ακριβώς σαν να πετάει κανείς ένα αυγό σε μια
πέτρα;
Στην πραγματικότητα, όλες οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί που πλήττουν τον άνθρωπο
είναι μαθήματα που ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο. Σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, ο
άνθρωπος μπορεί να τα επιτύχει αυτά τα πράγματα, ακόμη κι αν πρέπει να θυσιάσει κάτι που
αγαπά, αλλά επειδή ο άνθρωπος αγαπά πάντα τον εαυτό του, δεν καταφέρνει να συνεργαστεί
πραγματικά με τον Θεό. Ο Θεός δεν ζητά πολλά από τον άνθρωπο. Όλα όσα ζητά ο Θεός από
τον άνθρωπο προορίζονται να επιτευχθούν εύκολα και ευχάριστα. Απλώς ο άνθρωπος δεν
είναι πρόθυμος να υποστεί κακουχίες. Όπως και τα παιδιά, θα μπορούσαν να ζουν με φειδώ
για να βρουν μερικές δεκάρες για να τιμήσουν τους γονείς τους και να εκπληρώσουν το
καθήκον τους ως οφείλουν. Εντούτοις, φοβούνται ότι δεν θα τρώνε αρκετά καλά και ότι τα
ρούχα τους θα είναι πολύ απλά, οπότε, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, παίρνουν την αγάπη και
τη φροντίδα των γονέων τους και τις πετάνε μακριά στα σύννεφα, λες και θα αρχίζουν να το
κάνουν αυτό αφού κερδίσουν πολλά χρήματα. Ωστόσο, από εκεί αντιλαμβάνομαι ότι οι
άνθρωποι δεν σέβονται ούτε αγαπούν τους γονείς τους —είναι άστοργα παιδιά. Ίσως αυτό να
είναι πάρα πολύ ακραίο, αλλά δεν μπορώ να λέω ανοησίες που δεν ισχύουν. Δεν μπορώ να
«μιμηθώ άλλους» για να αντισταθώ στον Θεό προκειμένου να ικανοποιήσω τον εαυτό Μου.
Μόνο επειδή κανείς στη γη δεν είναι στοργικός, ο Θεός είπε: «Στον ουρανό, ο Σατανάς είναι ο
εχθρός Μου, στη γη, ο άνθρωπος είναι ο αντίπαλός Μου. Λόγω της ένωσης ουρανού και γης,
εννέα γενεές ανθρώπων θα πρέπει να θεωρούνται συνένοχες». Ο Σατανάς είναι εχθρός του
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Θεού. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι επειδή δεν ξεπληρώνει τον Θεό για τη μεγάλη εύνοια και
την καλοσύνη Του, αλλά αντιθέτως, «κολυμπάει ενάντια στο ρεύμα» και κατ’ αυτόν τον τρόπο
δεν δείχνει τον «σεβασμό» του στον Θεό. Δεν είναι έτσι άραγε και οι άνθρωποι; Δεν δείχνουν
κανέναν σεβασμό στους «γονείς» τους και δεν ανταποδίδουν ποτέ τη φροντίδα και την
υποστήριξη των «γονέων» τους. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι οι άνθρωποι στη γη είναι
συγγενείς του Σατανά στον ουρανό. Ο άνθρωπος και ο Σατανάς έχουν ενώσει τις δυνάμεις
τους εναντίον του Θεού και έτσι δεν είναι απορίας άξιο ότι ο Θεός εμπλέκει εννέα γενεές ως
συνένοχους και κανένας δεν θα πάρει άφεση αμαρτιών. Στο παρελθόν, ο Θεός είχε τον
υπηρέτη Του σε πρηνή στάση στον ουρανό να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα, αλλά αυτός
δεν άκουγε και ενεργούσε με βάση την ιδιοσυγκρασία του για να επαναστατήσει εναντίον
Του. Δεν πορεύονται και οι επαναστάτες άνθρωποι προς αυτό το μονοπάτι; Ανεξάρτητα από
το πόσο ο Θεός σφίγγει τα «ηνία», οι άνθρωποι δεν αμφιταλαντεύονται ποτέ και δεν μπορούν
να πισωγυρίσουν. Κατά την άποψή Μου, αν ο άνθρωπος συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα
καταστραφεί, και τότε ίσως θα καταλάβεις το πραγματικό νόημα αυτής της φράσης: «ο
άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφορτωθεί την παλιά φύση του». Ο Θεός έχει επανειλημμένα
υπενθυμίσει στον άνθρωπο: «Εξαιτίας της ανυπακοής του ανθρώπου, τον εγκατέλειψα».
Γιατί άραγε το επαναλαμβάνει αυτό ο Θεός διαρκώς; Μπορεί ο Θεός να είναι όντως τόσο
άκαρδος; Γιατί ο Θεός λέει επίσης: «Απλάδεν ανήκω στην ανθρώπινη φυλή»; Τόσες
ελεύθερες ημέρες, ποιος έχει όντως εξετάσει αυτά τα λεπτομερή θέματα; Προτρέπω τους
ανθρώπους να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τα λόγια του Θεού και να
μην τα αντιμετωπίζουν επιπόλαια. Αυτό δεν έχει κανένα όφελος για σένα, ή για τους άλλους.
Είναι καλύτερο να μην λέμε ό,τι δεν χρειάζεται να ειπωθεί, και να μην σκεφτόμαστε ό,τι δεν
χρειάζεται σκέψη. Δεν είναι πιο απλό αυτό; Τι λάθος μπορεί να προκύψει έτσι; Πριν ο Θεός
διακηρύξει το τέλος του έργου Του στη γη, κανένας δεν πρέπει να σταματήσει να «κινείται».
Κανένας δεν θα νίψει τας χείρας του από το καθήκον του. Τώρα δεν έχει έρθει η ώρα. Μην
ενεργείς ως οδηγός για τον Θεό ή εμπροσθοφυλακή. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά νωρίς για
να σταματήσεις τώρα και να πάψεις να προχωράς —τι νομίζεις;
Ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο στο παίδεμα και τον φέρνει σε μια ατμόσφαιρα θανάτου,
αλλά από την άλλη πλευρά, τι θέλει ο Θεός να κάνει ο άνθρωπος στη γη; Να λειτουργήσει ως
ντουλάπα στο σπίτι; Δεν μπορεί να καταναλωθεί ή να φορεθεί, αλλά μόνο να μαζεύει τα
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βλέμματα. Εάν είναι έτσι, γιατί επιστρατεύει τόσες πολύπλοκες διαδικασίες, κάνοντας τους
ανθρώπους να υποφέρουν τόσο πολύ στη σάρκα; Ο Θεός λέει: «Τους συνοδεύω στον “τόπο
της εκτέλεσης”, καθώς η ενοχή της ανθρωπότητας αρκεί για να επισύρει το παίδεμά Μου».
Εκείνη τη στιγμή, ο Θεός κάνει τους ανθρώπους να πάνε στον τόπο της εκτέλεσης μόνοι τους;
Γιατί κανείς δεν ικετεύει τη συγχώρεσή τους; Τότε πώς θα έπρεπε να συνεργαστεί ο
άνθρωπος; Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ενεργεί χωρίς συναίσθημα, όπως ο Θεός προβαίνει
στις κρίσεις Του; Η αποτελεσματικότητα αυτών των λόγων εξαρτάται κυρίως από τις πράξεις
του ανθρώπου. Όπως ένας πατέρας κερδίζει χρήματα, αν μετά η μητέρα δεν ξέρει πώς να
συνεργαστεί, δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί το νοικοκυριό, τότε σε τι κατάσταση θα ήταν
το σπίτι; Κοιτάξτε την κατάσταση της εκκλησίας τώρα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας ως ηγέτες;
Θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μια συνάντηση όπου όλοι μπορούν να μιλήσουν για τις
προσωπικές τους εντυπώσεις. Η μητέρα τα πάει χάλια στο σπίτι, οπότε πώς θα καταντήσουν
τα παιδιά αυτής της οικογένειας; Ορφανά; Ζητιάνοι; Δεν είναι απορίας άξιο που ο Θεός είπε:
«Όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η θεϊκή Μου φύση στερείται “ποιοτικής ευφυΐας”, αλλά
ποιος μπορεί να καταλάβει ότι μπορώ να διακρίνω τα πάντα στην ανθρώπινη φύση;» Όσον
αφορά μια τέτοια προφανή κατάσταση, δεν χρειάζεται να μιλάει από τη θεϊκή Του φύση.
Ακριβώς όπως λέει ο Θεός: «δεν υπάρχει λόγος να χτυπάς το καρφί με βαριοπούλα». Αυτή τη
στιγμή, ίσως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια πρακτική εμπειρία με τη ρήση του Θεού:
«Μεταξύ των ανθρώπων, δεν υπάρχει κανείς που να Με αγαπά». Σε αυτό το σημείο, είναι
ακριβώς όπως είπε ο Θεός: «Το ότι οι άνθρωποι σκύβουν απρόθυμα το κεφάλι τους οφείλεται
μονάχα στο ότι έχουν φτάσει σ’ αυτή την κατάσταση, αλλά η καρδιά τους δεν έχει πειστεί
ακόμα». Αυτά τα λόγια είναι σαν ένα τηλεσκόπιο. Στο εγγύς μέλλον, ο άνθρωπος θα εισέλθει
σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς αδιόρθωτος. Καταλάβατε; Αυτή είναι η
απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα του Θεού: «Δεν αποφεύγουν οι άνθρωποι την αμαρτία
μόνο και μόνο επειδή φοβούνται ότι θα φύγω; Δεν είναι αλήθεια ότι δεν διαμαρτύρονται μόνο
και μόνο επειδή φοβούνται το παίδεμα;» Στην πραγματικότητα, τώρα οι άνθρωποι έχουν
χαλαρώσει λίγο και φαίνονται εξαντλημένοι και αδιαφορούν παντελώς να υπακούσουν στο
έργο του Θεού, και ασχολούνται αποκλειστικά με τις ρυθμίσεις και τα σχέδια που αφορούν τη
σάρκα τους. Δεν είναι αλήθεια αυτό;
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Κεφάλαιο 39
Ας πάμε πέρα από τα λόγια του Θεού και ας μιλήσουμε λίγο για θέματα που αφορούν τη
ζωή μας, έτσι ώστε να ανθίσει η ζωή μας, και να ανταποκριθούμε στις ελπίδες του Θεού που
μας αφορούν. Πιο συγκεκριμένα, με την έλευση του σήμερα —μια εποχή που κάθε ον
ταξινομείται ανάλογα με το είδος και το παίδεμα— υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να
επικεντρωθούμε στη γενικότερη εικόνα και να συγκεντρωθούμε στο «συλλογικό συμφέρον».
Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και αυτό πρέπει να επιτευχθεί από όλους τους ανθρώπους.
Πώς θα μπορούσαμε να μην προσφέρουμε τον εαυτό μας για το θέλημα του Θεού στον
ουρανό; Ο Θεός «δίνει αριθμούς σε όλα τα είδη ανθρώπων, βάζει διαφορετικά σημάδια σε
κάθε είδος ανθρώπου, ώστε οι πρόγονοί τους να μπορούν να τους οδηγήσουν με επιτυχία στις
οικογένειές τους», γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι ταξινομούνται ανάλογα με το
είδος και ως εκ τούτου, όλα τα είδη των ανθρώπων αποκαλύπτουν την αληθινή τους μορφή.
Ως εκ τούτου, δικαίως θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι είναι πιστοί στους προγόνους τους και όχι
στον Θεό. Εντούτοις, όλοι οι άνθρωποι παρέχουν επίσης υπηρεσίες στον Θεό υπό την
καθοδήγηση των προγόνων τους, γεγονός που καταδεικνύει το θαυμαστό έργο του Θεού. Τα
πάντα υπηρετούν τον Θεό, και παρόλο που ο Σατανάς ενοχλεί τους ανθρώπους, ο Θεός
δράττεται αυτής της ευκαιρίας για να αντλήσει «τοπικούς πόρους» που θα Τον υπηρετήσουν.
Οι άνθρωποι, ωστόσο, δεν μπορούν να το διακρίνουν αυτό. Όπως λέει ο Θεός: «Έτσι,
καταμερίζω τις εργασίες και κατανέμω τις προσπάθειες. Αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου
Μου, και δεν μπορεί να διαταραχθεί από κανέναν άνθρωπο». Οι άνθρωποι δεν μπορούν να
δουν όλα όσα καθορίζει ο Θεός και όλα όσα θέλει ο Θεός να επιτύχει, προτού Αυτός τα
ολοκληρώσει. Μπορούν να τα δουν μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Διαφορετικά,
είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τίποτα.
Σήμερα, ο Θεός έχει νέο έργο μεταξύ των εκκλησιών. Κάνει τα πάντα να ακολουθούν την
πορεία της φύσης, όντως πραγματώνοντας τον ρόλο του ανθρώπου. Όπως λέει ο Θεός:
«Κυβερνώ τα πάντα μεταξύ των πάντων, διοικώ τα πάντα, κάνοντας τα πάντα να ακολουθούν
την πορεία της φύσης και να υποτάσσονται στη διοίκηση της φύσης». Δεν ξέρω τι έξυπνες
ιδέες έχετε όσον αφορά τη φράση «να ακολουθούν την πορεία της φύσης», οπότε ας
μιλήσουμε περί αυτού. Η δική Μου άποψη έχει ως εξής: Επειδή οι πρόγονοί τους τούς
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οδηγούν στο σπίτι, όλα τα είδη των ανθρώπων πρέπει να εμφανιστούν και να «δώσουν
παράσταση». Και επειδή ακολουθούν την πορεία της φύσης, αυτό που είναι έμφυτο σε
αυτούς χρησιμοποιείται για να πραγματώσει τον αρχικό τους ρόλο, κάνοντάς τους να
ακολουθήσουν την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο. Το έργο
του Αγίου Πνεύματος διεξάγεται σύμφωνα με την εσωτερική κατάσταση κάθε ατόμου. Για να
μιλήσουμε με ακρίβεια, αυτό εκφράζεται ως «ο Θεός χειρίζεται τα πάντα, έτσι ώστε να Τον
υπηρετούν», αυτό στη συνέχεια συνδέεται με το να ακολουθεί κανείς την πορεία της φύσης.
Παρόλο που κάποιος έχει τα στοιχεία του διαβόλου μέσα του, ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει
αυτό, προσθέτοντας το έργο του Αγίου Πνεύματος επί τη βάση αυτού που είναι έμφυτο μέσα
τους, καθιστώντας τους επαρκείς για να παρέχουν υπηρεσίες στον Θεό. Αυτό είναι το μόνο
που θα πω για τη φράση «να ακολουθούν την πορεία της φύσης» —ίσως έχετε κάποιες
προτάσεις υψηλότερου επιπέδου. Ελπίζω να μπορέσετε να προσφέρετε κάποια πολύτιμη
βοήθεια, τι λέτε; Είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε ακολουθώντας την πορεία της φύσης;
Είστε πρόθυμοι να καταμερίσετε το έργο με τον Θεό; Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα το επιτύχετε
αυτό; Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, ότι θα
μπορούν να είναι σε σύμπνοια σχετικά με το να ικανοποιήσουν τον Θεό για χάρη κοινών
ιδανικών και να μπορούν να συμπορευτούν στον δρόμο προς τη βασιλεία. Ποιος ο λόγος να
καταλήξουμε σε περιττές αντιλήψεις; Ποιανού η ύπαρξη μέχρι σήμερα δεν ήταν για χάρη του
Θεού; Και αφού είναι έτσι, ποιος ο λόγος να υπάρχει θλίψη, πόνος και αναστεναγμοί; Αυτά
δεν ωφελούν κανέναν. Όλη η ζωή των ανθρώπων είναι στα χέρια του Θεού και αν δεν υπήρχε
η απόφασή τους ενώπιον του Θεού, ποιος θα ήταν πρόθυμος να ζήσει μάταια σε αυτόν τον
κενό κόσμο του ανθρώπου; Γιατί να μπει κανείς στον κόπο; Μπαινοβγαίνοντας βιαστικά στον
κόσμο, αν δεν κάνουν τίποτα για τον Θεό, δεν θα ήταν άχρηστη όλη τους η ζωή; Ακόμα κι αν ο
Θεός δεν θεωρεί τις πράξεις σου αξιοσημείωτες, δεν θα χαμογελάσεις από ευχαρίστηση τη
στιγμή του θανάτου σου; Θα πρέπει να επιδιώξεις τη θετική πρόοδο, όχι την αρνητική
οπισθοδρόμηση —δεν είναι άραγε αυτή η καλύτερη πράξη; Εάν οι πράξεις σου έχουν καθαρά
στόχο την ικανοποίηση του Θεού, τότε δεν θα είσαι αρνητικός ή οπισθοδρομικός. Επειδή
υπάρχουν πάντα πράγματα ακατανόητα στις καρδιές των ανθρώπων, χωρίς να το
συνειδητοποιούν, τα πρόσωπά τους καλύπτονται με μαύρα σύννεφα που δημιουργούν
διάφορες «τάφρους» πάνω στα πρόσωπά τους χωρίς να το γνωρίζουν, κάτι που μάλλον
οφείλεται στο γεγονός ότι το έδαφος εξακολουθεί να σκίζεται στα δύο. Λες και το έδαφος
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συνεχίζει να κινείται, κάνοντας τους «λοφίσκους» ή τις «τάφρους» στο έδαφος να
μετακινούνται χωρίς να το συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Όσον αφορά αυτό, δεν περιγελώ
τους ανθρώπους, αλλά μιλάω για «γεωγραφικά δεδομένα».
Παρόλο που ο Θεός έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους σε παίδεμα, δεν λέει τίποτα
περί αυτού. Αντ’ αυτού, αποφεύγει το θέμα σκοπίμως και ξεκινά ένα καινούργιο, το οποίο από
τη μία πλευρά, οφείλεται στο έργο του Θεού και από την άλλη, έχει στόχο να ολοκληρώσει
αμέσως αυτό το στάδιο του έργου. Επειδή οι στόχοι του Θεού για την πραγματοποίηση αυτού
του σταδίου του έργου έχουν από καιρό επιτευχθεί, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Σήμερα, δεν ξέρω πόσα έχετε δει σχετικά με τις μεθόδους του έργου του Θεού. Στη συνείδησή
Μου, πάντα αισθάνομαι ότι το έργο του Θεού δεν είναι τόσο ξεκάθαρα χωρισμένο σε στάδια
και χρονικές περιόδους όπως στο παρελθόν. Αντιθέτως, κάθε μέρα φέρνει τα δικά της μέσα
εργασίας, αλλαγές επέρχονται σχεδόν κάθε τρεις έως πέντε ημέρες, και ακόμα και σε πέντε
ημέρες, μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη περιεχομένου στο έργο του Θεού. Αυτό
δείχνει την ταχύτητα του έργου του Θεού. Προτού οι άνθρωποι έχουν τον χρόνο να
αντιδράσουν και να παρακολουθήσουν προσεκτικά, ο Θεός έχει φύγει χωρίς ίχνος. Ως εκ
τούτου, ο Θεός είναι πάντα ασύλληπτος για τους ανθρώπους, γεγονός που έχει κάνει το έργο
του Αγίου Πνεύματος αδιόρατο. Γιατί ο Θεός λέει πάντοτε φράσεις όπως: «κι έτσι
εγκατέλειψα τον άνθρωπο»; Οι άνθρωποι ίσως δώσουν λίγη προσοχή στη συγκεκριμένη
φράση, αλλά δεν καταλαβαίνουν το νόημά της. Τώρα, καταλαβαίνετε; Δεν είναι απορίας άξιο
που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η αναζήτησή
τους για τον Θεό είναι πάντοτε κάτω από το θαμπό σεληνόφως —αυτό είναι απολύτως
αληθές— λες ο Θεός πειράζει σκόπιμα τον άνθρωπο, κάνοντας το μυαλό όλων των ανθρώπων
να διογκωθεί, ώστε να νιώθουν ζαλισμένοι και αποπροσανατολισμένοι. Δεν ξέρουν τι κάνουν,
λες και ονειρεύονται, και όταν ξυπνούν, δεν ξέρουν τι συνέβη. Αρκούν μερικά συνηθισμένα
λόγια από τον Θεό για να τα χάσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που λέει ο Θεός:
«Σήμερα, ρίχνω όλους τους ανθρώπους στη “μεγάλη κάμινο” για να εξευγενιστούν.
Παρακολουθώ με προσοχή από ψηλά, καθώς οι άνθρωποι καίγονται στην πυρά και, οι φλόγες
αναγκάζουν τους ανθρώπους να ομολογήσουν τα γεγονότα». Μέσα από τα συνεχώς
μεταβαλλόμενα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι να κάνουν. Στην
πραγματικότητα, όπως λέει ο Θεός, το παίδεμα έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και επειδή
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οι άνθρωποι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, το μαθαίνουν μόνο όποτε το εκφράσει ο Θεός
ρητά, δίνουν προσοχή μόνο αφού τους έχει μιλήσει ο Θεός. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι
άνθρωποι αρχίζουν να μελετούν το παίδεμα τώρα που το έργο του Θεού έχει
πραγματοποιηθεί ως αυτό το σημείο. Είναι ακριβώς όπως όταν οι άνθρωποι έμαθαν για την
ατομική βόμβα —αλλά επειδή δεν έχει έρθει η ώρα, οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή. Μόνο
όταν κάποιος αρχίζει να τη φτιάχνει αρχίζουν να δίνουν προσοχή οι άνθρωποι. Μόνο όταν
έρθει στο φως η ατομική βόμβα, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν περισσότερα γι’ αυτή. Μόνο
όταν ο Θεός λέει ότι θα ρίξει τον άνθρωπο στην κάμινο συνειδητοποιούν λίγα οι άνθρωποι.
Εάν ο Θεός δεν μιλούσε, κανένας δεν θα ήξερε —έτσι δεν είναι; Έτσι, ο Θεός λέει: «οι
άνθρωποι εισέρχονται άθελά τους στην κάμινο, σαν να έχουν οδηγηθεί εκεί δεμένοι με ένα
σχοινί, λες και έχουν παραλύσει». Γιατί να μην αναλύσετε το εξής: Όταν οι άνθρωποι
ομολογούν τα γεγονότα, είναι όταν ο Θεός λέει ότι έχει ξεκινήσει το παίδεμα ή προτού πει ο
Θεός ότι έχει ξεκινήσει το παίδεμα; Έτσι αποδεικνύεται ότι προτού ο Θεός μιλήσει για
παίδεμα, οι άνθρωποι άρχισαν να ομολογούν, δείχνοντας ότι το παίδεμα άρχισε προτού ο
Θεός μιλήσει γι’ αυτό —δεν είναι αλήθεια αυτό;

Κεφάλαιο 40
Για τον Θεό, ο άνθρωπος είναι σαν ένα παιχνίδι στα χέρια Του, σαν να φτιάχνει ένα
μακαρόνι που το τεντώνει στα χέρια Του —ένα μακαρόνι που μπορεί να γίνει όσο λεπτό ή όσο
παχύ θέλει ο Θεός, για να το κάνει ό,τι θέλει. Δικαίως θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι
πράγματι ένα παιχνίδι στα χέρια του Θεού, σαν μια γάτα Περσίας, την οποία έχει αγοράσει
μια κυρία από την αγορά. Αναμφίβολα, είναι παιχνίδι στα χέρια του Θεού —οπότε δεν υπήρχε
τίποτα αναληθές σε όσα γνώριζε ο Πέτρος. Από αυτό αποδεικνύεται ότι τα λόγια και οι
πράξεις του Θεού πραγματοποιούνται με άνεση και ευχαρίστηση μέσα στον άνθρωπο. Δεν
σπάζει το κεφάλι Του ούτε κάνει σχέδια, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Το έργο που
επιτελεί μέσα στον άνθρωπο είναι πολύ κανονικό, όπως και τα λόγια που λέει στον άνθρωπο.
Όταν ο Θεός μιλάει, φαίνεται ότι μιλάει ασυγκράτητα, λέει ό,τι Του κατεβαίνει στο κεφάλι
Του, χωρίς αυτοσυγκράτηση. Ωστόσο, αφού αναγνώσουν τα λόγια του Θεού, οι άνθρωποι
πείθονται απόλυτα, χάνουν τα λόγια τους, μένουν έκπληκτοι με τα μάτια ορθάνοιχτα. Μα τι
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συμβαίνει εδώ; Αυτό αποδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Εάν, όπως
φαντάζονται οι άνθρωποι, το έργο του Θεού στον άνθρωπο έπρεπε να σχεδιαστεί σχολαστικά
για να είναι ακριβές και σωστό, τότε —για να πάμε αυτή την αυταπάτη ένα βήμα παραπέρα—
η σοφία του Θεού, η θαυμασιότητά Του και το ασύλληπτό Του είναι θα μπορούσαν να
ποσοτικοποιηθούν, γεγονός το οποίο καταδεικνύει σε πόσο χαμηλή εκτίμηση έχουν τον Θεό οι
άνθρωποι. Επειδή οι ανθρώπινες πράξεις είναι πάντα ανόητες, οι άνθρωποι μετρούν τον Θεό
κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός δεν κάνει σχέδια ή ρυθμίσεις για το έργο Του. Αντιθέτως, το έργο
διεξάγεται άμεσα από το Πνεύμα του Θεού —και οι αρχές με τις οποίες λειτουργεί το Πνεύμα
του Θεού είναι ελεύθερες και απεριόριστες. Λες και ο Θεός δεν δίνει προσοχή στην
κατάσταση του ανθρώπου και μιλάει όπως θέλει —εντούτοις, ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να
απομακρυνθεί από τα λόγια του Θεού, λόγω της σοφίας του Θεού. Εν τέλει, τα γεγονότα δεν
αλλάζουν. Επειδή το έργο του Πνεύματος του Θεού είναι τόσο εμφανές σε όλους τους
ανθρώπους, αυτό αρκεί για να καταδείξει τις αρχές του έργου του Θεού. Αν ο Θεός έπρεπε να
πληρώσει ένα τόσο μεγάλο τίμημα για το έργο Του στα δημιουργημένα όντα, δεν θα ήταν σαν
να σπαταλούσαμε την ακριβή ξυλεία για ποταπές εργασίες; Πρέπει άραγε ο Θεός να ενεργεί
αυτοπροσώπως; Θα άξιζε τον κόπο; Επειδή το Πνεύμα του Θεού εργάζεται για τόσο μεγάλο
διάστημα και παρόλ’ αυτά, καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, το Πνεύμα του Θεού δεν έχει
εργαστεί ποτέ κατ’ αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα μέσα και τις αρχές
σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται ο Θεός, δεν ήταν ποτέ σαφείς. Σήμερα είναι σαφείς, γιατί το
Πνεύμα του Θεού τις έχει αποκαλύψει αυτοπροσώπως —και αυτό είναι πέραν πάσης
αμφιβολίας, καταδεικνύεται άμεσα από το Πνεύμα του Θεού, και δεν συνοψίζεται από τον
άνθρωπο. Γιατί δεν κάνετε ένα ταξίδι στον τρίτο ουρανό για να δείτε αν όντως συμβαίνει
αυτό, να δείτε αν, μετά από την επιτέλεση όλου αυτού του έργου, ο Θεός εξαντλήθηκε από την
προσπάθεια, η μέση και τα πόδια Του πονούν, και δεν μπορεί να φάει ή να κοιμηθεί· και αν
έπρεπε να διαβάσει εκτενές υλικό αναφοράς για να εκφέρει όλα αυτά τα λόγια, αν έχουν τεθεί
τα σχέδια των ομιλιών του Θεού επί τάπητος και αν έχει στεγνώσει το στόμα Του αφότου είπε
τόσο πολλά. Τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο: Τα παραπάνω λόγια δεν έχουν
τίποτα κοινό με τον τόπο όπου κατοικεί ο Θεός. Ο Θεός λέει: «Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο και
έχω πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα για χάρη του ανθρώπου —αλλά αυτή τη φορά, για άγνωστο
λόγο, η συνείδηση των ανθρώπων αδυνατεί να εκπληρώσει τον αρχικό της ρόλο».
Ανεξαρτήτως από το αν οι άνθρωποι κατανοούν τη θλίψη του Θεού, αν μπορούσαν να
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προσεγγίσουν την αγάπη του Θεού χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους, αυτό
θα θεωρούταν λογικό και εύλογο. Ο μόνος φόβος είναι ότι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν
την αρχική λειτουργία της συνείδησης. Τι λες, είναι σωστό αυτό; Σε βοηθούν αυτά τα λόγια;
Ελπίζω ότι εσείς ανήκετε στο είδος των πραγμάτων που διαθέτουν συνείδηση, αντί να είστε
σκουπίδια άνευ συνείδησης. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτά τα λόγια; Τα κατανοεί κανείς;
Δεν σε πονάει άραγε η βελόνα που είναι καρφωμένη στην καρδιά σου; Κάρφωσε ο Θεός τη
βελόνα σε ένα αναίσθητο πτώμα; Μήπως ο Θεός έκανε λάθος, έχουν θαμπώσει τα μάτια Του
από το γήρας; Εγώ λέω ότι αυτό είναι αδύνατο! Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος πρέπει να
φταίει. Γιατί δεν πας στο νοσοκομείο να ρίξεις μια ματιά; Ο άνθρωπος έχει αναμφισβήτητα
πρόβλημα με την καρδιά του, πρέπει να εξοπλιστεί με νέα «ανταλλακτικά» —τι λες; Θα το
έκανες αυτό;
Ο Θεός λέει: «Κοιτάω τα άσχημα πρόσωπα και τις ιδιορρυθμίες τους, και για άλλη μια
φορά, αναχωρώ από τους ανθρώπους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι άνθρωποι παραμένουν
ακατανόητοι, και για άλλη μια φορά, παίρνουν πίσω τα πράγματα που τους αρνήθηκα,
περιμένοντας την επιστροφή Μου». Γιατί, κατά τη διάρκεια αυτής της «νέας τεχνολογικής
εποχής», ο Θεός εξακολουθεί να μιλάει για βοϊδάμαξες; Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;
Μήπως επειδή ο Θεός θέλει να γκρινιάζει; Σπαταλάει ο Θεός την ώρα Του επειδή δεν έχει
τίποτα καλύτερο να κάνει; Είναι ο Θεός σαν τον άνθρωπο, που τεμπελιάζει αφού σκάσει στο
φαγητό; Ωφελεί να επαναλαμβάνονται αυτά τα λόγια ξανά και ξανά; Έχω πει ότι οι άνθρωποι
είναι ρεμάλια, ότι πρέπει πάντα να τους αρπάζει κανείς από τα αυτιά για να καταλάβουν.
Αφού ακούσουν τα λόγια αυτά σήμερα, θα τα ξεχάσουν αμέσως αύριο —λες και πάσχουν από
αμνησία. Έτσι, δεν σημαίνει ότι κάποια λόγια δεν έχουν ακουστεί, αλλά ότι δεν έχουν
επιτευχθεί από τους ανθρώπους. Αν λέγεται κάτι μόνο μία ή δύο φορές, οι άνθρωποι
συνεχίζουν να το αγνοούν —πρέπει να ειπωθεί τρεις φορές, τουλάχιστον. Υπάρχουν όμως και
κάποιοι «γέροι», οι οποίοι πρέπει να τα ακούσουν δέκα με είκοσι φορές. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, λέγονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικό τρόπο, για να φανεί αν οι άνθρωποι έχουν
αλλάξει ή όχι. Έχετε όντως εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν θέλω να φοβερίσω τους
ανθρώπους, αλλά όλοι κοροϊδεύουν τον Θεό. Όλοι ξέρουν να παίρνουν περισσότερα
συμπληρώματα διατροφής, αλλά δεν αισθάνονται άγχος εξαιτίας του Θεού —αυτό σημαίνει
να υπηρετούν τον Θεό; Αυτό σημαίνει να αγαπούν τον Θεό; Δεν είναι απορίας άξιον ότι
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περνούν όλη τη μέρα τους χωρίς καμία έγνοια στον κόσμο, οκνηροί και νωθροί. Αλλά ακόμα
και έτσι, κάποιοι άνθρωποι δεν ευχαριστιούνται ούτε τότε και δημιουργούν μόνοι τους τη
θλίψη. Ίσως να είμαι λίγο σκληρός, αλλά αυτό είναι γνωστό ως υπερευαισθησία! Μήπως ο
Θεός σε κάνει να νιώθεις θλίψη; Δεν κάνεις μόνος σου τον εαυτό σου να υποφέρει; Καμία από
τις χάρες του Θεού δεν μπορεί να γίνει η πηγή της ευτυχίας σου; Καθ’ όλη τη διάρκεια, δεν
έχεις προσέξει το θέλημα του Θεού και ήσουν αρνητικός, φιλάσθενος και αγχωμένος —γιατί
συμβαίνει αυτό; Είναι το θέλημα του Θεού να σε κάνει να ζεις στη σάρκα; Αγνοείς το θέλημα
του Θεού, νιώθεις ανήσυχος μέσα στην καρδιά σου, γκρινιάζεις και παραπονιέσαι και περνάς
όλη τη μέρα κατσουφιασμένος, και η σάρκα σου να υποφέρει από πόνο και βασανιστήρια —
αυτό σου αξίζει! Ζητάς από τους άλλους να δοξάζουν τον Θεό μέσα στο παίδεμα, να βγουν
από το παίδεμα και να μην περιορίζονται απ’ αυτό —εντούτοις, εσύ έχεις πέσει σε αυτό και
δεν μπορείς να ξεφύγεις. Χρειάζονται χρόνια για να μιμηθούμε αυτό το «πνεύμα αυτοθυσίας»
του Dong Cunrui. Όταν κηρύττεις λόγια και δόγματα, δεν νιώθεις ντροπή; Γνωρίζεις τον
εαυτό σου; Έχεις βάλει τον εαυτό σου κατά μέρος; Αγαπάς πραγματικά τον Θεό; Έχεις
αφήσει κατά μέρος τις προοπτικές και τη μοίρα σου; Δεν είναι απορίας άξιον που ο Θεός λέει
ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι θαυμαστοί και ασύλληπτοι. Ποιος θα πίστευε ότι
υπήρχαν τόσοι «θησαυροί» μέσα στον άνθρωπο που δεν έχουν ακόμη βγει στο φως; Σήμερα,
το θέαμα είναι αρκετό για να «ανοίξει κανείς τα μάτια» —οι άνθρωποι είναι τόσο
«φανταστικοί»! Λες και είμαι παιδί που δεν μπορεί να μετρήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω
υπολογίσει πόσοι άνθρωποι αγαπούν πραγματικά τον Θεό. Ποτέ δεν μπορώ να θυμηθώ τον
αριθμό —οπότε, εξαιτίας της «αναξιοπιστίας» Μου, όταν έρθει η ώρα να δώσω λογαριασμό
ενώπιον του Θεού, τα χέρια Μου είναι πάντα άδεια, ανίκανος να κάνω ό,τι θα ήθελα,
χρωστάω πάντα στον Θεό. Ως εκ τούτου, όταν δίνω λογαριασμό, ο Θεός πάντα Με
«επιπλήττει». Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο σκληροί, πάντα Με κάνουν να υποφέρω
εξαιτίας αυτού. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία για να σκάσουν στα γέλια, δεν
είναι πραγματικοί φίλοι Μου. Όταν έχω πρόβλημα, δεν Μου δίνουν καμία βοήθεια, αλλά Με
περιγελούν σκόπιμα —είναι όντως ασυνείδητοι!

Κεφάλαιο 41
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Πώς εργάζεται ο Θεός στον άνθρωπο; Το κατανοείς αυτό; Είναι σαφές; Και πώς γίνεται
μέσα στην εκκλησία; Τι πιστεύεις; Έχεις ποτέ σου σκεφτεί αυτά τα ερωτήματα; Τι ελπίζει
Εκείνος να πετύχει μέσα από το έργο Του στην εκκλησία; Δεν είναι ακόμα σαφές; Αν όχι, τότε
όλα όσα κάνεις είναι ανώφελα, μηδαμινά και κενά περιεχομένου! Αυτά τα λόγια αγγίζουν την
καρδιά σου; Το μόνο που χρειάζεται για να εκπληρώσεις την επιθυμία του Θεού είναι απλώς
προνοητική πρόοδος και να μην είσαι αρνητικός και υποχωρητικός; Είναι αρκετή η τυφλή
συνεργασία; Τι θα πρέπει να κάνεις, αν υπάρχει ακόμα ένα νέφος ασάφειας σχετικά με το
όραμα; Είναι εντάξει να μην το ψάξεις; Ο Θεός λέει: «Κάποτε ανέλαβα να φέρω εις πέρας ένα
σπουδαίο εγχείρημα ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά εκείνοι δεν το πρόσεξαν, οπότε έπρεπε
να χρησιμοποιήσω τον λόγο Μου για να τους το αποκαλύψω. Και πάλι, ο άνθρωπος δεν
μπορούσε να καταλάβει τα λόγια Μου και παρέμενε αδαής σχετικά με τον στόχο του σχεδίου
Μου». Τι σημαίνει αυτό; Έχετε σκεφτεί ποτέ τον σκοπό του; Ο Θεός ενεργεί άσκοπα και στα
τυφλά; Αν είναι έτσι, ποιο είναι το νόημα; Αν ο σκοπός δεν είναι ξεκάθαρος και αν ο
άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, τότε πώς μπορεί να συνεργαστεί πραγματικά; Ο Θεός λέει ότι οι
επιδιώξεις των ανθρώπων βρίσκονται εν μέσω της απέραντης θάλασσας, εντός λόγων κενού
περιεχομένων και δογμάτων. Δεν έχετε την ικανότητα ούτε καν να πείτε σε ποια κατηγορία
ανήκουν οι επιδιώξεις σας. Τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει ο Θεός στον άνθρωπο; Εσείς
πρέπει να τα έχετε ξεκάθαρα όλα αυτά. Θέλει μόνο να ντροπιάσει τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα αρνητικά; Μήπως αφότου ντροπιάσει τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, ο Θεός απλώς
θα υπάρχει ως ένας ερημίτης με άδεια χέρια; Τότε, τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός; Θέλει
πραγματικά τις καρδιές των ανθρώπων; Ή τις ζωές τους; Ή τα πλούτη και τα υπάρχοντά
τους; Σε τι χρησιμεύουν αυτά; Δεν χρησιμεύουν σε τίποτα για τον Θεό. Έχει κάνει τόσα ο
Θεός για τον άνθρωπο, απλώς για να τα χρησιμοποιεί ως απόδειξη της νίκης Του επί του
Σατανά και για να επιδεικνύει τη δύναμή Του; Αυτό δεν θα έκανε τον Θεό να μοιάζει
ανούσιος; Είναι ο Θεός πραγματικά ένα τέτοιο είδος θεού; Όπως ένα παιδί που παρασύρει
τους ενήλικους σε μια φιλονικία; Ποιον είναι το νόημα αυτού; Ο άνθρωπος ανέκαθεν εξέταζε
τον Θεό μέσα από τις δικές του αντιλήψεις. Κάποτε ο Θεός είπε: «Ο χρόνος έχει τέσσερις
εποχές και κάθε εποχή έχει τρεις μήνες». Ο άνθρωπος άκουσε και θυμόταν τα λόγια Του, και
συνέχισε να λέει ότι υπήρχαν τρεις μήνες σε κάθε εποχή και τέσσερις εποχές σε έναν χρόνο.
Τότε, όταν ο Θεός ρώτησε: «Πόσες εποχές έχει ο χρόνος; Και πόσους μήνες έχει η κάθε
εποχή;», οι άνθρωποι απάντησαν ομοφώνως: «Τέσσερις εποχές, τρεις μήνες». Ο άνθρωπος
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προσπαθεί πάντοτε να προσδιορίσει τον Θεό μέσω κανόνων, και τώρα, έχοντας εισέλθει στην
εποχή των «τριών εποχών σε έναν χρόνο και των τεσσάρων μηνών σε μία εποχή», ο
άνθρωπος εξακολουθεί να έχει άγνοια, θαρρείς κι έχει τυφλωθεί, αναζητώντας κανόνες στα
πάντα. Και τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί να εφαρμόσει τους κανόνες του στον Θεό! Είναι
πραγματικά τυφλός! Δεν βλέπει πως δεν υπάρχει πλέον «χειμώνας», παρά μόνο «άνοιξη,
καλοκαίρι και φθινόπωρο»; Ο άνθρωπος είναι πραγματικά ανόητος! Στην παρούσα
κατάσταση, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μην ξέρει πώς να γνωρίσει τον Θεό. Είναι σαν τους
ανθρώπους της δεκαετίας του ’20, οι οποίοι πίστευαν ότι τα μέσα μεταφοράς ήταν άβολα,
οπότε περπατούσαν ή καβαλούσαν γαϊδούρια ή πίστευαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιούν
λυχνάρια ή άλλους πρωτόγονους τρόπους ζωής. Όλες αυτές οι αντιλήψεις δεν προέρχονται
από το μυαλό των ανθρώπων; Οπότε, γιατί να μιλάμε ακόμα για έλεος και αγάπη σήμερα; Σε
τι ωφελεί αυτό; Σαν μια φλύαρη ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αφηγείται το παρελθόν της·
ποια είναι η χρησιμότητα αυτών των λόγων; Εξάλλου, το παρόν είναι παρόν. Μπορεί το ρολόι
να γυρίσει πίσω 20 ή 30 χρόνια; Οι άνθρωποι ακολουθούν πάντοτε το ρεύμα. Γιατί τους είναι
τόσο δύσκολο να το καταλάβουν; Στη σημερινή εποχή της παίδευσης, τι χρησιμότητα έχουν
αυτές οι κουβέντες περί ελέους και αγάπης; Μήπως τα μόνα που χαρακτηρίζουν τον Θεό είναι
το έλεος και η αγάπη; Γιατί σ’ αυτήν την εποχή του «αλευριού και του ρυζιού», οι άνθρωποι
σερβίρουν πάντοτε «φλούδες κεχριού και άγρια λαχανικά»;[α] Ο Θεός είναι απρόθυμος, όμως
ο άνθρωπος με τη βία Τον καταπιέζει. Αν Εκείνος αντιστεκόταν, θα Τον χαρακτήριζαν
«αντεπαναστάτη», και παρόλο που έχει ειπωθεί επανειλημμένως ότι ο Θεός δεν ήταν εγγενώς
ελεήμων και γεμάτος αγάπη, ποιος άκουγε; Ο άνθρωπος είναι τόσο παράλογος. Φαίνεται ότι ο
λόγος του Θεού δεν έχει καμία επίδραση. Οι άνθρωποι κοιτάνε τα λόγια Μου υπό διαφορετικό
πρίσμα. Ο Θεός δέχεται πάντοτε εκφοβισμό από τους ανθρώπους, και φαίνεται πως αθώοι
άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αβάσιμες κατηγορίες. Ποιος θα ενεργήσει σε συμφωνία
με τον Θεό; Είστε πάντοτε διατεθειμένοι να ζήσετε μέσα στο έλεος και τη στοργική καλοσύνη
του Θεού, άρα τι μπορεί να κάνει ο Θεός πέρα από το να υπομείνει τις προσβολές του
ανθρώπου; Ωστόσο, ελπίζω ότι εσείς θα καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίον εργάζεται το
Άγιο Πνεύμα, πριν διαπληκτιστείτε με τον Θεό. Ωστόσο, σε παροτρύνω να κατανοήσεις το
αρχικό νόημα του λόγου του Θεού. Μην περνιέσαι για έξυπνος και νομίζεις ότι ο λόγος του
Θεού περιέχει νοθεία. Αυτό είναι περιττό! Ποιος μπορεί να πει πόση «νοθεία» περιέχει ο
λόγος του Θεού; Εκτός αν το δηλώσει απευθείας ο Θεός ή το υποδείξει με σαφήνεια. Μην
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έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Αν μπορείς να διακρίνεις το μονοπάτι προς την
πράξη από τα λόγια Του, τότε πληροίς τις προϋποθέσεις. Τι άλλο θέλεις να δεις; Ο Θεός λέει:
«Δεν δείχνω πλέον έλεος για την αδυναμία του ανθρώπου». Ακόμα κι αυτά τα ευδιάκριτα,
απλά λόγια δεν μπορούν να ερμηνευτούν, οπότε ποιο είναι το νόημα για περαιτέρω
αναζήτηση και έρευνα; Χωρίς να έχει καν τις βασικές γνώσεις μηχανολογίας, πώς θα
μπορούσε ο άνθρωπος να είναι ικανός να κατασκευάσει έναν πύραυλο; Δεν πρόκειται απλώς
για κάποιον που του αρέσει να κομπάζει; Ο άνθρωπος δεν έχει τα προσόντα για να κάνει το
έργο του Θεού. Μόνο ο Θεός είναι που τον ανυψώνει. Δεν γνωρίζει τι Εκείνος αγαπά, τι μισεί,
και απλώς Τον υπηρετεί. Δεν είναι αυτή μια συνταγή για την καταστροφή; Οι άνθρωποι δεν
κατανοούν τον εαυτό τους, όμως νομίζουν ότι είναι αξιοσημείωτοι. Ποιοι νομίζουν ότι είναι!
Είναι πραγματικά τυφλοί μπροστά στη διαφορά μεταξύ καλού και κακού. Σκέψου το
παρελθόν και κοίταξε το μέλλον. Τι πιστεύεις; Άρα, ξεκίνα να μαθαίνεις τον εαυτό σου.
Ο Θεός έχει αποκαλύψει πάρα πολλά σχετικά με τις προθέσεις και τους σκοπούς του
ανθρώπου. Ο Θεός λέει: «Εκείνη τη στιγμή, είδα τις προθέσεις και τους σκοπούς του
ανθρώπου. Αναστέναξα μέσα από την καταχνιά: Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να ενεργεί πάντοτε
για το συμφέρον του; Η παίδευση που του κάνω δεν αποσκοπεί να τον οδηγήσει στην
τελείωση; Μήπως προσπαθώ να τον αποκαρδιώσω;» Τι έχετε μάθει για τον εαυτό σας από
αυτά τα λόγια; Έχουν πραγματικά χαθεί οι προθέσεις και οι σκοποί του ανθρώπου; Το
ελέγξατε ποτέ; Εσείς μπορείτε, επίσης, να παρουσιαστείτε ενώπιον του Θεού και να μάθετε, τι
έχει καταφέρει σε εσάς το έργο της παίδευσής Του; Το έχετε συνοψίσει; Ίσως ελάχιστα ή,
αλλιώς, μπορεί να έχετε εδώ και πολύ καιρό επιδοθεί σε υπερβολές. Τι σας ζητάει ο Θεός να
πετύχετε; Από τα λόγια που σας έχουν δοθεί, πόσα από αυτά έχετε κάνει πράξη; Πόσα
ειπώθηκαν μάταια; Στα μάτια του Θεού, ελάχιστα από τα λόγια Του στην πραγματικότητα
υλοποιούνται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν καταφέρνει ποτέ να
αποκρυπτογραφήσει την αρχική Του σημασία και απλώς αποδέχονται οποιαδήποτε
αντήχηση. Μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γνωρίσουν το μυαλό του Θεού; Στο άμεσο μέλλον,
ο Θεός θα έχει περισσότερο έργο για τον άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να φέρεις εις πέρας
αυτό το έργο, με το μικρό ανάστημα που έχει τώρα; Αν όχι εσφαλμένος, ο άνθρωπος είναι
σίγουρα παράλογος ή ίσως αλαζόνας, σαν να είναι αυτή η φύση του. Είναι πραγματικά
ακατανόητο: Ο Θεός έχει πει τόσα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος δεν τα βάζει στην καρδιά του;
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Μήπως ο λόγος του Θεού είναι απλώς ένα χωρατό που δεν αποσκοπεί να έχει κάποια
επίδραση; Όλα γίνονται απλώς για να δει τον άνθρωπο να ερμηνεύει ένα δράμα «Ευτυχίας,
Θυμού, Θλίψης και Χαράς»; Για να κάνει τον άνθρωπο τη μια να είναι ευτυχισμένος και την
άλλη να κλαίει, και μετά να ενεργεί όπως ο ίδιος βρίσκει σωστό εκτός σκηνής; Τι αποτέλεσμα
θα είχε αυτό; «Γιατί οι απαιτήσεις Μου από τον άνθρωπο δεν οδηγούν ποτέ πουθενά; Μήπως
είναι σαν να ζητάω από ένα σκυλί να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο; Μήπως προσπαθώ να
δημιουργήσω προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν;» Τα λόγια που λέει ο Θεός στοχεύουν στην
πραγματική κατάσταση του ανθρώπου. Δεν θα έβλαπτε να κοιτάξει κανείς μέσα σε όλους
τους ανθρώπους, για να δει ποιος ζει μέσα στον λόγο του Θεού. «Ακόμα και τώρα, μεγάλο
μέρος του εδάφους εξακολουθεί να μεταβάλλεται. Αν κάποια μέρα η γη αλλάξει και γίνει κάτι
άλλο, Εγώ αμέσως θα την πετάξω στην άκρη. Δεν είναι αυτό το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το
έργο Μου;» Όντως, ο Θεός βρίσκεται στη διαδικασία εκτέλεσης αυτού του έργου. Ωστόσο,
όταν ο Θεός λέει «Εγώ αμέσως θα την πετάξω στην άκρη», αναφέρεται στο μέλλον, καθώς τα
πάντα είναι μια διαδικασία. Μπορείτε να δείτε ότι αυτή είναι η τάση στο τρέχον έργο του
Θεού; Λόγω των ατελειών στις προθέσεις του ανθρώπου, τα ακάθαρτα πνεύματα βρίσκουν
την ευκαιρία να φανερωθούν. Εκείνη τη στιγμή, «η γη αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο» και οι
άνθρωποι θα αλλάξουν ποιοτικά, όμως η ουσία τους θα παραμείνει η ίδια. Αυτό συμβαίνει
επειδή υπάρχει κάτι άλλο στη γη της βελτίωσης. Με άλλα λόγια, η αρχική γη ήταν κατώτερη,
και μόλις θα έχει βελτιωθεί, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, αφότου χρησιμοποιηθεί
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, και δεν χρησιμοποιείται πλέον, τότε θα αρχίσει σταδιακά
να επιστρέφει στην αρχική της μορφή. Αυτή είναι η σύνοψη του επόμενου σταδίου στο έργο
του Θεού. Το μελλοντικό έργο του Θεού θα είναι πιο περίπλοκο, επειδή ήρθε οι καιρός για να
ταξινομηθούν οι διάφοροι τύποι των ανθρώπων. Στο τελικό σημείο συνάντησης, θα επικρατεί
πλήρης σύγχυση και ο άνθρωπος δεν θα έχει ξεκάθαρη ιδέα του τι γίνεται. Ακριβώς όπως ο
Θεός είπε: «Οι άνθρωποι είναι όλοι ερμηνευτές που ακολουθούν την ομάδα». Ακριβώς όπως
οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα της ερμηνείας να ακολουθούν την ομάδα, ο Θεός
χρησιμοποιεί αυτήν την ατέλεια για το επόμενο στάδιο του έργου Του, ώστε να μπορέσει να
κάνει όλους τους ανθρώπους να αντιστρέψουν αυτό το ελάττωμα. Επειδή δεν έχουν αληθινό
ανάστημα, οι άνθρωποι είναι σαν το χορταράκι που φυτρώνει πάνω σε έναν τοίχο. Αν είχαν,
τότε θα ήταν θεόρατα δέντρα. Ο Θεός σκοπεύει να χρησιμοποιεί ένα μέρος του έργου των
μοχθηρών πνευμάτων για να οδηγήσει στην τελείωση ένα μέρος του ανθρώπου, ώστε οι
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άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν πλήρως μέσα από τις πράξεις των δαιμόνων, και για να
δώσει σε όλους τη δυνατότητα να καταλάβουν πραγματικά τους προγόνους τους. Μόνο μ’
αυτόν τον τρόπο μπορούν οι άνθρωποι να απελευθερωθούν εντελώς, εγκαταλείποντας όχι
μόνο τις επόμενες γενιές των διαβόλων, αλλά και τους προγόνους των διαβόλων. Αυτή είναι η
αρχική πρόθεση του Θεού για να συντρίψει ολοκληρωτικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, να
φέρει έτσι τα πράγματα ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αληθινή όψη του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, να του σκίσει τη μάσκα που φοράει και να αποκαλύψει την πραγματική
του μορφή. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός και αυτός είναι ο τελικός Του στόχος στη
γη, για τον οποίον έχει κάνει τόσο μεγάλο έργο. Στοχεύει να το πετύχει αυτό σε όλους τους
ανθρώπους. Αυτό είναι γνωστό ως η καθοδήγηση όλων των πραγμάτων προς τον σκοπό του
Θεού.
Έχετε ξεκαθαρίσει τώρα, πώς θα γίνει το μελλοντικό έργο; Όλα αυτά πρέπει να γίνουν
κατανοητά. Για παράδειγμα: Γιατί ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι δεν εκτελούν ποτέ το καθήκον
τους; Γιατί λέει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αποτύχει να τελειώσουν τις εργασίες που τους
παρέδωσε για το σπίτι; Πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα; Τα έχετε σκεφτεί
ποτέ αυτά τα ερωτήματα; Έχουν γίνει το θέμα των συζητήσεών σας; Σε αυτό το στάδιο του
έργου, ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει τις τρέχουσες προθέσεις του Θεού. Μόλις το
καταφέρει αυτό, θα μπορέσει να γίνει συζήτηση και για τα υπόλοιπα, σωστά; Αυτό που ο Θεός
ελπίζει να καταφέρει στον άνθρωπο χρήζει ρητής επεξήγησης, διαφορετικά είναι άχρηστο.
Εκείνοι θα είναι ανίκανοι να εισέλθουν σ’ αυτό και θα είναι ακόμα λιγότερο πιθανό να
μπορέσουν να το πετύχουν. Είναι όλα κενολογίες. Έχετε βρει ένα μονοπάτι για να κάνετε
πράξη αυτά που λέει ο Θεός επί του παρόντος; Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον λόγο του
Θεού με ένα αίσθημα φόβου. Δεν μπορούν να τον κατανοήσουν και φοβούνται μήπως
υβρίσουν τον Θεό. Πόσους από τους τρόπους βρώσης και πόσης που τους έχουν υποδειχθεί,
έχουν βρει; Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να τρώνε και να πίνουν· πώς μπορεί να επιλυθεί
αυτό; Βρήκατε κάποιον τρόπο για να το κάνετε αυτό μέσα από τη σημερινή ομιλία; Με ποιον
τρόπο προσπάθησες να συνεργαστείς; Και αφότου όλοι σας καταλάβετε τα λόγια, με ποιον
τρόπο συζητάτε τις εντυπώσεις σας; Δεν πρέπει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος; Πώς θα
περιγράφατε το κατάλληλο φάρμακο; Χρειάζεστε ακόμα την απευθείας φωνή του Θεού; Είναι
αυτό απαραίτητο; Πώς μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως αυτά τα προβλήματα; Αυτό
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εξαρτάται από το αν είστε σε θέση να συνεργαστείτε με το Άγιο Πνεύμα στις πρακτικές
ενέργειές σας. Αν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία, το Άγιο Πνεύμα θα κάνει σπουδαίο έργο.
Αν δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία, παρά μόνο σύγχυση, το Άγιο Πνεύμα δεν θα είναι σε
θέση να βοηθήσει. «Αν γνωρίζεις τους εχθρούς σου και γνωρίζεις τον εαυτό σου, θα βγαίνεις
πάντοτε νικητής». Ανεξαρτήτως από το ποιος είπε αυτά τα λόγια αρχικά, είναι τα πιο
κατάλληλα για εσάς. Κοντολογίς, πρέπει πρώτα να γνωρίσετε τον εαυτό σας, πριν μπορέσετε
να γνωρίσετε τους εχθρούς σας, και στο τέλος θα μπορείτε να νικάτε σε κάθε μάχη. Πρέπει
όλοι να είστε ικανοί για να το κάνετε. Ασχέτως του τι σας ζητά ο Θεός, εσείς πρέπει απλώς να
δίνετε τα πάντα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είσαι ικανός να δείξεις την αφοσίωσή
σου ενώπιον του Θεού στο τέλος, και εφόσον θα μπορέσεις να δεις το χαμόγελο ικανοποίησης
του Θεού επάνω στον θρόνο Του, ακόμα κι αν είναι η στιγμή του θανάτου σου, θα πρέπει να
μπορείς να γελάς και να χαμογελάς, καθώς τα μάτια σου θα κλείνουν. Πρέπει να εκτελέσεις
το τελευταίο σου καθήκον για τον Θεό κατά το χρονικό σου διάστημα στη γη. Στο παρελθόν, ο
Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα για τον Θεό. Ωστόσο, εσύ πρέπει να ικανοποιήσεις τον Θεό στο
τέλος και να εξαντλήσεις όλη σου την ενέργεια για τον Θεό. Τι μπορεί να κάνει ένα πλάσμα
για τον Θεό; Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου στο έλεος του Θεού, το
συντομότερο δυνατό. Αρκεί να είναι ο Θεός ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, κι ας κάνει ό,τι
Εκείνος επιθυμεί. Τι δικαίωμα έχουν οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται;
Υποσημειώσεις:
α. Οι φλούδες κεχριού και τα άγρια λαχανικά είναι τροφές που έτρωγαν στο παρελθόν οι φτωχοί.

Κεφάλαιο 42
Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί πως έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στις
σημερινές ομιλίες. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν διακρίνει κάτι, αλλά δεν τολμούν να το
πουν με βεβαιότητα. Ίσως άλλοι να μην έχουν αντιληφθεί τίποτα. Γιατί έχει υπάρξει τόσο
μεγάλη διαφορά στις ομιλίες του Θεού μεταξύ της δωδέκατης και της δέκατης πέμπτης
ημέρας του μήνα; Το έχετε σκεφτεί αυτό; Ποια είναι η άποψή σας; Έχετε κατανοήσει τίποτα
από όλες τις ομιλίες του Θεού; Ποιο ήταν το κύριο έργο που επιτελέστηκε μεταξύ της
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δεύτερης μέρας του Απριλίου και της δέκατης πέμπτης Μαΐου; Γιατί, σήμερα, οι άνθρωποι
είναι ανίδεοι και αποπροσανατολισμένοι σαν να τους έχουν χτυπήσει με ένα ρόπαλο στο
κεφάλι; Σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν στήλες με τίτλο «Σκάνδαλα του λαού της βασιλείας»; Τη
δευτέρα και τετάρτη Απριλίου, ο Θεός δεν επεσήμανε την κατάσταση του ανθρώπου·
παρομοίως, στις αρκετές ημέρες που ακολούθησαν της σημερινής, δεν επεσήμανε την
κατάσταση του ανθρώπου —γιατί συμβαίνει αυτό; Σίγουρα υπάρχει κάποιος άλυτος γρίφος
εδώ —γιατί έγινε στροφή 180 μοιρών; Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για τον λόγο που μίλησε έτσι
ο Θεός. Ας δούμε τα πρώτα λόγια του Θεού, στα οποία δεν έχασε καθόλου χρόνο λέγοντας
«μόλις ξεκινά το νέο έργο». Η συγκεκριμένη πρόταση σε προϊδεάζει ότι το έργο του Θεού έχει
εισέλθει σε μια νέα αφετηρία, ότι ο Εκείνος έχει ξεκινήσει για άλλη μια φορά νέο έργο. Αυτό
δείχνει ότι η παίδευση πλησιάζει στο τέλος της· μπορεί να ειπωθεί ότι έχει ήδη γίνει είσοδος
στο αποκορύφωμα της παίδευσης, και συνεπώς πρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο
σας για να βιώσετε σωστά το έργο της εποχής της παίδευσης, ώστε να μη μείνετε πίσω και να
μην εγκαταλειφθείτε. Όλο αυτό είναι το έργο του ανθρώπου, και απαιτείται ο άνθρωπος να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεργαστεί. Όταν η παίδευση απομακρυνθεί
εντελώς, ο Θεός ξεκινά την έναρξη του επόμενου μέρους του έργου Του, διότι ο Θεός λέει:
«[…] συνέχισα να επιτελώ το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους […] Αυτήν τη στιγμή, η
καρδιά Μου είναι γεμάτη μεγάλη ευχαρίστηση, διότι έχω κερδίσει ένα μέρος των ανθρώπων,
οπότε η “επιχείρησή” Μου δεν βρίσκεται πλέον σε ύφεση· δεν συνίσταται πλέον από λόγια
του αέρα». Στο παρελθόν, οι άνθρωποι διέκριναν το επιτακτικό θέλημα του Θεού στα λόγια
Του —δεν υπάρχει κάποια αναλήθεια σε αυτό— και σήμερα ο Θεός επιτελεί το έργο Του με
μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι αυτό δεν συνάδει απόλυτα με τις απαιτήσεις
του Θεού, αλλά κατά την άποψη του Θεού, το έργο Του έχει ήδη περατωθεί. Επειδή οι
σκέψεις των ανθρώπων είναι υπερβολικά συγκεχυμένες, η άποψή τους για τα πράγματα είναι
συχνά υπερβολικά πολύπλοκη. Οι άνθρωποι έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
ανθρώπους, αλλά ο Θεός δεν θέτει τόσο μεγάλες απαιτήσεις στον άνθρωπο, και απ’ αυτό
φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η απόκλιση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Οι αντιλήψεις
των ανθρώπων αποκαλύπτονται σε όλα όσα κάνει ο Θεός. Το θέμα δεν είναι ότι ο Θεός θέτει
μεγάλες απαιτήσεις στους ανθρώπους και ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να τις
εκπληρώσουν, αλλά ότι οι άνθρωποι θέτουν μεγάλες απαιτήσεις στον Θεό και ο Θεός δεν
μπορεί να τις εκπληρώσει. Λόγω του ότι, μετά από τη θεραπεία, εμφανίζονται επακόλουθα
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στην ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά για αρκετές χιλιάδες χρόνια, οι
άνθρωποι θέτουν πάντα τέτοιες υψηλές απαιτήσεις στον Θεό και δεν είναι ούτε κατ’
ελάχιστον επιεικείς, τρέμοντας μήπως ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος. Έτσι, το γεγονός ότι
οι άνθρωποι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σε πολλά πράγματα αποτελεί έναν
τρόπο με τον οποίο υποβάλλουν τον εαυτό τους σε αυτό-παίδευση· υφίστανται τις συνέπειες
των δικών τους πράξεων —αυτό είναι απόλυτος πόνος. Από τις κακουχίες που υπομένουν οι
άνθρωποι, ο Θεός απαξιώνει περισσότερο από το 99%. Για να το θέσω απερίφραστα, κανείς
δεν έχει υποφέρει πραγματικά για χάρη του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες
των δικών τους πράξεων —και αυτό το στάδιο της παίδευσης, φυσικά, δεν αποτελεί εξαίρεση·
είναι ένα πικρό ποτήρι παρασκευασμένο από τον άνθρωπο, το οποίο φέρνει ο ίδιος στα χείλη
προκειμένου να το πιει. Επειδή ο Θεός δεν έχει αποκαλύψει τον πραγματικό σκοπό της
παίδευσής Του, παρόλο που ένα μέρος των ανθρώπων είναι καταραμένοι, αυτό δεν
αντιπροσωπεύει την παίδευση. Ένα μέρος των ανθρώπων είναι ευλογημένοι, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα είναι ευλογημένοι στο μέλλον. Κατά τον άνθρωπο, ο Θεός είναι ένας Θεός που
δεν κρατάει τον λόγο Του. Μην ανησυχείς. Αυτά τα λόγια μπορεί να είναι λίγο υπερβολικά,
αλλά μην είσαι αρνητικός. Αυτό που λέω έχει πράγματι κάποια σχέση με τον πόνο του
ανθρώπου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να οικοδομήσεις μια καλή σχέση με τον Θεό. Θα πρέπει να
Του προσφέρεις περισσότερα «δώρα» —αυτό θα Τον κάνει σίγουρα ευτυχισμένο. Πιστεύω ότι
ο Θεός αγαπά όσους Του δίνουν «δώρα». Τι λες, είναι σωστά αυτά τα λόγια;
Επί του παρόντος, πόσες από τις προοπτικές σας έχετε παραμερίσει; Το έργο του Θεού
θα τελειώσει σύντομα, συνεπώς πρέπει να έχετε παραμερίσει λίγο πολύ όλες τις προοπτικές
σας, έτσι δεν είναι; Μπορείτε, επίσης, να εξετάσετε τον εαυτό σας: πάντα σας αρέσει να
στέκεστε ψηλά, να εξυμνείτε τον εαυτό σας και να επιδεικνύεστε —τι είναι αυτά τα
πράγματα; Σήμερα, εξακολουθώ να μη γνωρίζω ποιες είναι οι προοπτικές των ανθρώπων. Αν
οι άνθρωποι όντως ζουν περικυκλωμένοι από μια θάλασσα συμφορών, όταν ζουν μέσα στον
εξευγενισμό των κακουχιών ή, διαφορετικά, υπό την απειλή διαφόρων οργάνων
βασανιστηρίων, ή όταν ζουν στον καιρό της απόρριψης από όλους τους ανθρώπους,
κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό και αναστενάζοντας βαθιά, στις σκέψεις τους κάτι τέτοιες
στιγμές ενδεχομένως να παραμερίζουν τις προοπτικές τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
άνθρωποι, μέσα στην απελπισία τους, ψάχνουν κάποια απόκοσμη ουτοπία και κανείς δεν έχει
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εγκαταλείψει ποτέ την επιδίωξη των όμορφων ονείρων του όταν βρίσκεται σε άνετες
συνθήκες. Ίσως αυτό να μην είναι ρεαλιστικό, αλλά θα ήθελα να μην υπάρχει αυτό στις
καρδιές των ανθρώπων. Εξακολουθείτε να επιθυμείτε να αρπαχθείτε ενώ είστε εν ζωή;
Εξακολουθείτε να επιθυμείτε να αλλάξετε τη μορφή σας στη σάρκα; Δεν ξέρω αν έχετε την
ίδια άποψη, αλλά πάντα ένιωθα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό —αυτές οι σκέψεις
φαίνονται υπερβολικά εξωφρενικές. Οι άνθρωποι λένε πράγματα όπως: «Παραμέρισε τις
προοπτικές σου, γίνε πιο ρεαλιστής». Ζητάς από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις
σκέψεις που αφορούν την απόκτηση ευλογιών, αλλά εσύ τι κάνεις; Ακυρώνεις τις αντιλήψεις
των ανθρώπων που αφορούν την απόκτηση ευλογιών, ενώ εσύ ο ίδιος αναζητάς ευλογίες; Δεν
επιτρέπεις στους άλλους να λαμβάνουν ευλογίες, ενώ ταυτόχρονα εσύ ο ίδιος τις σκέφτεσαι
στα κρυφά —τι σε καθιστά αυτό; Απατεώνα! Όταν ενεργείς έτσι, δεν κατηγορείται η
συνείδησή σου; Δεν νιώθεις υπόχρεος μες στην καρδιά σου; Δεν είσαι απατεώνας; Βγάζεις
στην επιφάνεια τα λόγια που υπάρχουν στις καρδιές των άλλων, αλλά δεν λες τίποτα γι’ αυτά
που υπάρχουν στη δική σου —τι άχρηστο σκουπίδι που είσαι! Αναρωτιέμαι τι σκέφτεστε μέσα
σας όταν μιλάτε —είναι δυνατόν να μη σας αποδοκιμάζει το Άγιο Πνεύμα; Δεν ταράσσεται
έτσι η αξιοπρέπειά σας; Πραγματικά δεν ξέρετε ποιο είναι το καλό σας! Όλοι σας ήσασταν
ανέκαθεν σαν τον κ. Νανγκουό —αγύρτες. Δεν είναι απορίας άξιο που ο Θεός έβαλε σε
εισαγωγικά τη φράση να «προσφέρουν τον εαυτό τους» στην πρόταση «οι άνθρωποι […]
είναι όλοι πρόθυμοι να “προσφέρουν τον εαυτό τους”». Ο Θεός γνωρίζει τον άνθρωπο σαν την
παλάμη του χεριού Του, και ανεξάρτητα από το πόσο επιδέξιος είναι ο άνθρωπος στην
εξαπάτηση —ακόμα κι αν δεν φανερώνει τίποτα και το πρόσωπό του δεν κοκκινίζει κι εκείνος
δεν έχει ταχυπαλμία— τα μάτια του Θεού λάμπουν, οπότε ο άνθρωπος ανέκαθεν
δυσκολευόταν να ξεφύγει από το βλέμμα του Θεού. Είναι θαρρείς και ο Θεός έχει όραση με
ακτίνες Χ και μπορεί να δει τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου, θαρρείς και μπορεί να δει
μέσα από τους ανθρώπους και να προσδιορίσει την ομάδα αίματός τους χωρίς εξετάσεις.
Αυτή είναι η σοφία του Θεού και δεν μπορεί να τη μιμηθεί ο άνθρωπος. Όπως λέει ο Θεός:
«Γιατί έχω επιτελέσει τόσο πολύ έργο, κι όμως οι άνθρωποι δεν φέρουν καμία απόδειξή του;
Δεν έχω αφιερώσει αρκετή προσπάθεια;» Η συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό είναι πολύ
ανεπαρκής, και μπορεί να ειπωθεί ότι ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία μέσα
του και οι άνθρωποι σπανίως διαθέτουν θετικότητα. Μόνο περιστασιακά διαθέτουν λίγη
θετικότητα, αλλά είναι υπερβολικά κηλιδωμένη. Αυτό δείχνει ακριβώς πόσο αγαπούν οι
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άνθρωποι τον Θεό· είναι θαρρείς και υπάρχει μόνο ένα τοις εκατό εκατομμυρίοις αγάπη για
τον Θεό στην καρδιά τους, εκ του οποίου το 50% εξακολουθεί να είναι κηλιδωμένο. Γι’ αυτό
λέει ο Θεός ότι δεν κερδίζει καμία απόδειξη από τον άνθρωπο. Ο λόγος για τον οποίο ο τόνος
των ομιλιών του Θεού είναι τόσο σκληρός και ψυχρός είναι επακριβώς η ανυπακοή του
ανθρώπου. Παρόλο που ο Θεός δεν μιλά για το παρελθόν με τον άνθρωπο, οι άνθρωποι
θέλουν πάντα να αναπολούν, ώστε να παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού, και θέλουν πάντα
να μιλούν για καιρούς περασμένους —εντούτοις, ο Θεός δεν αντιμετώπισε ποτέ το παρελθόν
του ανθρώπου όπως το παρόν του· αντιθέτως, προσεγγίζει τους σημερινούς ανθρώπους με
γνώμονα το σήμερα. Αυτή είναι η στάση του Θεού και, επ’ αυτού, ο Θεός έχει εκφέρει
ξεκάθαρα αυτά τα λόγια, για να εμποδίσει τους ανθρώπους να πουν στο μέλλον ότι ο Θεός
είναι υπερβολικά παράλογος. Διότι ο Θεός δεν κάνει ασυνείδητα πράγματα, παρά μιλάει
στους ανθρώπους για τα αληθινά γεγονότα, από φόβο μήπως οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να
παραμείνουν σταθεροί —διότι ο άνθρωπος, στο κάτω-κάτω, είναι αδύναμος. Έχοντας ακούσει
αυτά τα λόγια, τι λέτε: είστε πρόθυμοι να ακούσετε και να υποταχθείτε, και να μην
αφιερώσετε άλλη σκέψη σε αυτό;
Τα παραπάνω είναι εκτός θέματος· δεν έχει σημασία αν γίνει συζήτηση γι’ αυτά ή όχι.
Ελπίζω να μη διαμαρτυρηθείτε, διότι ο Θεός έρχεται για να επιτελέσει το έργο των λόγων και
Του αρέσει να μιλάει επί παντός επιστητού. Αλλά ελπίζω, παρ’ όλα αυτά, να τα διαβάσετε και
να μην αγνοήσετε αυτά τα λόγια. Τι λέτε; Θα το κάνατε αυτό; Μόλις ειπώθηκε ότι στα
σημερινά λόγια ο Θεός αποκάλυψε νέες πληροφορίες: Η μέθοδος με την οποία εργάζεται ο
Θεός πρόκειται να αλλάξει. Ως εκ τούτου, θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε σε αυτό το
πολύ επίκαιρο θέμα. Μπορεί να ειπωθεί ότι όλες οι σημερινές ομιλίες προφητεύουν
μελλοντικά ζητήματα· αυτές οι ομιλίες αποτελούν τον τρόπο που ο Θεός κάνει διευθετήσεις
για το επόμενο στάδιο του έργου Του. Ο Θεός έχει σχεδόν τελειώσει το έργο Του στους
ανθρώπους της εκκλησίας, και κατόπιν θα εμφανιστεί ενώπιον όλων των ανθρώπων με οργή.
Όπως λέει ο Θεός: «Θα κάνω τους ανθρώπους στη γη να αναγνωρίσουν τα έργα Μου, και οι
πράξεις Μου θα αποδειχθούν ενώπιον του “βήματος της κρίσεως”, έτσι ώστε να τις
αναγνωρίσουν οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη γη, όλοι εκ των οποίων θα παραδοθούν».
Διακρίνατε κάτι σε αυτά τα λόγια; Σε αυτά περιέχεται η σύνοψη του επόμενου μέρους του
έργου του Θεού. Καταρχάς, ο Θεός θα φροντίσει να πειστούν ειλικρινά όλα τα σκυλιά787

φύλακες που ασκούν πολιτική εξουσία και θα τους κάνει να φύγουν οικειοθελώς από τη
σκηνή της ιστορίας, χωρίς να αγωνιστούν ποτέ ξανά για κύρος και χωρίς να ασχοληθούν ποτέ
ξανά με δολοπλοκίες και ραδιουργίες. Αυτό το έργο πρέπει να επιτελεστεί μέσω του Θεού,
μέσω της πρόκλησης διαφόρων καταστροφών στη γη. Εντούτοις, δεν ισχύει σε καμία
περίπτωση ότι θα εμφανιστεί ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή, το έθνος του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα θα εξακολουθεί να είναι μια χώρα ακαθαρσίας, επομένως δεν θα εμφανιστεί ο
Θεός, απλώς θα διαφανεί μέσω της παίδευσης. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού, από την
οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλοι όσοι
κατοικούν στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα θα υποστούν συμφορές, στις οποίες
περιλαμβάνεται φυσικά και η βασιλεία στη γη (η εκκλησία). Αυτή είναι ακριβώς η στιγμή που
εμφανίζονται τα γεγονότα, οπότε τις βιώνουν όλοι οι άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να
ξεφύγει. Αυτό έχει προκαθοριστεί από τον Θεό. Ακριβώς λόγω αυτού του σταδίου του έργου,
ο Θεός λέει: «Τώρα είναι η ώρα για την υλοποίηση μεγαλειωδών σχεδίων». Επειδή στο μέλλον
δεν θα υπάρχει εκκλησία επί γης και λόγω της έλευσης της καταστροφής, οι άνθρωποι θα
μπορούν να σκέφτονται μόνο ό,τι υπάρχει μπροστά τους και θα αμελούν οτιδήποτε άλλο, και
θα είναι δύσκολο γι’ αυτούς να απολαμβάνουν τον Θεό εν μέσω καταστροφής. Συνεπώς,
ζητείται από τους ανθρώπους να αγαπούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά κατά τη διάρκεια
αυτής της υπέροχης περιόδου, ώστε να μη χάσουν την ευκαιρία. Όταν το γεγονός αυτό
παρέλθει, ο Θεός θα έχει συντρίψει ολοκληρωτικά τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, οπότε το
έργο της μαρτυρίας του λαού του Θεού θα έχει φτάσει στο τέλος του· στη συνέχεια, ο Θεός θα
ξεκινήσει το επόμενο στάδιο του έργου, καταστρέφοντας τη χώρα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα και, εν τέλει, καρφώνοντας ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν ανάποδα στον
σταυρό, κατόπιν του οποίου θα αφανίσει όλη την ανθρωπότητα —αυτά είναι τα μελλοντικά
στάδια του έργου του Θεού. Συνεπώς, θα πρέπει να επιζητείτε να καταβάλλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αγαπάτε τον Θεό σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον. Στο μέλλον, δεν θα
έχετε άλλες ευκαιρίες να αγαπήσετε τον Θεό, διότι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να
αγαπήσουν τον Θεό μόνο όταν βρίσκονται στη σάρκα· όταν θα ζουν σε έναν άλλο κόσμο,
κανείς δεν θα μιλάει για την αγάπη προς τον Θεό. Αυτή δεν είναι η ευθύνη ενός
δημιουργημένου όντος; Πώς, λοιπόν, θα πρέπει να αγαπάτε τον Θεό κατά τη διάρκεια της
ζωής σας; Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ σου; Περιμένεις να πεθάνεις και μετά να αγαπήσεις τον
Θεό; Δεν είναι αυτά λόγια του αέρα; Σήμερα, γιατί δεν επιδιώκεις να αγαπάς τον Θεό; Μπορεί
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η αγάπη για τον Θεό ενώ παραμένεις απασχολημένος να είναι αληθινή αγάπη για τον Θεό; Ο
λόγος για τον οποίο λέγεται ότι αυτό το στάδιο του έργου του Θεού θα τελειώσει σύντομα
είναι επειδή ο Θεός έχει ήδη μαρτυρία ενώπιον του Σατανά. Επομένως, ο άνθρωπος δεν
χρειάζεται να κάνει τίποτα· ο άνθρωπος απλώς καλείται να επιδιώκει να αγαπά τον Θεό όσο
βρίσκεται εν ζωή —αυτό έχει σημασία. Επειδή οι απαιτήσεις του Θεού δεν είναι υψηλές και,
επιπλέον, επειδή έχει μεγάλο άγχος στην καρδιά Του, έχει αποκαλύψει μια σύνοψη του
επόμενου σταδίου του έργου πριν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου, το οποίο δείχνει
σαφώς πόσος χρόνος απομένει· αν ο Θεός δεν είχε άγχος στην καρδιά Του, θα εξέφραζε αυτά
τα λόγια τόσο νωρίς; Ο Θεός εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο επειδή ο χρόνος είναι λιγοστός.
Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να αγαπήσετε τον Θεό με όλη σας την καρδιά, με όλο σας τον νου
και με όλη σας τη δύναμη, όπως εκτιμάτε την ίδια σας τη ζωή. Δεν είναι αυτή μια ζωή γεμάτη
νόημα; Πού αλλού θα μπορούσατε να βρείτε το νόημα της ζωής; Δεν είσαι ιδιαίτερα τυφλός;
Είσαι πρόθυμος να αγαπήσεις τον Θεό; Είναι ο Θεός άξιος της αγάπης του ανθρώπου; Είναι οι
άνθρωποι άξιοι της λατρείας του ανθρώπου; Άρα τι θα πρέπει να κάνεις; Να αγαπάς έντονα
τον Θεό, χωρίς επιφύλαξη, και δες τι θα σου κάνει ο Θεός. Δες αν θα σε σκοτώσει. Εν ολίγοις,
το έργο της αγάπης προς τον Θεό είναι πιο σημαντικό από το να αντιγράφεις και να γράφεις
πράγματα για τον Θεό. Θα πρέπει να δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι είναι σημαντικότερο, έτσι
ώστε η ζωή σου να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και να είναι γεμάτη ευτυχία, και τότε θα
πρέπει να περιμένεις την «ποινή» που θα σου δώσει ο Θεός. Αναρωτιέμαι αν το σχέδιό σου θα
συμπεριλαμβάνει την αγάπη για τον Θεό. Εύχομαι τα σχέδια όλων να ολοκληρωθούν από τον
Θεό και να γίνουν όλα πραγματικότητα.

Κεφάλαια 44 και 45
Από τον καιρό κατά τον οποίο ο Θεός μίλησε στον άνθρωπο για την «αγάπη για τον Θεό»
—την πιο βαθιά από όλες τις διδαχές— εστίασε στην πραγμάτευση αυτού του θέματος στις
«ομιλίες των επτά Πνευμάτων», κάνοντας όλους τους ανθρώπους να προσπαθήσουν να
γνωρίσουν την κενότητα της ανθρώπινης ζωής και εξορυγνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
αληθινή αγάπη από μέσα τους. Και πόσο αγαπούν τον Θεό όσοι βρίσκονται στο παρόν στάδιο;
Ξέρετε; Δεν υπάρχουν όρια στη διδαχή της «αγάπης για τον Θεό». Και τι γίνεται όσον αφορά
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τη γνώση της ανθρώπινης ζωής σε όλους τους ανθρώπους; Ποια είναι η στάση τους απέναντι
στην αγάπη για τον Θεό; Είναι πρόθυμοι ή απρόθυμοι; Ακολουθούν τις μεγάλες μάζες ή
απεχθάνονται τη σάρκα; Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να κατανοείτε και για τα οποία πρέπει να
είστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει πράγματι τίποτα μέσα στους ανθρώπους; «Θέλω ο άνθρωπος
να Με αγαπάει αληθινά, αλλά σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να χαζολογούν, ανίκανοι
να Μου προσφέρουν αληθινή αγάπη. Στη φαντασία τους, πιστεύουν ότι αν Μου προσφέρουν
αληθινή αγάπη, δεν θα τους μείνει τίποτα». Όσον αφορά αυτά τα λόγια, τι ακριβώς σημαίνει
η φράση «αληθινή αγάπη»; Γιατί ο Θεός εξακολουθεί να ζητά την αληθινή αγάπη των
ανθρώπων σε αυτή την εποχή όταν «όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό»; Συνεπώς, η
πρόθεση του Θεού είναι να ζητήσει από τον άνθρωπο να γράψει το νόημα της αληθινής
αγάπης σε ένα φύλλο απαντήσεων, οπότε, αυτή ακριβώς είναι η εργασία που ο Θεός έχει
σχεδιάσει για τον άνθρωπο. Όσο για το σημερινό στάδιο, παρόλο που ο Θεός δεν θέτει
μεγάλες απαιτήσεις στον άνθρωπο, οι άνθρωποι δεν πληρούν ακόμα τις αρχικές
προδιαγραφές του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν έχουν ακόμη επενδύσει όλη τη δύναμή τους στην
αγάπη για τον Θεό. Επομένως, εν μέσω της απροθυμίας τους, ο Θεός εξακολουθεί να θέτει τις
απαιτήσεις Του στους ανθρώπους, μέχρι που το έργο αυτό να έχει αποτέλεσμα, και δοξάζεται
σ’ αυτό το έργο. Πράγματι, το έργο στη γη ολοκληρώνεται μέσω της αγάπης για τον Θεό.
Συνεπώς, μόνο όταν ο Θεός ολοκληρώνει το έργο Του, δείχνει το σημαντικότερο έργο όλων
στον άνθρωπο. Αν, κατά τη στιγμή που τελειώνει το έργο Του, δίνει στον άνθρωπο θάνατο, τι
θα γινόταν ο άνθρωπος, τι θα γινόταν ο Θεός και τι θα γινόταν ο Σατανάς; Μόνο όταν
αποκτάται η αγάπη του ανθρώπου στη γη μπορεί να πει κανείς ότι «ο Θεός έχει κατακτήσει
τον άνθρωπο». Αλλιώς, οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι ο Θεός εκφοβίζει τον άνθρωπο και ο Θεός
θα ταπεινωνόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός δεν θα ήταν τόσο ανόητος ώστε να φέρει το
έργο Του εις πέρας σιωπηλά. Έτσι, όταν το έργο πρόκειται να τελειώσει σύντομα,
δημιουργείται το πάθος για την αγάπη προς τον Θεό, και η αγάπη για τον Θεό γίνεται καυτό
θέμα. Φυσικά, αυτή η αγάπη για τον Θεό δεν είναι μολυσμένη από τον άνθρωπο, είναι μια
αγνή αγάπη, όπως η αγάπη μιας πιστής γυναίκας για τον σύζυγό της ή η αγάπη του Πέτρου. Ο
Θεός δεν θέλει την αγάπη του Ιώβ και του Παύλου, αλλά την αγάπη του Ιησού για τον
Ιεχωβά, την αγάπη μεταξύ του Πατέρα και του Υιού: «να σκεφτόμαστε μόνο τον Πατέρα,
χωρίς να σκεφτόμαστε την προσωπική απώλεια ή το κέρδος, να αγαπάμε μόνο τον Πατέρα,
και κανέναν άλλο, και να μη ζητάμε τίποτα άλλο». Είναι ο άνθρωπος ικανός γι’ αυτό;
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Αν συγκρίνουμε τι έκανε ο Ιησούς, ο οποίος δεν διέθετε πλήρη ανθρώπινη φύση, τι
πιστεύουμε; Πόσο μακριά φτάσατε στην πλήρη ανθρώπινη φύση σας; Είστε σε θέση να
επιτύχετε ένα δέκατο από ό,τι πέτυχε ο Ιησούς; Είστε ικανοί να ανεβείτε στον σταυρό για τον
Θεό; Μπορεί η αγάπη σας για τον Θεό να φέρει ντροπή στον Σατανά; Και πόση από την
αγάπη σας για τον άνθρωπο έχετε αποβάλει; Έχει αντικατασταθεί από την αγάπη για τον
Θεό; Άραγε τα υπομένετε πράγματι όλα για την αγάπη προς τον Θεό; Σκεφτείτε τον Πέτρο
από το παρελθόν και ρίξτε μια ματιά στον εαυτό σας, που βρίσκεστε στο σήμερα —υπάρχει
πραγματικά μεγάλη διαφορά, είστε ανίκανοι να στέκεστε ενώπιον του Θεού. Μέσα σας,
υπάρχει περισσότερη αγάπη για τον Θεό ή περισσότερη αγάπη για τον διάβολο; Αυτά πρέπει
να τοποθετηθούν αντίστοιχα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της ζυγαριάς, για να δούμε
ποιο υπερισχύει —πόση αγάπη για τον Θεό έχετε πραγματικά μέσα σας; Είστε ικανοί να
πεθάνετε ενώπιον του Θεού; Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ήταν σε θέση να σταθεί στον
σταυρό ήταν επειδή οι εμπειρίες Του στη γη ήταν επαρκείς για να ταπεινώσουν τον Σατανά
και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο ο Θεός Πατέρας Τού επέτρεψε με τόλμη να ολοκληρώσει αυτό το
στάδιο του έργου. Το ολοκλήρωσε εξαιτίας των δεινών που είχε υποφέρει και της αγάπης Του
για τον Θεό. Εντούτοις, εσείς δεν είστε τόσο ικανοί. Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσετε να
βιώνετε, να επιτύχετε να βάλετε τον Θεό, και τίποτα άλλο, στην καρδιά σας —μπορείτε να το
πετύχετε αυτό; Απ’ αυτό φαίνεται πόσο μισείς τον Θεό και πόσο αγαπάς τον Θεό. Ο Θεός δεν
έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τον άνθρωπο, όμως ο άνθρωπος δεν εργάζεται σκληρά.
Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα της κατάστασης; Αλλιώς, πόσο αξιαγάπητα στοιχεία θα
ανακαλύψεις στον Θεό και πόσα απεχθή στοιχεία θα βρεις μέσα σου; Πρέπει να εξετάσεις
προσεκτικά αυτά τα θέματα. Δικαίως θα λέγαμε ότι λίγοι μόνο υπό τον ουρανό αγαπούν τον
Θεό —μπορείς, όμως, να είσαι πρωτοπόρος, να σπάσεις το παγκόσμιο ρεκόρ, και να
αγαπήσεις τον Θεό; Ο Θεός δεν ζητά τίποτα από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να
Του δείξει τον ανάλογο σεβασμό; Ούτε αυτό δεν είσαι ικανός να πετύχεις; Τι άλλο μένει να
πούμε;

Κεφάλαιο 46
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Απ’ όλα αυτά τα λόγια, τα σημερινά είναι τα πιο αλησμόνητα. Τα λόγια του Θεού
αποκάλυψαν προηγουμένως τις καταστάσεις του ανθρώπου ή τα μυστήρια του ουρανού,
όμως η ομιλία αυτή είναι διαφορετική απ’ αυτές του παρελθόντος. Δεν κοροϊδεύει ούτε
χλευάζει, αλλά είναι κάτι το εντελώς αναπάντεχο: Ο Θεός κάθισε κάτω και μίλησε ήρεμα με
τους ανθρώπους. Ποια είναι η πρόθεσή Του; Τί καταλαβαίνεις όταν ο Θεός λέει: «Σήμερα,
έχω ξεκινήσει νέο έργο πάνω από τα σύμπαντα. Έδωσα στους ανθρώπους της γης ένα νέο
ξεκίνημα, και ζήτησα απ’ όλους να φύγουν από τον οίκο Μου. Και επειδή στους ανθρώπους
αρέσει πάντα να καλομαθαίνουν τους εαυτούς τους, τους συμβουλεύω να έχουν αυτογνωσία,
και να μην ενοχλούν διαρκώς το έργο Μου»; Και ποιο είναι αυτό το «νέο ξεκίνημα» για το
οποίο μιλάει ο Θεός; Ο Θεός συμβούλεψε τους ανθρώπους να φύγουν νωρίτερα, αλλά η
πρόθεσή Του τότε ήταν να δοκιμάσει την πίστη τους. Έτσι σήμερα, όταν μιλάει με
διαφορετικό τόνο, είναι ο Θεός αληθινός ή ψεύτικος; Πριν, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τις
δοκιμασίες για τις οποίες μίλησε ο Θεός. Ήταν μόνο μέσα από το στάδιο του έργου των
παρόχων υπηρεσιών που αντίκρισαν, ενώ απέκτησαν προσωπική εμπειρία των δοκιμασιών
του Θεού. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, χάρις στο παράδειγμα των εκατοντάδων
δοκιμασιών του Πέτρου, οι άνθρωποι συχνά έκαναν το λάθος και πίστευαν ότι «ήταν η
δοκιμασία του Θεού». Επιπλέον, σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, τα γεγονότα συνέβησαν
αλλά ήταν σπάνια. Έτσι, οι άνθρωποι βυθίζονταν όλο και βαθύτερα σε τυφλές πεποιθήσεις
σχετικά με τις δοκιμασίες του Θεού, κι έτσι σε όλα τα λόγια που είπε ο Θεός δεν πίστεψαν
ποτέ ότι αυτό ήταν το έργο των γεγονότων που πραγματοποίησε ο Θεός· αντίθετα, πίστεψαν
ότι ο Θεός, μην έχοντας τίποτα άλλο να κάνει, χρησιμοποιούσε λόγια ειδικά για να δοκιμάσει
τους ανθρώπους. Ήταν εν μέσω τέτοιων δοκιμασιών, οι οποίες ήταν απέλπιδες αλλά
φαίνονταν να προσφέρουν ελπίδα, που οι άνθρωποι ακολούθησαν, κι έτσι όταν ο Θεός είπε
«όλοι όσοι παραμείνουν, πιθανότατα θα βιώσουν κακοτυχία και ατυχία», οι άνθρωποι
συνέχισαν να δίνουν την προσοχή τους στο να ακολουθούν και επομένως δεν είχαν την
πρόθεση να φύγουν. Οι άνθρωποι ακολουθούσαν εν μέσω τέτοιων ψευδαισθήσεων, και ούτε
ένας δεν τόλμησε να σιγουρευτεί ότι δεν υπήρχε ελπίδα, το οποίο αποτελεί μέρος της
απόδειξης του θριάμβου του Θεού. Η άποψη του Θεού δείχνει ότι Εκείνος μανουβράρει τα
πάντα για να Του παρέχουν υπηρεσίες. Οι ψευδαισθήσεις των ανθρώπων τους ενθαρρύνουν
να μην αφήσουν τον Θεό, ασχέτως χρόνου ή τόπου, κι έτσι στο στάδιο αυτό ο Θεός
χρησιμοποιεί τα ατελή κίνητρα των ανθρώπων για να τους κάνει να γίνουν μάρτυρες γι’
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Αυτόν, κάτι που αποτελεί το βαθύτερο νόημα των λόγων του Θεού, «Έχω κερδίσει ένα μέρος
των ανθρώπων». Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τα κίνητρα του ανθρώπου για να προκαλέσει
ταραχή, ενώ ο Θεός χρησιμοποιεί τα κίνητρα του ανθρώπου για να τον κάνει να υπηρετήσει,
το οποίο και αποτελεί το αληθινό νόημα των λόγων του Θεού όταν λέει: «Φαντάζονται ότι
μπορούν να τα καταφέρουν να μπουν μέσα, αλλά όταν Μου δίνουν τις ψεύτικες άδειες
εισόδου τους, τις πετώ στη φωτιά επί τόπου —και, βλέποντας τις “επίπονες προσπάθειές” τους
μέσα στις φλόγες, χάνουν την ελπίδα τους». Ο Θεός μανουβράρει όλα τα πράγματα για να
κάνει τους ανθρώπους να υπηρετήσουν κι έτσι δεν παρακάμπτει τις διάφορες απόψεις τους,
αλλά ευθαρσώς τους ζητάει να φύγουν· αυτό είναι το θαυμαστό και σοφό έργο του Θεού, που
συνδυάζει τα ειλικρινή λόγια και τη μέθοδο σε ένα, αφήνοντας τους ανθρώπους ζαλισμένους
και σε σύγχυση. Απ’ αυτό μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός πράγματι ζητάει από τους
ανθρώπους να φύγουν απ’ τον οίκο Του, ότι αυτό δεν είναι κάποιου είδους δοκιμασία, και ο
Θεός δράττεται της ευκαιρίας να πει: «Όμως, λέω επίσης στους ανθρώπους ότι όταν δεν
καταφέρνουν να λάβουν ευλογίες, κανείς δεν πρέπει να παραπονιέται για Μένα». Κανείς δεν
κατανοεί αν τα λόγια του Θεού είναι αληθινά ή ψεύτικα, αλλά ο Θεός δράττεται της ευκαιρίας
να σταθεροποιήσει τους ανθρώπους, να τους πάρει την επιθυμία να φύγουν. Επομένως, αν
μια μέρα τους καταραστεί, θα έχουν ήδη προειδοποιηθεί από τα λόγια του Θεού, όπως
ακριβώς λένε οι άνθρωποι ότι «τα λόγια που είναι δυσάρεστα να τα ακούς είναι και τα καλά».
Σήμερα, η αγάπη των ανθρώπων για τον Θεό είναι σοβαρή και ειλικρινής, κι έτσι με λόγια για
τα οποία δεν ξέρουν να πουν αν είναι αληθινά ή ψεύτικα, κατακτήθηκαν και αγάπησαν τον
Θεό. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Θεός είπε: «Έχω ήδη εκπληρώσει το μεγάλο έργο Μου». Όταν ο
Θεός λέει: «Ελπίζω να βρουν τον δρόμο τους για την επιβίωση, και δεν έχω καμία δύναμη επ’
αυτού», αυτή είναι η πραγματικότητα των λόγων με τους οποίους μίλησε ο Θεός, αλλά οι
άνθρωποι δεν το νομίζουν αυτό· αντίθετα, ακολουθούσαν πάντοτε χωρίς να δίνουν την
παραμικρή σημασία στα λόγια του Θεού. Κι έτσι, όταν ο Θεός λέει: «στο μέλλον δεν θα
υπάρξουν άλλα λόγια μεταξύ μας, δεν θα έχουμε πλέον τίποτα να συζητήσουμε, δεν θα
ανακατευτούμε ο ένας με τον άλλον, ο καθένας θα ακολουθήσει τον δρόμο του», αυτά τα
λόγια είναι η πραγματικότητα, και δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον νοθευμένα. Ό,τι και να
νομίζουν οι άνθρωποι, αυτός είναι ο «παραλογισμός» του Θεού. Ο Θεός ήδη έχει ήδη γίνει
μάρτυρας ενώπιον του Σατανά, και ο Θεός είπε ότι θα κάνει όλους τους ανθρώπους να μην
Τον εγκαταλείψουν, ασχέτως χρόνου ή τόπου —κι έτσι αυτό το στάδιο του έργου έχει
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ολοκληρωθεί, και ο Θεός δεν δίνει προσοχή στα παράπονα του ανθρώπου. Όμως ο Θεός το
έχει ξεκαθαρίσει αυτό από την αρχή, έτσι οι άνθρωποι έμειναν εντελώς αβοήθητοι,
αναγκασμένοι να ταπεινωθούν. Η μάχη μεταξύ του Θεού και του Σατανά βασίζεται
ολοκληρωτικά στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους,
χρησιμοποιούνται εντελώς ως μαριονέτες ενώ ο Θεός και ο Σατανάς είναι εκείνοι που κινούν
τα νήματα παρασκηνιακά. Όταν ο Θεός χρησιμοποιεί τους ανθρώπους για να γίνουν
μάρτυρές Του, Εκείνος κάνει ό,τι μπορεί να σκεφτεί, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους και να Του παρέχουν υπηρεσίες, αναγκάζοντας τους
ανθρώπους να χειραγωγηθούν από τον Σατανά, και, επιπλέον, να καθοδηγηθούν από τον
Θεό. Και όταν η μαρτυρία την οποία επιθυμεί ο Θεός έχει τελειώσει, πετάει τους ανθρώπους
σε μια γωνιά και τους αφήνει να υποφέρουν, ενώ ο Θεός παριστάνει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία
ανάμειξη με αυτούς. Όταν και πάλι επιθυμήσει να χρησιμοποιήσει ανθρώπους, τους σηκώνει
ακόμη μία φορά και τους χρησιμοποιεί, και οι άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή
συνειδητοποίηση αυτού. Είναι απλά σαν βόδια ή άλογα που χρησιμοποιούνται όπως επιθυμεί
ο αφέντης τους και κανένα από τα δύο δεν έχει τον έλεγχο του εαυτού του. Αυτό μπορεί να
ακούγεται λίγο θλιβερό, αλλά άσχετα αν οι άνθρωποι έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους, το να
παρέχουν υπηρεσίες στον Θεό είναι τιμή και όχι κάτι για το οποίο πρέπει να στενοχωριούνται.
Είναι σαν να έπρεπε ο Θεός να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η δυνατότητα της
ικανοποίησης της ανάγκης του Παντοδύναμου λόγος για να είναι κάποιος υπερήφανος; Εσύ τι
νομίζεις; Αποφάσισες ποτέ να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στον Θεό; Μήπως θέλεις να
συνεχίσεις να διατηρείς το δικαίωμά σου να ψάξεις να βρεις την ελευθερία σου;
Όπως και να ’χει, όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά και άξια μίμησης, και ο άνθρωπος και
ο Θεός είναι, εδώ που τα λέμε, διαφορετικοί. Με βάση αυτό, πρέπει να αγαπάς τον Θεό με
ανθρώπινη καρδιά, άσχετα αν ο Θεός ενδιαφέρεται ή όχι για την αγάπη σου. Τα λόγια του
Θεού δείχνουν ότι υπάρχει επίσης μεγάλη θλίψη μέσα στην καρδιά του Θεού. Χάρη στα λόγια
του Θεού ο άνθρωπος εξευγενίζεται. Όμως αυτό το έργο, εδώ που τα λέμε, έγινε χθες, οπότε τι
ακριβώς θα κάνει ο Θεός μετά; Μέχρι σήμερα αυτό παραμένει μυστικό, κι έτσι οι άνθρωποι
αδυνατούν να το καταλάβουν ή να το συλλάβουν και δεν μπορούν παρά να τραγουδούν
ακολουθώντας τη μουσική του Θεού. Παρά ταύτα, όλα όσα λέει ο Θεός είναι αληθινά, όλα
εκπληρώνονται, αυτό είναι αναμφίβολο!
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Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες
(Ιούνιος 1992 έως Αύγουστος 2014)

Εισαγωγή
Αυτό το τμήμα των λόγων του Θεού περιέχει συνολικά τέσσερις ενότητες, οι οποίες
εκφράστηκαν όλες από τον Χριστό μεταξύ του Ιουνίου του 1992 και του Σεπτεμβρίου του
2005. Η πλειονότητα βασίζεται σε ηχογραφήσεις των κηρυγμάτων και των συναναστροφών
του Χριστού, καθώς ταξίδευε μεταξύ των εκκλησιών. Δεν έχουν υποστεί καμία απολύτως
τροποποίηση, ούτε έχουν αλλαχθεί μεταγενέστερα από τον Χριστό. Οι υπόλοιπες ενότητες
γράφτηκαν προσωπικά από τον Χριστό (όταν γράφει ο Χριστός, το κάνει μονομιάς, δίχως να
σταματά για να σκεφτεί ή να κάνει κάποια επιμέλεια, και τα λόγια Του αποτελούν
εξολοκλήρου την έκφραση του Αγίου Πνεύματος —αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας). Αντί
να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο είδη ομιλίας, τα παρουσιάζουμε μαζί, χρησιμοποιώντας την
αρχική σειρά με την οποία εκφράστηκαν· αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε, από το
σύνολο των ομιλιών Του, τα βήματα του έργου του Θεού, καθώς και να κατανοήσουμε τον
τρόπο με τον οποίο εργάζεται Εκείνος κατά τη διάρκεια της κάθε φάσης, γεγονός που ωφελεί
τη γνώση των ανθρώπων σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού και τη σοφία του Θεού.
Τα οκτώ πρώτα κεφάλαια της ενότητας «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις
Εκκλησίες Α'», τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως «Το μονοπάτι», είναι ένα μικρό τμήμα
των λόγων που εξέφερε ο Χριστός ενώ βρισκόταν σε ισότιμη θέση με τον άνθρωπο. Παρά τη
φαινομενική ανουσιότητά τους, ξεχειλίζουν από την αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού για
την ανθρωπότητα. Πριν από αυτό, ο Θεός μιλούσε από τη σκοπιά του τρίτου ουρανού,
γεγονός που δημιούργησε μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε Εκείνον και στον άνθρωπο, κι έκανε
τους ανθρώπους να φοβούνται να προσεγγίσουν τον Θεό, πόσο δε μάλλον, να Του ζητήσουν
να παράσχει τα απαραίτητα για τη ζωή τους. Στο «Το μονοπάτι», επομένως, ο Θεός μίλησε
στον άνθρωπο ως ίσος προς ίσο και υπέδειξε την κατεύθυνση της οδού, επαναφέροντας, έτσι,
τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό στην αρχική της κατάσταση· οι άνθρωποι δεν αμφέβαλαν
πια για το αν ο Θεός εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί κάποιον τρόπο ομιλίας και δεν τους
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στοίχειωνε πια ο τρόμος της δοκιμασίας του θανάτου. Ο Θεός κατήλθε στη γη από τον τρίτο
ουρανό, οι άνθρωποι ήλθαν ενώπιον του θρόνου του Θεού από τη λίμνη της φωτιάς και του
θειαφιού, απαλλάχτηκαν από τη σκιά των «παρόχων υπηρεσιών» και, σαν νεογέννητοι
μόσχοι, αποδέχθηκαν επισήμως το βάπτισμα των λόγων του Θεού. Τότε μόνο μπόρεσε ο Θεός
να μιλήσει μαζί τους με οικειότητα και να επιτελέσει περισσότερο από το έργο της παροχής
ζωής σε εκείνους. Ο σκοπός, για τον οποίο ο Θεός ταπείνωσε τον εαυτό Του ως άνθρωπος,
ήταν να πλησιάσει περισσότερο τους ανθρώπους, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ εκείνων
και του εαυτού Του, δίνοντάς Του τη δυνατότητα να κερδίσει την αναγνώριση και την
εμπιστοσύνη των ανθρώπων, και εμπνέοντας στους ανθρώπους την πεποίθηση να επιδιώξουν
τη ζωή και να ακολουθήσουν τον Θεό. Τα οκτώ κεφάλαια του «Το μονοπάτι» μπορούν να
συνοψιστούν ως τα «κλειδιά» με τα οποία ο Θεός ανοίγει την πόρτα της καρδιάς των
ανθρώπων, και σχηματίζουν συλλογικά ένα δισκίο επικαλυμμένο με ζάχαρη, το οποίο Εκείνος
δίνει στον άνθρωπο. Μόνο με αυτήν την ενέργεια του Θεού είναι οι άνθρωποι σε θέση να
δώσουν μεγάλη προσοχή στις επαναλαμβανόμενες διδαχές και επιπλήξεις του Θεού. Θα
μπορούσε να ειπωθεί πως μόνο μετά από αυτό ξεκίνησε επισήμως ο Θεός το έργο της
παροχής της ζωής και της έκφρασης της αλήθειας σε αυτό το τρέχον στάδιο του έργου, καθώς
συνέχισε να μιλά: «Τι στάση οφείλουν να κρατούν οι πιστοί» και «Σχετικά με τα στάδια του
έργου του Θεού»… Μια τέτοια μέθοδος δεν καταδεικνύει τη σοφία και τις ειλικρινείς
προθέσεις του Θεού; Πρόκειται για την απαρχή της παροχής της ζωής από τον Χριστό,
επομένως οι αλήθειες δεν έχουν το ίδιο βάθος με εκείνες των επακόλουθων ενοτήτων. Η αρχή
πίσω από αυτό είναι πολύ απλή: Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της
ανθρωπότητας. Δεν ενεργεί ούτε και μιλάει στα τυφλά· μόνο ο Θεός κατανοεί πλήρως τις
ανάγκες της ανθρωπότητας, και κανένας άλλος δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη και κατανόηση
για τον άνθρωπο.
Στις δέκα πρώτες ομιλίες στο «Έργο και είσοδος», τα λόγια του Θεού εισέρχονται σε μια
νέα φάση. Ως εκ τούτου, οι ομιλίες αυτές τοποθετούνται στην αρχή. Στη συνέχεια,
δημιουργήθηκε η ενότητα «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Β'». Κατά
τη φάση αυτή, ο Θεός διατύπωσε πιο λεπτομερείς απαιτήσεις από τους ακόλουθούς Του —
απαιτήσεις που περιλάμβαναν τη γνώση για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τι απαιτείται από
το επίπεδό τους και ούτω καθεξής. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν αποφασισμένοι να
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ακολουθήσουν τον Θεό και δεν έτρεφαν πια αμφιβολίες για την ταυτότητα και την ουσία του
Θεού, ο Θεός ξεκίνησε, επίσης, επισήμως να τους συμπεριφέρεται ως μέλη της δικής Του
οικογένειας, συναναστρεφόμενος μαζί τους πάνω στην πραγματική αλήθεια του έργου του
Θεού από τον καιρό της δημιουργίας έως και σήμερα, αποκαλύπτοντας την αλήθεια πίσω από
τη Βίβλο και διδάσκοντάς τους την πραγματική σημασία της ενσάρκωσης του Θεού. Οι
ομιλίες του Θεού σε αυτήν την ενότητα προσέφεραν στους ανθρώπους μια καλύτερη
κατανόηση της ουσίας του Θεού και της ουσίας του έργου Του, και τους έδωσαν τη
δυνατότητα να αντιληφθούν πως αυτό που κέρδισαν από τη σωτηρία του Θεού υπερέβαινε
αυτό που είχαν κερδίσει οι προφήτες και οι απόστολοι σε όλους τους περασμένους αιώνες.
Από την κάθε γραμμή των λόγων του Θεού, μπορείς να αντιληφθείς το κάθε απειροελάχιστο
κομματάκι της σοφίας Του, καθώς και την σχολαστική αγάπη και το σχολαστικό ενδιαφέρον
Του για τον άνθρωπο. Εκτός από το γεγονός ότι εξέφρασε αυτά τα λόγια, ο Θεός αποκάλυψε
δημοσίως, μία προς μία, τις πρότερες αντιλήψεις και πλάνες του ανθρώπου, καθώς και
πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν είχαν φανταστεί ποτέ στο παρελθόν, όπως και το
μονοπάτι στο οποίο έπρεπε να βαδίσουν οι άνθρωποι στο μέλλον. Ίσως αυτή να είναι
επακριβώς η περιορισμένη «αγάπη» που είναι ικανός να βιώσει ο άνθρωπος! Στο κάτω-κάτω,
ο Θεός είχε δώσει στους ανθρώπους όλα όσα χρειάζονταν, καθώς και αυτά που είχαν ζητήσει,
δίχως να παρακρατεί τίποτε ούτε και να ζητά κάτι ως αντάλλαγμα.
Υπάρχουν πολλά ειδικά κεφάλαια σε αυτήν την ενότητα, τα οποία αναφέρονται στη
Βίβλο. Η Βίβλος έχει υπάρξει μέρος της ανθρώπινης ιστορίας για αρκετές χιλιάδες χρόνια. Οι
άνθρωποι, επιπλέον, την αντιμετωπίζουν σαν τον Θεό, σε βαθμό που, κατά τις έσχατες
ημέρες, έχει πάρει τη θέση του Θεού —γεγονός που προκαλεί απέχθεια στον Θεό. Επομένως,
όταν το επέτρεψε ο χρόνος, ο Θεός ένιωσε την υποχρέωση να διασαφηνίσει την πραγματική
ιστορία και την προέλευση της Βίβλου· εάν δεν το έκανε αυτό, η Βίβλος θα συνέχιζε να
κατέχει τη θέση του Θεού μες στην καρδιά των ανθρώπων και οι άνθρωποι θα
χρησιμοποιούσαν τα λόγια της Βίβλου για να μετρήσουν και να καταδικάσουν τις πράξεις του
Θεού. Εξηγώντας την ουσία, τη δομή και τις ατέλειες της Βίβλου, ο Θεός δεν αρνιόταν επ’
ουδενί την ύπαρξη της Βίβλου, ούτε την καταδίκαζε· αντίθετα, παρείχε μια κατάλληλη,
αρμόζουσα περιγραφή, η οποία αποκατέστησε την αρχική εικόνα της Βίβλου, αντιμετώπισε
τις παρανοήσεις που είχαν οι άνθρωποι για τη Βίβλο και τους έδωσε τη σωστή άποψη για τη
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Βίβλο, έτσι ώστε να μη λατρεύουν πια τη Βίβλο και να μην είναι πια χαμένοι· με άλλα λόγια,
ώστε να πάψουν να θεωρούν εσφαλμένα την τυφλή πίστη τους στη Βίβλο ως πίστη στον Θεό
και λατρεία του Θεού, φοβούμενοι ακόμη και να έλθουν αντιμέτωποι με το πραγματικό
υπόβαθρο και τα ελαττώματά της. Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν μια ανόθευτη κατανόηση
της Βίβλου, είναι σε θέση να την παραμερίσουν δίχως ενοχές και να αποδεχθούν με
γενναιότητα τα νέα λόγια του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού σε αυτά τα διάφορα
κεφάλαια. Η αλήθεια που ο Θεός επιθυμεί να πει εδώ στους ανθρώπους είναι πως καμία
θεωρία και κανένα γεγονός δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σημερινό έργο και τα σημερινά
λόγια του Θεού, και πως τίποτα δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Εάν οι άνθρωποι δεν
μπορούν να ξεφύγουν από την παγίδα της Βίβλου, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να έλθουν
ενώπιον του Θεού. Εάν επιθυμούν να έλθουν ενώπιον του Θεού, πρέπει πρώτα να καθάρουν
την καρδιά τους από οτιδήποτε θα μπορούσε να Τον αντικαταστήσει· τότε θα ικανοποιήσουν
τον Θεό. Παρόλο που εδώ ο Θεός επεξηγεί μονάχα τη Βίβλο, μην ξεχνάς πως, πέρα από τη
Βίβλο, υπάρχουν και πολλά άλλα εσφαλμένα πράγματα, τα οποία οι άνθρωποι λατρεύουν
αληθινά· τα μόνα που δεν λατρεύουν είναι εκείνα που προέρχονται πραγματικά από τον Θεό.
Ο Θεός χρησιμοποιεί τη Βίβλο απλώς ως παράδειγμα για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους να
μην ακολουθήσουν το λανθασμένο μονοπάτι, καθώς και να μη φτάσουν ξανά στα άκρα και
πέσουν θύματα της σύγχυσης ενώ πιστεύουν στον Θεό και αποδέχονται τα λόγια Του.
Τα λόγια που παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο γίνονται από ρηχά βαθυστόχαστα. Τα
θέματα των ομιλιών Του σημειώνουν μια συνεχή πρόοδο από την εξωτερική συμπεριφορά και
τις ενέργειες των ανθρώπων έως τις διεφθαρμένες διαθέσεις τους, απ’ όπου ο Θεός σημαδεύει
την αιχμή του γλωσσικού δόρατός Του στο βαθύτερο σημείο της ψυχής των ανθρώπων: στη
φύση τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εκφράστηκε η ενότητα «Τα λόγια
του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Γ'», οι ομιλίες του Θεού επικεντρώνονται στην
ουσία και την ταυτότητα του ανθρώπου και στο τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος —σε
αυτές τις βαθύτατες αλήθειες και τα ουσιώδη ερωτήματα που αφορούν την είσοδο των
ανθρώπων στη ζωή. Φυσικά, όταν αναλογιζόμαστε τις αλήθειες, τις οποίες παράσχει ο Θεός
στον άνθρωπο στην ενότητα «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Α'», το
περιεχόμενο της ενότητας «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Γ'» είναι,
εν συγκρίσει, απίστευτα βαθυστόχαστο. Τα λόγια σε αυτήν την ενότητα θίγουν το μελλοντικό
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μονοπάτι των ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν εκείνοι να οδηγηθούν στην
τελείωση· θίγουν, επίσης, τον μελλοντικό προορισμό της ανθρωπότητας και τον τρόπο με τον
οποίο ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί. (Θα μπορούσε να λεχθεί
πως, μέχρι και σήμερα, τα συγκεκριμένα λόγια που έχει εκφράσει ο Θεός στους ανθρώπους
αναφορικά με τη φύση τους, την αποστολή τους και τον προορισμό τους είναι τα πιο
ευκολονόητα.) Ο Θεός ελπίζει πως οι άνθρωποι που διαβάζουν αυτά τα λόγια είναι εκείνοι, οι
οποίοι έχουν αποχωριστεί τις ανθρώπινες αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, οι οποίοι είναι
ικανοί να έχουν αγνή κατανόηση του κάθε λόγου του Θεού στα βάθη της καρδιάς τους.
Επιπλέον, ελπίζει πως όλοι όσοι διαβάσουν αυτά τα λόγια θα μπορούν να εκλάβουν τα λόγια
Του ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή, καθώς και ότι δεν θα συμπεριφέρονται στον Θεό με
ελαφρότητα ούτε θα Τον καλοπιάνουν. Εάν οι άνθρωποι διάβαζαν αυτά τα λόγια
διατηρώντας μια στάση εξέτασης ή εξονυχιστικού ελέγχου απέναντι στον Θεό, τότε αυτές οι
ομιλίες θα αποτελούσαν σκέτο μυστήριο για εκείνους. Μόνο εκείνοι, οι οποίοι επιδιώκουν την
αλήθεια, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Θεό και οι οποίοι δεν τρέφουν
την παραμικρή αμφιβολία προς το πρόσωπό Του, έχουν τα προσόντα να δεχθούν αυτά τα
λόγια.
Η ενότητα «Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Δ'» αποτελεί ακόμα
μία κατηγορία θεϊκής ομιλίας, η οποία διαδέχεται το Μέρος «Τα λόγια του Θεού προς
ολόκληρο το σύμπαν». Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις προτροπές, τις διδαχές και τις
αποκαλύψεις του Θεού προς τους ανθρώπους σε χριστιανικά δόγματα, όπως: «Όταν πλέον
δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη», «Όσοι
είναι ασύμβατοι με τον Χριστό, είναι σίγουρα πολέμιοι του Θεού». Περιλαμβάνει, επίσης, τις
πλέον συγκεκριμένες απαιτήσεις του Θεού από την ανθρωπότητα, όπως: «Προετοίμασε
αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου», «Οι τρεις νουθεσίες», «Οι παραβάσεις θα
οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κόλαση». Καλύπτονται πολλές πτυχές, όπως αποκαλύψεις και
κρίσεις για κάθε λογής ανθρώπους, καθώς και λόγια για το πώς να γνωρίσει κανείς τον Θεό.
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως αυτή η ενότητα αποτελεί τον πυρήνα της κρίσης της
ανθρωπότητας από τον Θεό. Το πιο αλησμόνητο μέρος αυτής της ενότητας των ομιλιών του
Θεού είναι πως, όταν ο Θεός επρόκειτο να ρίξει αυλαία στο έργο Του, εξέθεσε αυτό που
υπάρχει στα εσώψυχα των ανθρώπων: την προδοσία. Ο στόχος Του είναι να γνωρίζουν οι
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άνθρωποι στο τέλος το ακόλουθο γεγονός, καθώς και να το εγχαράξουν στα μύχια της
καρδιάς τους: Δεν έχει σημασία το χρονικό διάστημα που ακολουθείς τον Θεό —εξακολουθεί
να είναι στη φύση σου να προδίδεις τον Θεό. Με άλλα λόγια, είναι στη φύση του ανθρώπου να
προδίδει τον Θεό, διότι οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να επιτύχουν απόλυτη ωριμότητα στη ζωή
τους και μπορούν να υπάρξουν μονάχα σχετικές αλλαγές στις διαθέσεις τους. Παρόλο που τα
δύο εξής κεφάλαια «η προδοσία (1)» και «η προδοσία (2)», καταφέρνουν ένα πλήγμα στους
ανθρώπους, αποτελούν πραγματικά τις πιο πιστές και καλοπροαίρετες προειδοποιήσεις του
Θεού προς τους ανθρώπους. Αν μη τι άλλο, όταν οι άνθρωποι είναι αυτάρεσκοι και επηρμένοι,
αφότου διαβάσουν αυτά τα δύο κεφάλαια, η μοχθηρία τους θα τεθεί υπό έλεγχο κι εκείνοι θα
ηρεμήσουν. Μέσα από τα δύο αυτά κεφάλαια, ο Θεός υπενθυμίζει σε όλους τους ανθρώπους
πως όσο ώριμη κι αν είναι η ζωή σου, όσο βαθιές κι αν είναι οι εμπειρίες σου, όσο μεγάλη κι
αν είναι η αυτοπεποίθησή σου, όπου κι αν γεννήθηκες και όπου κι αν πηγαίνεις, η φύση σου
που προδίδει τον Θεό είναι πιθανόν να αποκαλυφθεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Αυτό που
ο Θεός θέλει να πει στον κάθε άνθρωπο είναι το εξής: Η έμφυτη φύση του κάθε ανθρώπου
ανεξαιρέτως είναι να προδίδει τον Θεό. Φυσικά, η πρόθεση του Θεού, εκφράζοντας αυτά τα
δύο κεφάλαια, δεν είναι να βρει δικαιολογίες για να εξαλείψει ή να καταδικάσει την
ανθρωπότητα, αλλά να κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν περισσότερο τη φύση του
ανθρώπου, έτσι ώστε, την κάθε στιγμή, να μπορούν να ζουν προσεκτικά ενώπιον του Θεού για
να λάβουν την καθοδήγησή Του, γεγονός που δεν θα τους επιτρέψει να χάσουν την παρουσία
του Θεού και να πατήσουν το πόδι τους στο μονοπάτι που δεν έχει επιστροφή. Αυτά τα δύο
κεφάλαια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους όσοι ακολουθούν τον Θεό. Ας
ελπίσουμε πως οι άνθρωποι θα κατανοήσουν τις ειλικρινείς προθέσεις του Θεού· εξάλλου, τα
λόγια αυτά αποτελούν, στο σύνολό τους, αδιαμφισβήτητα γεγονότα —επομένως, γιατί
χρειάζεται ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται τον χρόνο και τον τρόπο που εκφράστηκαν από
τον Θεό; Εάν ο Θεός κρατούσε όλα αυτά τα πράγματα για τον εαυτό Του και περίμενε έως
ότου οι άνθρωποι θεωρήσουν πως είναι κατάλληλο να τα εκφέρει, δεν θα ήταν πολύ αργά;
Ποια θα ήταν αυτή η καταλληλότερη στιγμή;
Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους και σκοπιές σε αυτές τις τέσσερις ενότητες. Για
παράδειγμα, κάποιες φορές χρησιμοποιεί σάτιρα, κι άλλες πάλι χρησιμοποιεί τη μέθοδο της
άμεσης παροχής και διδασκαλίας· κάποιες φορές χρησιμοποιεί παραδείγματα, κι άλλες πάλι
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χρησιμοποιεί σκληρές επιπλήξεις. Γενικά, υπάρχουν κάθε λογής διαφορετικές μέθοδοι, ο
στόχος των οποίων είναι να εξυπηρετήσουν τις διάφορες καταστάσεις και τα γούστα των
ανθρώπων. Η σκοπιά από την οποία μιλά αλλάζει ανάλογα με τη διαφορετική μέθοδο και το
περιεχόμενο των ομιλιών Του. Για παράδειγμα, κάποιες φορές, λέει «Εγώ» ή «Εμένα»·
δηλαδή, μιλά στους ανθρώπους από τη σκοπιά του Θεού του ίδιου. Κάποιες φορές, μιλά στο
τρίτο πρόσωπο, λέγοντας «ο Θεός» είναι το τάδε και το δείνα, ενώ υπάρχουν άλλες φορές που
μιλά από τη σκοπιά ενός ανθρώπινου όντος. Ανεξάρτητα από ποια σκοπιά μιλά, η ουσία Του
δεν αλλάζει, διότι, όπως κι αν μιλά, όλα όσα εκφράζει αποτελούν την ουσία του Θεού του ίδιου
—είναι όλα τους η αλήθεια, καθώς και αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα.

Α'
(Ιούνιος 1992 έως Οκτώβριος 1992)
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Το μονοπάτι… (1)
Στη διάρκεια της ζωής του, κανένα άτομο δεν γνωρίζει τι είδους αναποδιές πρόκειται να
συναντήσει, ούτε γνωρίζει σε τι είδους εξευγενισμό θα υποβληθεί. Για μερικούς, αυτό
συμβαίνει στη δουλειά τους, για άλλους στις μελλοντικές τους προοπτικές, για μερικούς στην
οικογένειά τους και για άλλους στον γάμο τους. Αλλά η διαφορά που έχουμε απ’ αυτούς είναι
ότι σήμερα, εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων, υποφέρουμε για τον λόγο του Θεού. Με άλλα
λόγια, όπως κάποιος ο οποίος υπηρετεί τον Θεό, έχουμε υποφέρει από αναποδιές, καθώς
ακολουθούμε το μονοπάτι της πίστης προς Αυτόν, κι αυτό είναι το μονοπάτι που ακολουθούν
όλοι οι πιστοί και είναι η οδός που βρίσκεται κάτω από τα πόδια όλων μας. Απ’ αυτό ακριβώς
το σημείο ξεκινάμε επισήμως την πορεία της πίστης μας προς τον Θεό, σηκώνουμε την αυλαία
της ζωής μας ως ανθρώπινα όντα και εισερχόμαστε στο σωστό μονοπάτι της ζωής. Είναι,
δηλαδή, όταν εισερχόμαστε στο σωστό μονοπάτι του Θεού ο οποίος ζει δίπλα στους
ανθρώπους, το οποίο ακολουθούν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Όπως κάποιος ο οποίος
στέκεται ενώπιον του Θεού και Τον υπηρετεί, δηλαδή κάποιος ο οποίος φοράει το ράσο ενός
ιερέα στον ναό, ο οποίος έχει τη θεϊκή αξιοπρέπεια, την εξουσία και τη μεγαλοπρέπεια του
Θεού, κάνω την ακόλουθη δήλωση προς όλους τους ανθρώπους. Για να το θέσω πιο
ξεκάθαρα: Η ένδοξη όψη του Θεού είναι και δική Μου δόξα, το σχέδιο διαχείρισής Του είναι ο
πυρήνας Μου. Δεν επιδιώκω να κερδίσω τα εκατονταπλάσια στον κόσμο που πρόκειται να
έλθει, αλλά μόνο να κάνω το θέλημα του Θεού σ’ αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε Αυτός να
μπορέσει να απολαύσει ένα μικρό κλάσμα της δόξας Του στη γη μέσω των πενιχρών
προσπαθειών που Εγώ καταβάλλω στη σάρκα. Αυτή είναι η μοναδική Μου επιθυμία. Κατά τη
γνώμη Μου, αυτή είναι η μοναδική Μου πνευματική τροφή. Πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να
είναι τα «τελευταία λόγια» κάποιου που ζει στη σάρκα και είναι γεμάτος συναισθήματα. Αυτό
είναι το μονοπάτι που βρίσκεται κάτω από τα πόδια Μου σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η άποψή
Μου είναι τα τελικά Μου λόγια στη σάρκα και ελπίζω οι άνθρωποι να μην έχουν άλλες
αντιλήψεις ή σκέψεις για Μένα. Μολονότι έχω δώσει ολόκληρο το είναι Μου, ακόμα δεν έχω
κατορθώσει να ικανοποιήσω το θέλημα του Θεού στον ουρανό. Έχω απροσμέτρητη θλίψη.
Γιατί να είναι αυτή η ουσία της σάρκας; Έτσι, εξαιτίας των πραγμάτων που έχω κάνει στο
παρελθόν, καθώς και του έργου της κατάκτησης που έχει εκτελέσει ο Θεός επάνω Μου, μόνο
τώρα έχω κατανοήσει βαθύτερα την ουσία της ανθρωπότητας. Μόνο από τη στιγμή εκείνη
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έθεσα τα πλέον βασικά πρότυπα για τον εαυτό Μου: να επιζητώ μόνο να κάνω το θέλημα του
Θεού, να προσφέρω ολόκληρο το είναι Μου και να μην υπάρχει τίποτα που να βαραίνει τη
συνείδησή Μου. Δεν με απασχολεί τι απαιτήσεις έχουν άλλοι που υπηρετούν τον Θεό για τον
εαυτό τους. Με λίγα λόγια, έχω προσηλώσει την καρδιά Μου στο να κάνω το θέλημά Του.
Αυτή είναι η εξομολόγησή Μου, ως ένα από τα δημιουργήματά Του που υπηρετεί ενώπιόν Του
—κάποιος που έχει σωθεί από τον Θεό και είναι ο πολυαγαπημένος Του και ο οποίος έχει
υποφέρει από τα χτυπήματά Του. Αυτή είναι η εξομολόγηση κάποιου ο οποίος έχει λάβει την
προσοχή, την προστασία, την αγάπη Του και έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον
Θεό. Από τώρα και στο εξής, θα συνεχίσω να βαδίζω σ’ αυτό το μονοπάτι μέχρι να
ολοκληρώσω το σημαντικό έργο που Μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Αλλά, κατά τη γνώμη Μου,
το τέλος του δρόμου επίκειται, διότι το έργο Του έχει ολοκληρωθεί και, από σήμερα, οι
άνθρωποι έχουν κάνει όλα όσα ήταν ικανοί να κάνουν.
Από τότε που η κινεζική ενδοχώρα εισήλθε σ’ αυτό το ρεύμα της ανάκαμψης, βαθμιαία
αναπτύχθηκαν οι τοπικές της εκκλησίες, οι οποίες επικεντρώθηκαν γύρω από το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός έχει εργαστεί ακατάπαυστα σ’ αυτές τις τοπικές εκκλησίες, διότι
αυτές έχουν γίνει ο πυρήνας του Θεού στην παρηκμασμένη αυτοκρατορική οικογένεια.
Καθώς ο Θεός έχει εγκαθιδρύσει τις τοπικές εκκλησίες σε μια τέτοια οικογένεια, χωρίς καμία
αμφιβολία, ξεχειλίζει από ευτυχία, μια απερίγραπτη χαρά. Μετά από την εγκαθίδρυση των
τοπικών εκκλησιών στην κινεζική ενδοχώρα και τη διάδοση αυτών των καλών νέων στους
αδελφούς και τις αδελφές σε άλλες τοπικές εκκλησίες σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ο Θεός
κατενθουσιάστηκε: αυτό ήταν το πρώτο βήμα του έργου που Εκείνος ήθελε να κάνει στην
κινεζική ενδοχώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια, ότι ο Θεός
κατόρθωσε να ξεκινήσει με το πρώτο βήμα του έργου Του σε έναν τόπο που μοιάζει με μια
πόλη δαιμόνων, η οποία είναι απρόσβλητη από οποιοδήποτε πράγμα, από οποιονδήποτε
άνθρωπο. Δεν δείχνει αυτό τη μεγάλη δύναμη του Θεού; Είναι ξεκάθαρο ότι, για την
επαναφορά αυτού του έργου, αμέτρητοι αδελφοί και αδελφές έχουν μαρτυρήσει και έχουν
πεθάνει κάτω από το χασαπομάχαιρο του διαβόλου. Και η απλή αναφορά αυτού τώρα φέρνει
μεγάλη θλίψη, αλλά, ως επί το πλείστον, οι μέρες των βασάνων έχουν παρέλθει. Τώρα, μπορώ
να εργαστώ για τον Θεό και έχω καταφέρει να φτάσω εκεί που βρίσκομαι σήμερα,
αποκλειστικά χάρη στη δύναμη του Θεού. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για εκείνους που διάλεξε
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ο Θεός ως μάρτυρες. Αυτοί ήταν ικανοί να κάνουν το θέλημα του Θεού και να θυσιαστούν για
τον Θεό. Ειλικρινά, αν δεν υπήρχαν η χάρη και το έλεος του Θεού, θα είχα καταρρεύσει μέσα
στον βούρκο εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστώ τον Θεό! Είμαι πρόθυμος να αποδώσω όλη τη
δόξα στον Θεό, ώστε να Τον αφήσω να αναπαυτεί. Κάποιοι άνθρωποι Με ρωτούν: «Λόγω της
θέσης Σου δεν πρέπει να πεθάνεις, οπότε, πώς γίνεται Εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο Θεός
αναφέρει τον θάνατο;» Δεν δίνω άμεση απάντηση. Απλώς χαμογελώ ελαφρά και
αποκρίνομαι: «Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να επιδιώξω, που πρέπει πάση θυσία να
ακολουθήσω». Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την απόκρισή Μου, Μου ρίχνουν απλώς μια
έκπληκτη ματιά. Προβληματίζονται λιγάκι από Μένα. Ωστόσο, πιστεύω ότι, μιας κι αυτό είναι
το μονοπάτι που έχω επιλέξει και είναι επίσης η απόφαση έχω θέσει μπροστά στον Θεό, τότε,
ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες, Εγώ απλώς δουλεύω σκληρά για να
συνεχίσω να το διαβαίνω. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια υπόσχεση που πρέπει να τηρεί κάποιος
που υπηρετεί τον Θεό. Δεν μπορεί να αθετήσει τον λόγο του ούτε στο παραμικρό. Αυτός είναι
επίσης ένας κανόνας, ένας κανονισμός που έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην Εποχή
του Νόμου, τον οποίο πρέπει να καταλαβαίνει κάποιος που πιστεύει στον Θεό. Από την πείρα
Μου, η γνώση Μου για τον Θεό δεν είναι μεγάλη και η πρακτική Μου πείρα είναι αμελητέα,
δεν αξίζει καν να αναφερθεί, γι’ αυτό και δεν μπορώ να εκφράσω καθόλου μεγαλόπνοες
γνώμες. Εν τούτοις, ο λόγος του Θεού πρέπει να στηρίζεται και δεν μπορεί κανείς να
επαναστατεί εναντίον του. Με πάσα ειλικρίνεια, οι δικές Μου πρακτικές εμπειρίες είναι
ασήμαντες, αλλά επειδή ο Θεός γίνεται μάρτυράς Μου και οι άνθρωποι έχουν πάντα τυφλή
πίστη στο άτομο που είμαι, τι μπορώ να κάνω; Ωστόσο, ακόμα ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα
διορθώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά την αγάπη προς τον Θεό. Το άτομο που είμαι δεν
έχει καμία αξία· διότι κι Εγώ επιδιώκω την οδό της πίστης στον Θεό, και το μονοπάτι στο
οποίο βαδίζω δεν είναι άλλο από το μονοπάτι της πίστης στον Θεό. Μπορεί κάποιος να είναι
καλός, μα δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο λατρείας. Μπορεί μόνο να ενεργεί ως υπόδειγμα
που πρέπει να ακολουθείται. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δηλώνω στους
ανθρώπους ότι αποδίδω τη δόξα στον Θεό και δεν αποδίδω στη σάρκα τη δόξα του
Πνεύματος. Ελπίζω ο καθένας να μπορεί να κατανοήσει πώς αισθάνομαι Εγώ γι’ αυτό. Δεν
αποφεύγω τις ευθύνες Μου, αλλά έτσι έχει το θέμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να είναι
απολύτως ξεκάθαρο και, από εδώ και πέρα, δεν θα χρειαστεί να αναφερθεί ξανά.
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Σήμερα, δέχτηκα διαφώτιση από τον Θεό. Το έργο του Θεού στη γη είναι το έργο της
σωτηρίας. Είναι αμόλυντο από οτιδήποτε άλλο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν
διαφορετικά, αλλά Εγώ πάντοτε αισθάνομαι ότι το Άγιο Πνεύμα εκτελεί απλώς ένα στάδιο
του έργου της σωτηρίας και κανένα άλλο έργο. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μόλις
τώρα έγινε ξεκάθαρο το έργο του Αγίου Πνεύματος στην κινεζική ενδοχώρα. Και γιατί θα
ήθελε ο Θεός να ανοίξει όλα τα μονοπάτια και να δουλέψει σ’ αυτόν τον τόπο όπου οι
δαίμονες τριγυρίζουν παντού ανεξέλεγκτοι; Απ’ αυτό, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι το έργο
που εκτελεί ο Θεός είναι κυρίως το έργο της σωτηρίας. Ακριβέστερα, είναι κυρίως το έργο της
κατάκτησης. Από την αρχή, φώναξαν το όνομα του Ιησού. (Μπορεί κάποιοι να μην το έχουν
βιώσει, αλλά Εγώ λέω ότι αυτό ήταν ένα βήμα του έργου του Αγίου Πνεύματος.) Κι αυτό έγινε
με σκοπό την απομάκρυνση από την Εποχή της Χάριτος του Ιησού, γι’ αυτό και επιλέχθηκε
ένα μέρος των ανθρώπων εκ των προτέρων και, αργότερα, εκείνη η επιλογή περιορίστηκε.
Στη συνέχεια, φώναξαν το όνομα του Μάρτυρα Λι στην κινεζική ενδοχώρα. Αυτό ήταν το
δεύτερο μέρος του έργου ανάκαμψης του Αγίου Πνεύματος στην κινεζική ενδοχώρα. Αυτό
ήταν το πρώτο βήμα του έργου με το οποίο το Άγιο Πνεύμα άρχισε να επιλέγει ανθρώπους, το
οποίο ήταν πρώτα να τους μαζέψει, να περιμένει τον ποιμένα που θα τους φρόντιζε και
επιλέχθηκε το όνομα «Μάρτυρας Λι» για να επιτελέσει αυτήν την υπηρεσία. Ο Θεός έπραξε
προσωπικά το έργο Του κατά τη μαρτυρία της προσωνυμίας «Ισχυρός» και, πριν από αυτό,
ήταν σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Επομένως, δεν έχει σημασία αν αυτό ήταν σωστό ή
λάθος, ούτε είναι το κύριο ζήτημα μέσα στο σχέδιο του Θεού. Μετά τη μαρτυρία της
προσωνυμίας «Ισχυρός», ο Θεός άρχισε επισήμως να κάνει προσωπικά το δικό Του έργο και,
στη συνέχεια, οι πράξεις Του ως ενσαρκωμένος Θεός ξεκίνησαν επίσημα. Μέσω της
προσωνυμίας «ο Ισχυρός Κύριος», Εκείνος ανέλαβε τον έλεγχο όλων όσοι υπήρξαν
ανυπότακτοι και ανυπάκουοι. Άρχισαν να μοιάζουν με ανθρώπινα όντα, όπως ακριβώς
αρχίζουν οι άνθρωποι να μοιάζουν με ενήλικες όταν εισέρχονται στο εικοστό τρίτο ή στο
εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους· με άλλα λόγια, οι άνθρωποι είχαν μόλις αρχίσει να
έχουν τη ζωή κανονικών ανθρώπινων όντων. Μέσω της δοκιμασίας των παρόχων υπηρεσιών,
το έργο του Θεού έκανε φυσιολογικά τη μετάβασή του στη φάση της επιτέλεσης του θείου
έργου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό και μόνο το στάδιο του έργου είναι ο πυρήνας τόσο
μεγάλου μέρους του έργου Του και ότι αυτό είναι το πρωταρχικό βήμα στο έργο Του. Οι
άνθρωποι γνωρίζουν τον εαυτό τους και μισούν τον εαυτό τους. Έχουν φτάσει σε σημείο όπου
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έχουν τη δυνατότητα να καταραστούν τον εαυτό τους, χαίρονται να εγκαταλείπουν την ίδια
τους τη ζωή και έχουν μια αμυδρή αίσθηση του κάλλους του Θεού. Πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο
είναι που κατανοούν την πραγματική έννοια της ζωής. Και η οποία είναι η επίτευξη του
θελήματος του Θεού. Το έργο του Θεού στην κινεζική ενδοχώρα πλησιάζει στο τέλος του. Ο
Θεός εκτελεί τις προετοιμασίες Του σ’ αυτήν τη γη του αίσχους εδώ και πολλά χρόνια, αλλά οι
άνθρωποι ποτέ δεν πέτυχαν να φτάσουν στο σημείο που έχουν φτάσει τώρα. Αυτό σημαίνει
ότι μόνον τώρα έχει αρχίσει επισήμως ο Θεός το δικό Του έργο. Δεν υπάρχει ανάγκη να
παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτό ή να το αποσαφηνίσουμε περαιτέρω. Είναι
ολόσωστο να ειπωθεί πως αυτό το έργο επιτελείται απευθείας μέσω της θεϊκής φύσης του
Θεού, αλλά υλοποιείται μέσω των ανθρώπων. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Σαφώς,
μόνο μέσω της μεγάλης δύναμης του Θεού στη γη θα μπορούσε το έργο Του να φτάσει στο
σημείο που έχει φτάσει τώρα στον λαό αυτής της χώρας της ακολασίας. Ο καρπός αυτού του
έργου θα μπορούσε να μεταφερθεί οπουδήποτε, έτσι ώστε να πειστούν οι άνθρωποι. Κανείς
δεν θα τολμούσε να κρίνει αυτό το πράγμα ελαφρά τη καρδία και να το αρνηθεί.

Το μονοπάτι… (2)
Μπορεί οι αδελφοί κι οι αδελφές μας να έχουν κάποια ιδέα για τη σειρά, τα στάδια και
τις μεθόδους του έργου του Θεού στην κινεζική ενδοχώρα, αλλά ακόμη κι έτσι, νομίζω ότι
αξίζει να κάνω μια αναδρομή ή μια γρήγορη περίληψη αυτών των στοιχείων. Δράττομαι
απλώς αυτής της ευκαιρίας για να πω όσα έχω μες στην καρδιά Μου και δεν θα μιλήσω για
θέματα πέραν αυτού του έργου. Ελπίζω οι αδελφοί και οι αδελφές να μπορέσουν να
καταλάβουν το πώς αισθάνομαι και ζητώ, επίσης, ταπεινά από όλους όσοι διαβάζουν τα λόγια
Μου να κατανοήσουν και να συγχωρήσουν το μικρό Μου ανάστημα, την ανεπαρκή εμπειρία
της ζωής Μου και την αδυναμία Μου να κρατήσω το κεφάλι Μου ψηλά ενώπιον του Θεού.
Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι αυτοί είναι απλώς αντικειμενικοί λόγοι. Εν ολίγοις, ό,τι κι αν
γίνει, κανένας άνθρωπος, γεγονός ή πράγμα δεν μπορεί να μας εμποδίσει να
συναναστρεφόμαστε ενώπιον του Θεού, και ελπίζω ότι οι αδελφοί κι οι αδελφές μας θα
μπορέσουν να εργαστούν πιο σκληρά μαζί Μου ενώπιον του Θεού. Θα ήθελα να αναπέμψω
την παρακάτω δέηση: «Ω, Θεέ μου! Σε παρακαλώ, ελέησέ μας για να αγωνιστούμε μαζί εγώ
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και οι αδελφοί και οι αδελφές Μου υπό το κράτος των κοινών μας ιδανικών, να είμαστε πιστοί
σ’ Εσένα μέχρι τον θάνατο και να μη νιώσουμε ποτέ τύψεις!» Τα λόγια αυτά αποτελούν την
απόφασή Μου ενώπιον του Θεού, αλλά θα μπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι αποτελούν το δικό
Μου σύνθημα ως άνθρωπος από σάρκα και οστά τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός. Έχω
μοιραστεί αυτά τα λόγια πολλές φορές συναναστρεφόμενος τους αδελφούς και τις αδελφές
στο πλευρό Μου και τα έχω δώσει ως μήνυμα σε όσους βρίσκονται πλάι Μου. Δεν ξέρω πώς
τα βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά σε κάθε περίπτωση, πιστεύω πως αυτά τα λόγια όχι μόνο έχουν
μια πλευρά υποκειμενικής προσπάθειας, αλλά ακόμη περισσότερο, περιλαμβάνουν και μια
πλευρά αντικειμενικής θεωρίας. Εξαιτίας αυτού, είναι πιθανό κάποιοι να έχουν
συγκεκριμένες απόψεις και καλά θα κάνεις να πάρεις αυτά τα λόγια ως σύνθημά σου και να
δεις πόσο θα μεγαλώσει το κίνητρο της αγάπης σου για τον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι θα
αναπτύξουν μια συγκεκριμένη αντίληψη όταν διαβάσουν αυτά τα λόγια και θα σκεφτούν:
«Πώς θα μπορούσαν αυτά τα καθημερινά και κανονικά λόγια να δώσουν στους ανθρώπους
μεγάλο κίνητρο να αγαπήσουν τον Θεό μέχρι θανάτου; Και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα
που συζητάμε, “Το μονοπάτι”». Ομολογώ ότι αυτά τα λόγια μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη
γοητεία, αλλά πάντα πίστευα ότι μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο
και να τους δώσουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε κάθε είδους δοκιμασίες κατά την
πορεία επί του μονοπατιού της πίστης στον Θεό, χωρίς να αποθαρρύνονται ή να
πισωγυρίζουν. Γι’ αυτόν τον λόγο και τα έχω πάντα για σύνθημά Μου. Ελπίζω ότι και οι
άνθρωποι θα τα αναλογιστούν προσεκτικά. Ωστόσο, η πρόθεσή Μου δεν είναι να τους
υποχρεώσω όλους να αποδεχθούν τις δικές Μου απόψεις —πρόκειται απλώς για μια πρόταση.
Ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για Μένα, θεωρώ ότι ο Θεός καταλαβαίνει την
εσωτερική δυναμική καθενός μας. Ο Θεός εργάζεται συνεχώς πάνω στον καθέναν μας και το
έργο Του είναι ανεξάντλητο. Εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσα μας επειδή γεννηθήκαμε
όλοι στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Όσοι γεννήθηκαν στη χώρα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα έχουν την τύχη να κερδίσουν αυτό το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όντας
ένας από αυτούς, έχω μεγάλη αίσθηση του πόσο πολύτιμος, αξιοσέβαστος και αξιαγάπητος
είναι ο Θεός. Έτσι μας φροντίζει ο Θεός. Το γεγονός ότι μια τέτοια οπισθοδρομική,
συντηρητική, φεουδαρχική, προληπτική και έκφυλη αυτοκρατορία του προλεταριάτου είναι
σε θέση να κερδίσει αυτό το έργο από τον Θεό δείχνει ακριβώς πόσο ευλογημένοι είμαστε
εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων κατά την τελική εποχή. Πιστεύω ότι όλοι οι αδελφοί και όλες
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οι αδελφές των οποίων έχουν ανοιχτεί τα πνευματικά μάτια για να δουν αυτό το έργο θα
κλάψουν από χαρά λόγω αυτού. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα εκφραστείς στον Θεό χορεύοντας
από χαρά; Δεν θα προσφέρεις το τραγούδι που έχεις στην καρδιά σου στον Θεό; Εκείνη τη
στιγμή, δεν θα δείξεις την απόφασή σου στον Θεό και δεν θα καταστρώσεις νέο σχέδιο
ενώπιόν Του; Θεωρώ πως όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να κάνουν οι κανονικοί
άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό. Ως ανθρώπινα όντα, πιστεύω ότι καθένας μας θα πρέπει
να έχει κάποιο είδος έκφρασης ενώπιον του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιος που έχει
αισθήματα. Κοιτάζοντας το επίπεδο καθενός μας, καθώς και τη γενέτειρά μας, βλέπουμε
ακριβώς πόση ταπείνωση υπέμεινε ο Θεός για να έρθει ανάμεσά μας. Ίσως έχουμε κάποια
γνώση για τον Θεό μέσα μας, αλλά όσα όντως γνωρίζουμε —ότι ο Θεός είναι τόσο μεγάλος,
τόσο ύψιστος και τόσο αξιοσέβαστος— αρκούν για να τονίσουμε πόσο μεγάλο πόνο έχει
υποστεί μεταξύ των ανθρώπων. Εντούτοις, αυτά τα λόγια Μου είναι ακόμα αόριστα και οι
άνθρωποι δεν μπορούν παρά να τα αντιμετωπίζουν ως γράμματα και δόγμα, διότι οι
άνθρωποι

που

βρίσκονται

ανάμεσά

μας

είναι

υπερβολικά

αποχαυνωμένοι

και

αποβλακωμένοι. Η μόνη Μου επιλογή, συνεπώς, είναι να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια
στο να εξηγήσω αυτό το θέμα σε όλους τους αδελφούς και σε όλες τις αδελφές που θα το
αποδέχονταν, ώστε το πνεύμα μας να συγκινηθεί από το Πνεύμα του Θεού. Είθε ο Θεός να
ανοίξει τα πνευματικά μας μάτια, έτσι ώστε να δούμε το τίμημα που έχει πληρώσει ο Θεός, τις
προσπάθειες που έχει καταβάλει και την ενέργεια που έχει δαπανήσει για εμάς.
Όντας ένας από εκείνους στην κινεζική ενδοχώρα που έχει αποδεχθεί το Πνεύμα του
Θεού, νιώθω βαθιά μέσα Μου πόσο πολύ υστερεί το επίπεδό μας. (Ελπίζω οι αδελφοί και οι
αδελφές μας να μην αισθάνονται αρνητικά εξαιτίας αυτού —αυτή είναι η πραγματικότητα.)
Στην πρακτική Μου ζωή έχω δει ξεκάθαρα ότι αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε είναι εξ
ολοκλήρου πολύ οπισθοδρομικό. Όσον αφορά τις σημαντικές πτυχές, έχει σχέση με τη
συμπεριφορά μας στη ζωή και τη σχέση μας με τον Θεό και όσον αφορά τις ασήμαντες
πτυχές, έχει να κάνει με την παραμικρή μας ιδέα και σκέψη. Όλα αυτά είναι πράγματα που
υπάρχουν αντικειμενικά και είναι δύσκολο να τα αποκρύψει κανείς με λόγια ή απάτες. Έτσι,
όποτε το λέω αυτό, οι περισσότεροι γνέφουν καταφατικά ως επιβεβαίωση και είναι
πεπεισμένοι περί αυτού, εκτός αν στερούνται κοινής λογικής: Αυτού του είδους οι άνθρωποι
είναι ανίκανοι να δεχθούν τις συγκεκριμένες απόψεις Μου. Ίσως είμαι υπερβολικά αγενής,
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όταν αναφέρομαι ευθαρσώς σε αυτού του είδους τους ανθρώπους ως πραγματικά κτήνη.
Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί είναι οι τελευταίοι των τελευταίων στη χώρα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, κάτι σαν γουρούνια ή σκυλιά. Κανείς δεν στερείται επιπέδου πιο πολύ απ’
αυτούς· είναι ανάξιοι να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Ίσως τα λόγια μου είναι υπερβολικά
«αναιδή». Εκπροσωπώντας το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται μέσα Μου, καταριέμαι αυτού
του είδους τα κτηνώδη, βρομερά πλάσματα και ελπίζω να μην έχουν αποδυναμωθεί οι
αδελφοί και οι αδελφές Μου εξαιτίας αυτού. Πιθανόν να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι
ανάμεσά μας, αλλά ανεξάρτητα από το ποια είναι η αλήθεια, πιστεύω ότι τέτοιας
μεταχείρισης θα πρέπει να τυγχάνουν αυτού του είδους οι άνθρωποι. Εσύ τι λες;
Η αυτοκρατορία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα έχει διαρκέσει αρκετές χιλιάδες χρόνια
κι έχει εκφαυλιστεί εντελώς —κι επειδή καθ’ όλη την πορεία της αντιστέκεται στον Θεό, έχει
έρθει αντιμέτωπη με τις κατάρες και την οργή του Θεού, και κατόπιν επακολούθησε η
παίδευσή Του. Αυτή η χώρα, την οποία έχει καταραστεί ο Θεός, υποφέρει μονίμως από
φυλετικές διακρίσεις και παραμένει σε οπισθοδρομική κατάσταση. Η χώρα στην οποία
γεννηθήκαμε βρίθει από κάθε λογής ακάθαρτους δαίμονες που δρουν ανεξέλεγκτα
επιδιώκοντας, ως εκ τούτου, την κυριαρχία —πράγμα που σημαίνει ότι μιαίνουν όσους
γεννιούνται εδώ. Οι συνήθειες, τα έθιμα, οι ιδέες και οι έννοιες των ανθρώπων είναι
οπισθοδρομικές και παλιομοδίτικες, οπότε διατυπώνουν κάθε είδους αντιλήψεις σχετικά με
τον Θεό, τις οποίες μέχρι στιγμής αδυνατούν να αποτινάξουν. Ειδικότερα, ενεργούν αλλιώς
ενώπιον του Θεού από ό,τι πίσω από την πλάτη Του, όπου δείχνουν ευλάβεια προς τον
Σατανά νομίζοντας εσφαλμένα ότι υπηρετούν τον Θεό, πράγμα που δείχνει ότι είναι οι πιο
οπισθοδρομικοί όλων. Ο Θεός έχει εκτελέσει πολύ μεγάλο έργο στην κινεζική ενδοχώρα κι
έχει πει τόσο πολλά από τα λόγια Του, κι όμως οι άνθρωποι είναι εντελώς αποχαυνωμένοι και
αδιάφοροι. Εξακολουθούν να κάνουν ό,τι έκαναν και πριν και δεν κατανοούν καθόλου τα
λόγια του Θεού. Όταν ο Θεός διακήρυξε ότι δεν υπήρχε κανένα μέλλον ούτε ελπίδα, μια
εκκλησία που διατηρείτο ζωντανή με τη ζέστη του καλοκαιριού αμέσως έπεσε σε κρύο
χειμώνα. Ο αληθινός εαυτός των ανθρώπων εκτέθηκε στο φως της ημέρας και η παλιά
εμπιστοσύνη, αγάπη, και δύναμή τους εξαφανίστηκαν εξ ολοκλήρου χωρίς το παραμικρό
ίχνος. Και σήμερα, κανείς τους δεν έχει ανακτήσει τη ζωντάνια του. Λένε με τα λόγια ότι
αγαπούν τον Θεό και, παρόλο που δεν τολμούν να διαμαρτυρηθούν ενδόμυχα, ό,τι κι αν
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κάνουν, απλώς δεν έχουν αυτήν την αγάπη. Περί τίνος πρόκειται; Θεωρώ ότι οι αδελφοί κι οι
αδελφές μας θα ομολογήσουν αυτό το γεγονός. Είθε να μας διαφωτίσει ο Θεός, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να γνωρίσουμε όλοι το κάλλος Του, να αγαπήσουμε τον Θεό μας μέσα στα βάθη
της καρδιάς μας και να εκφράσουμε την αγάπη που όλοι μας τρέφουμε για τον Θεό, καθένας
από τη διαφορετική του θέση· είθε ο Θεός να μας χαρίσει μια ακλόνητη καρδιά, γεμάτη
ειλικρινή αγάπη για Εκείνον —αυτό ελπίζω. Έχοντας πει αυτά, αισθάνομαι μια κάποια
συμπόνια για τους αδελφούς και τις αδελφές Μου που έχουν γεννηθεί κι αυτοί σε αυτήν τη γη
της βρομιάς, κι έτσι έχω αναπτύξει μέσα Μου μίσος για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Αυτός
εμποδίζει την αγάπη μας για τον Θεό και προσελκύει την απληστία μας για τις μελλοντικές
προοπτικές μας. Μας βάζει σε πειρασμό να είμαστε αρνητικοί, να αντιστεκόμαστε στον Θεό.
Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας είναι αυτός που μας έχει εξαπατήσει, διαφθείρει και ρημάξει
μέχρι τώρα, σε σημείο που να μην είμαστε σε θέση να ξεπληρώσουμε την αγάπη του Θεού με
την καρδιά μας. Έχουμε το κίνητρο στην καρδιά μας, αλλά άθελά μας, είμαστε ανίσχυροι.
Είμαστε όλοι μας θύματά του. Για τον λόγο αυτόν, τον μισώ με κάθε μου κύτταρο και
ανυπομονώ να τον καταστρέψω. Ωστόσο, όταν το ξανασκέφτομαι, αυτό θα ήταν εντελώς
ανώφελο και μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε στον Θεό, οπότε επανέρχομαι σε αυτά τα
λόγια: παίρνω την απόφαση να κάνω το θέλημά Του —να αγαπώ τον Θεό. Αυτό το μονοπάτι
παίρνω —είναι το μονοπάτι όπου Εγώ, ένα από τα δημιουργήματά Του, θα πρέπει να βαδίσω.
Έτσι θα πρέπει να διάγω τη ζωή Μου. Αυτά είναι λόγια μέσ’ από την καρδιά Μου, και ελπίζω
ότι οι αδελφοί και οι αδελφές Μου θα αποκτήσουν λίγο κουράγιο αφότου διαβάσουν αυτά τα
λόγια, ώστε η καρδιά Μου να νιώσει κάποια γαλήνη. Διότι ο στόχος Μου είναι να κάνω το
θέλημα του Θεού και έτσι να βιώσω μια φωτεινή και υπέροχη ζωή γεμάτη νόημα. Έτσι, θα
είμαι σε θέση να πεθάνω χωρίς τύψεις, με μια καρδιά γεμάτη ικανοποίηση και ανακούφιση.
Θα ήθελες κι εσύ να κάνεις το ίδιο; Διαθέτεις την ίδια αποφασιστικότητα;
Η μεγάλη δύναμη του Θεού έγκειται στο ότι είναι σε θέση να εργαστεί μέσα στον
αποκαλούμενο «άρρωστο της ανατολικής Ασίας». Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη και η
απόκρυψή Του. Ανεξάρτητα από τα σκληρά Του λόγια ή την παίδευσή Του προς εμάς, θα
πρέπει να Τον δοξάζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την ταπεινότητά Του και γι’ αυτό
να Τον αγαπάμε μέχρι τέλους. Οι άνθρωποι που είναι δέσμιοι του Σατανά επί αρκετές
χιλιάδες χρόνια συνεχίζουν να ζουν υπό την επιρροή του και δεν την έχουν αποτινάξει.
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Συνεχίζουν με πίκρα να ψαχουλεύουν στο σκοτάδι και να πασχίζουν. Στο παρελθόν έκαιγαν
λιβάνι, προσκυνούσαν και έδειχναν ευλάβεια στον Σατανά, και ήταν σε μεγάλο βαθμό δέσμιοι
των οικογενειακών και κοσμικών τους σχέσεων καθώς και των κοινωνικών συναναστροφών.
Δεν ήταν σε θέση να αποτινάξουν αυτούς τους δεσμούς. Σε αυτήν την άκρως ανταγωνιστική
κοινωνία, πού μπορεί να βρει κανείς μια ζωή γεμάτη νόημα; Οι άνθρωποι έχουν να μιλούν για
μια ζωή γεμάτη πόνο, και ευτυχώς ο Θεός έχει σώσει αυτούς τους αθώους ανθρώπους,
θέτοντας τη ζωή μας υπό τη φροντίδα και την προστασία Του, ώστε η ζωή μας να είναι
χαρούμενη και όχι πια γεμάτη έγνοιες. Συνεχίζουμε να ζούμε με τη χάρη Του μέχρι στιγμής.
Αυτή δεν είναι η ευλογία του Θεού; Πώς μπορεί κανείς να έχει το θράσος να θέτει
υπερβολικές απαιτήσεις στον Θεό; Λίγα μάς έχει δώσει; Ακόμα δεν είστε ικανοποιημένοι;
Νομίζω πως έχει έλθει η ώρα να ξεπληρώσουμε την αγάπη του Θεού. Μπορεί να δεχόμαστε
ουκ ολίγη γελοιοποίηση, συκοφαντία και διώξεις επειδή ακολουθούμε το μονοπάτι της πίστης
στον Θεό, μα πιστεύω ότι αυτό έχει ουσία. Περιέχει δόξα, όχι ντροπή, και ό,τι κι αν γίνει, είναι
πολλές οι ευλογίες που απολαμβάνουμε. Στις αμέτρητες στιγμές απογοήτευσης, τα λόγια του
Θεού έχουν φέρει παρηγοριά και, πριν το καταλάβουμε, η θλίψη γίνεται χαρά. Σε αμέτρητες
στιγμές ανάγκης, ο Θεός έχει φέρει ευλογίες και μας έχει φροντίσει μέσω του λόγου Του. Σε
αμέτρητες στιγμές ασθένειας, τα λόγια του Θεού έχουν φέρει ζωή —έχουμε απελευθερωθεί
από τον κίνδυνο και είμαστε πλέον ασφαλείς. Έχεις ήδη απολαύσει τόσο πολλά πράγματα
όπως αυτά χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Δεν το θυμάσαι καθόλου;

Το μονοπάτι… (3)
Στη ζωή Μου, είμαι πάντοτε πρόθυμος να παραδίνω τον εαυτό Μου ολοκληρωτικά στον
Θεό, σώμα και νου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει καμία κατηγορία στη συνείδησή Μου
και μπορώ να αποκτήσω λίγη γαλήνη. Όσοι επιδιώκουν τη ζωή πρέπει πρώτα να δώσουν
ολόκληρη την καρδιά τους στον Θεό· αυτό αποτελεί προϋπόθεση. Θα ήθελα οι αδελφοί και οι
αδελφές Μου να προσευχηθούν μαζί Μου στον Θεό: «Ω, Θεέ Μου! Είθε το Πνεύμα Σου στον
ουρανό να δώσει χάρη στους ανθρώπους στη γη, ώστε η καρδιά Μου να στραφεί
ολοκληρωτικά σ’ Εσένα, ώστε το Πνεύμα Μου να αγγιχθεί από Σένα και να δω το κάλλος Σου
στην καρδιά και στο Πνεύμα Μου, ώστε όσοι είναι στη γη να έχουν την ευλογία να
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αντικρίσουν την ομορφιά Σου. Θεέ Μου! Είθε το Πνεύμα Σου να συγκινήσει το δικό μας
πνεύμα για άλλη μια φορά, ώστε η αγάπη μας να είναι μακροχρόνια και να μην αλλάξει
ποτέ!» Εκείνο που κάνει πρώτα ο Θεός σε όλους μας είναι να θέσει σε δοκιμασία την καρδιά
μας, κι όταν αφοσιωνόμαστε ολόκαρδα σ’ Εκείνον, τότε ξεκινά να αγγίζει το πνεύμα μας.
Μόνο με το πνεύμα μπορεί κάποιος να δει το κάλλος, την υπεροχή και το μεγαλείο του Θεού.
Αυτό είναι το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους. Έχεις αυτού του είδους τη
ζωή; Έχεις βιώσει μια ζωή του Αγίου Πνεύματος; Έχει αγγιχθεί το πνεύμα σου από τον Θεό;
Έχεις δει πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους; Έχεις παραδώσει ολοκληρωτικά
την καρδιά σου στον Θεό; Όταν παραδίνεις ολοκληρωτικά την καρδιά σου στον Θεό, μπορείς
άμεσα να βιώσεις τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, και το έργο Του μπορεί να αποκαλύπτεται σ’
Εσένα συνεχώς. Τη στιγμή εκείνη, μπορείς να γίνεις κάποιος που το Άγιο Πνεύμα τον
χρησιμοποιεί. Είσαι πρόθυμος να γίνεις τέτοιου είδους άνθρωπος; Απ’ όσο θυμάμαι, όταν με
άγγιξε το Άγιο Πνεύμα και έδωσα για πρώτη φορά την καρδιά Μου στον Θεό, έπεσα μπροστά
Του και φώναξα: «Ω Θεέ Μου! Εσύ είσαι που άνοιξες τα μάτια Μου ώστε να κατανοήσω τη
σωτηρία Σου. Είμαι πρόθυμος να δώσω την καρδιά Μου ολοκληρωτικά σ’ Εσένα και το μόνο
που ζητάω είναι να γίνει το θέλημά Σου. Το μόνο που εύχομαι είναι η καρδιά Μου να λάβει
την έγκρισή Σου με την παρουσία Σου και να κάνει το θέλημά Σου». Η προσευχή αυτή είναι
για Μένα αξέχαστη. Με άγγιξε βαθύτατα και έκλαψα πικρά μπροστά στον Θεό. Ήταν η
πρώτη επιτυχημένη Μου προσευχή με την παρουσία του Θεού, ως άνθρωπος που είχε σωθεί,
και ήταν η πρώτη Μου φιλοδοξία. Το Άγιο Πνεύμα Με άγγιζε συχνά μετά από τότε. Είχες
ποτέ τέτοια εμπειρία; Πώς έχει εργαστεί σ’ εσένα το Άγιο Πνεύμα; Πιστεύω ότι οι άνθρωποι
που επιθυμούν να αγαπούν τον Θεό θα έχουν όλοι τέτοιου είδους εμπειρίες, σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό, αλλά τις ξεχνούν. Αν κάποιος πει ότι δεν είχε τέτοια εμπειρία, αυτό
αποδεικνύει ότι δεν έχει σωθεί ακόμη και βρίσκεται ακόμη υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά. Το έργο που διεξάγει το Άγιο Πνεύμα σε όλους είναι το μονοπάτι του Αγίου
Πνεύματος και είναι, επίσης, το μονοπάτι κάποιου που πιστεύει και αναζητά τον Θεό. Το
πρώτο βήμα του έργου που διεξάγει το Άγιο Πνεύμα μέσα στους ανθρώπους είναι να αγγίζει
το πνεύμα τους, κατόπιν του οποίου αρχίζουν να αγαπούν τον Θεό και να επιδιώκουν τη ζωή,
και όλοι όσοι πορεύονται σ’ αυτό το μονοπάτι βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος.
Αυτή δεν είναι μόνο η δυναμική του έργου του Θεού στην ηπειρωτική Κίνα, αλλά και σε
ολόκληρο το σύμπαν. Εκείνος το κάνει αυτό σε όλη την ανθρωπότητα. Αν κάποιος δεν έχει
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αγγιχθεί ούτε μία φορά, αυτό δείχνει ότι βρίσκεται εκτός του ρεύματος της ανάκαμψης. Μες
στην καρδιά Μου, προσεύχομαι στον Θεό χωρίς σταματημό, ζητώντας Του να αγγίξει όλους
τους ανθρώπους, έτσι ώστε άπαντες να μπορέσουν να αγγιχθούν από Εκείνον και να
περπατήσουν στο μονοπάτι αυτό. Ίσως αυτή είναι η ελάχιστη παράκληση που έχω προς τον
Θεό, αλλά πιστεύω ότι θα το κάνει. Ελπίζω όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές Μου να
προσευχηθούν γι’ αυτό, να γίνει το θέλημα του Θεού και το έργο Του να τελειώσει σύντομα,
ώστε το Πνεύμα Του στον ουρανό να αναπαυθεί. Αυτή είναι η μικρή Μου ελπίδα.
Πιστεύω ότι εφόσον ο Θεός μπορεί να διεξάγει το έργο Του σε μία πόλη με δαίμονες, τότε
σίγουρα μπορεί να διεξάγει το έργο Του σε αμέτρητες πόλεις με δαίμονες σε όλο το σύμπαν.
Εμείς, στην τελική εποχή, σίγουρα θα δούμε την ημέρα της δόξας του Θεού. Αυτό λέγεται «αν
ακολουθείς ως το τέλος, το αποτέλεσμα θα είναι η σωτηρία». Κανείς δεν μπορεί να
αντικαταστήσει τον Θεό σ’ αυτό το στάδιο του έργου Του —μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να το
κάνει. Κι αυτό γιατί είναι εξαιρετικό. Είναι ένα στάδιο του έργου της κατάκτησης, και οι
άνθρωποι δεν μπορούν να κατακτήσουν άλλους ανθρώπους. Μόνο τα λόγια από το ίδιο το
στόμα του Θεού και τα πράγματα που κάνει ο ίδιος προσωπικά μπορούν να κατακτήσουν την
ανθρωπότητα. Από ολόκληρο το σύμπαν, ο Θεός χρησιμοποιεί τη χώρα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα ως δοκιμαστικό έδαφος, κατόπιν του οποίου Εκείνος θα ξεκινήσει το έργο αυτό σε
ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι θα εκτελέσει ακόμη μεγαλύτερο έργο σε ολόκληρο το σύμπαν και
όλοι οι άνθρωποι στο σύμπαν θα λάβουν το έργο της κατάκτησης του Θεού. Άνθρωποι κάθε
θρησκείας και δόγματος πρέπει να αποδεχτούν αυτό το στάδιο του έργου. Είναι ένα μονοπάτι
που πρέπει να πάρει κάποιος —κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτό. Είσαι πρόθυμος να
αποδεχτείς εκείνο που σου έχει εμπιστευθεί ο Θεός; Πάντα πιστεύω ότι η αποδοχή κάποιου
πράγματος εμπιστευμένου από το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι το ένδοξο. Όπως το βλέπω, είναι η
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που δείχνει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Ελπίζω οι αδελφοί και οι
αδελφές Μου να εργαστούν σκληρά δίπλα Μου και να το αποδεχτούν αυτό απ’ τον Θεό, ώστε
ο Θεός να δοξαστεί σε ολόκληρο το σύμπαν και στη βασιλεία άνωθεν, και η ζωή μας να μην
είναι μάταιη. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τον Θεό ή πρέπει να ορκιστούμε. Αν κάποιος
πιστεύει στον Θεό αλλά δεν έχει κάποιο στόχο επιδίωξης, τότε η ζωή του αποβαίνει μάταιη
και, όταν έρχεται η ώρα να πεθάνει, έχει μόνο τον μπλε ουρανό και το χώμα της γης να
αντικρίζει. Είναι αυτή ζωή με νόημα; Αν μπορείς να πληροίς τις προϋποθέσεις του Θεού ενώ
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είσαι ζωντανός, δεν είναι πολύ όμορφο; Γιατί αναζητάς πάντα προβλήματα και είσαι
λυπημένος; Μ’ αυτόν τον τρόπο, κερδίζεις κάτι απ’ τον Θεό; Και μπορεί ο Θεός να κερδίσει
κάτι από σένα; Στο πλαίσιο της υπόσχεσης που έδωσα στον Θεό, δίνω απλώς την καρδιά Μου
σ’ Αυτόν και δεν Τον κοροϊδεύω με τα λόγια Μου. Δεν θα έκανα κάτι τέτοιο —είμαι μόνο
πρόθυμος να καθησυχάσω τον Θεό που αγαπώ με όλη Μου την καρδιά, ώστε να
καθησυχαστεί το Πνεύμα Του στον ουρανό. Η καρδιά μπορεί να είναι πολύτιμη, αλλά η
αγάπη είναι πιο ανεκτίμητη. Είμαι πρόθυμος να δώσω την πιο ανεκτίμητη αγάπη στην καρδιά
Μου για τον Θεό, ώστε όσα Εκείνος απολαμβάνει να είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω,
ώστε να ικανοποιηθεί από την αγάπη που Του προσφέρω. Είσαι πρόθυμος να δώσεις την
αγάπη σου στον Θεό για να την απολαύσει; Είσαι πρόθυμος να το κάνεις αυτό το δικό σου
κεφάλαιο για επιβίωση; Αυτό που βλέπω από την εμπειρία Μου είναι ότι όσο περισσότερη
αγάπη δίνω στον Θεό, τόσο περισσότερο νιώθω ότι ζω με χαρά, και έχω απεριόριστη δύναμη,
είμαι πρόθυμος να θυσιάσω όλο Μου το σώμα και τον νου, και πάντοτε νιώθω ότι δεν γίνεται
να αγαπήσω αρκετά τον Θεό. Οπότε, είναι η αγάπη σου αμελητέα ή είναι απεριόριστη,
αμέτρητη; Αν θέλεις πραγματικά να αγαπάς τον Θεό, πάντοτε θα έχεις περισσότερη αγάπη να
Του ανταποδίδεις. Αν είναι έτσι, ποιος άνθρωπος και ποιο πράγμα μπορεί να μπει εμπόδιο
στην αγάπη σου για τον Θεό;
Ο Θεός βλέπει όλη την αγάπη της ανθρωπότητας ως ανεκτίμητη. Δίνει ακόμη
περισσότερες από τις ευλογίες Του σε όλους όσους Τον αγαπούν. Κι αυτό διότι η αγάπη του
ανθρώπου είναι τόσο δυσεύρετη, υπάρχει μόνο ελάχιστη και σχεδόν δεν μπορεί να βρεθεί. Σε
ολόκληρο το σύμπαν, ο Θεός έχει προσπαθήσει να απαιτήσει από τους ανθρώπους να Του
επιστρέψουν την αγάπη, αλλά, σε όλες τις εποχές έως σήμερα, εκείνοι που αγάπησαν αληθινά
τον Θεό είναι ελάχιστοι —είναι λίγοι στον αριθμό. Απ’ όσο θυμάμαι, ένας ήταν ο Πέτρος, αλλά
τον καθοδηγούσε προσωπικά ο Ιησούς, και μόνο τη στιγμή του θανάτου του έδωσε την
ολοκληρωτική αγάπη του στον Θεό, κι έπειτα η ζωή του έφτασε στο τέλος της. Έτσι, υπό τις
δυσχερείς αυτές συνθήκες, ο Θεός περιόρισε το εύρος του έργου Του στο σύμπαν και
χρησιμοποίησε τη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ως ζώνη επίδειξης, εστιάζοντας όλη
την ενέργεια και τις προσπάθειές Του σε ένα μέρος. Αυτό θα έχει πιο επιθυμητά
αποτελέσματα και θα είναι πιο ωφέλιμο στον μάρτυρά Του. Υπό αυτούς τους δύο όρους
μετέφερε ο Θεός το έργο ολόκληρου του σύμπαντος σ’ αυτούς τους ανθρώπους του πιο
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κατώτερου επιπέδου στην ηπειρωτική Κίνα και ξεκίνησε το τρυφερό έργο της κατάκτησής
Του, ώστε, αφού μπορέσουν να Τον αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσει Εκείνος να
φέρει εις πέρας το επόμενο βήμα του έργου Του. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έτσι
επιτυγχάνει το έργο Του το μέγιστο αποτέλεσμα. Το εύρος του έργου Του έχει συνάμα πυρήνα
και όρια. Είναι ξεκάθαρο πόσο μεγάλο τίμημα έχει πληρώσει ο Θεός και πόση προσπάθεια
έχει καταβάλει για να διεξάγει το έργο Του σ’ εμάς, ώστε η ημέρα μας να έρθει. Αυτή είναι η
ευλογία μας. Έτσι, εκείνο που δεν συμφωνεί με τις ανθρώπινες αντιλήψεις είναι ότι οι Δυτικοί
μάς ζηλεύουν που έχουμε γεννηθεί σε ένα όμορφο μέρος, αλλά όλοι εμείς βλέπουμε τον εαυτό
μας ως ταπεινό και ασήμαντο. Δεν μας εξυψώνει έτσι ο Θεός; Οι απόγονοι του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, που πάντοτε ποδοπατούνταν, δέχονται τώρα τον σεβασμό των Δυτικών
—αυτή είναι η πραγματική ευλογία μας. Όταν το σκέφτομαι αυτό, με πλημμυρίζει η ευγένεια
του Θεού, η αγάπη και η εγγύτητά Του. Απ’ αυτό, βλέπουμε ότι όλα όσα κάνει ο Θεός είναι
ασύμβατα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Παρόλο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι
καταραμένοι, Εκείνος δεν περιορίζεται από τις απαγορεύσεις του νόμου και έχει μεταφέρει
εσκεμμένα το επίκεντρο του έργου Του σε αυτό το κομμάτι γης. Γι’ αυτό χαίρομαι, γι’ αυτό
νιώθω υπέρμετρα χαρούμενος. Ως κάποιος που έχει ηγετικό ρόλο στο έργο, όπως οι αρχιερείς
εν μέσω των Ισραηλιτών, μπορώ άμεσα να διεξάγω το έργο του Πνεύματος και να υπηρετήσω
απευθείας το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία Μου. Ποιος θα τολμούσε να σκεφτεί
κάτι σαν κι αυτό; Αλλά σήμερα, αυτό έχει έρθει σ’ εμάς απρόσμενα. Είναι πραγματικά μεγάλη
χαρά, που αξίζει να τη γιορτάσουμε. Ελπίζω ο Θεός να συνεχίσει να μας ευλογεί και να μας
εξυψώνει, ώστε εμείς που βρισκόμαστε στην κοπριά να χρησιμοποιηθούμε σημαντικά απ’ τον
Θεό, επιτρέποντάς μας έτσι να ανταποδώσουμε την αγάπη Του.
Η ανταπόδοση της αγάπης του Θεού είναι το μονοπάτι που τώρα διαβαίνω, αλλά νιώθω
ότι δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, ούτε ότι αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο θα έπρεπε
να περπατώ. Το θέλημα του Θεού για Μένα είναι να με χρησιμοποιήσει πολύ —αυτό είναι το
μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος. Ίσως κάνω λάθος. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μονοπάτι που
ακολουθώ, εφόσον εδραίωσα την απόφασή Μου με τον Θεό καιρό πριν. Είμαι πρόθυμος να
δεχτώ καθοδήγηση απ’ τον Θεό, ώστε να μπω στο μονοπάτι που πρέπει όσο πιο γρήγορα
γίνεται και να ικανοποιήσω το θέλημα του Θεού όσο πιο σύντομα γίνεται. Ό,τι κι αν
πιστεύουν οι άλλοι, πιστεύω ότι το να κάνω το θέλημα του Θεού είναι υψίστης σημασίας και
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είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της ζωής Μου. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να Μου
στερήσει αυτό το δικαίωμα —είναι η προσωπική Μου άποψη και ίσως υπάρχουν κάποιοι που
δεν την κατανοούν, αλλά πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να τη δικαιολογήσω σε κανέναν. Θα
πάρω το μονοπάτι που πρέπει να πάρω —μόλις αναγνωρίσω το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να
βρίσκομαι, θα προχωρήσω σ’ αυτό και δεν θα οπισθοχωρήσω. Έτσι, επιστρέφω σ’ αυτά τα
λόγια: Επιθυμώ με όλη Μου την καρδιά να κάνω το θέλημα του Θεού. Αναμένω ότι οι αδελφοί
και οι αδελφές Μου δεν θα Με κατακρίνουν! Γενικά, όπως το βλέπω Εγώ, οι άλλοι μπορούν
να λένε ό,τι θέλουν, αλλά Εγώ νιώθω ότι το να κάνω το θέλημα του Θεού είναι σημαντικό και
δεν θα πρέπει να υπόκειμαι σε περιορισμούς όσον αφορά αυτό. Δεν μπορώ να κάνω λάθος
όταν κάνω το θέλημά Του, και η πραγματοποίησή του δεν μπορεί να σχεδιαστεί με βάση τα
δικά Μου συμφέροντα. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει δει μέσα στην καρδιά Μου! Οπότε, πώς
πρέπει να το κατανοήσεις αυτό; Είσαι πρόθυμος να προσφέρεις τον εαυτό σου στον Θεό;
Είσαι πρόθυμος να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός; Η απόφασή σου είναι να κάνεις το θέλημα του
Θεού; Ελπίζω ότι οι αδελφοί και οι αδελφές Μου θα μπορούν να λάβουν λίγη βοήθεια από τα
λόγια Μου. Παρόλο που η άποψή Μου είναι πολύ επιφανειακή, λέω ακόμη αυτό που μπορώ,
ώστε να μπορέσουμε όλοι να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση χωρίς εμπόδια, ώστε ο Θεός να
παραμείνει ανάμεσά μας για πάντα. Αυτά είναι λόγια απ’ την καρδιά Μου. Μάλιστα! Αυτά
είναι τα εγκάρδια λόγια Μου για σήμερα. Ελπίζω ότι οι αδελφοί και οι αδελφές Μου θα
συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά και ελπίζω ότι το Πνεύμα του Θεού πάντοτε θα μας
φροντίζει!

Το μονοπάτι… (4)
Το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι σε θέση να ανακαλύψουν το κάλλος του Θεού, να
αναζητήσουν την οδό της αγάπης για τον Θεό τη σημερινή εποχή, καθώς και το ότι είναι
πρόθυμοι να δεχθούν τη διαπαιδαγώγηση της βασιλείας του σήμερα —όλα αυτά είναι η χάρη
του Θεού και, επιπλέον, είναι εξύψωση της ανθρωπότητας από Αυτόν. Όποτε το σκέφτομαι
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αυτό, έχω μια ισχυρή αίσθηση του κάλλους του Θεού. Ο Θεός μάς αγαπά αληθινά· αν δεν μας
αγαπούσε, ποιος θα ήταν σε θέση να ανακαλύψει το κάλλος Του; Έτσι μόνο βλέπω πως όλο
αυτό το έργο γίνεται προσωπικά από τον ίδιο τον Θεό και πως οι άνθρωποι καθοδηγούνται
και κατευθύνονται από τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτό, και θα ήθελα οι αδελφοί και οι
αδελφές Μου να δοξάσουν τον Θεό μαζί Μου: «Όλη η δόξα ανήκει σ’ Εσένα, τον υπέρτατο
Θεό τον ίδιο! Είθε η δόξα Σου να πολλαπλασιαστεί και να αποκαλυφθεί σε εκείνους από εμάς
που Εσύ έχεις επιλέξει και αποκτήσει». Ο Θεός με διαφώτισε: Μου έδειξε ότι είχαμε
προκαθοριστεί πριν από πολλούς αιώνες, καθώς και ότι επιθυμούσε να μας αποκτήσει κατά
τις έσχατες ημέρες, δίνοντας, έτσι, στο σύμπαν και στα πάντα τη δυνατότητα να αντικρίσουν,
μέσα από εμάς, τη δόξα του Θεού στην ολότητά της. Εμείς, λοιπόν, είμαστε η
αποκρυστάλλωση του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι χιλιάδες χρόνια· είμαστε
τα πρότυπα, τα δείγματα του έργου του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν. Μόνο τώρα
συνειδητοποιώ πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, καθώς και ότι το έργο που Εκείνος κάνει μέσα
μας και τα πράγματα που λέει είναι ένα εκατομμύριο φορές περισσότερα από εκείνα σε
παρελθοντικές εποχές. Ούτε καν στο Ισραήλ, ούτε καν στον Πέτρο δεν έκανε ο Θεός
προσωπικά τόσο πολύ έργο και δεν εξέφερε τόσο πολλά λόγια —γεγονός που καταδεικνύει ότι
εμείς, αυτή η ομάδα ανθρώπων, είμαστε πραγματικά απίστευτα ευλογημένοι, ασύγκριτα
περισσότερο ευλογημένοι από τους αγίους των περασμένων καιρών. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο ο Θεός έλεγε ανέκαθεν ότι οι άνθρωποι της τελικής εποχής είναι ευλογημένοι. Ό,τι
κι αν λένε οι άλλοι, Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μάς έχει ευλογήσει εξαιρετικά. Θα πρέπει να
δεχθούμε τις ευλογίες που μας έδωσε ο Θεός· ίσως να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
παραπονιούνται στον Θεό, αλλά Εγώ πιστεύω πως εφόσον αυτές οι ευλογίες προέρχονται από
τον Θεό, τότε αυτό αποδεικνύει πως τις αξίζουμε. Ακόμη κι αν οι άλλοι παραπονιούνται ή
είναι δυσαρεστημένοι με εμάς, Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να
κληρονομήσει ούτε να αφαιρέσει από εμάς τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός. Επειδή το
έργο του Θεού εκτελείται μέσα μας κι Εκείνος μάς μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο —σε εμάς, σε
κανέναν άλλον— ο Θεός κάνει ό,τι επιθυμεί. Κι αν οι άνθρωποι δεν πείθονται, τότε δεν
δημιουργούν απλώς προβλήματα στον εαυτό τους; Κάνοντάς το αυτό, δεν επιφέρουν
περιφρόνηση στον εαυτό τους; Γιατί τα λέω αυτά; Επειδή έχω βαθιά κατανόηση του
ζητήματος. Πάρτε, για παράδειγμα, το έργο που κάνει ο Θεός σε Εμένα. Μόνο Εγώ μπορώ να
αναλάβω αυτό το έργο· θα μπορούσε να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος; Είχα τη μεγάλη τύχη
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να λάβω αυτήν την αποστολή από τον Θεό· θα μπορούσε να το κάνει αυτό οποιοσδήποτε
άλλος από ιδιοτροπία; Αυτό που ελπίζω, ωστόσο, είναι πως οι αδελφοί και οι αδελφές θα
κατανοήσουν την καρδιά Μου. Δεν κομπάζω για τα διαπιστευτήριά Μου· απλώς επεξηγώ ένα
ζήτημα. Θέλω όλη η δόξα να ανήκει στον Θεό, και ο Θεός να κοιτάξει την καρδιά του καθενός
μας, ώστε οι καρδιές μας να μπορέσουν να οδηγηθούν στην κάθαρση ενώπιόν Του. Επιθυμώ,
με την καρδιά μου, να αποκτηθώ ολοκληρωτικά από τον Θεό, να γίνω μια αγνή παρθένος η
οποία θυσιάζεται πάνω στο θυσιαστήριο και, επιπλέον, να έχω την υπακοή ενός αρνίου,
εμφανιζόμενος ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα ως ένα άγιο πνευματικό σώμα. Αυτή είναι η
υπόσχεσή Μου, ο όρκος που έχω πάρει ενώπιον του Θεού. Επιθυμώ να τον εκπληρώσω και να
ανταποδώσω, μέσω αυτού, την αγάπη του Θεού. Εσύ είσαι πρόθυμος να το κάνεις αυτό;
Πιστεύω πως αυτή η υπόσχεσή Μου θα αναζωογονήσει περισσότερους νεότερους αδελφούς
και νεότερες αδελφές, και πως θα φέρει ελπίδα σε περισσότερους νέους ανθρώπους. Μου
φαίνεται πως ο Θεός θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικούς τους νέους ανθρώπους. Ίσως να
πρόκειται για τη δική Μου μεροληψία, μα πάντοτε νιώθω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν
προοπτικές και ελπίδα· φαίνεται πως ο Θεός επιτελεί επιπλέον έργο στους νέους ανθρώπους.
Μπορεί να υστερούν σε διορατικότητα και σοφία, και μπορεί να είναι τόσο ζωηροί και
νευρικοί όσο ένα νεογέννητο μοσχάρι, ωστόσο πιστεύω πως έχουν τα προτερήματά τους.
Μέσα τους, μπορεί κανείς να δει την αθωότητα της νιότης, κι εκείνοι γρήγορα αποδέχονται
νέα πράγματα. Παρόλο που οι νέοι άνθρωποι πράγματι τείνουν προς την αλαζονεία, την
αγριότητα και την παρορμητικότητα, αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητά τους να δέχονται νέο
φως, διότι οι νέοι άνθρωποι σπανίως παραμένουν προσκολλημένοι σε παλαιά, ξεπερασμένα
πράγματα. Γι’ αυτό βλέπω απεριόριστες προοπτικές στους νέους ανθρώπους και στη
ζωτικότητά τους· γι’ αυτόν τον λόγο έχω τρυφερά αισθήματα γι’ αυτούς. Δεν τρέφω
αντιπάθεια για τους μεγαλύτερους σε ηλικία αδελφούς και τις μεγαλύτερες σε ηλικία
αδελφές, μα ούτε και Με ενδιαφέρουν καθόλου —πράγμα για το οποίο τούς ζητώ ειλικρινά
συγγνώμη. Ίσως αυτό που είπα να είναι ανάρμοστο ή απερίσκεπτο, αλλά ελπίζω να
μπορέσετε όλοι σας να συγχωρήσετε την απερισκεψία Μου, καθώς είμαι πολύ νέος για να
δίνω ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που μιλώ. Για να πω, όμως, την αλήθεια, οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία αδελφοί και οι μεγαλύτερες σε ηλικία αδελφές εξυπηρετούν, εν τέλει, έναν σκοπό —
δεν είναι παντελώς άχρηστοι. Κι αυτό γιατί είναι έμπειροι στον χειρισμό ζητημάτων· είναι
σταθεροί στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα ζητήματα και δεν κάνουν τόσο πολλά λάθη.
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Αυτά δεν είναι τα δυνατά τους σημεία; Ας πούμε όλοι μας το εξής ενώπιον του Θεού: «Ω, Θεέ
μου! Είθε όλοι μας να εκπληρώσουμε τους δικούς μας σκοπούς στις διαφορετικές μας θέσεις
και είθε όλοι μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το θέλημά Σου!» Πιστεύω πως αυτό
πρέπει να είναι το θέλημα του Θεού!
Βάσει της εμπειρίας Μου, πολλοί από εκείνους που εναντιώνονται ανοιχτά σε αυτό το
ρεύμα —που εναντιώνονται ευθέως στο Πνεύμα του Θεού— είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρές θρησκευτικές αντιλήψεις· σε κάθε ευκαιρία,
συγκρίνουν τα λόγια του Θεού με πράγματα παρωχημένα και προσπαθούν να εναρμονίσουν
τα πράγματα που είχαν γίνει αποδεκτά στο παρελθόν με τα λόγια του Θεού. Δεν είναι
παράλογοι; Θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι να εκτελέσουν το έργο που τους εμπιστεύτηκε ο
Θεός; Θα μπορούσε ο Θεός να χρησιμοποιήσει τέτοιους ανθρώπους στο έργο Του; Το Άγιο
Πνεύμα έχει μια μέθοδο για την κάθε ημέρα του έργου Του· εάν οι άνθρωποι προσκολλώνται
σε παρωχημένα πράγματα, θα έλθει η μέρα που θα διωχθούν από τη σκηνή της ιστορίας. Σε
κάθε στάδιο του έργου Του, ο Θεός χρησιμοποιεί καινούριους ανθρώπους. Άραγε εκείνοι που
προσπαθούν να κάνουν κήρυγμα σε άλλους χρησιμοποιώντας ξεπερασμένα πράγματα, δεν
επιφέρουν καταστροφή στους ανθρώπους; Δεν καθυστερούν το έργο του Θεού; Κι αν έχουν
έτσι τα πράγματα, πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του Θεού; Ενδεχομένως να υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν κάποιες αντιλήψεις γι’ αυτά που μόλις είπα. Ίσως να μην έχουν πειστεί.
Αλλά δεν θέλω να ανησυχείς: Σύντομα θα συμβούν πολλά πράγματα όπως αυτό, και μπορούν
να εξηγηθούν μόνο μέσω των γεγονότων. Ας επισκεφτούμε κάποιους σημαντικούς
ανθρώπους, κάποιους ευυπόληπτους πάστορες ή ερμηνευτές της Βίβλου, κι ας τους
κηρύξουμε αυτό το ρεύμα. Στην αρχή, δεν θα αντισταθούν φανερά· αυτό είναι βέβαιο. Θα
βγάλουν, όμως, τη Βίβλο για να σε προκαλέσουν. Θα σε βάλουν να εξιστορήσεις το βιβλίο του
Ησαΐα και το βιβλίο του Δανιήλ, ενώ θα σε βάλουν, μάλιστα, να επεξηγήσεις και το βιβλίο της
Αποκάλυψης. Κι αν δεν μπορέσεις να μιλήσεις περί τούτου, θα σε απορρίψουν, θα σε
αποκαλέσουν ψευδόχριστο και θα πουν πως διαδίδεις μια οδό παραλογισμού. Μετά από μία
ώρα, θα διατυπώσουν ψευδείς κατηγορίες εναντίον σου, οι οποίες θα σε αφήσουν άναυδο.
Αυτό δεν συνιστά ανοιχτή αντίσταση; Αυτό, όμως, είναι μόνο η αρχή. Δεν μπορούν να
παρεμποδίσουν το επόμενο βήμα του έργου του Θεού, και σύντομα το Άγιο Πνεύμα θα τους
αναγκάσει να το αποδεχθούν. Πρόκειται για μια αναπότρεπτη τάση· είναι κάτι το οποίο οι
820

άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν και κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να
φανταστούν. Πιστεύω πως το έργο του Θεού θα διαδοθεί ανεμπόδιστα σε ολόκληρο το
σύμπαν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Είθε ο Θεός
να μας διαφωτίσει και να μας δώσει τη δυνατότητα να δεχθούμε περισσότερο νέο φως και να
μη διακόψουμε τη διαχείριση του Θεού σε αυτό το ζήτημα. Είθε ο Θεός να μας δείξει έλεος,
έτσι ώστε όλοι μας να είμαστε σε θέση να δούμε την έλευση της ημέρας της δόξας Του. Η
στιγμή κατά την οποία ο Θεός θα εξυμνείται σε ολόκληρο το σύμπαν θα είναι, επίσης, η
στιγμή κατά την οποία θα αποκτήσουμε δόξα στο πλάι Του. Φαίνεται πως θα είναι, επίσης, η
στιγμή κατά την οποία θα αποχωριστώ εκείνους που περπατούν μαζί Μου. Ελπίζω οι αδελφοί
και οι αδελφές να μπορέσουν να υψώσουν τις φωνές τους μαζί με τη δική Μου σε μια έκκληση
προς τον Θεό: Είθε το μέγα έργο του Θεού να ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να μπορέσουμε να
δούμε την ημέρα της δόξας Του κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ακόμη ελπίζω να επιτύχω το
θέλημα του Θεού κατά τη διάρκεια της ζωής Μου, κι ελπίζω ο Θεός να μπορέσει να συνεχίσει
να επιτελεί το έργο Του μέσα μας και να μην υπάρχουν ποτέ εμπόδια. Αυτή είναι η αιώνια
προσδοκία Μου. Είθε ο Θεός να βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά μας και είθε η αγάπη Του να
οικοδομήσει γέφυρες ανάμεσά μας, έτσι ώστε η φιλία ανάμεσά μας να γίνει πιο πολύτιμη.
Ελπίζω η αγάπη να δημιουργήσει περαιτέρω κατανόηση ανάμεσά μας και η αγάπη να
μπορέσει να γεννήσει βαθύτερη οικειότητα ανάμεσά μας, να απομακρύνει κάθε απόσταση
μεταξύ μας, και η αγάπη ανάμεσά μας να μπορέσει να γίνει βαθύτερη, ευρύτερη και
γλυκύτερη. Πιστεύω πως αυτό πρέπει να είναι το θέλημα του Θεού Μου. Ελπίζω οι αδελφοί
και οι αδελφές Μου να μπορέσουν να Με πλησιάσουν περισσότερο και να μπορέσουμε όλοι
να εκτιμήσουμε σαν θησαυρό τις σύντομες ημέρες που έχουμε μαζί, κι αυτές να αποτελέσουν
όμορφες αναμνήσεις για μας.
Μπορεί να υπήρξαν περισσότερα βήματα του έργου του Θεού στην ηπειρωτική Κίνα, μα
δεν είναι περίπλοκα. Όπως το σκέφτομαι, κάθε βήμα του έργου Του έχει λογική· το καθένα
έχει επιτελεστεί προσωπικά από τον Θεό, και όλοι έχουν παίξει κάποιον ρόλο σε αυτό το έργο.
Κάθε «σκηνή» είναι πραγματικά για γέλια, και ποιος θα το φανταζόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί
θα αναπαριστούσαν ένα τέτοιο δράμα, με τις ερμηνείες τους τόσο ρεαλιστικές εν μέσω κάθε
δοκιμασίας, με όλων των ειδών τους ανθρώπους να απεικονίζονται τόσο έντονα και απόλυτα
κάτω από την πένα του Θεού, με τον καθένα να εκθέτει πολλά στο φως της ημέρας; Με αυτό,
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όμως, δεν εννοώ ότι ο Θεός παίζει με τους ανθρώπους μέσω του έργου Του. Αυτό δεν θα είχε
νόημα· το έργο του Θεού έχει έναν σκοπό, κι Εκείνος δεν θα έκανε ποτέ κάτι ανούσιο ή άνευ
αξίας. Όλα όσα κάνει γίνονται για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην τελείωση, για να τους
αποκτήσει. Από αυτό το γεγονός, βλέπω πραγματικά ότι η καρδιά του Θεού αποσκοπεί
εξολοκλήρου στο καλό του ανθρώπου. Μπορεί να το αποκάλεσα αυτό δράμα, αλλά μπορεί να
ειπωθεί, επίσης, πως αυτό το δράμα είναι βγαλμένο από την πραγματική ζωή. Απλώς για τον
Θεό —τον γενικό σκηνοθέτη αυτού του δράματος— οι άνθρωποι υπάρχουν για να
συνεργαστούν μαζί Του προς ολοκλήρωση αυτού του έργου. Από μια άλλη έννοια, ωστόσο, ο
Θεός το χρησιμοποιεί αυτό για να αποκτήσει τους ανθρώπους, για να τους κάνει να Τον
αγαπήσουν περισσότερο. Αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού; Έτσι, ελπίζω να μην έχει κανείς
κάποια ανησυχία. Έχεις πλήρη άγνοια του θελήματος του Θεού; Έχω πει πολλά —ελπίζω οι
αδελφοί και οι αδελφές να τα έχουν καταλάβει όλα και να μην έχουν παρερμηνεύσει την
καρδιά Μου. Δεν έχω αμφιβολία πως θα αποκτηθείτε όλοι σας από τον Θεό. Ο καθένας
βαδίζει σε διαφορετικό μονοπάτι. Είθε το μονοπάτι κάτω από τα πόδια σας να διανοιχτεί από
τον Θεό και είθε να προσευχηθείτε σε Εκείνον και να πείτε: «Ω, Θεέ μου! Επιθυμώ να με
αποκτήσεις, ώστε το πνεύμα μου να μπορέσει να επιστρέψει σ’ Εσένα». Είσαι έτοιμος να
αναζητήσεις την καθοδήγηση του Θεού στα βάθη του πνεύματός σου;

Το μονοπάτι… (5)
Στο παρελθόν, κανείς δεν γνώριζε το Άγιο Πνεύμα, πόσο μάλλον δε, είχε επίγνωση του
μονοπατιού στο οποίο βάδιζε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
ανέκαθεν γελοιοποιούνταν ενώπιον του Θεού. Μπορεί βάσιμα να λεχθεί πως σχεδόν όλοι όσοι
πιστεύουν στον Θεό δεν γνωρίζουν το Πνεύμα, και πως η πίστη τους είναι συγκεχυμένη και
μπερδεμένη. Είναι ξεκάθαρο πως οι άνθρωποι δεν κατανοούν τον Θεό και, παρόλο που
μπορεί να λένε ότι πιστεύουν σε Αυτόν, στην ουσία και βάσει της συμπεριφοράς τους,
πιστεύουν στον εαυτό τους, όχι στον Θεό. Από τις δικές Μου πραγματικές εμπειρίες, έχω δει
πως ο Θεός καταθέτει μαρτυρία για τον ενσαρκωμένο Θεό και, από μια εξωτερική οπτική
γωνία, φαίνεται πως οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να αναγνωρίσουν τη μαρτυρία του Θεού·
μόλις και μετά βίας μπορεί να ειπωθεί πως πιστεύουν ότι το Πνεύμα του Θεού είναι τελείως
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άμεμπτο. Εγώ, ωστόσο, λέω πως αυτό στο οποίο πιστεύουν οι άνθρωποι δεν είναι αυτό το
άτομο, πόσο δε μάλλον, το Πνεύμα του Θεού, αλλά τα δικά τους συναισθήματα. Κάνοντάς το
αυτό, δεν πιστεύουν απλώς στον εαυτό τους; Αυτό που λέω είναι αληθές. Δεν βάζω ταμπέλες
στους ανθρώπους, μα υπάρχει κάτι που πρέπει να διευκρινίσω: Για να έχουν έλθει οι
άνθρωποι στο σήμερα, είτε έχουν διαύγεια είτε είναι μπερδεμένοι, όλα εξαρτώνται από το
Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται για κάτι που είναι πέραν του ελέγχου των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα
παράδειγμα που αφορά κάτι που έχω αναφέρει ξανά σχετικά με το ότι το Άγιο Πνεύμα
εξαναγκάζει την πίστη των ανθρώπων· αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Άγιο
Πνεύμα, καθώς και το μονοπάτι, το οποίο ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα. Στην ουσία, σε όποιον
κι αν πιστεύουν οι άνθρωποι, το Άγιο Πνεύμα δίνει με δυναμικό τρόπο στους ανθρώπους ένα
είδος αισθήματος, κάνοντάς τους να πιστέψουν στον Θεό που υπάρχει μες στην καρδιά τους.
Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πιστεύεις; Δεν νιώθεις πως η πίστη σου στον Θεό είναι
κάτι το παράξενο; Δεν βρίσκεις περίεργο το γεγονός πως αδυνατείς να ξεφύγεις από αυτό το
ρεύμα; Δεν έχεις κάνεις κάποια προσπάθεια να το σκεφτείς αυτό; Δεν πρόκειται για το
μεγαλύτερο από όλα τα σημεία και τα τέρατα; Ακόμη κι αν, πολλές φορές, είχες την
παρόρμηση να ξεφύγεις, υπάρχει πάντοτε μια ισχυρή δύναμη ζωής που σε ελκύει και σε κάνει
να διστάζεις να φύγεις. Και κάθε φορά που βρίσκεσαι σε τέτοιες περιστάσεις, ξεσπάς,
ανεξαιρέτως, σε κλάματα και λυγμούς, και τα έχεις χαμένα ως προς το τι να κάνεις στη
συνέχεια. Κάποιοι από εσάς πράγματι προσπαθείτε να φύγετε, αλλά όταν προσπαθείς να
φύγεις, το νιώθεις σαν μαχαιριά στην καρδιά, νιώθεις θαρρείς και κάποιο επίγειο στοιχειό
σού πήρε την ψυχή, αφήνοντας την καρδιά σου ανήσυχη, δίχως γαλήνη. Μετά από αυτό, δεν
μπορείς παρά να οπλιστείς με θάρρος και να επιστρέψεις στον Θεό… Δεν την είχες αυτήν την
εμπειρία; Δεν έχω αμφιβολία πως οι νεότεροι σε ηλικία αδελφοί και αδελφές, που είναι σε
θέση να ανοίξουν την καρδιά τους, θα πουν το εξής: «Ναι! Το έχω βιώσει αυτό τόσο πολλές
φορές, που νιώθω ντροπή όταν το σκέφτομαι!» Στη δική Μου καθημερινή ζωή, πάντοτε
χαίρομαι να αντιμετωπίζω τους νέους αδελφούς και τις νέες αδελφές Μου ως τους οικείους
Μου, διότι υπάρχει τόσο πολλή αθωότητα μέσα τους —είναι τόσο αγνοί και αξιαγάπητοι.
Είναι σαν τους δικούς Μου συντρόφους. Γι’ αυτό και πάντα αναζητώ την ευκαιρία να μαζέψω
όλους τους οικείους Μου μαζί, ώστε να μιλήσουμε για τα ιδανικά μας και για τα σχέδιά μας.
Είθε το θέλημα του Θεού να επιτελεστεί μέσα μας, ώστε όλοι μας να είμαστε μια οικογένεια,
δίχως φραγμούς και δίχως απόσταση ανάμεσά μας. Είθε όλοι μας να προσευχηθούμε στον
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Θεό: «Ω, Θεέ μου! Εάν είναι το θέλημά Σου, Σε ικετεύουμε να μας δώσεις το σωστό
περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μες στην καρδιά μας.
Είθε να δείξεις έλεος σε εμάς, που είμαστε νέοι και υστερούμε σε λογική, και να μας δώσεις τη
δυνατότητα να ασκήσουμε τη δύναμη μέσα στην καρδιά μας!» Πιστεύω πως αυτό είναι το
θέλημα του Θεού, διότι πριν από πολύ καιρό προσευχήθηκα στον Θεό και είπα: «Πατέρα! Στη
γη, Σε επικαλούμαστε ακατάπαυστα, ευχόμενοι το θέλημά Σου να γίνει σύντομα στη γη. Θέλω
να αναζητήσω το θέλημά Σου. Είθε να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις και να ολοκληρώσεις
την αποστολή Σου μέσα Μου το συντομότερο δυνατόν. Είμαι, μάλιστα, πρόθυμος να μας
διανοίξεις ένα νέο μονοπάτι ανάμεσά μας, εάν αυτό συνεπάγεται πως το θέλημά Σου θα
επιτελεστεί σύντομα! Το μόνο που ζητώ είναι να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο Σου, και
πιστεύω πως κανένας κανόνας δεν μπορεί να το παρακωλύσει». Αυτό είναι το έργο του Θεού
σήμερα· δεν βλέπεις το μονοπάτι στο οποίο βαδίζει το Άγιο Πνεύμα; Κάθε φορά που συναντώ
μεγαλύτερης ηλικίας αδελφούς και αδελφές, νιώθω μια απερίγραπτη αίσθηση καταπίεσης.
Όταν τους συναντώ, βλέπω πως ζέχνουν κοινωνία· οι θρησκευτικές αντιλήψεις τους, η
εμπειρία τους στον χειρισμό ζητημάτων, ο τρόπος ομιλίας τους, οι λέξεις που χρησιμοποιούν
και ούτω καθεξής —όλα είναι εξοργιστικά. Υποτίθεται πως είναι γεμάτοι «σοφία». Πάντα
διατηρώ όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από εκείνους, διότι, Εγώ προσωπικά, δεν
είμαι εφοδιασμένος με φιλοσοφίες για τη ζωή στον κόσμο. Κάθε φορά που συναντώ αυτούς
τους ανθρώπους, καταλήγω εξουθενωμένος, με το κεφάλι μούσκεμα από τον ιδρώτα· ενίοτε,
νιώθω τόσο καταπιεσμένος, που μετά βίας μπορώ να πάρω ανάσα. Επομένως, σε αυτήν την
επικίνδυνη στιγμή, ο Θεός Μού δίνει μια σπουδαία διέξοδο. Ίσως αυτό να είναι μονάχα η δική
Μου παρανόηση. Ενδιαφέρομαι μόνο για ό,τι ωφελεί τον Θεό· το σημαντικότερο είναι να
κάνει κανείς το θέλημα του Θεού. Διατηρώ αποστάσεις από αυτούς τους ανθρώπους, μα αν ο
Θεός απαιτήσει από Εμένα να τους συναντήσω, και πάλι υπακούω. Το θέμα δεν είναι ότι είναι
απεχθείς, αλλά ότι η «σοφία», οι αντιλήψεις και οι φιλοσοφίες τους για τη ζωή στον κόσμο
είναι εξαιρετικά αποτρόπαιες. Βρίσκομαι εδώ για να ολοκληρώσω την αποστολή από τον Θεό,
όχι για να μάθω πώς ενεργούν. Θυμάμαι που μια φορά ο Θεός Μού είπε το εξής: «Στη γη, να
επιζητάς μονάχα να κάνεις το θέλημα του Πατέρα Σου και να ολοκληρώσεις την αποστολή
που Σου ανέθεσε Εκείνος. Τίποτε άλλο δεν Σε αφορά». Όταν το σκέφτομαι αυτό, νιώθω λίγη
γαλήνη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανθρώπινες υποθέσεις Μού φαίνονται πάντα πολύ
περίπλοκες· δεν μπορώ να τις κατανοήσω και δεν ξέρω ποτέ τι να κάνω. Έτσι, είναι
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αναρίθμητες οι φορές που με έχει ταράξει αυτό το ζήτημα κι έχω μισήσει την ανθρωπότητα·
γιατί να είναι τόσο περίπλοκοι οι άνθρωποι; Γιατί να μην είναι απλοί; Γιατί να προσπαθούν
να είναι τόσο έξυπνοι; Όταν συναντώ ανθρώπους, αυτό βασίζεται, ως επί το πλείστον, στην
αποστολή που Μου έχει αναθέσει ο Θεός. Μπορεί να υπήρξαν λίγες φορές που να μην ίσχυε
αυτό, μα ποιος γνωρίζει τι κρύβεται στα βάθη της καρδιάς Μου;
Έχω συμβουλέψει πολλές φορές τους αδελφούς και τις αδελφές που είναι μαζί Μου ότι
θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό με την καρδιά τους, ότι δεν θα πρέπει να φροντίζουν τα
δικά τους συμφέροντα, αλλά να λαμβάνουν υπόψη το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές
έκλαψα μες στην οδύνη ενώπιον του Θεού: Γιατί οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν υπόψη το
θέλημα του Θεού; Γίνεται το έργο του Θεού απλώς να εξαφανιστεί δίχως ίχνος χωρίς κανέναν
λόγο; Ούτε και γνωρίζω —κι αυτό έχει σχεδόν καταστεί γρίφος μες στο μυαλό Μου— τον λόγο
για τον οποίο οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν ποτέ το μονοπάτι στο οποίο βαδίζει το Άγιο
Πνεύμα, εντούτοις συνεχίζουν να διατηρούν τις μη κανονικές σχέσεις που έχουν με τους
άλλους; Όταν βλέπω τέτοιους ανθρώπους, Με πιάνει ναυτία. Αντί να προσβλέπουν στο
μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι επικεντρώνονται στις πράξεις του ανθρώπου. Θα
μπορούσε αυτό να ικανοποιεί τον Θεό; Συχνά Mε θλίβει αυτό το γεγονός. Έχει σχεδόν
καταστεί το φορτίο Μου —και αναστατώνει, επιπλέον, και το Άγιο Πνεύμα. Δεν νιώθεις
αποδοκιμασία μες στην καρδιά σου; Είθε ο Θεός να ανοίξει τα μάτια του πνεύματός μας. Εγώ,
που καθοδηγώ τους ανθρώπους να εισέλθουν στο έργο του Θεού, έχω προσευχηθεί πολλές
φορές ενώπιον του Θεού: «Ω, Πατέρα! Θέλω το θέλημά Σου να είναι ο πυρήνας, θέλω να
αναζητήσω το θέλημά Σου, θέλω να είμαι πιστός στην αποστολή που Μου ανέθεσες, ώστε να
μπορέσεις να αποκτήσεις αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Είθε να μας οδηγήσεις στη γη της
ελευθερίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να Σε αγγίξουμε με το πνεύμα μας, και είθε να
αφυπνίσεις τα πνευματικά αισθήματα μέσα στην καρδιά μας!» Θέλω να γίνει το θέλημα του
Θεού, κι έτσι προσεύχομαι αδιάκοπα να συνεχίσει να μας διαφωτίζει το Πνεύμα Του, καθώς
και να μπορέσουμε να βαδίσουμε στο μονοπάτι στο οποίο καθοδηγητής είναι το Άγιο Πνεύμα
—διότι το μονοπάτι στο οποίο βαδίζω είναι το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος. Και ποιος
άλλος θα μπορούσε να βαδίσει σε αυτό το μονοπάτι στη θέση Μου; Το γεγονός αυτό καθιστά
το φορτίο Μου ακόμη βαρύτερο. Νιώθω λες και πρόκειται να πέσω, μα πιστεύω πως ο Θεός
δεν θα καθυστερούσε ποτέ το έργο Του. Ίσως να χωρίσουν οι δρόμοι μας μόνο αφότου έχει
825

ολοκληρωθεί η αποστολή που δόθηκε από Εκείνον. Ίσως, λοιπόν, το γεγονός πως ανέκαθεν
ένιωθα διαφορετικός να οφείλεται στην επίδραση του Πνεύματος του Θεού. Είναι σαν να
υπάρχει έργο που θέλει να κάνει ο Θεός, μα εξακολουθώ να αδυνατώ να συλλάβω ποιο είναι
αυτό. Πιστεύω, ωστόσο, πως κανείς στη γη δεν είναι καλύτερος από τους οικείους Μου και
πιστεύω πως εκείνοι θα προσευχηθούν για Μένα ενώπιον του Θεού, πράγμα για το οποίο
είμαι απείρως ευγνώμων. Επιθυμώ οι αδελφοί και οι αδελφές να πουν μαζί Μου: «Ω, Θεέ μου!
Είθε το θέλημά Σου να εκδηλωθεί πλήρως σε εμάς, τους ανθρώπους της τελικής εποχής, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να ευλογηθούμε με τη ζωή του πνεύματος και να δούμε τις πράξεις του
Πνεύματος του Θεού, καθώς και να αντικρίσουμε το αληθινό πρόσωπό Του!» Όταν θα έχουμε
φτάσει σε αυτό το στάδιο, θα ζούμε πραγματικά υπό την καθοδήγηση του Πνεύματος, και
μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να αντικρίσουμε το αληθινό πρόσωπο του Θεού. Με άλλα λόγια,
οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το πραγματικό νόημα όλων των αληθειών,
δίχως η κατανόηση και η αντίληψή τους να βασίζονται σε ανθρώπινες αντιλήψεις, αλλά στη
διαφώτιση του θελήματος του Πνεύματος του Θεού. Αυτό είναι εξολοκλήρου το έργο του ίδιου
του Θεού, δεν περιέχει ούτε ίχνος ανθρώπινων ιδεών· πρόκειται για το πρόγραμμα εργασίας
Του για τις πράξεις που Εκείνος επιθυμεί να διασαφηνίσει πάνω στη γη, όπως και πρόκειται
για το τελευταίο μέρος του έργου Του πάνω στη γη. Επιθυμείς να συμμετάσχεις σε αυτό το
έργο; Θέλεις να αποτελέσεις μέρος του; Φιλοδοξείς να οδηγηθείς στην τελείωση από το Άγιο
Πνεύμα και να έχεις μερίδιο στη ζωή του πνεύματος;
Το βασικό σήμερα είναι να φτάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος από το αρχικό θεμέλιό μας.
Πρέπει να εμβαθύνουμε στην αλήθεια, στα οράματα και στη ζωή —πρώτα, όμως, πρέπει να
υπενθυμίσω στους αδελφούς και τις αδελφές πως, προκειμένου να εισέλθεις σε αυτό το βήμα
του έργου, πρέπει να αποβάλεις τις πρότερες αντιλήψεις σου. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξεις τον
τρόπο ζωής σου, να κάνεις νέα σχέδια, να γυρίσεις σελίδα. Αν εξακολουθείς να είσαι
προσκολλημένος σε ό,τι σου ήταν πολύτιμο στο παρελθόν, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα
μπορέσει να εργαστεί μέσα σου και μόλις και μετά βίας θα είναι σε θέση να διατηρήσει τη ζωή
σου. Το Άγιο Πνεύμα θα εγκαταλείψει εντελώς εκείνους που δεν προχωρούν σε επιδίωξη, δεν
σημειώνουν είσοδο και δεν κάνουν σχέδια —και λέγεται, επίσης, πως τους έχει απαρνηθεί η
εποχή. Ελπίζω όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές Μου να είναι σε θέση να κατανοήσουν την
καρδιά Μου, όπως και ελπίζω περισσότεροι «νεοσύλλεκτοι» να εγερθούν για να
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συνεργαστούν με τον Θεό και να ολοκληρώσουν μαζί αυτό το έργο. Πιστεύω πως ο Θεός θα
μας ευλογήσει. Πιστεύω, επίσης, πως ο Θεός θα Μου δώσει πολύ περισσότερους οικείους,
ώστε να μπορέσω να φτάσω σε κάθε γωνιά της γης, και να μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη
αγάπη ανάμεσά μας. Επιπλέον, πιστεύω πως ο Θεός θα επεκτείνει τη βασιλεία Του ως
αποτέλεσμα των προσπαθειών μας· θέλω αυτές οι προσπάθειές μας να φτάσουν σε
πρωτοφανή επίπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Θεό να αποκτήσει περισσότερους νέους
ανθρώπους. Θέλω να περάσουμε περισσότερο χρόνο προσευχόμενοι γι’ αυτό, θέλω να
προσευχηθούμε δίχως σταματημό, έτσι ώστε να περάσουμε όλη τη ζωή μας ενώπιον του Θεού
και να έχουμε όσο το δυνατόν στενότερη σχέση με τον Θεό. Είθε να μην υπάρξει ποτέ ξανά
κάτι ανάμεσά μας και είθε όλοι μας να δώσουμε τον εξής όρκο ενώπιον του Θεού: Να
εργαζόμαστε σκληρά μαζί! Να είμαστε πιστοί μέχρι τέλους! Να μη χωριστούμε ποτέ και να
είμαστε πάντα μαζί! Ελπίζω όλοι οι αδελφοί και όλες οι αδελφές να δώσουν αυτήν την
υπόσχεση ενώπιον του Θεού, έτσι ώστε η καρδιά μας να μην αλλάξει ποτέ και η
αποφασιστικότητά μας να μην κλονιστεί ποτέ! Για χάρη του θελήματος του Θεού,
επαναλαμβάνω: Ας εργαστούμε σκληρά! Ας αγωνιστούμε με όλη τη δύναμή μας! Ο Θεός
σίγουρα θα μας ευλογήσει!

Το μονοπάτι… (6)
Το γεγονός ότι έχουμε έλθει στη σήμερον ημέρα οφείλεται στο έργο του Θεού, κι έτσι
είμαστε οι επιζώντες στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Το γεγονός ότι είμαστε ακόμη εδώ
σήμερα αποτελεί σπουδαία εξύψωση από τον Θεό, διότι, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, η
χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα θα πρέπει να καταστραφεί. Νομίζω, όμως, πως Εκείνος
ίσως να έχει καταρτίσει ένα άλλο σχέδιο ή να επιθυμεί να επιτελέσει ένα άλλο μέρος του
έργου Του, έτσι, ακόμη και σήμερα, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό με σαφήνεια —είναι κάτι
σαν άλυτος γρίφος. Γενικά, ωστόσο, αυτή η ομάδα μας έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, κι
εξακολουθώ να πιστεύω πως ο Θεός έχει άλλο έργο μέσα μας. Είθε όλοι μας να ικετεύσουμε
τον Ουρανό ως εξής: «Είθε να επιτελεστεί το θέλημά Σου και είθε να εμφανιστείς, για ακόμη
μία φορά, σε εμάς και να μην αποκρύψεις τον εαυτό Σου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε
τη δόξα Σου και την όψη Σου πιο καθαρά». Πάντα νιώθω πως το μονοπάτι στο οποίο μας
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καθοδηγεί ο Θεός δεν είναι μια ευθεία, αλλά ένας ελικοειδής και γεμάτος λακκούβες δρόμος·
ο Θεός λέει, επιπλέον, πως όσο πιο κακοτράχαλο είναι το μονοπάτι, τόσο περισσότερο
δύναται να αποκαλύψει τη στοργική καρδιά μας. Ωστόσο, κανείς μας δεν μπορεί να διανοίξει
ένα τέτοιο μονοπάτι. Κατά την εμπειρία Μου, έχω βαδίσει σε πολλά κακοτράχαλα, επισφαλή
μονοπάτια κι έχω υπομείνει μεγάλα δεινά· κάποιες φορές, υπήρξα, μάλιστα, τόσο βαθιά
θλιμμένος, που ήθελα να φωνάξω, μα βαδίζω σε αυτό το μονοπάτι μέχρι και σήμερα. Πιστεύω
πως αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο καθοδηγητής είναι ο Θεός, κι έτσι υπομένω το
μαρτύριο όλων των δεινών και συνεχίζω προς τα εμπρός. Διότι αυτό καθόρισε ο Θεός,
επομένως ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτό; Δεν ζητώ να λάβω ευλογίες· το μόνο που ζητώ
είναι να μπορώ να βαδίζω στο μονοπάτι που οφείλω να βαδίζω σύμφωνα με το θέλημα του
Θεού. Δεν επιζητώ να μιμηθώ τους άλλους, βαδίζοντας στο μονοπάτι που βαδίζουν εκείνοι· το
μόνο που επιζητώ είναι να μπορέσω να εκπληρώσω την αφοσίωσή Μου να βαδίσω στο
καθορισμένο μονοπάτι Μου μέχρι τέλους. Δεν ζητώ τη βοήθεια των άλλων· για να είμαι
ειλικρινής, ούτε και μπορώ να βοηθήσω κανέναν άλλο. Φαίνεται πως είμαι τρομερά
ευαίσθητος στο ζήτημα αυτό. Δεν γνωρίζω τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός πως ανέκαθεν πίστευα πως ο βαθμός στον οποίο πρέπει να υποφέρει ένας
άνθρωπος και η απόσταση που πρέπει διανύσει πάνω στο μονοπάτι του καθορίζονται από τον
Θεό, και πως κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει πραγματικά κάποιον άλλο. Κάποιοι από τους
γεμάτους ζήλο αδελφούς και αδελφές μας μπορεί να πουν πως δεν έχω αγάπη μέσα Μου, μα
πρόκειται απλώς γι’ αυτό που πιστεύω Εγώ. Οι άνθρωποι βαδίζουν στο μονοπάτι τους
στηριζόμενοι στην καθοδήγηση του Θεού, και πιστεύω πως οι περισσότεροι αδελφοί και
αδελφές Μου θα κατανοήσουν την καρδιά Μου. Ελπίζω, επίσης, πως ο Θεός θα μας παράσχει
πολύ μεγαλύτερη διαφώτιση σε αυτήν την πτυχή, έτσι ώστε η αγάπη μας να μπορέσει να γίνει
πιο αγνή και η φιλία μας πιο πολύτιμη. Είθε να μην περιέλθουμε σε σύγχυση όσον αφορά
αυτό το θέμα, μα να αποκτήσουμε μονάχα μεγαλύτερη διαύγεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να
οικοδομηθούν διαπροσωπικές σχέσεις πάνω στο θεμέλιο της ηγεσίας του Θεού.
Ο Θεός έχει εργαστεί στην ηπειρωτική Κίνα επί σειρά ετών κι έχει πληρώσει ένα μεγάλο
τίμημα σε όλους τους ανθρώπους, για να μας φέρει τελικά στο σημείο όπου βρισκόμαστε
σήμερα. Νομίζω ότι, προκειμένου να οδηγηθούν οι πάντες στο σωστό μονοπάτι, αυτό το έργο
πρέπει να ξεκινήσει εκεί όπου όλοι βρίσκονται στην πιο αδύναμη φάση τους· μόνο τότε
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μπορούν να ξεπεράσουν το πρώτο εμπόδιο και να συνεχίσουν προς τα εμπρός. Αυτό δεν είναι
καλύτερο; Το κινεζικό έθνος, το οποίο διαφθείρεται επί χιλιάδες έτη, έχει επιβιώσει μέχρι
σήμερα, με κάθε είδους «ιό» να προελαύνει συνεχώς και να διαδίδεται παντού σαν την
πανούκλα· μία απλή ματιά στις σχέσεις των ανθρώπων αρκεί για να δει κανείς πόσα
«μικρόβια» παραμονεύουν μέσα τους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Θεό να αναπτύξει το
έργο Του σε μια τόσο ερμητικά κλειστή και προσβεβλημένη από ιό περιοχή. Οι
προσωπικότητες και οι συνήθειες των ανθρώπων, ο τρόπος που ενεργούν, όλα όσα εκφράζουν
στη ζωή τους και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις —όλα βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση, σε
σημείο που η ανθρώπινη γνώση και οι πολιτισμοί έχουν, στο σύνολό τους, καταδικαστεί σε
θάνατο από τον Θεό. Για να μην αναφερθούμε στις διάφορες εμπειρίες που έχουν αποκτήσει
από τις οικογένειές τους και την κοινωνία —στα μάτια του Θεού, όλες αυτές έχουν
καταδικαστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως εκείνοι που ζουν σε αυτόν τον τόπο έχουν
καταναλώσει υπερβολικά πολλούς ιούς. Για εκείνους, είναι σαν να μην τρέχει τίποτα· το
θεωρούν παντελώς ασήμαντο. Επομένως, όσο περισσότεροι διεφθαρμένοι άνθρωποι
υπάρχουν σε ένα μέρος, τόσο πιο αφύσικες είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις τους. Οι σχέσεις
των ανθρώπων βρίθουν από ραδιουργία, εκείνοι μηχανορραφούν μεταξύ τους και
αλληλοσφάζονται, θαρρείς και βρίσκονται σε κάποιο κανιβαλιστικό φρούριο δαιμόνων. Σε
ένα τέτοιο μέρος, το οποίο είναι γεμάτο τρόμο, όπου τα στοιχειά τρέχουν ανεξέλεγκτα, είναι
εξαιρετικά δύσκολο να επιτελέσει κανείς το έργο του Θεού. Όταν πρέπει να συναντήσω
ανθρώπους, προσεύχομαι αδιάκοπα στον Θεό, διότι τρέμω να τους συναντήσω και φοβάμαι
πολύ πως η διάθεσή Μου θα προσβάλει την «αξιοπρέπειά» τους. Μες στην καρδιά Μου,
φοβάμαι όλο και περισσότερο πως αυτά τα ακάθαρτα πνεύματα θα ενεργήσουν επιπόλαια,
συνεπώς πάντοτε προσεύχομαι στον Θεό να Με προστατέψει. Ανάμεσά μας είναι εμφανής
κάθε είδους αφύσικη σχέση και, βλέποντάς τα όλα αυτά, υπάρχει μίσος μες στην καρδιά Μου,
διότι οι άνθρωποι, μεταξύ τους, είναι πάντοτε απασχολημένοι με τις «υποθέσεις» των
ανθρώπων και δεν αφιερώνουν ποτέ ούτε μια σκέψη στον Θεό. Απεχθάνομαι τη συμπεριφορά
τους μέχρι το μεδούλι. Αυτό που είναι εμφανές στους ανθρώπους της ηπειρωτικής Κίνας δεν
είναι τίποτε περισσότερο από διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις, επομένως, στο έργο του
Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί οτιδήποτε αξιόλογο μέσα
τους· όλο το έργο επιτελείται από το Άγιο Πνεύμα, και απλώς το Άγιο Πνεύμα συγκινεί τους
ανθρώπους περισσότερο και εργάζεται μέσα τους. Είναι σχεδόν αδύνατο να αξιοποιηθούν
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αυτοί οι άνθρωποι· δηλαδή, το έργο του Αγίου Πνεύματος που συγκινεί τους ανθρώπους σε
συνδυασμό με τη συνεργασία των ανθρώπων δεν είναι κάτι το επιτεύξιμο. Το Άγιο Πνεύμα
απλώς εργάζεται σκληρά για να συγκινήσει τους ανθρώπους, ωστόσο, ακόμη κι έτσι, οι
άνθρωποι παραμένουν μουδιασμένοι και ασυγκίνητοι, και δεν έχουν ιδέα τι κάνει ο Θεός.
Επομένως, το έργο του Θεού στην ηπειρωτική Κίνα είναι εφάμιλλο του έργου της δημιουργίας
των ουρανών και της γης από Εκείνον. Εκείνος κάνει όλους τους ανθρώπους να
ξαναγεννηθούν και αλλάζει τα πάντα σχετικά με αυτούς, καθώς δεν υπάρχει τίποτε το
αξιόλογο μέσα τους. Είναι τόσο θλιβερό. Προσεύχομαι συχνά μες στη θλίψη Μου γι’ αυτούς
τους ανθρώπους: «Θεέ Μου, είθε η μεγάλη Σου δύναμη να αποκαλυφθεί σε αυτούς τους
ανθρώπους, έτσι ώστε το Πνεύμα Σου να μπορέσει να τους συγκινήσει σε μεγάλο βαθμό κι
ώστε να μπορέσουν αυτοί οι μουδιασμένοι και ανόητοι άνθρωποι που υποφέρουν να
αφυπνιστούν, να μην κοιμούνται πια ληθαργικά και να δουν την ημέρα της δόξας Σου». Είθε
όλοι μας να προσευχηθούμε ενώπιον του Θεού και να πούμε: Ω, Θεέ μου! Είθε να μας δείξεις
έλεος και να μας φροντίσεις για ακόμα μία φορά, έτσι ώστε η καρδιά μας να μπορέσει να
στραφεί ολοκληρωτικά σε Εσένα, κι ώστε να είμαστε σε θέση να ξεφύγουμε από τον βρόμικο
αυτόν τόπο, να σταθούμε όρθιοι και να ολοκληρώσουμε αυτό που μας έχεις εμπιστευτεί.
Ελπίζω ο Θεός να μας συγκινήσει για ακόμα μία φορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να
αποκτήσουμε τη διαφώτισή Του, όπως και ελπίζω να δείξει έλεος σε εμάς, έτσι ώστε η καρδιά
μας να μπορέσει να στραφεί σταδιακά προς Εκείνον κι Εκείνος να μπορέσει να μας κερδίσει.
Αυτή είναι η κοινή επιθυμία που έχουμε όλοι.
Το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουμε καθορίζεται εξολοκλήρου από τον Θεό. Εν ολίγοις,
πιστεύω πως σίγουρα θα βαδίσω σε αυτό το μονοπάτι μέχρι τέλους, διότι ο Θεός πάντοτε Μου
χαμογελά, και είναι θαρρείς και πάντοτε καθοδηγούμαι από το χέρι Του. Έτσι, η καρδιά Μου
είναι αμόλυντη από οτιδήποτε άλλο, κι έτσι έχω πάντοτε υπόψη Μου το έργο του Θεού.
Φέρνω εις πέρας όλα όσα Μου αναθέτει ο Θεός, με όλη τη δύναμή Μου και με αφοσίωση, και
δεν αναμειγνύομαι ποτέ σε εργασίες, οι οποίες δεν Μου έχουν ανατεθεί, ούτε και
ανακατεύομαι στο ποιος άλλος τις κάνει —διότι πιστεύω πως ο κάθε άνθρωπος πρέπει να
βαδίζει στο δικό του μονοπάτι και να μην παρεμβαίνει στα μονοπάτια των άλλων. Έτσι το
βλέπω Εγώ. Ίσως αυτό να οφείλεται στη δική Μου προσωπικότητα, μα ελπίζω οι αδελφοί και
οι αδελφές Μου να Με κατανοήσουν και να Με συγχωρήσουν επειδή δεν τολμώ ποτέ να πάω
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κόντρα στα διατάγματα του Πατέρα Μου. Δεν τολμώ να αψηφήσω το θέλημα του Ουρανού.
Έχεις ξεχάσει ότι «ο άνθρωπος δεν μπορεί να αψηφήσει το θέλημα του Ουρανού»; Κάποιοι
άνθρωποι μπορεί να Με θεωρήσουν εγωκεντρικό, Εγώ, όμως, πιστεύω πως έχω έλθει ειδικά
για να επιτελέσω ένα μέρος του έργου της διαχείρισης του Θεού. Δεν έχω έλθει για να
εμπλακώ σε διαπροσωπικές σχέσεις· δεν θα μάθω ποτέ πώς να τα πηγαίνω καλά με τους
άλλους. Στην αποστολή από τον Θεό, ωστόσο, έχω την καθοδήγηση του Θεού, καθώς και την
πίστη και την επιμονή να φέρω εις πέρας αυτό το έργο. Ίσως πράγματι να γίνομαι
υπερβολικά «εγωκεντρικός», μα ελπίζω πως όλοι θα το πάρουν πάνω τους να προσπαθήσουν
να νιώσουν τη δίκαιη και ανιδιοτελή αγάπη του Θεού, καθώς και να προσπαθήσουν να
συνεργαστούν με τον Θεό. Μην περιμένεις τη δεύτερη έλευση της μεγαλοπρέπειας του Θεού·
αυτό δεν ωφελεί κανέναν. Πάντα πιστεύω πως αυτό που θα πρέπει να σκεφτόμαστε είναι το
εξής: «Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να κάνουμε αυτό που οφείλουμε
προκειμένου να ικανοποιήσουμε τον Θεό. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική αποστολή
από τον Θεό· πώς θα πρέπει να την επιτελέσουμε;» Πρέπει να αντιληφθείς ποιο ακριβώς είναι
το μονοπάτι στο οποίο βαδίζεις —είναι επιτακτική ανάγκη να είσαι ξεκάθαρος ως προς αυτό.
Εφόσον όλοι σας επιθυμείτε να ικανοποιήσετε τον Θεό, γιατί δεν παραδίδετε τον εαυτό σας
σε Εκείνον; Την πρώτη φορά που προσευχήθηκα στον Θεό, Του έδωσα ολόκληρη την καρδιά
Μου. Οι άνθρωποι γύρω Μου —γονείς, αδελφές, αδελφοί και συνάδελφοι— όλοι τους
παραγκωνίστηκαν στο πίσω μέρος του μυαλού Μου λόγω της απόφασης που πήρα· ήταν λες
και δεν υπήρχαν καθόλου για Μένα. Διότι το μυαλό Μου ήταν ανέκαθεν στον Θεό ή στα λόγια
του Θεού ή στη σοφία Του· τα πράγματα αυτά βρίσκονταν ανέκαθεν μες στην καρδιά Μου και
κατέλαβαν την πιο πολύτιμη θέση μες στην καρδιά Μου. Επομένως, οι άνθρωποι που βρίθουν
από φιλοσοφίες για τη ζωή Με θεωρούν ψυχρό και αναίσθητο. Ο τρόπος με τον οποίο
συμπεριφέρομαι, ο τρόπος με τον οποίο ενεργώ και η κάθε Μου κίνηση κάνουν την καρδιά
τους να πονά. Μου ρίχνουν περίεργες ματιές, θαρρείς και το άτομό Μου είναι κάποιος άλυτος
γρίφος. Στο μυαλό τους, υπολογίζουν στα κρυφά το άτομο που είμαι, μη γνωρίζοντας τι θα
κάνω στη συνέχεια. Πώς θα μπορούσε οτιδήποτε κάνουν να σταθεί εμπόδιο στον δρόμο Μου;
Ίσως να ζηλεύουν ή να φρίττουν ή να χλευάζουν· όπως και να ’χει, καθ’ όλη τη διάρκεια, Εγώ
προσεύχομαι στον Θεό θαρρείς και πεινώ και διψώ τρομερά, θαρρείς και είμαι μόνο Εγώ κι
Αυτός στον ίδιο κόσμο, και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Οι δυνάμεις του έξω κόσμου Με
περικλείουν όλο και πιο στενά —έτσι, όμως, Με κατακλύζει και το συναίσθημα του να
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συγκινούμαι από τον Θεό. Μπροστά σε αυτό το δίλημμα, προσκύνησα ενώπιον του Θεού: «Ω,
Θεέ μου! Πώς θα μπορούσα να δείξω απροθυμία στο θέλημά Σου; Τα μάτια Σου Με θεωρούν
αξιότιμο, ως σφυρήλατο χρυσό, όμως Εγώ αδυνατώ να ξεφύγω από τις δυνάμεις του σκότους.
Θα υπέφερα για Σένα σε όλη Μου τη ζωή, θα έκανα το έργο Σου την ενασχόληση της ζωής
Μου, και Σε ικετεύω να Μου δώσεις έναν κατάλληλο τόπο αναπαύσεως για να αφοσιωθώ σε
Εσένα. Ω, Θεέ Μου! Επιθυμώ να Σου προσφέρω τον εαυτό Μου. Γνωρίζεις καλά την
αδυναμία του ανθρώπου, γιατί, λοιπόν, αποκρύπτεσαι από Εμένα;» Εκείνη ακριβώς τη
στιγμή, ήταν λες και ήμουν ένας κρίνος του βουνού που απελευθερώνει το άρωμά του στο
αεράκι, άγνωστος σε όλους. Ο Ουρανός, ωστόσο, θρήνησε, και η καρδιά Μου συνέχισε να
κλαίει· ένιωσα σαν να υπήρχε ακόμα μεγαλύτερος πόνος μες στην καρδιά Μου. Όλες οι
δυνάμεις και η πολιορκία του ανθρώπου —ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία. Ποιος θα μπορούσε
να κατανοήσει την καρδιά Μου; Κι έτσι, ήλθα ενώπιον του Θεού για ακόμα μία φορά, και
είπα: «Ω, Θεέ Μου! Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιτελεστεί το έργο Σου σε αυτήν τη γη
της βρομιάς; Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την καρδιά Σου σε ένα άνετο,
υποστηρικτικό περιβάλλον που είναι απαλλαγμένο από διωγμούς; Θέλω να ανοίξω τα φτερά
Μου, όμως γιατί είναι τόσο δύσκολο να πετάξω μακριά; Δεν το εγκρίνεις;» Έκλαιγα γι’ αυτό
επί μέρες, όμως πάντα πίστευα πως ο Θεός θα προσέφερε παρηγοριά στη θλιμμένη καρδιά
Μου. Κανείς δεν έχει κατανοήσει ποτέ την ανησυχία Μου. Ίσως να πρόκειται για άμεση
αντίληψη από τον Θεό —πάντοτε υπήρχε μεγάλη φλόγα μέσα Μου για το έργο Του, και μόλις
και μετά βίας είχα τον χρόνο να πάρω μια ανάσα. Μέχρι και σήμερα, εξακολουθώ να
προσεύχομαι και να λέω: «Ω, Θεέ Μου! Εάν είναι το θέλημά Σου, είθε να Με καθοδηγήσεις να
επιτελέσω ακόμα μεγαλύτερο δικό Σου έργο, έτσι ώστε να μπορέσει να διαδοθεί σε ολόκληρο
το σύμπαν και ώστε να μπορέσει να φτάσει σε κάθε έθνος και δόγμα, ούτως ώστε να έλθει
λίγη γαλήνη στην καρδιά Μου και να μπορώ να ζήσω σε έναν τόπο αναπαύσεως για Σένα και
να μπορώ να εργάζομαι για Σένα δίχως παρεμβολές και να μπορώ να Σε υπηρετώ, με γαλήνια
καρδιά, για όλη Μου τη ζωή». Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μου. Ίσως οι αδελφοί και οι
αδελφές να πουν πως είμαι αλαζονικός και επηρμένος· κι Εγώ το αναγνωρίζω αυτό, διότι
είναι γεγονός —οι νέοι άνθρωποι είναι, αν μη τι άλλο, αλαζονικοί. Κι έτσι λέω τα πράγματα ως
έχουν, δίχως να αντιβαίνω στα γεγονότα. Σε Εμένα, μπορείς να δεις όλα τα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας ενός νέου ανθρώπου, μπορείς, όμως, να δεις και πού διαφέρω από τους
άλλους νέους ανθρώπους: Στη γαλήνη και την ηρεμία Μου. Δεν το κάνω θέμα· πιστεύω ότι ο
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Θεός Με γνωρίζει καλύτερα απ’ ό,τι γνωρίζω Εγώ τον εαυτό Μου. Αυτά είναι λόγια από την
καρδιά Μου, κι ελπίζω οι αδελφοί και οι αδελφές να μην προσβληθούν. Είθε να μιλάμε για τα
λόγια στην καρδιά μας, να κοιτάζουμε τι επιδιώκει ο καθένας μας, να συγκρίνουμε τις καρδιές
μας που αγαπούν τον Θεό, να ακούμε τα λόγια που ψιθυρίζουμε στον Θεό, να ψάλλουμε τους
πιο όμορφους ύμνους στην καρδιά μας και να εκφράζουμε την υπερηφάνεια μες στην καρδιά
μας, έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πιο όμορφη. Ξέχασε το παρελθόν και κοίταξε προς το
μέλλον. Ο Θεός θα διανοίξει ένα μονοπάτι για εμάς!

Το μονοπάτι… (7)
Από τις πρακτικές μας εμπειρίες, βλέπουμε πως ο Θεός έχει διανοίξει προσωπικά ένα
μονοπάτι για εμάς πολλές φορές, έτσι ώστε το μονοπάτι κάτω από τα πόδια μας να είναι πιο
σταθερό και πιο πραγματικό. Διότι αυτό είναι το μονοπάτι, το οποίο διανοίγει ο Θεός για μας
από αμνημονεύτων χρόνων, και το οποίο έχει κληροδοτήσει η γενιά μας έπειτα από δεκάδες
χιλιάδες χρόνια. Έτσι, έχουμε πάρει το μονοπάτι των προκατόχων μας, οι οποίοι δεν βάδισαν
στο μονοπάτι μέχρι τέλους. Έχουμε επιλεχθεί από τον Θεό να βαδίσουμε στο τελικό σκέλος
του. Κι έτσι, ο Θεός προετοίμασε αυτό το μονοπάτι ειδικά για εμάς, και είτε είμαστε
ευλογημένοι είτε έχουμε πληγεί από συμφορές, κανένας άλλος δεν μπορεί να βαδίσει σε αυτό
το μονοπάτι. Να προσθέσω σε αυτό και τη δική Μου γνώση: Μη σκεφτείς να προσπαθήσεις
να διαφύγεις κάπου αλλού ή να προσπαθήσεις να βρεις κάποιο άλλο μονοπάτι, και μην ποθείς
το κύρος ούτε να προσπαθείς να δημιουργήσεις τη δική σου βασιλεία —όλα αυτά αποτελούν
φαντασιοκοπίες. Ενδεχομένως να έχεις ορισμένες προϋπάρχουσες ιδέες για τα λόγια Μου· σε
αυτήν την περίπτωση, προτείνω να σταματήσεις να είσαι τόσο μπερδεμένος. Είναι καλύτερο
να αφιερώσεις περισσότερη σκέψη σε αυτό το ζήτημα· μην προσπαθείς να κάνεις τον έξυπνο
και μη συγχέεις το καλό με το κακό. Θα το μετανιώσεις μόλις επιτευχθεί το σχέδιο του Θεού.
Αυτό που θέλω να πω είναι πως, όταν έλθει η βασιλεία του Θεού, όλα τα έθνη της γης θα
συντριβούν. Εκείνη τη στιγμή, θα δεις πως και τα δικά σου σχέδια έχουν καταστραφεί, και
πως εκείνοι που παιδεύονται θα συντριβούν και, με αυτήν την ενέργεια, ο Θεός θα εκδηλώσει
πλήρως τη διάθεσή Του. Νομίζω πως εφόσον αυτά τα πράγματα Μού είναι τόσο ξεκάθαρα, θα
πρέπει να σου τα πω, ώστε να μη Με κατηγορήσεις αργότερα. Το γεγονός ότι είμαστε σε θέση
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να βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι έως σήμερα καθορίστηκε από τον Θεό, επομένως μη
νομίζεις πως είσαι κάτι το ιδιαίτερο ούτε πως είσαι άτυχος —ουδείς μπορεί να προβαίνει σε
ισχυρισμούς αναφορικά με το τρέχον έργο του Θεού, μην τυχόν και συντριβείς. Το έργο του
Θεού Με έχει διαφωτίσει: Ό,τι κι αν γίνει, ο Θεός θα ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα
ανθρώπων, το έργο Του δεν θα αλλάξει ποτέ ξανά κι Εκείνος θα φέρει αυτήν την ομάδα
ανθρώπων στο τέλος του μονοπατιού και θα τελειώσει το έργο Του πάνω στη γη. Αυτό θα
πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αρέσκονται να «σκέφτονται
το μέλλον», και η όρεξή τους είναι ακόρεστη. Κανείς τους δεν κατανοεί το σημερινό
επιτακτικό θέλημα του Θεού, κι έτσι όλοι σκέφτονται τη διαφυγή. Είναι σαν αχαλίνωτα άλογα
που θέλουν μόνο να περιφέρονται στην έρημο· λίγοι είναι εκείνοι που επιθυμούν να
εγκατασταθούν στην καλή γη της Χαναάν για να αναζητήσουν την οδό της ανθρώπινης ζωής.
Έχοντας εισέλθει στη γη όπου ρέει γάλα και μέλι, αν οι άνθρωποι δεν την απολαμβάνουν,
τότε τι περισσότερο θέλουν; Για να πω την αλήθεια, πέρα από την καλή γη της Χαναάν
υπάρχει μόνο ερημιά. Ακόμη κι όταν οι άνθρωποι έχουν εισέλθει στον τόπο της αναπαύσεως,
δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο καθήκον τους· δεν είναι μονάχα πόρνες; Εάν χάσεις
την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό εδώ, τότε θα το μετανιώνεις για το
υπόλοιπο της ζωής σου· η μεταμέλειά σου θα είναι ατέρμονη. Θα είσαι σαν τον Μωυσή, ο
οποίος ατένισε μεν τη γη της Χαναάν, μα δεν μπόρεσε να την απολαύσει, με τις γροθιές του
σφιγμένες και τον θάνατό του να χαρακτηρίζεται από μεταμέλεια —δεν νομίζεις πως είναι
επαίσχυντο αυτό; Δεν το βρίσκεις ντροπιαστικό να σε χλευάζουν οι άλλοι; Είσαι πρόθυμος να
σε εξευτελίζουν οι άλλοι; Δεν επιθυμείς να τα πηγαίνεις καλά; Δεν θέλεις να είσαι ένας
αξιότιμος και έντιμος άνθρωπος, ο οποίος οδηγείται στην τελείωση από τον Θεό; Στ’ αλήθεια
δεν προσβλέπεις σε τίποτα; Δεν είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις τα άλλα μονοπάτια· δεν
επιθυμείς, επίσης, να ακολουθήσεις το μονοπάτι που έχει καθορίσει για σένα ο Θεός; Τολμάς
να αντιβαίνεις στο θέλημα του Ουρανού; Όσο μεγάλη κι αν είναι η «επιδεξιότητά» σου,
μπορείς στ’ αλήθεια να προσβάλεις τον Ουρανό; Πιστεύω πως είναι καλύτερο για μας να
προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε σωστά τον εαυτό μας. Ένας λόγος από τον Θεό μπορεί να
αλλάξει τον ουρανό και τη γη· οπότε, τι είναι ένα καχεκτικό ανθρωπάκι στα μάτια του Θεού;
Από τις δικές Μου εμπειρίες, έχω δει πως όσο περισσότερο τάσσεσαι ενάντια στον Θεό,
τόσο περισσότερο θα δείχνει ο Θεός τη μεγαλοπρεπή διάθεσή Του και τόσο πιο σκληρή θα
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είναι η παίδευση που θα σου «σερβίρει»· όσο περισσότερο Τον υπακούς, τόσο περισσότερο
Εκείνος θα σε αγαπά και θα σε προστατεύει. Η διάθεση του Θεού είναι σαν κάποιο εργαλείο
τιμωρίας: Αν δείχνεις υπακοή, θα είσαι σώος και αβλαβής· όταν δεν δείχνεις υπακοή —όταν
προσπαθείς μονίμως να επιδεικνύεσαι και πάντα κάνεις κόλπα— η διάθεση του Θεού αλλάζει
αμέσως. Εκείνος είναι σαν τον ήλιο σε μια συννεφιασμένη μέρα· θα κρυφτεί από σένα και θα
σου δείξει την οργή Του. Έτσι, επίσης, είναι και η διάθεσή Του σαν τον καιρό του Ιούνη· όταν
ο ουρανός είναι καθαρός σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και τα κύματα δεν είναι τίποτε
περισσότερο παρά κυματισμοί στην επιφάνεια του νερού· μέχρι που το ρεύμα γίνεται ξαφνικά
πιο ισχυρό και δημιουργεί μεγάλη φουσκοθαλασσιά. Τολμάς να είσαι τόσο επιπόλαιος
ενώπιον μιας τέτοιας διάθεσης του Θεού; Από τις εμπειρίες σας, οι περισσότεροι από εσάς,
τους αδελφούς και τις αδελφές, έχετε δει πως όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στο φως της
ημέρας, είστε γεμάτοι πίστη· τότε όμως, τελείως απροσδόκητα, το Πνεύμα του Θεού σε
απαρνιέται ξαφνικά, κι εσύ βασανίζεσαι τόσο, που μένεις ξάγρυπνος τα βράδια, αναζητώντας
την κατεύθυνση προς την οποία εξαφανίστηκε το Πνεύμα Του. Ό,τι κι αν κάνεις, δεν μπορείς
να βρεις πού πήγε το Πνεύμα Του· τότε όμως, τελείως απροσδόκητα, Εκείνος σου εμφανίζεται
και πάλι, κι εσύ νιώθεις όσο εκστασιασμένος ένιωθε κι ο Πέτρος όταν αντίκρισε ξαφνικά τον
Κύριο Ιησού του για ακόμη μία φορά, τόσο εκστασιασμένος, που σχεδόν κραυγάζεις. Το έχεις
στ’ αλήθεια ξεχάσει αυτό, αφότου το βίωσες τόσο πολλές φορές; Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο
οποίος ενσαρκώθηκε, ο οποίος καρφώθηκε στον σταυρό και, στη συνέχεια, αναστήθηκε και
ανελήφθη στον ουρανό, πάντοτε κρύβεται από εσένα για κάποιο χρονικό διάστημα, κι έπειτα
σου εμφανίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα. Αποκαλύπτεται σε εσένα ως αποτέλεσμα της
δικαιοσύνης σου, και οργίζεται και σε εγκαταλείπει εξαιτίας των αμαρτιών σου· γιατί, λοιπόν,
δεν προσεύχεσαι σε Εκείνον περισσότερο; Δεν γνωρίζεις πως μετά την Πεντηκοστή, ο Κύριος
Ιησούς Χριστός έχει άλλη μία αποστολή στη γη; Γνωρίζεις μόνο το γεγονός πως ο Κύριος
Ιησούς Χριστός ενσαρκώθηκε, ήλθε στη γη και καρφώθηκε στον σταυρό. Δεν έχεις
συνειδητοποιήσει ποτέ σου πως πάει καιρός που ο Ιησούς, στον οποίο πίστευες παλαιότερα,
έχει εμπιστευτεί το έργο Του σε κάποιον άλλο, και πως αυτό ολοκληρώθηκε πριν από πολύ
καιρό, οπότε το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει έλθει ξανά στη γη, με σαρκική μορφή,
για να επιτελέσει ένα άλλο μέρος του έργου Του. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να προσθέσω
κάτι: παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε, επί του παρόντος, σε αυτό το ρεύμα, τολμώ να πω πως
λίγοι ανάμεσά σας πιστεύουν πως αυτός ο άνθρωπος είναι Εκείνος που σας έδωσε ο Κύριος
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Ιησούς Χριστός. Ξέρετε μόνο να Τον απολαμβάνετε· δεν αναγνωρίζετε πως το Πνεύμα του
Θεού έχει έλθει για ακόμα μία φορά στη γη, ούτε και αναγνωρίζετε πως ο Θεός του σήμερα
είναι ο Ιησούς Χριστός των χιλιάδων παρελθόντων χρόνων. Κι έτσι, λοιπόν, λέω πως όλοι σας
βαδίζετε με τα μάτια κλειστά —όπου κι αν καταλήξετε, απλώς το αποδέχεστε— και δεν
παίρνετε καθόλου στα σοβαρά αυτό το ζήτημα. Συνεπώς, πιστεύετε στον Ιησού στα λόγια, μα
τολμάτε να αντιστέκεστε κατάφωρα σε Εκείνον του οποίου γίνεται σήμερα μάρτυρας ο Θεός.
Δεν είσαι ανόητος; Ο Θεός του σήμερα δεν νοιάζεται για τα λάθη σου· δεν σε καταδικάζει. Λες
πως πιστεύεις στον Ιησού, επομένως θα μπορούσε να σου τη χαρίσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός
σου; Νομίζεις πως ο Θεός αποτελεί κάποιο μέρος όπου μπορείς να ξεσπάς, να ψεύδεσαι και να
εξαπατάς; Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός σου αποκαλυφθεί για ακόμα μία φορά, θα
προσδιορίσει αν είσαι δίκαιος ή αν είσαι κακός βάσει του τρόπου με τον οποίο
συμπεριφέρεσαι επί του παρόντος. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να έχουν
αντιλήψεις σχετικά με αυτό που αποκαλώ «οι αδελφοί και οι αδελφές Μου» και πιστεύουν
πως ο τρόπος εργασίας του Θεού θα αλλάξει. Τέτοιοι άνθρωποι δεν φλερτάρουν με τον
θάνατο; Μπορεί ο Θεός να γίνει μάρτυρας του Σατανά όπως ο Θεός ο ίδιος; Έτσι, δεν
καταδικάζεις τον Θεό; Πιστεύεις πως μπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει ο Θεός ο ίδιος; Εάν
είχες πραγματικά γνώση, τότε δεν θα είχες αντιλήψεις. Στη Βίβλο υπάρχει η ακόλουθη
περικοπή: Τα πάντα είναι για Εκείνον και τα πάντα προέρχονται από Εκείνον. Θα φέρει
πολλούς υιούς στη δόξα και είναι ο Ηγέτης μας… Έτσι, δεν ντρέπεται να μας αποκαλεί
αδέλφια. Μπορεί να σου είναι εύκολο να απαγγείλεις αυτά τα λόγια από μνήμης, μα δεν
κατανοείς την πραγματική σημασία τους. Δεν πιστεύεις στον Θεό με κλειστά τα μάτια;
Πιστεύω πως η γενιά μας έχει την ευλογία να είναι σε θέση να ακολουθήσει το μονοπάτι
που άφησαν ανολοκλήρωτο οι προηγούμενες γενιές, καθώς και να δει την επανεμφάνιση του
Θεού των αρκετών χιλιάδων παρελθόντων χρόνων —ενός Θεού που βρίσκεται ανάμεσά μας
και αφθονεί στο καθετί. Δεν θα μπορούσες ποτέ σου να φανταστείς πως θα βάδιζες σε αυτό
το μονοπάτι —είναι κάτι για το οποίο είσαι ικανός; Το μονοπάτι αυτό το κατευθύνει
απευθείας το Άγιο Πνεύμα, το κατευθύνει το επτάκις ενισχυμένο Πνεύμα του Κυρίου Ιησού
Χριστού, και είναι το μονοπάτι που έχει διανοίξει για σένα ο Θεός του σήμερα. Ούτε στα πιο
τρελά σου όνειρα δεν θα μπορούσες να φανταστείς πως ο Ιησούς των αρκετών χιλιάδων
παρελθόντων χρόνων θα εμφανιζόταν για ακόμα μία φορά ενώπιόν σου. Δεν νιώθεις
836

ικανοποίηση; Ποιος είναι σε θέση να έλθει πρόσωπο με πρόσωπο ενώπιον του Θεού;
Προσεύχομαι συχνά η ομάδα μας να λάβει μεγαλύτερες ευλογίες από τον Θεό, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να ευνοηθούμε από τον Θεό και να αποκτηθούμε από Εκείνον, μα έχουν υπάρξει,
επίσης, αμέτρητες φορές που έκλαψα πικρά για εμάς, ζητώντας από τον Θεό να μας
διαφωτίσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε μεγαλύτερες αποκαλύψεις. Όταν βλέπω
ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν μονίμως να κοροϊδέψουν τον Θεό και δεν προσβλέπουν
ποτέ σε τίποτα, ή αλλιώς έχουν τον νου τους στη σάρκα ή αγωνίζονται για συμφέροντα και
φήμη ώστε να έλθουν οι ίδιοι στο προσκήνιο, πώς θα μπορούσα να μη νιώσω τεράστιο πόνο
μες στην καρδιά Μου; Πώς μπορούν οι άνθρωποι να είναι τόσο αναίσθητοι; Το έργο Μου δεν
είχε στ’ αλήθεια κανένα αποτέλεσμα; Αν τα παιδιά σου ήταν ανυπότακτα και ασεβή απέναντί
σου, αν δεν είχαν συνείδηση, αν νοιάζονταν μόνο για τον εαυτό τους και δεν υπολόγιζαν ποτέ
τα δικά σου αισθήματα και, αφότου ενηλικιώνονταν, σε πετούσαν έξω από το σπίτι, πώς θα
ένιωθες εκείνη τη στιγμή; Δεν θα κυλούσαν δάκρυα στο πρόσωπό σου, καθώς θα έφερνες
στον νου το αίμα και τον ιδρώτα που έχυσες και τις θυσίες που έκανες για να τα αναθρέψεις;
Έτσι, έχω προσευχηθεί αναρίθμητες φορές στον Θεό, κι έχω πει: «Αγαπημένε Μου Θεέ!
Μονάχα Εσύ γνωρίζεις το κατά πόσο έχω επωμιστεί ένα φορτίο για το έργο Σου. Όπου οι
ενέργειές Μου δεν συνάδουν με το θέλημά Σου, Εσύ Με πειθαρχείς, Με οδηγείς στην
τελείωση και Με κάνεις να καταλάβω. Το μόνο που Σου ζητώ είναι να συγκινήσεις
περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσεις να δοξαστείς σύντομα κι
εκείνοι να μπορέσουν να αποκτηθούν από Εσένα, ούτως ώστε το έργο Σου να μπορέσει να
επιτύχει το θέλημά Σου και το σχέδιό Σου να μπορέσει να ολοκληρωθεί συντομότερα». Ο
Θεός δεν θέλει να κατακτήσει τους ανθρώπους μέσω της παίδευσης· δεν θέλει να σέρνει
πάντα τους ανθρώπους από τη μύτη. Θέλει οι άνθρωποι να υπακούν τα λόγια και το έργο Του
με πειθαρχημένο τρόπο και, μέσω αυτού, να ικανοποιήσουν το θέλημά Του. Οι άνθρωποι,
όμως, δεν ντρέπονται καθόλου και συνεχώς επαναστατούν εναντίον Του. Πιστεύω πως το
καλύτερο για μας είναι να βρούμε τον πιο απλό τρόπο να Τον ικανοποιήσουμε, δηλαδή, να
υπακούμε σε όλες τις διευθετήσεις Του. Αν μπορέσεις να το επιτύχεις πραγματικά αυτό, τότε
θα οδηγηθείς στην τελείωση. Δεν πρόκειται για κάτι εύκολο και ευχάριστο; Ακολούθησε το
μονοπάτι που θα έπρεπε να ακολουθήσεις· μη δίνεις σημασία στο τι λένε οι άλλοι και μη
σκέφτεσαι πάρα πολύ. Το μέλλον και η μοίρα σου βρίσκονται στα δικά σου χέρια;
Προσπαθείς συνεχώς να διαφύγεις, ευχόμενος να ακολουθήσεις το εγκόσμιο μονοπάτι —
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γιατί, όμως, δεν μπορείς να ξεφύγεις; Γιατί αμφιταλαντεύεσαι σε κάποιο σταυροδρόμι για
πολλά χρόνια, κι έπειτα καταλήγεις να επιλέγεις για ακόμα μία φορά αυτό το μονοπάτι;
Έπειτα από πολυετή περιπλάνηση, για ποιον λόγο έχεις τώρα επιστρέψει ακούσια σε αυτόν
τον οίκο; Από εσένα εξαρτάται αυτό; Εσείς που βρίσκεστε σε αυτό το ρεύμα, αν δεν Με
πιστεύετε, ακούστε το εξής: Αν σχεδιάζεις να φύγεις, δες αν σε αφήνει ο Θεός, δες πώς σε
συγκινεί το Άγιο Πνεύμα —βίωσέ το από μόνος σου. Για να είμαι ειλικρινής, ακόμη κι αν
πληγείς από συμφορές, πρέπει να τις περάσεις σε αυτό το ρεύμα, κι αν υπάρχουν δεινά, τότε
πρέπει να υποφέρεις εδώ, σήμερα· δεν μπορείς να πας κάπου αλλού. Σου είναι αυτό
ξεκάθαρο; Πού θα πήγαινες; Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμα του Θεού. Νομίζεις ότι η
επιλογή αυτής της ομάδας ανθρώπων από τον Θεό δεν έχει νόημα; Στο έργο Του σήμερα, ο
Θεός δεν θυμώνει εύκολα —αν, όμως, οι άνθρωποι προσπαθήσουν να διαταράξουν το σχέδιό
Του, τότε το πρόσωπό Του αλλάζει αυτοστιγμεί, κι από φωτεινό γίνεται συννεφιασμένο.
Συνεπώς, σε συμβουλεύω να ησυχάσεις και να υποταχθείς στα σχέδια του Θεού, καθώς και να
Του δώσεις τη δυνατότητα να σε καταστήσει ολοκληρωμένο. Μόνο οι άνθρωποι που το
κάνουν αυτό είναι έξυπνοι.

Το μονοπάτι… (8)
Δεν έχουν περάσει μόνο μία ή δύο μέρες από τότε που ήρθε ο Θεός στη γη για να
αλληλεπιδράσει με την ανθρωπότητα και να ζήσει μαζί με τους ανθρώπους. Ίσως, σε όλο αυτό
το διάστημα, οι άνθρωποι να έχουν αποκτήσει μεγάλη γνώση για τον Θεό, κι ίσως να έχουν
αποκτήσει πολλές γνώσεις για το πώς να υπηρετούν τον Θεό, και να έχουν μεγαλύτερη
εμπειρία στην πίστη τους στον Θεό. Όποια και αν είναι η περίπτωση, οι άνθρωποι
καταλαβαίνουν λίγο-πολύ τη διάθεση του Θεού, και εκφράζουν τις δικές τους διαθέσεις,
επίσης, με πλείστους τρόπους. Όπως το βλέπω Εγώ, οι διάφορες εκδηλώσεις των ανθρώπων
αρκούν για να τις χρησιμοποιήσει ο Θεός ως δείγματα, και οι πνευματικές τους
δραστηριότητες επαρκούν για να τις χρησιμοποιήσει Εκείνος ως αναφορά. Ίσως αυτή να
είναι μια πτυχή της συνεργασίας της ανθρωπότητας με τον Θεό, την οποία δεν συνειδητοποιεί
ο άνθρωπος, κάνοντας αυτήν την παράσταση που σκηνοθετεί ο Θεός πολύ ζωντανή και
ρεαλιστική. Λέω αυτά τα πράγματα στους αδελφούς και στις αδελφές Μου ως ο κατεξοχήν
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σκηνοθέτης αυτού του θεατρικού έργου —καθένας μας μπορεί να μιλήσει για τις σκέψεις και
τα συναισθήματά μας μετά την παράσταση, και να συζητήσει για το πώς βιώνει ο καθένας
μας τη ζωή του μέσα από αυτό το θεατρικό έργο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να οργανώσουμε
ένα εντελώς νέο είδος συμποσίου για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να μιλήσουμε για την
υποκριτική μας τέχνη, και να δούμε πώς καθοδηγεί το κάθε άτομο ο Θεός, έτσι ώστε στην
επόμενη ερμηνεία να είμαστε σε θέση να εκφράσουμε την τέχνη μας σε υψηλότερο επίπεδο
και να παίξει ο καθένας μας τον ρόλο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να μην
απογοητεύσουμε τον Θεό. Ελπίζω οι αδελφοί και οι αδελφές Μου να το πάρουν αυτό σοβαρά.
Κανείς δεν θα πρέπει να το πάρει αψήφιστα, διότι κανείς δεν μπορεί να μάθει να παίζει τον
ρόλο του καλά μέσα σε μία ή δύο ημέρες· πρέπει να βιώσουμε τη ζωή και να εμβαθύνουμε
στην πραγματική μας ζωή σε βάθος χρόνου, και να έχουμε πρακτική εμπειρία πάνω σε
διάφορα είδη ζωής. Μόνο τότε μπορούμε να ανεβούμε στη σκηνή. Είμαι γεμάτος ελπίδα για
τους αδελφούς και τις αδελφές Μου. Πιστεύω ότι δεν θα αποκαρδιωθείτε ούτε θα
αποθαρρυνθείτε, ότι ανεξάρτητα από ό,τι κάνει ο Θεός, θα είστε σαν ένα δοχείο φωτιάς: δεν
θα σας λείπει ο ενθουσιασμός ποτέ, και θα επιμείνετε μέχρι τέλους, μέχρι να αποκαλυφθεί
πλήρως το έργο του Θεού, μέχρι η θεατρική παράσταση που σκηνοθετεί ο Θεός να φθάσει στο
τέλος της. Δεν έχω καμία άλλη απαίτηση από εσάς, το μόνο που ελπίζω είναι να αντέξετε, να
μην ανυπομονείτε για αποτελέσματα, να συνεργάζεστε μαζί Μου, ώστε το έργο που θα πρέπει
να κάνω να γίνει σωστά, και κανείς να μην προκαλεί διακοπές ή ενοχλήσεις. Όταν
ολοκληρωθεί αυτό το τμήμα του έργου, ο Θεός θα σας αποκαλύψει τα πάντα. Αφού
ολοκληρωθεί το έργο Μου, θα παρουσιάσω την αξία σας ενώπιον του Θεού και θα δώσω
λογαριασμό σ’ Εκείνον. Δεν είναι καλύτερο αυτό; Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο για να
πετύχουμε τους δικούς μας στόχους —δεν είναι αυτή η τέλεια λύση για όλους; Αυτή είναι μια
δύσκολη ώρα που απαιτεί να πληρώσετε ένα τίμημα. Το γεγονός ότι Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης
τώρα, ελπίζω να μην ενοχλήσει κανέναν σας. Αυτό είναι το έργο που εκτελώ. Ίσως, μια μέρα,
να μετακινηθώ σε μια πιο κατάλληλη «μονάδα εργασίας» και να μη σας δυσκολεύω πλέον. Θα
σας δείξω ό,τι θέλετε να δείτε και θα σας παρέχω ό,τι θέλετε να ακούσετε. Αλλά όχι προς το
παρόν. Αυτό είναι το σημερινό έργο, και δεν μπορώ να σας αφήσω ανεξέλεγκτους και να σας
επιτρέψω να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό θα δυσχέραινε το έργο Μου· για να είμαι ειλικρινής, δεν
θα επέφερε καρπούς και δεν θα σας ωφελούσε καθόλου. Έτσι, σήμερα, πρέπει να υποστείτε
την «αδικία». Όταν έρθει η ημέρα που θα ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου Μου, θα
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είμαι ελεύθερος, δεν θα φέρω ένα τέτοιο βαρύ φορτίο, και θα ενδώσω σε ό,τι Μου ζητήσετε·
εφόσον ωφελεί τη ζωή σας, θα εκπληρώσω ό,τι ζητάτε. Σήμερα, έχω αναλάβει μια μεγάλη
υποχρέωση. Δεν μπορώ να αντιβαίνω στις εντολές του Θεού του Πατρός, και δεν μπορώ να
διαταράξω τα σχέδια για το έργο Μου. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τις προσωπικές Μου
υποθέσεις μέσα από τις επιχειρηματικές Μου υποθέσεις —και ελπίζω να μπορέσετε όλοι να
Με κατανοήσετε και να Με συγχωρέσετε, διότι ό,τι κάνω, το κάνω σύμφωνα με τις επιθυμίες
του Θεού του Πατρός· κάνω ό,τι Εκείνος θέλει να κάνω, ό,τι και να θέλει Εκείνος, και δεν θα
προκαλούσα τον θυμό ή την οργή Του. Κάνω μόνο ό,τι θα πρέπει να κάνω. Άρα, εξ ονόματος
του Θεού του Πατρός, σας συμβουλεύω να αντέξετε λίγο ακόμα. Κανείς δεν χρειάζεται να
ανησυχεί. Αφού ολοκληρώσω ό,τι πρέπει να κάνω, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να δείτε
ό,τι σας αρέσει —Εγώ, όμως, πρέπει να ολοκληρώσω το έργο που πρέπει να κάνω.
Σ’ αυτό το στάδιο του έργου, αυτό που απαιτείται από εμάς είναι υπέρτατη πίστη και
αγάπη. Μπορεί να παραπατήσουμε με την παραμικρή απροσεξία, διότι αυτό το στάδιο του
έργου είναι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα: Αυτό που ο Θεός οδηγεί στην τελείωση
είναι η πίστη της ανθρωπότητας, η οποία είναι και αόρατη και άυλη. Αυτό που κάνει ο Θεός
είναι να μετατρέπει τα λόγια σε πίστη, σε αγάπη και σε ζωή. Οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν
σε ένα σημείο, όπου να έχουν υπομείνει εκατοντάδες εξευγενισμούς και να διαθέτουν πίστη
μεγαλύτερη κι από του Ιώβ. Πρέπει να υπομείνουν απίστευτο πόνο και κάθε λογής μαρτύρια
χωρίς να εγκαταλείψουν ποτέ τον Θεό. Όταν είναι υπάκουοι μέχρι θανάτου, κι έχουν μεγάλη
πίστη στον Θεό, τότε αυτό το στάδιο του έργου του Θεού έχει ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το
έργο που έχω αναλάβει, οπότε ελπίζω οι αδελφοί και οι αδελφές Μου να είναι σε θέση να
κατανοήσουν τη δύσκολη θέση Μου και να μην έχουν άλλες απαιτήσεις από Μένα. Αυτή είναι
η απαίτηση του Θεού του Πατρός από Μένα και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτήν την
πραγματικότητα· πρέπει να κάνω το έργο που θα πρέπει να κάνω. Ελπίζω μόνο να μη
χρησιμοποιείτε βεβιασμένα επιχειρήματα και διαστρεβλωμένη λογική, να έχετε μεγαλύτερη
διορατικότητα και να μη βλέπετε τα ζητήματα υπερβολικά απλά. Ο τρόπος σκέψης σας είναι
υπερβολικά παιδιάστικος, υπερβολικά αφελής. Το έργο του Θεού δεν είναι τόσο απλό όσο
ίσως φαντάζεστε, Εκείνος δεν κάνει ό,τι θέλει· εάν ίσχυε αυτό, το σχέδιό Του θα
καταστρεφόταν. Δεν νομίζετε; Κάνω το έργο του Θεού. Δεν κάνω απλώς δουλειές του
ποδαριού για τους ανθρώπους, δεν κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι και δεν το κανονίζω
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Εγώ ο ίδιος εάν θα κάνω κάτι ή όχι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σήμερα. Με έχει
αποστείλει ο Πατέρας ως σκηνοθέτη —νομίζετε πως το κανόνισα και το επέλεξα αυτό μόνος
Μου; Οι σκέψεις των ανθρώπων έχουν συχνά την τάση να διακόπτουν το έργο του Θεού, γι’
αυτό αφού εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχουν πολλές παρακλήσεις από τους
ανθρώπους που δεν είμαι σε θέση να εκπληρώσω, κι οι άνθρωποι έχουν όλοι αλλάξει γνώμη
σχετικά μ’ Εμένα. Θα πρέπει όλοι να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τις ιδέες σας· δεν πρόκειται
να τις αναφέρω μία-μία ξεχωριστά, μπορώ μόνο να εξηγήσω το έργο που κάνω Εγώ. Δεν
πληγώνονται καθόλου τα δικά Μου συναισθήματα εξαιτίας αυτού. Μόλις το καταλάβετε αυτό,
θα μπορέσετε να το δείτε όπως θέλετε. Εγώ δεν θα προβάλλω οποιεσδήποτε αντιρρήσεις,
επειδή έτσι εργάζεται ο Θεός· δεν είμαι υποχρεωμένος να τα εξηγήσω όλα. Έχω απλώς έρθει
για να εκτελέσω το έργο του λόγου, να εργαστώ και να αφήσω αυτήν τη θεατρική παράσταση
να εξελιχθεί υπό τη διεύθυνση του λόγου. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για τίποτα άλλο, ούτε θα
μπορούσα να κάνω οτιδήποτε άλλο. Έχω εξηγήσει όλα όσα είχα να πω, δεν με νοιάζει τι
πιστεύετε, και δεν Με ενδιαφέρει. Παρ’ όλ’ αυτά, θα ήθελα και πάλι να σας υπενθυμίσω ότι το
έργο του Θεού δεν είναι τόσο απλό όσο φαντάζεστε. Όσο λιγότερο συμβαδίζει με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων, τόσο βαθύτερη είναι η σημασία του, κι όσο περισσότερο
συμβαδίζει με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τόσο μικρότερη αξία έχει, τόσο περισσότερο
στερείται πραγματικής σημασίας. Σκεφτείτε προσεκτικά αυτά τα λόγια —δεν θα πω τίποτα
άλλο σχετικά. Εσείς οι ίδιοι μπορείτε να αναλύσετε τα υπόλοιπα μόνοι σας. Δεν θα τα
εξηγήσω.
Οι άνθρωποι φαντάζονται ότι ο Θεός ενεργεί με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά στη διάρκεια
της τελευταίας χρονιάς περίπου, ό,τι έχουμε δει και βιώσει από το έργο Θεού συμβαδίζει,
αλήθεια, με τις ανθρώπινες αντιλήψεις; Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε
ένας δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει τα στάδια ή τους κανόνες του έργου του Θεού. Αν
μπορούσε να το κάνει κάποιος, τότε γιατί αυτοί οι θρησκευτικοί επικεφαλής δεν κατανοούν
ότι ο Θεός εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σήμερα; Γιατί τόσο λίγοι άνθρωποι κατανοούν την
πραγματικότητα του σήμερα; Εξ αυτού βλέπουμε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει το έργο του
Θεού. Οι άνθρωποι μπορούν να ενεργούν μόνο σύμφωνα με την καθοδήγηση του Πνεύματός
Του· δεν πρέπει απλώς να εφαρμόζουν άτεγκτα κανόνες στο έργο Του. Εάν πάρεις την εικόνα
και το έργο του Ιησού και τη συγκρίνεις με το τρέχον έργο του Θεού, τότε κάνεις ακριβώς
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όπως και οι Ιουδαίοι που προσπαθούσαν να εξομοιώσουν τον Ιησού με τον Ιεχωβά. Δεν
βγαίνεις ζημιωμένος αν το κάνεις αυτό; Ακόμη και ο Ιησούς δεν ήξερε ποιο θα ήταν το έργο
του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες· το μόνο που ήξερε ήταν ότι έπρεπε να ολοκληρώσει το
έργο της σταύρωσής Του. Άρα πώς θα μπορούσαν να το ξέρουν οι άλλοι; Πώς θα μπορούσαν
να ξέρουν τι έργο επρόκειτο να κάνει ο Θεός στο μέλλον; Πώς θα μπορούσε να αποκαλύψει το
σχέδιό Του ο Θεός στα ανθρώπινα όντα, που έχουν καταληφθεί από τον Σατανά; Δεν είναι
ανόητο αυτό; Ο Θεός σού ζητά να γνωρίζεις και να κατανοείς το θέλημά Του. Δεν σου ζητά να
εξετάζεις το μελλοντικό Του έργο. Πρέπει να μας απασχολεί μόνο η πίστη στον Θεό, να
ενεργούμε σύμφωνα με την καθοδήγησή Του, να χειριζόμαστε πραγματικές δυσκολίες με
ρεαλιστικό τρόπο, και να μη δυσκολεύουμε τον Θεό ή να Του δημιουργούμε προβλήματα. Θα
πρέπει να κάνουμε ό,τι οφείλουμε να κάνουμε· εφόσον μπορούμε να είμαστε εντός του
σημερινού έργου του Θεού, τότε αυτό αρκεί! Σ’ αυτό το μονοπάτι σάς καθοδηγώ. Αν
επικεντρωθούμε μόνο στο να προχωρούμε προς τα εμπρός, ο Θεός δεν θα κακομεταχειριστεί
κανέναν μας. Κατά την τελευταία χρονιά, με τις θαυμάσιες εμπειρίες σας έχετε κερδίσει πάρα
πολλά πράγματα· πιστεύω ότι δεν θα το πάρετε και τόσο άσχημα. Το μονοπάτι όπου σας
καθοδηγώ είναι το δικό Μου έργο, η δική Μου αποστολή, και αυτό το καθόρισε ο Θεός πριν
από πολύ καιρό, ώστε να είναι προκαθορισμένο να έρθουμε ως εδώ, μέχρι σήμερα. Το ότι τα
καταφέραμε είναι η μεγάλη ευλογία μας, και παρόλο που το μονοπάτι δεν ήταν ομαλό ως
τώρα, η φιλία μας είναι αιώνια, και θα περάσει από γενιά σε γενιά ανά τους αιώνες. Είτε
πρόκειται για ζητωκραυγές και γέλιο είτε για θλίψη και δάκρυα, ας γίνουν όλα μια ωραία
ανάμνηση! Ίσως να γνωρίζετε ότι οι ημέρες του έργου Μου είναι μετρημένες. Έχω πολλές
εργασίες, και δεν μπορώ να σας συνοδεύω συχνά. Ελπίζω να μπορέσετε να Με καταλάβετε —
γιατί η αρχική μας φιλία δεν έχει αλλάξει. Ίσως μια μέρα να εμφανιστώ και πάλι μπροστά
σας, κι ελπίζω να μη Με δυσκολέψετε. Στο κάτω-κάτω, διαφέρω από εσάς. Ταξιδεύω παντού
για χάρη του έργου Μου, και δεν ζω τη ζωή Μου απλώς τεμπελιάζοντας στα ξενοδοχεία.
Ανεξάρτητα από το πώς είστε εσείς, Εγώ κάνω απλώς ό,τι θα πρέπει να κάνω. Ελπίζω αυτά
που μοιραστήκαμε στο παρελθόν να γίνουν το λουλούδι της φιλίας μας.
Μπορεί να πει κανείς ότι Εγώ άνοιξα αυτό το μονοπάτι, και είτε με σκληρό είτε με γλυκό
τρόπο, Εγώ σας καθοδηγώ στην οδό αυτή. Το ότι καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το σήμερα
οφείλεται εξ ολοκλήρου στη χάρη του Θεού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που Με
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ευχαριστούν, και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που να διαμαρτύρονται εναντίον Μου —
τίποτα, όμως, από αυτά δεν είναι σημαντικό. Το μόνο που θέλω να δω είναι πως ό,τι έπρεπε
να επιτευχθεί σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων έχει επιτευχθεί. Αυτό θα έπρεπε να το
γιορτάσουμε. Οπότε, δεν κρατάω κακία σε όσους διαμαρτύρονται εναντίον Μου· το μόνο που
θέλω είναι να ολοκληρώσω το έργο Μου το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε η καρδιά του
Θεού να μπορεί να αναπαυθεί σύντομα. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα φέρω κανένα βαρύ φορτίο,
και δεν θα υπάρχει καμία έγνοια στην καρδιά του Θεού. Είστε πρόθυμοι να βελτιωθείτε ως
προς τη συνεργασία σας; Δεν είναι καλύτερα να στοχεύετε στο να εκτελείτε σωστά το έργο
του Θεού; Μπορεί εύλογα να ειπωθεί ότι έχουμε υπομείνει αναρίθμητες δυσχέρειες κι έχουμε
βιώσει κάθε λογής χαρά και λύπη σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, η
απόδοση καθενός σας έχει υπάρξει ουσιαστικά ικανοποιητική. Ίσως, στο μέλλον, να
απαιτείται από εσάς καλύτερο έργο, αλλά μη Με σκέφτεστε συνέχεια· απλώς κάνετε ό,τι θα
πρέπει να κάνετε. Αυτό που πρέπει να κάνω κοντεύει· ελπίζω να δείχνετε πάντα αφοσίωση
και να μη νοσταλγείτε το έργο Μου. Θα πρέπει να ξέρετε ότι έχω έρθει μόνο για να
ολοκληρώσω ένα στάδιο του έργου, και ασφαλώς όχι για να κάνω όλο το έργο του Θεού.
Πρέπει να το καταλάβετε ξεκάθαρα, και να μην έχετε άλλες ιδέες σχετικά με αυτό. Το έργο
του Θεού απαιτεί πολύ περισσότερα μέσα για να ολοκληρωθεί· δεν μπορείτε πάντα να
στηρίζεστε πάνω Μου. Ίσως να έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχω έλθει μόνο για να κάνω ένα
τμήμα του έργου, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τον Ιεχωβά ούτε τον Ιησού· το έργο του
Θεού διακρίνεται σε πολλά στάδια, γι’ αυτό μην είστε υπερβολικά αδιάλλακτοι. Πρέπει να Με
ακούτε ενώ εργάζομαι. Το έργο του Θεού μεταβάλλεται σε κάθε εποχή· δεν βγαίνει αυτούσιο
από το ίδιο καλούπι, και δεν είναι το ίδιο «τραγούδι» κάθε φορά. Και σε κάθε στάδιο το έργο
Του ταιριάζει στην εποχή, και μεταβάλλεται επειδή η εποχή διαφέρει. Οπότε, εφόσον έχεις
γεννηθεί σε αυτήν την εποχή, πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού και να
διαβάζεις αυτά τα λόγια. Μπορεί να έρθει η ημέρα που θα μεταβληθεί το έργο Μου, οπότε
πρέπει να συνεχίσετε να προχωρείτε όπως οφείλετε· το έργο του Θεού είναι αλάνθαστο. Μη
δίνετε προσοχή στο πώς αλλάζει ο έξω κόσμος· ο Θεός είναι αδύνατον να κάνει λάθος, και το
έργο Του είναι αλάνθαστο. Απλώς μερικές φορές το παλιό έργο Του παρέρχεται και το νέο
Του έργο ξεκινά. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι επειδή έχει έρθει το νέο έργο, το παλιό έργο
είναι λανθασμένο. Αυτό αποτελεί πλάνη! Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το έργο του Θεού είναι
σωστό ή λανθασμένο, μπορεί μόνο να ειπωθεί ότι γίνεται νωρίτερα ή αργότερα. Αυτό το
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γεγονός καθοδηγεί την πίστη των ανθρώπων στον Θεό και δεν πρέπει να το παίρνει κανείς
αψήφιστα.

Τι στάση οφείλουν να κρατούν οι πιστοί
Τι είναι εκείνο που έχει κερδίσει ο άνθρωπος από τη στιγμή που άρχισε να πιστεύει στον
Θεό; Τι έχεις καταφέρει να μάθεις για τον Θεό; Πόσο πολύ έχεις αλλάξει λόγω της πίστης σου
στον Θεό; Σήμερα, όλοι σας γνωρίζετε πως η πίστη του ανθρώπου στον Θεό δεν προορίζεται
αποκλειστικά για τη σωτηρία της ψυχής και την ευημερία της σάρκας, ούτε για να
εμπλουτίσει τη ζωή του μέσα από την αγάπη για τον Θεό, και ούτω καθεξής. Εκ των
πραγμάτων, αν αγαπάς τον Θεό χάριν της ευημερίας της σάρκας ή της στιγμιαίας απόλαυσης,
τότε, ακόμη κι αν τελικά η αγάπη σου για τον Θεό φτάσει στο αποκορύφωμά της και δεν
ζητάς τίποτε παραπάνω, η αγάπη αυτή που αναζητάς δεν είναι ακόμη αγνή αγάπη και δεν
ευχαριστεί τον Θεό. Εκείνοι που χρησιμοποιούν την αγάπη προς τον Θεό για να εμπλουτίσουν
την ανιαρή τους ύπαρξη και για να γεμίσουν ένα κενό στην καρδιά τους είναι το είδος των
ανθρώπων που γυρεύουν διακαώς μια ζωή γεμάτη ανέσεις, όχι εκείνοι που επιζητούν αληθινά
να αγαπήσουν τον Θεό. Αυτό το είδος αγάπης είναι βεβιασμένο, αποτελεί την επιδίωξη της
πνευματικής ικανοποίησης, κι ο Θεός δεν την έχει ανάγκη. Τι είδους αγάπη, λοιπόν, είναι η
δική σου; Για ποιον λόγο αγαπάς τον Θεό; Πόση αληθινή αγάπη έχεις μέσα σου για τον Θεό
αυτήν τη στιγμή; Η αγάπη των περισσοτέρων από εσάς είναι του είδους που αναφέρθηκε
παραπάνω. Αυτό το είδος αγάπης μπορεί μόνο να συντηρεί την υπάρχουσα κατάσταση· δεν
μπορεί να πετύχει αιώνια σταθερότητα, ούτε μπορεί να ριζώσει στον άνθρωπο. Αυτό το είδος
αγάπης είναι μόνο σαν ένα λουλούδι που ανθίζει και μαραίνεται χωρίς να καρποφορεί. Με
άλλα λόγια, αφού αγάπησες μία φορά τον Θεό με τέτοιον τρόπο, αν δεν υπάρχει κάποιος να
σε καθοδηγήσει στο μονοπάτι εμπρός, τότε θα καταρρεύσεις. Αν μπορείς να αγαπάς τον Θεό
μόνο την εποχή που αγαπάς τον Θεό, μα κατόπιν η διάθεση της ζωής σου παραμένει
αμετάβλητη, τότε θα παραμένεις κάτω από το πέπλο της επιρροής του σκότους χωρίς να
μπορείς να αποδράσεις, και θα είσαι ανήμπορος να απελευθερωθείς από τα δεσμά και τα
κόλπα του Σατανά. Κανένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να κερδηθεί πλήρως από τον Θεό·
στο τέλος, το πνεύμα του, η ψυχή και το σώμα του θα εξακολουθούν να ανήκουν στον Σατανά.
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Όλοι όσοι δεν μπορούν να κερδηθούν πλήρως από
τον Θεό θα επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν αρχικά, δηλαδή πίσω στον Σατανά, και θα
πέσουν στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού για να δεχθούν το επόμενο στάδιο της
τιμωρίας από τον Θεό. Εκείνοι που θα κερδηθούν από τον Θεό είναι όσοι απαρνούνται τον
Σατανά και δραπετεύουν από τη σφαίρα επιρροής του. Αυτοί έχουν προσμετρηθεί επισήμως
μεταξύ του λαού της βασιλείας. Έτσι θα δημιουργηθεί τελικά ο λαός της βασιλείας. Είσαι
διατεθειμένος να γίνεις αυτό το είδος ανθρώπου; Είσαι διατεθειμένος να κερδηθείς από τον
Θεό; Θέλεις να δραπετεύσεις από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να επιστρέψεις στον
Θεό; Ανήκεις πλέον στον Σατανά ή προσμετράσαι μεταξύ όσων ανήκουν στον λαό της
βασιλείας; Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πλέον σαφή, και δεν χρειάζονται καμία
περαιτέρω εξήγηση.
Στο παρελθόν, πολλοί επιζητούσαν έχοντας άκρατες φιλοδοξίες και αντιλήψεις,
επιζητούσαν ορμώμενοι από τις δικές τους ελπίδες. Ας αφήσουμε κατά μέρος αυτά τα
ζητήματα προς το παρόν· αυτό που έχει πρωταρχική σημασία τώρα είναι να βρεθεί ένα
μονοπάτι άσκησης που θα δώσει σε καθέναν σας τη δυνατότητα να διατηρήσει μια κανονική
κατάσταση ενώπιον του Θεού και να απελευθερωθεί βαθμιαία από τα δεσμά της επιρροής του
Σατανά, έτσι ώστε να μπορέσετε να κερδηθείτε από τον Θεό, και να βιώσετε στη γη ό,τι σας
ζητάει ο Θεός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να εκπληρώσετε τις προθέσεις του
Θεού. Πολλοί πιστεύουν στον Θεό, κι όμως δεν ξέρουν ούτε τι θέλει ο Θεός ούτε τι θέλει ο
Σατανάς. Πιστεύουν με ανόητο και συγκεχυμένο τρόπο, ακολουθώντας τυφλά άλλους, κι έτσι
ποτέ δεν έζησαν μια κανονική χριστιανική ζωή· επιπλέον, ποτέ δεν είχαν κανονικές
προσωπικές σχέσεις, πόσω δε μάλλον μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εξ αυτού μπορεί να
διαπιστώσει κανείς ότι είναι πολλές οι δυσκολίες και τα ελαττώματα του ανθρώπου, και οι
άλλοι παράγοντες που μπορούν να παρακωλύσουν το θέλημα του Θεού. Αυτό αρκεί για να
αποδείξει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μπει ακόμα στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό ούτε
έχει εισέλθει στην πραγματική εμπειρία της ανθρώπινης ζωής. Τι σημαίνει, λοιπόν, το να μπει
κανείς στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό; Το να μπει κανείς στον σωστό δρόμο σημαίνει
ότι μπορείς να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού ανά πάσα στιγμή και να
απολαμβάνεις μια κανονική επικοινωνία με τον Θεό, καταφέρνοντας βαθμιαία να γνωρίσεις
τι ελλείψεις έχει ο άνθρωπος και λίγο-λίγο να αποκτήσεις μια βαθύτερη γνώση για τον Θεό.
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Μέσω αυτού, το πνεύμα σου κερδίζει καθημερινά νέα διορατικότητα και νέα διαφώτιση· η
λαχτάρα σου μεγαλώνει, επιζητάς να εισέλθεις στην αλήθεια, και κάθε μέρα υπάρχει νέο φως
και νέα κατανόηση. Μέσα από το μονοπάτι αυτό, βαθμιαία απελευθερώνεσαι από την
επιρροή του Σατανά και η ζωή σου αναπτύσσεται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εισέλθει στον
σωστό δρόμο. Αξιολόγησε τις δικές σου πραγματικές εμπειρίες κι εξέτασε το μονοπάτι που
επιδιώκεις στην πίστη σου. Σύγκρινε τον εαυτό σου με όλα αυτά: Είσαι στον σωστό δρόμο; Σε
ποια ζητήματα έχεις απελευθερωθεί από τα δεσμά του Σατανά κι από την επιρροή του
Σατανά; Αν δεν έχεις μπει ακόμα στον σωστό δρόμο, τότε οι δεσμοί σου με τον Σατανά δεν
έχουν ακόμα διαρραγεί. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το να επιζητάς να αγαπάς τον Θεό θα σε
οδηγήσει σε μια αγάπη που είναι αυθεντική, σταθερή και αγνή; Λες ότι η αγάπη σου για τον
Θεό είναι αταλάντευτη και εγκάρδια, κι όμως δεν έχεις ακόμη απελευθερωθεί από τα δεσμά
του Σατανά. Δεν προσπαθείς να κοροϊδέψεις έτσι τον Θεό; Αν θέλεις να επιτύχεις μια
κατάσταση όπου η αγάπη σου για τον Θεό είναι αγνή, κι επιθυμείς να κερδηθείς πλήρως από
τον Θεό και να προσμετράσαι στον λαό της βασιλείας, τότε πρέπει πρώτα να μπεις στον
σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό.

Σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού
Από μια εξωτερική οπτική γωνία, φαίνεται ότι τα στάδια του τρέχοντος έργου του Θεού
έχουν ήδη τελειώσει και ότι ο άνθρωπος έχει ήδη βιώσει την κρίση, την παίδευση, την πάταξη
και τον εξευγενισμό των λόγων του Θεού, κι έχει υποβληθεί σε στάδια όπως τη δοκιμασία των
παρόχων υπηρεσιών, τον εξευγενισμό του καιρού της παίδευσης, τη δοκιμασία του θανάτου,
τη δοκιμασία των αντιθετικών στοιχείων και τον καιρό της αγάπης προς τον Θεό. Ωστόσο,
παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι βίωσαν τεράστιες κακουχίες κατά τη διάρκεια κάθε
σταδίου, εξακολουθούν να έχουν άγνοια του θελήματος του Θεού. Πάρτε, για παράδειγμα, τη
δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών: Ακόμη δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα τι κέρδισαν, τι
κατάφεραν να μάθουν, καθώς και το αποτέλεσμα που επιθυμούσε να επιτύχει ο Θεός.
Κοιτάζοντας την ταχύτητα του έργου του Θεού, ο άνθρωπος φαίνεται παντελώς ανίκανος να
συμβαδίσει με τη σημερινή ταχύτητα. Διαπιστώνεται πως ο Θεός αποκαλύπτει πρώτα αυτά τα
στάδια του έργου Του στον άνθρωπο και πως, αντί να επιτύχει οπωσδήποτε ένα επίπεδο που
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μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε από τα στάδια, Εκείνος διασαφηνίζει ένα
ζήτημα. Ο Θεός πρέπει να επιτελέσει όλα τα παραπάνω στάδια προκειμένου να οδηγήσει
κάποιον στην τελείωση, έτσι ώστε να μπορέσει εκείνος να αποκτηθεί πραγματικά από Αυτόν.
Ο στόχος της επιτέλεσης αυτού του έργου είναι να καταδείξει τα στάδια, τα οποία πρέπει να
επιτελέσει ο Θεός για να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση. Συνεπώς,
εξετάζοντας το ζήτημα από μια εξωτερική οπτική γωνία, τα στάδια του έργου του Θεού έχουν
ολοκληρωθεί —στην ουσία, όμως, Εκείνος έχει μόλις ξεκινήσει επισήμως να οδηγεί στην
τελείωση την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια το εξής: Τα
στάδια του έργου Του έχουν μεν ολοκληρωθεί, αλλά το ίδιο το έργο δεν έχει φτάσει στο τέλος
του. Στις αντιλήψεις τους, ωστόσο, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα τα στάδια του έργου του
Θεού έχουν αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, κι έτσι δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο
του Θεού έχει τελειώσει. Αυτός ο τρόπος θεώρησης των πραγμάτων είναι τελείως
λανθασμένος. Το έργο του Θεού αντίκειται στις αντιλήψεις του ανθρώπου και αντεπιτίθεται
στις εν λόγω αντιλήψεις από κάθε άποψη· τα στάδια του έργου του Θεού είναι αυτά που
βρίσκονται, ιδίως, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Όλα αυτά καταδεικνύουν τη
σοφία του Θεού. Διαπιστώνεται πως οι αντιλήψεις του ανθρώπου προκαλούν διαρκώς
διατάραξη, και ο Θεός αντεπιτίθεται σε οτιδήποτε φαντάζεται ο άνθρωπος —κάτι που
καθίσταται προφανές κατά τη διάρκεια των πραγματικών εμπειριών. Όλοι νομίζουν ότι ο
Θεός εργάζεται πολύ γρήγορα, καθώς και ότι το έργο του Θεού φτάνει στο τέλος του προτού
το πάρουν είδηση, προτού αποκτήσουν κάποια κατανόηση και ενόσω παραμένουν σε μια
κατάσταση σύγχυσης. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά κάθε στάδιο του έργου Του. Οι
περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Θεός παίζει με τους ανθρώπους —αλλά δεν είναι αυτή η
πρόθεση του έργου Του. Η μέθοδος εργασίας Του είναι μια μέθοδος στοχασμού: πρώτα είναι
σαν να ρίχνει κανείς μια γρήγορη ματιά στα λουλούδια ενώ καλπάζει πάνω σ’ ένα άλογο,
έπειτα υπεισέρχεται στις λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, εξευγενίζει πλήρως αυτές τις
λεπτομέρειες —γεγονός που πιάνει τους ανθρώπους εξαπίνης. Οι άνθρωποι προσπαθούν να
κοροϊδέψουν τον Θεό, νομίζοντας πως ο Θεός θα ικανοποιηθεί αν μπορέσουν μονάχα να τα
κουτσοκαταφέρουν μέχρι να φτάσουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Στην πραγματικότητα,
πώς θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν ποτέ τον Θεό οι απόπειρες του ανθρώπου να τα
κουτσοκαταφέρει; Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Θεός εργάζεται
αιφνιδιάζοντας τους ανθρώπους, χτυπώντας όταν είναι ανύποπτοι· αυτό τούς δίνει
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μεγαλύτερη γνώση της σοφίας Του, καθώς και μεγαλύτερη κατανόηση της δικαιοσύνης, της
μεγαλοπρέπειας και της απρόσβλητης διάθεσής Του.
Τη σήμερον ημέρα, ο Θεός έχει ξεκινήσει επισήμως την τελείωση του ανθρώπου.
Προκειμένου να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν στην
αποκάλυψη, την κρίση και την παίδευση των λόγων Του, πρέπει να βιώσουν τις δοκιμασίες
και τον εξευγενισμό των λόγων Του (όπως τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών), όπως και
πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν στη δοκιμασία του θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι, εν μέσω
της κρίσεως, της παίδευσης και των δοκιμασιών του Θεού, εκείνοι που συμμορφώνονται
πραγματικά με το θέλημα του Θεού είναι σε θέση να δοξάσουν τον Θεό από τα βάθη της
καρδιάς τους, καθώς και να υπακούσουν απόλυτα στον Θεό και να απαρνηθούν τον εαυτό
τους, αγαπώντας, έτσι, τον Θεό με μια καρδιά ειλικρινή, αδιαίρετη και αγνή· έτσι είναι ένας
άνθρωπος που έχει τελειωθεί, κι αυτό ακριβώς είναι το έργο που προτίθεται να κάνει ο Θεός,
καθώς και το έργο που Εκείνος θα επιτελέσει. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βγάζουν
βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τη μέθοδο με την οποία εργάζεται ο Θεός. Θα πρέπει να
επιδιώκουν μόνο την είσοδο στη ζωή. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Μην εξετάζεις
συνεχώς εξονυχιστικά τη μέθοδο του έργου του Θεού· αυτό θα παρεμποδίσει απλώς τις
μελλοντικές σου προοπτικές. Πόσα έχεις δει αναφορικά με τη μέθοδο με την οποία εργάζεται
ο Θεός; Πόσο υπάκουος υπήρξες; Πόσα έχεις αποκομίσει από κάθε μέθοδο του έργου Του;
Είσαι πρόθυμος να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό; Επιθυμείς να οδηγηθείς στην
τελείωση; Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να κατανοήσετε ξεκάθαρα και στα οποία
θα πρέπει να εισέλθετε.

Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να
αντιπροσωπεύει τον Θεό
Ο άνθρωπος ζει κάτω από το πέπλο της επιρροής του σκότους, δέσμιος στην επιρροή του
Σατανά χωρίς διαφυγή. Και η διάθεση του ανθρώπου, μετά την μεταποίηση που υπέστη από
τον Σατανά, γίνεται ολοένα και πιο διεφθαρμένη. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο
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άνθρωπος πάντοτε ζούσε με την διεφθαρμένη, σατανική διάθεσή του, ανίκανος να αγαπήσει
πραγματικά τον Θεό. Έτσι, αν ο άνθρωπος επιθυμεί να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να
απεκδυθεί την αυταρέσκειά του, την υπεροψία, την αλαζονεία, την έπαρση και τα συναφή, τα
οποία ανήκουν όλα στη διάθεση του Σατανά. Αν δεν το κάνει, η αγάπη του είναι μια
ακάθαρτη αγάπη, μια σατανική αγάπη, και μια αγάπη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
λάβει την έγκριση του Θεού. Χωρίς να τελειωθεί απευθείας, να αντιμετωπιστεί, να σπάσει, να
κλαδευτεί, να πειθαρχηθεί, να παιδευτεί ή να εξευγενιστεί από το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν
είναι πραγματικά ικανός να αγαπήσει τον Θεό. Αν λες ότι μέρος της διάθεσής σου
αντιπροσωπεύει τον Θεό και γι’ αυτό είσαι πραγματικά ικανός να αγαπάς τον Θεό, τότε είσαι
άνθρωπος που μιλά με έπαρση και παράλογος. Και άνθρωποι όπως αυτοί είναι ο αρχάγγελος!
Η εγγενής φύση του ανθρώπου είναι ανήμπορη να αντιπροσωπεύσει απευθείας τον Θεό. Ο
άνθρωπος πρέπει να απεκδυθεί την εγγενή φύση του μέσω της τελείωσης του Θεού και τότε,
ενδιαφερόμενος μόνο για το θέλημα του Θεού, εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και
επιπλέον, έχοντας υποστεί το έργο του Αγίου Πνεύματος, μπορεί η ζωή του να εγκριθεί από
τον Θεό. Κανείς που ζει στη σάρκα δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει άμεσα τον Θεό, εκτός κι αν
είναι άνθρωπος που χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, ακόμη και για έναν
άνθρωπο σαν αυτόν, η διάθεσή του και ό,τι βιώνει, δεν μπορεί να ειπωθεί πως
αντιπροσωπεύουν εντελώς τον Θεό· μπορεί μόνο να ειπωθεί ότι ο τρόπος που ζει
καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Η διάθεση ενός τέτοιου ανθρώπου δεν μπορεί να
αντιπροσωπεύσει τον Θεό.
Παρόλο που η διάθεση του ανθρώπου ορίζεται από τον Θεό —αυτό είναι αδιαμφισβήτητο
και μπορεί να θεωρηθεί θετικό— έχει υποστεί μεταποίηση από τον Σατανά. Γι’ αυτό, όλη η
διάθεση του ανθρώπου είναι η διάθεση του Σατανά. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο Θεός, εκ
διαθέσεως, είναι ευθύς όταν ενεργεί, και ότι και ο ίδιος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο,
έχει κι αυτός τον χαρακτήρα αυτό, κι έτσι, λέει, η διάθεσή του αυτή αντιπροσωπεύει τον Θεό.
Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός; Είναι η διεφθαρμένη, σατανική διάθεση ικανή να
αντιπροσωπεύσει τον Θεό; Όποιος δηλώνει ότι η διάθεσή του είναι αντιπροσωπευτική του
Θεού, ο άνθρωπος αυτός βλασφημεί τον Θεό και προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα! Από την
πλευρά του τρόπου με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, το έργο που εκτελεί ο Θεός στην
γη είναι μόνο η κατάκτηση. Αυτός είναι ο λόγος που μεγάλο μέρος της διεφθαρμένης,
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σατανικής διάθεσης του ανθρώπου δεν έχει ακόμη εξαγνιστεί, και ο λόγος που ο άνθρωπος
βιώνει ακόμη την εικόνα του Σατανά. Είναι αυτό που θεωρεί καλό ο άνθρωπος και
αντιπροσωπεύει τις πράξεις της σάρκας του ανθρώπου ή, για να το θέσουμε ακριβέστερα,
αντιπροσωπεύει τον Σατανά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιπροσωπεύει τον Θεό.
Ακόμη κι αν ένας άνθρωπος αγαπά ήδη τον Θεό σε σημείο που μπορεί να απολαύσει μία
παραδείσια ζωή επί γης, αν μπορεί να κάνει δηλώσεις όπως: «Ω, Θεέ μου, Δεν μπορώ να Σε
αγαπήσω επαρκώς», και έχει φτάσει στο υψηλότερο όριο, δεν μπορείς να πεις ότι βιώνει τον
Θεό ή αντιπροσωπεύει τον Θεό, διότι η ουσία του ανθρώπου είναι διαφορετική από εκείνη
του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να βιώσει τον Θεό, πόσο μάλλον να γίνει ο Θεός. Όσα
έχει ορίσει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο να βιώνει, βρίσκονται μόνο σε συμφωνία με όσα
ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο.
Όλες οι πράξεις και οι ενέργειες του Σατανά εκδηλώνονται στον άνθρωπο. Τώρα όλες οι
πράξεις και οι ενέργειες του ανθρώπου αποτελούν μία έκφραση του Σατανά κι έτσι, δεν
μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι η ενσάρκωση του Σατανά και η
διάθεση του ανθρώπου είναι ανίκανη να αντιπροσωπεύσει την διάθεση του Θεού. Κάποιοι
άνθρωποι έχουν καλό χαρακτήρα. Ο Θεός ίσως εργαστεί μέσα από το χαρακτήρα τέτοιων
ανθρώπων και το έργο που επιτελούν καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, η διάθεσή
τους είναι ανίκανη να αντιπροσωπεύσει τον Θεό. Το έργο που κάνει ο Θεός σε αυτούς είναι
απλώς να εργάζεται και να επεκτείνει όσα ήδη υπάρχουν εγγενώς. Είτε είναι προφήτες είτε
άνθρωποι που χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό τις εποχές που πέρασαν, κανείς δεν μπορεί
άμεσα να Τον αντιπροσωπεύσει. Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό μόνο υπό την πίεση των
καταστάσεων και κανείς δεν προσπαθεί με την δική του θέληση να συνεργαστεί. Ποια είναι
τα θετικά πράγματα; Όλα όσα προέρχονται απευθείας απ’ τον Θεό είναι θετικά. Ωστόσο, η
διάθεση του ανθρώπου έχει υποστεί μεταποίηση από τον Σατανά και δεν μπορεί να
αντιπροσωπεύσει τον Θεό. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός —η αγάπη Του, η θέλησή Του να
υποφέρει, η δικαιοσύνη Του, η υποταγή και η ταπεινοφροσύνη και η απόκρυψη Του— όλα
αυτά αντιπροσωπεύουν απευθείας τον Θεό. Αυτό γίνεται διότι όταν ήρθε, δεν είχε αμαρτωλή
φύση και ήρθε κατευθείαν απ’ τον Θεό, χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία από τον Σατανά. Ο
Ιησούς είναι μόνο όμοιος με την αμαρτωλή σάρκα και δεν αντιπροσωπεύει την αμαρτία. Γι’
αυτό, οι πράξεις, οι ενέργειες και τα λόγια Του, μέχρι την στιγμή πριν επιτύχει το έργο Του
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μέσω της σταύρωσης (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της σταύρωσης Του) είναι όλα
άμεσα αντιπροσωπευτικά του Θεού. Το παράδειγμα του Ιησού είναι επαρκές για να αποδείξει
ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος με αμαρτωλή φύση δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον Θεό και
η αμαρτία του ανθρώπου αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Δηλαδή, η αμαρτία δεν
αντιπροσωπεύει τον Θεό και ο Θεός είναι αναμάρτητος. Ακόμη και το έργο που γίνεται στον
άνθρωπο από το Άγιο Πνεύμα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καθοδηγηθεί μόνο απ’ το Άγιο
Πνεύμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει από τον άνθρωπο εκ μέρους του Θεού.
Αλλά, όσον αφορά τον άνθρωπο, ούτε η αμαρτία του ούτε η διάθεσή του αντιπροσωπεύουν
τον Θεό. Αν κοιτάξει κανείς το έργο που έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα πάνω στον άνθρωπο από
το παρελθόν μέχρι σήμερα, βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει αυτά τα οποία βιώνει μόνο και
μόνο επειδή το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει έργο πάνω του. Ελάχιστοι είναι σε θέση να βιώσουν
την αλήθεια αφότου έχουν αντιμετωπιστεί και πειθαρχηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή,
μόνο το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι παρόν και η συνεργασία από την πλευρά του
ανθρώπου απουσιάζει. Το βλέπεις τώρα καθαρά; Δεδομένης αυτής της κατάστασης, τι πρέπει
να κάνεις προκειμένου να δώσεις το καλύτερο που μπορείς, ώστε να εργάζεσαι σε συνεργασία
μαζί Του ενόσω το Άγιο Πνεύμα εργάζεται και μ’ αυτόν τον τρόπο, να εκπληρώνεις το
καθήκον σου;

Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί
Από την αρχή του έργου Του σε ολόκληρο το σύμπαν, ο Θεός έχει προορίσει πολλούς
ανθρώπους για να Τον υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων από κάθε έκφανση της
ζωής. Ο σκοπός Του είναι να εκπληρωθεί το θέλημά Του και να ολοκληρωθεί το έργο Του.
Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού κατά την επιλογή των ανθρώπων για να Τον υπηρετήσουν. Ο
κάθε άνθρωπος που υπηρετεί τον Θεό πρέπει να κατανοεί αυτό το θέλημα του Θεού. Μέσω
αυτού του έργου Του, οι άνθρωποι μπορούν καλύτερα να δουν τη σοφία και την
παντοδυναμία του Θεού κι επίσης να δουν τις αρχές του έργου Του στη γη. Ο Θεός στην
πραγματικότητα έρχεται στη γη για να κάνει το έργο Του, ερχόμενος σε επαφή με τους
ανθρώπους, ώστε κι εκείνοι να γνωρίσουν πιο καθαρά τις πράξεις Του. Σήμερα, εσείς, η
oμάδα σας, είστε τυχεροί που υπηρετείτε τον πρακτικό Θεό. Αυτό αποτελεί ανυπολόγιστη
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ευλογία για σας. Στην πραγματικότητα, είναι ο Θεός που σας εξυψώνει. Κατά την επιλογή
ενός ατόμου να Τον υπηρετήσει, ο Θεός έχει τις δικές Του αρχές. Η υπηρεσία προς τον Θεό
δεν είναι σε καμία περίπτωση, όπως φαντάζονται κάποιοι, απλώς ένα θέμα ενθουσιασμού.
Σήμερα βλέπετε πως οποιοσδήποτε υπηρετεί τον Θεό στην παρουσία Του, το κάνει επειδή
έχει την καθοδήγηση του Θεού και το έργο του Αγίου Πνεύματος και επειδή είναι άνθρωπος
που επιδιώκει την αλήθεια. Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι
όσοι υπηρετούν τον Θεό.
Το να υπηρετεί κανείς τον Θεό δεν είναι απλή υπόθεση. Εκείνοι των οποίων η
διεφθαρμένη διάθεση παραμένει αμετάβλητη, δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν τον Θεό. Αν
η διάθεσή σου δεν έχει κριθεί και παιδευτεί από τον λόγο του Θεού, τότε εξακολουθεί να
αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αποδείξει ότι η υπηρεσία σου
προς τον Θεό προέρχεται από την δική σου καλή πρόθεση. Αποτελεί υπηρεσία βασισμένη στη
σατανική φύση σου. Υπηρετείς τον Θεό με τον φυσικό χαρακτήρα σου και σύμφωνα με τις
δικές σου προσωπικές προτιμήσεις· επιπλέον, σκέφτεσαι συνεχώς ότι ο Θεός χαίρεται με ό,τι
επιθυμείς να κάνεις και μισεί οτιδήποτε δεν επιθυμείς να κάνεις, ενώ καθοδηγείσαι εξ
ολοκλήρου από τις δικές σου προτιμήσεις στο έργο σου. Μπορεί αυτό να ονομαστεί υπηρεσία
προς τον Θεό; Τελικά, η διάθεσή της ζωής σου δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο·
αντίθετα, θα γίνεις ακόμα πιο πεισματάρης επειδή υπηρετούσες τον Θεό, και αυτό θα κάνει
τη διεφθαρμένη σου διάθεση να εδραιωθεί βαθιά. Με τον τρόπο αυτόν, θα αναπτύξεις μέσα
σου κανόνες για την υπηρεσία προς τον Θεό, οι οποίοι βασίζονται κυρίως στο δικό σου
χαρακτήρα, και την εμπειρία που προέρχεται από την υπηρεσία σου, ανάλογα με τη δική σου
διάθεση. Αυτές είναι οι εμπειρίες και τα διδάγματα του ανθρώπου. Είναι η φιλοσοφία που
έχει ο άνθρωπος για τη ζωή στον κόσμο. Τέτοιου είδους άνθρωποι ανήκουν στους Φαρισαίους
και τους θρησκευτικούς αξιωματούχους. Αν δεν αφυπνιστούν και δεν μετανοήσουν, τότε
σίγουρα θα γίνουν οι ψευδόχριστοι και οι αντίχριστοι που εξαπατούν τους ανθρώπους κατά
τις έσχατες ημέρες. Οι ψευδόχριστοι και οι αντίχριστοι που προαναφέρθηκαν θα προκύψουν
από τέτοιους ανθρώπους. Αν εκείνοι που υπηρετούν τον Θεό ακολουθήσουν τον δικό τους
χαρακτήρα και πράξουν σύμφωνα με τη δική τους βούληση, τότε κινδυνεύουν να εκδιωχθούν
ανά πάσα στιγμή. Εκείνοι που εκμεταλλεύονται τα πολλά χρόνια εμπειρίας τους στην
υπηρεσία του Θεού με σκοπό να κερδίσουν τις καρδιές των άλλων, να τους κάνουν κήρυγμα
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και να τους περιορίσουν, και να χαίρουν της υψηλής τους εκτίμησης —και που ποτέ δεν
μετανοούν, ποτέ δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, ποτέ δεν αποκηρύσσουν τα οφέλη της
θέσης τους— αυτού του είδους οι άνθρωποι θα εκπέσουν ενώπιων του Θεού. Είναι άνθρωποι
του ίδιου είδους με τον Παύλο, εκμεταλλευόμενοι το κύρος τους και εκθειάζοντας τα
προσόντα τους. Ο Θεός δε θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αυτού του
είδους η υπηρεσία επεμβαίνει στο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι προτιμούν να προσκολλώνται
στο παλιό. Προσκολλώνται σε έννοιες του παρελθόντος, σε πράγματα του παρελθόντος. Αυτό
αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην υπηρεσία τους. Αν δεν μπορέσεις να απαλλαχθείς από αυτά,
θα στραγγαλίσουν ολόκληρη τη ζωή σου. Ο Θεός δε θα σε επαινέσει, ούτε στο ελάχιστο, ούτε
καν αν σπάσεις τα πόδια σου τρέχοντας ή την πλάτη σου κατά την εργασία σου, ούτε καν αν
γίνεις μάρτυρας κατά την υπηρεσία σου προς τον Θεό. Το αντίθετο: ο Θεός θα πει ότι είσαι
κάποιος που πράττει το κακό.
Από σήμερα, ο Θεός θα οδηγήσει στην τελείωση τυπικά εκείνους που δεν έχουν
θρησκευτικές αντιλήψεις, που είναι έτοιμοι να αφήσουν στην άκρη τον παλιό τους εαυτό και
που υπακούν τον Θεό με έναν απλοϊκό τρόπο, και εκείνους που λαχταρούν τον λόγο του Θεού.
Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να σηκωθούν και να υπηρετήσουν τον Θεό. Στον Θεό υπάρχει
ατέλειωτη αφθονία και απεριόριστη σοφία. Το εκπληκτικό έργο Του και ο πολύτιμος λόγος
Του αναμένουν ακόμα περισσότερους ανθρώπους να τα απολαύσουν. Όπως έχουν τα
πράγματα, εκείνοι που έχουν θρησκευτικές αντιλήψεις, εκείνοι που εκμεταλλεύονται το κύρος
τους και εκείνοι που δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στην άκρη δυσκολεύονται να
αποδεχτούν αυτά τα νέα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το Άγιο Πνεύμα να
οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αν κάποιος δεν είναι αποφασισμένος να
υπακούσει και δεν διψά για τον λόγο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσει να λάβει αυτά τα νέα
πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν απλώς όλο και πιο ανυπότακτοι, όλο και πιο πονηροί,
και θα καταλήξουν στον λάθος δρόμο. Πραγματοποιώντας το έργο Του τώρα, ο Θεός θα
εξυψώσει περισσότερους ανθρώπους που Τον αγαπούν στ’ αλήθεια και που μπορούν να
αποδεχτούν το νέο φως. Επίσης, θα αποκόψει εντελώς τους θρησκευτικούς αξιωματούχους
που επωφελούνται από την αρχαιότητά τους. Εκείνους που αντιστέκονται πεισματικά στην
αλλαγή: ο Θεός δεν θέλει ούτε έναν από αυτούς. Θέλεις να είσαι ένας από αυτούς; Εκτελείς
την υπηρεσία σου σύμφωνα με τις δικές σου προτιμήσεις, ή κάνεις αυτό που ζητά ο Θεός;
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Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζεις ο ίδιος για τον εαυτό σου. Είσαι ένας από τους
θρησκευτικούς αξιωματούχους, ή ένα νεογέννητο μωρό που οδηγήθηκε στην τελείωση από
τον Θεό; Πόση από την υπηρεσία σου επιδοκιμάζεται από το Άγιο Πνεύμα; Πόση από αυτήν
δεν πρόκειται ο Θεός ούτε καν να ενθυμείται; Μετά από τα πολλά χρόνια υπηρεσίας, πόσο
έχει αλλάξει η ζωή σου; Έχεις ξεκάθαρη θέση για όλα αυτά; Αν έχεις αληθινή πίστη, τότε θα
εκδιώξεις όλες τις θρησκευτικές αντιλήψεις που είχες στο παρελθόν και θα υπηρετήσεις τον
Θεό καλύτερα, με νέο τρόπο. Δεν είναι αργά να εγερθείς τώρα. Οι παλιές θρησκευτικές
αντιλήψεις θα στραγγαλίσουν την ανθρώπινη ζωή. Οι εμπειρίες που αποκτά το άτομο, θα το
οδηγήσουν μακριά από τον Θεό, για να κάνει πράγματα με τον δικό του τρόπο. Αν δεν
καταρρίψεις αυτά τα πράγματα, θα γίνουν εμπόδιο στην ανάπτυξή σου στη ζωή. Ο Θεός
οδηγεί πάντα στην τελείωση εκείνους που Τον υπηρετούν. Δεν τους εκδιώκει ελαφρά τη
καρδία. Αν αποδεχτείς αληθινά την κρίση και την παίδευση από τον λόγο του Θεού, αν βάλεις
στην άκρη τις παλιές σου θρησκευτικές πρακτικές και κανόνες κι αν πάψεις να χρησιμοποιείς
τις παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις ως μέτρο του λόγου του Θεού σήμερα, τότε μόνον θα
υπάρξει μέλλον για σένα. Μα αν προσκολληθείς στα πράγματα του παρελθόντος, αν
εξακολουθήσεις να τους δίνεις μεγάλη αξία, τότε δεν υπάρχει τρόπος να σωθείς. Ο Θεός δεν
ασχολείται καθόλου με τέτοιους ανθρώπους. Αν στ’ αλήθεια θέλεις να οδηγηθείς στην
τελείωση, τότε πρέπει να αποφασίσεις να εγκαταλείψεις εντελώς τα πάντα από το παρελθόν.
Ακόμα κι αν ό,τι γινόταν παλιά ήταν σωστό, ακόμα κι αν αποτελούσε έργο του Θεού, πρέπει
και πάλι να καταφέρεις να το παραμερίσεις και να πάψεις να προσκολλάσαι σ’ αυτό. Ακόμα κι
αν ήταν ξεκάθαρα το έργο του Αγίου Πνεύματος κι αν έγινε απευθείας από το Άγιο Πνεύμα,
σήμερα πρέπει να το παραμερίσεις. Δεν πρέπει να βασίζεσαι πλέον σ’ αυτό. Αυτό είναι που ο
Θεός απαιτεί. Τα πάντα πρέπει να ανανεωθούν. Με το έργο Του και τον λόγο, ο Θεός δεν
κάνει καμία αναφορά στα παλαιά πράγματα που ίσχυαν στο παρελθόν και δεν εμμένει στην
παλιά ιστορία. Ο Θεός είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλαιός. Δεν προσκολλάται ούτε
στον δικό Του λόγο από το παρελθόν, και αυτό καθιστά σαφές ότι ο Θεός δεν ακολουθεί
κανέναν κανόνα. Στην περίπτωση αυτή, ως ανθρώπινο ον, αν προσκολλάσαι πάντα σε
πράγματα από το παρελθόν, αρνούμενος να τα αφήσεις και τα εφαρμόζεις αυστηρά με
στερεοτυπικό τρόπο, ενώ ο Θεός δεν πράττει πλέον σύμφωνα με τους τρόπους του
παρελθόντος, τότε τα λόγια και τα έργα σου δεν προκαλούν ταραχή; Δεν έχεις γίνει εχθρός
του Θεού; Είσαι πρόθυμος να αφήσεις ολόκληρη τη ζωή σου να ναυαγήσει και να
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καταστραφεί λόγω αυτών των πραγμάτων του παρελθόντος; Αυτά τα παλιά πράγματα θα σε
καταστήσουν ένα άτομο που παρακωλύει το έργο του Θεού. Τέτοιου είδους άτομο θέλεις να
είσαι; Αν στ’ αλήθεια δεν το θες αυτό, τότε σταμάτησε γρήγορα αυτό που κάνεις και άλλαξε
ρότα· κάνε μια νέα αρχή. Ο Θεός δεν μνημονεύει την παρελθοντική σου υπηρεσία.

Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
Γιατί πιστεύεις στον Θεό; Οι περισσότεροι άνθρωποι σαστίζουν με αυτό το ερώτημα.
Έχουν πάντα δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον πρακτικό Θεό και τον Θεό
στους ουρανούς, που δείχνει ότι πιστεύουν στον Θεό, όχι με σκοπό να υπακούν, αλλά για να
λαμβάνουν συγκεκριμένα προνόμια ή να αποφύγουν τα δεινά της καταστροφής. Μόνο τότε
είναι σχετικά υπάκουοι, αλλά η υπακοή τους είναι υπό όρους, είναι για χάρη των δικών τους
προσωπικών προοπτικών και τους επιβάλλεται. Λοιπόν: γιατί πιστεύεις στον Θεό; Αν είναι
μόνο για χάρη των προοπτικών σου και της μοίρας σου, τότε καλύτερα για σένα να μην
πιστεύεις. Πίστη σαν κι αυτή είναι αυταπάτη, αυτό-επιβεβαίωση και αυτοεκτίμηση. Αν η
πίστη σου δεν χτιστεί επάνω στο θεμέλιο της υπακοής στον Θεό, τότε τελικά θα τιμωρηθείς,
ως αποτέλεσμα της εναντίωσής σου στον Θεό. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν αναζητούν την
υπακοή στον Θεό, μέσα από την πίστη τους εναντιώνονται στον Θεό. Ο Θεός ζητάει από τους
ανθρώπους να αναζητούν την αλήθεια, να διψούν για τον λόγο του Θεού και να τρώνε και να
πίνουν τον λόγο του Θεού και να τον κάνουν πράξη, ώστε να επιτύχουν την υπακοή στον Θεό.
Εάν τα κίνητρά σου είναι πραγματικά τέτοια, τότε ο Θεός σίγουρα θα σε επαινέσει και
σίγουρα θα είναι ευγενικός απέναντι σου. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό και
κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει. Εάν τα κίνητρά σου δεν είναι προς χάρη της υπακοής στον
Θεό και έχεις άλλους σκοπούς, τότε όλα όσα λες και κάνεις —οι προσευχές σου ενώπιον του
Θεού, ακόμη και κάθε πράξη σου— θα είναι σε αντίθεση με τον Θεό. Μπορεί να είσαι
γλυκομίλητος και ευγενής, κάθε μία πράξη και έκφρασή σου μπορεί να φαίνεται σωστή, ίσως
δείχνεις υπάκουος, αλλά όταν πρόκειται για τα κίνητρά σου και τις απόψεις σου για την πίστη
στον Θεό, ό,τι κάνεις είναι μοχθηρό και αντιτίθεται στον Θεό. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται
τόσο υπάκουοι σαν πρόβατα, αλλά οι καρδιές τους υποκρύπτουν κακές προθέσεις, είναι λύκοι
με προβιά προβάτου, προσβάλλουν άμεσα τον Θεό και ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανέναν
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από αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα θα αποκαλύψει τον καθένα από αυτούς, έτσι ώστε όλοι να
μπορούν να δουν ότι ο κάθε ένας από εκείνους που είναι υποκριτές σίγουρα θα γίνει απεχθής
και θα απορριφθεί από το Άγιο Πνεύμα. Μην ανησυχείς: ο Θεός θα αντιμετωπίσει και θα
αποφασίσει για κάθε έναν από αυτούς στην ώρα του.
Αν δεν μπορείς να αποδεχθείς το νέο φως του Θεού και δεν μπορείς να καταλάβεις όλα
όσα κάνει ο Θεός σήμερα, ώστε να μην τα αναζητήσεις ή να τα αμφισβητήσεις, να τα
κατακρίνεις ή να τα ελέγξεις εξονυχιστικά και να τα αναλύσεις, τότε δεν σε απασχολεί να
υπακούσεις στον Θεό. Αν, όταν το φως του εδώ και τώρα εμφανιστεί, εξακολουθείς να δίνεις
αξία στο φως του χθες και να αντιτίθεσαι στο νέο έργο του Θεού, τότε δεν είσαι τίποτε
περισσότερο από παράλογος —είσαι ένας από εκείνους που σκόπιμα εναντιώνονται στον Θεό.
Tο κλειδί για την υπακοή στον Θεό είναι να εκτιμάς το νέο φως και να είσαι ικανός να το
δεχτείς και να το εφαρμόσεις στην πράξη. Μόνο αυτό είναι πραγματική υπακοή. Όσοι δεν
έχουν τη βούληση να διψούν για τον Θεό, είναι ανίκανοι να τείνουν προς το να υπακούσουν
στον Θεό, και μπορούν μόνο να αντιταχθούν στον Θεό ως αποτέλεσμα της ικανοποίησης τους
με την υπάρχουσα κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπακούει στον Θεό, είναι
επειδή κατέχεται από αυτό που προηγήθηκε. Τα πράγματα που προηγήθηκαν έχουν δώσει
στους ανθρώπους κάθε είδους αντιλήψεις και ψευδαισθήσεις για τον Θεό, οι οποίες έχουν
γίνει η εικόνα του Θεού στο μυαλό τους. Συνεπώς, πιστεύουν στις δικές τους αντιλήψεις και
τα πρότυπα της δικής τους φαντασίας. Αν συγκρίνεις τον Θεό που πραγματοποιεί πραγματικό
έργο σήμερα, με τον Θεό της φαντασίας σου, τότε η πίστη σου προέρχεται από τον Σατανά
και είναι σύμφωνη με τις δικές σου προτιμήσεις· ο Θεός δεν θέλει τέτοιου είδους πίστη.
Ανεξάρτητα από το πόσο ανωτέρου επιπέδου είναι τα διαπιστευτήρια τους και ανεξάρτητα
από την αφοσίωσή τους —ακόμα κι αν έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους στο έργο Του
και έχουν μαρτυρήσει— ο Θεός δεν εγκρίνει κανέναν με τέτοια πίστη. Απλώς τους δείχνει λίγη
χάρη και τους επιτρέπει να την απολαμβάνουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Άνθρωποι σαν
κι αυτούς δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν την αλήθεια στην πράξη, το Άγιο Πνεύμα δεν
εργάζεται μέσα τους και ο Θεός θα τους εξαλείψει όλους έναν-έναν, με τη σειρά. Ανεξάρτητα
από το αν είναι ηλικιωμένοι ή νέοι, εκείνοι που δεν υπακούν στον Θεό μέσα από την πίστη
τους και έχουν λανθασμένα κίνητρα, είναι εκείνοι που αντιτίθενται και διακόπτουν, και
τέτοιου είδους άνθρωποι αναμφισβήτητα θα εξαλειφθούν από τον Θεό. Όσοι δεν
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επιδεικνύουν την παραμικρή υπακοή στον Θεό, οι οποίοι μόλις κι αναγνωρίζουν το όνομα του
Θεού και έχουν κάποια αίσθηση της στοργής και της αγάπης του Θεού, αλλά παρόλα αυτά δεν
συμβαδίζουν με τα βήματα του Αγίου Πνεύματος και δεν υπακούν στο παρόν έργο και τον
λόγο του Αγίου Πνεύματος· τέτοιοι άνθρωποι ζουν εν μέσω της Θείας Χάριτος και δεν θα
κερδηθούν και οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην
τελείωση μέσα από την υπακοή τους, μέσα από τη βρώση, την πόση και την απόλαυση του
λόγου του Θεού, καθώς και μέσα από την ταλαιπωρία και τον εξευγενισμό στη ζωή τους.
Μόνο μέσω μιας πίστης όπως αυτή μπορεί να αλλάξει η διάθεση των ανθρώπων, μόνο τότε
μπορούν να κατέχουν την αληθινή γνώση του Θεού. Να μην είσαι ικανοποιημένος με το να
ζεις μέσα στις χάρες του Θεού, να διψάς ενεργά για την αλήθεια, ψάχνοντας για την αλήθεια
και επιδιώκοντας να κερδηθείς από τον Θεό. Αυτή είναι η σημασία του να υπακούς συνειδητά
στον Θεό· αυτό ακριβώς είναι το είδος της πίστης που θέλει ο Θεός. Οι άνθρωποι που δεν
κάνουν τίποτα περισσότερο από να απολαμβάνουν τις χάρες του Θεού, δεν μπορούν να
γίνουν τέλειοι ή να αλλάξουν, και η υπακοή τους, η ευσέβειά τους, η αγάπη και η υπομονή
τους είναι όλα επιφανειακά. Εκείνοι που μόνο απολαμβάνουν τις χάρες του Θεού δεν
μπορούν πραγματικά να γνωρίσουν τον Θεό, και ακόμη και όταν γνωρίσουν τον Θεό, η γνώση
τους είναι επιφανειακή και λένε πράγματα όπως ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο ή ότι ο Θεός
είναι συμπονετικός προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τη ζωή του ανθρώπου και
δεν δείχνει οι άνθρωποι να γνωρίζουν πραγματικά τον Θεό. Αν, όταν ο λόγος του Θεού τους
εξευγενίσει ή όταν τους βρίσκουν οι δοκιμασίες Του, οι άνθρωποι αδυνατούν να υπακούν
στον Θεό —κι αν, αντιθέτως, γίνονται δύσπιστοι και αποτυγχάνουν— τότε δεν είναι ούτε στο
ελάχιστο υπάκουοι. Μέσα τους έχουν πολλούς κανόνες και περιορισμούς, σχετικά με την
πίστη στον Θεό, παλιές εμπειρίες που είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων πίστης ή διάφορα
δόγματα βασισμένα στη Βίβλο. Θα μπορούσαν άνθρωποι όπως αυτοί να υπακούν τον Θεό;
Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ανθρώπινα πράγματα, πώς θα μπορούσαν να υπακούσουν
στον Θεό; Όλοι υπακούν σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις τους, θα μπορούσε ο Θεός
να επιθυμεί μια τέτοια υπακοή; Αυτό δεν είναι υπακοή στον Θεό, αλλά, σύμφωνα με το
δόγμα, είναι ικανοποίηση και παρηγοριά του εαυτού σου. Αν υποστηρίξεις ότι αυτό είναι
υπακοή στον Θεό, δεν Τον βλασφημείς; Είσαι ένας αιγύπτιος Φαραώ, διαπράττεις το κακό και
συντάσσεσαι ρητά στο έργο της εναντίωσης στον Θεό· είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει τέτοια
υπηρεσία; Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βιαστείς και να μετανοήσεις και να
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αποκτήσεις κάποια αυτογνωσία. Αν όχι, θα ήταν καλύτερα να πας σπίτι σου: αυτό θα κάνει
περισσότερο καλό για εσένα, παρά η υπηρεσία σου προς τον Θεό, δεν θα διακόπτεις και δεν
θα ενοχλείς, θα γνωρίζεις τη θέση σου και θα ζεις καλά· δεν θα ήταν καλύτερα έτσι; Με αυτόν
τον τρόπο θα αποφύγεις να αντιταχτείς στον Θεό και να τιμωρηθείς!

Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ
σημαντική
Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και ικανοποιούν τον Θεό αγγίζοντας
το Πνεύμα του Θεού με την καρδιά τους, επιτυγχάνοντας, έτσι, την ικανοποίησή Του, και
χρησιμοποιώντας την καρδιά τους για να έρχονται σε επαφή με τα λόγια του Θεού, κι έτσι να
συγκινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια κανονική πνευματική
ζωή και να δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την
καρδιά σου σε Αυτόν. Μόνο αφότου έχεις γαληνέψει την καρδιά σου ενώπιόν Του και έχεις
δώσει ολόκληρη την καρδιά σου σε Αυτόν, θα είσαι σταδιακά σε θέση να αναπτύξεις μια
κανονική πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την
καρδιά τους, και αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το φορτίο Του
ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό, κάτι που συνιστά κλασικό
τρόπο συμπεριφοράς των θρησκευόμενων ανθρώπων, και δεν μπορούν να λάβουν τον έπαινο
του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από ένα τέτοιο άτομο· ένας τέτοιου είδους
άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού, σαν ένα
διακοσμητικό στον οίκο του Θεού, κάτι περιττό και άχρηστο. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτό
το είδος ανθρώπου. Ένα τέτοιο άτομο, όχι μόνο δεν παρέχει τη δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα
να εργαστεί μέσα του, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν αξίζει να τελειωθεί. Αυτός ο τύπος
ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα «νεκροζώντανος». Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα
που να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλοι τους, αντιθέτως, έχουν
καταληφθεί και διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά. Ο Θεός θα απομακρύνει αυτούς τους
ανθρώπους. Επί του παρόντος, κατά την αξιοποίηση των ανθρώπων, το Άγιο Πνεύμα δεν
χρησιμοποιεί μόνο εκείνα τα μέρη τους που είναι επιθυμητά προκειμένου να επιτύχει
πράγματα, αλλά οδηγεί, επίσης, στην τελείωση και αλλάζει τα ανεπιθύμητα μέρη τους. Εάν η
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καρδιά σου μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό και να παραμείνει γαλήνια μπροστά Του,
τότε θα έχεις την ευκαιρία και τα προσόντα να αξιοποιηθείς από το Άγιο Πνεύμα, να λάβεις
τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και, ακόμη περισσότερο, θα έχεις την
ευκαιρία το Άγιο Πνεύμα να διορθώσει τις ατέλειές σου. Όταν δίνεις την καρδιά σου στον
Θεό, από τη θετική πλευρά, μπορείς να επιτύχεις βαθύτερη είσοδο και ένα υψηλότερο
επίπεδο διορατικότητας· από την αρνητική πλευρά, θα κατανοήσεις καλύτερα τα ελαττώματα
και τις ατέλειές σου, θα είσαι πιο πρόθυμος να επιζητήσεις την ικανοποίηση του θελήματος
του Θεού και δεν θα είσαι παθητικός, αλλά θα εισέλθεις ενεργά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα
γίνεις σωστός άνθρωπος. Με την προϋπόθεση ότι η καρδιά σου είναι σε θέση να παραμένει
ήρεμη ενώπιον του Θεού, το βασικό για το αν θα λάβεις ή όχι τον έπαινο του Αγίου
Πνεύματος και για το αν θα ευαρεστήσεις ή όχι τον Θεό, είναι το κατά πόσο μπορείς να
εισέλθεις ενεργά. Όταν το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει και χρησιμοποιεί ένα άτομο, ποτέ δεν το
κάνει αρνητικό, αλλά πάντα το κάνει να προοδεύει ενεργά. Παρόλο που αυτό το άτομο έχει
αδυναμίες, μπορεί να αποφεύγει να βασίζει τον τρόπο ζωής του σε αυτές τις αδυναμίες.
Μπορεί να αποφεύγει να καθυστερεί την ανάπτυξη στη ζωή του και να συνεχίζει να επιζητά
την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού. Αυτό αποτελεί προδιαγραφή. Εάν μπορείς να το
επιτύχεις αυτό, αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι έχεις αποκτήσει την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος. Εάν ένα άτομο είναι πάντα αρνητικό και αν, αφότου μάλιστα λάβει διαφώτιση
και γνωρίσει τελικά τον εαυτό του, παραμένει αρνητικό και παθητικό και ανίκανο να ορθώσει
ανάστημα και να ενεργήσει σε σύμπνοια με τον Θεό, τότε αυτός ο τύπος ατόμου λαμβάνει
μόνο τη χάρη του Θεού, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μαζί του. Όταν ένα άτομο είναι
αρνητικό, αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του δεν έχει στραφεί στον Θεό και το πνεύμα του δεν
έχει συγκινηθεί από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.
Μπορεί να διαπιστωθεί από την εμπειρία ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι
να γαληνεύει κανείς την καρδιά του ενώπιον του Θεού. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά
την πνευματική ζωή των ανθρώπων και την ανάπτυξη στη ζωή τους. Μόνο εάν η καρδιά σου
βρίσκεται σε ειρήνη ενώπιον του Θεού, η επιδίωξη της αλήθειας και των αλλαγών στη
διάθεσή σου θα καρποφορήσει. Επειδή έρχεσαι ενώπιον του Θεού κουβαλώντας ένα φορτίο
και επειδή διαρκώς αισθάνεσαι ότι έχεις πάρα πολλές ελλείψεις, ότι υπάρχουν πολλές
αλήθειες που πρέπει να γνωρίσεις, πολλή πραγματικότητα που πρέπει να ζήσεις, και ότι θα
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πρέπει να μεριμνάς για το θέλημα του Θεού με κάθε τρόπο —αυτά τα πράγματα είναι πάντα
στο μυαλό σου. Είναι σαν να σε πιέζουν με τέτοια δύναμη, ώστε να μην μπορείς να
αναπνεύσεις, κι έτσι αισθάνεσαι βαριά την καρδιά σου (παρόλο που δεν είσαι σε αρνητική
κατάσταση). Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να δεχθούν τη διαφώτιση των λόγων
του Θεού και να συγκινηθούν από το Πνεύμα του Θεού. Εξαιτίας του φορτίου τους, επειδή
είναι βαριά η καρδιά τους και, μπορεί να ειπωθεί, εξαιτίας του τιμήματος που έχουν πληρώσει
και των βασάνων που έχουν υποφέρει ενώπιον του Θεού, λαμβάνουν τη διαφώτιση και τη
φώτισή Του. Διότι ο Θεός δεν επιφυλάσσει σε κανέναν ειδική μεταχείριση. Είναι πάντα
δίκαιος στο πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, αλλά ούτε και προσφέρει στους
ανθρώπους αυθαίρετα ή άνευ όρων. Αυτή είναι μία πτυχή της δίκαιης διάθεσής Του. Στην
πραγματική ζωή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη φτάσει σ’ αυτήν τη σφαίρα. Αν
μη τι άλλο, η καρδιά τους δεν έχει ακόμη στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό, και έτσι δεν
έχει υπάρξει ακόμα μεγάλη αλλαγή στη διάθεση της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει επειδή ζουν
μόνο μέσα στη χάρη του Θεού και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι άνθρωποι ούτως ώστε να αξιοποιούνται από τον
Θεό είναι τα εξής: Η καρδιά τους στρέφεται προς τον Θεό, επωμίζονται το φορτίο των λόγων
του Θεού, η καρδιά τους είναι γεμάτη λαχτάρα και έχουν αποφασίσει να αναζητήσουν την
αλήθεια. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και
συχνά αποκτούν διαφώτιση και φώτιση. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός εμφανίζονται
εξωτερικά να είναι παράλογοι και να μην έχουν κανονικές σχέσεις με τους άλλους, αν και
μιλάνε με ευγένεια, δεν μιλάνε απρόσεκτα και μπορούν πάντα να κρατούν την καρδιά τους
γαλήνια ενώπιον του Θεού. Ακριβώς αυτό το είδος ανθρώπου είναι επαρκές για να
χρησιμοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ο «παράλογος» άνθρωπος για τον οποίο μιλάει ο
Θεός, μοιάζει να μην έχει κανονικές σχέσεις με τους άλλους και δεν δίνει τη δέουσα προσοχή
στην εξωτερική έκφραση της αγάπης ή της άσκησης, αλλά όταν επικοινωνεί πνευματικά
θέματα, είναι σε θέση να ανοίγει την καρδιά του και να παρέχει ανιδιοτελώς στους άλλους τη
φώτιση και τη διαφώτιση που έχει αποκτήσει από την πραγματική εμπειρία του ενώπιον του
Θεού. Έτσι εκφράζει την αγάπη του για τον Θεό και ικανοποιεί το θέλημα του Θεού. Όταν
όλοι οι άλλοι τον συκοφαντούν και τον γελοιοποιούν, είναι σε θέση να αποφεύγει να
ελέγχεται από έξωθεν ανθρώπους, ζητήματα ή πράγματα, και μπορεί να παραμένει γαλήνιος
ενώπιον του Θεού. Ένα τέτοιο πρόσωπο φαίνεται να έχει τη δική του μοναδική
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διορατικότητα. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, η καρδιά του δεν εγκαταλείπει ποτέ
τον Θεό. Όταν οι άλλοι κουβεντιάζουν χαρούμενα και καλαμπουρίζουν, η καρδιά του
παραμένει ενώπιον του Θεού, αναλογίζεται τον λόγο του Θεού ή απευθύνει σιωπηλά
προσευχή στον Θεό μέσα στην καρδιά του, αναζητώντας τις προθέσεις του Θεού. Ποτέ δεν
δίνει σημασία στη διατήρηση κανονικών σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. Ένα τέτοιο
πρόσωπο φαίνεται να μην έχει φιλοσοφία για τη ζωή. Από έξω, αυτό το πρόσωπο είναι
ζωντανό, αξιολάτρευτο και αθώο, αλλά κατέχει και μια αίσθηση ηρεμίας. Αυτή είναι η
ομοιότητα του είδους του ατόμου που χρησιμοποιεί ο Θεός. Πράγματα όπως η φιλοσοφία για
τη ζωή ή η «κοινή λογική» απλώς δεν λειτουργούν σε αυτόν τον τύπο ανθρώπου· αυτός ο
τύπος ανθρώπου έχει αφιερώσει ολόκληρη την καρδιά του στον λόγο του Θεού, και φαίνεται
να έχει μόνο τον Θεό στην καρδιά του. Αυτός είναι ο τύπος του ανθρώπου στον οποίο ο Θεός
αναφέρεται ως άνθρωπο «χωρίς λογική», και είναι ακριβώς ο τύπος ανθρώπου που
χρησιμοποιεί ο Θεός. Το χαρακτηριστικό ενός ατόμου που χρησιμοποιείται από τον Θεό είναι:
Ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου, η καρδιά του είναι πάντα ενώπιον του Θεού και, ανεξάρτητα
από το πόσο ανήθικοι είναι οι άλλοι, πόσο παραδίδονται στη λαγνεία και στη σάρκα τους, η
καρδιά του παραμένει διαρκώς με τον Θεό και ο ίδιος δεν ακολουθεί το πλήθος. Μόνο αυτός ο
τύπος ανθρώπου είναι κατάλληλος για χρήση από τον Θεό και μόνο αυτός ο τύπος ανθρώπου
οδηγείται στην τελείωση από το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν είσαι σε θέση να επιτύχεις αυτά τα
πράγματα, τότε δεν έχεις τα προσόντα να αποκτηθείς από τον Θεό και να τελειωθείς από το
Άγιο Πνεύμα.
Εάν θέλεις να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε η καρδιά σου πρέπει να στραφεί
στον Θεό. Έχοντας αυτό ως βάση, θα έχεις μια κανονική σχέση και με τους άλλους
ανθρώπους. Αν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε ανεξάρτητα από το τι κάνεις για να
διατηρήσεις τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά
εργάζεσαι ή πόση ενέργεια καταβάλλεις, όλα θα σχετίζονται απλώς με μια ανθρώπινη
φιλοσοφία για τη ζωή. Διατηρείς τη θέση σου μεταξύ των ανθρώπων μέσα από μια ανθρώπινη
προοπτική και μια ανθρώπινη φιλοσοφία, έτσι ώστε να σε επαινούν οι άνθρωποι, αλλά δεν
ακολουθείς τον λόγο του Θεού για να δημιουργήσεις κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους.
Εάν δεν εστιάζεις στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, αλλά διατηρείς μια κανονική σχέση με
τον Θεό, αν είσαι πρόθυμος να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό και να μάθεις να Τον
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υπακούς, τότε, φυσικά, οι σχέσεις σου με όλους τους ανθρώπους θα γίνουν κανονικές. Με
αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις αυτές δεν εδραιώνονται στη σάρκα, αλλά πάνω στην αγάπη του
Θεού. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σαρκικές αλληλεπιδράσεις, αλλά στο πνεύμα υπάρχει
συναναστροφή, αμοιβαία αγάπη, αμοιβαία παρηγοριά και φροντίδα του ενός για τον άλλο.
Όλα αυτά γίνονται βάσει μιας καρδιάς που ικανοποιεί τον Θεό. Αυτές οι σχέσεις δεν
διατηρούνται στηριζόμενες σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία για τη ζωή, αλλά διαμορφώνονται
πολύ φυσικά κουβαλώντας ένα φορτίο για τον Θεό. Δεν απαιτούν ανθρωπογενή προσπάθεια.
Πρέπει μόνο να ασκείσαι σύμφωνα με τις αρχές του λόγου του Θεού. Είσαι πρόθυμος να
μεριμνάς για το θέλημα του Θεού; Είσαι πρόθυμος να είσαι άνθρωπος «χωρίς λογική»
ενώπιον του Θεού; Είσαι πρόθυμος να δώσεις εξ ολοκλήρου την καρδιά σου στον Θεό και να
ξεχάσεις τη θέση σου ανάμεσα στους ανθρώπους; Από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους
έχεις επαφή, με ποιους έχεις τις καλύτερες σχέσεις; Με ποιους έχεις τις χειρότερες σχέσεις;
Είναι κανονικές οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους; Αντιμετωπίζεις όλους τους ανθρώπους με
τον ίδιο τρόπο; Οι σχέσεις σου με τους άλλους συντηρούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία σου
για τη ζωή ή οικοδομούνται πάνω στην αγάπη του Θεού; Όταν κάποιος δεν δίνει την καρδιά
του στον Θεό, τότε το πνεύμα του αμβλύνεται, γίνεται απαθές και ασυνείδητο. Ένας τέτοιου
είδους άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ τα λόγια του Θεού και δεν θα έχει ποτέ κανονική
σχέση με τον Θεό· η διάθεση αυτού του είδους ανθρώπου δεν θα αλλάξει ποτέ. Η αλλαγή της
διάθεσης κάποιου είναι η διαδικασία του να δώσει κάποιος την καρδιά του εξ ολοκλήρου στον
Θεό και να λάβει διαφώτιση και φώτιση από τα λόγια του Θεού. Το έργο του Θεού μπορεί να
επιτρέψει σε κάποιον να εισέλθει ενεργά, καθώς και να του επιτρέψει να απαλλαγεί από τις
αρνητικές πτυχές του αφού αποκτήσει γνώσεις σχετικά με αυτές. Όταν φτάσεις στο σημείο να
δώσεις την καρδιά σου στον Θεό, τότε θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς κάθε ανεπαίσθητη
κίνηση μέσα στο πνεύμα σου και θα γνωρίζεις κάθε διαφώτιση και φώτιση που λαμβάνεις από
τον Θεό. Κράτα το αυτό, και θα εισέλθεις σταδιακά στο μονοπάτι που οδηγεί στην τελείωση
από το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο γαλήνια μπορεί να είναι η καρδιά σου ενώπιον του Θεού, τόσο
πιο ευαίσθητο και ντελικάτο θα είναι το πνεύμα σου και τόσο περισσότερο θα είναι σε θέση
να αντιληφθεί πώς συγκινείται από το Άγιο Πνεύμα, και κατόπιν η σχέση σου με τον Θεό θα
γίνεται όλο και πιο κανονική. Μια κανονική σχέση μεταξύ των ανθρώπων δημιουργείται όταν
δίνουν την καρδιά τους στον Θεό, και όχι μέσω ανθρώπινης προσπάθειας. Χωρίς τον Θεό
στην καρδιά τους, οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι απλώς σχέσεις της
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σάρκας. Δεν είναι κανονικές, αλλά αντιθέτως, υποκύπτουν στη λαγνεία. Είναι σχέσεις τις
οποίες ο Θεός απεχθάνεται, τις οποίες αποστρέφεται. Εάν λες ότι το πνεύμα σου έχει
συγκινηθεί, αλλά διαρκώς θέλεις να συναναστρέφεσαι ανθρώπους τους οποίους συμπαθείς,
τους οποίους εκτιμάς, ενώ εάν υπάρχει κάποιος άλλος που αναζητά, αλλά δεν τον συμπαθείς,
και μάλιστα είσαι προκατειλημμένος εναντίον του και δεν είσαι διατεθειμένος να συζητήσεις
με αυτόν, αυτό είναι επιπλέον απόδειξη ότι είσαι υποχείριο των συναισθημάτων σου και δεν
έχεις σε καμία περίπτωση κανονική σχέση με τον Θεό. Προσπαθείς να εξαπατήσεις τον Θεό
και να συγκαλύψεις τη δική σου ασχήμια. Ακόμα κι αν μπορείς να μοιραστείς κάτι που έχεις
κατανοήσει, αλλά έχεις λανθασμένες προθέσεις, τότε ό,τι κάνεις είναι καλό μόνο σύμφωνα με
τα ανθρώπινα πρότυπα. Ο Θεός δεν θα σε επαινέσει —ενεργείς σύμφωνα με τη σάρκα, όχι
σύμφωνα με το φορτίο του Θεού. Αν είσαι σε θέση να γαληνέψεις την καρδιά σου μπροστά
στον Θεό και να έχεις κανονικές αλληλεπιδράσεις με όλους όσοι αγαπούν τον Θεό, μόνο τότε
είσαι κατάλληλος προς χρήση από τον Θεό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το πώς
συσχετίζεσαι με τους άλλους, δεν θα το κάνεις σύμφωνα με μια φιλοσοφία για τη ζωή, αλλά
ενώπιον του Θεού, ζώντας με τρόπο τέτοιον που θα μεριμνάς για το φορτίο Του. Πόσοι τέτοιοι
άνθρωποι βρίσκονται ανάμεσά σας; Είναι οι σχέσεις σου με τους άλλους πραγματικά
κανονικές; Σε τι βάση οικοδομούνται; Πόσες φιλοσοφίες για τη ζωή υπάρχουν μέσα σου;
Έχουν αποβληθεί; Εάν η καρδιά σου δεν μπορεί να στραφεί εξ ολοκλήρου στον Θεό, τότε δεν
είσαι του Θεού —προέρχεσαι από τον Σατανά και τελικά θα επιστραφείς στον Σατανά. Δεν
είσαι άξιος να ανήκεις στον λαό του Θεού. Όλα αυτά πρέπει να τα αναλογιστείς προσεκτικά.

Μια κανονική πνευματική ζωή οδηγεί τους ανθρώπους στον
σωστό δρόμο
Έχετε διανύσει μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του μονοπατιού ενός πιστού στον Θεό, και
δεν έχετε εισέλθει ακόμη στον σωστό δρόμο, οπότε απέχετε ακόμη πολύ από τα να επιτύχετε
το πρότυπο του Θεού. Τη στιγμή αυτήν, το ανάστημά σας δεν είναι αρκετό για να
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ικανοποιήσει τις απαιτήσεις Του. Λόγω του επιπέδου σας και της διεφθαρμένης φύσης σας,
αντιμετωπίζετε πάντοτε το έργο του Θεού απερίσκεπτα· δεν το παίρνετε στα σοβαρά. Αυτό
είναι το πιο σοβαρό μειονέκτημά σας. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να βρει το μονοπάτι στο
οποίο πορεύεται το Άγιο Πνεύμα· οι περισσότεροι από εσάς δεν το κατανοούν και δεν
μπορούν να το δουν ξεκάθαρα. Επίσης, οι περισσότεροι από εσάς δεν δίνουν προσοχή στο
θέμα αυτό, πολύ λιγότερο δε, το παίρνουν στα σοβαρά. Αν συνεχίσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ζώντας μέσα στην άγνοια για το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε το μονοπάτι που παίρνετε
ως πιστοί στον Θεό θα είναι μάταιο. Αυτό συμβαίνει διότι δεν κάνετε ό,τι μπορείτε για να
αναζητήσετε την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού και δεν συνεργάζεστε καλά με τον Θεό.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει εργαστεί πάνω σου ή ότι το Άγιο Πνεύμα δεν σ’ έχει
συγκινήσει. Σημαίνει ότι είσαι τόσο απρόσεχτος που δεν παίρνεις το έργο του Αγίου
Πνεύματος στα σοβαρά. Πρέπει άμεσα να αντιστρέψεις αυτήν την κατάσταση και να
περπατήσεις στο μονοπάτι πάνω στο οποίο το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους ανθρώπους. Αυτό
είναι το κυρίως θέμα για σήμερα. «Το μονοπάτι πάνω στο οποίο το Άγιο Πνεύμα οδηγεί»
αναφέρεται στην απόκτηση διαφώτισης εν πνεύματι· στην κατοχή γνώσης για τον λόγο του
Θεού· στην απόκτηση διαύγειας για το μονοπάτι εμπρός· στην ικανότητα εισόδου στην
αλήθεια βήμα-βήμα· και στην απόκτηση μεγαλύτερης γνώσης για τον Θεό. Το μονοπάτι πάνω
στο οποίο το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους ανθρώπους είναι κυρίως ένα μονοπάτι προς μια πιο
ξεκάθαρη κατανόηση του λόγου του Θεού, χωρίς παρεκκλίσεις και παρανοήσεις, και όσοι
πορεύονται σ’ αυτό βαδίζουν ευθεία μπροστά. Για να το επιτύχετε αυτό, θα πρέπει να
εργαστείτε αρμονικά με τον Θεό, να βρείτε ένα σωστό μονοπάτι για να το κάνετε πράξη και
να περπατήσετε το μονοπάτι στο οποίο ηγείται το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αφορά τη συνεργασία
από την πλευρά του ανθρώπου: δηλαδή, τι πρέπει να κάνετε για να πληροίτε τις απαιτήσεις
του Θεού και πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε για να εισέλθετε στον σωστό δρόμο της πίστης
στον Θεό.
Το να περπατά κανείς στο μονοπάτι που ηγείται το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φαίνεται
περίπλοκο, αλλά θα σου φανεί πολύ πιο απλό όταν κατανοήσεις το μονοπάτι της πράξης.
Γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλα όσα απαιτεί ο Θεός από εκείνους —δεν
είναι ότι προσπαθεί κιόλας να μάθει στα γουρούνια να πετούν. Σε κάθε περίσταση, ο Θεός
επιζητά να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων και να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους. Όλοι
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σας πρέπει να το καταλάβετε αυτό· μην παρεξηγείτε τον Θεό. Οι άνθρωποι καθοδηγούνται
σύμφωνα με τον λόγο του Θεού στο μονοπάτι όπου βαδίζει το Άγιο Πνεύμα. Όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να δώσετε την καρδιά σας στον Θεό. Συνιστά
προϋπόθεση για να περπατήσετε στο μονοπάτι στο οποίο ηγείται το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
το κάνετε αυτό ώστε να εισέλθετε στον σωστό δρόμο. Πώς επιτελεί κάποιος το έργο τού να
δίνει την καρδιά του στον Θεό συνειδητά; Στην καθημερινότητά σας, όταν βιώνετε το έργο
του Θεού και προσεύχεστε σ’ Εκείνον, το κάνετε απερίσκεπτα —προσεύχεστε στον Θεό ενόσω
εργάζεστε. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δίνει κανείς την καρδιά του στον Θεό; Σκέφτεστε τα
ζητήματα του οίκου σας ή τα θέματα της σάρκας· είστε πάντοτε δίγνωμοι. Μπορεί αυτό να
σημαίνει ότι γαληνεύεις την καρδιά σου υπό την παρουσία του Θεού; Αυτό συμβαίνει επειδή η
καρδιά σου είναι διαρκώς προσηλωμένη σε εξωτερικά ζητήματα και δεν είναι σε θέση να
επιστρέψει ενώπιον του Θεού. Αν θέλεις πραγματικά να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον
του Θεού, τότε πρέπει να επιτελέσεις το έργο της συνειδητής συνεργασίας. Τουτέστιν,
καθένας από εσάς πρέπει να βρει χρόνο για την πνευματική του άσκηση, μια ώρα που βάζετε
κατά μέρος ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα· ηρεμήστε την καρδιά σας και γαληνέψτε
ενώπιον του Θεού. Όλοι πρέπει να κρατούν τις δικές τους σημειώσεις για την πνευματική
τους άσκηση, όπου θα καταγράφουν τη γνώση τους για τα λόγια του Θεού και πώς
συγκινήθηκε το πνεύμα τους, ανεξάρτητα από το αν όσα γράφουν είναι βαθυστόχαστα ή
επιφανειακά· όλοι πρέπει να γαληνεύουν συνειδητά την καρδιά τους ενώπιον του Θεού. Αν
μπορείς να αφιερώσεις μία ή δύο ώρες κάθε μέρα στην αληθινή πνευματική ζωή, τότε θα
νιώσεις ότι η ζωή σου εκείνη την ημέρα έχει εμπλουτιστεί και η καρδιά σου θα είναι φωτεινή
και διαυγής. Αν ζεις αυτού του είδους την πνευματική ζωή καθημερινά, τότε η καρδιά σου θα
είναι σε θέση να επιστρέφει στην κατοχή του Θεού περισσότερο, το πνεύμα σου θα γίνεται
ολοένα και πιο δυνατό, η κατάστασή σου θα βελτιώνεται διαρκώς, εσύ θα γίνεις περισσότερο
ικανός να πορεύεσαι στο μονοπάτι στο οποίο ηγείται το Άγιο Πνεύμα, και ο Θεός θα σου
παρέχει περισσότερες ευλογίες. Ο σκοπός της πνευματικής σας ζωής είναι να κερδίζετε
συνειδητά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός δεν είναι να τηρείς κανόνες ή να
διεξάγεις θρησκευτικές τελετουργίες, αλλά να ενεργείς πραγματικά σε συμφωνία με τον Θεό,
να πειθαρχείς αληθινά το σώμα σου —αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, οπότε θα πρέπει
να βάλετε όλες σας τις δυνάμεις για να το καταφέρετε. Όσο καλύτερη είναι η συνεργασία σου
και όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλλεις, τόσο περισσότερο θα είναι σε θέση η καρδιά
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σου να επιστρέψει στον Θεό και τόσο περισσότερο θα είσαι σε θέση να γαληνέψεις την
καρδιά σου ενώπιόν Του. Μόλις φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο Θεός θα κερδίσει
πλήρως την καρδιά σου. Κανείς δεν θα μπορεί να ταλαντεύσει ή να κυριεύσει την καρδιά σου,
και θα ανήκεις ολοκληρωτικά στον Θεό. Αν πορεύεσαι σ’ αυτό το μονοπάτι, τότε ο λόγος του
Θεού θα αποκαλύπτεται σ’ εσένα ανά πάσα στιγμή και θα σε διαφωτίζει σε όλα όσα δεν
καταλαβαίνεις —όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της συνεργασίας σου. Γι’ αυτό,
ο Θεός λέει διαρκώς: «Θα ανταμείψω διπλά όλους όσοι ενεργούν σε συμφωνία μ’ Εμένα».
Πρέπει να δείτε ξεκάθαρα το μονοπάτι αυτό. Αν επιθυμείτε να πορευτείτε στο σωστό
μονοπάτι, τότε πρέπει να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να ικανοποιήσετε τον Θεό.
Πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να επιτύχετε μια πνευματική ζωή. Στην αρχή, ίσως δεν
μπορέσεις να επιτύχεις σπουδαία αποτελέσματα κατά την επιδίωξη αυτήν, αλλά δεν πρέπει
να επιτρέψεις στον εαυτό σου να χειροτερεύσει ή να βυθιστεί στην αρνητικότητα —πρέπει να
συνεχίσεις να εργάζεσαι σκληρά! Όσο περισσότερο ζεις μια πνευματική ζωή, τόσο
περισσότερο η καρδιά σου θα κατακλύζεται από τα λόγια του Θεού, θα νοιάζεται διαρκώς για
τα ζητήματα αυτά και θα κουβαλά διαρκώς το φορτίο αυτό. Κατόπιν τούτου, αποκάλυψε την
πιο ενδόμυχη αλήθεια σου στον Θεό μέσω της πνευματικής σου ζωής· πες Του τι είσαι
πρόθυμος να κάνεις, τι σκέφτεσαι, τι κατανοείς από τον λόγο Του και τι άποψη έχεις για
αυτόν. Μην αποκρύψεις τίποτα, ούτε το ελάχιστο! Κάνε πράξη το να λες τα λόγια μέσα σου
και αποκάλυψε τα αληθινά σου αισθήματα στον Θεό· αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, τότε μη
διστάσεις να το πεις. Όσο περισσότερο μιλάς κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο θα
νιώθεις την ομορφιά του Θεού, και η καρδιά σου θα Τον πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.
Όταν συμβεί αυτό, θα νιώσεις ότι ο Θεός σού είναι πιο αγαπητός απ’ ό,τι οποιοσδήποτε άλλος.
Δεν θα φύγεις ποτέ από το πλευρό του Θεού, ό,τι κι αν συμβεί. Αν κάνεις πράξη αυτού του
είδους την πνευματική άσκηση σε καθημερινή βάση και δεν τη βγάλεις απ’ το μυαλό σου,
αλλά τη δεις ως ένα ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας στη ζωή σου, τότε ο λόγος του Θεού θα
κυριεύσει την καρδιά σου. Αυτό σημαίνει να σε έχει συγκινήσει το Άγιο Πνεύμα. Θα είναι σαν
ο Θεός να κατείχε την καρδιά σου ανέκαθεν, σαν να υπήρχε πάντοτε στην καρδιά σου αυτό
που αγαπάς. Κανείς δεν μπορεί να σου το πάρει αυτό. Όταν συμβεί αυτό, ο Θεός θα ζει
αληθινά μέσα σου και θα έχει μια θέση μέσα στην καρδιά σου.
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Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί
Ποια είναι η οδός δια της οποίας ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση; Ποιες
πτυχές περιλαμβάνονται; Είσαι διατεθειμένος να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό;
Είσαι διατεθειμένος να δεχτείς την κρίση και το παίδεμα του Θεού; Τι γνωρίζεις γι’ αυτά τα
ερωτήματα; Εάν δεν έχεις αυτή τη γνώση, αυτό δείχνει πως ακόμη δε γνωρίζεις το έργο του
Θεού και δεν έχεις διαφωτιστεί καθόλου από το Άγιο Πνεύμα. Τέτοιου είδους άνθρωπος δε
γίνεται να οδηγηθεί στην τελείωση. Μπορεί μονάχα να λάβει μικρή ποσότητα χάρης και να
την απολαύσει για σύντομο διάστημα, αλλά όχι να τη διατηρήσει μακροχρόνια. Εάν κάποιος
απλά απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό. Μερικοί μπορεί
να είναι ικανοποιημένοι με την ηρεμία και τις απολαύσεις της σάρκας, με μια ζωή άνετη χωρίς
δυστυχία και κακοτυχία, με το γεγονός πως ζουν ειρηνικά με την οικογένειά τους δίχως
καβγάδες και διαφωνίες. Μπορεί ακόμη και να πιστεύουν πως αυτό οφείλεται στην ευλογία
του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα οφείλεται απλά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορείτε να
είστε ικανοποιημένοι απλά απολαμβάνοντας τη χάρη του Θεού. Τέτοιου είδους σκεπτικό είναι
υπερβολικά χυδαίο. Ακόμη κι αν διαβάζεις τον λόγο του Θεού καθημερινά, προσεύχεσαι σε
καθημερινή βάση και το πνεύμα σου απολαμβάνει ιδιαίτερη χαρά και γαλήνη, αλλά στο τέλος
δεν έχεις ουδεμία γνώση για τον Θεό και το έργο Του ή ουδεμία σχετική εμπειρία και,
ανεξάρτητα από το πόσο έχεις φάει και πιει από το λόγο του Θεού, αν απλά νιώθεις γαλήνη
και χαρά στο πνεύμα σου και πως ο λόγος του Θεού είναι ασύγκριτα γλυκός σαν να μην
μπορείς να τον χορτάσεις, αλλά δεν έχεις καμία αληθινή εμπειρία σχετικά με τον λόγο του
Θεού και καμία πραγματικότητα του λόγου Του, τότε τι μπορείς να λάβεις από τέτοιο τρόπο
πίστης στον Θεό; Εάν δεν μπορείς να βιώσεις την ουσία του λόγου του Θεού, τότε η βρώση
και η πόση του λόγου του Θεού και οι προσευχές σου έχουν να κάνουν εξ ολοκλήρου με τη
θρησκεία. Τέτοιο είδος ανθρώπου δεν δύναται να τελειοποιηθεί και να αποκτηθεί από τον
Θεό. Αυτοί που αποκτώνται από τον Θεό είναι αυτοί που επιδιώκουν την αλήθεια. Ο Θεός δεν
αποκτά τη σάρκα του ανθρώπου ούτε τα υπάρχοντά του· αποκτά εκείνο το μέρος μέσα του
που ανήκει στον Θεό. Συνεπώς, ο Θεός δεν τελειοποιεί τη σάρκα του ανθρώπου αλλά την
καρδιά του, έτσι ώστε η καρδιά του ανθρώπου να αποκτηθεί από τον Θεό. Με άλλα λόγια,
όταν λέμε πως ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, ουσιαστικά λέμε πως ο Θεός οδηγεί
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την καρδιά του ανθρώπου στην τελείωση έτσι ώστε να στραφεί αυτή στον Θεό και να Τον
αγαπήσει.
Η σάρκα του ανθρώπου είναι θνητή. Είναι τελείως ανώφελο για τον Θεό να αποκτήσει τη
σάρκα του ανθρώπου γιατί αυτή αναπόφευκτα αποσυντίθεται. Δεν μπορεί να λάβει την
κληρονομιά του Θεού ούτε τις ευλογίες Του. Αν ο Θεός αποκτούσε μόνο τη σάρκα του
ανθρώπου και διατηρούσε τη σάρκα του σε αυτό το ρεύμα, ο άνθρωπος θα βρισκόταν στο
ρεύμα ονομαστικά μα η καρδιά του θα ανήκε στον Σατανά. Τότε, όχι μόνο δεν θα μπορούσε ο
άνθρωπος να γίνει η εκδήλωση του Θεού, αντιθέτως θα γινόταν βάρος σε Αυτόν. Έτσι, η
επιλογή ανθρώπων από τον Θεό θα ήταν πια ανούσια. Αυτοί που θα τελειοποιηθούν από τον
Θεό είναι αυτοί που θα λάβουν τις ευλογίες και την κληρονομιά Του. Αυτό σημαίνει πως
ενστερνίζονται αυτό που έχει και είναι ο Θεός, έτσι ώστε να γίνει αυτό που έχουν μέσα τους.
Έχουν όλα τα λόγια του Θεού σφυρηλατημένα μέσα τους. Όποιο και να είναι το Είναι του
Θεού, έχετε τη δυνατότητα να το ενστερνιστείτε εξ ολοκλήρου ως έχει και με αυτόν τον τρόπο
να βιώσετε την αλήθεια. Αυτό είναι το είδος του ανθρώπου που τελειοποιείται και αποκτάται
από τον Θεό. Μόνο τέτοιο είδος ανθρώπου δικαιούται να κληρονομήσει αυτές τις ευλογίες
που απονέμει ο Θεός:
1. Να λάβει το σύνολο της αγάπης του Θεού.
2. Να ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στο καθετί.
3. Να λαμβάνει την καθοδήγηση του Θεού, να ζει υπό το φως του Θεού και να
διαφωτίζεται από τον Θεό.
4. Να βιώνει την εικόνα που αγαπά ο Θεός στη γη· να αγαπά τον Θεό πραγματικά όπως ο
Πέτρος, που σταυρώθηκε για τον Θεό και ήταν άξιος να πεθάνει με αντάλλαγμα την αγάπη
του Θεού· να έχει την ίδια δόξα με τον Πέτρο.
5. Να τον αγαπούν, να τον σέβονται και να τον θαυμάζουν όλοι επί της γης.
6. Να υπερνικά όλα τα δεσμά του θανάτου και του Άδη, να μην αφήνει περιθώρια στο
έργο του Σατανά, να κατέχεται από τον Θεό, να ζει με φρέσκο και ζωντανό πνεύμα, να μην
έχει αίσθημα κόπωσης.
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7. Να τον διακατέχει απερίγραπτο αίσθημα αγαλλίασης και διέγερσης πάντοτε και καθ’
όλη τη ζωή του, σαν να έχει δει τον ερχομό της μέρας της δόξας του Θεού.
8. Να λαμβάνει δόξα με τον Θεό και να έχει όψη παρόμοια με τους αγαπητούς αγίους του
Θεού.
9. Να γίνει αυτό που αγαπά ο Θεός στη γη, δηλαδή ο πολυαγαπημένος υιός του Θεού.
10. Να αλλάξει μορφή και να ανέλθει με τον Θεό στον τρίτο ουρανό, υπερβαίνοντας τη
σάρκα.
Μόνο όσοι είναι ικανοί να κληρονομήσουν τις ευλογίες του Θεού θα οδηγηθούν στην
τελείωση και θα αποκτηθούν από τον Θεό. Έχεις αποκτήσει τίποτε; Σε ποιον βαθμό σε έχει
τελειοποιήσει ο Θεός; Ο Θεός δεν τελειοποιεί ανθρώπους στην τύχη. Υπάρχουν προϋποθέσεις
και εμφανή αποτελέσματα που μπορεί να δει ο άνθρωπος. Δεν είναι όπως τα πιστεύει ο
άνθρωπος, πως εφόσον έχει πίστη στον Θεό μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση και να
αποκτηθεί από τον Θεό, όπως και να λάβει επί γης τις ευλογίες και την κληρονομία Του.
Τέτοια θέματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αλλαγή της μορφής.
Για την ώρα, αυτό που πρέπει αρχικά να επιδιώξετε είναι να τελειοποιηθείτε από τον Θεό σε
καθετί, όπως και να τελειοποιηθείτε από τον Θεό μέσω όλων των ανθρώπων, των ζητημάτων
και των πραγμάτων που αντιμετωπίζετε, έτσι ώστε να ενσωματωθεί σε εσάς περισσότερο από
το Είναι του Θεού. Πρέπει πρώτα να λάβετε την κληρονομία του Θεού επί της γης πριν να
δικαιούστε να κληρονομήσετε περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες από τον Θεό. Όλα
αυτά είναι όσα πρέπει να επιδιώξετε και να κατανοήσετε αρχικά. Όσο περισσότερο αναζητάς
να τελειοποιηθείς από τον Θεό στο καθετί, τόσο πιο ικανός θα είσαι να διακρίνεις το χέρι του
Θεού στο καθετί και μ’ αυτόν τον τρόπο θα επιδιώκεις ενεργά να εισέλθεις στο Είναι του
λόγου του Θεού και στην πραγματικότητα του λόγου Του μέσω διαφορετικών οπτικών και σε
διαφορετικά θέματα. Δεν μπορείς να νιώθεις ικανοποιημένος με παθητικές καταστάσεις όπως
απλά να μη διαπράττεις αμαρτίες, να μην έχεις αντιλήψεις, καμία φιλοσοφία για τη ζωή και
καμία ανθρώπινη βούληση. Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους και, ως
αποτέλεσμα, είναι πιθανό να τελειοποιηθείς κι εσύ στο καθετί. Μπορεί να τελειοποιηθείς
όσον αφορά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, κι έτσι να εμπλουτιστούν αυτά που αποκτάς.
Κάθε μέρα υπάρχουν ευκαιρίες να τελειοποιηθείς και χρόνος για να αποκτηθείς από τον Θεό.
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Μετά από μια περίοδο τέτοιας εμπειρίας θα έχεις αλλάξει πραγματικά. Πλέον θα μπορείς εκ
φύσεως να καταλαβαίνεις καλύτερα πολλά πράγματα που πρότερα δεν κατανοούσες· δίχως
να χρειάζεσαι άλλους να σε διδάξουν, χωρίς να το ξέρεις θα σε έχει διαφωτίσει ο Θεός έτσι
ώστε να έχεις διαφώτιση σε καθετί και όλες οι εμπειρίες σου να είναι πιο λεπτομερείς. Ο Θεός
θα σε καθοδηγήσει ώστε να μην παρεκκλίνεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Έπειτα Αυτός
θα σε βάλει στο μονοπάτι προς την τελείωση.
Η τελειοποίηση από τον Θεό δεν μπορεί να περιορίζεται στην τελειοποίηση μέσω του να
τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού. Τέτοιου είδους εμπειρία είναι υπερβολικά μονόπλευρη
και δεν περιλαμβάνει αρκετά, απλά περιορίζει τον άνθρωπο σε ένα πολύ μικρό πεδίο. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο άνθρωπος στερείται της άκρως αναγκαίας πνευματικής τροφής. Εάν
επιθυμείτε να τελειοποιηθείτε από τον Θεό, πρέπει να μάθετε να βιώνετε το καθετί και να
διαφωτίζεστε σε καθετί που αντιμετωπίζετε. Όποτε αντιμετωπίζεις κάτι, είτε καλό είτε κακό,
πρέπει να επωφελείσαι από αυτό και δεν θα πρέπει να σε κάνει παθητικό. Πρέπει πάση θυσία
να είσαι σε θέση να το περιεργαστείς βρισκόμενος στην πλευρά του Θεού και όχι να το
αναλύσεις και να το μελετήσεις από την οπτική του ανθρώπου (αυτό αποτελεί παρέκκλιση
από την εμπειρία σου). Εάν αυτός είναι ο τρόπος της εμπειρίας σου, τότε στην καρδιά σου θα
κυριαρχούν τα φορτία της ζωής σου, θα ζεις μονίμως υπό το φως της όψης του Θεού και δεν
θα παρεκκλίνεις εύκολα από την πρακτική σου. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει μεγάλες
προοπτικές. Υπάρχουν τόσο πολλές ευκαιρίες για να τελειοποιηθείς από τον Θεό. Όλα
εξαρτώνται από το εάν αγαπάτε πραγματικά τον Θεό και από το εάν έχετε την
αποφασιστικότητα να τελειοποιηθείτε από τον Θεό, να αποκτηθείτε από τον Θεό και να
λάβετε τις ευλογίες και την κληρονομία Του. Δεν αρκεί να έχετε μόνο αποφασιστικότητα. Θα
πρέπει να κατέχετε και μεγάλη γνώση, ειδάλλως πάντα θα παρεκκλίνετε από την πρακτική
σας. Ο Θεός είναι διατεθειμένος να τελειοποιήσει τον καθένα σας. Ωστόσο, ως έχει η
κατάσταση σήμερα, παρόλο που οι περισσότεροι από καιρό έχουν δεχτεί το έργο του Θεού,
έχουν περιοριστεί στο να απολαμβάνουν απλώς τη χάρη του Θεού και είναι διατεθειμένοι να
λαμβάνουν μόνο λίγες ανέσεις της σάρκας από Αυτόν. Δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν
περισσότερες ή μεγαλύτερες αποκαλύψεις, δείχνοντας έτσι πως η καρδιά του ανθρώπου
βρίσκεται πάντα εξωτερικά. Παρόλο που το έργο του ανθρώπου, η υπηρεσία του και η καρδιά
του που έχει αγάπη για τον Θεό όλα έχουν λιγότερες ακαθαρσίες, όσον αφορά την εσωτερική
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ουσία του ανθρώπου και το αφώτιστο σκεπτικό του, ο άνθρωπος εξακολουθεί να αναζητά την
ηρεμία και τη χαρά της σάρκας και αδιαφορεί για τις συνθήκες και τους σκοπούς
τελειοποίησης του ανθρώπου από τον Θεό. Οπότε οι ζωές των περισσοτέρων παραμένουν
χυδαίες και παρηκμασμένες, δίχως την παραμικρή αλλαγή. Δεν βλέπουν την πίστη στον Θεό
ως κάτι σημαντικό. Αντίθετα, μοιάζει σαν να έχουν πίστη απλώς για χάρη κάποιου άλλου,
ενεργούν δίχως σοβαρότητα ή αφοσίωση και τα κουτσοβολεύουν, έρμαια σε μια άσκοπη
ύπαρξη. Λίγοι είναι αυτοί που επιζητούν να εισέλθουν στο λόγο του Θεού στο καθετί, να
λάβουν πράγματα που τους εμπλουτίζουν περισσότερο, να γίνουν άνθρωποι με μεγαλύτερο
πλούτο στον οίκο του Θεού σήμερα και να δεχτούν περισσότερες από τις ευλογίες του Θεού.
Εάν αναζητάς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό σε καθετί, αν είσαι ικανός να
κληρονομήσεις τις υποσχέσεις του Θεού επί της γης, αν αναζητάς να διαφωτιστείς από τον
Θεό σε καθετί και δεν αφήνεις τα χρόνια να περνούν άσκοπα, τότε αυτή είναι η ιδανική οδός
για να εισέλθεις ενεργά. Μόνο έτσι θα είσαι άξιος και θα δικαιούσαι να τελειοποιηθείς από
τον Θεό. Αναζητάς πραγματικά να τελειοποιηθείς από τον Θεό; Είσαι πραγματικά σοβαρός σε
καθετί; Έχεις το ίδιο πνεύμα αγάπης προς τον Θεό όπως ο Πέτρος; Έχεις τη θέληση να
αγαπήσεις τον Θεό όπως ο Ιησούς; Πιστεύεις στον Ιησού εδώ και πολλά χρόνια. Έχεις δει πώς
αγάπησε ο Ιησούς τον Θεό; Είναι πραγματικά ο Ιησούς αυτός στον οποίο πιστεύεις; Πιστεύεις
στον πρακτικό Θεό του σήμερα. Έχεις δει πώς ο πρακτικός Θεός της σάρκας αγαπά τον Θεό
στον ουρανό; Πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό και αυτό διότι η σταύρωση του Ιησού για τη
σωτηρία της ανθρωπότητας, όπως και τα θαύματα που Αυτός έκανε είναι κοινά αποδεκτές
αλήθειες. Ωστόσο, η πίστη του ανθρώπου δεν προέρχεται από τη γνώση και την πραγματική
κατανόηση του Ιησού Χριστού. Πιστεύεις απλώς το όνομα του Ιησού αλλά δεν έχεις πίστη στο
Πνεύμα Του γιατί δεν νοιάζεσαι για το πώς αγάπησε ο Ιησούς τον Θεό. Η πίστη σου στον Θεό
είναι υπερβολικά ανώριμη. Παρόλο που πιστεύεις στον Ιησού εδώ και πολλά χρόνια, δεν
ξέρεις πώς να αγαπήσεις τον Θεό. Αυτό δεν σε καθιστά το μεγαλύτερο κορόιδο του κόσμου;
Αυτό δείχνει πως επί χρόνια τρως την τροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού επί ματαίω. Όχι μόνο
αντιπαθώ αυτό το είδος ανθρώπου, αλλά πιστεύω πως το ίδιο κάνει και ο Κύριος Ιησούς
Χριστός τον οποίο λατρεύεις. Πώς γίνεται να τελειοποιηθεί τέτοιου είδους άνθρωπος; Δεν
έχεις κοκκινίσει; Δεν νιώθεις ντροπή; Έχεις ακόμη το θράσος να αντικρίσεις τον Κύριο Ιησού
Χριστό σου; Κατανοείτε όλοι σας το νόημα των λόγων Μου;
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Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα
Το να εξετάζεις αν κάνεις πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνεις κι αν όλες οι πράξεις
σου παρατηρούνται από τον Θεό αποτελεί τη συμπεριφορική αρχή όσων πιστεύουν στον Θεό.
Εσείς θα αποκαλεστείτε δίκαιοι διότι μπορείτε να ικανοποιήσετε τον Θεό και διότι
αποδέχεστε την φροντίδα και προστασία του Θεού. Στα μάτια του Θεού, όλοι όσοι
αποδέχονται την φροντίδα, την προστασία και την τελειοποίηση του Θεού και έχουν
αποκτηθεί από Αυτόν, είναι δίκαιοι και ο Θεός τους κοιτάζει με λατρεία. Όσο περισσότερο
αποδέχεστε τα λόγια του Θεού εδώ και τώρα, τόσο περισσότερο δέχεστε και κατανοείτε το
θέλημα του Θεού, και έτσι βιώνετε τα λόγια του Θεού περισσότερο και ικανοποιείτε τις
απαιτήσεις Του. Αυτή είναι η αποστολή του Θεού για εσάς και εκείνο που θα έπρεπε να
επιτύχετε. Αν χρησιμοποιείτε έννοιες για να μετρήσετε και να σκιαγραφήσετε τον Θεό, σαν ο
Θεός να ήταν ένα άγαλμα από πηλό που δεν μεταβάλλεται, κι αν οριοθετείτε τον Θεό μέσα
στη Γραφή και Τον περιορίζετε με περιορισμένο εύρος έργου, τότε αυτό αποδεικνύει ότι έχετε
καταδικάσει τον Θεό. Διότι, στις καρδιές τους, οι Ιουδαίοι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης
μετατρέπουν τον Θεό σε μια μορφή ειδώλου, σαν ο Θεός να μπορούσε να αποκληθεί μόνο
Μεσσίας και μόνο Εκείνος που αποκαλούνταν Μεσσίας ήταν ο Θεός· και επειδή υπηρετούσαν
και λάτρευαν τον Θεό σαν να ήταν ένα άγαλμα από πηλό, χωρίς πνοή, κάρφωσαν τον Ιησού
εκείνης της εποχής στον σταυρό, καταδικάζοντάς Τον σε θάνατο —καταδικάζοντας τον αθώο
Ιησού σε θάνατο. Ο Θεός δεν είχε διαπράξει κανένα έγκλημα, ωστόσο ο άνθρωπος δεν χάρισε
τη ζωή στον Θεό και ανένδοτα Τον καταδίκασε σε θάνατο. Έτσι, ο Ιησούς σταυρώθηκε. Ο
άνθρωπος πάντοτε πιστεύει ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος και Τον ορίζει σύμφωνα με την
Γραφή, σαν να έχει δει ο άνθρωπος μέσα από τη διαχείριση του Θεού, σαν όλα όσα κάνει ο
Θεός να είναι στα χέρια του ανθρώπου. Οι άνθρωποι είναι γελοίοι στο έπακρο, είναι
κυριευμένοι από μέγιστη έπαρση και έχουν όλοι ταλέντο για πομπώδη ευγλωττία. Ασχέτως
πόσο καλή είναι η γνώση σου για τον Θεό, και πάλι σου λέω ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό, ότι δεν
υπάρχει κανείς που να αντιστέκεται περισσότερο στον Θεό και ότι καταδικάζεις τον Θεό γιατί
είσαι εντελώς ανίκανος να υπακούς στο έργο του Θεού και να περπατάς στον δρόμο της
τελειοποίησης από τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος από τις πράξεις του
ανθρώπου; Γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό, γιατί έχει τόσο πολλές αντιλήψεις και
γιατί κανένα ψήγμα της γνώσης του για τον Θεό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
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αλλά, αντιθέτως, επαναλαμβάνει μονότονα το ίδιο μοτίβο δίχως διακύμανση και χρησιμοποιεί
την ίδια προσέγγιση για κάθε κατάσταση. Κι έτσι, έχοντας έρθει στη γη σήμερα, ο Θεός
καρφώθηκε για ακόμη μία φορά στον σταυρό. Σκληρή, βάναυση ανθρωπότητα! Η πονηριά
και η μηχανορραφία, το σπρωξίδι μεταξύ των ανθρώπων, το κυνήγι για φήμη και περιουσία, η
κοινή σφαγή —πότε επιτέλους θα σταματήσουν όλα αυτά; Ο Θεός έχει πει εκατοντάδες
χιλιάδες λόγια, ωστόσο κανείς δεν λογικεύτηκε. Δρουν για χάρη των οικογενειών τους, για
τους γιους και τις κόρες τους, για την καριέρα τους, τις προοπτικές τους, το κύρος τους, τη
ματαιοδοξία, τα χρήματα, για χάρη των ρούχων, του φαγητού και της σάρκας —ποιανού οι
πράξεις είναι για χάρη του Θεού; Ακόμη και μεταξύ αυτών που οι πράξεις τους είναι για χάρη
του Θεού, υπάρχουν μόνο λίγοι που γνωρίζουν τον Θεό. Πόσοι δεν δρουν για χάρη των δικών
τους συμφερόντων; Πόσοι δεν καταπιέζουν και δεν κάνουν διακρίσεις κατά άλλων για να
διατηρήσουν το κύρος τους; Έτσι, ο Θεός έχει καταδικαστεί βίαια σε θάνατο αμέτρητες
φορές, αναρίθμητοι βάρβαροι κριτές καταδίκασαν τον Θεό και Tον σταύρωσαν για μία ακόμη
φορά. Πόσοι μπορούν να αποκαλεστούν δίκαιοι διότι δρουν πραγματικά για χάρη του Θεού;
Μπροστά στον Θεό, είναι τόσο εύκολο να οδηγηθεί κανείς στην τελείωση ως άγιος ή
δίκαιος άνθρωπος; Είναι αληθινή δήλωση ότι «δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος σ’ αυτή τη γη,
οι δίκαιοι δεν είναι σ’ αυτόν τον κόσμο». Όταν εσείς έρχεστε μπροστά στον Θεό, σκεφτείτε τι
φοράτε, σκεφτείτε τον κάθε λόγο και την κάθε πράξη σας, όλες τις σκέψεις και τις ιδέες σας
και, ακόμη, τα όνειρα που βλέπετε κάθε μέρα —όλα αυτά είναι για χάρη δική σας. Δεν είναι
πράγματι έτσι τα πράγματα; «Δικαιοσύνη» δεν σημαίνει να δίνει κανείς τον οβολό του, δεν
σημαίνει να αγαπά τον πλησίον του όπως τον εαυτό του και δεν σημαίνει να μη μαλώνει, να
μη φιλονικεί, να μη ληστεύει ή να μην κλέβει. Δικαιοσύνη σημαίνει να παίρνει κανείς την
αποστολή του Θεού ως καθήκον του και να υπακούει στην ενορχήστρωση και τα σχέδια του
Θεού ως κλίση προερχόμενη απ’ τον ουρανό, ανεξαρτήτως χρόνου ή τόπου, όπως όλα όσα
έκανε ο Κύριος Ιησούς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη για την οποία έχει μιλήσει ο Θεός. Το ότι ο
Λωτ μπορούσε να αποκαλεστεί δίκαιος άνθρωπος είναι διότι έσωσε δύο αγγέλους που
στάλθηκαν από τον Θεό, χωρίς να υπολογίζει το δικό του κέρδος και τις δικές του απώλειες·
μπορεί να ειπωθεί μόνο ότι αυτό που έκανε τότε ενδεχομένως να αποκαλεστεί δίκαιο, αλλά
εκείνος δεν μπορεί να αποκαλεστεί δίκαιος άνθρωπος. Έγινε μονάχα διότι ο Λωτ είχε δει τον
Θεό και γι’ αυτό έδωσε τις δύο κόρες του σε αντάλλαγμα για τους αγγέλους. Αλλά δεν
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αποτελεί απόδειξη δικαιοσύνης όλη η συμπεριφορά του στο παρελθόν και γι’ αυτό λέω ότι
«δεν υπάρχουν δίκαιοι σ’ αυτήν την γη». Ακόμη και μεταξύ αυτών που βρίσκονται στο ρεύμα
της ανάκτησης, κανείς δεν μπορεί να αποκαλεστεί δίκαιος. Όσο καλός κι αν είσαι στις πράξεις
σου, όσο κι αν φαίνεται ότι δοξάζεις το όνομα του Θεού, δεν χτυπάς ή βρίζεις άλλους, δεν τους
ληστεύεις ή τους κλέβεις, ακόμη και τότε δεν μπορείς να αποκαλεστείς δίκαιος, γιατί τέτοιου
είδους πράγματα μπορούν να αποκτηθούν από τον κάθε κανονικό άνθρωπο. Σήμερα, το
σημαντικό είναι ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό. Μπορεί να ειπωθεί μόνο ότι επί του παρόντος
έχεις ελάχιστη κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά δεν διαθέτεις τα στοιχεία της δικαιοσύνης για
τα οποία μιλά ο Θεός, οπότε τίποτα απ’ όσα κάνεις δεν είναι ικανό να αποδείξει ότι γνωρίζεις
τον Θεό.
Πριν, όταν ο Θεός ήταν στον ουρανό, ο άνθρωπος προσπαθούσε να κοροϊδέψει τον Θεό
με τις πράξεις του. Σήμερα, ο Θεός έχει έρθει στον άνθρωπο —κανείς δεν ξέρει για πόσο
καιρό— ωστόσο και πάλι ο άνθρωπος δεν είναι αφοσιωμένος στον Θεό και προσπαθεί να Τον
κοροϊδέψει. Δεν είναι εξαιρετικά οπισθοδρομικός ο άνθρωπος όσον αφορά το σκεπτικό του;
Το ίδιο ήταν με τον Ιούδα: Πριν έρθει ο Ιησούς, ο Ιούδας έλεγε ψέματα στους αδερφούς και
τις αδερφές του, και που ήρθε ο Ιησούς, πάλι δεν άλλαξε. Δεν είχε την παραμικρή γνώση για
τον Ιησού και, στο τέλος, Τον πρόδωσε. Ήταν επειδή δεν γνώριζε τον Θεό; Αν, σήμερα, εσείς
ακόμη δεν γνωρίζετε τον Θεό, τότε είναι πιθανό να γίνετε ένας άλλος Ιούδας και ως
αποτέλεσμα αυτού, η τραγωδία της σταύρωσης του Ιησού κατά την Εποχή της Χάριτος, δύο
χιλιάδες χρόνια πριν, θα διαδραματιζόταν ξανά. Δεν το πιστεύετε; Είναι γεγονός! Σήμερα, οι
περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση —ίσως το λέω αυτό κάπως
πρόωρα— και τέτοιοι άνθρωποι παίζουν τον ρόλο του Ιούδα. Δεν μιλώ με τρόπο ανέμελο,
αλλά σύμφωνα με τα γεγονότα —και πρέπει να πιστέψεις. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι
προσποιούνται ότι είναι ταπεινοί, στις καρδιές τους υπάρχει μόνο στάσιμο, βρώμικο νερό.
Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι μέσα στην εκκλησία, και νομίζετε ότι δεν το
γνωρίζω καθόλου. Σήμερα, το Πνεύμα Μου αποφασίζει για Μένα και γίνεται μάρτυρας για
Μένα. Πιστεύεις ότι δεν γνωρίζω τίποτα; Νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από τις
ύπουλες σκέψεις στις καρδιές σας και όσα έχετε κρυμμένα στις καρδιές σας; Εξαπατάται τόσο
εύκολα ο Θεός; Νομίζεις ότι μπορείς να Του συμπεριφέρεσαι όπως σου αρέσει; Στο παρελθόν,
ανησυχούσα ότι είχατε δεσμά κι έτσι συνέχισα να σας δίνω απόλυτη ελευθερία, αλλά κανείς
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δεν συνειδητοποίησε ότι ήμουν καλός προς εκείνους. Τους έδωσα λίγα και απαίτησαν πολλά.
Ρωτήστε ο ένας τον άλλον: Δεν έχω αντιμετωπίσει σχεδόν κανέναν από εσάς και δεν
βιάστηκα να επιπλήξω κανέναν, ωστόσο είμαι εντελώς ξεκάθαρος σχετικά με τα κίνητρα και
τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Πιστεύεις ότι ο ίδιος ο Θεός, για τον οποίο ο Θεός γίνεται
μάρτυρας, είναι ανόητος; Τότε λέω ότι είσαι υπερβολικά τυφλός! Δεν θα σε εκθέσω, αλλά ας
δούμε πόσο διεφθαρμένος μπορείς να γίνεις. Ας δούμε αν τα έξυπνα κολπάκια σου ή το να
καταβάλεις κάθε προσπάθεια να αγαπήσεις τον Θεό μπορούν να σε σώσουν. Σήμερα δεν θα
σε καταδικάσω. Ας περιμένουμε έως την ώρα του Θεού, για να δούμε πώς θα επιφέρει την
τιμωρία επάνω σου. Δεν έχω χρόνο για ανούσια κουβεντούλα μαζί σου τώρα, και δεν είμαι
διατεθειμένος να καθυστερήσω το πιο σημαντικό Μου έργο μόνο και μόνο για λογαριασμό
σου. Ένα σκουλήκι όπως εσύ δεν αξίζει τον χρόνο που θα ξόδευε ο Θεός για να σε
αντιμετωπίσει —άρα, ας δούμε ακριβώς πόσο έκλυτος μπορείς να γίνεις. Τέτοιοι άνθρωποι
δεν επιδιώκουν την παραμικρή γνώση για τον Θεό ούτε διαθέτουν την παραμικρή αγάπη γι’
Αυτόν, κι όμως επιθυμούν ο Θεός να τους αποκαλεί δίκαιους —δεν είναι αστείο αυτό; Επειδή
υπάρχει πράγματι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που είναι ειλικρινείς, ασχολούμαι με το να
παρέχω ζωή στον άνθρωπο. Θα ολοκληρώσω μόνο όσα πρέπει να γίνουν σήμερα και
αργότερα, η τιμωρία θα επέλθει στον καθένα ανάλογα με τη συμπεριφορά του. Έχω πει όλα
όσα πρέπει να πω, διότι αυτό είναι το έργο που κάνω. Κάνω όσα πρέπει να κάνω, και δεν
κάνω αυτά που δεν πρέπει· ωστόσο, ακόμη ελπίζω ότι θα αφιερώσετε χρόνο για να
στοχαστείτε: Πόση ακριβώς από τη γνώση που κατέχεις για τον Θεό είναι αληθινή; Είσαι ένας
από αυτούς που σταύρωσαν τον Θεό ακόμη μια φορά; Τέλος, σας λέω το εξής: Αλίμονο σε
όσους σταυρώνουν τον Θεό.

Πώς να εισέλθεις σε μια κανονική κατάσταση
Όσο περισσότερο δέχονται οι άνθρωποι τα λόγια του Θεού, τόσο περισσότερο
διαφωτίζονται και τόσο περισσότερο πεινούν και διψούν στην επιδίωξή τους να γνωρίσουν
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τον Θεό. Μόνο εκείνοι που αποδέχονται τα λόγια του Θεού είναι ικανοί να έχουν πιο πλούσιες
και πιο βαθιές εμπειρίες, και μόνο η ζωή αυτών μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται σαν τον
ανθό του σουσαμιού. Όλοι όσοι επιδιώκουν τη ζωή θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν αυτό ως
την πλήρη απασχόλησή τους· θα πρέπει να αισθάνονται το εξής: «χωρίς τον Θεό, δεν μπορώ
να ζήσω· χωρίς τον Θεό, δεν μπορώ να επιτύχω τίποτα· χωρίς τον Θεό, τα πάντα είναι κενά».
Έτσι, επίσης, θα πρέπει να έχουν την εξής αποφασιστικότητα: «χωρίς την παρουσία του
Αγίου Πνεύματος, δεν θα κάνω τίποτα, κι αν η ανάγνωση των λόγων του Θεού δεν φέρει
κανένα αποτέλεσμα, τότε δεν με ενδιαφέρει να κάνω οτιδήποτε». Μην κάνετε χατίρια στον
εαυτό σας. Οι εμπειρίες ζωής προέρχονται από τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού
και αποτελούν την αποκρυστάλλωση των υποκειμενικών προσπαθειών σας. Αυτό που θα
πρέπει να απαιτείτε από τον εαυτό σας είναι το εξής: «Όσον αφορά την εμπειρία ζωής, δεν
μπορώ να δώσω “ελευθέρας” στον εαυτό μου».
Ενίοτε, όταν βρίσκεσαι σε μη κανονικές συνθήκες, χάνεις την παρουσία του Θεού και
παύεις να είσαι σε θέση να νιώσεις τον Θεό όταν προσεύχεσαι. Είναι φυσιολογικό να φοβάσαι
τέτοιες στιγμές. Θα πρέπει να ξεκινήσεις αμέσως την αναζήτηση. Εάν δεν το κάνεις, ο Θεός
δεν θα είναι κοντά σου, κι εσύ δεν θα έχεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος —και,
επιπλέον, το έργο του Αγίου Πνεύματος— για μια μέρα, για δυο μέρες ή ακόμη και για έναν ή
δύο μήνες. Σε τέτοιες καταστάσεις, γίνεσαι τόσο απίστευτα μουδιασμένος και πιάνεσαι, για
ακόμη μία φορά, αιχμάλωτος από τον Σατανά, σε σημείο που είσαι ικανός να διαπράξεις κάθε
λογής πράξη. Ποθείς τον πλούτο, εξαπατάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου,
παρακολουθείς ταινίες και βίντεο, παίζεις ματζόνγκ και, μάλιστα, καπνίζεις και πίνεις δίχως
πειθαρχία. Η καρδιά σου έχει απομακρυνθεί πολύ από τον Θεό, εσύ έχεις πάρει στα κρυφά
τον δικό σου δρόμο κι έχεις κρίνει αυθαιρέτως το έργο του Θεού. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι
άνθρωποι ξεπέφτουν τόσο πολύ, που δεν νιώθουν ούτε ντροπή ούτε αμηχανία όταν
διαπράττουν αμαρτίες σεξουαλικής φύσεως. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει εγκαταλειφθεί από
το Άγιο Πνεύμα· στην πραγματικότητα, πάει καιρός που απουσιάζει το έργο του Αγίου
Πνεύματος από έναν τέτοιο άνθρωπο. Μπορεί κανείς να δει τέτοιους ανθρώπους μονάχα να
βυθίζονται όλο και περισσότερο στη διαφθορά, καθώς τα χέρια του κακού εκτείνονται όλο και
μακρύτερα. Στο τέλος, αρνούνται την ύπαρξη αυτής της οδού και, καθώς αμαρτάνουν,
πιάνονται αιχμάλωτοι από τον Σατανά. Εάν διαπιστώσεις ότι έχεις μόνο την παρουσία του
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Αγίου Πνεύματος, αλλά όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε βρίσκεσαι ήδη σε μια
επικίνδυνη κατάσταση. Όταν δεν μπορείς ούτε καν να νιώσεις την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος, τότε βρίσκεσαι στο χείλος του θανάτου. Εάν δεν μετανοήσεις, τότε θα έχεις
επιστρέψει εξολοκλήρου στον Σατανά και θα συγκαταλέγεσαι ανάμεσα σε εκείνους που
εξαλείφονται. Συνεπώς, όταν διαπιστώνεις πως βρίσκεσαι σε μια κατάσταση, στην οποία
υπάρχει μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος (δεν αμαρτάνεις, συγκρατείς τον εαυτό σου
και δεν κάνεις τίποτα που να αποτελεί κατάφωρη αντίσταση στον Θεό), αλλά στερείσαι το
έργο του Αγίου Πνεύματος (δεν νιώθεις συγκίνηση όταν προσεύχεσαι, δεν κερδίζεις εμφανή
διαφώτιση ούτε φώτιση όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, αδιαφορείς για τη βρώση και
την πόση των λόγων του Θεού, δεν υπάρχει ποτέ κάποια ανάπτυξη στη ζωή σου και πάει
καιρός που στερείσαι μεγάλης φώτισης) —σε τέτοιες στιγμές, πρέπει να είσαι πιο
προσεκτικός. Δεν πρέπει να κάνεις τα χατίρια στον εαυτό σου, δεν πρέπει να αφήνεις
ανεξέλεγκτο τον χαρακτήρα σου άλλο πια. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να
εξαφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό είναι τόσο επικίνδυνη μια τέτοια κατάσταση. Εάν
βρεθείς σε μια τέτοιου είδους κατάσταση, προσπάθησε να την αντιστρέψεις το συντομότερο
δυνατόν. Πρώτα, θα πρέπει να πεις μια προσευχή μετάνοιας και να ζητήσεις από τον Θεό να
εκτείνει το έλεός Του πάνω σου για ακόμα μία φορά. Προσευχήσου πιο ένθερμα και
γαλήνεψε την καρδιά σου για να φας και να πιείς περισσότερα από τα λόγια του Θεού.
Έχοντας αυτήν τη βάση, πρέπει να περάσεις περισσότερο χρόνο προσευχόμενος· διπλασίασε
τις προσπάθειες που καταβάλλεις στο ψάλσιμο, στην προσευχή, στη βρώση και την πόση των
λόγων του Θεού και στην εκτέλεση του καθήκοντός σου. Όταν βρίσκεσαι στην πιο αδύναμη
φάση σου, η καρδιά σου καταλαμβάνεται από τον Σατανά με τη μεγαλύτερη ευκολία. Όταν
συμβαίνει αυτό, η καρδιά σου αρπάζεται μακριά από τον Θεό και επιστρέφεται στον Σατανά,
κατόπιν του οποίου στερείσαι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Σε τέτοιες στιγμές, η
δυσκολία να επανακτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι διπλάσια. Είναι προτιμότερο
να αναζητήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος ενόσω Εκείνο βρίσκεται ακόμη μαζί σου,
γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στον Θεό να παραχωρήσει περισσότερη από τη
διαφώτισή Του πάνω σου και δεν θα Τον κάνει να σε εγκαταλείψει. Η προσευχή, το ψάλσιμο
ύμνων, η εκπλήρωση του σκοπού σου και η βρώση και πόση των λόγων του Θεού —όλα αυτά
γίνονται έτσι ώστε ο Σατανάς να μην έχει καμία ευκαιρία να κάνει το έργο του, κι ώστε το
Άγιο Πνεύμα να μπορέσει να εργαστεί μέσα σου. Εάν δεν επανακτήσεις το έργο του Αγίου
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Πνεύματος κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν απλώς περιμένεις, τότε το να επανακτήσεις το έργο του
Αγίου Πνεύματος δεν θα είναι εύκολο όταν θα έχεις χάσει την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος, εκτός κι αν το Άγιο Πνεύμα σε έχει συγκινήσει ιδιαίτερα ή σε έχει φωτίσει και
διαφωτίσει ιδιαιτέρως. Ακόμη κι έτσι, δεν αρκούν μια-δυο μέρες για να ανακάμψει η
κατάστασή σου· ενίοτε, μπορεί να περάσουν ακόμη κι έξι μήνες δίχως καμία ανάκαμψη. Όλα
αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πολύ επιεικείς με τον εαυτό τους, είναι
ανίκανοι να βιώσουν τα πράγματα με κανονικό τρόπο και, έτσι, εγκαταλείπονται από το Άγιο
Πνεύμα. Ακόμη κι αν πράγματι επανακτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος, το τρέχον έργο
του Θεού μπορεί και πάλι να μη σου είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρο, διότι έχεις μείνει πολύ πίσω
στην εμπειρία της ζωής σου —σαν να έχεις μείνει πίσω κατά δεκαπέντε χιλιάδες χιλιόμετρα.
Δεν είναι τρομερό αυτό; Ωστόσο, σε αυτούς τους ανθρώπους λέω πως δεν είναι πολύ αργά για
μετάνοια, υπό μία, όμως, προϋπόθεση: Πρέπει να εργαστείς πιο σκληρά και να μην αφήσεις
τον εαυτό σου να τεμπελιάσει. Εάν οι άλλοι προσεύχονται πέντε φορές τη μέρα, εσύ πρέπει να
προσεύχεσαι δέκα φορές· εάν οι άλλοι τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού επί δύο ώρες τη
μέρα, εσύ πρέπει να το κάνεις για τέσσερις ή έξι ώρες· και αν οι άλλοι ακούν ύμνους για δύο
ώρες, εσύ πρέπει να τους ακούς τουλάχιστον για μισή μέρα. Να είσαι συχνά γαλήνιος ενώπιον
του Θεού και να σκέφτεσαι την αγάπη του Θεού, έως ότου συγκινηθείς, έως ότου η καρδιά
σου επιστρέψει στον Θεό κι εσύ δεν τολμάς άλλο πια να απομακρυνθείς από τον Θεό —μόνο
τότε θα αποφέρει καρπούς η άσκησή σου· μόνο τότε θα είσαι σε θέση να ανακτήσεις την
πρότερη, κανονική κατάστασή σου.
Κάποιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στην επιδίωξή τους, κι όμως δεν
καταφέρνουν να εισέλθουν στον σωστό δρόμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολύ
απρόσεκτοι και δεν δίνουν σημασία σε πνευματικά πράγματα. Δεν έχουν ιδέα πώς να
βιώσουν τα λόγια του Θεού και δεν γνωρίζουν τι είναι το έργο και η παρουσία του Αγίου
Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι είναι μεν ενθουσιώδεις, αλλά και ανόητοι· δεν επιδιώκουν τη
ζωή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχεις την παραμικρή γνώση για το Πνεύμα, δεν
γνωρίζεις τίποτα για την ανάπτυξη στο εν εξελίξει έργο του Αγίου Πνεύματος και έχεις άγνοια
της κατάστασης που υπάρχει μέσα στο ίδιο σου το πνεύμα. Δεν είναι ανόητο το είδος της
πίστης τέτοιων ανθρώπων; Η επιδίωξη τέτοιων ανθρώπων δεν αποφέρει, εν τέλει, τίποτα. Το
βασικό, για να επιτύχεις πρόοδο στη ζωή κατά την πίστη σου στον Θεό, είναι να γνωρίζεις
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ποιο έργο επιτελεί ο Θεός στην εμπειρία σου, να βλέπεις το κάλλος του Θεού και να κατανοείς
το θέλημα του Θεού, έτσι ώστε να αποδέχεσαι όλες τις διευθετήσεις του Θεού, να
ενσταλάζονται τα λόγια του Θεού μέσα σου ώστε να γίνουν η ζωή σου και, έτσι, να
ικανοποιήσεις τον Θεό. Αν η πίστη σου είναι μια ανόητη πίστη, αν δεν δίνεις προσοχή σε
πνευματικά ζητήματα και σε αλλαγές στη διάθεση της ζωής σου, αν δεν καταβάλλεις
προσπάθεια στην κατεύθυνση της αλήθειας, τότε θα είσαι σε θέση να συλλάβεις το θέλημα
του Θεού; Αν δεν κατανοείς αυτό που ζητάει ο Θεός, τότε θα είσαι ανίκανος να βιώσεις
πράγματα και, συνεπώς, δεν θα έχεις κάποιο μονοπάτι άσκησης. Αυτό στο οποίο πρέπει να
δώσεις προσοχή, καθώς βιώνεις τα λόγια του Θεού, είναι το αποτέλεσμα που επιφέρουν μέσα
σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο να γνωρίσεις τον Θεό μέσα από τα λόγια
Του. Αν ξέρεις μόνο να διαβάζεις τα λόγια του Θεού, αλλά δεν γνωρίζεις πώς να τα βιώνεις,
τότε αυτό δεν καταδεικνύει πως έχεις άγνοια των πνευματικών ζητημάτων; Επί του παρόντος,
οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ανίκανοι να βιώσουν τα λόγια του Θεού, κι έτσι δεν
γνωρίζουν το έργο του Θεού. Αυτό δεν συνιστά αποτυχία στην άσκησή τους; Αν συνεχίσουν
έτσι, πότε θα είναι ικανοί να βιώσουν τα πράγματα στην πλούσια πληρότητά τους και να
επιτύχουν ανάπτυξη στη ζωή τους; Αυτό δεν ισοδυναμεί μονάχα με κενά λόγια; Υπάρχουν
πολλοί ανάμεσά σας, οι οποίοι επικεντρώνονται στη θεωρία, δεν γνωρίζουν τίποτα για
πνευματικά ζητήματα, κι όμως εξακολουθούν να επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν εκτενώς από
τον Θεό και να ευλογηθούν από τον Θεό. Αυτό είναι τελείως μη ρεαλιστικό! Επομένως, πρέπει
να βάλετε τέλος σε αυτήν την αποτυχία, έτσι ώστε να μπορέσετε όλοι να εισέλθετε στον
σωστό δρόμο στην πνευματική σας ζωή, να έχετε αληθινές εμπειρίες και να εισέλθετε στ’
αλήθεια στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού.

Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού
Όταν κάποιος πιστεύει στον Θεό, πώς θα πρέπει ακριβώς να Τον υπηρετεί; Ποιες
προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούν και ποιες αλήθειες θα πρέπει να κατανοούν όσοι
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υπηρετούν τον Θεό; Και πού μπορεί να παρεκκλίνετε κατά την υπηρεσία σας; Θα πρέπει να
γνωρίζετε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα ζητήματα αφορούν το πώς
πιστεύετε στον Θεό, πώς περπατάτε στο μονοπάτι της καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα και
με ποιον τρόπο υποτάσσεστε στις ενορχηστρώσεις του Θεού στο καθετί, και θα σας
επιτρέψουν να γνωρίζετε κάθε βήμα του έργου του Θεού μέσα σας. Όταν φτάσετε σ’ αυτό το
σημείο, θα εκτιμήσετε τι σημαίνει πίστη στον Θεό, πώς να πιστεύετε σωστά στον Θεό και τι
πρέπει να κάνετε για να ενεργείτε σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Αυτό θα σας κάνει
πλήρως και εντελώς υπάκουους στο έργο του Θεού, και δεν θα παραπονιέστε, δεν θα κρίνετε
ή αναλύετε, πόσο μάλλον να ερευνάτε. Επιπλέον, θα έχετε την ικανότητα της υπακοής στον
Θεό ως τον θάνατο, επιτρέποντας στον Θεό να σας οδηγήσει και να σας σφαγιάσει σαν ένα
πρόβατο, έτσι ώστε όλοι να γίνετε ο Πέτρος της δεκαετίας του ’90 και να μπορέσετε να
αγαπήσετε τον Θεό στο έπακρο ακόμα και πάνω στον σταυρό, χωρίς την παραμικρή
διαμαρτυρία. Μόνο τότε θα μπορέσετε να ζήσετε σαν ένας Πέτρος της δεκαετίας του ’90.
Όποιος το έχει αποφασίσει, μπορεί να υπηρετήσει τον Θεό, αλλά το σωστό είναι πως
μόνο αυτοί που αφιερώνουν κάθε φροντίδα στο θέλημα του Θεού και καταλαβαίνουν το
θέλημα του Θεού έχουν τα προσόντα και το δικαίωμα να υπηρετήσουν τον Θεό. Έχω
ανακαλύψει το εξής σ’ εσάς: Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι εφόσον διαδίδουν με θέρμη το
ευαγγέλιο για τον Θεό, παίρνουν τους δρόμους για τον Θεό, δαπανούν τον εαυτό τους και
εγκαταλείπουν πράγματα για τον Θεό, και ούτω καθεξής, τότε αυτό θεωρείται υπηρεσία προς
τον Θεό· ακόμα περισσότεροι θρησκευόμενοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η υπηρεσία προς τον
Θεό σημαίνει να τρέχουν τριγύρω με μια Βίβλο στο χέρι, διαδίδοντας το ευαγγέλιο της
βασιλείας του ουρανού και σώζοντας ανθρώπους, κάνοντάς τους να μετανοούν και να
εξομολογούνται· υπάρχουν πολλοί θρησκευτικοί λειτουργοί που νομίζουν ότι η υπηρεσία προς
τον Θεό είναι να κηρύττουν σε εκκλησίες αφού σπούδασαν και εκπαιδεύτηκαν στη θεολογική
σχολή, να διδάσκουν τους ανθρώπους διαβάζοντας κεφάλαια της Βίβλου· επίσης, υπάρχουν
άνθρωποι σε φτωχές περιοχές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η υπηρεσία προς τον Θεό σημαίνει να
θεραπεύουν τους αρρώστους και να εκβάλλουν δαιμόνια ή να προσεύχονται για τους
αδελφούς και τις αδελφές ή να τους υπηρετούν· ανάμεσά σας, υπάρχουν πολλοί που
πιστεύουν πως η υπηρεσία προς τον Θεό σημαίνει να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού,
να προσεύχονται στον Θεό καθημερινά, καθώς και να επισκέπτονται και να επιτελούν έργο σε
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εκκλησίες παντού· υπάρχουν άλλοι αδελφοί και αδελφές που πιστεύουν πως η υπηρεσία προς
τον Θεό συνεπάγεται να μην παντρευτούν ή να μη δημιουργήσουν οικογένεια ποτέ και να
αφιερώσουν όλο το είναι τους στον Θεό. Κι όμως, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν τι πραγματικά
σημαίνει η υπηρεσία προς τον Θεό. Αν και υπάρχουν πολλοί που υπηρετούν τον Θεό, τόσοι
πολλοί όσα και τ’ άστρα στον ουρανό, ο αριθμός αυτών που μπορούν να υπηρετήσουν άμεσα,
και που είναι ικανοί να υπηρετήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι μηδαμινός,
ασήμαντα μικρός. Γιατί το λέω αυτό; Το λέω επειδή δεν κατανοείτε την ουσία της φράσης
«υπηρεσία προς τον Θεό», και καταλαβαίνετε τόσο λίγα για το πώς να υπηρετήσετε σύμφωνα
με το θέλημα του Θεού. Είναι επιτακτική ανάγκη οι άνθρωποι να κατανοήσουν ακριβώς ποια
είδους υπηρεσία προς τον Θεό εναρμονίζεται με το θέλημά Του.
Αν επιθυμείτε να υπηρετείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να
καταλάβετε τι είδους άνθρωποι ευαρεστούν τον Θεό, τι είδους ανθρώπους αποστρέφεται ο
Θεός, τι είδους ανθρώπους οδηγεί ο Θεός στην τελείωση και τι είδους άνθρωποι έχουν τα
προσόντα για να υπηρετήσουν τον Θεό. Αυτό είναι το ελάχιστο με το οποίο θα πρέπει να είστε
εφοδιασμένοι. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε τους στόχους του έργου του Θεού, και το
έργο που θα εκτελέσει ο Θεός εδώ και τώρα. Αφού κατανοήσετε αυτό, και μέσω της οδηγίας
των λόγων του Θεού, θα πρέπει πρώτα να εισέλθετε και να λάβετε πρώτα αποστολή από τον
Θεό. Όταν πραγματικά αποκτήσετε βιώματα βασισμένα στον λόγο του Θεού, κι όταν
γνωρίζετε στ’ αλήθεια το έργο του Θεού, θα έχετε τα προσόντα για να υπηρετήσετε τον Θεό.
Κι ο Θεός ανοίγει τα πνευματικά σας μάτια όταν Τον υπηρετείτε, και σας επιτρέπει να
αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση του έργου Του και να το δείτε πιο καθαρά. Όταν
εισέρχεσαι σ’ αυτήν την πραγματικότητα, οι εμπειρίες σου θα είναι πιο βαθιές και
πραγματικές, και όλοι εσείς που είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα είστε ικανοί να πορευτείτε
ανάμεσα στις εκκλησίες και να παρέχετε στους αδελφούς και τις αδελφές σας, ώστε ο
καθένας σας να αντλεί από τα δυνατά σημεία του άλλου για να αντισταθμίσετε τις δικές σας
ελλείψεις και να αποκτήσετε μια πλουσιότερη γνώση στο πνεύμα σας. Μόνο αφού
κατορθώσετε αυτό το αποτέλεσμα θα είστε ικανοί να υπηρετήσετε σύμφωνα με το θέλημα
του Θεού και να οδηγηθείτε από τον Θεό στην τελείωση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας.
Αυτοί που υπηρετούν τον Θεό θα πρέπει να είναι οι οικείοι του Θεού, θα πρέπει να είναι
ευάρεστοι στον Θεό, να έχουν αγαπηθεί από τον Θεό και να είναι ικανοί για την απόλυτη
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πίστη στον Θεό. Ανεξάρτητα από το αν ενεργείς πίσω από τους ανθρώπους ή μπροστά τους,
είσαι ικανός ν’ αποκτήσεις τη χαρά του Θεού μπροστά στον Θεό, είσαι ικανός να παραμείνεις
σταθερός μπροστά στον Θεό, και ανεξάρτητα με το πώς σου φέρονται οι άλλοι άνθρωποι,
πάντα συνεχίζεις το δικό σου μονοπάτι και αφιερώνεις κάθε σου φροντίδα στο φορτίο του
Θεού. Μόνο αυτός είναι ο οικείος του Θεού. Το γεγονός ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να
Τον υπηρετήσουν άμεσα, συμβαίνει επειδή τους έχει δοθεί η μεγάλη αποστολή του Θεού, και
το φορτίο του Θεού, είναι ικανοί να πάρουν την καρδιά του Θεού ως δική τους, και το φορτίο
του Θεού ως δικό τους, και δεν δίνουν καθόλου σημασία στην προοπτική του αν θα κερδίσουν
ή θα χάσουν: Ακόμα κι όταν δεν θα έχουν προοπτικές, και δεν θα κερδίσουν τίποτα, πάντα θα
πιστεύουν στον Θεό με μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Έτσι λοιπόν, αυτό το είδος ανθρώπου είναι
ο οικείος του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν οικειότητα με τον Θεό είναι και οι έμπιστοί Του·
μόνο οι έμπιστοι του Θεού μπορούν να μοιραστούν την ανησυχία Του και τις σκέψεις Του, και
αν και η σάρκα τους πονά και είναι αδύναμη, είναι ικανοί να αντέξουν τον πόνο και να
απαρνηθούν αυτό που αγαπούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Ο Θεός δίνει περισσότερα
βάρη σε τέτοιους ανθρώπους και οι άνθρωποι καταθέτουν μαρτυρία γι’ αυτό που επιθυμεί να
κάνει ο Θεός. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάρεστοι στον Θεό, είναι υπηρέτες του Θεού που
επιθυμεί η καρδιά του Θεού, και μόνο άνθρωποι σαν κι αυτούς μπορούν να κυβερνήσουν μαζί
με τον Θεό. Όταν πραγματικά γίνεις οικείος του Θεού, τότε ακριβώς θα κυβερνήσεις μαζί με
τον Θεό.
Ο Ιησούς ήταν ικανός να ολοκληρώσει την αποστολή του Θεού, το έργο της λύτρωσης
όλης της ανθρωπότητας, επειδή αφιέρωσε κάθε φροντίδα Του στο θέλημα του Θεού, χωρίς τα
προσωπικά Του σχέδια και σκέψεις. Έτσι, λοιπόν, ήταν κι Αυτός ο οικείος του Θεού, όντας ο
ίδιος Θεός, κάτι που όλοι εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά. (Στην πραγματικότητα, ήταν ο
Θεός ο ίδιος, για τον οποίο είχε δώσει μαρτυρία ο Θεός. Το αναφέρω αυτό εδώ για να
χρησιμοποιήσω το γεγονός που αφορά τον Ιησού για να επεξηγήσω το θέμα.) Ήταν ικανός να
θέσει το σχέδιο της διαχείρισης του Θεού στο επίκεντρο, και πάντα προσευχόταν στον
ουράνιο Πατέρα και επιζητούσε το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Προσευχόταν κι έλεγε:
«Θεέ Πατέρα! Εκπλήρωσε αυτό που είναι μέσα στο θέλημά Σου, και μην ενεργήσεις σύμφωνα
με τις δικές Μου προθέσεις· θα ενεργήσεις σύμφωνα με το σχέδιό Σου. Ο άνθρωπος μπορεί να
είναι αδύναμος, όμως γιατί θα πρέπει να ενδιαφερθείς για κείνον; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να
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είναι άξιος του ενδιαφέροντός Σου, ο άνθρωπος που είναι σαν ένα μυρμήγκι στο χέρι Σου;
Μέσα στην καρδιά Μου, επιθυμώ μόνο να εκπληρώσω το θέλημά Σου, και θέλω να μπορείς να
κάνεις, αυτό που θέλεις να κάνεις σ’ Εμένα σύμφωνα με τις δικές Σου προθέσεις». Στον δρόμο
προς την Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς ένιωσε την αγωνία, σαν ένα μαχαίρι που έστριβε στην καρδιά
Του, όμως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να παραβεί τον λόγο Του· πάντα υπήρχε μια
ισχυρή δύναμη που Τον ωθούσε μπροστά, εκεί που επρόκειτο να σταυρωθεί. Τελικά, Τον
κάρφωσαν στον σταυρό κι έγινε η απεικόνιση της αμαρτωλής σάρκας, ολοκληρώνοντας αυτό
το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας, και αφού υψώθηκε πάνω από τα δεσμά του
θανάτου και του Άδη. Μπροστά Του, η θνητότητα, η κόλαση και ο Άδης, έχασαν τη δύναμή
τους, και κατατροπώθηκαν από Αυτόν. Έζησε για τριάντα τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των
οποίων έκανε πάντα τα μέγιστα για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το έργο
του Θεού εκείνη την εποχή, χωρίς να υπολογίζει ποτέ το προσωπικό Του κέρδος ή ζημία,
πάντα σκεπτόμενος το θέλημα του Θεού Πατέρα. Έτσι, αφότου βαπτίστηκε, ο Θεός είπε:
«Ούτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Επειδή η υπηρεσία Του
μπροστά στον Θεό ήταν σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, ο Θεός έβαλε πάνω στους ώμους
Του το βαρύ φορτίο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας και Τον έκανε να προχωρήσει
μπροστά για να το εκπληρώσει, κι Αυτός είχε τα προσόντα και το δικαίωμα να ολοκληρώσει
αυτό το σημαντικό καθήκον. Κατά τη διάρκεια της ζωής Του, υπέμεινε ανυπολόγιστα δεινά
για τον Θεό, και ο Σατανάς Τον έβαλε σε πειρασμό αμέτρητες φορές, όμως δεν
αποθαρρύνθηκε ποτέ. Ο Θεός Του ανέθεσε ένα τέτοιο καθήκον επειδή Τον εμπιστευόταν και
Τον αγαπούσε, κι έτσι ο Θεός είπε προσωπικά: «Ούτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, εις τον
οποίον ευηρεστήθην». Εκείνο τον καιρό, μόνο ο Ιησούς θα μπορούσε να εκπληρώσει αυτή την
αποστολή, κι αυτό ήταν ένα κομμάτι της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού για τη λύτρωση
όλης της ανθρωπότητας κατά την Εποχή της Χάριτος.
Αν είστε ικανοί, σαν τον Ιησού, να αφιερώσετε κάθε σας φροντίδα στο φορτίο του Θεού,
και να στρέψετε την πλάτη στη σάρκα σας, ο Θεός θα εμπιστευτεί τα σημαντικά Του
καθήκοντα σ’ εσάς, κι έτσι θα ανταποκρίνεστε στις προϋποθέσεις για να υπηρετήσετε τον
Θεό. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα τολμήσετε να πείτε ότι κάνετε το θέλημα του
Θεού και ότι ολοκληρώνετε την αποστολή Του, μόνο τότε θα τολμήσετε να πείτε ότι
υπηρετείτε τον Θεό πραγματικά. Σε σύγκριση με το παράδειγμα του Ιησού, τολμάς να πεις ότι
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είσαι ο οικείος του Θεού; Τολμάς να πεις ότι κάνεις το θέλημα του Θεού; Τολμάς να πεις πως
υπηρετείς πραγματικά τον Θεό; Σήμερα, δεν κατανοείς πώς να υπηρετήσεις τον Θεό, τολμάς
να πεις ότι είσαι οικείος του Θεού; Αν λες ότι υπηρετείς τον Θεό, δεν βλασφημείς έτσι
εναντίον Του; Σκέψου το: Υπηρετείς τον Θεό ή τον εαυτό σου; Υπηρετείς τον Σατανά, κι όμως
λες πεισματικά ότι υπηρετείς τον Θεό· δεν βλασφημείς εναντίον του Θεού μ’ αυτόν τον τρόπο;
Πολλοί άνθρωποι που πίσω Μου εποφθαλμιούν την ευλογία του κύρους, παραδίδονται χωρίς
όρια στο φαγητό, τους αρέσει ο ύπνος και φροντίζουν με κάθε τρόπο τη σάρκα, και πάντα
φοβούνται πως δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής για τη σάρκα. Δεν εκτελούν την ορθή
λειτουργία τους στην εκκλησία, αλλά παρασιτούν σε βάρος της εκκλησίας ή αλλιώς
επιπλήττουν τους αδελφούς και τις αδελφές τους με τον λόγο Μου, διαφεντεύοντας τους
άλλους από θέσεις εξουσίας. Αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να λένε ότι κάνουν το θέλημα του
Θεού, πάντα λένε πως είναι οι οικείοι του Θεού, δεν είναι παράλογο; Αν έχεις τα σωστά
κίνητρα, αλλά δεν έχεις την ικανότητα να υπηρετήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε
είσαι ανόητος· αλλά αν τα κίνητρά σου δεν είναι σωστά, κι επιμένεις να λες πως υπηρετείς τον
Θεό, τότε είσαι κάποιος που αντιτίθεται στον Θεό και θα πρέπει να τιμωρηθείς από τον Θεό!
Δεν έχω καμία συμπόνια για τέτοιους ανθρώπους! Στον οίκο του Θεού παρασιτούν, πάντα
εποφθαλμιούν τις ανέσεις της σάρκας και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τα
συμφέροντα του Θεού. Επιζητούν πάντοτε το δικό τους καλό και δεν δίνουν καθόλου προσοχή
στο θέλημα του Θεού. Σε οτιδήποτε κάνουν, δεν δέχονται τον εξονυχιστικό έλεγχο του
Πνεύματος του Θεού. Πάντα μηχανορραφούν και εξαπατούν τους αδελφούς και τις αδελφές
τους, είναι διπρόσωποι, όπως μια αλεπού σε αμπελώνα, που πάντα κλέβει τα σταφύλια και
ποδοπατεί τον αμπελώνα. Μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να είναι οικείοι με τον Θεό; Είσαι
κατάλληλος για να δεχθείς τις ευλογίες του Θεού; Δεν αναλαμβάνεις καμία ευθύνη για τη ζωή
σου και την εκκλησία, είσαι κατάλληλος για να δεχθείς την αποστολή του Θεού; Ποιος θα
τολμούσε να εμπιστευτεί κάποιον σαν εσένα; Όταν υπηρετείς μ’ αυτόν τον τρόπο, θα
μπορέσει ο Θεός να τολμήσει να σ’ εμπιστευτεί για ένα μεγαλύτερο καθήκον; Δεν
καθυστερείς έτσι τα πράγματα;
Αυτά τα λέω για να γνωρίζετε ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται, έτσι ώστε να
υπηρετήσετε σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Αν δεν δίνετε την καρδιά σας στον Θεό, αν
δεν αφιερώνετε κάθε φροντίδα στο θέλημα του Θεού, όπως έκανε ο Ιησούς, τότε ο Θεός δεν
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μπορεί να σας εμπιστευτεί, και θα καταλήξετε να κριθείτε από τον Θεό. Ίσως σήμερα, στην
υπηρεσία σου προς τον Θεό, να τρέφεις πάντα την πρόθεση να εξαπατήσεις τον Θεό, και να
Τον αντιμετωπίζεις διαρκώς με διαδικαστικό τρόπο. Με λίγα λόγια, ανεξάρτητα από
οτιδήποτε άλλο, αν εξαπατήσεις τον Θεό, αμείλικτη κρίση θα πέσει πάνω σου. Πρέπει να
εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι μόλις εισήλθατε στον σωστό δρόμο της υπηρεσίας προς τον
Θεό και να δώσετε πρώτα την καρδιά σας στον Θεό, χωρίς διαμοιρασμένη αφοσίωση.
Ανεξάρτητα από το αν βρίσκεσαι μπροστά στον Θεό ή στους άλλους ανθρώπους, η καρδιά
σου πρέπει πάντα να βλέπει τον Θεό, και πρέπει να πάρεις την απόφαση να αγαπάς τον Θεό
όπως ο Ιησούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα σε οδηγήσει στην τελείωση, έτσι ώστε να γίνεις
ένας υπηρέτης του Θεού που επιθυμεί η καρδιά Του. Αν πραγματικά επιθυμείς να οδηγηθείς
στην τελείωση από τον Θεό, και η υπηρεσία σου να βρίσκεται σε αρμονία με το θέλημά Του,
τότε θα πρέπει να αλλάξεις τις προηγούμενες θεωρίες σου σχετικά με την πίστη στον Θεό, και
ν’ αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο συνήθιζες να υπηρετείς τον Θεό, έτσι ώστε να οδηγηθεί
στην τελείωση από τον Θεό μεγαλύτερο μέρος του εαυτού σου· μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός δεν
θα σε εγκαταλείψει και, σαν τον Πέτρο, θα βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή αυτών που
αγαπούν τον Θεό. Αν παραμείνεις αμετανόητος, τότε θα έχεις το ίδιο τέλος με τον Ιούδα. Αυτό
θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους αυτούς που πιστεύουν στον Θεό.

Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα
O Θεός είναι ένας πρακτικός Θεός: Όλο Του το έργο είναι πρακτικό, όλα τα λόγια που
λέει είναι πρακτικά και όλες οι αλήθειες που εκφράζει είναι πρακτικές. Οτιδήποτε άλλο που
δεν είναι ο λόγος Του είναι κενό, ανύπαρκτο και αβάσιμο. Σήμερα, εκείνο που οδηγεί τους
ανθρώπους στον λόγο του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Εάν οι άνθρωποι επιδιώκουν την
είσοδο στην πραγματικότητα, τότε πρέπει να αναζητήσουν την πραγματικότητα και να
γνωρίσουν την πραγματικότητα, στη συνέχεια, θα πρέπει να βιώσουν την πραγματικότητα, να
τη ζήσουν. Όσο περισσότερο γνωρίζουν οι άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο περισσότερο
μπορούν να πουν αν τα λόγια των άλλων είναι αληθινά. Όσο περισσότερο γνωρίζουν οι
άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο λιγότερες αντιλήψεις έχουν· όσο περισσότερο βιώνουν
οι άνθρωποι την πραγματικότητα, τόσο καλύτερα γνωρίζουν τις πράξεις του πραγματικό
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Θεού, τόσο πιο εύκολα μπορούν να απελευθερωθούν από τις διεφθαρμένες και σατανικές
διαθέσεις τους. Όσο περισσότερη πραγματικότητα διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο
γνωρίζουν τον Θεό και τόσο περισσότερο αποστρέφονται τη σάρκα και αγαπούν την αλήθεια.
Και όσο περισσότερη πραγματικότητα έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο κοντά έρχονται στα
πρότυπα των απαιτήσεων του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί από τον Θεό είναι
εκείνοι που κατέχουν την πραγματικότητα, γνωρίζουν την πραγματικότητα και έχουν
γνωρίσει τις πραγματικές πράξεις του Θεού βιώνοντας την πραγματικότητα. Πραγματικά,
όσο περισσότερο συνεργαστείς με τον Θεό και πειθαρχήσεις το σώμα σου, όσο περισσότερο
αποκτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος, τόσο περισσότερο θα κερδίσεις την
πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ θα διαφωτιστείς από τον Θεό —και έτσι θα έχεις περισσότερη
γνώση των αληθινών πράξεων του Θεού. Αν μπορέσεις να ζήσεις υπό το σημερινό φως του
Αγίου Πνεύματος, θα είναι πιο ξεκάθαρο το τωρινό μονοπάτι που πρέπει να κάνεις πράξη και
θα σου είναι πιο εύκολο να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τις θρησκευτικές αντιλήψεις και
παλιές πρακτικές του παρελθόντος. Σήμερα πρέπει να εστιάσουμε στην πραγματικότητα.
Όσο περισσότερη πραγματικότητα διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο πιο σαφής θα είναι η γνώση
τους για την αλήθεια και τόσο πιο πλατιά η κατανόησή τους για το θέλημα του Θεού. Η
πραγματικότητα μπορεί να υπερνικήσει όλα τα γράμματα και τα δόγματα, μπορεί να
υπερνικήσει όλες τις θεωρίες και την εξειδίκευση, και όσο περισσότερο οι άνθρωποι
εστιάζουν στην πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ αγαπούν αληθινά τον Θεό και πεινούν και
διψούν για τον λόγο Του. Αν πάντα εστιάζεις στην πραγματικότητα, η φιλοσοφία της ζωής
σου, οι θρησκευτικές σου απόψεις και ο φυσικός σου χαρακτήρας θα απαλειφθούν με το έργο
του Θεού. Εκείνοι που δεν επιδιώκουν την πραγματικότητα, και δεν έχουν γνώση της
πραγματικότητας, είναι επιρρεπείς στο να επιδιώξουν το υπερφυσικό και εύκολα μπορούν να
ξεγελαστούν. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει τρόπο να δουλέψει με τέτοιους ανθρώπους, και έτσι
εκείνοι αισθάνονται άδειοι, και η ζωή τους δεν έχει κανένα νόημα.
Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να δουλέψει μέσα σου, μόνο εάν πραγματικά εκπαιδεύεσαι, αν
πραγματικά αναζητάς, αν πραγματικά προσεύχεσαι, και είσαι πρόθυμος να υποφέρεις για το
σκοπό της αναζήτησης της αλήθειας. Εκείνοι που δεν αναζητούν την αλήθεια δεν έχουν
τίποτε παρά μόνο γράμματα και δόγματα, άδειες θεωρίες, και εκείνοι που πορεύονται χωρίς
την αλήθεια φυσικά έχουν πολλές αντιλήψεις για τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που
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θέλουν είναι ο Θεός να μετατρέψει το σαρκικό τους σώμα σε ένα πνευματικό σώμα ώστε να
μπορούν να αναληφθούν στον τρίτο ουρανό. Πόσο ανόητοι είναι αυτοί οι άνθρωποι! Όλοι
αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα δεν έχουν καθόλου γνώση του Θεού ή της
πραγματικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεργαστούν με τον Θεό και το μόνο
που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν παθητικά. Αν οι άνθρωποι θέλουν να
καταλάβουν την αλήθεια και να δουν καθαρά την αλήθεια, και αν επιπλέον, θέλουν να
εισέλθουν στην αλήθεια και να την κάνουν πράξη, πρέπει πραγματικά να εκπαιδευτούν,
πραγματικά να αναζητήσουν, και πραγματικά να πεινάσουν και να διψάσουν. Όταν πεινάς
και διψάς, και όταν πραγματικά συνεργάζεσαι με τον Θεό, τότε σίγουρα θα σε αγγίξει το
Πνεύμα του Θεού και θα δουλέψει μέσα σου, θα σε διαφωτίσει περισσότερο, και θα σου
δώσει περισσότερη γνώση της πραγματικότητας και θα είναι μια μεγαλύτερη βοήθεια στη
ζωή σου.
Αν θέλουν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίζουν ότι ο Θεός
είναι ένας πρακτικός Θεός, και πρέπει να γνωρίζουν τον λόγο του Θεού και την πρακτική
ενσάρκωση του Θεού, καθώς και το πρακτικό έργο του Θεού. Μόνο αφότου γνωρίσεις ότι όλο
το έργο του Θεού είναι πρακτικό θα μπορέσεις πράγματι να συνεργαστείς με τον Θεό, και
μόνο μέσα από αυτό το μονοπάτι θα μπορέσεις να καταφέρεις να προοδεύσεις στη ζωή σου.
Όλοι αυτοί που δεν έχουν γνώση της πραγματικότητας δεν έχουν τρόπο να βιώσουν τον λόγο
του Θεού, είναι εγκλωβισμένοι στις αντιλήψεις τους, ζουν μέσα στη φαντασία τους και έτσι
δεν έχουν γνώση του λόγου του Θεού. Όσο πιο μεγάλη είναι η γνώση σου για την
πραγματικότητα, τόσο πιο κοντά είσαι στον Θεό και έχεις πιο στενή σχέση με Εκείνον. Όσο
πιο πολύ αναζητάς την ασάφεια και αφηρημένες έννοιες και δόγματα, τόσο πιο πολύ θα
απομακρύνεσαι από τον Θεό, τόσο πιο πολύ θα αισθάνεσαι ότι το να βιώνεις τον λόγο του
Θεού είναι επίπονο και δύσκολο, και ότι είσαι ανίκανος να εισέλθεις στην πραγματικότητα.
Αν θέλεις να εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού και στον σωστό δρόμο για
την πνευματική σου ζωή, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις την πραγματικότητα και να διαχωρίσεις
τον εαυτό σου από ασαφή και υπερφυσικά πράγματα —δηλαδή πρώτα πρέπει να καταλάβεις
ακριβώς πώς σε διαφωτίζει και σε οδηγεί από μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Με αυτό τον τρόπο,
εάν μπορέσεις αληθινά να καταλάβεις το αληθινό έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου, θα
έχεις μπει στον σωστό δρόμο για να τελειοποιηθείς από τον Θεό.
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Σήμερα, όλα ξεκινούν από την πραγματικότητα. Το έργο του Θεού είναι η μεγαλύτερη
πραγματικότητα και οι άνθρωποι μπορούν να το αγγίξουν. Είναι αυτό που οι άνθρωποι
μπορούν να βιώσουν και να κατορθώσουν. Στο μυαλό των ανθρώπων υπάρχουν πολλά
πράγματα που είναι ασαφή και υπερφυσικά και τα οποία εμποδίζουν τους ανθρώπους να
γνωρίσουν το σημερινό έργο του Θεού. Έτσι, πάντοτε παρεκκλίνουν και πάντοτε αισθάνονται
άσχημα, και αυτό οφείλεται στις αντιλήψεις τους. Οι άνθρωποι αδυνατούν να καταλάβουν τις
αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος, δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα και έτσι είναι
πάντοτε αρνητικοί κατά την πορεία τους προς την είσοδο. Κοιτάζουν τις απαιτήσεις του Θεού
από μακριά, ανίκανοι να ανταποκριθούν σ’ αυτές. Αντιλαμβάνονται απλώς ότι ο λόγος του
Θεού είναι καλός, αλλά δεν μπορούν να βρουν το μονοπάτι της εισόδου σε αυτόν. Το Άγιο
Πνεύμα λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την αρχή: Όταν οι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι,
προσεύχονται ενεργά, αναζητούν και έρχονται πιο κοντά στον Θεό, τότε μπορεί να υπάρξουν
αποτελέσματα και μπορεί να τους διαφωτίσει και να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι
ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μονομερώς ούτε ότι ο άνθρωπος ενεργεί μονομερώς. Και τα δύο
είναι απαραίτητα, και όσο περισσότερο οι άνθρωποι συνεργάζονται, και όσο περισσότερο
επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Θεού, τόσο μεγαλύτερο είναι και το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η αληθινή συνεργασία των ανθρώπων, προστιθέμενη στο έργο
του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα αληθινές εμπειρίες και ουσιώδη γνώση
του λόγου του Θεού. Σταδιακά, με αυτόν τον τρόπο, τελικά έχουμε τη δημιουργία ενός τέλειου
ανθρώπου. Ο Θεός δεν κάνει υπερφυσικά πράγματα˙ στην αντίληψη των ανθρώπων ο Θεός
είναι παντοδύναμος, και όλα γίνονται από τον Θεό —με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να
περιμένουν παθητικά, να μη διαβάζουν τον λόγο του Θεού και να μην προσεύχονται και
απλώς να περιμένουν το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος. Εν τούτοις, αυτοί που σκέφτονται
σωστά πιστεύουν το εξής: οι ενέργειες του Θεού μπορούν να προχωρήσουν μόνον εφόσον εγώ
συνεργάζομαι, και το πόσο θα με επηρεάσει το έργο του Θεού εξαρτάται από τον τρόπο με
τον οποίο συνεργάζομαι. Όταν μιλάει ο Θεός, πρέπει να κάνω ότι μπορώ για να αναζητήσω
και να στραφώ προς τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να επιτύχω.
Ανάμεσα στον Πέτρο και τον Παύλο είναι προφανές ότι ο Πέτρος ήταν εκείνος που έδινε
την μεγαλύτερη προσοχή στην πραγματικότητα. Από αυτά που πέρασε ο Πέτρος μπορούμε να
δούμε ότι οι εμπειρίες του συνόψιζαν τα διδάγματα εκείνων που απέτυχαν στο παρελθόν,
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καθώς και ότι εκείνος απορρόφησε τη δύναμη των αγίων του παρελθόντος —και από αυτό
φαίνεται πόσο αληθινές ήταν οι εμπειρίες του Πέτρου, ότι ήταν αρκετές για να μπορέσουν να
τις αγγίξουν οι άνθρωποι, και να μπορέσουν να τις βιώσουν και αυτοί, ότι ήταν εφικτές για
τους ανθρώπους. Ο Παύλος ωστόσο ήταν διαφορετικός: όλα όσα έλεγε ήταν ασαφή και
αόρατα, πράγματα που όδευαν στον τρίτο ουρανό, η άνοδος στον θρόνο και το στέμμα της
δικαιοσύνης. Εστίαζε σε κάτι που ήταν εξωτερικό: στην κατάσταση, στην επίπληξη των
ανθρώπων, στο να επιδεικνύει την υπεροχή του, στο ότι τον έχει αγγίξει το Άγιο Πνεύμα και
τα λοιπά. Τίποτα από αυτά που επεδίωκε δεν ήταν αληθινό και τα περισσότερα ήταν
φαντασιώσεις, οπότε έτσι αποδεικνύεται ότι όλα όσα είναι υπερφυσικά, όπως πόσο πολύ
μπορεί να αγγίξει το Άγιο Πνεύμα τους ανθρώπους, η μεγάλη χαρά που απολαμβάνουν οι
άνθρωποι πηγαίνοντας στον τρίτο ουρανό, ή η τακτική εκπαίδευση και η απόλαυση της ως
ένα σημείο, η ανάγνωση του λόγου του Θεού και η απόλαυση της ως ένα σημείο —τίποτε από
όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι φυσικό και αληθινό.
Όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού και προσεύχεσαι, και μέσα σου είσαι φωτεινός και
σταθερός και ο εξωτερικός κόσμος δεν μπορεί να σε επηρεάσει, μέσα σου είσαι πρόθυμος να
αγαπήσεις τον Θεό και είσαι πρόθυμος να κάνεις θετικά πράγματα, και απεχθάνεσαι τον
μοχθηρό κόσμο· αυτό σημαίνει να ζεις με τον Θεό. Δεν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι
χαίρεσαι τόσο πολύ —τέτοια λόγια δεν είναι αληθινά. Σήμερα όλα θα πρέπει να πηγάζουν από
την πραγματικότητα. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι πραγματικό, και στις εμπειρίες σου πρέπει να
προσέξεις να γνωρίσεις αληθινά τον Θεό, και να αναζητάς το αποτύπωμα του έργου του Θεού
και τους τρόπους με τους οποίους το Άγιο Πνεύμα αγγίζει και διαφωτίζει τους ανθρώπους.
Εάν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, και προσεύχεσαι και συνεργάζεσαι με τρόπο πιο
πραγματικό αφομοιώνοντας ό,τι ήταν καλό από το παρελθόν, και απορρίπτοντας ό,τι ήταν
κακό, όπως έκανε ο Πέτρος, αν ακούς με τα αυτιά σου και παρατηρείς με τα μάτια σου, αν
προσεύχεσαι συχνά και συλλογίζεσαι με την καρδιά σου, και αν κάνεις ότι μπορείς για να
συνεργαστείς με το έργο του Θεού, τότε σίγουρα ο Θεός θα σε οδηγήσει.

Σχετικά με μια κανονική πνευματική ζωή
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Η πίστη στον Θεό απαιτεί μια κανονική πνευματική ζωή, που είναι το θεμέλιο για να
βιώσει κανείς τα λόγια του Θεού και να εισέλθει στην πραγματικότητα. Γνωρίζετε αν η τωρινή
σας άσκηση αναφορικά με τις προσευχές, την προσέγγιση στον Θεό, το ψάλσιμο ύμνων, τους
αίνους, τον διαλογισμό και τον στοχασμό των λόγων του Θεού πληροί το πρότυπο της
«κανονικής πνευματικής ζωής»; Κανένας από σας δεν φαίνεται να γνωρίζει. Μια κανονική
πνευματική ζωή δεν περιορίζεται σε ασκήσεις όπως το να προσεύχεται κανείς, να τραγουδά
ύμνους, να συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή και να τρώει και να πίνει τα λόγια του Θεού.
Αντίθετα, αφορά το να βιώνει κανείς μια νέα και ζωντανή πνευματική ζωή. Αυτό που έχει
σημασία δεν είναι το πώς ασκείσαι, μα το τι καρπούς φέρνει η άσκησή σου. Οι περισσότεροι
άνθρωποι πιστεύουν ότι μια κανονική πνευματική ζωή εμπεριέχει απαραίτητα το να
προσεύχεται κανείς, να τραγουδά ύμνους και να τρώει και να πίνει τα λόγια του Θεού ή να
στοχάζεται τα λόγια Του, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες ασκήσεις έχουν στ’ αλήθεια κάποιο
αποτέλεσμα ή αν οδηγούν σε πραγματική κατανόηση. Αυτοί οι άνθρωποι εστιάζουν στο να
ακολουθούν επιφανειακές διαδικασίες χωρίς να σκέφτονται καθόλου τα αποτελέσματά τους·
είναι άνθρωποι που ζουν σε θρησκευτικές τελετές, όχι άνθρωποι που ζουν εντός της
εκκλησίας, πόσο μάλλον δε, είναι ο λαός της βασιλείας. Οι προσευχές τους, το ότι τραγουδούν
ύμνους και τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού είναι απλώς τήρηση κανόνων· τα κάνουν
αυτά από υποχρέωση και για να ανταποκριθούν στις τάσεις, όχι από προθυμία, όχι μέσα από
την καρδιά τους. Όσο κι αν προσεύχονται κι αν τραγουδούν αυτοί οι άνθρωποι, οι
προσπάθειές τους θα είναι άκαρπες, γιατί αυτά που κάνουν πράξη είναι απλώς οι κανόνες και
οι τελετουργίες της θρησκείας. Δεν κάνουν στ’ αλήθεια πράξη τα λόγια του Θεού.
Επικεντρώνονται μόνο στο να κάνουν θέμα το πώς ασκούνται, και μεταχειρίζονται τα λόγια
του Θεού ως κανόνες που πρέπει να ακολουθούν. Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν κάνουν
πράξη τα λόγια του Θεού. Απλώς ικανοποιούν τη σάρκα και δίνουν μια παράσταση για να τη
δουν οι άλλοι. Αυτοί οι θρησκευτικοί κανόνες και τα θρησκευτικά τελετουργικά είναι όλα
ανθρώπινης προέλευσης· δεν προέρχονται από τον Θεό. Ο Θεός δεν ακολουθεί κανόνες, ούτε
υπόκειται σε κανέναν νόμο. Αντίθετα, κάνει νέα πράγματα κάθε μέρα, επιτυγχάνοντας
πρακτικό έργο. Όπως οι άνθρωποι στην Εκκλησία της Τριπλής Αυτενέργειας, που
περιορίζονται σε ασκήσεις όπως η καθημερινή παρακολούθηση πρωινών λειτουργιών, η
απογευματινή προσευχή και η προσευχή έκφρασης ευγνωμοσύνης πριν από τα γεύματα, αλλά
και η απόδοση ευχαριστιών σε όλες τις περιστάσεις —όσα κι αν κάνουν και για όσο καιρό κι
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αν τα κάνουν, δεν θα έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν οι άνθρωποι ζουν εν μέσω
κανόνων και έχουν την καρδιά τους αμετακίνητη στις μεθόδους άσκησης, το Άγιο Πνεύμα δεν
μπορεί να εργαστεί, καθώς οι καρδιές τους κυριεύονται από κανόνες και ανθρώπινες
αντιλήψεις. Έτσι, ο Θεός δεν μπορεί να παρέμβει και να εργαστεί σ’ αυτούς, κι εκείνοι το
μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν να ζουν υπό τον έλεγχο των νόμων. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι δια παντός ανήμποροι να λάβουν τον αίνο του Θεού.
Μια κανονική πνευματική ζωή είναι μια ζωή που ζει κανείς ενώπιον του Θεού. Όταν
προσεύχεται κανείς, μπορεί να γαληνέψει την καρδιά του ενώπιον του Θεού και, μέσω της
προσευχής, μπορεί να αναζητήσει τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, να γνωρίσει τα λόγια
του Θεού και να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Τρώγοντας και πίνοντας τα λόγια Του, οι
άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν μια πιο σαφή και λεπτομερή κατανόηση του τωρινού έργου
του Θεού. Μπορούν, επίσης, να κερδίσουν ένα νέο μονοπάτι άσκησης, και δεν θα
προσκολλώνται στο παλιό· όλα όσα κάνουν πράξη θα έχουν σκοπό το να επιτύχουν ανάπτυξη
στη ζωή τους. Όσο για την προσευχή, ο σκοπός της δεν είναι το να λέει κανείς κάποια εύηχα
λόγια ή να ξεσπά σε κλάματα ενώπιον του Θεού για να δείξει πόσο υπόχρεος Του είναι.
Αντίθετα, ο σκοπός της είναι το να εκπαιδεύεται κανείς στη χρήση του πνεύματος, κάτι που
του επιτρέπει να γαληνέψει την καρδιά του ενώπιον του Θεού, να εκπαιδεύεται στο να
αναζητά καθοδήγηση από τα λόγια του Θεού σε όλα τα θέματα, ώστε η καρδιά του να μπορεί
να προσελκύεται σε ένα νέο φως κάθε μέρα και ώστε να μην είναι παθητικός ή τεμπέλης, και
να μπορέσει να βαδίσει στο ορθό μονοπάτι του να κάνει πράξη τα λόγια του Θεού. Οι
περισσότεροι άνθρωποι σήμερα εστιάζουν στις μεθόδους άσκησης, μα δεν το κάνουν για να
επιδιώξουν την αλήθεια και να επιτύχουν ανάπτυξη στη ζωή τους. Εκεί έγκειται το
παραστράτημά τους. Υπάρχουν, επίσης, και μερικοί που είναι ικανοί να λάβουν νέο φως, μα
οι μέθοδοι άσκησής τους δεν αλλάζουν. Φέρνουν μαζί τους τις παλιές θρησκευτικές
αντιλήψεις τους καθώς επιζητούν να λάβουν τα σημερινά λόγια του Θεού, κι έτσι αυτό που
λαμβάνουν εξακολουθεί να είναι δόγμα με προκαταλήψεις από θρησκευτικές αντιλήψεις· δεν
λαμβάνουν απλά το φως του σήμερα. Ως αποτέλεσμα, οι ασκήσεις τους είναι μολυσμένες·
είναι οι ίδιες και οι ίδιες παλιές ασκήσεις σε νέα συσκευασία. Όσο καλά κι αν ασκούνται, είναι
υποκριτές. Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στο να κάνουν νέα πράγματα κάθε μέρα,
απαιτώντας κάθε μέρα να κερδίζουν νέα γνώση και κατανόηση, καθώς επίσης και να μην
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είναι παλιομοδίτες και να μην επαναλαμβάνονται. Αν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολλά
χρόνια, μα οι μέθοδοι άσκησής σου δεν έχουν αλλάξει καθόλου, αν εξακολουθείς να
αντιμετωπίζεις τα εξωτερικά ζητήματα με ζήλο και πολύ δραστήρια, μα δεν έχεις μια γαλήνια
καρδιά για να φέρεις ενώπιον του Θεού ώστε να απολαύσεις τα λόγια Του, τότε δεν θα
αποκτήσεις τίποτε. Όταν πρόκειται για την αποδοχή του νέου έργου του Θεού, αν δεν κάνεις
διαφορετικά σχέδια, δεν συνεχίσεις την άσκησή σου με νέο τρόπο και δεν επιδιώξεις μια νέα
κατανόηση, μα αντ’ αυτού προσκολληθείς στα παλιά και λάβεις μόνο λίγο περιορισμένο νέο
φως, χωρίς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο ασκείσαι, τότε οι άνθρωποι σαν κι εσένα
βρίσκονται σ’ αυτό το ρεύμα μόνο κατ’ επίφαση. Στην πραγματικότητα, είναι θρησκευόμενοι
Φαρισαίοι έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος.
Για να ζήσει κανείς μια κανονική πνευματική ζωή, πρέπει να μπορεί να λαμβάνει
καθημερινά νέο φως και να επιδιώκει την αληθινή κατανόηση των λόγων του Θεού. Πρέπει
κανείς να δει την αλήθεια ξεκάθαρα, να βρει ένα μονοπάτι άσκησης για όλα τα θέματα, να
ανακαλύψει νέα ερωτήματα μέσω της καθημερινής ανάγνωσης των λόγων του Θεού και να
συνειδητοποιήσει τις δικές του ελλείψεις, ώστε να έχει μια καρδιά που αναζητά και λαχταρά,
μια καρδιά που συγκινεί όλο του το είναι, και ώστε να είναι γαλήνιος ενώπιον του Θεού σε
όλες τις στιγμές, φοβούμενος πολύ μήπως μείνει πίσω. Ένα άτομο με μια τέτοια καρδιά που
λαχταρά και αναζητά, που είναι πρόθυμο να επιτυγχάνει την είσοδο συνεχώς, βρίσκεται στον
σωστό δρόμο της πνευματικής ζωής. Εκείνοι που συγκινούνται από το άγιο Πνεύμα, που
επιθυμούν να βελτιωθούν, που είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν την τελείωση από τον Θεό, που
λαχταρούν μια πιο βαθιά κατανόηση των λόγων του Θεού, που δεν επιδιώκουν το
υπερφυσικό, μα, αντίθετα, πληρώνουν αληθινό τίμημα, που νοιάζονται αληθινά για το θέλημα
του Θεού, που επιτυγχάνουν πραγματικά την είσοδο ώστε οι εμπειρίες τους να είναι πιο
αυθεντικές και πραγματικές, που δεν επιδιώκουν κενά λόγια και δόγματα ούτε επιδιώκουν να
νιώσουν το υπερφυσικό, που δεν λατρεύουν καμία σπουδαία προσωπικότητα, αυτοί είναι που
έχουν εισέλθει σε κανονική πνευματική ζωή. Όλα όσα κάνουν γίνονται με σκοπό την επίτευξη
περαιτέρω ανάπτυξης στη ζωή και το να γίνουν νέοι και ζωντανοί στο πνεύμα. Πάντα
καταφέρνουν να επιτύχουν την είσοδο ενεργά. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, φτάνουν στην
κατανόηση της αλήθειας και στην είσοδο στην πραγματικότητα. Αυτοί που έχουν κανονική
πνευματική ζωή βρίσκουν κάθε μέρα την απελευθέρωση και την ελευθερία του πνεύματος,
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και μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού με ελεύθερο τρόπο, προς ικανοποίησή Του.
Για τους ανθρώπους αυτούς, η προσευχή δεν είναι μια τυπική διαδικασία· κάθε μέρα
καταφέρνουν να συμβαδίσουν με το νέο φως. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι εκπαιδεύουν τους
εαυτούς τους να γαληνεύουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού, και οι καρδιές τους
γαληνεύουν πραγματικά ενώπιον του Θεού και κανείς δεν μπορεί να τους ενοχλήσει. Κανένας
άνθρωπος, κανένα γεγονός ή πράγμα δεν μπορεί να περιορίσει την κανονική πνευματική ζωή
τους. Μια τέτοια εκπαίδευση προορίζεται να αποφέρει αποτελέσματα. Δεν γίνεται με σκοπό
να κάνει τους ανθρώπους να ακολουθούν κανόνες. Αυτή η άσκηση δεν αφορά την τήρηση
κανόνων, μα, αντίθετα, αφορά την προώθηση της ανάπτυξης της ζωής των ανθρώπων. Αν
βλέπεις αυτήν την άσκηση μόνο και μόνο ως κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις, η ζωή σου
δεν θ’ αλλάξει ποτέ. Μπορεί να ασκείσαι όπως και οι άλλοι, μα ενώ εκείνοι καταφέρνουν
τελικά να συμβαδίσουν με το έργο του Αγίου Πνεύματος, εσύ αποκλείεσαι από το ρεύμα του
Αγίου Πνεύματος. Δεν εξαπατάς τον εαυτό σου, λοιπόν; Ο σκοπός αυτών των λόγων είναι να
επιτραπεί στους ανθρώπους να γαληνέψουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού, να στρέψουν
τις καρδιές τους στον Θεό, ώστε το έργο του Θεού μέσα τους να γίνει χωρίς εμπόδια και να
καρποφορήσει. Μόνο τότε μπορούν οι άνθρωποι να είναι σε συμφωνία με το θέλημα του
Θεού.

Μιλώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή
Οι άνθρωποι νομίζουν πως μπορούν να μεταμορφωθούν μόνο μέσα από την
εκκλησιαστική ζωή. Αν δεν βρίσκονται εντός της εκκλησιαστικής ζωής, τότε νομίζουν ότι δεν
μπορούν να μεταμορφωθούν, θαρρείς και η μεταμόρφωση είναι αδύνατο να επιτευχθεί στην
πραγματική ζωή. Μπορείτε να δείτε τι πρόβλημα προκύπτει; Έχω μιλήσει ξανά για το πώς
φέρνει κανείς τον Θεό μέσα στην πραγματική ζωή· αυτό είναι το μονοπάτι της εισόδου στην
πραγματικότητα των λόγων του Θεού για όσους πιστεύουν στον Θεό. Στην πραγματικότητα, η
εκκλησιαστική ζωή είναι μόνο ένας περιορισμένος τρόπος για να οδηγηθούν οι άνθρωποι
στην τελείωση. Το πρωταρχικό περιβάλλον για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην τελείωση
εξακολουθεί να είναι η πραγματική ζωή. Αυτή είναι η πραγματική άσκηση και η πραγματική
εκπαίδευση για την οποία μίλησα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
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επιτύχουν μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης και να βιώσουν την ομοιότητα ενός
αληθινού ανθρώπου κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής. Αφενός, πρέπει κανείς να
μελετήσει, ώστε να βελτιώσει το μορφωτικό του επίπεδο, να καταλάβει τα λόγια του Θεού και
να αποκτήσει δεκτική ικανότητα. Αφετέρου, πρέπει κανείς να έχει εφοδιαστεί με τις βασικές
γνώσεις που απαιτούνται για να ζήσει ως ανθρώπινο ον, ώστε να αποκτήσει τη διορατικότητα
και τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης, επειδή οι άνθρωποι έχουν σχεδόν παντελή
έλλειψη σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, πρέπει κανείς να καταφέρει να γευτεί τα λόγια του
Θεού μέσω της εκκλησιαστικής ζωής και σταδιακά να καταφέρει να κατανοήσει ξεκάθαρα την
αλήθεια.
Γιατί λέγεται πως πιστεύοντας στον Θεό πρέπει κανείς να φέρει τον Θεό στην
πραγματική ζωή; Δεν είναι μόνο η εκκλησιαστική ζωή που μεταμορφώνει τους ανθρώπους· το
πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέλθουν στην πραγματικότητα στην
πραγματική ζωή. Συνηθίζατε να μιλάτε πάντα για την πνευματική σας κατάσταση και τα
πνευματικά ζητήματα, ενώ παραμελούσατε να κάνετε πράξη πολλά πράγματα στην
πραγματική ζωή και παραμελούσατε να εισέλθετε σ’ αυτά. Γράφατε κάθε μέρα, ακούγατε
κάθε μέρα και διαβάζατε κάθε μέρα. Προσευχόσασταν ακόμα και την ώρα που μαγειρεύατε:
«Θεέ μου! Είθε να γίνεις Εσύ η ζωή μέσα μου. Όπως κι αν πάει σήμερα η μέρα, Σε παρακαλώ,
ευλόγησέ με και διαφώτισέ με. Σε οτιδήποτε με διαφωτίσεις σήμερα, Σε παρακαλώ, δώσε μου
τη δυνατότητα να το καταλάβω αυτήν τη στιγμή, έτσι ώστε τα λόγια Σου να γίνουν ζωή μου».
Προσευχόσασταν και την ώρα που τρώγατε βραδινό: «Θεέ μου! Εσύ μας παρείχες αυτό το
γεύμα. Ευλόγησέ μας. Αμήν! Είθε να βασιστεί η ζωή μας πάνω Σου. Είθε να είσαι μαζί μας.
Αμήν!» Αφού τελειώσατε το βραδινό σας και ενώ πλένατε τα πιάτα, αρχίσατε να φλυαρείτε:
«Θεέ μου, είμαι αυτό το πιάτο. Έχουμε διαφθαρεί από τον Σατανά και είμαστε ακριβώς σαν
πιάτα που έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να καθαρθούν με νερό. Εσύ είσαι το νερό, και τα
λόγια Σου είναι το ζωντανό νερό που μεριμνά για τη ζωή μου». Πριν το καταλάβετε, είχε έρθει
η ώρα για τον βραδινό ύπνο και αρχίσατε να φλυαρείτε πάλι: «Θεέ μου! Με ευλόγησες και με
καθοδήγησες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σου είμαι πραγματικά ευγνώμων…».Έτσι
περάσατε τη μέρα σας, και κατόπιν σας πήρε ο ύπνος. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν έτσι
κάθε μέρα, κι ακόμα και τώρα, παραμελούν την πραγματική είσοδο και επικεντρώνονται μόνο
στο να λένε κούφια λόγια στις προσευχές τους. Αυτή είναι η προηγούμενη ζωή τους —η παλιά
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ζωή τους. Και οι περισσότεροι έτσι είναι· στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής
εκπαίδευσης, κι υποβάλλονται σε πολύ λίγες πραγματικές μεταμορφώσεις. Μένουν μόνο στα
λόγια στις προσευχές τους, πλησιάζοντας τον Θεό με τα λόγια τους μόνο, αλλά η κατανόησή
τους στερείται βάθους. Ας πάρουμε το πιο απλό παράδειγμα —το συμμάζεμα του σπιτιού σου.
Βλέπεις ότι το σπίτι σου είναι ακατάστατο, οπότε κάθεσαι εκεί και προσεύχεσαι: «Θεέ μου!
Κοίτα τη διαφθορά που μου έχει επιφέρει ο Σατανάς. Είμαι το ίδιο βρόμικος με αυτό το σπίτι.
Θεέ Μου! Σε δοξάζω και Σε ευχαριστώ πραγματικά. Χωρίς τη σωτηρία και τη διαφώτισή Σου,
δεν θα είχα συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός». Απλώς κάθεσαι εκεί και συνεχίζεις να
φλυαρείς, προσεύχεσαι για πολλή ώρα κι ύστερα κάνεις σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, λες
και είσαι μια φλύαρη γριά. Περνάς την πνευματική σου ζωή μ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς καμιά
αληθινή είσοδο στην πραγματικότητα, με υπερβολικά πολλές επιφανειακές ασκήσεις! Η
είσοδος στην πραγματική εκπαίδευση αφορά την πραγματική ζωή των ανθρώπων και τις
πρακτικές τους δυσκολίες —αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο αλλάζουν οι άνθρωποι.
Δίχως πραγματική ζωή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταμορφωθούν. Σε τι χρησιμεύουν τα
κούφια λόγια στις προσευχές τους; Χωρίς την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, τα πάντα
είναι χάσιμο χρόνου, και δίχως το μονοπάτι της άσκησης, όλα είναι σπατάλη προσπάθειας! Η
κανονική προσευχή μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν την κανονική τους
εσωτερική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί να τους μεταμορφώσει εξ ολοκλήρου. Γνωρίζοντας
την ανθρώπινη αυταρέσκεια, την αλαζονεία, την έπαρση, την ύβρη και τις διεφθαρμένες
διαθέσεις του ανθρώπου —η γνώση αυτών των πραγμάτων δεν έρχεται μέσα από την
προσευχή· ανακαλύπτεται μέσα από την απόλαυση του λόγου του Θεού και γίνεται γνωστή
μέσω της διαφώτισης από το Άγιο Πνεύμα στην πραγματική ζωή. Οι άνθρωποι σήμερα
μπορούν όλοι να μιλούν πολύ καλά κι έχουν ακούσει τα πιο μεγαλόπνοα κηρύγματα —πιο
μεγαλόπνοα από οποιαδήποτε άλλα ανά τους αιώνες— ωστόσο, πολύ λίγα από αυτά
εφαρμόζονται όντως στην πραγματική τους ζωή. Με άλλα λόγια, στην πραγματική τους ζωή
δεν υπάρχει Θεός· δεν κατέχουν τη ζωή ενός καινού ανθρώπου που έχει υποστεί
μεταμόρφωση. Δεν βιώνουν την αλήθεια στην πραγματική ζωή, ούτε φέρνουν τον Θεό στην
πραγματική ζωή. Ζουν σαν τα τέκνα της κόλασης. Δεν είναι αυτή εξόφθαλμη απόκλιση;
Οι άνθρωποι, προκειμένου να αποκαταστήσουν την ομοιότητα ενός κανονικού
ανθρώπου, δηλαδή, να επιτύχουν κανονική ανθρώπινη φύση, δεν μπορούν να ευαρεστούν τον
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Θεό απλά και μόνο με τα λόγια τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλάπτουν μόνο τον εαυτό τους, και
αυτό δεν ωφελεί την είσοδο ή τη μεταμόρφωσή τους. Συνεπώς, για να επιτύχουν τη
μεταμόρφωση, οι άνθρωποι πρέπει να ασκούνται λίγο-λίγο. Πρέπει να εισέρχονται αργά, να
αναζητούν και να εξερευνούν λίγο-λίγο, να εισέρχονται από τη θετική πλευρά και να ζουν μια
πρακτική ζωή αλήθειας, μια ζωή αγίων. Από εκεί και πέρα, πραγματικά πράγματα,
πραγματικά γεγονότα και πραγματικά περιβάλλοντα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους
να λάβουν πρακτική εκπαίδευση. Δεν απαιτείται οι άνθρωποι να προσφέρουν κούφια λόγια·
αντίθετα, απαιτείται να εκπαιδευτούν σε πραγματικά περιβάλλοντα. Οι άνθρωποι πρώτα
καταλήγουν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν χαμηλό επίπεδο, και κατόπιν τρώνε και πίνουν
κανονικά από τα λόγια του Θεού και εισέρχονται και ασκούνται κανονικά· μόνο μ’ αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσουν να αποκτήσουν την πραγματικότητα, κι έτσι μπορεί η είσοδος να
επέλθει ακόμα πιο γρήγορα. Προκειμένου να μεταμορφωθούν οι άνθρωποι, πρέπει να
υφίσταται κάποια πρακτικότητα· πρέπει να ασκούνται με πραγματικά πράγματα, πραγματικά
γεγονότα και πραγματικά περιβάλλοντα. Μπορεί κάποιος να επιτύχει πραγματική
εκπαίδευση βασιζόμενος απλά και μόνο στην εκκλησιαστική ζωή; Θα μπορούσαν οι άνθρωποι
να εισέλθουν στην πραγματικότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο; Όχι! Αν οι άνθρωποι δεν είναι σε
θέση να εισέλθουν στην πραγματική ζωή, τότε δεν είναι σε θέση να μεταμορφώσουν τον
παλιό τρόπο ζωής και συμπεριφοράς τους. Αυτό δεν οφείλεται εξ ολοκλήρου στην οκνηρία και
στον μεγάλο βαθμό εξάρτησης των ανθρώπων, αλλά μάλλον στο ότι οι άνθρωποι απλώς δεν
έχουν την ικανότητα να ζουν και, επιπλέον, δεν έχουν κατανοήσει το κριτήριο της ομοιότητας
ενός κανονικού ανθρώπου που θέτει ο Θεός. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι πάντα συζητούσαν,
μιλούσαν, επικοινωνούσαν —γίνονταν ακόμα και «ρήτορες»— κι όμως, κανένας από αυτούς
δεν επιζητούσε τη μεταμόρφωση στη διάθεση της ζωής του· αντ’ αυτού, αναζητούσαν στα
τυφλά βαθυστόχαστες θεωρίες. Συνεπώς, οι σημερινοί άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν στη ζωή
τους το συγκεκριμένο ύφος της θρησκευτικής πίστης στον Θεό. Πρέπει να εισέλθουν στην
άσκηση εστιάζοντας σε ένα γεγονός, ένα πράγμα, ένα άτομο. Πρέπει να το κάνουν
συγκεντρωμένα —μόνο τότε θα επιτύχουν αποτελέσματα. Η μεταμόρφωση των ανθρώπων
ξεκινάει με μια αλλαγή στην υπόστασή τους. Το έργο πρέπει να έχει στόχο την υπόσταση των
ανθρώπων, τη ζωή τους, καθώς και την οκνηρία, την εξάρτηση και τη δουλοπρέπειά τους —
μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μεταμορφωθούν.
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Παρόλο που η εκκλησιαστική ζωή μπορεί να παράγει αποτελέσματα σε μερικούς τομείς,
το βασικό σημείο εξακολουθεί να είναι ότι η πραγματική ζωή μπορεί να μεταμορφώσει τους
ανθρώπους. Η παλιά φύση κάποιου δεν μπορεί να μεταμορφωθεί χωρίς την πραγματική ζωή.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το έργο του Ιησού κατά την Εποχή της Χάριτος. Όταν ο Ιησούς
κατάργησε τους προηγούμενους νόμους και καθιέρωσε τις εντολές της νέας εποχής, μίλησε
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Καθώς ο Ιησούς
οδηγούσε τους μαθητές Του μέσα από το σπαρμένο χωράφι κάποιο Σάββατο, οι μαθητές Του
πείνασαν και μαδούσαν τον καρπό από τα στάχυα για να φάνε. Οι Φαρισαίοι το είδαν αυτό
και είπαν πως δεν τηρούσαν το Σάββατο. Είπαν, επίσης, πως δεν επιτρεπόταν οι άνθρωποι να
σώσουν τα μοσχάρια που είχαν πέσει σε έναν λάκκο την ημέρα του Σαββάτου, λέγοντας πως
καμία εργασία δεν έπρεπε να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Ο Ιησούς ανέφερε
αυτά τα περιστατικά για να διακηρύξει σταδιακά τις εντολές της νέας εποχής. Εκείνη την
εποχή, χρησιμοποίησε πολλά πρακτικά θέματα για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην
κατανόηση και στη μεταμόρφωση. Αυτή είναι η αρχή με την οποία εκτελεί το έργο Του το
Άγιο Πνεύμα, και είναι ο μόνος τρόπος που δύναται να μεταμορφώσει τους ανθρώπους.
Χωρίς πρακτικά ζητήματα, η κατανόηση που μπορούν να αποκτήσουν οι άνθρωποι είναι μόνο
θεωρητική και διανοητική —αυτός δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μεταμόρφωσης.
Άρα, πώς αποκτά κανείς σοφία και διορατικότητα μέσα από την εκπαίδευση; Μπορούν οι
άνθρωποι να αποκτήσουν σοφία και διορατικότητα απλώς και μόνο με το να ακούν, να
διαβάζουν και να εξελίσσουν τις γνώσεις τους; Πώς θα ήταν δυνατόν αυτό; Οι άνθρωποι
πρέπει να κατανοήσουν και να βιώσουν την πραγματική ζωή! Επομένως, πρέπει κανείς να
εκπαιδεύεται, και δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πραγματική ζωή. Οι άνθρωποι
πρέπει να δίνουν προσοχή σε διαφορετικές απόψεις και να εισέρχονται σε διάφορες πτυχές:
στο επίπεδο εκπαίδευσης, στην εκφραστικότητα, στην ικανότητα να βλέπουν πράγματα, στη
διακριτική ικανότητα, στην ικανότητα αντίληψης του λόγου του Θεού, στην κοινή λογική και
στους κανόνες της ανθρώπινης φύσης, καθώς και σε άλλα πράγματα που σχετίζονται με την
ανθρώπινη φύση, με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο άνθρωπος. Αφού επιτευχθεί
η κατανόηση, οι άνθρωποι πρέπει να επικεντρωθούν στην είσοδο, και μόνο τότε μπορεί να
επιτευχθεί η μεταμόρφωση. Αν κάποιος έχει αποκτήσει κατανόηση, αλλά παραμελεί την
άσκηση, πώς μπορεί να συμβεί η μεταμόρφωση; Επί του παρόντος, οι άνθρωποι κατανοούν
πολλά, αλλά δεν βιώνουν την πραγματικότητα· συνεπώς, δεν κατέχουν ουσιαστική
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κατανόηση των λόγων του Θεού. Έχεις διαφωτιστεί μόνο οριακά· έχεις λάβει λίγη φώτιση
από το Άγιο Πνεύμα, όμως δεν έχεις εισέλθει στην πραγματική ζωή —ή μπορεί και να μη σε
νοιάζει η είσοδος— συνεπώς, η μεταμόρφωσή σου περιορίζεται. Μετά από τόσον πολύ καιρό,
οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολλά. Είναι σε θέση να μιλάνε πολύ για τις θεωρίες που
γνωρίζουν, αλλά η εξωτερική τους διάθεση παραμένει η ίδια, και το αρχικό τους επίπεδο
παραμένει όπως ήταν, χωρίς την παραμικρή πρόοδο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πότε
επιτέλους θα εισέλθεις;
Η εκκλησιαστική ζωή είναι ένα μόνο είδος ζωής, όπου οι άνθρωποι συναθροίζονται για
να απολαύσουν τα λόγια του Θεού, και συνιστά μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής ενός
ατόμου. Αν η πραγματική ζωή των ανθρώπων μπορούσε να μοιάζει και με την εκκλησιαστική
τους ζωή —να έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, να απολαμβάνουν κανονικά τα λόγια του
Θεού, να προσεύχονται και να βρίσκονται κοντά στον Θεό με κανονικό τρόπο, ζώντας μια
πραγματική ζωή όπου καθετί επιτελείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ζώντας μια
πραγματική ζωή όπου όλα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αλήθεια, ζώντας μια
πραγματική ζωή όπου εξασκούνται στην προσευχή και εξασκούνται στο να γαληνεύουν
ενώπιον του Θεού, εξασκούνται στους ύμνους και στον χορό —τότε αυτό θα ήταν το μόνο
είδος ζωής που θα τους έφερνε στη ζωή των λόγων του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι
επικεντρώνονται μόνο στις λίγες ώρες της εκκλησιαστικής τους ζωής χωρίς να «μεριμνούν
για» τη ζωή τους πέραν αυτών των ωρών, σαν να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχουν,
επίσης, πολλοί άνθρωποι που εισέρχονται στη ζωή των αγίων μόνο όταν τρώνε και πίνουν τα
λόγια του Θεού, ψάλλουν ύμνους ή προσεύχονται, κι ύστερα, πέραν αυτών των ωρών,
ξαναγυρνούν στον παλιό εαυτό τους. Τέτοια ζωή δεν μπορεί να μεταμορφώσει τους
ανθρώπους, πόσο δε μάλλον να τους κάνει να γνωρίσουν τον Θεό. Κατά την πίστη στον Θεό,
αν οι άνθρωποι επιθυμούν τη μεταμόρφωση της δικής τους διάθεσης, τότε δεν πρέπει να
αποσυνδέονται από την πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή, πρέπει να γνωρίζεις τον
εαυτό σου, να απαρνείσαι τον εαυτό σου, να κάνεις πράξη την αλήθεια, καθώς και να μάθεις
τις αρχές, την κοινή λογική και τους κανόνες αυτοελέγχου στα πάντα πριν μπορέσεις να
επιτύχεις σταδιακή μεταμόρφωση. Αν επικεντρώνεσαι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις και ζεις
μόνο ανάμεσα σε θρησκευτικές τελετές χωρίς να εμβαθύνεις στην πραγματικότητα, χωρίς να
εισέρχεσαι στην πραγματική ζωή, τότε δεν θα εισέλθεις ποτέ στην πραγματικότητα, δεν θα
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γνωρίσεις ποτέ τον εαυτό σου, την αλήθεια ή τον Θεό, και θα είσαι πάντοτε τυφλός και αδαής.
Το έργο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων δεν έχει σκοπό να τους επιτρέψει να ζήσουν
μια κανονική ανθρώπινη ζωή μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο ούτε να μεταμορφώσει
τις εσφαλμένες αντιλήψεις και τα δόγματά τους. Αντ’ αυτού, ο σκοπός Του είναι να αλλάξει
τις παλιές διαθέσεις των ανθρώπων, να αλλάξει το σύνολο του παλιού τρόπου ζωής τους και
να αλλάξει όλους τους απαρχαιωμένους τρόπους σκέψης και την πνευματική στάση τους. Η
επικέντρωση μόνο στην εκκλησιαστική ζωή δεν θα αλλάξει τις παλιές συνήθειες των
ανθρώπων ούτε θα αλλάξει τις παλιές συμπεριφορές βάσει των οποίων ζούσαν για πολύ
καιρό. Ό,τι κι αν συμβεί, οι άνθρωποι δεν πρέπει να αποσυνδεθούν από την πραγματική ζωή.
Ο Θεός ζητά από τους ανθρώπους να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη φύση στην
πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή· να βιώσουν την αλήθεια στην
πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή· και να εκπληρώσουν τις λειτουργίες τους
στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στην εκκλησιαστική ζωή. Για να εισέλθει κάποιος στην
πραγματικότητα, πρέπει να στρέψει το καθετί προς την πραγματική ζωή. Αν, στην πίστη τους
στον Θεό, οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να καταφέρουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσω της
εισόδου στην πραγματική ζωή, και αν δεν μπορέσουν να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη
φύση στην πραγματική ζωή, τότε θα καταλήξουν αποτυχημένοι. Όσοι δεν υπακούν στον Θεό
είναι όλοι τους άνθρωποι που δεν μπορούν να εισέλθουν στην πραγματική ζωή. Είναι όλοι
τους άνθρωποι που μιλούν για την ανθρώπινη φύση αλλά βιώνουν τη φύση των δαιμόνων.
Είναι όλοι τους άνθρωποι που μιλούν για την αλήθεια, αλλά, αντ’ αυτού, βιώνουν δόγματα.
Όσοι δεν μπορούν να βιώσουν την αλήθεια στην πραγματική ζωή είναι αυτοί που πιστεύουν
στον Θεό, αλλά ο Θεός τούς απεχθάνεται και τους έχει απορρίψει. Πρέπει να κάνεις πράξη
την είσοδό σου στην πραγματική ζωή, να γνωρίσεις τις δικές σου ελλείψεις, την ανυπακοή και
την άγνοιά σου, και να γνωρίσεις τη μη κανονική ανθρώπινη φύση και τις αδυναμίες σου. Με
αυτόν τον τρόπο, όλη η γνώση σου θα ενσωματωθεί στην πραγματική σου κατάσταση και στις
πραγματικές δυσκολίες σου. Μόνο αυτό το είδος της γνώσης είναι πραγματικό και μπορεί να
σου δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσεις στ’ αλήθεια τη δική σου κατάσταση και να επιτύχεις
τη μεταμόρφωση της διάθεσής σου.
Τώρα που η τελείωση της ανθρωπότητας έχει ξεκινήσει επίσημα, πρέπει να εισέλθεις
στην πραγματική ζωή. Επομένως, για να επιτύχεις τη μεταμόρφωση, πρέπει να αρχίσεις από
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την είσοδο στην πραγματική ζωή και να μεταμορφωθείς σιγά-σιγά. Αν αποφεύγεις την
κανονική ζωή του ανθρώπου και μιλάς μόνο για πνευματικά θέματα, τότε τα πράγματα
γίνονται ανούσια και μονότονα· γίνονται μη ρεαλιστικά, και τότε πώς θα μπορούσαν να
μεταμορφωθούν οι άνθρωποι; Τώρα καλείσαι να εισέλθεις στην πραγματική ζωή για να
ασκηθείς, προκειμένου να θέσεις τις βάσεις για την είσοδο στην αληθινή εμπειρία. Αυτό είναι
ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι
κυρίως η καθοδήγηση, ενώ τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την άσκηση και την είσοδο των
ανθρώπων. Ο καθένας μπορεί να επιτύχει την είσοδο στην πραγματική ζωή μέσω
διαφορετικών μονοπατιών, τέτοιων που να μπορούν να φέρουν τον Θεό στην πραγματική
ζωή, και να βιώσει μια πραγματική κανονική ανθρώπινη φύση. Μόνο αυτό το είδος ζωής έχει
νόημα!

Όλοι εκτελούν τη λειτουργία τους
Στο σημερινό ρεύμα, όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό έχουν την ευκαιρία να
τελειωθούν από Εκείνον. Είτε είναι νέοι είτε γέροι, εφόσον υπακούν τον Θεό συνεχώς στην
καρδιά τους και Τον σέβονται, μπορούν να τελειωθούν από Εκείνον. Ο Θεός οδηγεί τους
ανθρώπους στην τελείωση ανάλογα με τη διαφορετική τους λειτουργία. Εφόσον κάνεις ό,τι
περνά από το χέρι σου και υποτάσσεσαι στο έργο του Θεού, θα μπορέσεις να τελειωθείς από
Εκείνον. Επί του παρόντος, κανείς σας δεν είναι τέλειος. Κάποιες φορές, είστε ικανοί να
εκτελείτε έναν τύπο λειτουργίας και άλλες φορές δύο. Εφόσον μάλιστα βάζετε τα δυνατά σας
για να δαπανήσετε τον εαυτό σας για τον Θεό, εν τέλει θα τελειωθείτε από Αυτόν.
Οι νέοι έχουν πολύ λίγες φιλοσοφίες για τη ζωή, και στερούνται σοφίας και
διορατικότητας. Ο Θεός είναι εδώ για να οδηγήσει στην τελείωση τη σοφία και τη
διορατικότητα των ανθρώπων. Ο λόγος Του αναπληρώνει τις ελλείψεις τους. Εντούτοις, οι
διαθέσεις των νέων δεν είναι σταθερές και πρέπει να μεταμορφωθούν από τον Θεό. Οι νέοι
έχουν λιγότερες θρησκευτικές αντιλήψεις και λιγότερες φιλοσοφίες για τη ζωή· σκέπτονται τα
πάντα με απλό τρόπο, και οι σκέψεις τους δεν είναι περίπλοκες. Αυτό είναι το κομμάτι της
ανθρώπινης φύσης τους που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα και είναι ένα αξιοθαύμαστο κομμάτι·
ωστόσο, οι νέοι είναι αδαείς και στερούνται σοφίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τελειωθεί
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από τον Θεό. Μέσα από την τελείωσή σας από τον Θεό, θα μπορέσετε να αναπτύξετε
ικανότητα διάκρισης. Θα είστε σε θέση να κατανοήσετε με σαφήνεια πολλά πνευματικά
πράγματα και σταδιακά θα μεταμορφωθείτε για να γίνετε κατάλληλοι για χρήση από τον Θεό.
Οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές έχουν κι αυτοί τις δικές τους λειτουργίες να εκτελέσουν
και ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει. Επίσης, οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές έχουν και
επιθυμητές και ανεπιθύμητες πλευρές. Έχουν περισσότερες φιλοσοφίες για τη ζωή και
περισσότερες θρησκευτικές αντιλήψεις. Στις ενέργειές τους προσκολλώνται σε πολλές
αυστηρές συμβάσεις, αρέσκονται σε κανονισμούς τους οποίους εφαρμόζουν μηχανικά και
άτεγκτα. Αυτή η πλευρά είναι ανεπιθύμητη. Παρόλα αυτά, αυτοί οι μεγαλύτεροι αδελφοί και
αδελφές παραμένουν ήρεμοι και ακλόνητοι απέναντι σε οτιδήποτε προκύψει· οι διαθέσεις
τους είναι σταθερές, και δεν έχουν εκρηκτικές εξάρσεις. Ενδεχομένως αποδέχονται τα
πράγματα πιο αργά, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρό μειονέκτημα. Εφόσον μπορείτε να
υποτάσσεστε, να αποδέχεστε τον τωρινό λόγο του Θεού και να μην εξετάζετε εξονυχιστικά
τον λόγο του Θεού, εφόσον σας ενδιαφέρει μόνο να υποτάσσεστε και να ακολουθείτε, και δεν
κρίνετε ποτέ τον λόγο του Θεού ούτε τρέφετε άλλες κακές σκέψεις γι’ αυτόν, εφόσον
αποδέχεστε τον λόγο Του και τον κάνετε πράξη —τότε, αν πληροίτε αυτές τις προϋποθέσεις,
θα μπορέσετε να τελειωθείτε.
Είτε είσαι νεότερος είτε μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή, ξέρεις τι λειτουργία οφείλεις να
εκτελέσεις. Όσοι είναι νέοι δεν είναι αλαζονικοί· εκείνοι που είναι μεγαλύτεροι δεν είναι
παθητικοί ούτε παλινδρομούν. Επιπλέον, είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ο ένας τα δυνατά
σημεία του άλλου για να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες τους και μπορούν να υπηρετούν ο
ένας τον άλλον χωρίς προκαταλήψεις. Δημιουργείται μια γέφυρα φιλίας μεταξύ των νεότερων
και των μεγαλύτερων αδελφών, και χάρη στην αγάπη του Θεού είστε σε θέση να καταλάβετε
καλύτερα ο ένας τον άλλον. Οι νεότεροι αδελφοί και αδελφές δεν περιφρονούν τους
μεγαλύτερους αδελφούς και αδελφές και οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές δεν είναι
αυτάρεσκοι. Δεν είναι αυτή αρμονική συνεργασία; Εάν όλοι σας έχετε αυτήν την
αποφασιστικότητα, τότε το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί σίγουρα στη γενιά σας.
Οι σημερινές σας ενέργειες και η σημερινή σας συμπεριφορά θα καθορίσουν αν
μελλοντικά θα είσαι ευλογημένος ή καταραμένος. Εάν πρόκειται να τελειωθείς από τον Θεό,
θα γίνει τώρα, σ’ αυτήν την εποχή· δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία στο μέλλον. Ο Θεός θέλει
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αληθινά να σας οδηγήσει στην τελείωση τώρα και αυτό δεν είναι τρόπος του λέγειν. Στο
μέλλον, ανεξαρτήτως του τι δοκιμασίες θα σας βρουν, τι γεγονότα θα συμβούν, ή τι
καταστροφές θα συναντήσετε, ο Θεός επιθυμεί να σας οδηγήσει στην τελείωση· αυτό είναι
οριστικό και αδιαμφισβήτητο. Από πού φαίνεται αυτό; Από το γεγονός ότι ο λόγος του Θεού
δια μέσου των αιώνων και των γενεών, δεν είχε ποτέ φτάσει σε τόσο μεγάλο ύψος όσο
σήμερα. Έχει εισέλθει στο ύψιστο βασίλειο, και το σημερινό έργο του Αγίου Πνεύματος πάνω
σε όλους τους ανθρώπους δεν έχει προηγούμενο. Σχεδόν κανένας από τις προηγούμενες
γενιές δεν είχε μια τέτοια εμπειρία· ακόμα και στην εποχή του Ιησού, δεν υπήρχαν οι
σημερινές αποκαλύψεις. Τα λόγια που απευθύνονται σ’ εσάς, αυτά που καταλαβαίνετε και
αυτά που βιώνετε έχουν όλα φτάσει σε νέα κορύφωση. Εν μέσω των δοκιμασιών και των
παιδεύσεων, εσείς δεν φεύγετε, και αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει ότι το έργο του Θεού
έχει φθάσει σε μεγαλείο άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να πράξει ο
άνθρωπος ούτε είναι κάτι που ισχυρίζεται ο άνθρωπος · αντιθέτως, είναι το έργο του ίδιου του
Θεού. Συνεπώς, από πολλές από τις πραγματικότητες του έργου του Θεού φαίνεται ότι ο Θεός
επιθυμεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και ότι σίγουρα Εκείνος μπορεί να σας
ολοκληρώσει. Αν έχετε αυτήν τη γνώση και κάνετε αυτήν τη νέα ανακάλυψη, τότε δεν θα
περιμένετε τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Αντ’ αυτού, θα επιτρέψετε στον Θεό να σας
ολοκληρώσει στην παρούσα εποχή. Συνεπώς, θα πρέπει ο καθένας σας να βάλει τα δυνατά
του, χωρίς να φείδεστε προσπαθειών, ώστε να μπορέσετε να τελειωθείτε από τον Θεό.
Τώρα, δεν πρέπει να δίνεις σημασία σε αρνητικά πράγματα. Πρώτον, βάλε στην άκρη και
αγνόησε οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις αρνητικός. Όταν διαχειρίζεσαι υποθέσεις, κάνε το με
καρδιά που ερευνά και ψηλαφίζει καθώς προχωράει μπροστά, με καρδιά που υποτάσσεται
στον Θεό. Κάθε φορά που ανακαλύπτετε μια αδυναμία μέσα σας αλλά δεν την αφήνετε να
σας ελέγξει και, παρόλα αυτά, εκτελείτε τη λειτουργία που οφείλετε να εκτελέσετε, έχετε
κάνει ένα θετικό βήμα μπροστά. Για παράδειγμα, εσείς οι μεγαλύτεροι αδελφοί και αδελφές
έχετε θρησκευτικές αντιλήψεις, κι όμως εσύ είσαι σε θέση να προσευχηθείς, να υποταχθείς,
να φας και να πιεις τον λόγο του Θεού, και να ψάλλεις ύμνους… Με άλλα λόγια, θα πρέπει να
αφοσιωθείς με όση δύναμη έχεις σε οτιδήποτε μπορείς να κάνεις, οποιαδήποτε λειτουργία
μπορείς να εκτελέσεις. Μην περιμένεις παθητικά. Το να μπορέσεις να ικανοποιήσεις τον Θεό
εκτελώντας το καθήκον σου είναι το πρώτο βήμα. Κατόπιν, μόλις είσαι σε θέση να καταλάβεις
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την αλήθεια και να εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, τότε θα έχεις
τελειωθεί από Αυτόν.

Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό
Κανείς δεν είναι ικανός να ζήσει ανεξάρτητος, εκτός από όσους έχουν λάβει ειδικές
οδηγίες και καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα, διότι χρειάζονται τη διακονία και την ποίμανση
αυτών που χρησιμοποιεί ο Θεός. Γι’ αυτό, σε κάθε εποχή, ο Θεός ανυψώνει διάφορους
ανθρώπους που σπεύδουν να ασχοληθούν με την ποίμανση των εκκλησιών για χάρη του
έργου Του. Αυτό σημαίνει ότι το έργο του Θεού πρέπει να γίνεται μέσα από αυτούς που έχουν
την εύνοια και την έγκριση του Θεού· το Άγιο Πνεύμα πρέπει να χρησιμοποιεί εκείνο το
κομμάτι μέσα τους που αξίζει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα,
και καθίστανται κατάλληλοι για χρήση από τον Θεό μέσω της τελείωσής τους από το Άγιο
Πνεύμα. Επειδή η ικανότητα κατανόησης του ανθρώπου είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, πρέπει
να ποιμαίνεται από αυτούς που χρησιμοποιεί ο Θεός· το ίδιο ίσχυε με τη χρήση του Μωυσή
από τον Θεό, στον οποίον Εκείνος βρήκε πολλά από τα στοιχεία που ήταν κατάλληλα προς
χρήση εκείνη την εποχή, και τα οποία χρησιμοποίησε για να εκτελέσει το έργο του Θεού κατά
τη διάρκεια εκείνου του σταδίου. Σε αυτό το στάδιο, ο Θεός χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο, ενώ
εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα εκείνο το κομμάτι του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Άγιο
Πνεύμα προκειμένου να κάνει έργο, και το Άγιο Πνεύμα τον κατευθύνει και παράλληλα
οδηγεί στην τελείωση το υπόλοιπο, ακατάλληλο για χρήση κομμάτι.
Το έργο που πραγματοποιεί κάποιος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, αποσκοπεί στη
συνεργασία με το έργο του Χριστού ή του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο άνθρωπος ανυψώνεται
από τον Θεό ανάμεσα στους ανθρώπους, βρίσκεται εκεί για να ηγηθεί όλων των εκλεκτών του
Θεού, ενώ έχει, επίσης, ανυψωθεί από τον Θεό προκειμένου να επιτελέσει το έργο της
ανθρώπινης συνεργασίας. Με κάποιον που έχει αυτές τις ιδιότητες, ο οποίος είναι σε θέση να
επιτελέσει το έργο της ανθρώπινης συνεργασίας, μπορoύν να επιτευχθούν περισσότερες από
τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και το έργο που πρέπει να κάνει το Άγιο
Πνεύμα ανάμεσα στους ανθρώπους. Με άλλα λόγια: Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτόν τον άνθρωπο
με στόχο να μπορέσουν όλοι όσοι ακολουθούν τον Θεό να κατανοήσουν καλύτερα το θέλημα
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του Θεού, και να μπορέσουν να εκπληρώσουν περισσότερες από τις απαιτήσεις του Θεού.
Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να κατανοήσουν άμεσα τα λόγια ή το θέλημα του Θεού, ο
Θεός έχει ανυψώσει κάποιον, τον οποίον χρησιμοποιεί για να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο.
Αυτό το πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα μέσο,
με το οποίο ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους, ως ο «μεταφραστής» που επικοινωνεί
ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
μοιάζει με κανέναν από αυτούς που εργάζονται στον οίκο του Θεού ή που είναι απόστολοί
Του. Όπως κι αυτοί, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι κάποιος που υπηρετεί τον Θεό, εντούτοις,
όσον αφορά την ουσία του έργου του και το υπόβαθρο της χρήσης του από τον Θεό, διαφέρει
σε μεγάλο βαθμό από τους άλλους εργάτες και αποστόλους. Όσον αφορά την ουσία του έργου
του και το υπόβαθρο της χρήσης του, ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό
ανυψώνεται από Αυτόν, προετοιμάζεται από τον Θεό για να επιτελέσει το έργο του Θεού, και
συνεργάζεται στο έργο του ίδιου του Θεού. Κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτελέσει το
έργο του αντ’ αυτού —αυτή είναι η ανθρώπινη συνεργασία που είναι απαραίτητη παράλληλα
με το θεϊκό έργο. Εν τω μεταξύ, το έργο που επιτελούν οι άλλοι εργάτες ή απόστολοι δεν είναι
παρά η μεταφορά και η υλοποίηση των πολλών πτυχών της οργάνωσης των εκκλησιών κατά
τη διάρκεια κάθε περιόδου, ή αλλιώς το έργο μιας απλής παροχής ζωής, προκειμένου να
διατηρηθεί η εκκλησιαστική ζωή. Αυτοί οι εργάτες και οι απόστολοι δεν έχουν οριστεί από τον
Θεό, πόσο μάλλον μπορεί να λέγεται ότι χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Επιλέγονται
μέσα από τις εκκλησίες και, αφότου εκπαιδευτούν και καλλιεργηθούν για κάποιο χρονικό
διάστημα, όσοι είναι κατάλληλοι παραμένουν, ενώ όσοι είναι ακατάλληλοι στέλνονται από
εκεί που ήρθαν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι επιλέγονται μέσα από τις εκκλησίες, ορισμένοι
αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο αφότου γίνουν επικεφαλής, και κάποιοι απ’
αυτούς κάνουν μάλιστα πολλά άσχημα πράγματα και καταλήγουν να εξαλειφθούν. Ο
άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός, από την άλλη, είναι κάποιος που έχει προετοιμαστεί από
τον Θεό, και διαθέτει ένα ορισμένο επίπεδο, κι έχει ανθρώπινη φύση. Έχει εκ των προτέρων
προετοιμαστεί και τελειωθεί από το Άγιο Πνεύμα, και καθοδηγείται πλήρως από το Άγιο
Πνεύμα και, ιδιαίτερα όσον αφορά το έργο του, κατευθύνεται και δέχεται εντολές από το Άγιο
Πνεύμα —ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία απόκλιση από το μονοπάτι της καθοδήγησης των
εκλεκτών του Θεού, διότι ο Θεός ασφαλώς αναλαμβάνει την ευθύνη για το δικό Του έργο, και
ο Θεός επιτελεί το δικό Του έργο ανά πάσα στιγμή.
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Μόλις κατανοήσετε την αλήθεια, θα πρέπει να την κάνετε
πράξη
Το έργο και τα λόγια του Θεού έχουν πρόθεση να επιφέρουν μια αλλαγή στη διάθεσή
σας· ο στόχος Του δεν είναι απλώς να σας κάνει να κατανοήσετε ή να γνωρίσετε το έργο και
τα λόγια Του. Αυτό δεν αρκεί. Είσαι άτομο με ικανότητα αντίληψης, άρα δεν θα πρέπει να
δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις τα λόγια του Θεού, γιατί η πλειονότητα των λόγων του Θεού
είναι γραμμένη στην ανθρώπινη γλώσσα, και Αυτός μιλάει πολύ απλά. Για παράδειγμα, είσαι
απόλυτα ικανός να μάθεις τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός να κατανοήσεις και να κάνεις πράξη·
αυτό είναι κάτι που ένα κανονικό άτομο, το οποίο διαθέτει ικανότητα αντίληψης, θα πρέπει
να είναι σε θέση να κάνει. Πιο συγκεκριμένα, τα λόγια που λέει ο Θεός στο παρόν στάδιο είναι
ιδιαίτερα σαφή και ξεκάθαρα, και ο Θεός επισημαίνει πολλά πράγματα, τα οποία οι άνθρωποι
δεν έχουν λάβει υπόψη, καθώς και κάθε είδους ανθρώπινες καταστάσεις. Τα λόγια Του
αγκαλιάζουν τα πάντα, και είναι τόσο διαυγή όσο το φως της πανσελήνου. Τώρα, συνεπώς, οι
άνθρωποι κατανοούν πολλά ζητήματα, αλλά εξακολουθεί να λείπει κάτι —το να κάνουν οι
άνθρωποι πράξη τον λόγο Του. Οι άνθρωποι πρέπει να βιώσουν όλες τις πλευρές της αλήθειας
λεπτομερώς, και να ερευνήσουν και να αναζητήσουν την αλήθεια λεπτομερέστερα, αντί να
περιμένουν απλώς να απορροφήσουν ό,τι τους δίνεται έτοιμο· διαφορετικά, καταλήγουν να
γίνουν παράσιτα. Γνωρίζουν τον λόγο του Θεού, κι όμως δεν τον κάνουν πράξη. Ένα τέτοιου
είδους άτομο δεν αγαπά την αλήθεια και τελικά θα εξαλειφθεί. Για να γίνετε σαν τον Πέτρο
τη δεκαετία του 1990, θα πρέπει ο καθένας από εσάς να κάνει πράξη τον λόγο του Θεού, να
έχει αληθινή είσοδο στις εμπειρίες του και να αποκτήσει ολοένα και περισσότερη και
μεγαλύτερη διαφώτιση στη συνεργασία του με τον Θεό, πράγμα το οποίο θα σας βοηθήσει
ακόμα περισσότερο στη δική σας ζωή. Αν έχετε διαβάσει πολλά από τα λόγια του Θεού, αλλά
καταλαβαίνετε μόνο το νόημα του κειμένου και δεν διαθέτετε άμεση γνώση του λόγου του
Θεού μέσω των πρακτικών εμπειριών σας, τότε δεν θα γνωρίσεις τον λόγο του Θεού. Κατά τη
δική σου γνώμη, ο λόγος του Θεού δεν είναι ζωή, αλλά απλώς νεκρά γράμματα. Και αν ζεις
μόνο προσκολλημένος σε νεκρά γράμματα, τότε δεν θα μπορείς να κατανοήσεις την ουσία του
λόγου του Θεού ούτε θα κατανοήσεις το θέλημά Του. Μόνο όταν βιώνεις τον λόγο Του στις
πραγματικές εμπειρίες σου, θα σου φανερωθεί το πνευματικό νόημα του λόγου του Θεού, και
μόνο μέσα από την εμπειρία μπορείς να κατανοήσεις το πνευματικό νόημα πολλών αληθειών
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και να ξεκλειδώσεις τα μυστήρια του λόγου του Θεού. Αν δεν το κάνεις πράξη, τότε,
ανεξάρτητα από το πόσο σαφής είναι ο λόγος Του, όλα όσα έχεις κατανοήσει είναι κενά
γράμματα και δόγματα, τα οποία έχουν γίνει θρησκευτικοί κανονισμοί για εσένα. Αυτό δεν
έκαναν και οι Φαρισαίοι; Αν κάνετε πράξη και βιώνετε τον λόγο του Θεού, αυτός γίνεται
πρακτικός για εσάς· αν δεν επιζητάς να τον κάνεις πράξη, τότε ο λόγος του Θεού είναι για
σένα κάτι σαν τον θρύλο του τρίτου ουρανού. Στην ουσία, η διαδικασία πίστης στον Θεό
αποτελεί τη διαδικασία βίωσης του λόγου Του από εσάς, καθώς και της δικής σας απόκτησης
από Αυτόν ή, για να το θέσω σαφέστερα, η πίστη στον Θεό είναι να γνωρίζετε και να
κατανοείτε τον λόγο Του και να ζείτε και να βιώνετε τον λόγο Του· αυτή είναι η
πραγματικότητα πίσω από την πίστη σας στον Θεό. Αν πιστεύετε στον Θεό και ελπίζετε στην
αιώνια ζωή χωρίς να επιζητάτε να κάνετε πράξη τον λόγο του Θεού ως κάτι που έχετε μέσα
σας, τότε είστε ανόητοι. Θα ήταν σαν να πηγαίνει κανείς σε ένα δείπνο και απλώς να κοιτάζει
το φαγητό και να αποστηθίζει τα λαχταριστά εδέσματα, χωρίς ουσιαστικά να γεύεται κάποιο
από αυτά. Δεν θα ήταν ένα τέτοιο άτομο ανόητο;
Η αλήθεια που ο άνθρωπος χρειάζεται να κατέχει βρίσκεται στον λόγο του Θεού, και
είναι η πιο ωφέλιμη και χρήσιμη αλήθεια για την ανθρωπότητα. Είναι η τόνωση και η θρέψη
που χρειάζεται το σώμα σας, κάτι που βοηθά τον άνθρωπο να επανακτήσει την κανονική
ανθρώπινη φύση του. Πρόκειται για μια αλήθεια με την οποία ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένος. Όσο περισσότερο κάνετε πράξη τον λόγο του Θεού, τόσο γρηγορότερα η ζωή
σας θα ανθίσει και τόσο πιο ξεκάθαρη θα γίνει η αλήθεια. Καθώς μεγαλώνει το ανάστημά
σας, θα βλέπετε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα του πνευματικού κόσμου, και θα είστε πιο
ισχυροί για να θριαμβεύσετε επί του Σατανά. Μεγάλο μέρος της αλήθειας που δεν κατανοείτε
θα γίνει ξεκάθαρο όταν κάνετε πράξη τον λόγο του Θεού. Αυτό που ικανοποιεί τους
περισσότερους ανθρώπους είναι να κατανοούν απλώς το κείμενο του λόγου του Θεού και να
επικεντρώνονται στο να εφοδιάζονται με δόγματα αντί να επικεντρώνονται στην εμβάθυνση
της εμπειρίας τους στην πράξη, μα αυτό δεν έκαναν οι Φαρισαίοι; Πώς γίνεται, λοιπόν, να
ισχύει γι’ αυτούς η φράση «Ο λόγος του Θεού είναι ζωή»; Η ζωή ενός ανθρώπου δεν μπορεί
να εξελιχθεί απλώς και μόνο διαβάζοντας τον λόγο του Θεού, παρά μόνο όταν ο λόγος του
Θεού γίνει πράξη. Αν πιστεύεις ότι η κατανόηση του λόγου του Θεού είναι το μόνο που
χρειάζεται για να έχει κανείς ζωή και ανάστημα, τότε η κατανόησή σου είναι στρεβλή. Η
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πραγματική κατανόηση του λόγου του Θεού προκύπτει όταν κάνεις πράξη την αλήθεια, και
πρέπει να κατανοήσεις ότι «μόνο όταν κάνεις πράξη την αλήθεια μπορεί αυτή να γίνει
κατανοητή». Σήμερα, αφότου διαβάσεις τον λόγο του Θεού, μπορείς απλώς να πεις ότι
γνωρίζεις τον λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τον κατανοείς. Κάποιοι λένε ότι ο
μόνος τρόπος για να κάνει κάποιος πράξη την αλήθεια είναι να την κατανοήσει πρώτα, αλλά
αυτό είναι σωστό μόνο εν μέρει και ασφαλώς δεν είναι εξ ολοκλήρου ακριβές. Πριν
αποκτήσεις γνώση μιας αλήθειας, δεν έχεις βιώσει αυτήν την αλήθεια. Το να νιώθεις ότι
κατανοείς κάτι που ακούς σε ένα κήρυγμα δεν σημαίνει ότι το κατανοείς στ’ αλήθεια —
σημαίνει ότι αποκτάς απλώς τα κυριολεκτικά λόγια της αλήθειας, και δεν είναι το ίδιο με το
να κατανοείς το αληθινό νόημα που βρίσκεται εντός. Το να έχεις απλώς μια επιφανειακή
γνώση της αλήθειας δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά την κατανοείς ή τη γνωρίζεις· το αληθινό
νόημα της αλήθειας προέρχεται από τη βίωσή της. Συνεπώς, μόνο όταν βιώνεις την αλήθεια
μπορείς να την κατανοήσεις, και μόνο τότε μπορείς και να κατανοήσεις τα κρυφά κομμάτια
της. Η εμβάθυνση της εμπειρίας σου είναι ο μόνος τρόπος για να κατανοήσεις τους
συνειρμούς, και να κατανοήσεις την ουσία της αλήθειας. Συνεπώς, μπορείς να πας παντού με
την αλήθεια, αλλά αν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σου, τότε μη διανοηθείς να προσπαθήσεις να
πείσεις ούτε καν την οικογένειά σου, πόσο μάλλον θρησκευόμενους ανθρώπους. Χωρίς την
αλήθεια είσαι σαν τις χιονονιφάδες που στροβιλίζονται από δω κι από κει, αλλά με την
αλήθεια μπορείς να είσαι ευτυχισμένος και ελεύθερος, και κανείς δεν μπορεί να σου επιτεθεί.
Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατή είναι μια θεωρία, δεν μπορεί να υπερνικήσει την αλήθεια.
Με την αλήθεια, ο ίδιος ο κόσμος μπορεί να κουνηθεί, και βουνά και θάλασσες να
μετακινηθούν, ενώ η έλλειψη της αλήθειας μπορεί να οδηγήσει στο να γίνουν συντρίμμια τα
ισχυρά τείχη μιας πόλης εξαιτίας σκουληκιών. Αυτό το γεγονός είναι πασιφανές.
Κατά το τρέχον στάδιο, είναι ζωτικής σημασίας πρώτα να γνωρίσεις την αλήθεια, έπειτα
να την κάνεις πράξη και να εφοδιαστείς περαιτέρω με το αληθινό νόημα της αλήθειας. Αυτά
θα πρέπει να επιζητάτε να επιτύχετε. Αντί να επιζητάς μόνο να κάνεις τους άλλους να
ακολουθούν τα λόγια σου, θα πρέπει να τους βάζεις να ακολουθούν αυτό που κάνεις πράξη.
Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς να βρεις κάτι με νόημα. Ανεξάρτητα από το τι σε βρίσκει,
ανεξάρτητα από το ποιον συναντάς, εφόσον έχεις την αλήθεια, θα είσαι σε θέση να μείνεις
αμετακίνητος. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που φέρει ζωή στον άνθρωπο, όχι θάνατο. Αν,
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αφού διαβάσεις τον λόγο του Θεού δεν ζωντανέψεις, αλλά είσαι ακόμη νεκρός, τότε κάτι δεν
πάει καλά μ’ εσένα. Αν έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα έχεις διαβάσει μεγάλο μέρος του
λόγου του Θεού και έχεις ακούσει πολλά πρακτικά κηρύγματα, αλλά είσαι ακόμη σε μια
κατάσταση θανάτου, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι δεν είσαι άτομο που εκτιμά την
αλήθεια, ούτε είσαι άτομο που επιδιώκει την αλήθεια. Αν πραγματικά επιζητούσατε να
κερδίσετε τον Θεό, δεν θα επικεντρωνόσαστε στο να εφοδιάζεστε με δόγματα και να
χρησιμοποιείτε μεγαλόπνοα δόγματα για να διδάξετε άλλους, αλλά, αντιθέτως, θα
επικεντρωνόσαστε στο να βιώνετε τον λόγο του Θεού και στο να κάνετε πράξη την αλήθεια.
Σε αυτό δεν θα έπρεπε τώρα να επιζητάτε να εισέλθετε;
Υπάρχει περιορισμένος χρόνος για να κάνει ο Θεός το έργο Του μέσα στον άνθρωπο, άρα
ποιο το αποτέλεσμα αν δεν συνεργάζεσαι μαζί Του; Γιατί ο Θεός θέλει πάντα από εσάς να
κάνετε πράξη τον λόγο Του μόλις τον κατανοήσετε; Επειδή ο Θεός έχει αποκαλύψει τα λόγια
Του σε εσάς και το επόμενο βήμα σας είναι ουσιαστικά να τα κάνετε πράξη. Καθώς κάνετε
πράξη αυτά τα λόγια, ο Θεός θα επιτελέσει το έργο της διαφώτισης και της καθοδήγησης.
Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ο λόγος του Θεού δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
ανθίσει στη ζωή και δεν περιέχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει τον άνθρωπο να
παρεκκλίνει ή να γίνεται παθητικός. Λες πως έχεις διαβάσει τον λόγο του Θεού και τον έχεις
κάνει πράξη, αλλά ακόμα δεν έχεις λάβει κανένα έργο από το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια σου θα
μπορούσαν να ξεγελάσουν μόνο ένα παιδί. Οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν αν οι
προθέσεις σου είναι σωστές, αλλά νομίζεις πως είναι δυνατόν να μη γνωρίζει ο Θεός; Πώς
γίνεται οι άλλοι να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού και να λαμβάνουν τη διαφώτιση του
Αγίου Πνεύματος, κι όμως εσύ να κάνεις πράξη τα λόγια Του και να μη λαμβάνεις τη
διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος; Έχει αισθήματα ο Θεός; Αν οι προθέσεις σου είναι όντως
σωστές και είσαι συνεργάσιμος, τότε το Πνεύμα του Θεού θα είναι μαζί σου. Κάποιοι
άνθρωποι θέλουν να καρφώνουν πάντα τη δική τους σημαία στη γη, μα γιατί ο Θεός δεν τους
αφήνει να ανέλθουν και να ηγηθούν της εκκλησίας; Κάποιοι άνθρωποι απλώς εκπληρώνουν
τον ρόλο τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους, και πριν να το καταλάβουν, έχουν κερδίσει
την αποδοχή του Θεού. Πώς γίνεται αυτό; Ο Θεός εξετάζει τα ενδότερα της καρδιάς του
ανθρώπου και τα άτομα που επιδιώκουν την αλήθεια πρέπει να το κάνουν με τις σωστές
προθέσεις. Τα άτομα που δεν έχουν σωστές προθέσεις δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά.
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Στον πυρήνα του, ο στόχος σας είναι να αφήσετε τον λόγο του Θεού να επιδράσει μέσα σας.
Με άλλα λόγια, στόχος σας είναι να κατανοήσετε αληθινά τον λόγο του Θεού κάνοντάς τον
πράξη. Ίσως να έχετε μειωμένη ικανότητα κατανόησης του λόγου του Θεού, αλλά όταν κάνετε
πράξη τον λόγο του Θεού, Αυτός μπορεί να διορθώσει αυτό το ελάττωμα· συνεπώς όχι μόνο
πρέπει να κατέχετε πολλές αλήθειες, αλλά πρέπει και να τις κάνετε πράξη. Αυτό είναι το
σημαντικότερο σημείο εστίασης που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Ιησούς υπέφερε πολλούς
εξευτελισμούς και πολύ πόνο στα τριάντα τρία και μισό χρόνια Του. Υπέφερε τόσο πολύ
απλώς και μόνο επειδή έκανε πράξη την αλήθεια, έκανε το θέλημα του Θεού στα πάντα και
φρόντιζε μόνο για το θέλημα του Θεού. Δεν θα είχε υποφέρει αυτά τα δεινά αν γνώριζε την
αλήθεια χωρίς να την κάνει πράξη. Αν ο Ιησούς είχε ακολουθήσει τις διδασκαλίες των
Ιουδαίων και είχε ακολουθήσει τους Φαρισαίους, τότε δεν θα είχε υποφέρει. Μπορείς να
μάθεις από τις πράξεις του Ιησού ότι η αποτελεσματικότητα του έργου του Θεού πάνω στον
άνθρωπο προέρχεται από τη συνεργασία του ανθρώπου, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να
αναγνωρίσετε. Θα είχε υποφέρει ο Ιησούς όπως υπέφερε πάνω στον σταυρό αν δεν έκανε
πράξη την αλήθεια; Θα μπορούσε να είχε απευθύνει μια τόσο θλιμμένη προσευχή αν δεν είχε
ενεργήσει σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού; Επομένως, θα πρέπει να υποφέρετε για να
κάνετε πράξη την αλήθεια· αυτό είναι το είδος των δεινών που θα πρέπει να υποστεί ένα
άτομο.

Ο άνθρωπος που επιτυγχάνει τη σωτηρία είναι εκείνος που
είναι πρόθυμος να κάνει πράξη την αλήθεια
H αναγκαιότητα να ζει κανείς μια σωστή εκκλησιαστική ζωή αναφέρεται συχνά στα
κηρύγματα. Τότε, γιατί δεν έχει ακόμη βελτιωθεί η εκκλησιαστική ζωή και έχει παραμείνει
στα ίδια παλιά πράγματα; Γιατί δεν υπάρχει ένας τελείως νέος και διαφορετικός τρόπος ζωής;
Θα μπορούσε να είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος της δεκαετίας του ενενήντα να ζει σαν
ένας αυτοκράτορας μιας περασμένης εποχής; Παρότι τώρα οι άνθρωποι τρώνε και πίνουν
λιχουδιές που σπάνια γευόταν κανείς σε προηγούμενες εποχές, δεν έχουν υπάρξει σημαντικές
αλλαγές στην εκκλησιαστική ζωή. Είναι σαν να βάζεις παλιό κρασί σε καινούργια μπουκάλια.
Τι νόημα έχει, λοιπόν, να λέει ο Θεός τόσο πολλά; Οι εκκλησίες στα περισσότερα μέρη δεν
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έχουν αλλάξει καθόλου. Το έχω δει με τα ίδια Μου τα μάτια και είναι ξεκάθαρο στην καρδιά
Μου· παρότι δεν έχω Εγώ ο ίδιος βιώσει την εκκλησιαστική ζωή, γνωρίζω τις συνθήκες των
εκκλησιαστικών συναθροίσεων απ’ έξω κι ανακατωτά. Δεν έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Και
επανερχόμαστε σε εκείνο το απόφθεγμα —είναι σαν να βάζεις παλιό κρασί σε καινούργια
μπουκάλια. Τίποτε δεν έχει αλλάξει! Όταν κάποιος τους ποιμαίνει, τότε καίνε σαν τη φωτιά,
αλλά όταν δεν υπάρχει κανένας να τους στηρίξει, είναι σαν ένα κομμάτι πάγος. Δεν είναι
πολλοί εκείνοι που μπορούν να μιλήσουν για πρακτικά πράγματα, και πολύ σπάνια μπορεί
κάποιος να πάρει τα ηνία. Παρότι τα κηρύγματα είναι μεγαλόπνοα, σπάνια κάποιος έχει
επιτύχει είσοδο. Λίγοι άνθρωποι θεωρούν πολύτιμο τον λόγο του Θεού. Γεμίζουν δάκρυα όταν
κρατούν τον λόγο του Θεού, είναι ευδιάθετοι όταν τον βάζουν στην άκρη και γίνονται άτονοι
και θαμποί όταν απομακρύνονται από αυτόν. Για να πούμε την αλήθεια, απλώς δεν θεωρείτε
πολύτιμο τον λόγο του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν εκλαμβάνετε τα λόγια από το ίδιο το
στόμα Του σήμερα σαν θησαυρό. Απλώς αγχώνεστε όταν διαβάζετε τον λόγο Του και
κουράζεστε όταν τον αποστηθίζετε, και όταν έρχεται η ώρα να κάνετε πράξη τον λόγο του
Θεού, είναι σαν να προσπαθείτε να γυρίσετε τον μοχλό της αντλίας ενός πηγαδιού τραβώντας
τον με μια τρίχα από την ουρά ενός αλόγου —ανεξάρτητα από το πόσο πολύ προσπαθείτε,
απλώς δεν μπορείτε να παράγετε αρκετή ενέργεια. Είστε πάντα γεμάτοι ενεργητικότητα όταν
διαβάζετε τον λόγο του Θεού, αλλά συνάμα επιλήσμονες όταν τον κάνετε πράξη. Πραγματικά,
δεν χρειάζεται να λέγονται αυτά τα λόγια με τόση επιμέλεια και να επαναλαμβάνονται με
τόση υπομονή· όμως το γεγονός ότι οι άνθρωποι μόνο ακούν χωρίς να κάνουν πράξη τον λόγο
του Θεού έχει γίνει εμπόδιο στο έργο Του. Δεν μπορώ να μην το αναφέρω, δεν μπορώ να μη
μιλήσω γι’ αυτό. Αναγκάζομαι να το κάνω· δεν είναι ότι με ευχαριστεί να εκθέτω τις
αδυναμίες των άλλων. Νομίζετε ότι η άσκησή σας είναι πάνω-κάτω επαρκής —ότι όταν οι
αποκαλύψεις κορυφωθούν, η είσοδός σας θα έχει επίσης κορυφωθεί; Είναι τόσο απλό; Δεν
εξετάζετε ποτέ τη βάση πάνω στην οποία, εν τέλει, χτίζονται οι εμπειρίες σας! Αυτήν τη
στιγμή, οι συναθροίσεις σας δεν μπορούν με τίποτα να χαρακτηριστούν ως η αρμόζουσα ζωή
της εκκλησίας, ούτε συνιστούν επ’ ουδενί μια σωστή πνευματική ζωή. Είναι απλώς
συνάθροιση μιας ομάδας ανθρώπων που αρέσκονται σε κουβεντούλες και τραγούδια. Για να
ακριβολογήσουμε, δεν υπάρχει και πολλή πραγματικότητα σε αυτό. Για να το πούμε και πιο
καθαρά, εάν δεν κάνεις πράξη την αλήθεια, τότε πού είναι η πραγματικότητα; Δεν αποτελεί
κομπασμό να ισχυρίζεσαι ότι κατέχεις πραγματικότητα; Εκείνοι που εκτελούν πάντα έργο
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είναι αλαζόνες και επηρμένοι, ενώ εκείνοι που πάντα υπακούν, σιωπούν και κρατούν
σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να έχουν καμία ευκαιρία εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι που κάνουν
έργο, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μιλούν, να πολυλογούν με πομπώδεις ομιλίες, ενώ όσοι
ακολουθούν, μόνο ακούν. Δεν υπάρχει καμία αξιόλογη μεταμόρφωση· όλες τους είναι απλώς
συμπεριφορές του παρελθόντος! Σήμερα, το ότι μπορείς να υποταχτείς και το ότι δεν τολμάς
να παρέμβεις ή να ενεργήσεις όπως σου αρέσει είναι συνέπεια της έλευσης των διοικητικών
διαταγμάτων του Θεού· δεν είναι αλλαγή που έχεις υποστεί μέσω εμπειριών. Το γεγονός ότι
δεν τολμάς πλέον να κάνεις κάποια πράγματα που παραβιάζουν τα διοικητικά διατάγματα
σήμερα είναι γιατί το έργο του Θεού όσον αφορά τα λόγια έχει προφανή αποτελέσματα και
έχει κατακτήσει τους ανθρώπους. Για να ρωτήσω κάποιον: Πόσα από τα σημερινά σου
επιτεύγματα έχεις κερδίσει με τον ιδρώτα σου και την προσωπική σου σκληρή εργασία; Πόσα
από αυτά σου τα είπε απευθείας ο Θεός; Τι θα απαντούσες; Θα έμενες άναυδος και άφωνος;
Πώς γίνεται οι άλλοι να μπορούν να μιλούν για πολλές από τις πραγματικές εμπειρίες τους για
να σου παράσχουν τροφή, ενώ εσύ απλώς απολαμβάνεις τα γεύματα που έχουν μαγειρέψει οι
άλλοι; Δεν ντρέπεσαι; Μπορείτε να διεξάγετε μια εξέταση για να ανακαλύψετε τα γεγονότα,
εξετάζοντας όσους είναι σχετικά καλοί: Πόση αλήθεια κατανοείς; Πόση, εν τέλει, κάνεις
πράξη; Ποιον αγαπάς περισσότερο, τον Θεό ή τον εαυτό σου; Δίνεις ή παίρνεις συχνότερα; Σε
πόσες περιπτώσεις, όταν οι προθέσεις σου ήταν εσφαλμένες, απαρνήθηκες τον παλιό σου
εαυτό και ικανοποίησες το θέλημα του Θεού; Αυτές οι λίγες μόνο ερωτήσεις θα φέρουν
σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και αν συνειδητοποιούν
ότι οι προθέσεις τους είναι εσφαλμένες, συνεχίζουν εν γνώσει τους να πράττουν το κακό, και
δεν πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια στο να απαρνηθούν τη σάρκα τους. Οι περισσότεροι
άνθρωποι αφήνουν την αμαρτία να φουντώνει μέσα τους, επιτρέποντάς της να κατευθύνει
την κάθε τους πράξη. Δεν μπορούν να υπερνικήσουν τις αμαρτίες τους και συνεχίζουν να ζουν
στην αμαρτία. Έχοντας φτάσει στην παρούσα φάση, ποιος είναι εκείνος που δεν ξέρει πόσες
κακές πράξεις έχει κάνει; Αν πεις ότι δεν ξέρεις, τότε ψεύδεσαι ασύστολα. Για να είμαστε
ειλικρινείς, όλα αυτά είναι απροθυμία να απαρνηθείς τον παλιό σου εαυτό. Σε τι ωφελεί να
λες τόσα «λόγια μετάνοιας από καρδιάς» που δεν έχουν καμία αξία; Σε βοηθάει αυτό να
αναπτυχθείς στη ζωή σου; Μπορεί να ειπωθεί ότι το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι για
σένα εργασία πλήρους απασχόλησης. Οδηγώ τους ανθρώπους στην τελείωση μέσω της
υποταγής τους και της δικής τους άσκησης των λόγων του Θεού. Αν απλώς φοράς τον λόγο
911

του Θεού όπως θα φορούσες τα ρούχα σου, μόνο και μόνο για να φαίνεσαι κομψός και
στιλάτος, δεν εξαπατάς τον εαυτό σου και τους άλλους; Εάν είσαι μόνο λόγια και δεν τα
κάνεις ποτέ πράξη, τι θα καταφέρεις;
Πολλοί άνθρωποι μπορούν να μιλούν λίγο περί άσκησης, καθώς και να μιλούν για τις
προσωπικές τους εντυπώσεις, τα περισσότερα, όμως, από αυτά που λένε είναι η φώτιση που
κερδίζουν από τα λόγια των άλλων. Δεν περιλαμβάνουν απολύτως τίποτα από αυτά που
κάνουν οι ίδιοι πράξη, ούτε περιλαμβάνουν αυτά που βλέπουν από τις εμπειρίες τους. Έχω
αναλύσει αυτό το θέμα προηγουμένως· μη νομίζεις ότι δεν ξέρω τίποτα. Είσαι απλώς και μόνο
ένας χάρτινος τίγρης, και εντούτοις μιλάς για κατάκτηση του Σατανά, για κατάθεση
νικηφόρων μαρτυριών και για βίωση της εικόνας του Θεού; Αυτά είναι όλα ανοησίες! Νομίζεις
ότι ο Θεός εκφέρει όλα αυτά τα λόγια σήμερα, για να τα θαυμάσεις εσύ; Το στόμα σου λέει να
απαρνηθείς τον παλιό σου εαυτό και να κάνεις πράξη την αλήθεια, ενώ τα χέρια σου εκτελούν
άλλες πράξεις και η καρδιά σου καταστρώνει άλλες πλεκτάνες —τι είδους άνθρωπος είσαι
εσύ; Γιατί δεν είναι η καρδιά σου και τα χέρια σου ένα και το αυτό; Τόσο πολύ κήρυγμα έχει
καταλήξει να είναι κενά λόγια· αυτό δεν σου σπαράζει την καρδιά; Εάν δεν μπορείς να κάνεις
τον λόγο του Θεού πράξη, αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχεις εισέλθει ακόμα στον τρόπο με τον
οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, δεν έχεις ακόμα λάβει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα
σου και δεν έχεις λάβει ακόμα την καθοδήγησή Του. Εάν λες ότι μπορείς μόνο να κατανοήσεις
τον λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορείς να τον κάνεις πράξη, τότε είσαι άνθρωπος που δεν
αγαπά την αλήθεια. Ο Θεός δεν έρχεται για να σώσει τέτοιου είδους ανθρώπους. Ο Ιησούς
υπέφερε τεράστιο πόνο όταν σταυρώθηκε προκειμένου να σώσει τους αμαρτωλούς, να σώσει
τους φτωχούς, να σώσει όλους εκείνους τους ταπεινούς ανθρώπους. Η σταύρωσή Του
λειτούργησε ως προσφορά περί αμαρτίας. Εάν δεν μπορείς να κάνεις πράξη τον λόγο του
Θεού, τότε θα πρέπει να φύγεις το συντομότερο δυνατόν· μην παραμένεις στον οίκο του Θεού
ως χαραμοφάης. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται, μάλιστα, να σταματήσουν να κάνουν
πράγματα που αντιστέκονται ξεκάθαρα στον Θεό. Δεν αποζητούν άραγε τον θάνατο; Πώς
μπορούν να μιλούν για είσοδο στη βασιλεία του Θεού; Θα είχαν το θράσος να δουν το
πρόσωπό του Θεού; Τρως την τροφή που ο Θεός σού παρέχει, κάνεις διεφθαρμένα πράγματα
που αντιτίθενται στον Θεό, είσαι μοχθηρός, ύπουλος και ραδιούργος, ακόμα και όταν ο Θεός
σού επιτρέπει να απολαμβάνεις τις ευλογίες που σου έχει παράσχει —δεν αισθάνεσαι να σου
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καίνε τα χέρια όταν τις δέχεσαι; Δεν νιώθεις το πρόσωπό σου να κοκκινίζει; Έχοντας κάνει
κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό, έχοντας κάνει σκευωρίες για να «αποστατήσεις»,
δεν νιώθεις φόβο; Αν δεν αισθάνεσαι τίποτα, πώς μπορείς να μιλάς για το οποιοδήποτε
μέλλον; Ήδη δεν υπήρχε μέλλον για σένα από καιρό, οπότε τι μεγαλύτερες προσδοκίες μπορεί
να έχεις ακόμη; Εάν λες κάτι ξεδιάντροπο, κι όμως δεν νιώθεις αποδοκιμασία, και η καρδιά
σου δεν έχει επίγνωση, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός σε έχει ήδη εγκαταλείψει; Το να
μιλάς και να συμπεριφέρεσαι υπερβολικά και ασυγκράτητα έχει γίνει φύση σου· πώς μπορεί
να σε οδηγήσει ποτέ στην τελείωση έτσι ο Θεός; Θα μπορούσες να γυρίσεις όλον τον κόσμο;
Και ποιον θα έπειθες; Εκείνοι που γνωρίζουν την αληθινή σου φύση θα κρατούσαν
αποστάσεις. Δεν είναι αυτή η τιμωρία του Θεού; Γενικά, όταν υπάρχουν μόνο λόγια και δεν
γίνονται πράξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Παρότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να εργάζεται πάνω
σου ενώ εσύ μιλάς, αν δεν ασκείσαι, το Άγιο Πνεύμα θα πάψει να εργάζεται. Αν συνεχίσεις
έτσι, πώς μπορεί να γίνεται λόγος για το μέλλον ή για να δώσεις όλο σου το είναι στο έργο του
Θεού; Μπορείς μονάχα να λες ότι προσφέρεις όλο σου το είναι, μα δεν έχεις δώσει στον Θεό
την αληθινή σου αγάπη. Το μόνο που έχει εισπράξει ο Θεός από σένα είναι αφοσίωση στα
λόγια· δεν έχει εισπράξει την πρόθεσή σου να κάνεις την αλήθεια πράξη. Θα μπορούσε αυτό
να είναι το πραγματικό σου ανάστημα; Αν συνέχιζες έτσι, πότε θα σε οδηγούσε στην τελείωση
ο Θεός; Δεν ανησυχείς για το σκοτεινό και ζοφερό μέλλον σου; Δεν αισθάνεσαι ότι ο Θεός έχει
χάσει κάθε ελπίδα για σένα; Δεν γνωρίζεις ότι ο Θεός επιθυμεί να οδηγήσει στην τελείωση
περισσότερους και πιο καινούργιους ανθρώπους; Μπορούν τα παλιά να μείνουν ως έχουν;
Δεν δίνεις προσοχή στον λόγο του Θεού σήμερα: Περιμένεις το αύριο;

Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια ενός ικανοποιητικού
ποιμένα
Πρέπει να κατανοείς τις πολλές καταστάσεις στις οποίες θα βρίσκονται οι άνθρωποι όταν
το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω τους. Ιδιαίτερα, όσοι συντονίζονται ώστε να υπηρετήσουν
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τον Θεό πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη αντίληψη των πολλών καταστάσεων που
προκύπτουν από το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα πάνω στους ανθρώπους. Αν μιλάς μόνο
για πολλές εμπειρίες ή πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να επιτύχεις είσοδο, αυτό
δείχνει πως η εμπειρία σου είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Χωρίς να γνωρίζεις την αληθινή
σου κατάσταση ή να αντιλαμβάνεσαι τις αρχές της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να επιτύχεις
αλλαγή διάθεσης. Χωρίς να γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος ή να
κατανοείς τους καρπούς που αποφέρει, θα είναι δύσκολο να διακρίνεις το έργο των μοχθηρών
πνευμάτων. Πρέπει να αποκαλύψεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων, καθώς και τις
αντιλήψεις των ανθρώπων, και να διεισδύεις κατευθείαν στον πυρήνα του ζητήματος· πρέπει,
επίσης, να επισημαίνεις πολλές παρεκκλίσεις όσον αφορά το πώς ασκούνται οι άνθρωποι και
τι προβλήματα μπορεί να έχουν στην πίστη τους στον Θεό, ώστε ίσως να τα αναγνωρίσουν.
Τουλάχιστον, δεν πρέπει να τους κάνεις να νιώθουν αρνητικοί ή παθητικοί. Ωστόσο, πρέπει
να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν για τους περισσότερους
ανθρώπους, δεν πρέπει να είσαι παράλογος ή να «προσπαθείς να μάθεις σ’ ένα γουρούνι να
τραγουδά»· αυτή είναι ανόητη συμπεριφορά. Προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις πολλές
δυσκολίες που βιώνουν οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη δυναμική του έργου
του Αγίου Πνεύματος· πρέπει να κατανοήσεις πώς το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω σε
διαφορετικούς ανθρώπους, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι και τα ελαττώματά τους, και πρέπει να δεις ξεκάθαρα τα κύρια ζητήματα του
προβλήματος και να φτάσεις στην πηγή του, χωρίς παρεκκλίσεις ή σφάλματα. Μόνο αυτού
του είδους ο άνθρωπος έχει τα προσόντα ώστε να συντονιστεί για να υπηρετήσει τον Θεό.
Το αν είσαι ικανός ή όχι να κατανοήσεις τα κύρια ζητήματα και να δεις ξεκάθαρα πολλά
πράγματα εξαρτάται από τις ατομικές σου εμπειρίες. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις τα
πράγματα είναι και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγείς τους άλλους. Αν κατανοείς γράμματα
και δόγματα, τότε θα καθοδηγείς τους άλλους στο να κατανοούν γράμματα και δόγματα. Ο
τρόπος με τον οποίο βιώνεις την πραγματικότητα των λόγων του Θεού είναι ο τρόπος με τον
οποίο θα καθοδηγήσεις τους άλλους να επιτύχουν είσοδο στην πραγματικότητα των λόγων
του Θεού. Αν είσαι σε θέση να κατανοήσεις πολλές αλήθειες και να δεις πολλά πράγματα
ξεκάθαρα στα λόγια του Θεού, τότε είσαι, επίσης, σε θέση να οδηγήσεις τους άλλους στην
κατανόηση πολλών αληθειών, και όσοι καθοδηγείς θα έχουν κατανοήσει τα οράματα
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ξεκάθαρα. Αν επικεντρώνεσαι στο να κατανοείς υπερφυσικά συναισθήματα, τότε όσοι
καθοδηγείς θα κάνουν το ίδιο. Αν παραμελείς την άσκηση και, αντ’ αυτού, δίνεις έμφαση στη
συνομιλία, τότε όσοι καθοδηγείς θα επικεντρώνονται επίσης στη συνομιλία, χωρίς να
ασκούνται καθόλου ή να επιτυγχάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στη διάθεσή τους· θα είναι
ενθουσιασμένοι μόνο εξωτερικά, χωρίς να έχουν κάνει πράξη καμία αλήθεια. Όλοι οι
άνθρωποι παρέχουν στους άλλους όσα διαθέτουν οι ίδιοι. Το είδος κάθε ανθρώπου καθορίζει
το μονοπάτι στο οποίο καθοδηγεί τους άλλους, καθώς και το είδος των ανθρώπων που
καθοδηγεί. Για να είστε πραγματικά κατάλληλοι ώστε να χρησιμοποιηθείτε από τον Θεό, δεν
πρέπει απλώς να έχετε φιλοδοξίες, μα χρειάζεστε, επίσης, πολλή διαφώτιση από τον Θεό, την
καθοδήγηση των λόγων Του, την εμπειρία της αντιμετώπισης από Αυτόν και το ραφινάρισμα
των λόγων Του. Βάσει αυτών, σε συνηθισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στις
παρατηρήσεις, τις σκέψεις, τους συλλογισμούς και τα συμπεράσματά σας, και να
απορροφηθείτε ή να εξαλειφθείτε κατά περίπτωση. Όλα αυτά είναι μονοπάτια για την είσοδό
σας στην πραγματικότητα, και καθένα απ’ αυτά είναι αναγκαίο. Με αυτόν τον τρόπο
εργάζεται ο Θεός. Αν εισέλθεις σε αυτήν τη μέθοδο σύμφωνα με την οποία εργάζεται ο Θεός,
τότε θα έχεις την ευκαιρία να τελειώνεσαι από τον Θεό κάθε μέρα. Και οποιαδήποτε στιγμή,
ανεξάρτητα από το αν το περιβάλλον σου είναι σκληρό ή ευνοϊκό, αν δοκιμάζεσαι ή μπαίνεις
σε πειρασμό, αν εργάζεσαι ή όχι, και αν ζεις μόνος σου ή ως μέρος ενός συνόλου, πάντα θα
βρίσκεις ευκαιρίες να τελειωθείς από τον Θεό, χωρίς να χάνεις ποτέ καμία. Θα είσαι σε θέση
να τις ανακαλύπτεις όλες —και, με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις βρει το μυστικό ώστε να βιώσεις
τα λόγια του Θεού.

Σχετικά με την εμπειρία
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εμπειριών του, ο Πέτρος αντιμετώπισε εκατοντάδες
δοκιμασίες. Αν και οι σημερινοί άνθρωποι γνωρίζουν τον όρο «δοκιμασία», είναι μπερδεμένοι
όσον αφορά την πραγματική σημασία και τις περιστάσεις του. Ο Θεός ατσαλώνει την
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αποφασιστικότητα του ανθρώπου, εξευγενίζει την εμπιστοσύνη του και οδηγεί στην τελείωση
κάθε του κομμάτι, κι αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από δοκιμασίες, οι οποίες αποτελούν,
επίσης, το κρυφό έργο του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται λες και ο Θεός έχει απαρνηθεί τους
ανθρώπους, κι έτσι, αν δεν είναι προσεκτικοί, θα θεωρήσουν αυτές τις δοκιμασίες πειρασμούς
του Σατανά. Στην πραγματικότητα, πολλές δοκιμασίες μπορούν να θεωρηθούν πειρασμοί, κι
αυτό αποτελεί την αρχή και τον κανόνα σύμφωνα με τα οποία εργάζεται ο Θεός. Αν οι
άνθρωποι ζουν πραγματικά στην παρουσία του Θεού, θα θεωρήσουν ότι αυτά τα πράγματα
αποτελούν δοκιμασίες από τον Θεό και δεν θα τα αφήσουν να ξεγλιστρήσουν. Αν κάποιος λέει
ότι επειδή ο Θεός είναι μαζί του, ο Σατανάς σίγουρα δεν θα τον προσεγγίσει, αυτό δεν είναι
απολύτως σωστό· αν ίσχυε αυτό, τότε πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ο Ιησούς
αντιμετώπισε πειρασμούς αφότου είχε νηστέψει στην έρημο για σαράντα ημέρες; Έτσι, αν οι
άνθρωποι διορθώσουν πραγματικά τις απόψεις τους σχετικά με την πίστη στον Θεό, θα δουν
πολλά πράγματα πολύ πιο καθαρά και η κατανόησή τους δεν θα είναι στρεβλή και
εσφαλμένη. Αν κάποιος είναι πραγματικά αποφασισμένος να οδηγηθεί στην τελείωση από
τον Θεό, πρέπει να προσεγγίσει όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει από πολλές διαφορετικές
οπτικές γωνίες, χωρίς να ταλαντεύεται ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά. Αν δεν
έχεις γνώση του έργου του Θεού, δεν θα γνωρίζεις πώς να συνεργαστείς με τον Θεό. Αν δεν
γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Θεού και αγνοείς τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο
Σατανάς στον άνθρωπο, δεν θα έχεις μονοπάτι άσκησης. Η ένθερμη επιδίωξη από μόνη της
δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα να πετύχεις τα αποτελέσματα που απαιτεί ο Θεός. Ένα
τέτοιο μέσο βίωσης μοιάζει με εκείνο του Λόρενς: δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση κι
επικεντρώνεται μόνο στην εμπειρία, αγνοώντας παντελώς ποιο είναι το έργο του Σατανά,
ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος χωρίς την
παρουσία του Θεού και τι είδους ανθρώπους θέλει να οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός. Ποιες
αρχές θα πρέπει να υιοθετούνται κατά την αντιμετώπιση διαφορετικών ειδών ανθρώπων, πώς
να συλλαμβάνει το θέλημα του Θεού επί του παρόντος, πώς να γνωρίζει τη διάθεση του Θεού
και προς ποιους ανθρώπους, ποιες περιστάσεις και ποια εποχή απευθύνονται το έλεος, η
μεγαλοπρέπεια και η δικαιοσύνη του Θεού —δεν διακρίνει τίποτε απ’ αυτά. Αν οι άνθρωποι
δεν έχουν πολλά οράματα ως θεμέλιο για τις εμπειρίες τους, τότε δεν τίθεται λόγος περί ζωής,
πόσο μάλλον περί εμπειρίας· μπορούν να συνεχίσουν ανοήτως να υποτάσσονται στα πάντα
και να υπομένουν τα πάντα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούν στην
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τελείωση. Μπορεί να ειπωθεί πως αν δεν έχεις κανένα από τα οράματα που αναφέρθηκαν
παραπάνω, αυτό αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι είσαι ένας κρετίνος, είσαι σαν μια στήλη
άλατος που πάντα στέκεται στο Ισραήλ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι άχρηστοι, δεν χρησιμεύουν
σε τίποτα! Μερικοί άνθρωποι απλώς υποτάσσονται πάντοτε στα τυφλά, γνωρίζουν πάντοτε
τους εαυτούς τους και χρησιμοποιούν πάντοτε τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς όταν
αντιμετωπίζουν νέα θέματα ή χρησιμοποιούν «σοφία» για να αντιμετωπίσουν ασήμαντα
ζητήματα που είναι ανάξια αναφοράς. Τέτοιοι άνθρωποι στερούνται διάκρισης, και είναι
θαρρείς και είναι στη φύση τους να αποδέχονται να παρενοχλούνται, και μένουν πάντα οι
ίδιοι· δεν αλλάζουν ποτέ. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανόητοι, που δεν έχουν την παραμικρή
ικανότητα διάκρισης. Ποτέ δεν προσπαθούν να λάβουν μέτρα κατάλληλα για τις περιστάσεις
ή για διαφορετικούς ανθρώπους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν εμπειρία. Έχω δει μερικούς
ανθρώπους που είναι τόσο συνδεδεμένοι με τη γνώση του εαυτού τους, ώστε όταν έρχονται
αντιμέτωποι με ανθρώπους που διακατέχονται από το έργο πονηρών πνευμάτων, σκύβουν το
κεφάλι και εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, δίχως να τολμούν να σταθούν όρθιοι και να
τους καταδικάσουν. Κι όταν έρχονται αντιμέτωποι με το ολοφάνερο έργο του Αγίου
Πνεύματος, δεν τολμούν να υπακούσουν. Πιστεύουν πως τα πονηρά πνεύματα βρίσκονται κι
αυτά στα χέρια του Θεού, και δεν έχουν ούτε το λιγοστό θάρρος να σταθούν όρθιοι και να
αντισταθούν σ’ αυτά. Τέτοιοι άνθρωποι ντροπιάζουν τον Θεό και είναι εντελώς ανίκανοι να
σηκώσουν βαρύ φορτίο για Εκείνον. Τέτοιοι ανόητοι δεν κάνουν κανενός είδους διάκριση.
Συνεπώς, ένα τέτοιο μέσο βίωσης θα πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς είναι αβάσιμο στα
μάτια του Θεού.
Ο Θεός πράγματι επιτελεί πολύ έργο στους ανθρώπους, ενίοτε δοκιμάζοντάς τους, ενίοτε
δημιουργώντας περιβάλλοντα για να τους ατσαλώσει και άλλοτε εκφέροντας λόγια για να
τους καθοδηγήσει και να διορθώσει τα ελαττώματά τους. Μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα
οδηγεί τους ανθρώπους σε περιβάλλοντα τα οποία έχει προετοιμάσει για εκείνους ο Θεός,
ώστε να ανακαλύψουν, εν αγνοία τους, πολλά πράγματα που τους λείπουν. Χωρίς να το
γνωρίζουν οι άνθρωποι, μέσα από αυτά που λένε και κάνουν, και μέσα από τον τρόπο που
συμπεριφέρονται στους άλλους και αντιμετωπίζουν τα πράγματα, το Άγιο Πνεύμα τούς
διαφωτίζει σε πολλά πράγματα που δεν κατανοούσαν πριν, επιτρέποντάς τους να δουν πολλά
πράγματα και ανθρώπους πιο καθαρά, επιτρέποντάς τους να διακρίνουν πολλά πράγματα για
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τα οποία είχαν προηγουμένως άγνοια. Όταν έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο, αρχίζεις
σταδιακά να διακρίνεις τα πράγματα του κόσμου, και πριν βρεις το τέλος σου, ίσως
καταλήξεις στο συμπέρασμα: «Είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι άνθρωπος». Αν περάσεις
κάποιο χρόνο βιώνοντας πράγματα ενώπιον του Θεού και φτάσεις στο σημείο να κατανοήσεις
το έργο του Θεού και τη διάθεσή Του, θα κερδίσεις ασυναίσθητα πολλή επίγνωση και το
ανάστημά σου σταδιακά θα αυξηθεί. Θα κατανοήσεις καλύτερα πολλά πνευματικά πράγματα
και θα είσαι πιο ξεκάθαρος, ιδιαίτερα όσον αφορά το έργο του Θεού. Θα δεχθείς τα λόγια του
Θεού, το έργο του Θεού, την κάθε πράξη του Θεού, τη διάθεση του Θεού κι αυτό που ο Θεός
είναι και έχει σαν τη δική σου ζωή. Αν το μόνο που κάνεις είναι να περιπλανιέσαι στον κόσμο,
τα φτερά σου θα γίνονται όλο και πιο σκληρά και η αντίστασή σου στον Θεό θα γίνεται όλο
και πιο μεγάλη· πώς θα μπορεί τότε να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός; Επειδή υπάρχει μέσα σου
πολύ «κατά τη γνώμη μου», ο Θεός δεν σε χρησιμοποιεί. Όσο περισσότερο βρίσκεσαι στην
παρουσία του Θεού, τόσο περισσότερες εμπειρίες θα έχεις. Αν εξακολουθείς να ζεις στον
κόσμο σαν κτήνος —με το στόμα σου να δηλώνει πίστη στον Θεό, αλλά την καρδιά σου να
βρίσκεται κάπου αλλού— και αν εξακολουθείς να μελετάς τις κοσμικές φιλοσοφίες για τη ζωή,
τότε όλοι οι προηγούμενοι κόποι σου δεν θα αποβούν μάταιοι; Συνεπώς, όσο περισσότερο
βρίσκονται οι άνθρωποι στην παρουσία του Θεού, τόσο πιο εύκολο είναι να οδηγηθούν στην
τελείωση από τον Θεό. Αυτό είναι το μονοπάτι μέσω του οποίου το Άγιο Πνεύμα εκτελεί το
έργο Του. Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, θα είναι αδύνατον για σένα να εισέλθεις στον σωστό
δρόμο και δεν θα υπάρχει περίπτωση να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Δεν θα
μπορείς να έχεις μια κανονική πνευματική ζωή· θα είναι θαρρείς και είσαι ανάπηρος, και θα
έχεις μόνο τη δική σου σκληρή δουλειά και καθόλου από το έργο του Θεού. Δεν πρόκειται για
λάθος στην εμπειρία σου; Δεν είναι αναγκαίο να προσεύχεσαι για να βρίσκεσαι στην
παρουσία του Θεού· μερικές φορές, έρχεσαι στην παρουσία του Θεού όταν συλλογίζεσαι τον
Θεό ή αναλογίζεσαι το έργο Του, άλλες φορές όταν αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα και άλλες
πάλι μέσω της αποκάλυψής σου σε κάποιο γεγονός. Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε: «Δεν
βρίσκομαι στην παρουσία του Θεού εφόσον προσεύχομαι συχνά;» Πολλοί άνθρωποι
προσεύχονται αδιάκοπα «στην παρουσία του Θεού». Παρόλο που οι προσευχές μπορεί να
βρίσκονται πάντα στα χείλη τους, εκείνοι δεν ζουν πραγματικά στην παρουσία του Θεού.
Αυτό είναι το μόνο μέσο δια του οποίου μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να διατηρήσουν την
κατάστασή τους στην παρουσία του Θεού· είναι παντελώς ανίκανοι να χρησιμοποιούν την
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καρδιά τους για να έρχονται συνεχώς σε επαφή με τον Θεό, ούτε είναι σε θέση να έρχονται
ενώπιον του Θεού μέσω βίωσης, είτε μέσω συλλογισμού, σιωπηλού στοχασμού ή
χρησιμοποιώντας το μυαλό τους για να έρθουν σε επαφή με τον Θεό μέσα στην καρδιά τους,
λαμβάνοντας υπόψη τους το φορτίο του Θεού. Απλώς προσφέρουν προσευχές στον Θεό στον
ουρανό με το στόμα τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους, και
ο Θεός βρίσκεται εκεί μόνο όταν Τον πλησιάζουν· τον περισσότερο καιρό, ο Θεός δεν
βρίσκεται εκεί καθόλου. Δεν πρόκειται για εκδήλωση της απουσίας του Θεού από την καρδιά
κάποιου; Αν είχαν πράγματι τον Θεό στην καρδιά τους, θα μπορούσαν να κάνουν τα
πράγματα που κάνουν οι ληστές και τα κτήνη; Αν κάποιος σέβεται πραγματικά τον Θεό, θα
φέρει την αληθινή καρδιά του σε επαφή με τον Θεό, και οι σκέψεις και οι ιδέες του θα
καταλαμβάνονται πάντα από τα λόγια του Θεού. Δεν θα κάνει λάθη ούτε στα λόγια ούτε στις
πράξεις του, και δεν θα κάνει τίποτα που αντιτίθεται κατάφωρα στον Θεό. Αυτό είναι το
πρότυπο για να είναι κανείς πιστός.

Οι εντολές της νέας εποχής
Όταν βιώνετε το έργο του Θεού, πρέπει να διαβάζετε τα λόγια του Θεού προσεκτικά και
να εφοδιάζεστε με την αλήθεια. Όμως, όσον αφορά αυτό που θέλετε να κάνετε ή το πώς
θέλετε να το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος για την ένθερμη προσευχή ή την ικεσία σας, και
πράγματι αυτά τα πράγματα είναι άχρηστα. Ωστόσο, επί του παρόντος, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζετε αυτήν τη στιγμή είναι ότι δεν γνωρίζετε πώς να βιώνετε το έργο του Θεού, και
ότι υπάρχει μεγάλη παθητικότητα μέσα σας. Γνωρίζετε πολλά δόγματα, αλλά δεν διαθέτετε
πολλή πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό άραγε σημάδι σφαλερότητας; Πολλή σφαλερότητα
είναι ορατή μέσα σας, σ’ αυτήν την ομάδα. Σήμερα, δεν είστε ικανοί να φέρετε εις πέρας μια
δοκιμασία όπως αυτή των «παρόχων υπηρεσιών», και δεν είστε ικανοί να φανταστείτε ή να
φέρετε εις πέρας άλλες δοκιμασίες και τον εξευγενισμό που σχετίζονται με τα λόγια του Θεού.
Πρέπει να τηρείτε τα πολλά πράγματα που θα πρέπει να κάνετε πράξη. Δηλαδή, οι άνθρωποι
πρέπει να συμμορφώνονται με τα πολλά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούν. Με αυτό πρέπει
να συμμορφώνονται οι άνθρωποι και αυτό είναι που πρέπει να φέρουν εις πέρας. Άφησε το
Άγιο Πνεύμα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει το Άγιο Πνεύμα· ο άνθρωπος δεν μπορεί να
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διαδραματίσει ρόλο σ’ αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει να συμμορφώνεται με αυτό που οφείλει να
κάνει ο άνθρωπος, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τίποτε άλλο
παρά αυτό που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος και πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση μ’ αυτό σαν
να ’ναι εντολή, όπως ακριβώς είναι η συμμόρφωση με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης.
Παρόλο που αυτή δεν είναι η Εποχή του Νόμου, υπάρχει ακόμη πολύς λόγος που είναι
παρόμοιος μ’ αυτόν της Εποχής του Νόμου και με τον οποίο πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση·
δεν εκτελείται στηριζόμενος απλώς στο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι αυτό με το
οποίο πρέπει να συμμορφώνεται ο άνθρωπος. Για παράδειγμα: Μην κατακρίνεις το έργο του
πρακτικού Θεού. Μην αντιταχθείς με τον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό. Ενώπιον
του Θεού θα φέρεσαι όπως αρμόζει και δεν θα είσαι ακόλαστος. Τα λόγια σου πρέπει να είναι
μετρημένα, ενώ ο λόγος και οι πράξεις σου πρέπει να ακολουθούν τις διευθετήσεις του
ανθρώπου που μαρτυρείται από τον Θεό. Να φοβάσαι τη μαρτυρία του Θεού. Μην αγνοήσεις
το έργο του Θεού και τον λόγο που εκφέρει το στόμα Του. Μη μιμηθείς τον τόνο και τους
σκοπούς των λεγομένων του Θεού. Εξωτερικά, μην κάνεις οτιδήποτε που πρόδηλα αντιτίθεται
στον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό. Και ούτω καθεξής. Με αυτά πρέπει να
συμμορφώνεται κάθε άνθρωπος. Σε κάθε εποχή, ο Θεός καθορίζει πολλούς κανόνες
παρόμοιους με τους νόμους και ο άνθρωπος πρέπει να συμμορφώνεται μ’ αυτούς. Μέσω
αυτού, Αυτός περιορίζει τη διάθεση του ανθρώπου και εντοπίζει την ειλικρίνειά του. Πάρε για
παράδειγμα τα λόγια «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» από την εποχή της Παλαιάς
Διαθήκης. Τα λόγια αυτά δεν ισχύουν σήμερα· τότε, απλώς περιόριζαν κάποια από την
εξωτερική διάθεση του ανθρώπου, χρησιμοποιούνταν για να καταδείξουν την ειλικρίνεια της
πίστης του ανθρώπου στον Θεό και ήταν σημάδι αυτών που πίστευαν στον Θεό. Παρόλο που
τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας, υπάρχουν ακόμη πολλοί κανόνες με τους οποίους πρέπει
να συμμορφώνεται ο άνθρωπος. Οι κανόνες του παρελθόντος δεν ισχύουν· σήμερα, υπάρχουν
πολλές και πιο ταιριαστές πρακτικές για να εκτελέσει ο άνθρωπος, που είναι επιπλέον και
απαραίτητες. Δεν περιλαμβάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να εκτελούνται
από τον άνθρωπο.
Στην Εποχή της Χάριτος, απορρίφθηκαν πολλές από τις πρακτικές της Εποχής του
Νόμου, γιατί οι νόμοι αυτοί δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για το έργο της εποχής. Αφού
απορρίφθηκαν, καθορίστηκαν πολλές πρακτικές κατάλληλες για την εποχή, οι οποίες έχουν
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γίνει οι πολλοί κανόνες του σήμερα. Όταν ήρθε ο Θεός του σήμερα, οι κανόνες αυτοί
καταργήθηκαν, δεν χρειαζόταν πλέον να υπάρχει συμμόρφωση μ’ αυτούς, ενώ καθορίστηκαν
πολλές πρακτικές κατάλληλες για το έργο του σήμερα. Σήμερα, οι πρακτικές αυτές δεν είναι
κανόνες, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα· είναι κατάλληλες για
σήμερα, ενώ αύριο ίσως γίνουν κανόνες. Εν ολίγοις, πρέπει να συμμορφώνεσαι μ’ αυτό που
είναι αποδοτικό για το έργο του σήμερα. Μη δίνεις σημασία στο αύριο: Ό,τι γίνεται σήμερα
γίνεται για χάρη του σήμερα. Ίσως αύριο να υπάρχουν καλύτερες πρακτικές που θα κληθείς
να εκτελέσεις, αλλά μη δίνεις υπερβολική προσοχή σ’ αυτό· συμμορφώσου μ’ αυτό με το οποίο
πρέπει να είσαι συμμορφωμένος σήμερα για ν’ αποφύγεις να αντιταχθείς στον Θεό. Σήμερα,
με τίποτα δεν είναι σημαντικότερο να συμμορφώνεται ο άνθρωπος απ’ ό,τι τα παρακάτω: Δεν
πρέπει να προσπαθείς να καλοπιάσεις τον Θεό που στέκεται μπροστά στα μάτια σου ούτε να
αποκρύψεις οτιδήποτε από Αυτόν. Μη ξεστομίσεις αισχρότητες ή υπεροπτικό λόγο ενώπιον
του Θεού που βρίσκεται μπροστά σου. Μην εξαπατήσεις τον Θεό που βρίσκεται μπροστά στα
μάτια σου χρησιμοποιώντας χρηστολογία και κολακεία για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη
Του. Μην πράξεις ασεβώς ενώπιον του Θεού. Θα υπακούς σε όσα εκφέρει το στόμα του Θεού
και δεν θα αντιστέκεσαι, αντιτίθεσαι ή αμφισβητείς τον λόγο Του. Μην ερμηνεύσεις όπως σε
βολεύει τον λόγο που εκφέρει το στόμα του Θεού. Πρέπει να προσέχεις τα λόγια σου για να
μη γίνουν η αιτία να πέσεις θύμα των δόλιων σκευωριών των πονηρών. Πρέπει να προσέχεις
τα βήματά σου για να αποφύγεις να καταπατήσεις τα όρια που σου έθεσε ο Θεός. Εάν το
κάνεις, θα γίνει η αιτία να εκφέρεις επηρμένο και πομπώδη λόγο από τη σκοπιά του Θεού κι
έτσι, θα γίνεις κάποιος που απεχθάνεται ο Θεός. Μην επαναλάβεις απερίσκεπτα τον λόγο που
εκφέρει το στόμα του Θεού από φόβο μήπως σε χλευάσουν οι άλλοι και γελοιοποιηθείς στους
διαβόλους. Θα υπακούς σε όλο το έργο του Θεού του σήμερα. Ακόμα κι αν δεν το
καταλαβαίνεις, δεν θα το κατακρίνεις· το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αναζητάς και
να συναναστρέφεσαι. Ουδείς θα καταπατήσει την αρχική θέση του Θεού. Δεν μπορείς παρά
να υπηρετείς τον Θεό του σήμερα από τη θέση του ανθρώπου. Δεν μπορείς να διδάξεις τον
Θεό του σήμερα από τη θέση του ανθρώπου· κάτι τέτοιο θα ήταν εσφαλμένο. Ουδείς μπορεί
να αντικαταστήσει τον άνθρωπο που μαρτυρείται από τον Θεό· στον λόγο, τις πράξεις και τις
πιο ενδόμυχες σκέψεις σου, στέκεις στη θέση του ανθρώπου. Αυτό πρέπει να τηρείται, είναι η
ευθύνη του ανθρώπου, δεν μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν και κάτι τέτοιο θα
παραβίαζε τα διοικητικά διατάγματα. Πρέπει να το ενθυμούνται όλοι.
921

Το μεγάλο διάστημα που δαπάνησε ο Θεός μιλώντας και αρθρώνοντας λόγο έχει κάνει
τον άνθρωπο να θεωρεί το διάβασμα και την αποστήθιση του λόγου του Θεού ως το
πρωταρχικό του καθήκον. Κανείς δεν δίνει προσοχή στην πράξη, ενώ δεν τηρείτε ούτε αυτά
που οφείλετε να τηρείτε κι αυτό έχει επιφέρει πολλές δυσκολίες και προβλήματα στην
υπηρεσία σας. Αν, πριν κάνεις πράξη τον λόγο του Θεού, δεν έχεις συμμορφωθεί μ’ αυτά που
πρέπει να συμμορφώνεσαι, τότε είσαι απ’ αυτούς που απεχθάνεται και απορρίπτει ο Θεός.
Όταν συμμορφώνεσαι με τις πρακτικές αυτές, πρέπει να είσαι ένθερμος και ειλικρινής. Δεν
πρέπει να τις αντιμετωπίζεις σαν δεσμά, αλλά να συμμορφώνεσαι μ’ αυτές σαν να ’ναι
εντολές. Σήμερα, οφείλεις να μη σε απασχολούν τα αποτελέσματα που πρέπει να
επιτευχθούν· εν συντομία, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και
όποιος διαπράττει ύβρη πρέπει να τιμωρείται. Το Άγιο Πνεύμα είναι απαλλαγμένο από το
συναίσθημα και αδιαφορεί για την παρούσα κατανόησή σου. Αν προσβάλλεις τον Θεό
σήμερα, τότε θα σε τιμωρήσει. Αν Το υβρίσεις εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας Του, τότε
Αυτό δεν θα σου τη χαρίσει. Δεν Το ενδιαφέρει πόσο σοβαρός είσαι στη συμμόρφωση σου με
τον λόγο του Ιησού. Αν παραβιάσεις τις σημερινές εντολές του Θεού, Εκείνος θα σε
τιμωρήσει· θα σε καταδικάσει σε θάνατο. Πώς μπορεί να σου είναι αποδεκτό να μη
συμμορφώνεσαι με αυτές; Πρέπει να συμμορφώνεσαι, ακόμη κι αν σημαίνει πως θα πονέσεις
λίγο! Ανεξαρτήτως θρησκείας, τομέα, έθνους ή θρησκεύματος, στο μέλλον όλοι τους πρέπει
να συμμορφώνονται μ’ αυτές τις πρακτικές. Ουδείς απαλλάσσεται και ουδείς θα γλυτώσει!
Διότι αποτελούν αυτό που θα κάνει το Άγιο Πνεύμα σήμερα και δεν επιδέχονται ύβρεως από
κανέναν. Παρόλο που δεν είναι κάτι το σπουδαίο, πρέπει να γίνονται από κάθε άνθρωπο και
είναι οι εντολές που έχουν καθοριστεί για τον άνθρωπο από τον Ιησού, ο οποίος αναστήθηκε
και αναλήφθηκε εις τους ουρανούς. Σύμφωνα με «Το μονοπάτι… (7)» ο Ιησούς δεν ορίζει αν
είσαι δίκαιος ή αμαρτωλός βάσει της σημερινής σου στάσης προς τον Θεό; Ουδείς θα
μπορέσει να παραβλέψει αυτό το σημείο. Κατά την Εποχή του Νόμου, γενιές και γενιές
Φαρισαίων πίστεψαν στον Θεό, αλλά με την έλευση της Εποχής της Χάριτος δεν γνώριζαν τον
Ιησού και Του αντιτέθηκαν. Οπότε, όλα όσα έκαναν πήγαν χαμένα, ήταν μάταια και ο Θεός
δεν τα δέχτηκε. Αν μπορείς να το διακρίνεις αυτό, δεν θα αμαρτάνεις εύκολα. Πολλοί
άνθρωποι πιθανόν να έχουν συγκρίνει τους εαυτούς τους με τον Θεό. Τι γεύση έχει το να
αντιτίθεσαι στον Θεό; Είναι πικρή ή γλυκιά; Πρέπει να το καταλάβεις αυτό· μην προσποιείσαι
πως δεν γνωρίζεις. Στις καρδιές τους, πιθανόν, μερικοί άνθρωποι να παραμένουν
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αμετάπειστοι. Ωστόσο, σε συμβουλεύω να το δοκιμάσεις και να δεις· να δεις τι γεύση έχει.
Αυτό θα αποτρέψει πολλούς ανθρώπους από το να είναι πάντα δύσπιστοι προς αυτό. Πολλοί
άνθρωποι διαβάζουν τον λόγο του Θεού, εν τούτοις, Του αντιτίθενται στα κρυφά στις καρδιές
τους. Όταν Του έχεις αντιταχθεί έτσι, δεν νιώθεις σαν να σου στρίβουν ένα μαχαίρι στην
καρδιά; Αν δεν είναι η δυσαρμονία της οικογένειας, είναι η σωματική δυσφορία ή τα βάσανα
των υιών και των θυγατέρων. Παρόλο που στη σάρκα σου έχει χαριστεί ο θάνατος, το χέρι του
Θεού δεν θα σε αφήσει ποτέ. Πιστεύεις πως θα μπορούσε να είναι τόσο απλό; Συγκεκριμένα,
επιβάλλεται ακόμη περισσότερο στους πολλούς που βρίσκονται κοντά στον Θεό να εστιάσουν
σ’ αυτό. Με την πάροδο του χρόνου, θα το ξεχάσεις και, δίχως να το καταλάβεις, θα βυθιστείς
στον πειρασμό, θα αδιαφορείς για τα πάντα κι αυτό θα γίνει για εσένα η αρχή της διάπραξης
αμαρτημάτων. Αυτό σου φαίνεται ασήμαντο; Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό καλά, τότε θα
έχεις την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, να δεχτείς ενώπιον του Θεού την
καθοδήγηση δια του ίδιου του στόματος του Θεού. Αν είσαι απερίσκεπτος, θα σημαίνει
μπελάδες για σένα —θα είσαι υπεροπτικός προς τον Θεό, ο λόγος και οι πράξεις σου θα
διακρίνονται από ακολασία και, αργά ή γρήγορα, θα παρασυρθείς από φοβερές θύελλες και
πελώρια κύματα. Κάθε ένας από εσάς θα πρέπει να δώσει προσοχή σ’ αυτές τις εντολές. Εάν
τις παραβιάσεις, τότε παρόλο που ο άνθρωπος που μαρτυρείται από τον Θεό ενδεχομένως να
μη σε καταδικάσει, το Πνεύμα του Θεού θα έχει εκκρεμότητες μαζί σου, και δεν θα σου τη
χαρίσει. Μπορείς να αντέξεις τις συνέπειες της ύβρης σου; Έτσι, ανεξάρτητα απ’ ό,τι λέει ο
Θεός, πρέπει να κάνεις πράξη τον λόγο Του και να συμμορφώνεσαι μ’ αυτόν με όποιον τρόπο
μπορείς. Το θέμα δεν είναι απλό!

Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει
Έχετε δει τι έργο θα πραγματοποιήσει ο Θεός σ’ αυτή την ομάδα ανθρώπων; Ο Θεός είπε
κάποτε, ακόμα και στη Χιλιετή Βασιλεία, οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν ν’ ακολουθούν τα
λεγόμενά Του και στο μέλλον, τα λεγόμενα του Θεού ακόμα θα οδηγούν απευθείας τη ζωή του
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ανθρώπου στην εύφορη χώρα της Χαναάν. Όταν ο Μωυσής ήταν στην έρημο, ο Θεός τον
δίδαξε και του μίλησε απευθείας. Από τον ουρανό, ο Θεός έστειλε φαγητό, νερό και μάννα
στον λαό για να τα απολαύσουν, και σήμερα ακόμα έτσι συμβαίνει: Ο Θεός έχει προσωπικά
στείλει αγαθά για βρώση και για πόση στον λαό για να τα απολαύσει, κι επίσης έχει
προσωπικά στείλει κατάρες για να παιδεύσει τον λαό. Κι έτσι, κάθε βήμα του έργου Του
υλοποιείται προσωπικά από τον Θεό. Σήμερα, οι άνθρωποι επιθυμούν να συμβούν γεγονότα,
προσπαθούν να δουν σημεία και θαύματα, και είναι πιθανόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να
εγκαταλειφθούν, καθώς το έργο του Θεού γίνεται όλο και πιο πραγματικό. Κανείς δεν
γνωρίζει ότι ο Θεός έχει κατέβει απ’ τον ουρανό. Ακόμα αγνοούν ότι ο Θεός έστειλε τροφή και
τονωτικά απ’ τον ουρανό. Εν τούτοις, ο Θεός, ουσιαστικά, υπάρχει και οι ζεστές εικόνες της
Χιλιετούς Βασιλείας που οι άνθρωποι φαντάζονται, είναι επίσης λεγόμενα του ίδιου Θεού.
Αυτό είναι γεγονός, και μόνον αυτό κυβερνά με τον Θεό στη γη. Η διακυβέρνηση με τον Θεό
στη γη αναφέρεται στη σάρκα. Ό,τι δεν αποτελείται από σάρκα, δεν ανήκει στη γη, κι έτσι,
όλοι αυτοί που επικεντρώνονται στη μετάβαση στον τρίτο ουρανό, ματαιοπονούν. Κάποια
μέρα, όταν ολόκληρο το σύμπαν θα επιστρέψει στον Θεό, το κέντρο του έργου Του σ’ όλο τον
κόσμο θ’ ακολουθήσει τις ομιλίες του Θεού. Κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι θα
τηλεφωνήσουν, κάποιοι θα πάρουν το αεροπλάνο, κάποιοι θα πάρουν το πλοίο στη θάλασσα,
και κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν λέιζερ για να λάβουν τα λεγόμενα του Θεού. Όλοι θα
λατρεύουν και θα ποθούν τον Θεό, θα έρθουν όλοι κοντά στον Θεό, θα συναθροίζονται
ενώπιον του Θεού, κι όλοι θα προσκυνούν τον Θεό. Κι όλα αυτά θα είναι οι πράξεις του Θεού.
Να το θυμάστε! Ο Θεός δεν θα ξεκινήσει ποτέ ξανά κάπου αλλού. Ο Θεός θα εκπληρώσει το
εξής γεγονός: θα κάνει τους ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν να έρθουν ενώπιόν Tου και
να προσκυνήσουν τον Θεό στη γη, και το έργο Του σε άλλα μέρη θα σταματήσει. Κι έτσι, οι
άνθρωποι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Θα είναι σαν τον Ιωσήφ: Όλοι
έρχονταν σ’ αυτόν για τροφή, υποκλίνονταν σ’ αυτόν, διότι αυτός είχε αγαθά να φάνε.
Προκειμένου να αποφύγουν τον λιμό, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν ν’ αναζητήσουν την
αληθινή οδό. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα θα υποφέρει από βαρύ λιμό, και μόνον ο
Θεός του σήμερα είναι η πηγή του νερού που δίνει ζωή, που έχει στην κατοχή του την πηγή
που ρέει συνεχώς και που παρέχεται για την απόλαυση του ανθρώπου, κι έτσι οι άνθρωποι θα
έρθουν και θα εξαρτώνται απ’ Αυτόν. Αυτή θα είναι η στιγμή που οι πράξεις του Θεού θα
αποκαλυφθούν και ο Θεός θα δοξαστεί. Όλοι οι άνθρωποι σ’ ολόκληρο το σύμπαν θα
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προσκυνήσουν αυτόν τον συνηθισμένο «άνθρωπο». Μήπως δεν θα ’ναι αυτή η μέρα της δόξας
του Θεού; Κάποια μέρα, οι γερασμένοι πάστορες θα στέλνουν τηλεγραφήματα, αναζητώντας
το νερό από την πηγή του νερού που δίνει ζωή. Θα είναι ηλικιωμένοι, αλλά, και πάλι, θα
έρθουν να προσκυνήσουν αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο περιφρονούσαν. Το στόμα τους θα
το ομολογήσει και η καρδιά τους θα τον εμπιστεύεται —και μήπως δεν είναι αυτό σημείο και
θαύμα; Όταν ολόκληρη η βασιλεία χαίρεται, είναι η μέρα της δόξας του Θεού. Κι όποιος
έρχεται σ’ εσάς και λαμβάνει τα καλά νέα του Θεού, θα είναι ευλογημένος απ’ τον Θεό. Κι
αυτές οι χώρες κι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ευλογημένοι και θα έχουν τη φροντίδα του
Θεού. Η μελλοντική κατεύθυνση θα είναι η εξής: Αυτοί που αποκτούν τα λεγόμενα από το
στόμα του Θεού, θα έχουν ένα μονοπάτι να βαδίσουν στη γη και, είτε πρόκειται για
επιχειρηματίες είτε για επιστήμονες είτε για εκπαιδευτικούς είτε για βιομηχάνους, αυτοί που
βρίσκονται χωρίς τον λόγο του Θεού, θα έχουν δυσκολία να κάνουν το παραμικρό βήμα και
θα αναγκαστούν να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Αυτό σημαίνει το ρητό: «Με την αλήθεια,
θα περπατήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς την αλήθεια, δεν θα πας πουθενά». Τα γεγονότα
έχουν ως εξής: Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Τρόπο (δηλαδή όλον τον λόγο Του) για να
διοικήσει ολόκληρο το σύμπαν, να κυβερνήσει και να κατακτήσει την ανθρωπότητα. Οι
άνθρωποι πάντα ελπίζουν σε μια μεγάλη μεταστροφή στα μέσα με τα οποία εργάζεται ο Θεός.
Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, ο Θεός ελέγχει τους ανθρώπους μέσω του λόγου κι εσύ πρέπει να
κάνεις ό,τι Αυτός λέει, είτε θέλεις είτε όχι. Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, στην
οποία πρέπει όλοι να υπακούσετε κι έτσι, είναι επίσης αναπόφευκτη και γνωστή σε όλους.
Το Άγιο Πνεύμα δίνει στους ανθρώπους μια αίσθηση. Αφού διαβάσουν τον λόγο του
Θεού, στην καρδιά τους νιώθουν ακλόνητοι και ήσυχοι, ενώ αυτοί που δεν λαμβάνουν τον
λόγο του Θεού, νιώθουν άδειοι. Τέτοια είναι η δύναμη του λόγου του Θεού. Οι άνθρωποι
πρέπει να τον διαβάσουν, κι αφού τον διαβάσουν, τρέφονται απ’ αυτόν και δεν μπορούν να
κάνουν χωρίς αυτόν. Είναι όπως όταν οι άνθρωποι παίρνουν όπιο: Τους δίνει δύναμη και,
χωρίς αυτό, νιώθουν την ισχυρή του έλξη και δεν έχουν καθόλου δύναμη. Αυτή είναι η τάση
ανάμεσα στους ανθρώπους σήμερα. Η ανάγνωση του λόγου του Θεού δίνει στους ανθρώπους
δύναμη. Αν δεν τον διαβάζουν, νιώθουν αποχαυνωμένοι, όμως, αφού τον διαβάσουν, αμέσως
σηκώνονται απ’ το «κρεβάτι του αρρώστου». Αυτό είναι ο λόγος του Θεού που ασκεί εξουσία
στη γη και ο Θεός που κυβερνά πάνω στη γη. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν ή έχουν
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κουραστεί απ’ το έργο του Θεού. Όπως και να ’χει, δεν μπορούν να διαχωριστούν απ’ τα λόγια
του Θεού· ανεξάρτητα απ’ το πόσο αδύναμοι είναι, και πάλι πρέπει να ζουν σύμφωνα με τα
λόγια του Θεού, κι ανεξάρτητα απ’ το πόσο ανυπότακτοι είναι, και πάλι δεν τολμούν ν’
αφήσουν τον λόγο του Θεού. Όταν ο λόγος του Θεού δείχνει πραγματικά τη δύναμή του, είναι
όταν ο Θεός κυβερνά και κατέχει την εξουσία, κι έτσι λειτουργεί ο Θεός. Αυτό, τελικά, είναι το
μέσο με το οποίο επιτελεί το έργο Του ο Θεός και κανείς δεν μπορεί να το αφήσει. Ο λόγος του
Θεού θα διαδοθεί σε αμέτρητες κατοικίες, θα γίνει γνωστός σ’ όλους, και μόνο τότε το έργο
Του θα εξαπλωθεί σ’ όλο το σύμπαν. Δηλαδή, αν το έργο του Θεού πρόκειται να εξαπλωθεί σ’
ολόκληρο το σύμπαν, τότε ο λόγος Του πρέπει να διαδοθεί. Την ημέρα της δόξας του Θεού, ο
λόγος του Θεού θα δείξει τη δύναμη και την εξουσία του. Καθένας απ’ τους λόγους Του, από
αμνημονεύτων ετών μέχρι σήμερα, θα ολοκληρωθεί και θα πραγματοποιηθεί. Μ’ αυτόν τον
τρόπο, η δόξα θ’ ανήκει στον Θεό στη γη, δηλαδή ο λόγος Του θα βασιλεύει στη γη. Όλοι όσοι
είναι ασεβείς, θα παιδευτούν απ’ τον λόγο στο στόμα του Θεού. Όλοι όσοι είναι δίκαιοι, θα
ευλογηθούν απ’ τον λόγο στο στόμα Του. Κι όλα θα καθιερωθούν και θα ολοκληρωθούν με τον
λόγο στο στόμα Του. Δεν θα επιδείξει σημεία και θαύματα. Όλα θα πραγματοποιηθούν με τον
λόγο Του κι ο λόγος Του θα προκαλέσει γεγονότα. Όλοι στη γη θα πανηγυρίσουν τον λόγο του
Θεού, είτε είναι ενήλικοι είτε παιδιά, άνδρες, γυναίκες, γέροι ή νέοι, όλοι οι άνθρωποι θα
υποταχθούν κάτω απ’ τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού εμφανίζεται στη σάρκα, δίνοντας
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τον δουν στη γη, ζωντανό και ρεαλιστικό. Αυτό σημαίνει
το να γίνει ο Λόγος σάρκα. Ο Θεός ήρθε στη γη, ως επί το πλείστον, για να εκπληρώσει το
γεγονός του «να γίνει ο Λόγος σάρκα», δηλαδή έχει έρθει προκειμένου ο λόγος Του να βγει
απ’ τη σάρκα (όχι σαν την εποχή του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός μίλησε
απευθείας από τον ουρανό). Μετά απ’ αυτό, κάθε λόγος Του θα εκπληρωθεί κατά την Εποχή
της Χιλιετούς Βασιλείας, θα γίνουν γεγονότα ορατά, μπρος στα μάτια των ανθρώπων, και οι
άνθρωποι θα τον δουν χρησιμοποιώντας τα μάτια τους, χωρίς την παραμικρή διαφορά. Αυτό
είναι το υπέρτατο νόημα της ενσάρκωσης του Θεού. Δηλαδή, το έργο του Πνεύματος
ολοκληρώνεται μέσω της σάρκας και μέσω του λόγου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του
«να γίνει ο Λόγος σάρκα» και «της εμφάνισης του Λόγου στη σάρκα». Μόνον ο Θεός μπορεί
να μιλά για το θέλημα του Πνεύματος, και μόνον ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να μιλά για
λογαριασμό του Πνεύματος. Ο λόγος του Θεού γίνεται φανερός μέσα στον Θεό σαρκωμένος κι
όλοι οι άλλοι καθοδηγούνται απ’ αυτόν. Κανείς δεν εξαιρείται, όλοι υπάρχουν μέσα σ’ αυτό το
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πεδίο. Μόνον απ’ αυτά τα λεγόμενα μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν. Αυτοί που δεν δέχονται
τα λεγόμενα μ’ αυτόν τον τρόπο, ονειροπολούν αν πιστεύουν πως μπορούν να τα δεχτούν απ’
τον ουρανό. Αυτή είναι η εξουσία που επιδεικνύεται μέσα στην ενσαρκωμένη σάρκα του
Θεού: να κάνει τους πάντες να πιστέψουν. Ακόμα και οι πιο σεβαστοί ειδήμονες και οι
πάστορες της θρησκείας δεν μπορούν να εκφέρουν αυτόν τον λόγο. Πρέπει όλοι να
υποταχθούν κάτω απ’ αυτόν και κανείς δεν θα μπορεί να κάνει άλλο ξεκίνημα. Ο Θεός θα
χρησιμοποιήσει τον λόγο για να κατακτήσει το σύμπαν. Δεν θα το κάνει μέσω της
ενσάρκωσής Του, αλλά, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα απ’ το στόμα του Θεού, γίνεται σάρκα
για να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Μόνον αυτό είναι το να
γίνει ο Λόγος σάρκα, και μόνο αυτό είναι η εμφάνιση του Λόγου στη σάρκα. Ίσως στους
ανθρώπους να φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει κάνει πολύ έργο —αλλά ο Θεός έχει μόνο να
εκφωνήσει τον λόγο Του, προκειμένου οι άνθρωποι να πειστούν απόλυτα και να τους
προκαλέσει δέος. Χωρίς γεγονότα, οι άνθρωποι φωνάζουν και κραυγάζουν. Με τον λόγο του
Θεού, σιωπούν. Ο Θεός σίγουρα θα εκπληρώσει αυτό το γεγονός, καθώς αυτό είναι το
μακρόπνοο σχέδιο του Θεού: να εκπληρώσει το γεγονός της άφιξης του Λόγου στη γη. Στην
πραγματικότητα, δεν χρειάζεται Εγώ να εξηγήσω. Ο ερχομός της Χιλιετούς Βασιλείας στη γη
είναι ο ερχομός του λόγου του Θεού στη γη. Η κάθοδος της νέας Ιερουσαλήμ απ’ τον ουρανό
είναι ο ερχομός του λόγου του Θεού, προκειμένου να ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, να
συνοδεύει κάθε τους πράξη κι όλες τις ενδόμυχες σκέψεις τους. Αυτό είναι επίσης το γεγονός
που ο Θεός θα εκπληρώσει και η εκπληκτική εικόνα της Χιλιετούς Βασιλείας. Αυτό είναι το
σχέδιο που καθόρισε ο Θεός: Ο λόγος Του θα παρουσιαστεί στη γη για χιλιάδες χρόνια, θα
φανερώσει όλες τις πράξεις Του και θα ολοκληρώσει όλο το έργο Του στη γη, μετά το οποίο,
αυτό το στάδιο της ανθρωπότητας θα φτάσει στο τέλος.

Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;
Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να επιλύσεις το ζήτημα του να έχεις μια
κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε το νόημα της
πίστης σου στον Θεό έχει χαθεί. Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό
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επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου με μια καρδιά που είναι ήσυχη στην παρουσία του Θεού. Το να
έχει κανείς κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί να μην αμφιβάλλει και να μην
αρνείται οποιοδήποτε έργο Του και να μπορεί να υποτάσσεται στο έργο Του. Σημαίνει να έχει
σωστές προθέσεις στην παρουσία του Θεού, να μην κάνει σχέδια για τον εαυτό του και να έχει
ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού στο καθετί· σημαίνει να δέχεται
να τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού και να υπακούει στις διευθετήσεις του Θεού. Πρέπει να
είσαι σε θέση να γαληνεύεις την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις.
Ακόμη και αν δεν κατανοείς το θέλημα του Θεού, πρέπει και πάλι να εκπληρώνεις τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μόλις σου
αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, κάν’ το πράξη, και δεν θα είναι πολύ αργά. Όταν η σχέση
σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα έχεις και κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Τα
πάντα οικοδομούνται στο θεμέλιο των λόγων του Θεού. Να τρως και να πίνεις τα λόγια του
Θεού, έπειτα να κάνεις πράξη τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και να
αποφεύγεις να κάνεις οτιδήποτε αντιστέκεται στον Θεό ή προκαλεί αναστάτωση στην
εκκλησία. Μην κάνεις τίποτα που δεν ωφελεί τη ζωή των αδελφών σου, μη λες τίποτα που δεν
βοηθά τους άλλους και μην κάνεις τίποτα το επαίσχυντο. Να είσαι δίκαιος και έντιμος σε ό,τι
κάνεις και να φροντίζεις η κάθε ενέργειά σου να είναι ευπαρουσίαστη ενώπιον του Θεού.
Παρότι η σάρκα μπορεί ενίοτε να είναι αδύναμη, πρέπει να είσαι σε θέση να δίνεις
προτεραιότητα στα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού χωρίς απληστία για προσωπικό
όφελος, και πρέπει να ενεργείς δίκαια. Εάν μπορείς να ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η
σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.
Σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να εξετάζεις αν οι προθέσεις σου είναι σωστές. Εάν μπορείς
να ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι
κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Να διερευνάς τις προθέσεις σου, και αν
διαπιστώσεις πως έχουν προκύψει λανθασμένες προθέσεις, να είσαι σε θέση να τις αποβάλεις
και να ενεργήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις κάποιος
που είναι σωστός ενώπιον του Θεού, γεγονός που θα δείξει με τη σειρά του πως η σχέση σου
με τον Θεό είναι κανονική και πως ό,τι κάνεις είναι για χάρη του Θεού, όχι για δική σου. Σε
ό,τι κάνεις και ό,τι λες, να είσαι σε θέση να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος στις
ενέργειές σου και να μην καθοδηγείσαι από τα συναισθήματά σου ούτε να ενεργείς σύμφωνα
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με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να
συμπεριφέρονται οι πιστοί στον Θεό. Τα μικρά πράγματα μπορούν να αποκαλύψουν τις
προθέσεις και το ανάστημα ενός ανθρώπου, κι έτσι, προκειμένου να εισέλθει κανείς στο
μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό, πρέπει πρώτα να διορθώσει τις προθέσεις του και τη
σχέση του με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, μπορείς να
οδηγηθείς στην τελείωση από Εκείνον· μόνο τότε μπορούν η αντιμετώπιση, το κλάδεμα, η
πειθαρχία και ο εξευγενισμός του Θεού να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σου. Με
άλλα λόγια, αν τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους και δεν
επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, ούτε σκέφτονται τις δικές τους προοπτικές (με τη σαρκική
έννοια), αλλά, αντ’ αυτού, επωμίζονται το φορτίο της εισόδου στη ζωή, κάνουν ό,τι μπορούν
για να επιδιώκουν την αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού —αν μπορείς να τα
κάνεις αυτά, τότε οι στόχοι που επιδιώκεις θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα
γίνει κανονική. Μπορεί να ειπωθεί ότι η διόρθωση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το
πρώτο βήμα της εισόδου στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται
στα χέρια του Θεού και έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, και παρότι ο άνθρωπος δεν μπορεί
να την αλλάξει, το κατά πόσο μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό ή να
κερδηθείς από Εκείνον εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση σου με τον Θεό. Ίσως
κάποια κομμάτια σου να είναι αδύναμα ή ανυπάκουα, αλλά εφόσον οι απόψεις σου και οι
προθέσεις σου είναι σωστές, και εφόσον η σχέση σου με τον Θεό είναι σωστή και κανονική,
τότε έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν δεν έχεις τη σωστή
σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, όσο σκληρά
κι αν εργάζεσαι, θα είναι ανώφελο. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα
άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ο Θεός δεν κοιτάζει τίποτε άλλο πέρα από το αν είναι
σωστές οι απόψεις σου κατά την πίστη σου στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις
και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να ασκείσαι όντας
σωστά τοποθετημένος στις απόψεις σου, τότε θα σημειώσεις πρόοδο στη ζωή σου και θα έχεις
εγγυημένη την είσοδο στον σωστό δρόμο. Αν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και
οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό είναι αποκλίνουσες, τότε όλα τα υπόλοιπα
είναι μάταια, και όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη σου, δεν θα λάβεις τίποτα. Μόνο αφότου η
σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική θα κερδίζεις τον έπαινό Του όταν απαρνιέσαι τη σάρκα,
όταν προσεύχεσαι, υποφέρεις, υπομένεις, υποτάσσεσαι, βοηθάς τους αδελφούς και τις
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αδελφές σου, δαπανάς περισσότερο τον εαυτό σου για τον Θεό και ούτω καθεξής. Το κατά
πόσο έχει αξία και σημασία αυτό που κάνεις εξαρτάται από το αν οι προθέσεις σου είναι
σωστές και οι απόψεις σου ορθές. Τη σήμερον ημέρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό
σαν να γέρνουν το κεφάλι τους για να κοιτάξουν ένα ρολόι —οι αντιλήψεις τους είναι
στρεβλές, και πρέπει να διορθωθούν μέσω μεγάλης προόδου. Αν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα,
όλα θα πάνε καλά· αν δεν επιλυθεί, όλα θα αποβούν μάταια. Κάποιοι άνθρωποι
συμπεριφέρονται καλά στην παρουσία Μου, αλλά πίσω από την πλάτη Μου το μόνο που
κάνουν είναι να Μου αντιστέκονται. Αυτό αποτελεί εκδήλωση της ατιμίας και της δολιότητάς
τους, και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι υπηρέτης του Σατανά. Αποτελεί κλασική ενσάρκωση
του Σατανά, κι έχει έλθει για να δοκιμάσει τον Θεό. Είσαι σωστός άνθρωπος μόνο αν μπορείς
να υποταχθείς στο έργο Μου και στα λόγια Μου. Εφόσον μπορείς να τρως και να πίνεις τα
λόγια του Θεού, εφόσον ό,τι κάνεις είναι ευπαρουσίαστο ενώπιον του Θεού και
συμπεριφέρεσαι δίκαια και έντιμα σε ό,τι κάνεις, εφόσον δεν κάνεις επαίσχυντες πράξεις ή
πράγματα που θα έβλαπταν τις ζωές των άλλων και εφόσον ζεις στο φως και δεν επιτρέπεις
στον εαυτό σου να πέσει θύμα της εκμετάλλευσης του Σατανά, η σχέση σου με τον Θεό
βρίσκεται σε σωστή σειρά.
Η πίστη στον Θεό προϋποθέτει να βάζεις τις προθέσεις και τις απόψεις σου σε σωστή
σειρά. Πρέπει να έχεις σωστή κατανόηση και σωστό τρόπο μεταχείρισης των λόγων του Θεού
και του έργου του Θεού, όλων των περιβαλλόντων που κανονίζει ο Θεός, του ανθρώπου για
τον οποίο καταθέτει μαρτυρία ο Θεός, καθώς και του πρακτικού Θεού. Δεν πρέπει να
ασκείσαι σύμφωνα με τις δικές σου ιδέες ούτε να καταστρώνεις τα δικά σου μικρά σχέδια.
Ό,τι κι αν κάνεις, πρέπει να μπορείς να αναζητάς την αλήθεια και, από τη θέση σου ως
δημιουργημένο ον, να υποτάσσεσαι στο σύνολο του έργου του Θεού. Αν θέλεις να επιδιώξεις
να τελειωθείς από τον Θεό και να εισέλθεις στον σωστό δρόμο της ζωής, τότε η καρδιά σου
πρέπει να ζει πάντοτε στην παρουσία του Θεού. Μην είσαι ακόλαστος, μην ακολουθείς τον
Σατανά, μη δίνεις καμία ευκαιρία στον Σατανά να επιτελέσει το έργο του και μην αφήνεις τον
Σατανά να σε χρησιμοποιεί. Πρέπει να δοθείς ολοκληρωτικά στον Θεό και να αφήσεις τον
Θεό να σε κυβερνά.
Είσαι πρόθυμος να είσαι υπηρέτης του Σατανά; Είσαι πρόθυμος να σε εκμεταλλευτεί ο
Σατανάς; Πιστεύεις στον Θεό και Τον επιδιώκεις ώστε να μπορέσεις να οδηγηθείς στην
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τελείωση απ’ Αυτόν ή ώστε να μπορέσεις να γίνεις αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού; Θα
προτιμούσες μια ζωή γεμάτη νόημα, στην οποία σε αποκτά ο Θεός, ή μια κενή ζωή χωρίς αξία;
Θα προτιμούσες να σε χρησιμοποιεί ο Θεός ή να σε εκμεταλλεύεται ο Σατανάς; Θα
προτιμούσες να επιτρέψεις να σε γεμίσουν τα λόγια και η αλήθεια του Θεού ή να αφήσεις να
σε γεμίσουν η αμαρτία και ο Σατανάς; Συλλογίσου αυτά τα πράγματα προσεκτικά. Στην
καθημερινή σου ζωή, πρέπει να κατανοείς ποια από τα λόγια που λες και ποια από τα
πράγματα που κάνεις μπορεί να προκαλέσουν αντικανονικότητα στη σχέση σου με τον Θεό, κι
έπειτα να διορθώνεις τον εαυτό σου για να εισέρχεσαι στον σωστό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή,
να εξετάζεις τα λόγια σου, τις ενέργειές σου, την κάθε σου κίνηση και όλες τις σκέψεις και τις
ιδέες σου. Απόκτησε σωστή κατανόηση της αληθινής σου κατάστασης και είσελθε στον τρόπο
του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να έχεις μια κανονική σχέση με
τον Θεό. Αξιολογώντας αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, θα μπορέσεις να
διορθώσεις τις προθέσεις σου, να κατανοήσεις τη φύση και την ουσία του ανθρώπου, και να
καταλάβεις πραγματικά τον εαυτό σου· με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσεις να εισέλθεις σε
αληθινές εμπειρίες, να απαρνηθείς πραγματικά τον εαυτό σου και να υποταχθείς με πρόθεση.
Καθώς βιώνεις αυτά τα πράγματα σχετικά με το αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική ή
όχι, θα βρίσκεις ευκαιρίες να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό και θα μπορείς να
αντιληφθείς πολλές καταστάσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορείς, επίσης, να
αντιληφθείς πολλά από τα τεχνάσματα του Σατανά και να διακρίνεις τις συνομωσίες του.
Αυτό είναι το μόνο μονοπάτι που οδηγεί στην τελείωση από τον Θεό. Διορθώνεις τη σχέση
σου με τον Θεό, ώστε να μπορείς να υποταχθείς σε όλες τις διευθετήσεις Του και ώστε να
εισέλθεις ακόμη πιο βαθιά στην αληθινή εμπειρία και να λάβεις ακόμη περισσότερο έργο του
Αγίου Πνεύματος. Όταν κάνεις πράξη το να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων η επιτυχία θα έρθει όταν απαρνιέσαι τη σάρκα και μέσω της
αληθινής συνεργασίας με τον Θεό. Θα πρέπει να καταλάβεις ότι «χωρίς μια συνεργάσιμη
καρδιά, είναι δύσκολο να δεχτείς το έργο του Θεού. Αν δεν υποφέρει η σάρκα, δεν θα
υπάρξουν ευλογίες από τον Θεό· αν δεν αγωνίζεται το πνεύμα, ο Σατανάς δεν θα
ντροπιαστεί». Εάν κάνεις πράξη αυτές τις αρχές και τις κατανοήσεις απόλυτα, θα διορθωθούν
οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό. Στην τρέχουσα άσκησή σας, πρέπει να
αποβάλετε τη νοοτροπία «αναζητώ ψωμί για να κορέσω την πείνα μου»· πρέπει να
αποβάλετε τη νοοτροπία «όλα γίνονται από το Άγιο Πνεύμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να
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επέμβουν». Όλοι όσοι τα λένε αυτά, σκέφτονται: «Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι
θέλουν και, όταν έρθει η ώρα, το Άγιο Πνεύμα θα επιτελέσει το έργο Του. Οι άνθρωποι δεν
χρειάζεται να περιορίζουν τη σάρκα, ούτε να συνεργάζονται· το μόνο που έχει σημασία είναι
να τους συγκινήσει το Άγιο Πνεύμα». Όλες αυτές οι απόψεις είναι παράλογες. Το Άγιο
Πνεύμα δεν μπορεί να εργαστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό το είδος άποψης
παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό το έργο του Αγίου Πνεύματος. Συχνά, το έργο του Αγίου
Πνεύματος επιτυγχάνεται μέσω της ανθρώπινης συνεργασίας. Όσοι δεν συνεργάζονται και
δεν έχουν αποφασιστικότητα, κι όμως επιθυμούν να επιτύχουν αλλαγή στη διάθεσή τους και
να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και διαφώτιση και φώτιση από τον Θεό,
έχουν πράγματι εξωφρενικές σκέψεις. Αυτό πάει να πει «να χαρίζεται κανείς στον εαυτό του
και να συγχωρεί τον Σατανά». Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική σχέση με
τον Θεό. Θα πρέπει να βρεις πολλές αποκαλύψεις και εκδηλώσεις σατανικής διάθεσης μέσα
σου και να βρεις οποιεσδήποτε ασκήσεις που έχεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με αυτά
που απαιτεί τώρα ο Θεός. Θα μπορέσεις τώρα να απαρνηθείς τον Σατανά; Θα πρέπει να
δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, να ενεργείς σύμφωνα με τις προθέσεις του
Θεού και να γίνεις ένας νέος άνθρωπος με νέα ζωή. Μην εμμένεις στις παρελθοντικές
παραβάσεις· μην είσαι υπερβολικά μεταμελημένος· να μπορείς να στέκεσαι όρθιος και να
συνεργάζεσαι με τον Θεό, καθώς και να εκπληρώνεις τα καθήκοντα που έχεις να
εκπληρώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική.
Αν, αφού το διαβάσεις αυτό, ισχυριστείς απλώς ότι δέχεσαι αυτά τα λόγια, αλλά η καρδιά
σου παραμένει ασυγκίνητη και δεν επιζητείς η σχέση σου με τον Θεό να γίνει κανονική, τότε
αυτό αποδεικνύει ότι δεν δίνεις ιδιαίτερο βάρος στη σχέση σου με τον Θεό. Αποδεικνύει ότι οι
απόψεις σου δεν έχουν διορθωθεί ακόμα και ότι οι προθέσεις σου δεν βασίζονται ακόμα στο
να αποκτηθείς από τον Θεό και να Τον δοξάσεις, αλλά, αντ’ αυτού, βασίζονται στο να
επιτρέψεις στις συνομωσίες του Σατανά να επικρατήσουν και στο να επιτύχεις τους
προσωπικούς σου στόχους. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν εσφαλμένες προθέσεις και λανθασμένες
απόψεις. Ανεξάρτητα από το τι λέει ο Θεός ή με ποιον τρόπο το λέει, τέτοιοι άνθρωποι
παραμένουν παντελώς αδιάφοροι και δεν μεταμορφώνονται ούτε στο ελάχιστο. Η καρδιά
τους δεν αισθάνεται κανέναν φόβο κι εκείνοι δεν νιώθουν καμία ντροπή. Ένας τέτοιος
άνθρωπος είναι ένας ανόητος χωρίς πνεύμα. Διάβασε όλες τις ομιλίες του Θεού και κάν’ τες
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πράξη αμέσως μόλις τις καταλάβεις. Ίσως να υπήρξαν περιπτώσεις που η σάρκα σου ήταν
αδύναμη ή εσύ ήσουν ανυπότακτος ή αντιστεκόσουν· όπως κι αν συμπεριφερόσουν στο
παρελθόν, τούτο έχει μικρή σημασία και δεν μπορεί να εμποδίσει τη ζωή σου να ωριμάσει
σήμερα. Εφόσον μπορείς να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα.
Αν σημειώνεται κάποια αλλαγή μέσα σου κάθε φορά που διαβάζεις τα λόγια του Θεού, και αν
οι άλλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι η ζωή σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, τότε αυτό
δείχνει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι πλέον κανονική και ότι έχει διορθωθεί. Ο Θεός δεν
φέρεται στους ανθρώπους σύμφωνα με τις παραβάσεις τους. Μόλις έχεις καταλάβει και έχεις
λάβει επίγνωση, εφόσον μπορείς να σταματήσεις να επαναστατείς και να αντιστέκεσαι, τότε ο
Θεός θα σου δείξει και πάλι έλεος. Όταν έχεις την κατανόηση και την αποφασιστικότητα να
επιδιώξεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η κατάστασή σου κατά την
παρουσία του Θεού θα γίνει κανονική. Ό,τι κι αν κάνεις, να σκέφτεσαι το εξής ενόσω το
κάνεις: Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν το κάνω αυτό; Θα ωφελήσει τους αδελφούς μου και τις
αδελφές μου; Θα είναι ωφέλιμο για το έργο του οίκου του Θεού; Είτε πρόκειται για την
προσευχή, τη συναναστροφή, την ομιλία, το έργο ή την επαφή σου με τους άλλους, να
εξετάζεις τις προθέσεις σου και να ελέγχεις αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αν δεν
μπορείς να διακρίνεις τις ίδιες τις προθέσεις και τις σκέψεις σου, αυτό σημαίνει ότι δεν
διαθέτεις ικανότητα διάκρισης, πράγμα που αποδεικνύει ότι κατανοείς ελάχιστα πράγματα
για την αλήθεια. Αν είσαι σε θέση να κατανοείς ξεκάθαρα το καθετί που κάνει ο Θεός και
μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα υπό το πρίσμα των λόγων Του, στεκούμενος στο
πλευρό Του, τότε οι απόψεις σου θα έχουν γίνει σωστές. Συνεπώς, η δημιουργία μιας καλής
σχέσης με τον Θεό είναι υψίστης σημασίας για οποιονδήποτε πιστεύει στον Θεό. Όλοι θα
πρέπει να τη θεωρούν μια εργασία εξέχουσας σημασίας και το πιο σημαντικό γεγονός στη
ζωή τους. Ό,τι κάνεις μετριέται με βάση το αν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση
σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε πέρνα στην πράξη. Για
να διατηρήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μήπως πληγούν τα
προσωπικά σου συμφέροντα· δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να υπερισχύσει, δεν
πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να σε πιάσει στη λαβή του και δεν πρέπει να επιτρέψεις
στον Σατανά να σε κάνει περίγελο. Το να έχεις τέτοιες προθέσεις είναι σημάδι ότι η σχέση
σου με τον Θεό είναι κανονική —δεν υφίσταται για χάρη της σάρκας, αλλά για την ηρεμία του
πνεύματος, για την απόκτηση του έργου του Αγίου Πνεύματος και για την ικανοποίηση του
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θελήματος του Θεού. Για να εισέλθεις στη σωστή κατάσταση, πρέπει να καθιερώσεις μια καλή
σχέση με τον Θεό και να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη σου στον Θεό. Αυτό
αποσκοπεί στο να μπορέσει ο Θεός να σε κερδίσει και στο να μπορέσει να φανερώσει τους
καρπούς των λόγων Του μέσα σου, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα
περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχεις εισέλθει στον σωστό τρόπο. Συνέχισε να τρως
και να πίνεις τα σημερινά λόγια του Θεού, είσελθε στον τρέχοντα τρόπο εργασίας του Αγίου
Πνεύματος, ενέργησε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην τηρείς
παλαιομοδίτικες μεθόδους άσκησης, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους εκτέλεσης
πραγμάτων και είσελθε στον σημερινό τρόπο εργασίας το συντομότερο δυνατό. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει απολύτως κανονική κι εσύ θα έχεις πάρει τον
σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό.

Να εστιάζετε περισσότερο στην πραγματικότητα
Κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, οπότε ο
καθένας θα πρέπει να κατανοεί ποιο είδος υπηρεσίας στον Θεό συνάδει περισσότερο με τις
προθέσεις Του. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να πιστεύει κανείς στον
Θεό ούτε κατανοούν τον λόγο που θα πρέπει να πιστεύουν σε Εκείνον —δηλαδή, οι
περισσότεροι δεν έχουν καμία αντίληψη ούτε του έργου του Θεού ούτε του σκοπού του
σχεδίου διαχείρισής Του. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να νομίζουν πως
το να πιστεύει κανείς στον Θεό έχει να κάνει με το να πάει στον παράδεισο και να σωθεί η
ψυχή του. Δεν έχουν ιδέα ποια είναι η ακριβής σημασία της πίστης στον Θεό και, επιπλέον,
δεν κατανοούν καθόλου το πιο σημαντικό έργο στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Οι
άνθρωποι, για διαφόρους δικούς τους λόγους, απλώς δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το έργο
του Θεού ούτε σκέφτονται καθόλου τις προθέσεις Του και το σχέδιο διαχείρισής Του. Ως
μεμονωμένο άτομο σ’ αυτό το ρεύμα, ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει τον σκοπό ολόκληρου
του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, τα γεγονότα που Εκείνος έχει επιτύχει από καιρό, τον λόγο
για τον οποίο έχει επιλέξει αυτήν την ομάδα ανθρώπων, τον σκοπό και τη σημασία της
επιλογής τους από Εκείνον και τι θέλει να επιτύχει Εκείνος σ’ αυτήν την ομάδα. Το γεγονός
ότι ο Θεός κατάφερε να εξυψώσει μια τέτοια ομάδα συνηθισμένων ανθρώπων στη χώρα του
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μεγάλου κόκκινου δράκοντα και το ότι συνεχίζει να εργάζεται έως τώρα, θέτοντάς τους σε
δοκιμασίες και οδηγώντας τους στην τελείωση με κάθε λογής τρόπους, εκφέροντας αμέτρητα
λόγια, εκτελώντας μεγάλο έργο και στέλνοντας τόσο πολλά αντικείμενα υπηρεσίας —το
γεγονός ότι ο Θεός έχει κατορθώσει ένα τέτοιο τεράστιο έργο μόνος Του δείχνει ακριβώς
πόσο σημαντικό είναι το έργο Του. Επί του παρόντος, δεν είστε ικανοί να το εκτιμήσετε αυτό
πλήρως. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρείτε επουσιώδες το έργο που έχει επιτελέσει μέσα
σας ο Θεός· δεν είναι ασήμαντο ζήτημα. Ακόμη και αυτά που σας έχει αποκαλύψει σήμερα ο
Θεός αρκούν για να προσπαθήσετε να τα κατανοήσετε και να τα γνωρίσετε. Μόνο εάν τα
κατανοείτε αληθινά και απόλυτα μπορούν οι εμπειρίες σας να φτάσουν σε μεγαλύτερο βάθος
και μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στη ζωή σας. Σήμερα, οι άνθρωποι κατανοούν και πράττουν
πάρα πολύ λίγα· είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν απόλυτα τις προθέσεις του Θεού. Αυτό είναι
το ελάττωμα των ανθρώπων και η αποτυχία τους να εκπληρώσουν το καθήκον τους, και αυτός
είναι ο λόγος που αδυνατούν να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν
έχει κανέναν τρόπο να εργαστεί σε πολλούς ανθρώπους, επειδή εκείνοι έχουν πολύ
επιφανειακή κατανόηση του έργου του Θεού και είναι απρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το έργο
του οίκου του Θεού ως κάτι πολύτιμο όταν το επιτελούν. Πάντα ενεργούν μηχανικά, απλώς
και μόνο για να τα κουτσοκαταφέρουν, ή αλλιώς ακολουθούν την πλειονότητα ή απλώς
εργάζονται για να κάνουν φιγούρα. Σήμερα, ο καθένας σ’ αυτό το ρεύμα θα πρέπει να
θυμάται εάν, στις ενέργειες και τις πράξεις του, έχει κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και εάν
έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Οι άνθρωποι έχουν αποτύχει παντελώς να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, όχι επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν επιτελεί το έργο Του, αλλά
επειδή οι άνθρωποι δεν επιτελούν το δικό τους, καθιστώντας αδύνατο για το Άγιο Πνεύμα να
επιτελέσει το έργο Του. Ο Θεός δεν έχει άλλα λόγια να πει, αλλά οι άνθρωποι δεν
συμβαδίζουν καθόλου, έχουν μείνει πολύ πίσω, δεν είναι σε θέση να παραμείνουν κοντά σε
κάθε βήμα και αδυνατούν να ακολουθήσουν από κοντά τα βήματα του Αρνίου. Δεν έχουν
συμμορφωθεί με τα όσα θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί· δεν έχουν κάνει πράξη τα όσα θα
έπρεπε να έχουν κάνει πράξη· δεν έχουν προσευχηθεί για τα όσα θα έπρεπε να έχουν
προσευχηθεί· δεν έχουν παραμερίσει τα όσα θα έπρεπε να έχουν παραμερίσει. Δεν έχουν
κάνει τίποτε από όλα αυτά. Συνεπώς, όταν λένε ότι θα παρευρεθούν στο δείπνο, πρόκειται για
κενά λόγια· δεν έχουν κανένα πραγματικό νόημα και είναι όλα στη φαντασία τους. Μπορεί να
ειπωθεί πως, από σημερινή οπτική γωνία, οι άνθρωποι δεν έχουν εκτελέσει σε καμία
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περίπτωση τα καθήκοντά τους. Τα πάντα εξαρτώνται από το τι κάνει και τι λέει ο ίδιος ο
Θεός. Η λειτουργία του ανθρώπου είναι πάρα πολύ μικρή· οι άνθρωποι είναι άχρηστα
σκουπίδια, είναι ανίκανοι να συνεργαστούν με τον Θεό. Ο Θεός έχει εκφέρει εκατοντάδες
χιλιάδες λόγια, κι όμως οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει πράξη κανένα από αυτά —είτε αφορούν
το να απαρνηθούν τη σάρκα, να απορρίψουν αντιλήψεις, να κάνουν πράξη την υπακοή στον
Θεό στα πάντα ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα διάκρισής τους και αποκτούν ενόραση, να
μην κάνουν χώρο στην καρδιά τους για τους ανθρώπους, να εξαλείψουν τα είδωλα που
υπάρχουν μες στην καρδιά τους, να επαναστατήσουν ενάντια στις εσφαλμένες προθέσεις
τους, να μην ενεργούν βασισμένοι στα συναισθήματά τους, να πράττουν δίκαια και
αμερόληπτα, να σκέφτονται περισσότερο τα συμφέροντα του Θεού και την επίδραση που
έχουν στους άλλους όταν μιλούν, να κάνουν περισσότερα πράγματα που ωφελούν το έργο του
Θεού, να έχουν στο μυαλό τους να ωφελούν τον οίκο του Θεού σε όλα όσα κάνουν, να μην
επιτρέπουν στα συναισθήματά τους να καθορίζουν τη συμπεριφορά τους, να απορρίψουν ό,τι
ευχαριστεί τη σάρκα τους, να εξαλείψουν παλιές εγωιστικές αντιλήψεις και ούτω καθεξής.
Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις που
έχει ο Θεός από τον άνθρωπο, αλλά είναι απλώς απρόθυμοι να τις κάνουν πράξη. Τι άλλο
μπορεί να κάνει ο Θεός και πώς αλλιώς μπορεί να τους συγκινήσει; Πώς μπορούν οι υιοί της
επανάστασης στα μάτια του Θεού να έχουν ακόμη το θράσος να κρατούν τα λόγια Του στα
χέρια τους και να τα θαυμάζουν; Πώς έχουν το θράσος να τρώνε την τροφή του Θεού; Πού
είναι η συνείδηση των ανθρώπων; Δεν έχουν εκπληρώσει ούτε το απολύτως ελάχιστο από τα
καθήκοντα που θα έπρεπε να έχουν εκπληρώσει, ενώ ούτε συζήτηση δεν γίνεται για το αν
έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Ζουν σε κάποιο όνειρο θερινής νυκτός, έτσι δεν
είναι; Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση περί πραγματικότητας χωρίς άσκηση. Αυτό αποτελεί
ολοφάνερο γεγονός!
Οφείλετε να αντλείτε πιο ρεαλιστικά διδάγματα. Δεν υπάρχει καμιά χρεία γι’ αυτές τις
πομπώδεις, κενές κουβέντες που θαυμάζουν οι άνθρωποι. Σε συζητήσεις που αφορούν τη
γνώση, η γνώση του καθενός είναι υψηλότερη από του προηγούμενου, ωστόσο εκείνος
εξακολουθεί να μην έχει κάποιο μονοπάτι άσκησης. Πόσοι άνθρωποι έχουν κατανοήσει τις
αρχές της άσκησης; Πόσοι έχουν μάθει πραγματικά μαθήματα; Ποιος μπορεί να
συναναστραφεί ως προς την πραγματικότητα; Το να είσαι σε θέση να μιλάς για τη γνώση του
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λόγου του Θεού δεν σημαίνει ότι κατέχεις αυθεντικό ανάστημα· δείχνει απλώς ότι γεννήθηκες
έξυπνος, ότι είσαι χαρισματικός. Εάν δεν μπορείς να υποδείξεις το μονοπάτι, τότε το
αποτέλεσμα θα είναι μηδαμινό και εσύ θα είσαι ένα άχρηστο σκουπίδι! Αν δεν μπορείς να
μιλήσεις καθόλου για ένα πραγματικό μονοπάτι άσκησης, τότε δεν προσποιείσαι; Αν δεν
μπορείς να προσφέρεις τις δικές σου πραγματικές εμπειρίες στους άλλους, δίνοντάς τους, μ’
αυτόν τον τρόπο, μαθήματα από τα οποία μπορούν να μάθουν ή ένα μονοπάτι το οποίο
μπορούν να ακολουθήσουν, τότε δεν υποκρίνεσαι; Δεν είσαι απατεώνας; Τι αξία έχεις; Ένα
τέτοιο άτομο θα μπορούσε να παίξει μόνο τον ρόλο του «εμπνευστή της θεωρίας του
σοσιαλισμού», όχι «του συμβάλλοντος στην επίτευξη του σοσιαλισμού». Το να είναι κανείς
χωρίς πραγματικότητα σημαίνει να μην έχει αλήθεια. Το να είναι κανείς χωρίς
πραγματικότητα σημαίνει πως είναι άχρηστος. Το να είναι κανείς χωρίς πραγματικότητα
σημαίνει πως είναι ένας ζωντανός-νεκρός. Το να είναι κανείς χωρίς πραγματικότητα σημαίνει
πως είναι ένας «μαρξιστής-λενινιστής διανοούμενος» χωρίς τιμή αναφοράς. Παροτρύνω τον
καθένα σας να πάψει να μιλάει για θεωρίες και να μιλήσει για κάτι πραγματικό, κάτι
αυθεντικό και ουσιαστικό· να μελετήσει λίγη «σύγχρονη τέχνη», να πει κάτι ρεαλιστικό, να
συνεισφέρει κάτι πραγματικό και να έχει λίγο πνεύμα αφοσίωσης. Όταν μιλάς, να
αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα· μην επιδίδεσαι σε μη ρεαλιστικές και υπερβολικές
κουβέντες για να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν χαρούμενοι ή να ανακαθίσουν και να σε
προσέξουν. Τι αξία έχει αυτό; Τι νόημα έχει το να κάνεις τους ανθρώπους να σου φέρονται
θερμά; Να είστε λίγο «καλλιτεχνικοί» στην ομιλία σας, να είστε λίγο πιο δίκαιοι στη
συμπεριφορά σας, λίγο πιο λογικοί στον τρόπο που χειρίζεστε τα πράγματα, λίγο πιο
πρακτικοί σε αυτά που λέτε, να έχετε στο μυαλό σας να ωφελείτε τον οίκο του Θεού με κάθε
σας ενέργεια, να ακούτε τη συνείδησή σας όταν γίνεστε συναισθηματικοί, να μην
ξεπληρώνετε την καλοσύνη με μίσος ούτε να είστε αγνώμονες στην καλοσύνη, και να μην
είστε υποκριτές, ώστε να μη γίνετε κακή επιρροή. Όταν τρώτε και πίνετε τα λόγια του Θεού,
να τα συνδέετε περισσότερο με την πραγματικότητα και, όταν συναναστρέφεστε, να μιλάτε
περισσότερο για ρεαλιστικά πράγματα. Μην είστε απαξιωτικοί· αυτό δεν θα ικανοποιήσει τον
Θεό. Στις αλληλεπιδράσεις σας με τους άλλους, να είστε λίγο πιο ανεκτικοί, λίγο πιο
υποχωρητικοί,

λίγο

πιο

μεγαλόψυχοι

και

να

μαθαίνετε

από

το

«πνεύμα

του

πρωθυπουργού[α]». Όταν κάνετε κακές σκέψεις, να κάνετε περισσότερο πράξη το να
απαρνιέστε τη σάρκα. Όταν εργάζεστε, να μιλάτε περισσότερο για ρεαλιστικά μονοπάτια, και
937

να μη λέτε τόσο μεγαλόπνοα λόγια, αλλιώς αυτά που λέτε θα είναι ανέφικτα για τους
ανθρώπους. Λιγότερη ευχαρίστηση, περισσότερη συνεισφορά —δείξτε το ανιδιοτελές πνεύμα
της αφοσίωσής σας. Να υπολογίζετε περισσότερο τις προθέσεις του Θεού, να ακούτε
περισσότερο τη συνείδησή σας, και να είστε πιο επιμελείς και να μην ξεχνάτε ότι ο Θεός σάς
μιλά καθημερινά με υπομονή και ειλικρίνεια. Να διαβάζετε πιο συχνά το «παλιό ημερολόγιο».
Να προσεύχεστε περισσότερο και να συναναστρέφεστε συχνότερα. Πάψτε να είστε τόσο
μπερδεμένοι· δείξτε κάποια σύνεση και αποκτήστε κάποια ενορατικότητα. Όταν απλώνεται
το αμαρτωλό σας χέρι, να το τραβάτε πίσω· μην το αφήνετε να απλώνεται τόσο μακριά. Δεν
ωφελεί, και το μόνο που θα πάρετε από τον Θεό θα είναι κατάρες, οπότε να είστε
προσεκτικοί. Να επιτρέπετε στην καρδιά σας να δείχνει έλεος στους άλλους και μην
επιτίθεστε πάντα με όπλα ανά χείρας. Να συναναστρέφεστε περισσότερο σχετικά με τη
γνώση της αλήθειας και να μιλάτε περισσότερο για τη ζωή, διατηρώντας ένα πνεύμα
υποβοήθησης των άλλων. Να κάνετε περισσότερα και να μιλάτε λιγότερο. Επενδύστε
περισσότερο στην άσκηση και λιγότερο στην έρευνα και την ανάλυση. Να αφήνετε τον εαυτό
σας να συγκινείται περισσότερο από το Άγιο Πνεύμα και να δίνετε στον Θεό περισσότερες
ευκαιρίες να σας οδηγήσει στην τελείωση. Εξαλείψτε περισσότερα ανθρώπινα στοιχεία·
εξακολουθείτε να διακατέχεστε από πάρα πολλούς ανθρώπινους τρόπους εκτέλεσης
πραγμάτων, και ο επιφανειακός τρόπος που ενεργείτε και η επιφανειακή συμπεριφορά σας
εξακολουθούν να είναι απεχθείς στους άλλους: Εξαλείψτε περισσότερα από αυτά. Η
ψυχολογική σας κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ απεχθής· αφιερώστε περισσότερο
χρόνο στη διόρθωσή της. Εξακολουθείτε να δίνετε υπερβολικό κύρος στους ανθρώπους·
δώστε περισσότερο κύρος στον Θεό και μην είστε τόσο παράλογοι. Ο «ναός» ανήκε ανέκαθεν
στον Θεό και δεν πρέπει να περάσει στον έλεγχο των ανθρώπων. Εν ολίγοις, να εστιάζετε
περισσότερο στη δικαιοσύνη και λιγότερο στα συναισθήματα. Είναι καλύτερο να εξαλείψετε
τη σάρκα. Να μιλάτε περισσότερο για την πραγματικότητα και λιγότερο για τη γνώση· το
καλύτερο είναι να το βουλώνετε και να μη λέτε τίποτα. Να μιλάτε περισσότερο για το
μονοπάτι της άσκησης και να επιδίδεστε λιγότερο σε ασήμαντους κομπασμούς. Είναι
καλύτερο να αρχίσετε να ασκείστε αυτήν τη στιγμή.
Οι απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους δεν είναι και τόσο υψηλές. Εάν εκείνοι
κατέβαλλαν έστω και λίγη προσπάθεια, θα έπαιρναν έναν «βαθμό για να προβιβαστούν».
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Στην πραγματικότητα, η κατανόηση, η γνώση και η αντίληψη της αλήθειας είναι πιο
πολύπλοκα από το να κάνει κανείς πράξη την αλήθεια. Η γνώση και η αντίληψη της αλήθειας
έρχονται αφού κάνει πρώτα κανείς πράξη την αλήθεια· αυτά είναι τα βήματα και η μέθοδος
βάσει των οποίων εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται να μην υπακούσεις; Μπορείς να
αποκτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος αν κάνεις τα πράγματα με τον δικό σου τρόπο; Το
Άγιο Πνεύμα εργάζεται σύμφωνα με το τι σε ευχαριστεί ή βάσει των ατελειών σου σύμφωνα
με τα λόγια του Θεού; Είναι ανώφελο αν δεν μπορείς να το δεις αυτό καθαρά. Για ποιον λόγο
οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στην ανάγνωση των λόγων
του Θεού, αλλά έχουν μόνο γνώση και, στη συνέχεια, δεν μπορούν να μιλήσουν καθόλου για
ένα αληθινό μονοπάτι; Νομίζεις πως το να έχεις γνώση ισοδυναμεί με το να κατέχεις την
αλήθεια; Δεν πρόκειται για μια συγκεχυμένη οπτική; Είσαι σε θέση να μιλάς για τόσο πολλή
γνώση όση είναι και η άμμος σε μια παραλία, ωστόσο κανένα μέρος της δεν εμπεριέχει
κάποιο πραγματικό μονοπάτι. Κάνοντάς το αυτό, δεν προσπαθείς να ξεγελάσεις τους
ανθρώπους; Δεν κάνεις μια κενή επίδειξη χωρίς καμιά ουσία να τη στηρίξει; Κάθε τέτοια
συμπεριφορά είναι επιζήμια για τους ανθρώπους! Όσο πιο υψηλή είναι η θεωρία και όσο
περισσότερο στερείται της πραγματικότητας, τόσο πιο ανίκανη είναι να φέρει τους
ανθρώπους στην πραγματικότητα· όσο πιο υψηλή είναι η θεωρία, τόσο περισσότερο σε κάνει
να αψηφάς τον Θεό και να Του εναντιώνεσαι. Μην αντιμετωπίζεις τις πιο μεγαλόπνοες
θεωρίες σαν να είναι πολύτιμοι θησαυροί· είναι ολέθριες και δεν έχουν καμία χρησιμότητα!
Ίσως κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να μιλούν για τις πιο μεγαλόπνοες θεωρίες —αυτές,
ωστόσο, δεν περιέχουν τίποτε από την πραγματικότητα, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τις έχουν
βιώσει προσωπικά, κι έτσι δεν έχουν κανένα μονοπάτι άσκησης. Τέτοιοι άνθρωποι είναι
ανίκανοι να φέρουν άλλους στον σωστό δρόμο και απλώς θα τους παραπλανήσουν. Δεν είναι
αυτό επιζήμιο για τους ανθρώπους; Πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να είσαι σε θέση να λύνεις τα
τωρινά προβλήματα των ανθρώπων και να τους επιτρέπεις να επιτύχουν είσοδο· μόνο αυτό
μετράει ως αφοσίωση και μόνο τότε θα έχεις τα προσόντα να εργαστείς για τον Θεό. Μη μιλάς
πάντα με πομπώδεις, φανταχτερές λέξεις και μη χρησιμοποιείς ένα κάρο ακατάλληλες
ασκήσεις ώστε να δεσμεύεις τους ανθρώπους και τους κάνεις να σε υπακούν. Αυτό δεν θα έχει
κανένα αποτέλεσμα και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους προκαλέσει μεγαλύτερη
σύγχυση. Το να συνεχίσεις έτσι θα αποφέρει πολύ δόγμα, το οποίο θα κάνει τους ανθρώπους
να σε αποστρέφονται. Αυτό είναι το ελάττωμα του ανθρώπου και είναι πραγματικά
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ταπεινωτικό. Συνεπώς, να μιλάς περισσότερο για τα προβλήματα που όντως υπάρχουν. Μην
αντιμετωπίζεις τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων σαν τη δική σου προσωπική περιουσία και
μην τις επιδεικνύεις ώστε να τις θαυμάζουν οι άλλοι. Πρέπει να ψάχνεις τη δική σου ατομική
διέξοδο. Αυτό θα πρέπει να κάνει πράξη ο κάθε άνθρωπος.
Εάν αυτά για τα οποία συναναστρέφεσαι μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους ένα
μονοπάτι για να ακολουθήσουν, τότε αυτό είναι ισοδύναμο με το να έχεις πραγματικότητα.
Ό,τι κι αν λες, πρέπει να φέρνεις τους ανθρώπους στην άσκηση και να δίνεις σε όλους ένα
μονοπάτι που μπορούν να ακολουθήσουν. Μην τους δίνεις μόνο τη δυνατότητα να έχουν
γνώση· το πιο σημαντικό είναι να έχουν ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν. Για να πιστέψουν οι
άνθρωποι στον Θεό, πρέπει να βαδίσουν στο μονοπάτι στο οποίο είναι καθοδηγητής ο Θεός
στο έργο Του. Αυτό σημαίνει πως η διαδικασία της πίστης στον Θεό είναι η διαδικασία του
βαδίσματος στο μονοπάτι στο οποίο είναι καθοδηγητής το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, πρέπει να
έχεις ένα μονοπάτι στο οποίο να μπορείς να βαδίσεις ό,τι κι αν συμβεί, και πρέπει να
πατήσεις το πόδι σου στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό. Μη μένεις πολύ πίσω και μην
ασχολείσαι με υπερβολικά πολλά πράγματα. Μόνο εάν βαδίζεις στο μονοπάτι στο οποίο είναι
καθοδηγητής ο Θεός χωρίς να προκαλείς διακοπές, μπορείς να λάβεις το έργο του Αγίου
Πνεύματος και να κατέχεις το μονοπάτι της εισόδου. Μόνο αυτό μετράει ως συμμόρφωση με
τις προθέσεις του Θεού και εκπλήρωση του καθήκοντος του ανθρώπου. Ως μεμονωμένο άτομο
σ’ αυτό το ρεύμα, ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να εκπληρώνει σωστά το καθήκον του, να
πράττει περισσότερα από τα όσα θα πρέπει να πράττουν οι άνθρωποι και να μην κάνει του
κεφαλιού του. Οι άνθρωποι που εκτελούν έργο πρέπει να διατυπώνουν με σαφήνεια τα λόγια
τους, οι άνθρωποι που ακολουθούν πρέπει να εστιάζουν περισσότερο στο να υπομένουν
κακουχίες και να υπακούν, και ο καθένας πρέπει να παραμένει στη θέση του και να μην
παρεκτρέπεται. Ο τρόπος που θα πρέπει κανείς να ασκείται και η λειτουργία που θα πρέπει
να εκπληρώνει θα πρέπει να είναι σαφή στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Πάρε το μονοπάτι στο
οποίο καθοδηγητής είναι το Άγιο Πνεύμα· μην παραπλανηθείς και μην πάρεις τον στραβό
δρόμο. Πρέπει να δείτε καθαρά το έργο του σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε πράξη
είναι να εισέλθετε στον σημερινό τρόπο εργασίας. Είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει
να εισέλθετε. Μη χαραμίζετε πια λέξεις σε άλλα πράγματα. Η ευθύνη σας είναι να επιτελέσετε
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το έργο του οίκου του Θεού σήμερα, το καθήκον σας είναι η είσοδος στη σημερινή μέθοδο
εργασίας και το φορτίο σας είναι να κάνετε πράξη την αλήθεια του σήμερα.
Υποσημειώσεις:
α. Το πνεύμα του πρωθυπουργού: ένα κλασικό κινέζικο ρητό που χρησιμοποιείται για να περιγράψει
ένα ανοιχτόμυαλο και γενναιόδωρο άτομο.

Τήρηση των εντολών και άσκηση της αλήθειας
Στην πράξη, η τήρηση των εντολών θα πρέπει να συνδέεται με την άσκηση της αλήθειας.
Καθώς τηρεί κανείς τις εντολές, πρέπει να κάνει πράξη την αλήθεια. Όταν κάποιος κάνει
πράξη την αλήθεια, δεν πρέπει να παραβιάζει τις αρχές των εντολών, ούτε να αντιβαίνει στις
εντολές. Πρέπει να κάνεις οτιδήποτε ζητά από εσένα ο Θεός. Η τήρηση των εντολών και η
άσκηση της αλήθειας είναι πράγματα αλληλένδετα, όχι αντικρουόμενα. Όσο περισσότερο
κάνεις πράξη την αλήθεια, τόσο πιο ικανός γίνεσαι να διατηρείς την ουσία των εντολών. Όσο
περισσότερο κάνεις πράξη την αλήθεια, τόσο περισσότερο θα καταλαβαίνεις τον λόγο του
Θεού, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις εντολές. Η άσκηση της αλήθειας και η τήρηση
των εντολών δεν είναι αντικρουόμενες ενέργειες —είναι αλληλένδετες. Στην αρχή, μόνο
αφότου τήρησε ο άνθρωπος τις εντολές, μπόρεσε να κάνει πράξη την αλήθεια και να λάβει
διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα· αυτή, όμως, δεν είναι η αρχική πρόθεση του Θεού. Ο Θεός
ζητά να Τον λατρεύεις με την καρδιά σου, και όχι μόνο να συμπεριφέρεσαι σωστά. Ωστόσο,
πρέπει να τηρείς τις εντολές τουλάχιστον επιφανειακά. Σταδιακά, μέσω εμπειρίας, και αφού
οι άνθρωποι αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη κατανόηση του Θεού, θα πάψουν να επαναστατούν
εναντίον Του και να Του αντιστέκονται, και δεν θα τρέφουν πια αμφιβολίες για το έργο Του.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να τηρούν την ουσία των
εντολών. Συνεπώς, η απλή τήρηση των εντολών δίχως την άσκηση της αλήθειας είναι
αναποτελεσματική, και δεν συνιστά αληθινή λατρεία του Θεού, διότι δεν έχεις αποκτήσει
ακόμα αληθινό ανάστημα. Η τήρηση των εντολών χωρίς την αλήθεια ισοδυναμεί μόνο με
άκαμπτη προσκόλληση στους κανόνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι εντολές θα γίνονταν ο νόμος
σου, πράγμα που δεν θα σε βοηθούσε να αναπτυχθείς στη ζωή. Αντιθέτως, θα γίνονταν το
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φορτίο σου και θα σε δέσμευαν σφιχτά σαν τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, κάνοντάς σε
να χάσεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, μόνο αν κάνεις πράξη την αλήθεια
μπορείς να τηρείς αποτελεσματικά τις εντολές, και τηρείς τις εντολές προκειμένου να κάνεις
πράξη την αλήθεια. Κατά τη διαδικασία της τήρησης των εντολών, θα κάνεις πράξη ακόμη
περισσότερες αλήθειες, και όταν κάνεις πράξη την αλήθεια, θα αποκτάς ακόμη βαθύτερη
κατανόηση της πραγματικής σημασίας των εντολών. Ο σκοπός και η σημασία της απαίτησης
του Θεού να τηρεί ο άνθρωπος τις εντολές δεν είναι να τον κάνει απλώς να ακολουθεί τους
κανόνες, όπως μπορεί να φαντάζεται εκείνος· αντιθέτως, έχει να κάνει με την είσοδό του στη
ζωή. Η έκταση της ανάπτυξής σου στη ζωή υπαγορεύει τον βαθμό στον οποίο θα μπορείς να
τηρείς τις εντολές. Παρότι οι εντολές είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος, η ουσία των εντολών
γίνεται προφανής μόνο μέσα από την εμπειρία ζωής του ανθρώπου. Οι περισσότεροι
άνθρωποι υποθέτουν ότι η σωστή τήρηση των εντολών σημαίνει πως είναι «απόλυτα
προετοιμασμένοι και πως το μόνο που μένει είναι να αρπαχθούν». Πρόκειται για εξωφρενική
άποψη και δεν συνάδει με το θέλημα του Θεού. Όσοι λένε τέτοια πράγματα δεν επιθυμούν να
σημειώσουν πρόοδο και λαχταρούν τη σάρκα. Πρόκειται για ανοησία! Δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα! Το θέλημα του Θεού δεν είναι να κάνει απλώς κάποιος πράξη την
αλήθεια χωρίς να τηρεί στην πραγματικότητα τις εντολές. Όσοι το κάνουν αυτό είναι
ανάπηροι· είναι σαν τους ανθρώπους που τους λείπει ένα πόδι. Αν απλώς τηρεί κανείς τις
εντολές, σαν να τηρεί κανόνες, μα δεν κατέχει την αλήθεια, ούτε αυτό μπορεί να ικανοποιήσει
το θέλημα του Θεού. Όπως εκείνοι που τους λείπει ένα μάτι, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό
πάσχουν κι αυτοί από μια μορφή αναπηρίας. Μπορεί να πει κανείς ότι αν τηρείς σωστά τις
εντολές και αποκτήσεις μια ξεκάθαρη κατανόηση του πρακτικού Θεού, τότε θα έχεις την
αλήθεια. Από μια σχετική οπτική γωνία, θα έχεις αποκτήσει πραγματικό ανάστημα. Αν κάνεις
πράξη την αλήθεια που θα έπρεπε να κάνεις πράξη, τότε θα τηρείς και τις εντολές, και αυτά
τα δύο πράγματα δεν αντικρούουν το ένα το άλλο. Η άσκηση της αλήθειας και η τήρηση των
εντολών είναι δύο συστήματα, τα οποία αποτελούν αμφότερα αναπόσπαστα μέρη της
εμπειρίας ζωής ενός ανθρώπου. Η εμπειρία κάποιου θα πρέπει να αποτελεί την ενοποίηση της
τήρησης των εντολών και της άσκησης της αλήθειας, και όχι τον διαχωρισμό τους. Εντούτοις,
υπάρχουν τόσο διαφορές όσο και συνδέσεις μεταξύ των δύο αυτών πραγμάτων.
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Η διακήρυξη των εντολών στη νέα εποχή αποτελεί μαρτυρία του γεγονότος ότι όλοι οι
άνθρωποι σε αυτό το ρεύμα, όλοι αυτοί που ακούν τη φωνή του Θεού σήμερα, έχουν εισέλθει
σε μια νέα εποχή. Αυτή είναι μια καινούργια αρχή για το έργο του Θεού, καθώς και το
ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του έργου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι
χιλιάδες χρόνια. Οι εντολές της νέας εποχής συμβολίζουν ότι ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν
εισέλθει στο βασίλειο ενός νέου ουρανού και μιας νέας γης, και ότι ο Θεός, όπως ακριβώς ο
Ιεχωβά εργάστηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και ο Ιησούς ανάμεσα στους Εβραίους, θα
κάνει περισσότερο πρακτικό έργο, και ακόμη περισσότερο και ακόμη σπουδαιότερο έργο στη
γη. Συμβολίζουν, επίσης, ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων θα λάβει περισσότερες και μεγαλύτερες
αποστολές από τον Θεό, κι ότι Εκείνος θα μεριμνά γι’ αυτούς, θα τους τρέφει, θα τους
υποστηρίζει, θα τους φροντίζει και θα τους προστατεύει με πρακτικό τρόπο, θα τους δίνει
περισσότερη πρακτική εκπαίδευση, και ότι εκείνοι θα υποβληθούν σε αντιμετώπιση, σπάσιμο
και εξευγενισμό από τον λόγο του Θεού. Η σημασία των εντολών της νέας εποχής είναι πολύ
βαρυσήμαντη. Υποδηλώνουν ότι ο Θεός θα εμφανιστεί πραγματικά στη γη, απ’ όπου θα
κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν, αποκαλύπτοντας όλη Του τη δόξα στη σάρκα.
Υποδηλώνουν, επίσης, ότι ο πρακτικός Θεός πρόκειται να κάνει περισσότερο πρακτικό έργο
στη γη προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση όλους τους εκλεκτούς Του. Επιπλέον, ο Θεός
θα πραγματοποιήσει τα πάντα στη γη μέσω λόγων, και θα καταστήσει φανερό το διάταγμα
ότι «ο ενσαρκωμένος Θεός θα γίνει μέγας και θα δοξαστεί, και όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη θα
γονατίσουν για να προσκυνήσουν τον Θεό, ο οποίος είναι μεγάλος». Παρότι οι εντολές της
νέας εποχής είναι για να τις τηρεί ο άνθρωπος και παρότι η τήρησή τους είναι καθήκον και
υποχρέωση του ανθρώπου, το νόημα που εκπροσωπούν είναι πολύ βαθυστόχαστο για να
εκφραστεί πλήρως με μια-δυο λέξεις. Οι εντολές της νέας εποχής αντικαθιστούν τους νόμους
της Παλαιάς Διαθήκης και τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης, όπως διακηρύχθηκαν από τον
Ιεχωβά και τον Ιησού. Αυτό είναι ένα πιο βαθυστόχαστο μάθημα, και όχι ένα απλό ζήτημα
όπως μπορεί να φαντάζονται οι άνθρωποι. Οι εντολές της νέας εποχής έχουν μια πτυχή
πρακτικής σημασίας: Λειτουργούν ως σημείο επαφής μεταξύ της Εποχής της Χάριτος και της
Εποχής της Βασιλείας. Οι εντολές της νέας εποχής βάζουν τέλος σε όλες τις ασκήσεις και τα
διατάγματα της παλαιάς εποχής, καθώς επίσης και σε όλες τις ασκήσεις της εποχής του Ιησού
και των εποχών πριν από αυτήν. Φέρνουν τον άνθρωπο στην παρουσία του πιο πρακτικού
Θεού, επιτρέποντάς του να αρχίσει να οδηγείται στην τελείωση προσωπικά από Εκείνον·
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αποτελούν την αρχή του μονοπατιού της τελείωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να τηρείτε σωστή
στάση όσον αφορά τις εντολές της νέας εποχής και μήτε να τις ακολουθείτε στην τύχη μήτε να
τις περιφρονείτε. Οι εντολές της νέας εποχής δίνουν μεγάλη έμφαση σε ένα πράγμα: ότι ο
άνθρωπος θα λατρεύει τον ίδιο τον πρακτικό Θεό του σήμερα, γεγονός που περιλαμβάνει να
υποτάσσεται πιο πρακτικά στην ουσία του Πνεύματος. Οι εντολές επισημαίνουν, επίσης, την
αρχή σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ένοχο ή δίκαιο αφού Εκείνος
φανερωθεί ως ο Ήλιος της δικαιοσύνης. Τις εντολές είναι πιο εύκολο να τις κατανοήσει κανείς
παρά να τις κάνει πράξη. Από αυτό, διαπιστώνεται ότι αν ο Θεός επιθυμεί να οδηγήσει τον
άνθρωπο στην τελείωση, τότε πρέπει να το κάνει μέσω των δικών Του λόγων και της δικής
Του καθοδήγησης, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιτύχει την τελείωση μόνο με τη δική του
έμφυτη ευφυΐα. Το κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές της νέας εποχής ή
όχι έχει να κάνει με τη γνώση του για τον πρακτικό Θεό. Οπότε, το κατά πόσο μπορείς να
τηρήσεις τις εντολές ή όχι δεν είναι ένα ζήτημα που θα λυθεί εντός λίγων μόνο ημερών. Είναι
ένα πολύ βαρυσήμαντο μάθημα να διδαχθείς.
Η άσκηση της αλήθειας είναι ένα μονοπάτι μέσω του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή
του ανθρώπου. Αν δεν κάνετε πράξη την αλήθεια, τότε δεν θα σας μείνει τίποτε άλλο παρά
μόνο η θεωρία, και δεν θα έχετε αληθινή ζωή. Η αλήθεια είναι το σύμβολο του αναστήματος
του ανθρώπου, και το αν κάνεις πράξη την αλήθεια ή όχι σχετίζεται με το αν έχεις αληθινό
ανάστημα ή όχι. Αν δεν κάνεις πράξη την αλήθεια, δεν ενεργείς δίκαια ή επηρεάζεσαι από τα
συναισθήματα και ενδιαφέρεσαι για τη σάρκα, τότε απέχεις παρασάγγας από το να τηρείς τις
εντολές. Αυτό είναι το πιο βαθυστόχαστο μάθημα. Σε κάθε εποχή, υπάρχουν πολλές αλήθειες
στις οποίες πρέπει να εισέλθουν οι άνθρωποι και τις οποίες πρέπει να κατανοήσουν· όμως, σε
κάθε εποχή υπάρχουν, επίσης, διαφορετικές εντολές που συνοδεύουν εκείνες τις αλήθειες. Οι
αλήθειες που κάνουν πράξη οι άνθρωποι σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εποχή, και το ίδιο
ισχύει και για τις εντολές που τηρούν. Κάθε εποχή έχει τις δικές της αλήθειες που πρέπει να
γίνονται πράξη και τις δικές της εντολές που πρέπει να τηρούνται. Ωστόσο, με βάση τις
διάφορες εντολές που διακηρύσσει ο Θεός —με βάση, δηλαδή, τις διαφορετικές εποχές— ο
στόχος και το αποτέλεσμα της άσκησης της αλήθειας από τον άνθρωπο διαφέρουν κατ’
ανάλογο τρόπο. Μπορεί να πει κανείς ότι οι εντολές εξυπηρετούν την αλήθεια και ότι η
αλήθεια υπάρχει για να διατηρεί τις εντολές. Αν υπάρχει μόνο αλήθεια, τότε δεν θα υπάρχουν
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αλλαγές στο έργο του Θεού για τις οποίες να μιλήσουμε. Εντούτοις, κάνοντας αναφορά στις
εντολές, ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει την έκταση των τάσεων στο έργο του Αγίου
Πνεύματος, καθώς και να γνωρίσει την εποχή στην οποία εργάζεται ο Θεός. Στη θρησκεία,
πολλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράξη τις αλήθειες τις οποίες έκαναν πράξη οι
άνθρωποι κατά την Εποχή του Νόμου. Παρόλα αυτά, δεν κατέχουν τις εντολές της νέας
εποχής, ούτε μπορούν να τις τηρήσουν. Εξακολουθούν να διατηρούν τους παλιούς τρόπους
και παραμένουν όπως οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Δεν τους συνοδεύουν οι νέες μέθοδοι του
έργου και δεν μπορούν να δουν τις εντολές της νέας εποχής. Ως εκ τούτου, δεν έχουν το έργο
του Θεού. Είναι θαρρείς και έχουν μόνο άδεια αβγότσουφλα· αν δεν υπάρχει μέσα
κλωσσόπουλο, τότε δεν υπάρχει πνεύμα. Για να το θέσω με μεγαλύτερη ακρίβεια, σημαίνει
ότι δεν έχουν ζωή. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη νέα εποχή και έχουν μείνει
πολλά βήματα πίσω. Επομένως, είναι ανώφελο να έχει κανείς αλήθειες από παλαιότερες
εποχές, αλλά να μην έχει τις εντολές της νέας εποχής. Πολλοί από εσάς κάνετε πράξη την
αλήθεια του σήμερα αλλά δεν τηρείτε τις εντολές του. Δεν θα κερδίσετε τίποτα, η αλήθεια που
κάνετε πράξη θα είναι άχρηστη και ανούσια, και ο Θεός δεν θα σας επαινέσει. Η άσκηση της
αλήθειας πρέπει να γίνεται εντός των παραμέτρων των μεθόδων του τρέχοντος έργου του
Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να γίνεται ως απάντηση στη φωνή του πρακτικού Θεού σήμερα.
Χωρίς αυτό, τα πάντα είναι ένα τίποτα, σαν να προσπαθεί κανείς να αντλήσει νερό με καλάθι
από μπαμπού. Αυτή είναι και η πρακτική σημασία της διακήρυξης των εντολών της νέας
εποχής. Αν οι άνθρωποι πρόκειται να τηρούν τις εντολές, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να
γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο πρακτικό Θεό, δίχως σύγχυση. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι θα
πρέπει να αντιλαμβάνονται τις αρχές της τήρησης των εντολών. Τήρηση των εντολών δεν
σημαίνει να τις ακολουθεί κανείς τυχαία ή αυθαίρετα, μα να τις τηρεί με μια βάση, με στόχο
και με αρχές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιτευχθεί είναι να έχεις ξεκάθαρα οράματα.
Αν έχεις βαθιά κατανόηση του έργου του Αγίου Πνεύματος την τρέχουσα χρονική στιγμή και
εισέρχεσαι στις σημερινές μεθόδους του έργου, τότε θα αποκτήσεις φυσικά ξεκάθαρη
κατανόηση της τήρησης των εντολών. Εάν έρθει η μέρα που θα διακρίνεις την ουσία των
εντολών της νέας εποχής και θα μπορείς να τηρείς τις εντολές, τότε θα έχεις οδηγηθεί στην
τελείωση. Αυτή είναι η πρακτική σημασία της άσκησης της αλήθειας και της τήρησης των
εντολών. Το κατά πόσο μπορείς να κάνεις πράξη την αλήθεια ή όχι εξαρτάται από το πώς
αντιλαμβάνεσαι την ουσία των εντολών της νέας εποχής. Το έργο του Αγίου Πνεύματος θα
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παρουσιάζεται συνεχώς στον άνθρωπο και ο Θεός θα ζητά όλο και περισσότερα από τον
άνθρωπο. Συνεπώς, οι αλήθειες που κάνει πραγματικά πράξη ο άνθρωπος θα αυξάνονται σε
αριθμό και θα γίνονται πιο μεγάλες, και τα αποτελέσματα από την τήρηση των εντολών θα
γίνονται πιο βαρυσήμαντα. Οπότε, πρέπει να κάνετε πράξη την αλήθεια και συγχρόνως να
τηρείτε τις εντολές. Κανείς δεν πρέπει να παραμελήσει αυτό το ζήτημα. Ας αρχίσουν
ταυτόχρονα η νέα αλήθεια και οι νέες εντολές σε αυτήν τη νέα εποχή.

Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός
Τι πρέπει να γνωρίζεις για τον πρακτικό Θεό; Το Πνεύμα, το Άτομο και ο Λόγος
συνθέτουν τον πρακτικό Θεό τον ίδιο και αυτό είναι το πραγματικό νόημα του ίδιου του
πρακτικού Θεού. Αν γνωρίζεις μόνο το Άτομο, δηλαδή τις συνήθειες και την προσωπικότητά
Του, αλλά δεν γνωρίζεις το έργο του Πνεύματος ή τι κάνει το Πνεύμα στη σάρκα, και αν δίνεις
προσοχή μόνο στο Πνεύμα και στον Λόγο και προσεύχεσαι μόνο ενώπιον του Πνεύματος,
αλλά αγνοείς το έργο του Πνεύματος του Θεού στον πρακτικό Θεό, τότε αποδεικνύεται πως
δεν γνωρίζεις τον πρακτικό Θεό. Η γνώση του πρακτικού Θεού περιλαμβάνει τη γνώση και
την εμπειρία του λόγου Του, την κατανόηση των κανόνων και των αρχών του έργου του Αγίου
Πνεύματος, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στη σάρκα.
Επίσης, περιλαμβάνει τη γνώση πως κάθε ενέργεια του Θεού στη σάρκα κυβερνάται από το
Πνεύμα και πως ο λόγος που Αυτός εκφέρει είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος.
Επομένως, εάν επιθυμείς να γνωρίσεις τον πρακτικό Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πώς
εργάζεται ο Θεός στην ανθρώπινη και στη θεϊκή φύση· αυτό, με τη σειρά του, αφορά τις
εκφράσεις του Πνεύματος, με τις οποίες έρχονται σε επαφή όλοι οι άνθρωποι.
Τι καλύπτεται στις εκφράσεις του Πνεύματος; Μερικές φορές, ο Θεός εργάζεται στην
ανθρώπινη φύση, ενώ άλλες φορές, στη θεϊκή φύση· και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο,
επικεφαλής είναι το Πνεύμα. Όποιο είναι το πνεύμα μέσα στους ανθρώπους, αυτή είναι και η
εξωτερική τους έκφραση. Το Πνεύμα εργάζεται κανονικά, ωστόσο υπάρχουν δυο μέρη στην
κατεύθυνσή Του από το Πνεύμα: Το ένα μέρος είναι το έργο Του στην ανθρώπινη φύση και το
άλλο το έργο Του μέσω της θεϊκής φύσης. Πρέπει να το γνωρίζεις αυτό ξεκάθαρα. Το έργο του
Πνεύματος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες: Όταν απαιτείται το ανθρώπινό Του έργο, το
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Πνεύμα κατευθύνει αυτό το ανθρώπινο έργο, ενώ όταν απαιτείται το θεϊκό Του έργο, τότε
φαίνεται πως το εκτελεί απευθείας η θεϊκή φύση. Επειδή ο Θεός εργάζεται στη σάρκα και
εμφανίζεται στη σάρκα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Το έργο
Του στην ανθρώπινη φύση κατευθύνεται από το Πνεύμα και εκτελείται για να ικανοποιήσει
τις σαρκικές ανάγκες των ανθρώπων, να διευκολύνει την ενασχόλησή τους με Αυτόν, να τους
επιτρέψει να δουν την πραγματικότητα και την κανονικότητα του Θεού, όπως και να τους
επιτρέψει να δουν πως το Πνεύμα του Θεού έχει εισέλθει στη σάρκα, βρίσκεται μεταξύ
ανθρώπων, ζει μαζί με τους ανθρώπους και έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το έργο Του στη
θεϊκή φύση εκτελείται για να προσφέρει ζωή στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στα
πάντα από θετική πλευρά, αλλάζοντας τη διάθεση των ανθρώπων και επιτρέποντάς τους να
δουν αληθινά την εμφάνιση του Πνεύματος στη σάρκα. Ως επί το πλείστον, η ανάπτυξη στη
ζωή του ανθρώπου επιτυγχάνεται άμεσα μέσω του έργου και του λόγου του Θεού στη θεϊκή
φύση. Μόνο αν οι άνθρωποι δεχτούν το έργο του Θεού στη θεϊκή φύση μπορούν να επιτύχουν
αλλαγές στη διάθεσή τους και μόνο τότε μπορεί το πνεύμα τους να είναι χορτάτο· μόνο αν
προστεθεί σε αυτό το έργο στην ανθρώπινη φύση —η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η
πρόνοια του Θεού στην ανθρώπινη φύση— μπορούν να επιτευχθούν πλήρως τα
αποτελέσματα του έργου του Θεού. Ο ίδιος ο πρακτικός Θεός, για τον οποίο γίνεται λόγος
σήμερα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Μέσω της εμφάνισης του
πρακτικού Θεού, επιτυγχάνεται το κανονικό ανθρώπινο έργο και η ζωή Του, καθώς και το
απόλυτα θεϊκό Του έργο. Η ανθρώπινη και η θεϊκή Του φύση συνδυάζονται σε μία, ενώ το
έργο και των δύο[α] επιτελείται μέσω του λόγου· είτε πρόκειται για την ανθρώπινη είτε για τη
θεϊκή φύση, Αυτός αρθρώνει λόγο. Όταν ο Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη φύση, μιλά τη
γλώσσα της ανθρώπινης φύσης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ασχοληθούν και να καταλάβουν. Ο
λόγος που εκφέρει είναι απλός και ευκολονόητος, έτσι ώστε να μπορεί να διατεθεί σε όλους
τους ανθρώπους· ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αυτοί κατέχουν γνώσεις ή έχουν χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο, όλοι τους μπορούν να δεχτούν τον λόγο του Θεού. Το έργο του Θεού στη
θεϊκή φύση εκτελείται επίσης μέσω του λόγου, αλλά είναι γεμάτο πρόνοια και ζωή, είναι
ακηλίδωτο από ανθρώπινες ιδέες, δεν περιλαμβάνει ανθρώπινες προτιμήσεις, δεν έχει
ανθρώπινους περιορισμούς, είναι εκτός των ορίων οποιασδήποτε κανονικής ανθρώπινης
φύσης και, ενώ εκτελείται κι αυτό στη σάρκα, είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος. Αν οι
άνθρωποι δεχτούν μόνο το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, τότε θα περιορίσουν τους
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εαυτούς τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και θα χρειάζονται διηνεκή αντιμετώπιση, κλάδεμα
και πειθαρχεία, ώστε να υπάρξει ακόμα και η παραμικρή αλλαγή μέσα τους. Χωρίς το έργο ή
την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο, θα προσφεύγουν πάντα στις συνήθειες του
παρελθόντος· μόνο μέσω του έργου της θεϊκής φύσης μπορούν να διορθωθούν αυτά τα
προβλήματα και τα ελαττώματα και μόνο τότε μπορούν να ολοκληρωθούν οι άνθρωποι. Αντί
για διαρκή αντιμετώπιση και κλάδεμα, αυτό που απαιτείται είναι θετική πρόνοια, η χρήση του
λόγου για να αντισταθμίσει όλες τις ελλείψεις, η χρήση του λόγου για να αποκαλύψει την
κάθε κατάσταση των ανθρώπων, η χρήση του λόγου για να κατευθύνει τις ζωές τους, την κάθε
τους λέξη, την κάθε τους πράξη, για να ξεγυμνώσει τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Αυτό
είναι το αληθινό έργο του πρακτικού Θεού. Έτσι, στη στάση σου προς τον πρακτικό Θεό,
πρέπει να υποτάσσεσαι στην ανθρώπινη φύση Του, να Τον αναγνωρίζεις και να Τον
παραδέχεσαι και, επιπλέον, να δέχεσαι και να υπακούς στο θεϊκό έργο και λόγο. Η εμφάνιση
του Θεού στη σάρκα σημαίνει πως το σύνολο του έργου και του λόγου του Πνεύματος του
Θεού εκτελείται μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του και μέσω της ενσαρκωμένης
σάρκας Του. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει το ανθρώπινο έργο Του και
εκτελεί το έργο της θεϊκής φύσης στη σάρκα, ενώ στον ενσαρκωμένο Θεό μπορείς να δεις και
το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, αλλά και το απόλυτα θεϊκό έργο· αυτή είναι η
πραγματική σημασία της ενσάρκωσης του πρακτικού Θεού. Αν μπορείς να το δεις αυτό
καθαρά, θα είσαι ικανός να συνδέσεις τα διάφορα μέρη του Θεού και θα πάψεις να δίνεις
υπερβολική προσοχή στο έργο Του στη θεϊκή φύση και να είσαι υπερβολικά απαξιωτικός προς
το έργο Του στην ανθρώπινη φύση, δεν θα φτάνεις στα άκρα και ούτε θα κάνεις
παρακάμψεις. Γενικά, το νόημα του πρακτικού Θεού είναι πως το έργο της ανθρώπινης και
της θεϊκής Του φύσης, όπως κατευθύνεται από το Πνεύμα, εκφράζεται μέσω της σάρκας Του,
έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν οι άνθρωποι πως Αυτός είναι δραστήριος και ζωντανός και
αληθινός και πραγματικός.
Το έργο του Πνεύματος του Θεού στην ανθρώπινη φύση έχει μεταβατικά στάδια.
Οδηγώντας την ανθρώπινη φύση στην τελείωση, επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση Του να
δεχτεί την κατεύθυνση του Πνεύματος, ενώ μετά από αυτό, η ανθρώπινη φύση Του είναι
ικανή να προμηθεύει και να καθοδηγεί τις εκκλησίες. Αυτή είναι μια έκφραση του κανονικού
έργου του Θεού. Επομένως, αν μπορείς να δεις καθαρά τις αρχές του έργου του Θεού στην
948

ανθρώπινη φύση, τότε θα είναι απίθανο να έχεις αντιλήψεις για το έργο του Θεού στην
ανθρώπινη φύση. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κάνει
λάθος. Είναι σωστός και αλάνθαστος· δεν θα έκανε τίποτε λαθεμένα. Το θεϊκό έργο είναι η
άμεση έκφραση του θελήματος του Θεού, δίχως την παρέμβαση της ανθρώπινης φύσης. Δεν
υπόκειται σε τελείωση, αλλά προέρχεται απευθείας από το Πνεύμα. Ωστόσο, το γεγονός πως
Αυτός μπορεί να εργάζεται στη θεϊκή φύση οφείλεται στην κανονική ανθρώπινη φύση Του·
δεν είναι ούτε στο ελάχιστο υπερφυσικό, ενώ μοιάζει σαν να εκτελείται από κανονικό άτομο.
Ο Θεός ήρθε από τον ουρανό στη γη κυρίως για να εκφράσει τον λόγο του Θεού μέσω της
σάρκας και για να ολοκληρώσει το έργο του Πνεύματος του Θεού χρησιμοποιώντας τη σάρκα.
Σήμερα, η γνώση των ανθρώπων για τον πρακτικό Θεό παραμένει υπερβολικά
μονόπλευρη, ενώ η κατανόηση της σημασίας της ενσάρκωσης είναι ακόμη μηδαμινή.
Αναφορικά με τη σάρκα του Θεού, οι άνθρωποι, μέσω του έργου και του λόγου Του, βλέπουν
πως το Πνεύμα του Θεού περιλαμβάνει τόσο πολλά και σε μεγάλη αφθονία. Παρόλα αυτά,
ωστόσο, η μαρτυρία του Θεού προέρχεται, εν τέλει, από το Πνεύμα του Θεού: αυτά που κάνει
ο Θεός στη σάρκα, οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται, αυτά που κάνει στην
ανθρώπινη φύση και αυτά που κάνει στη θεϊκή φύση. Οι άνθρωποι πρέπει να το γνωρίζουν
αυτό. Σήμερα, είσαι ικανός να λατρεύεις αυτό το άτομο, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύεις
το Πνεύμα. Αυτή είναι η ελάχιστη γνώση που πρέπει να εμπεδώσουν οι άνθρωποι για τον
ενσαρκωμένο Θεό: να γνωρίζουν την ουσία του Πνεύματος μέσω της σάρκας, να γνωρίζουν το
θεϊκό έργο του Πνεύματος στη σάρκα και το ανθρώπινο έργο στη σάρκα, να αποδέχονται το
σύνολο του λόγου και των ομιλιών του Πνεύματος στη σάρκα και να βλέπουν πώς το Πνεύμα
του Θεού κατευθύνει τη σάρκα και εκδηλώνει τη δύναμή Του στη σάρκα. Δηλαδή, ο
άνθρωπος γνωρίζει το Πνεύμα στον ουρανό μέσω της σάρκας· η εμφάνιση του ίδιου του
πρακτικού Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους έχει εκδιώξειτον ασαφή Θεό από τις αντιλήψεις
των ανθρώπων. Η λατρεία του ίδιου του πρακτικού Θεού από τους ανθρώπους έχει αυξήσει
την υπακοή τους στον Θεό, ενώ μέσω του θεϊκού έργου του Πνεύματος του Θεού στη σάρκα
και του ανθρώπινου έργου στη σάρκα, ο άνθρωπος δέχεται αποκάλυψη και καθοδήγηση, ενώ
λαμβάνουν χώρα αλλαγές στη διάθεση της ζωής του. Μόνο αυτό είναι το πραγματικό νόημα
της έλευσης του Πνεύματος στη σάρκα και ο κύριος σκοπός του είναι να έρχονται σε επαφή οι
άνθρωποι με τον Θεό, να στηρίζονται στον Θεό και να αποκτούν τη γνώση του Θεού.
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Ως επί το πλείστον, ποια στάση πρέπει να έχουν οι άνθρωποι προς τον πρακτικό Θεό; Τι
γνωρίζεις για την ενσάρκωση, για την εμφάνιση του Λόγου στη σάρκα, για την εμφάνιση του
Θεού στη σάρκα, για τις πράξεις του πρακτικού Θεού; Και τι αναφέρεται κυρίως σήμερα; Η
ενσάρκωση, η έλευση του Λόγου στη σάρκα και η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα —όλα αυτά
τα θέματα πρέπει να κατανοηθούν. Βάσει του αναστήματός σας και της περιόδου, κατά τη
διάρκεια των εμπειριών της ζωής σας, πρέπει σταδιακά να κατανοήσετε αυτά τα θέματα και
να αποκτήσετε σαφή γνώση γι’ αυτά. Η διαδικασία δια της οποίας οι άνθρωποι βιώνουν τον
λόγο του Θεού είναι ίδια με τη διαδικασία δια της οποίας γνωρίζουν την εμφάνιση του λόγου
του Θεού στη σάρκα. Όσο περισσότερο βιώνουν τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι, τόσο
περισσότερο γνωρίζουν το Πνεύμα του Θεού· μέσω του βιώματος του λόγου του Θεού, οι
άνθρωποι κατανοούν τις αρχές του έργου του Πνεύματος και καταφέρνουν να γνωρίσουν τον
πρακτικό Θεό τον ίδιο. Μάλιστα, όταν ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση και τους
αποκτά, τους γνωστοποιεί τις πράξεις του πρακτικού Θεού· χρησιμοποιεί το έργο του
πρακτικού Θεού για να δείξει στους ανθρώπους την πραγματική σημασία της ενσάρκωσης και
να τους δείξει πως το Πνεύμα του Θεού έχει εμφανιστεί πραγματικά ενώπιον του ανθρώπου.
Όταν οι άνθρωποι αποκτώνται από τον Θεό και οδηγούνται στην τελείωση από Αυτόν, οι
εκφράσεις του πρακτικού Θεού τούς έχουν κατακτήσει, ο λόγος του πρακτικού Θεού τούς έχει
αλλάξει, ενώ Αυτός έχει δώσει τη ζωή Του μέσα τους, γεμίζοντάς τους με αυτό που Αυτός είναι
(είτε το ανθρώπινο είτε το θεϊκό), γεμίζοντάς τους με την ουσία του λόγου Του και
επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν τον λόγο Του. Όταν ο Θεός αποκτά ανθρώπους,
το κάνει κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας τον λόγο και τις ομιλίες του πρακτικού Θεού, έτσι
ώστε να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα των ανθρώπων και να κρίνει και να αποκαλύψει την
απειθή τους διάθεση, οδηγώντας τους να αποκτήσουν όσα χρειάζονται και δείχνοντάς τους
πως ο Θεός βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Κυριότερα, το έργο του πρακτικού Θεού
είναι η σωτηρία κάθε ατόμου από την επιρροή του Σατανά, η απομάκρυνση τους από τη γη
της βρομιάς και η εξάλειψη της διεφθαρμένης διάθεσής τους. Η μεγαλύτερη σπουδαιότητα
του να αποκτάσαι από τον πρακτικό Θεό έγκειται στο γεγονός πως είσαι ικανός να θέσεις τον
πρακτικό Θεό ως υπόδειγμα, ως πρότυπο και να βιώσεις την κανονική ανθρώπινη φύση, πως
είσαι ικανός να κάνεις πράξη σύμφωνα με τον λόγο και τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού,
δίχως την παραμικρή παρέκκλιση ή απόκλιση, να κάνεις πράξη με τον τρόπο που λέει Αυτός
και πως είσαι ικανός να πετύχεις οτιδήποτε Αυτός ζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις
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αποκτηθεί από τον Θεό. Όταν αποκτάσαι από τον Θεό, δεν κατέχεις απλώς το έργο του Αγίου
Πνεύματος· προ παντός, είσαι ικανός να βιώνεις τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού. Το να
έχεις απλώς το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν σημαίνει πως έχεις ζωή. Σημασία έχει το κατά
πόσον είσαι ικανός να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει ο πρακτικός Θεός από
εσένα, κάτι που σχετίζεται με το κατά πόσον είσαι ικανός να αποκτηθείς από τον Θεό. Τα
πράγματα αυτά είναι το σημαντικότερο νόημα του έργου του πρακτικού Θεού στη σάρκα.
Δηλαδή, ο Θεός αποκτά μια ομάδα ανθρώπων χάρη στην αληθινή και πραγματική Του
εμφάνιση στη σάρκα, επειδή είναι δραστήριος και ζωντανός, επειδή Τον είδαν οι άνθρωποι,
επειδή πραγματικά εκτελεί το έργο του Πνεύματος στη σάρκα και επειδή ενεργεί σαν
υπόδειγμα για τους ανθρώπους στη σάρκα. Η έλευση του Θεού στη σάρκα έχει ως κύριο
σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν τις αληθινές πράξεις του Θεού, να
υλοποιήσει το άμορφο Πνεύμα στη σάρκα, καθώς και να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον
δουν και να Τον αγγίξουν. Με τον τρόπο αυτό, όσοι ολοκληρώνονται από Αυτόν θα Τον
βιώνουν, θα αποκτώνται από Αυτόν και θα είναι κάποιοι που επιθυμεί η καρδιά Του. Αν ο
Θεός μιλούσε μόνο στον ουρανό και δεν κατέβαινε πράγματι στη γη, τότε οι άνθρωποι θα
ήταν ακόμα ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό, θα ήταν ικανοί μόνο να κηρύττουν τις πράξεις
του Θεού χρησιμοποιώντας κενή θεωρία και δεν θα είχαν τον λόγο του Θεού ως
πραγματικότητα. Ο Θεός έχει έρθει στη γη με πρωταρχικό σκοπό να αποτελέσει υπόδειγμα
και πρότυπο σε όσους πρόκειται να αποκτηθούν από τον Θεό· μόνο με τον τρόπο αυτό
μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν πραγματικά τον Θεό, να Τον αγγίξουν και να Τον δουν,
και μόνο τότε μπορούν να αποκτηθούν πραγματικά από τον Θεό.
Υποσημειώσεις:
α. Το πρωτότυπο κείμενο λέει: «και τα δύο επιτελούνται».

Κατέχεις την πραγματικότητα μόνο όταν κάνεις πράξη την
αλήθεια
Το να στηρίζεις τον λόγο του Θεού και να είσαι σε θέση να τον εξηγείς ξεκάθαρα δεν
σημαίνει ότι κατέχεις την πραγματικότητα· τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο
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φανταζόσουν. Το αν κατέχεις ή όχι την πραγματικότητα δεν στηρίζεται σε όσα λες· αντιθέτως,
βασίζεται σ’ αυτά που βιώνεις. Μόνο όταν ο λόγος του Θεού γίνει η ζωή σου και η φυσική σου
έκφραση, μπορεί να ειπωθεί ότι κατέχεις την πραγματικότητα, και μόνο τότε μπορείς να
λογίζεσαι πως έχεις κερδίσει αληθινή κατανόηση και πραγματικό ανάστημα. Πρέπει να είσαι
σε θέση να αντέξεις την εξέταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να είσαι σε θέση να
βιώσεις την ομοιότητα που ο Θεός απαιτεί. Αυτό δεν πρέπει να είναι απλώς μια προσποίηση·
πρέπει να πηγάζει με φυσικότητα από μέσα σου. Μόνο τότε θα κατέχεις στ’ αλήθεια την
πραγματικότητα και μόνο τότε θα έχεις κερδίσει τη ζωή. Ας χρησιμοποιήσω το γνωστό σε
όλους παράδειγμα της δοκιμασίας των παρόχων υπηρεσιών: Ο καθένας μπορεί να
παρουσιάσει τις πιο μεγαλόστομες θεωρίες όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και όλοι
έχουν μια αξιοπρεπή κατανόηση του θέματος· μιλούν σχετικά με αυτό, και κάθε ομιλία
ξεπερνά την προηγούμενη, σαν να πρόκειται για διαγωνισμό. Ωστόσο, εάν κάποιος δεν έχει
υποβληθεί σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, τότε είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι καταθέτει
μια καλή μαρτυρία. Εν συντομία, το βίωμα του ανθρώπου είναι ακόμη πολύ ανεπαρκές, εκ
διαμέτρου αντίθετο με την κατανόησή του. Συνεπώς, δεν έχει γίνει ακόμη το πραγματικό
ανάστημα του ανθρώπου, και δεν είναι ακόμα η ζωή του ανθρώπου. Επειδή η κατανόηση του
ανθρώπου δεν έχει μεταφερθεί στην πραγματικότητα, το ανάστημά του εξακολουθεί να
ομοιάζει με ένα κάστρο χτισμένο στην άμμο, ταλαντευόμενο και στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Ο άνθρωπος κατέχει ελάχιστη πραγματικότητα· είναι σχεδόν αδύνατον να
βρεθεί οποιαδήποτε πραγματικότητα στον άνθρωπο. Είναι ελάχιστη η πραγματικότητα που
ρέει με φυσικό τρόπο από τον άνθρωπο, και όλη η πραγματικότητα που βιώνει του έχει
επιβληθεί. Γι’ αυτό λέω πως ο άνθρωπος δεν κατέχει την πραγματικότητα. Παρόλο που οι
άνθρωποι λένε πως η αγάπη τους για τον Θεό δεν αλλάζει ποτέ, αυτό το λένε απλώς προτού
αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε δοκιμασίες. Μόλις βρεθούν ξαφνικά αντιμέτωποι με
δοκιμασίες μια μέρα, τα πράγματα για τα οποία μιλούν θα γίνουν και πάλι ασύμβατα με την
πραγματικότητα, και αυτό θα αποδείξει, για ακόμη μια φορά, πως οι άνθρωποι δεν κατέχουν
την πραγματικότητα. Μπορεί να ειπωθεί πως κάθε φορά που συναντάς πράγματα που δεν
ταιριάζουν με τις αντιλήψεις σου και που απαιτούν να βάλεις τον εαυτό σου στην άκρη, αυτά
τα πράγματα είναι οι δοκιμασίες σου. Πριν αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, όλοι περνούν
μια απαιτητική δοκιμή και μια τεράστια δοκιμασία. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό; Όταν ο
Θεός θέλει να δοκιμάσει τους ανθρώπους, πάντοτε τους επιτρέπει να κάνουν τις δικές τους
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επιλογές προτού αποκαλυφθεί η πραγματική αλήθεια. Αυτό σημαίνει πως όταν ο Θεός
υποβάλλει τον άνθρωπο σε δοκιμασίες, δεν θα σου πει ποτέ την αλήθεια· αυτός είναι ο τρόπος
με τον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο
Θεός επιτελεί το έργο Του, για να δει εάν γνωρίζεις τον Θεό του σήμερα και για να δει, επίσης,
εάν κατέχεις καθόλου την πραγματικότητα. Δεν έχεις ειλικρινά καμιά αμφιβολία σχετικά με
το έργο του Θεού; Θα είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος όταν σε βρει μια μεγάλη
δοκιμασία; Ποιος τολμά να ξεστομίσει λόγια όπως «Εγγυώμαι πως δεν θα υπάρξει κανένα
πρόβλημα»; Ποιος τολμά να διαβεβαιώσει ότι «Ίσως άλλοι να έχουν αμφιβολίες, αλλά εγώ
δεν θα αμφιβάλω ποτέ»; Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο όπως όταν ο Πέτρος υποβλήθηκε σε
δοκιμασίες: Πάντοτε καυχιόταν πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό δεν είναι ένα προσωπικό
ελάττωμα που αφορά αποκλειστικά τον Πέτρο· είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που
αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος σήμερα. Εάν επισκεπτόμουν λίγα μέρη ή επισκεπτόμουν λίγους
αδελφούς και αδελφές για να δω πώς αντιλαμβάνεστε το σημερινό έργο του Θεού, σίγουρα θα
ήσασταν σε θέση να πείτε πολλά απ’ αυτά που γνωρίζετε και θα φαινόταν ότι δεν έχετε
καθόλου αμφιβολίες. Εάν σε ρωτούσα: «Μπορείς πραγματικά να πεις πως το σημερινό έργο
εκτελείται από τον ίδιο τον Θεό; Χωρίς καμιά αμφιβολία;» σίγουρα θα απαντούσες: «Χωρίς
καμιά απολύτως αμφιβολία, είναι το έργο που εκτελείται από το Πνεύμα του Θεού». Από τη
στιγμή που θα απαντούσες μ’ έναν τέτοιον τρόπο, σίγουρα δεν θα είχες ούτε ένα ψήγμα
αμφιβολίας και ίσως και να ένιωθες μεγάλη ευχαρίστηση με τη σκέψη πως έχεις κερδίσει ένα
κομμάτι της πραγματικότητας. Εκείνοι που έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τα πράγματα
μ’ αυτόν τον τρόπο είναι άνθρωποι που διαθέτουν λιγότερη πραγματικότητα· όσο
περισσότερο νομίζει κάποιος ότι την έχει κερδίσει, τόσο περισσότερο δεν θα μπορεί να σταθεί
ακλόνητος όταν έρθει αντιμέτωπος με τις δοκιμασίες. Αλίμονο σ’ εκείνους που είναι αλαζόνες
και υπερόπτες, και αλίμονο σ’ εκείνους που δεν έχουν αυτογνωσία· αυτοί οι άνθρωποι είναι οι
καλύτεροι στα λόγια, ωστόσο οι χειρότεροι όταν κάνουν τα λόγια τους πράξεις. Με την
παραμικρή ένδειξη προβλήματος, αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν να έχουν αμφιβολίες, και η
σκέψη να παραιτηθούν τρυπώνει στο μυαλό τους. Δεν κατέχουν καμιά πραγματικότητα· το
μόνο που διαθέτουν είναι θεωρίες πάνω από τη θρησκεία, χωρίς καμιά από τις
πραγματικότητες που ο Θεός απαιτεί τώρα. Είμαι άκρως αηδιασμένος με εκείνους που μιλούν
μόνο για θεωρίες και δεν κατέχουν καμία πραγματικότητα. Βγάζουν τις πιο δυνατές κραυγές
όταν επιτελούν το έργο τους, ωστόσο καταρρέουν μόλις έρθουν αντιμέτωποι με την
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πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό απόδειξη πως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά
πραγματικότητα; Όσο άγριος κι αν είναι ο άνεμος και όσο άγρια κι αν είναι τα κύματα, αν
μπορείς να παραμείνεις όρθιος χωρίς ούτε ένα ψήγμα αμφιβολίας να εισέλθει στο μυαλό σου,
και μπορείς να σταθείς ακλόνητος και χωρίς να είσαι σε κατάσταση άρνησης, ακόμη κι όταν
δεν θα έχει μείνει κανείς άλλος, τότε λογίζεσαι ότι έχεις αληθινή κατανόηση και ότι κατέχεις
στ’ αλήθεια την πραγματικότητα. Αν πηγαίνεις προς όποια κατεύθυνση φυσάει ο άνεμος —αν
ακολουθείς τους πολλούς και μάθεις να παπαγαλίζεις τα λόγια των άλλων— τότε, ανεξάρτητα
από το πόσο εύγλωττος είσαι, αυτό δεν είναι απόδειξη πως κατέχεις την πραγματικότητα. Γι’
αυτό, προτείνω να μη βιάζεσαι να κραυγάσεις κενά λόγια. Γνωρίζεις τι πρόκειται να κάνει ο
Θεός; Μη συμπεριφέρεσαι σαν άλλος Πέτρος, για να μην ντροπιαστείς και να μην μπορείς
πλέον να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά· αυτό δεν θα ωφελήσει κανέναν. Οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν έχουν πραγματικό ανάστημα. Παρόλο που ο Θεός έχει εκτελέσει πολύ μεγάλο
έργο, δεν έχει φέρει την πραγματικότητα στους ανθρώπους· για να είμαι πιο ακριβής, Αυτός
δεν έχει προσωπικά παιδεύσει ποτέ κανέναν. Κάποιοι άνθρωποι έχουν εκτεθεί από τέτοιες
δοκιμασίες, με τα αμαρτωλά τους χέρια να εκτείνονται όλο και μακρύτερα, σκεπτόμενοι πως
είναι εύκολο να υπερισχύσουν έναντι του Θεού, πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη
στιγμή που δεν είναι καν σε θέση να αντέξουν σε μια τέτοια δοκιμασία, δεν τίθεται θέμα να
υποβληθούν σε πιο απαιτητικές δοκιμασίες και, επίσης, δεν τίθεται θέμα να κατέχουν την
πραγματικότητα. Δεν προσπαθούν απλώς να ξεγελάσουν τον Θεό; Το να κατέχεις την
πραγματικότητα δεν είναι κάτι που μπορείς να το προσποιηθείς ούτε η πραγματικότητα είναι
κάτι που μπορείς να επιτύχεις με το να τη γνωρίσεις. Εξαρτάται από το αληθινό σου
ανάστημα και από το αν μπορείς να αντέξεις όλες τις δοκιμασίες. Κατάλαβες τώρα;
Ο Θεός δεν απαιτεί από τους ανθρώπους το να είναι απλώς ικανοί να μιλήσουν για την
πραγματικότητα· δεν θα παραήταν εύκολο αυτό; Τότε, γιατί ο Θεός μιλά για είσοδο στη ζωή;
Γιατί μιλά για μεταμόρφωση; Εάν οι άνθρωποι είναι ικανοί μόνο για κενά λόγια σχετικά με
την πραγματικότητα, θα μπορούν τότε να επιτύχουν μια μεταμόρφωση στη διάθεσή τους; Οι
καλοί στρατιώτες της βασιλείας δεν εκπαιδεύονται για να γίνουν μια ομάδα ανθρώπων, οι
οποίοι μπορούν μόνο να μιλούν για την πραγματικότητα ή μόνο να καυχώνται· αντιθέτως,
εκπαιδεύονται για να βιώνουν τον λόγο του Θεού ανά πάσα στιγμή, να παραμένουν ακλόνητοι
ασχέτως από τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν, και να ζουν σύμφωνα με τον λόγο του
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Θεού συνεχώς και να μην επιστρέφουν στα εγκόσμια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την
οποία μιλάει ο Θεός· αυτή είναι η απαίτηση του Θεού από τους ανθρώπους. Γι’ αυτό, μην
αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα για την οποία μιλάει ο Θεός σαν να είναι υπερβολικά
απλή. Το να έχει κανείς την απλή διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος δεν ισοδυναμεί με το να
κατέχει την πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για το ανάστημα των ανθρώπων —πρόκειται για
τη χάρη του Θεού, στην οποία οι άνθρωποι δεν συνεισφέρουν καθόλου. Ο κάθε άνθρωπος
πρέπει να αντέξει τα δεινά του Πέτρου και, ακόμη περισσότερο, να κατέχει τη δόξα του
Πέτρου, την οποία βιώνουν αφότου έχουν κερδίσει το έργο του Θεού. Μόνο αυτό μπορεί να
ονομαστεί πραγματικότητα. Μη νομίζεις πως κατέχεις την πραγματικότητα απλώς και μόνο
επειδή μπορείς να μιλάς γι’ αυτήν· αυτό είναι μια πλάνη. Αυτές οι σκέψεις δεν συνάδουν με το
θέλημα του Θεού και δεν έχουν καμιά πραγματική σημασία. Μη λες τέτοια πράγματα στο
μέλλον —σβήσε αυτά τα λόγια! Όλοι εκείνοι που έχουν μια λανθασμένη κατανόηση για τον
λόγο του Θεού είναι άπιστοι. Δεν έχουν καμιά πραγματική γνώση, πόσω δε μάλλον,
πραγματικό ανάστημα∙ είναι αδαείς άνθρωποι που στερούνται πραγματικότητας. Με άλλα
λόγια, όλοι εκείνοι που ζουν έξω από την ουσία του λόγου του Θεού είναι άπιστοι. Εκείνοι που
θεωρούνται άπιστοι από τους ανθρώπους είναι θηρία στα μάτια του Θεού, και εκείνοι που
θεωρούνται άπιστοι από τον Θεό είναι άνθρωποι που δεν θεωρούν τον λόγο του Θεού ως ζωή
τους. Οπότε, μπορεί να ειπωθεί πως όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα του λόγου του
Θεού και αποτυγχάνουν να βιώσουν τα λόγια Του είναι άπιστοι. Η πρόθεση του Θεού είναι να
κάνει τους πάντες να βιώσουν την πραγματικότητα του λόγου Του —όχι να κάνει απλώς τους
πάντες να μιλούν για την πραγματικότητα, αλλά, πολύ περισσότερο, να δώσει τη δυνατότητα
στους πάντες να βιώσουν την πραγματικότητα του λόγου Του. Η πραγματικότητα που
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος είναι υπερβολικά επιφανειακή· δεν έχει αξία και δεν μπορεί να
εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Είναι υπερβολικά ασήμαντη και δεν είναι καν άξια
αναφοράς. Είναι υπερβολικά ανεπαρκής και απέχει πάρα πολύ από τις προδιαγραφές των
απαιτήσεών Του. Καθένας από εσάς θα υποβληθεί σε έναν πολύ μεγάλο έλεγχο για να
διαπιστωθεί ποιος από εσάς ξέρει μόνο να μιλάει για την κατανόησή του, χωρίς να είναι σε
θέση να υποδείξει το μονοπάτι, καθώς και να ανακαλυφθεί ποιος από εσάς είναι ένα άχρηστο
σκουπίδι. Να το θυμάσαι αυτό από τώρα και στο εξής! Μη μιλάς για κενή γνώση· να μιλάς
μόνο για το μονοπάτι της άσκησης και για την πραγματικότητα. Μετάβαση από την αληθινή
γνώση στην πραγματική άσκηση, και στη συνέχεια μετάβαση από την άσκηση στο
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πραγματικό βίωμα. Μην κάνεις κήρυγμα σε άλλους και μη μιλάς για την πραγματική γνώση.
Αν η κατανόησή σου είναι μονοπάτι, τότε άσε τα λόγια σου να πορευτούν ελεύθερα πάνω του·
αν δεν είναι, τότε, σε παρακαλώ, κλείσε το στόμα σου και σταμάτα να μιλάς! Αυτά που λες
είναι άχρηστα. Μιλάς για κατανόηση προκειμένου να εξαπατήσεις τον Θεό και να κάνεις τους
άλλους να σε φθονούν. Αυτή δεν είναι η φιλοδοξία σου; Δεν παίζεις σκοπίμως τους άλλους;
Έχει καμιά αξία αυτό; Αν μιλάς για την κατανόηση αφού πρώτα την έχεις βιώσει, τότε δεν θα
θεωρηθεί ότι κομπάζεις. Ειδάλλως, είσαι κάποιος που εκστομίζει αλαζονικά λόγια. Υπάρχουν
πολλά πράγματα στην πραγματική σου εμπειρία τα οποία δεν μπορείς να υπερνικήσεις, και
δεν μπορείς να επαναστατήσεις ενάντια στην ίδια σου τη σάρκα· κάνεις πάντοτε ό,τι θες, δεν
ικανοποιείς ποτέ το θέλημα του Θεού —κι όμως, έχεις ακόμη το θράσος να μιλάς για
θεωρητική κατανόηση. Είσαι αναίσχυντος! Έχεις ακόμη το θράσος να μιλάς περί της δικής
σου κατανόησης για τον λόγο του Θεού. Πόσο αναιδές εκ μέρους σου! Το να αγορεύεις και να
καυχιέσαι έχει γίνει φύση σου, και έχεις συνηθίσει να το κάνεις. Όποτε θέλεις να μιλήσεις,
σου είναι πολύ εύκολο, αλλά όταν έρχεται η ώρα της άσκησης, καταφεύγεις σε φιοριτούρες.
Δεν κοροϊδεύεις μ’ αυτόν τον τρόπο τους άλλους; Μπορεί να είσαι σε θέση να ξεγελάσεις τους
ανθρώπους, αλλά είναι αδύνατο να εξαπατήσεις τον Θεό. Οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν και
δεν διαθέτουν οξυδέρκεια, αλλά ο Θεός παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα και δεν θα σου
τη χαρίσει. Οι αδελφοί και οι αδελφές σου μπορεί να συνηγορούν υπέρ σου, να εγκωμιάζουν
την κατανόησή σου και να σε θαυμάζουν, αλλά αν δεν κατέχεις την πραγματικότητα, το Άγιο
Πνεύμα δεν θα σου τη χαρίσει. Ίσως ο πρακτικός Θεός να μην αναζητήσει τα ελαττώματά
σου, αλλά το Πνεύμα του Θεού θα σε αγνοήσει, και αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να το
αντέξεις. Το πιστεύεις αυτό; Να μιλάς περισσότερο για την πραγματικότητα της άσκησης· το
έχεις ήδη ξεχάσει; Να μιλάς περισσότερο για τα πρακτικά μονοπάτια· το έχεις ήδη ξεχάσει;
«Να λες λιγότερες μεγαλόστομες θεωρίες και ανούσια παραφουσκωμένα λόγια· καλύτερα να
αρχίσεις να ασκείσαι ξεκινώντας από τώρα». Έχεις ξεχάσει αυτά τα λόγια; Δεν καταλαβαίνεις
τίποτε απολύτως; Δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου το θέλημα του Θεού;

Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
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Η γνώση του έργου του Θεού σε αυτούς τους καιρούς σημαίνει, ως επί το πλείστον, να
γνωρίζουμε ποια είναι η κύρια διακονία του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες και τι
έχει έρθει να κάνει στη γη. Ανέφερα προηγουμένως στα λόγια Μου ότι ο Θεός ήρθε στη γη
(τις έσχατες μέρες) για να θέσει ένα πρότυπο πριν από την αναχώρησή Του. Πώς θέτει ο Θεός
το εν λόγω πρότυπο; Κηρύσσοντας, επιτελώντας έργο και μιλώντας σε όλη τη χώρα. Τούτο
είναι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες· μιλά μόνο για να καταστεί η γη κόσμος του
λόγου, κάθε άνθρωπος να έχει εφόδια και να διαφωτίζεται από τα λόγια Του και για να
αφυπνιστεί το πνεύμα του ανθρώπου, και εκείνος να έχει πλήρη κατανόηση των οραμάτων.
Κατά τις έσχατες μέρες, ο ενσαρκωμένος Θεός ήρθε στη γη κυρίως για να κηρύξει. Όταν ήρθε
ο Ιησούς, διέδωσε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και εκπλήρωσε το έργο της
λύτρωσης μέσα από τη σταύρωση. Έφερε τέλος στην Εποχή του Νόμου, καταργώντας όλα τα
παλιά πράγματα. Η άφιξη του Ιησού τερμάτισε την Εποχή του Νόμου και εισήγαγε την Εποχή
της Χάριτος. Η άφιξη του ενσαρκωμένου Θεού των έσχατων ημερών έχει φέρει το τέλος της
Εποχής της Χάριτος. Έχει έρθει κυρίως για να κηρύξει τον λόγο Του, να χρησιμοποιήσει λόγια
προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, να του χαρίσει φώτιση και να τον
διαφωτίσει, καθώς και για να απομακρύνει τη θέση του ασαφή Θεού από την καρδιά του.
Αυτό δεν είναι το στάδιο του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς όταν ήρθε. Όταν ήρθε ο Ιησούς,
έκανε πολλά θαύματα, θεράπευσε τους αρρώστους, εξέβαλε δαίμονες και επιτέλεσε το έργο
της λύτρωσης μέσω της σταύρωσης. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος έχει την αντίληψη ότι έτσι
πρέπει να είναι ο Θεός. Διότι όταν ήρθε ο Ιησούς, δεν επιτέλεσε το έργο της εξάλειψης της
εικόνας του ασαφή Θεού από την καρδιά του ανθρώπου· όταν ήρθε, σταυρώθηκε, θεράπευσε
τους αρρώστους, εξέβαλε δαίμονες και διέδωσε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών. Από
μία άποψη, η ενσάρκωση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες απομακρύνει τη θέση που
κατείχε ο ασαφής Θεός στην αντίληψη του ανθρώπου, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η
εικόνα του ασαφή Θεού στην καρδιά του. Μέσα από τον λόγο και το έργο Του, τη μετακίνησή
Του από χώρα σε χώρα, καθώς και το εξαιρετικά αληθινό και κανονικό έργο που επιτελεί
ανάμεσα στους ανθρώπους, ωθεί τον άνθρωπο να γνωρίσει την πραγματικότητα του Θεού,
απομακρύνοντας τη θέση του ασαφή Θεού από την καρδιά του. Από άλλη άποψη, ο Θεός
χρησιμοποιεί τον λόγο που κήρυξε ενσαρκωμένος, για να καταστήσει τον άνθρωπο
ολοκληρωμένο και να εκπληρώσει όλα τα πράγματα. Τούτο είναι το έργο που πρόκειται να
εκπληρώσει ο Θεός κατά τη διάρκεια των έσχατων ημερών.
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Τι πρέπει να γνωρίζετε εσείς:
1. Το έργο του Θεού δεν είναι υπερφυσικό, και εσείς δεν πρέπει να διατηρείτε αντιλήψεις
πάνω σε αυτό.
2. Πρέπει να κατανοήσετε το κυρίως έργο που ήρθε να επιτελέσει τούτη τη φορά ο
ενσαρκωμένος Θεός.
Δεν έχει έρθει να θεραπεύσει τους αρρώστους ή να εκβάλλει δαίμονες ή να εκτελέσει
θαύματα, και ούτε ήρθε για να διαδώσει το ευαγγέλιο της μετάνοιας ή να χαρίσει λύτρωση
στον άνθρωπο. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Ιησούς έχει ήδη πραγματοποιήσει το έργο αυτό, και
ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Σήμερα, ο Θεός έχει έρθει για να φέρει τέλος στην
Εποχή της Χάριτος, εξοβελίζοντας όλες τις πρακτικές της. Ο πρακτικός Θεός ήρθε, κυρίως,
για να δείξει ότι είναι πραγματικός. Όταν ήρθε ο Ιησούς, κήρυξε ελάχιστα∙ κατά κύριο λόγο,
έκανε θαύματα, εκτέλεσε σημεία και θαύματα, θεράπευσε τους αρρώστους και εξέβαλε
δαίμονες· διαφορετικά, μιλούσε με προφητείες προκειμένου να πείσει τον άνθρωπο και να
τον κάνει να καταλάβει ότι ήταν πραγματικά ο Θεός, ένας Θεός ήρεμος. Τελικά, ολοκλήρωσε
το έργο της σταύρωσης. Ο Θεός του σήμερα δεν εκτελεί σημεία και θαύματα, δεν θεραπεύει
τους αρρώστους ούτε εκβάλλει δαίμονες. Όταν ήρθε ο Ιησούς, το έργο Του αντιπροσώπευε
ένα μέρος του Θεού· τούτη τη φορά, όμως, ο Θεός έχει έρθει προκειμένου να επιτελέσει το
στάδιο του έργου που έχει προγραμματιστεί, επειδή ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο·
είναι ο αιώνια νέος και ποτέ παλαιός Θεός και έτσι, όλα όσα βλέπεις σήμερα είναι ο λόγος και
το έργο του πρακτικού Θεού.
Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών έχει έρθει κυρίως για να κηρύξει τον λόγο
Του, να εξηγήσει όλα τα απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου, να επισημάνει πού πρέπει να
εισέλθει ο άνθρωπος, να παρουσιάσει στον άνθρωπο τις πράξεις του Θεού και να του δείξει τη
σοφία, την παντοδυναμία και τη θαυμαστή φύση Του. Μέσα από τους πολλούς τρόπους με
τους οποίους μιλά ο Θεός, ο άνθρωπος βλέπει την υπεροχή του Θεού, το μεγαλείο Του και,
επιπλέον, την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του. Ο άνθρωπος βλέπει ότι ο Θεός είναι
υπέρτατος, αλλά και ταπεινός και κρυμμένος, και ότι μπορεί να καταστεί ο ελάχιστος όλων.
Μερικά από τα λόγια Του κηρύσσονται απευθείας από την οπτική γωνία του Πνεύματος,
μερικά, από την οπτική γωνία του ανθρώπου και κάποια άλλα από την οπτική γωνία του
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τρίτου προσώπου. Μέσα από αυτό, είναι δυνατόν να διαφανεί ότι ο τρόπος εργασίας του
Θεού ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό και ότι Εκείνος επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει το
γεγονός αυτό μέσα από τα λόγια. Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες είναι κανονικό
αλλά και πραγματικό· έτσι, η ομάδα των ανθρώπων των έσχατων ημερών υπόκειται στη
μεγαλύτερη από όλες τις δοκιμασίες. Λόγω της κανονικότητας και της πραγματικότητας του
Θεού, όλοι οι άνθρωποι έχουν εισέλθει σε τέτοιες δοκιμασίες. Η κάθοδος του ανθρώπου στις
δοκιμασίες του Θεού οφείλεται στην κανονικότητα και την πραγματικότητα του Θεού. Κατά
την εποχή του Ιησού, δεν υπήρχαν ούτε αντιλήψεις ούτε δοκιμασίες. Επειδή το μεγαλύτερο
μέρος του έργου του Ιησού συμβάδιζε με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, οι άνθρωποι Τον
ακολούθησαν χωρίς να έχουν αντιλήψεις σχετικά με Εκείνον. Οι δοκιμασίες του σήμερα είναι
οι μεγαλύτερες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο άνθρωπος και, όταν λέγεται ότι αυτοί οι
άνθρωποι έχουν βγει από τη μεγάλη δοκιμασία, τούτη είναι η δοκιμασία που εννοείται.
Σήμερα, ο Θεός μιλά για να δημιουργήσει πίστη, αγάπη, ανεκτικότητα και υπακοή σε αυτούς
τους ανθρώπους. Ο λόγος που κηρύσσει ο ενσαρκωμένος Θεός των έσχατων ημερών,
συνάδουν με την ουσία της φύσης του ανθρώπου, τη συμπεριφορά του, και με αυτό, στο οποίο
πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος σήμερα. Τα λόγια Του είναι και πραγματικά και κανονικά: δεν
μιλά για το αύριο ούτε κοιτάζει πίσω, στο χθες· μιλά μόνο γι’ αυτό, στο οποίο πρέπει να γίνει
εισαγωγή, το οποίο πρέπει να γίνει πράξη και να γίνει κατανοητό σήμερα. Αν, κατά τη
σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να
εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός
ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση
του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο.
Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ
ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. Το έργο του Θεού είναι ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του
ανθρώπου· για παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη προείπε την έλευση ενός Μεσσία, αλλά αφού
αποδείχθηκε ότι ο Ιησούς ήρθε, θα ήταν λάθος να εμφανιστεί ξανά ένας άλλος Μεσσίας. Ο
Ιησούς ήρθε ήδη μία φορά, και θα ήταν λάθος να έρθει ξανά σήμερα. Υπάρχει μόνο ένα όνομα
για κάθε εποχή, και κάθε όνομα χαρακτηρίζεται από την εποχή. Στις αντιλήψεις του
ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους
αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, όμως αυτή τη φορά ο
Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να
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επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους —
αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού— τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο
του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε
κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση
από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό,
Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται
αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό. Γιατί
το έργο του Θεού σήμερα είναι διαφορετικό από το έργο του Ιησού; Γιατί ο Θεός σήμερα δεν
επιδεικνύει σημεία και θαύματα, δεν εκβάλλει δαίμονες ούτε θεραπεύει τους αρρώστους; Εάν
το έργο του Ιησού ήταν ίδιο με εκείνο που επιτελέστηκε κατά την Εποχή του Νόμου, θα
μπορούσε Εκείνος να εκπροσωπήσει τον Θεό της Εποχής της Χάριτος; Θα μπορούσε να
ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης; Αν, όπως στην Εποχή του Νόμου, ο Ιησούς είχε εισέλθει
στον ναό και τηρούσε το Σάββατο, τότε δεν θα τον εκδίωκε κανείς και θα γινόταν αποδεκτός
από όλους. Κι αν συνέβαινε αυτό, θα σταυρωνόταν; Θα είχε καταφέρει να ολοκληρώσει το
έργο της λύτρωσης; Ποιο το νόημα αν ο ενσαρκωμένος Θεός των έσχατων ημερών επιδείκνυε
σημεία και θαύματα, όπως ο Ιησούς; Μόνο αν ο Θεός επιτελεί άλλο κομμάτι του έργου Του
κατά τις έσχατες μέρες, το οποίο να αντιπροσωπεύει μέρος του σχεδίου διαχείρισής Του, θα
μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει βαθύτερη γνώση του Θεού, και μόνο τότε μπορεί να
ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισής Του.
Κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός έρχεται κυρίως για να κηρύξει τον λόγο Του. Μιλά από
την οπτική γωνία του Πνεύματος, την οπτική γωνία του ανθρώπου και την οπτική γωνία του
τρίτου προσώπου· μιλά με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας έναν τρόπο για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και χρησιμοποιεί τους τρόπους έκφρασης, προκειμένου να
αλλάξει τις αντιλήψεις του ανθρώπου και να απομακρύνει την εικόνα του ασαφή Θεού από
την καρδιά του ανθρώπου. Αυτό είναι το κύριο έργο του Θεού. Επειδή ο άνθρωπος πιστεύει
ότι ο Θεός ήρθε για να θεραπεύσει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες, να εκτελέσει
θαύματα και να δώσει υλικές ευλογίες στον άνθρωπο, ο Θεός επιτελεί αυτό το στάδιο του
έργου —του έργου της παίδευσης και της κρίσης— προκειμένου να απομακρύνει αυτά τα
πράγματα από τις αντιλήψεις του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει την
πραγματικότητα και την κανονικότητα του Θεού, και ώστε η εικόνα του Ιησού να
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απομακρυνθεί από την καρδιά του και να αντικατασταθεί από μια νέα εικόνα του Θεού.
Μόλις η εικόνα του Θεού παλιώσει μέσα στον άνθρωπο, τότε γίνεται είδωλο. Όταν ο Ιησούς
ήρθε και υλοποίησε εκείνο το στάδιο του έργου, δεν εκπροσωπούσε την ολότητα του Θεού.
Εκτέλεσε κάποια σημεία και θαύματα, κήρυξε εν μέρει τον λόγο και, τέλος, σταυρώθηκε,
εκπροσωπώντας μονάχα ένα μέρος του Θεού. Δεν ήταν δυνατόν να εκπροσωπεί όλα όσα είναι
ο Θεός, αλλά εκπροσωπούσε τον Θεό, υλοποιώντας ένα μέρος του έργου του Θεού. Και τούτο,
επειδή ο Θεός είναι τόσο μέγας, τόσο θαυμαστός και ανεξιχνίαστος, αλλά και επειδή επιτελεί
μόνο ένα μέρος του έργου Του σε κάθε εποχή. Το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια τούτης της
εποχής είναι κυρίως η παροχή των λόγων σχετικά με τη ζωή του ανθρώπου, η έκθεση της
διεφθαρμένης διάθεσης του ανθρώπου και της ουσίας της φύσης του ανθρώπου, και η
εξάλειψη θρησκευτικών αντιλήψεων, φεουδαρχικού και ξεπερασμένου τρόπου σκέψης,
καθώς και η γνώση και ο πολιτισμός του ανθρώπου. Όλα αυτά πρέπει να απογυμνωθούν και
να εξαγνιστούν μέσω των λόγων του Θεού. Κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί
λόγια, και όχι σημεία και θαύματα, για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση.
Χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να εκθέσει τον άνθρωπο, να τον κρίνει, να τον παιδεύσει και
να τον οδηγήσει στην τελείωση, έτσι ώστε μέσα στα λόγια του Θεού, ο άνθρωπος να
καταφέρει να διακρίνει τη σοφία και την ομορφιά Του και να κατανοήσει τη διάθεσή Του,
ώστε, μέσω των λόγων Tου, ο άνθρωπος να δει τις πράξεις του Θεού. Κατά την Εποχή του
Νόμου, ο Ιεχωβά, με λόγια Του, οδήγησε τον Μωυσή έξω από την Αίγυπτο και κήρυξε εν
μέρει τον λόγο στους Ισραηλίτες· τον καιρό εκείνο, μέρος των πράξεων του Θεού κατέστη
σαφές, αλλά επειδή ο άνθρωπος ήταν φτωχός στο πνεύμα και τίποτα δεν μπορούσε να
καταστήσει τη γνώση του πλήρη, ο Θεός συνέχισε να κηρύττει και να εργάζεται. Την Εποχή
της Χάριτος, ο άνθρωπος είδε, για άλλη μια φορά, μέρος των πράξεων του Θεού. Ο Ιησούς
ήταν ικανός να δείξει σημεία και θαύματα, να θεραπεύσει τους αρρώστους, να εκβάλλει
δαίμονες και να υποστεί τη σταύρωση, τρεις ημέρες μετά την οποία αναστήθηκε και
εμφανίστηκε με σάρκα και οστά μπροστά στον άνθρωπο. Και ήταν και το μοναδικό πράγμα
που γνώριζε ο άνθρωπος για τον Θεό. Ο άνθρωπος γνωρίζει μονάχα όσα του έχει δείξει ο
Θεός, και αν ο Θεός δεν του έδειχνε τίποτα περισσότερο, τότε αυτή θα ήταν και η έκταση της
οριοθέτησής του για τον Θεό. Έτσι, ο Θεός συνεχίζει να εργάζεται, ώστε η γνώση του
ανθρώπου για Εκείνον να γίνει βαθύτερη, και ο άνθρωπος να καταφέρει να γνωρίσει
σταδιακά την ουσία του Θεού. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να
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οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Η διεφθαρμένη διάθεσή σου αποκαλύπτεται χάρη στα
λόγια του Θεού, και οι θρησκευτικές σου αντιλήψεις αντικαθίστανται από την
πραγματικότητα του Θεού. Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών ήρθε, κυρίως,
προκειμένου να εκπληρώσει τα λόγια «ο Λόγος γίνεται σάρκα, ο Λόγος έρχεται μέσα στη
σάρκα και ο Λόγος εμφανίζεται με σάρκα» και αν δεν έχεις ενδελεχή γνώση τούτου τότε θα
εξακολουθήσεις να είσαι ανίκανος να παραμείνεις σταθερός. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός
σκοπεύει πρωτίστως να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου, στο οποίο ο Λόγος εμφανίζεται με
σάρκα, και αυτό αποτελεί ένα μέρος του σχεδίου διαχείρισής του Θεού. Γι’ αυτό, η γνώση σας
πρέπει να είναι ξεκάθαρη· ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, δεν επιτρέπει στον
άνθρωπο να Τον οριοθετεί. Αν ο Θεός δεν επιτελούσε το συγκεκριμένο έργο κατά τις έσχατες
μέρες, τότε η γνώση του ανθρώπου για Εκείνον δεν θα μπορούσε να προχωρήσει
περισσότερο. Θα γνώριζες μονάχα ότι ο Θεός μπορεί να σταυρωθεί και να καταστρέψει τα
Σόδομα και ότι ο Ιησούς μπορεί να αναστηθεί από τους νεκρούς και να εμφανιστεί στον
Πέτρο… Αλλά ποτέ δεν θα έλεγες ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να εκπληρώσει τα πάντα και να
κατακτήσει τον άνθρωπο. Μόνο μέσα από τη βίωση των λόγων του Θεού μπορείς να μιλήσεις
για τέτοιου είδους γνώση, και όσο περισσότερο θεϊκό έργο βιώνεις, τόσο πιο βαθιά θα γίνεται
η γνώση σου για Εκείνον. Μόνον τότε θα πάψεις να οριοθετείς τον Θεό μέσα στις προσωπικές
σου αντιλήψεις. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό βιώνοντας το έργο Του και δεν υπάρχει άλλος
σωστός τρόπος για να Τον γνωρίσει. Σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα παρά
περιμένουν να δουν σημεία και θαύματα, καθώς και τον καιρό της καταστροφής. Πιστεύεις
στον Θεό ή πιστεύεις στις μεγάλες καταστροφές; Όταν έρθουν οι μεγάλες καταστροφές θα
είναι πολύ αργά, κι αν ο Θεός δεν στείλει τις μεγάλες καταστροφές, δεν είναι άραγε τότε
Θεός; Πιστεύεις σε σημεία και θαύματα ή στον Ίδιο τον Θεό; Ο Ιησούς δεν επιδείκνυε σημεία
και θαύματα την ώρα που τον χλεύαζαν· δεν ήταν Θεός; Πιστεύεις σε σημεία και θαύματα ή
στην ουσία του Θεού; Οι απόψεις του ανθρώπου σχετικά με την πίστη στον Θεό είναι
λανθασμένες! Ο Ιεχωβά έκανε πολλά κηρύγματα κατά την Εποχή του Νόμου αλλά ακόμα και
σήμερα ορισμένα από αυτά δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί. Μπορείς να πεις ότι ο Ιεχωβά δεν
ήταν Θεός;
Σήμερα, πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους σας ότι, κατά τις έσχατες μέρες, εκείνο που
εκπληρώνει ο Θεός είναι πρωτίστως το γεγονός ότι «ο Λόγος γίνεται σάρκα». Μέσω του
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έργου Του πάνω στη γη ωθεί τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει, να συνεργαστεί μαζί Του και να
δει τις πράξεις Του. Ωθεί τον άνθρωπο να δει ξεκάθαρα ότι είναι ικανός να επιδεικνύει σημεία
και θαύματα, ενώ υπάρχουν και στιγμές που είναι ανίκανος να το πράξει και ότι αυτό
εξαρτάται από την εποχή. Από αυτό, μπορείς να κατανοήσεις ότι ο Θεός δεν είναι ανίκανος να
επιδεικνύει σημεία και θαύματα, αλλά, αντίθετα, αλλάζει τον τρόπο εργασίας Του ανάλογα με
το έργο Του και την εποχή. Στο τρέχον στάδιο του έργου δεν δείχνει σημεία και θαύματα· τον
καιρό του Ιησού έδειξε μερικά σημεία και θαύματα επειδή το έργο Του εκείνη την εποχή ήταν
διαφορετικό. Ο Θεός δεν επιτελεί αυτό το έργο σήμερα και μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι
είναι ανίκανος να επιδείξει σημεία και θαύματα ή ότι, αφού δεν επιδεικνύει σημεία και
θαύματα, τότε δεν είναι Θεός. Αυτό δεν είναι πλάνη; Ο Θεός είναι ικανός να επιδεικνύει
σημεία και θαύματα αλλά εργάζεται σε διαφορετική εποχή, οπότε δεν επιτελεί τέτοιο έργο.
Επειδή πρόκειται για διαφορετική εποχή και επειδή το στάδιο του έργου του Θεού είναι
διαφορετικό, οι πράξεις που ο Θεός καθιστά ξεκάθαρες είναι και εκείνες διαφορετικές. Η
πίστη του ανθρώπου στον Θεό δεν είναι πίστη σε σημεία και τέρατα ούτε πίστη σε θαύματα,
αλλά πίστη στο πραγματικό έργο Του κατά τη νέα εποχή. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό μέσω
του τρόπου, με τον οποίον Εκείνος εργάζεται και αυτή η γνώση γεννά στον άνθρωπο την
πίστη στον Θεό, δηλαδή, την πίστη στο έργο και τις πράξεις του Θεού. Στο συγκεκριμένο
στάδιο του έργου, ο Θεός κυρίως μιλά. Μην περιμένεις να δεις σημεία και θαύματα γιατί δεν
θα τα δεις! Διότι δεν γεννήθηκες κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος. Εάν είχες
γεννηθεί τότε θα μπορούσες να έχεις δει σημεία και θαύματα, αλλά εσύ γεννήθηκες κατά τις
έσχατες μέρες και έτσι, μπορείς να δεις μόνο την πραγματικότητα και την κανονικότητα του
Θεού. Μην περιμένεις να δεις τον υπερφυσικό Ιησού κατά τις έσχατες μέρες. Είσαι ικανός να
δεις μονάχα τον πρακτικό ενσαρκωμένο Θεό, ο οποίος δεν διαφέρει καθόλου από τον
κανονικό άνθρωπο. Σε κάθε εποχή, ο Θεός καθιστά ξεκάθαρες διαφορετικές πράξεις. Σε κάθε
εποχή, καθιστά ξεκάθαρο μέρος των πράξεων του Θεού, και το έργο κάθε εποχής
αντιπροσωπεύει μέρος της διάθεσης του Θεού και μέρος των πράξεών Του. Οι πράξεις που
καθιστά ξεκάθαρες, ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή στην οποία εργάζεται, αλλά όλες
χαρίζουν στον άνθρωπο μια βαθύτερη γνώση του Θεού, μια πίστη στον Θεό που είναι πιο
προσγειωμένη και πιο αληθινή. Ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό λόγω όλων των πράξεων του
Θεού κι επειδή Εκείνος είναι τόσο θαυμαστός, τόσο μέγας, επειδή είναι παντοδύναμος και
ακατάληπτος. Εάν πιστεύεις στον Θεό επειδή μπορεί να εκτελεί σημεία και θαύματα, να
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θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλλει δαίμονες, τότε η άποψή σου είναι λανθασμένη και
κάποιοι θα σου πουν: «Μα, και τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά;» Έτσι δεν
συγχέεται η εικόνα του Θεού με την εικόνα του Σατανά; Σήμερα, η πίστη του ανθρώπου στον
Θεό οφείλεται στις πολλές πράξεις Του και στη μεγάλη έκταση του έργου που επιτελεί και
στους πολυάριθμους τρόπους, με τους οποίους μιλά. Ο Θεός χρησιμοποιεί τις ομιλίες Του,
προκειμένου να κατακτήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην τελείωση. Ο άνθρωπος
πιστεύει στον Θεό λόγω των πολλών πράξεών Του και όχι επειδή μπορεί να δείχνει σημεία και
θαύματα, και ο άνθρωπος Τον κατανοεί αποκλειστικά και μόνο επειδή βλέπει τις πράξεις Του.
Μόνο μέσα από τη γνώση των πράξεων του Θεού, το πώς εργάζεται, ποιες σοφές μεθόδους
χρησιμοποιεί, πώς μιλά και πώς οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση —μόνο μέσω της γνώσης
των συγκεκριμένων πτυχών— μπορείς να κατανοήσεις την πραγματικότητα του Θεού και να
καταλάβεις τη διάθεσή Του, γνωρίζοντας τι Του αρέσει, τι αποστρέφεται, πώς κατεργάζεται
τον άνθρωπο. Μέσα από την κατανόηση των προτιμήσεων του Θεού, μπορείς να κάνεις τη
διάκριση ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό και μέσω της γνώσης σου για τον Θεό, υπάρχει
πρόοδος στη ζωή σου. Εν ολίγοις, πρέπει να αποκτήσεις γνώση του έργου του Θεού και να
διορθώσεις τις απόψεις σου σχετικά με την πίστη στον Θεό.

Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο
άνθρωπος;
Ως άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, θα πρέπει να καταλάβεις πως σήμερα,
λαμβάνοντας το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες και όλο το έργο του σχεδίου Του για εσένα,
στην πραγματικότητα έχεις λάβει μεγάλη εξύψωση και σωτηρία από Εκείνον. Όλο το έργο
του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν έχει εστιάσει σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Όλες οι
προσπάθειες Του είναι αφιερωμένες σ’ εσάς και θυσιάστηκε για όλους εσάς. Έχει ανακτήσει
και σας έχει δώσει όλο το έργο του Πνεύματος σε ολόκληρο το σύμπαν. Για αυτόν τον λόγο
σας λέω πως εσείς είστε οι τυχεροί. Επιπλέον, έχει μεταφέρει τη δόξα Του από τον Ισραήλ,
τον εκλεκτό λαό Του, σ’ εσάς, ώστε να καταστήσει πλήρως εμφανή τον σκοπό του σχεδίου Του
μέσω της δικής σας ομάδας ανθρώπων. Επομένως, εσείς είστε εκείνοι που θα λάβουν την
κληρονομιά του Θεού και, επιπλέον, οι κληρονόμοι της δόξας Του. Ίσως όλοι σας θυμάστε
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αυτά τα λόγια: «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν
εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Στο παρελθόν, όλοι σας είχατε ακούσει αυτό το ρητό,
όμως κανείς δεν κατάλαβε το αληθινό νόημα των λέξεων. Σήμερα, γνωρίζετε καλά την
αληθινή τους σημασία. Αυτά τα λόγια είναι αυτό που θα επιτύχει ο Θεός τις έσχατες ημέρες.
Και θα επιτελεστούν πάνω σε αυτούς που πλήττονται σκληρά από τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα στη γη που βρίσκεται. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας διώκει τον Θεό και είναι
εχθρός Του, έτσι, σε αυτήν τη γη, εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό ταπεινώνονται και
διώκονται. Αυτός είναι ο λόγος που αυτά τα λόγια θα γίνουν πραγματικότητα στη δική σας
ομάδα ανθρώπων. Καθώς το έργο υλοποιείται σε μια γη που αντιτίθεται στον Θεό, όλο Του το
έργο συναντά υπέρμετρα εμπόδια και πολλά από τα λόγια Του δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν εγκαίρως· ως εκ τούτου, οι άνθρωποι ραφινάρονται χάριν των λόγων του
Θεού. Αυτό επίσης αποτελεί ένα στοιχείο μαρτυρίου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Θεό να
φέρει εις πέρας το έργο Του στη γη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αλλά μέσω αυτής της
δυσκολίας ο Θεός πραγματοποιεί ένα στάδιο του έργου Του, ώστε να καταστήσει σαφή τη
σοφία Του και τις θαυμαστές πράξεις Του. Ο Θεός αρπάζει αυτήν την ευκαιρία για να
ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Λόγω του πόνου των ανθρώπων, του επιπέδου
τους και όλης της σατανική διάθεσής τους σε ετούτη την ακάθαρτη γη, ο Θεός πραγματοποιεί
το έργο του εξαγνισμού και της κατάκτησης, έτσι ώστε μέσω αυτού να κερδίσει δόξα και να
κερδίσει εκείνους που καταθέτουν μαρτυρία των πράξεών Του. Αυτή είναι η πλήρης σημασία
όλων των θυσιών που έχει κάνει ο Θεός για αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, ο Θεός
κάνει το έργο της κατάκτησης μόνο μέσω εκείνων που Του αντιτίθενται. Μόνο αυτό μπορεί να
μαρτυρήσει τη μεγάλη δύναμη του Θεού. Με άλλα λόγια, μόνο εκείνοι στη ακάθαρτη γη είναι
άξιοι να κληρονομήσουν τη δόξα του Θεού, και μόνο αυτό μπορεί να δώσει σπουδαιότητα στη
μεγάλη δύναμη του Θεού. Για αυτόν το λόγο λέω πως η δόξα του Θεού κερδίζεται στην
ακάθαρτη γη και από εκείνους που ζουν εκεί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι
ακριβώς όπως στο στάδιο του έργου του Ιησού· Εκείνος θα μπορούσε να δοξαστεί μονάχα
ανάμεσα στους Φαρισαίους που Τον εκδίωξαν. Αν δεν είχε υποστεί τέτοιο διωγμό και την
προδοσία του Ιούδα, ο Ιησούς δεν θα είχε χλευαστεί ή συκοφαντηθεί, πόσο μάλλον να
σταυρωθεί, και έτσι ποτέ δεν θα είχε κερδίσει δόξα. Οπουδήποτε ο Θεός πραγματοποιεί το
έργο Του σε κάθε εποχή και οπουδήποτε κάνει το έργο Του ενσαρκωμένος, Εκείνος εκεί
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κερδίζει δόξα και εκεί κερδίζει όσους σκοπεύει να κερδίσει. Αυτό είναι το σχέδιο του έργου
του Θεού κι αυτή είναι η διαχείρισή Του.
Στο διάρκειας χιλιάδων χρόνων σχέδιο του Θεού, το έργο που πραγματοποιεί
ενσαρκωμένος είναι σε δύο μέρη: Πρώτο είναι το έργο της σταύρωσης, για το οποίο
δοξάζεται· το άλλο είναι το έργο της κατάκτησης και της τελειότητας στις έσχατες ημέρες,
μέσω του οποίου θα κερδίσει και πάλι δόξα. Αυτή είναι η διαχείριση του Θεού. Επομένως, μην
θεωρείτε πολύ απλό το έργο του Θεού ή την αποστολή Του προς εσάς. Είστε όλοι κληρονόμοι
του πολύ μεγαλύτερου και αιώνιου βάρους της δόξας του Θεού, και αυτό καθορίστηκε ειδικά
από Εκείνον. Από τα δύο μέρη της δόξας Του, ένα σας αποκαλύπτεται· το σύνολο του ενός
μέρους της δόξας του Θεού σας απονέμεται, έτσι ώστε να μπορεί να είναι η κληρονομιά σας.
Αυτή είναι η εξύμνηση από τον Θεό και το καθορισμένο από πολύ καιρό πριν σχέδιό Του.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλείο του έργου που πραγματοποίησε ο Θεός στη γη όπου
κατοικεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, το έργο αυτό, αν μεταφερόταν οπουδήποτε αλλού,
θα είχε ευδοκιμήσει από πολύ καιρό και ο άνθρωπος θα το είχε εύκολα αποδεχτεί. Και ένα
τέτοιο έργο θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να γίνει αποδεκτό από αυτούς τους κληρικούς της
Δύσης που πιστεύουν στον Θεό, επειδή το στάδιο του έργου του Ιησού χρησιμεύει ως
προηγούμενο. Αυτός είναι ο λόγος που Εκείνος δεν είναι σε θέση να επιτύχει αυτό το στάδιο
του έργου της δόξας οπουδήποτε αλλού· επειδή, καθώς υπάρχει υποστήριξη από όλους τους
ανθρώπους και αναγνώριση από όλα τα έθνη, δεν υπάρχει χώρος για να βασιστεί η δόξα του
Θεού. Κι αυτή ακριβώς είναι η εξαιρετική σημασία που έχει αυτό το στάδιο του έργου σε
αυτήν τη γη. Ανάμεσά σας, δεν υπάρχει κανείς που να λαμβάνει την προστασία του νόμου·
αντιθέτως, τιμωρείστε από το νόμο, και η μεγαλύτερη δυσκολία είναι πως κανείς άνθρωπος
δεν σας καταλαβαίνει, είτε είναι συγγενείς σας, είτε γονείς, φίλοι ή συνάδελφοι σας. Κανένας
δεν σας καταλαβαίνει. Όταν ο Θεός σας απορρίπτει, δεν υπάρχει τρόπος για εσάς να
συνεχίσετε να ζείτε στη γη. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, οι άνθρωποι δεν αντέχουν να
εγκαταλείψουν τον Θεό· αυτή είναι η σημασία της κατάκτησης των ανθρώπων από τον Θεό
και αυτή είναι η δόξα Του. Αυτό που έχετε κληρονομήσει σήμερα υπερβαίνει εκείνο όλων των
προηγούμενων αποστόλων και των προφητών, και είναι μεγαλύτερο ακόμα και από εκείνο
του Μωυσή και του Πέτρου. Οι ευλογίες δεν κερδίζονται σε μία-δύο ημέρες· πρέπει να
αποκτηθούν μέσω μεγάλης θυσίας. Δηλαδή, πρέπει να έχετε ραφιναρισμένη αγάπη, μεγάλη
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πίστη και τις πολλές αλήθειες που ο Θεός σάς ζητά να κατακτήσετε· επιπροσθέτως, πρέπει να
είστε ικανοί να σταθείτε μπροστά στη δικαιοσύνη και ποτέ να μην δειλιάσετε ή να
υποταχθείτε, και πρέπει να τρέφετε μια συνεχή και αμείωτη αγάπη προς τον Θεό. Απαιτείται
από εσάς αποφασιστικότητα, καθώς και αλλαγή στη διάθεση που έχετε στη ζωή σας· η
διαφθορά σας πρέπει να θεραπευτεί, και πρέπει να δεχτείτε όλες τις ενορχηστρώσεις του
Θεού χωρίς διαμαρτυρία, κι ακόμη να είστε υπάκουοι μέχρι τον θάνατο. Αυτό πρέπει να
κατορθώσετε. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός του έργου του Θεού και οι απαιτήσεις Του από
αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Όπως Εκείνος σας ανταμείβει, έτσι ο Θεός πρέπει να σας
ζητήσει αντάλλαγμα και να έχει ανάλογες απαιτήσεις. Επομένως, όλο το έργο του Θεού δεν
είναι χωρίς νόημα, και για αυτόν το λόγο, μπορεί κανείς να δει γιατί ο Θεός ξανά και ξανά
πραγματοποιεί έργο υψηλών προδιαγραφών και αυστηρών απαιτήσεων. Για αυτό πρέπει να
είστε γεμάτοι με πίστη στον Θεό. Εν συντομία, όλο το έργο του Θεού γίνεται για το δικό σας
καλό, έτσι ώστε να είστε άξιοι να λάβετε την κληρονομιά Του. Αυτό δεν γίνεται τόσο για χάρη
της δόξας Του, αλλά για χάρη της σωτηρίας σας και για την τελείωση αυτής της ομάδας
ανθρώπων που βασανίζονται βαθιά στην ακάθαρτη γη. Πρέπει να καταλάβετε το θέλημα του
Θεού. Και γι’ αυτό παροτρύνω τους πολλούς αδαείς ανθρώπους που δεν έχουν καμία
διορατικότητα ή αίσθηση: Μη δοκιμάζετε τον Θεό και μην αντιστέκεστε πλέον. Ο Θεός έχει
υπομείνει ήδη όλα τα δεινά που ο άνθρωπος ποτέ δεν υπέμεινε, και καιρό πριν υπέστη
περισσότερη ταπείνωση αντί του ανθρώπου. Τι άλλο δεν μπορείτε να αφήσετε; Τι μπορεί να
είναι σημαντικότερο από το θέλημα του Θεού; Τι θα μπορούσε να είναι πάνω από την αγάπη
του Θεού; Ήδη είναι ένα καθήκον διπλά δύσκολο για τον Θεό, να φέρει εις πέρας το έργο Του
στην ακάθαρτη γη. Αν ο άνθρωπος εν γνώσει του και σκόπιμα κάνει παραβάσεις, το έργο του
Θεού θα πρέπει να παρατείνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν συμφέρει κανέναν και δεν
ωφελεί κανέναν. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τον χρόνο· το έργο και η δόξα Του προηγούνται.
Επομένως, όσο κι αν χρειαστεί, ο Θεός δεν θα είναι φειδωλός στις θυσίες αν πρόκειται για το
έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού: Δεν θα αναπαυτεί μέχρι το έργο Του να επιτευχθεί.
Μονάχα όταν φτάσει η στιγμή να αποκτήσει το δεύτερο μέρος της δόξας Του, θα μπορέσει το
έργο Του να φτάσει στο τέλος του. Εάν ο Θεός δεν είναι σε θέση σε όλο το σύμπαν να
τελειώσει το δεύτερο μέρος της δόξας Του, η μέρα Του δεν θα έρθει ποτέ, το χέρι Του ποτέ
δεν θα απομακρυνθεί από τον εκλεκτό Του, η δόξα Του ποτέ δεν θα έρθει στον Ισραήλ και το
έργο Του ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί. Πρέπει να βλέπετε το θέλημα του Θεού και να γνωρίζετε
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ότι το έργο του Θεού δεν είναι τόσο απλό όσο η δημιουργία των ουρανών, της γης και όλων
των πραγμάτων. Κι αυτό γιατί το σημερινό έργο είναι η μεταμόρφωση όσων έχουν διαφθαρεί
και είναι αναίσθητοι σε υπέρτατο βαθμό, έχει στόχο να εξαγνίσει όσους δημιουργήθηκαν
αλλά έχουν τύχει της επεξεργασίας του Σατανά. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία του Αδάμ
και της Εύας, πόσο δε μάλλον για τη δημιουργία του φωτός, ή τη δημιουργία κάθε φυτού και
ζώου. Ο Θεός εξαγνίζει τα πράγματα που έχει διαφθείρει ο Σατανάς και στη συνέχεια τα
κερδίζει εκ νέου· τα πράγματα καθίστανται κτήση Του και αποτελούν τη δόξα Του. Αυτό το
έργο δεν είναι τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος τη δημιουργία των ουρανών και της
γης και όλων των πραγμάτων, και δεν ομοιάζει με το έργο της καταδίκης του Σατανά στο
πηγάδι της αβύσσου, όπως φαντάζεται ο άνθρωπος. Αντίθετα, είναι να μεταμορφώσει τον
άνθρωπο, να μετατρέψει κάθε τι αρνητικό σε θετικό και να πάρει στην κατοχή Του αυτό που
δεν Του ανήκει. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία σε αυτό το στάδιο του έργου του Θεού. Πρέπει
να το συνειδητοποιήσετε και δεν πρέπει να απλοποιείτε τα πράγματα. Το έργο του Θεού
διαφέρει από κάθε συνηθισμένο έργο. Το θαύμα του δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος
νους και δεν μπορεί να φτάσει τη σοφία του. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του έργου
Του, ο Θεός δεν δημιουργεί τα πάντα και δεν τα καταστρέφει. Αντιθέτως, αλλάζει όλες τις
δημιουργίες Του και εξαγνίζει όλα τα πράγματα που έχει μολύνει ο Σατανάς. Επομένως, ο
Θεός θα ξεκινήσει έργο μεγάλης σπουδαιότητας κι αυτή είναι η συνολική σημασία του έργου
Του. Από αυτά τα λόγια, πιστεύεις πως το έργο του Θεού είναι τόσο απλό;

Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό
Το κοινό πρόβλημα που ενυπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είναι ότι κατανοούν μεν την
αλήθεια, αλλά δεν μπορούν να την κάνουν πράξη. Ένας παράγοντας είναι ότι οι άνθρωποι
είναι απρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα, και ο άλλος είναι ότι η οξυδέρκεια των ανθρώπων
είναι πολύ ανεπαρκής. Είναι ανίκανοι να δουν πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν στην
πραγματική ζωή και δεν γνωρίζουν πώς να ασκούνται καταλλήλως. Καθώς οι άνθρωποι
διαθέτουν πολύ λίγη εμπειρία, χαμηλό επίπεδο και περιορισμένη κατανόηση της αλήθειας,
είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν στη ζωή. Στην πίστη τους στον
Θεό, μπορούν να υπηρετούν μόνο στα λόγια, μα δεν είναι σε θέση να φέρνουν τον Θεό στην
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καθημερινή τους ζωή. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι Θεός, και η ζωή είναι ζωή, σαν να μην
έχουν οι άνθρωποι καμία σχέση με τον Θεό στη ζωή τους. Αυτό πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι.
Ένας τέτοιος τρόπος πίστης στον Θεό δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους να κερδηθούν και
να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, δεν
είναι ότι ο λόγος του Θεού είναι ατελής, αλλά, αντίθετα, ότι η ικανότητα των ανθρώπων να
δεχθούν τον λόγο Του είναι απλώς ανεπαρκής. Μπορεί να ειπωθεί ότι σχεδόν κανένας
άνθρωπος δεν πράττει σύμφωνα με τις προθέσεις του Θεού. Αντιθέτως, η πίστη τους στον Θεό
είναι σε συμφωνία με τις δικές τους προθέσεις, τις δικές τους καθιερωμένες θρησκευτικές
αντιλήψεις και τις δικές τους συνήθειες. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που μεταμορφώνονται έπειτα
από την αποδοχή των λόγων του Θεού και αρχίζουν να πράττουν σε συμφωνία με το θέλημά
Του. Αντιθέτως, οι περισσότεροι επιμένουν στις λανθασμένες πεποιθήσεις τους. Όταν οι
άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν στον Θεό, πιστεύουν βάσει των συμβατικών κανόνων της
θρησκείας, και ζουν και αλληλεπιδρούν με τους άλλους εξ ολοκλήρου βάσει της δικής τους
φιλοσοφίας για τη ζωή. Τα παραπάνω ισχύουν για εννέα στους δέκα ανθρώπους. Πολύ λίγοι
είναι εκείνοι που οργανώνουν ένα άλλο πλάνο και κάνουν μια νέα αρχή αφότου αρχίσουν να
πιστεύουν στον Θεό. Κανένας δεν θεωρεί ούτε κάνει πράξη τον λόγο του Θεού ως την
αλήθεια.
Πάρτε για παράδειγμα την πίστη στον Ιησού. Είτε κάποιος ήταν αρχάριος στην πίστη
είτε ήταν πιστός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όλοι απλώς χρησιμοποίησαν ό,τι είδους
ταλέντα είχαν και επέδειξαν ό,τι είδους δεξιότητες κατείχαν. Οι άνθρωποι απλώς πρόσθεσαν
τη φράση «πίστη στον Θεό», αυτές τις τρεις λέξεις, στην καθημερινή ζωή τους, χωρίς όμως να
αλλάξουν τη διάθεσή τους, και η πίστη τους στον Θεό δεν μεγάλωσε ούτε στο ελάχιστο. Η
επιδίωξη του ανθρώπου δεν ήταν ούτε ζεστή ούτε κρύα. Δεν είπε ότι δεν πίστευε, ούτε, όμως,
δόθηκε πλήρως στον Θεό. Ποτέ δεν είχε αγαπήσει πραγματικά τον Θεό ούτε είχε υπακούσει
πραγματικά τον Θεό. Η πίστη του στον Θεό ήταν γνήσια και προσποιητή μαζί, κι εκείνος
έκανε τα στραβά μάτια και δεν ήταν ειλικρινής στην άσκηση της πίστης του. Συνέχισε σε μια
τέτοια κατάσταση σύγχυσης από τις απαρχές έως και τη στιγμή του θανάτου του. Τι νόημα
έχει αυτό; Σήμερα, πρέπει να ακολουθήσεις το σωστό μονοπάτι αφού πιστεύεις στον
πρακτικό Θεό. Αφού έχεις πίστη στον Θεό, δεν θα πρέπει να αναζητάς μόνο ευλογίες, αλλά να
επιζητείς ν’ αγαπάς τον Θεό και να γνωρίσεις τον Θεό. Μέσω της διαφώτισης από Αυτόν και
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της δικής σου επιδίωξης, μπορείς να φας και να πιεις τον λόγο Του, να αναπτύξεις μια
πραγματική κατανόηση του Θεού και να έχεις πραγματική αγάπη για τον Θεό που πηγάζει
από τα βάθη της καρδιάς σου. Με άλλα λόγια, η αγάπη σου για τον Θεό είναι η πιο γνήσια,
τέτοια που κανένας δεν μπορεί να καταστρέψει ή να σταθεί εμπόδιο στην αγάπη σου γι’
Αυτόν. Τότε είσαι στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό. Αυτό αποδεικνύει ότι ανήκεις στον
Θεό, διότι η καρδιά σου έχει γίνει κτήμα του Θεού και τότε δεν μπορείς να καταληφθείς από
τίποτε άλλο. Λόγω της εμπειρίας σου, του τιμήματος που πλήρωσες και του έργου του Θεού,
είσαι σε θέση να αναπτύξεις αυτόκλητη αγάπη για τον Θεό. Τότε έχεις ελευθερωθεί από την
επιρροή του Σατανά και ζεις στο φως του λόγου του Θεού. Μόνο όταν έχεις απελευθερωθεί
από την επιρροή του σκότους μπορεί να θεωρηθεί ότι έχεις κερδίσει τον Θεό. Στην πίστη σου
στον Θεό, πρέπει να επιζητείς αυτόν τον στόχο. Αυτό αποτελεί καθήκον καθενός από εσάς.
Κανείς δεν θα πρέπει να είναι εφησυχασμένος με την κατάσταση ως έχει. Δεν μπορείτε να
είστε δίγνωμοι ως προς το έργο του Θεού ούτε να το εκλαμβάνετε ελαφρά τη καρδία. Θα
πρέπει να σκέφτεστε τον Θεό από όλες τις απόψεις και ανά πάσα στιγμή, και να πράττετε τα
πάντα για χάρη Του. Όταν μιλάτε ή κάνετε πράξεις, θα πρέπει να βάζετε πρώτα τα
συμφέροντα του οίκου του Θεού. Μόνο αυτό συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού.
Το μεγαλύτερο λάθος του ανθρώπου που έχει πίστη στον Θεό είναι ότι η πίστη του
αρκείται μόνο σε λόγια, και ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου στην πρακτική ζωή του. Όλοι οι
άνθρωποι όντως πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, όμως ο Θεός δεν είναι μέρος της
καθημερινής ζωής τους. Πολλές προσευχές προς τον Θεό βγαίνουν από το στόμα του
ανθρώπου, αλλά ο Θεός δεν έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του και, κατά συνέπεια, ο Θεός
δοκιμάζει τον άνθρωπο ξανά και ξανά. Καθώς ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος, ο Θεός δεν έχει
εναλλακτική παρά να δοκιμάσει τον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να νιώσει ντροπή και να
φτάσει στο σημείο να γνωρίσει τον εαυτό του στις δοκιμασίες. Διαφορετικά, όλοι οι άνθρωποι
θα γίνουν απόγονοι του αρχαγγέλου και θα γίνονται ολοένα και πιο διεφθαρμένοι. Κατά τη
διάρκεια της πίστης του ανθρώπου στον Θεό, αποτινάσσονται πολλά προσωπικά κίνητρα και
στόχοι, καθώς εκείνος καθαίρεται αδιαλείπτως από τον Θεό. Διαφορετικά, κανένας άνθρωπος
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, και ο Θεός δεν διαθέτει κανέναν τρόπο να πράξει
στον άνθρωπο το έργο που Εκείνος οφείλει. Ο Θεός πρώτα καθαίρει τον άνθρωπο. Κατά τη
διαδικασία αυτή, ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του και ο Θεός μπορεί να τον
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αλλάξει. Μόνο έπειτα από τα παραπάνω μπορεί ο Θεός να ενσταλάξει τη ζωή Του στον
άνθρωπο, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να στραφεί πλήρως
στον Θεό. Συνεπώς, η πίστη στον Θεό δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο λέει ο άνθρωπος. Όπως το
βλέπει ο Θεός, αν έχεις μόνο γνώση αλλά δεν έχεις τον λόγο Του ως ζωή, αν περιορίζεσαι μόνο
στη δική σου γνώση αλλά δεν μπορείς να κάνεις πράξη την αλήθεια ούτε να βιώσεις τον λόγο
του Θεού, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ακόμα δεν διαθέτεις καρδιά αγάπης για τον Θεό
και δείχνει ότι η καρδιά σου δεν ανήκει στον Θεό. Η απόκτηση γνώσης για τον Θεό μέσω της
πίστης σε Αυτόν: αυτός είναι ο τελικός στόχος, καθώς κι αυτό που θα επιζητήσει ο άνθρωπος.
Πρέπει να αφιερώσεις προσπάθεια στη βίωση των λόγων του Θεού, έτσι ώστε να μπορούν να
πραγματοποιηθούν στην άσκησή σου. Αν έχεις μόνο δογματική γνώση, τότε η πίστη σου στον
Θεό θα καταλήξει στο κενό. Μόνο αν στη συνέχεια κάνεις, επίσης, πράξη και βιώσεις τον λόγο
Του, μπορεί η πίστη σου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού.
Σε αυτόν τον δρόμο, πολλοί άνθρωποι μπορούν να μιλάνε για πολλή γνώση, αλλά τη στιγμή
του θανάτου τους, τα μάτια τους βουρκώνουν και μισούν τον εαυτό τους που ξόδεψαν μια
ολόκληρη ζωή κι έζησαν για το τίποτα ως τα βαθιά γεράματα. Απλώς κατανοούν δόγματα,
αλλά δεν μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια και να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό. Αντ’
αυτού, απλώς τρέχουν πέρα δώθε, πολυάσχολοι σαν μέλισσες. Μόλις βρεθούν στο χείλος του
θανάτου, κατανοούν τελικά ότι τους λείπει η πραγματική μαρτυρία, ότι δεν γνωρίζουν
καθόλου τον Θεό. Τότε, όμως, δεν είναι πολύ αργά; Γιατί να μην αδράξεις τη μέρα και να
επιδιώξεις την αλήθεια που αγαπάς; Γιατί να περιμένεις μέχρι αύριο; Αν, στη ζωή σου, δεν
υποφέρεις για την αλήθεια ούτε επιζητείς να την κερδίσεις, μήπως αυτό σημαίνει ότι
επιθυμείς να νιώσεις μεταμέλεια την ώρα του θανάτου σου; Αν ισχύει αυτό, τότε γιατί να
πιστεύεις στον Θεό; Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία, αν ο
άνθρωπος αφιερώσει έστω και ελάχιστη προσπάθεια, μπορεί να κάνει πράξη την αλήθεια και,
συνεπώς, να ικανοποιήσει τον Θεό. Η καρδιά του ανθρώπου καταλαμβάνεται συνεχώς από
δαίμονες και, συνεπώς, δεν μπορεί να πράττει για χάρη του Θεού. Αντιθέτως, συνεχώς
παλινδρομεί για τη σάρκα και δεν επωφελείται καθόλου στο τέλος. Αυτοί είναι οι λόγοι για
τους οποίους ο άνθρωπος έχει συνεχώς προβλήματα και βάσανα. Αυτά δεν αποτελούν τα
βασανιστήρια του Σατανά; Αυτή δεν είναι η διαφθορά της σάρκας; Δεν θα πρέπει να ξεγελάς
τον Θεό υπηρετώντας μόνο στα λόγια. Αντίθετα, πρέπει να προβαίνεις σε απτές πράξεις. Μην
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ξεγελάς τον εαυτό σου. Τι νόημα έχει αυτό; Τι μπορείς να κερδίσεις αν ζεις για χάρη της
σάρκας σου και μοχθείς για φήμη και πλούτη;

Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο
της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
Διαδίδω το έργο Μου ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Η δόξα Μου ακτινοβολεί σε
ολόκληρο το σύμπαν· το θέλημά Μου ενσαρκώνεται σε αστροδιάστικτους ανθρώπους, οι
οποίοι οδηγούνται όλοι από το χέρι Μου και καταπιάνονται με τα καθήκοντα που τους έχω
αναθέσει. Εφεξής, έχω εισέλθει σε μια νέα εποχή, φέρνοντας όλους τους ανθρώπους σε έναν
άλλο κόσμο. Όταν επέστρεψα στην «πατρίδα» Μου, ξεκίνησα ακόμη ένα μέρος από το έργο
του αρχικού Μου σχεδίου, έτσι ώστε ο άνθρωπος να καταφέρει να Με γνωρίσει βαθύτερα.
Αντιμετωπίζω το σύμπαν στο σύνολό του και βλέπω πως[α] είναι κατάλληλη στιγμή για το έργο
Μου, οπότε σπεύδω πέρα δώθε, υλοποιώντας το νέο Μου έργο πάνω στον άνθρωπο. Αυτή
είναι μια νέα εποχή, εξάλλου, και έχω φέρει νέο έργο ώστε να πάρω περισσότερους νέους
ανθρώπους στη νέα εποχή και να παραμερίσω περισσότερους από αυτούς που πρόκειται να
εξαλείψω. Στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχω φέρει εις πέρας ένα στάδιο του
έργου, ασύλληπτο για τα ανθρώπινα όντα, κάνοντας τα να λικνίζονται στον άνεμο, και ύστερα
πολλοί παρασύρονται αθόρυβα με ένα φύσημα του ανέμου. Πραγματικά, αυτό είναι το
«αλώνι» που ετοιμάζομαι να καθαρίσω· είναι και ο πόθος Μου και το σχέδιό Μου. Διότι
πολλοί μοχθηροί έχουν παρεισφρήσει, ενόσω Εγώ εργάζομαι, μα δεν βιάζομαι να τους διώξω
μακριά. Αντίθετα, θα τους διασκορπίσω όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Μόνο μετά από αυτό
θα είμαι η ζωοδόχος πηγή, επιτρέποντας σε όσους πραγματικά Με αγαπούν να λάβουν από
Εμένα τον καρπό της συκής και το άρωμα του κρίνου. Στη γη όπου παρεπιδημεί ο Σατανάς, τη
γη της σκόνης, εκεί δεν έχει παραμείνει καθόλου καθαρός χρυσός, μονάχα άμμος, κι έτσι, υπό
αυτές τις συνθήκες, εκτελώ ένα τέτοιο στάδιο του έργου. Θα πρέπει να γνωρίζεις πως αυτό
που κερδίζω είναι καθαρός, εξευγενισμένος χρυσός, όχι άμμος. Πώς γίνεται να παραμένουν οι
μοχθηροί στον οίκο Μου; Πώς είναι δυνατόν να επιτρέψω στις αλεπούδες να παρασιτούν
στον παράδεισό Μου; Χρησιμοποιώ κάθε δυνατή μέθοδο για να απωθήσω αυτά τα στοιχεία.
Πριν αποκαλυφθεί το θέλημά Μου, κανένας δεν γνωρίζει τι ετοιμάζομαι να κάνω. Δράττομαι
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της ευκαιρίας αυτής, για να εκδιώξω αυτούς τους μοχθηρούς, κι αυτοί αναγκάζονται να
φύγουν από μπροστά Μου. Αυτό κάνω στους μοχθηρούς, μα θα έρθει η ημέρα που κι αυτοί θα
παρέχουν υπηρεσία σ’ Εμένα. Η επιθυμία των ανθρώπων για ευλογίες είναι εξαιρετικά
ισχυρή· επομένως, γυρίζω από την άλλη και δείχνω τη λαμπρή Μου όψη στα έθνη των
Εθνικών, έτσι ώστε όλοι να ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και να κρίνουν τον ίδιο τους τον
εαυτό, καθώς Εγώ θα συνεχίζω να προφέρω τα λόγια που θα πρέπει, και να παρέχω στους
ανθρώπους ό,τι έχουν ανάγκη. Όταν οι άνθρωποι λογικευτούν, θα έχω ήδη από καιρό
διαδώσει το έργο Μου. Θα εκφράσω τότε το θέλημά Μου στους ανθρώπους και θα ξεκινήσω
το δεύτερο στάδιο του έργου Μου πάνω στους ανθρώπους, επιτρέποντας σε όλους να Με
ακολουθούν στενά, για να συντονιστούν με το έργο Μου και επιτρέποντάς τους να κάνουν
οτιδήποτε μπορούν, ώστε να επιτελέσουν μαζί Μου το έργο που πρέπει να κάνω.
Κανείς δεν πιστεύει πως θα δει τη δόξα Μου, και δεν αναγκάζω κανέναν, αλλά αντιθέτως,
απομακρύνω τη δόξα Μου από την ανθρωπότητα και τη μεταφέρω σε κάποιον άλλο κόσμο.
Όταν οι άνθρωποι μετανοήσουν για ακόμη μια φορά, τότε θα φέρω τη δόξα Μου και θα τη
δείξω σε ακόμα περισσότερους πιστούς. Σύμφωνα με αυτήν την αρχή εργάζομαι. Διότι
έρχεται η ώρα που η δόξα Μου θα εγκαταλείψει τη Χαναάν, και έρχεται η ώρα που η δόξα
Μου θα εγκαταλείψει τους εκλεκτούς. Επιπλέον, έρχεται η ώρα που η δόξα Μου θα
εγκαταλείψει ολόκληρη τη γη, θα την κάνει να σκοτεινιάσει και θα τη βυθίσει στο σκοτάδι.
Ακόμη και η γη της Χαναάν δεν πρόκειται να δει το φως του ηλίου· όλοι οι άνθρωποι θα
χάσουν την πίστη τους, μα κανείς δεν θα αντέξει να εγκαταλείψει το άρωμα της γης της
Χαναάν. Μονάχα όταν περνώ στον νέο ουρανό και τη νέα γη, παίρνω το άλλο μέρος της δόξας
Μου και το αποκαλύπτω πρώτα στη γη της Χαναάν, κάνοντας μια αχτίδα φωτός να λάμψει σε
ολόκληρη τη γη, η οποία είναι βυθισμένη στο σαν πίσσα σκοτάδι της νύχτας, για να μπορέσει
όλη η γη να έρθει στο φως. Ας έρθουν οι άνθρωποι από όλη τη γη να αντλήσουν δύναμη από
την ισχύ του φωτός, επιτρέποντας στη δόξα Μου να γιγαντωθεί και να φανερωθεί εκ νέου σε
κάθε έθνος. Ας συνειδητοποιήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα πως εδώ και πολύ καιρό έχω
έλθει στον ανθρώπινο κόσμο και πως εδώ και πολύ καιρό έχω φέρει τη δόξα Μου από το
Ισραήλ στην Ανατολή· διότι η δόξα Μου λάμπει από την Ανατολή, όπου μεταφέρθηκε από την
Εποχή της Χάριτος μέχρι σήμερα. Ωστόσο, από το Ισραήλ αναχώρησα και από εκεί έφτασα
στην Ανατολή. Μονάχα όταν το φως της Ανατολής σταδιακά γίνει λευκό, θα αρχίσει να
γίνεται φως το σκοτάδι που έχει εξαπλωθεί στη γη, και μονάχα τότε θα ανακαλύψει ο
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άνθρωπος πως εδώ και πολύ καιρό έχω φύγει από το Ισραήλ και ανέρχομαι εκ νέου στην
Ανατολή. Έχοντας κάποτε κατέλθει στο Ισραήλ και έχοντας ύστερα αποχωρήσει από εκεί, δεν
μπορώ να ξαναγεννηθώ στο Ισραήλ, διότι το έργο Μου καθοδηγεί όλο το σύμπαν και,
επιπλέον, η αστραπή ακτινοβολεί κατευθείαν από την Ανατολή προς τη Δύση. Για αυτόν τον
λόγο έχω κατέλθει στην Ανατολή κι έχω φέρει τη Χαναάν στον λαό της Ανατολής. Επιθυμώ να
φέρω ανθρώπους από όλη τη γη στη γη της Χαναάν, οπότε συνεχίζω να εκφέρω ομιλίες στη
γη της Χαναάν για να ελέγξω ολόκληρο το σύμπαν. Αυτήν τη χρονική στιγμή, εκτός από τη
Χαναάν, δεν υπάρχει καθόλου φως στη γη, και όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από την πείνα
και το κρύο. Έδωσα τη δόξα Μου στο Ισραήλ και στη συνέχεια την πήρα πίσω, και κατόπιν
έφερα τους Ισραηλίτες, καθώς και όλη την ανθρωπότητα στην Ανατολή. Τους έχω φέρει
όλους στο φως, έτσι ώστε να επανενωθούν μαζί του και να σχετιστούν με αυτό, και να μη
χρειάζεται πλέον να το αναζητούν. Θα επιτρέψω σε όλους όσοι αναζητούν το φως να το δουν
εκ νέου και να αντικρίσουν τη δόξα που είχα στο Ισραήλ· θα τους επιτρέψω να δουν πως εδώ
και πολύ καιρό έχω κατέλθει εν μέσω της ανθρωπότητας επάνω σε ένα λευκό σύννεφο, θα
τους επιτρέψω να δουν τα αμέτρητα λευκά σύννεφα και τα γεμάτα με καρπούς κλαδιά και,
επιπλέον, θα τους επιτρέψω να δουν τον Ιεχωβά Θεό του Ισραήλ. Θα τους επιτρέψω να
αντικρίσουν τον Κύριο των Ιουδαίων, τον πολυπόθητο Μεσσία, και την πλήρη εμφάνισή Μου,
Εμένα που υπέστη τόσες διώξεις από βασιλείς ανά τους αιώνες. Θα εργαστώ επάνω σε
ολόκληρο το σύμπαν και θα εκτελέσω σπουδαίο έργο, αποκαλύπτοντας όλη Μου τη δόξα και
όλες τις πράξεις Μου στον άνθρωπο κατά τις έσχατες ημέρες. Θα φανερώσω ολόκληρη τη
λαμπρή Μου όψη σε εκείνους που Με περιμένουν τόσα χρόνια, σε εκείνους που λαχταρούν να
φτάσω επάνω σε ένα λευκό σύννεφο, στο Ισραήλ που λαχταρά να εμφανιστώ εκ νέου, και σε
όλη την ανθρωπότητα που Με καταδιώκει, έτσι ώστε να μάθουν όλοι πως εδώ και πολύ καιρό
πήρα τη δόξα Μου και την έφερα στην Ανατολή, ώστε να μη βρίσκεται πια στην Ιουδαία.
Διότι οι έσχατες ημέρες έχουν ήδη έρθει!
Σε ολόκληρο το σύμπαν επιτελώ το έργο Μου, και στην Ανατολή βροντεροί κρότοι
αντηχούν αδιάκοπα, κάνοντας όλα τα έθνη και τα δόγματα να σείονται συθέμελα. Είναι η
δική Μου φωνή που έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στο παρόν. Θα κάνω όλους τους
ανθρώπους να κατακτηθούν από τη φωνή Μου, να παρασυρθούν από αυτό το ρεύμα και να
υποταχθούν ενώπιόν Μου, διότι εδώ και πολύ καιρό έχω ανακτήσει τη δόξα Μου από
ολόκληρη τη γη και την εξέφρασα εκ νέου στην Ανατολή. Ποιος δεν λαχταρά να δει τη δόξα
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Μου; Ποιος δεν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή Μου; Ποιος δεν διψά για την
επανεμφάνισή Μου; Ποιος δεν αποζητά το κάλλος Μου; Ποιος δεν θα ερχόταν στο φως;
Ποιος δεν θα ατένιζε τον πλούτο της Χαναάν; Ποιος δεν λαχταρά να επιστρέψει ο Λυτρωτής;
Ποιος δεν λατρεύει τον Μέγα Παντοδύναμο; Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη·
επιθυμώ να πω περισσότερα μπροστά στον εκλεκτό λαό Μου. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που
κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το
σύμπαν και στην ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο
θησαυρός του ανθρώπου, και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή
ακτινοβολεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος είναι
απρόθυμος να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ασύλληπτα, μα αγαλλιάζει με αυτά
όλο και πιο πολύ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον
ερχομό Μου, θαρρείς και μόλις έχει γεννηθεί ένα μωρό. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω
όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος
των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα
λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν ενώπιόν Μου και
να δουν την αστραπή να ακτινοβολεί από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο «Όρος
των Ελαιών» της Ανατολής. Θα δουν πως ήδη βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια
ως Υιός των Ιουδαίων, μα ως Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό
και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των
ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε πριν αμέτρητους αιώνες, και είμαι, επίσης, το
βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο
πανένδοξος Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας έρθουν όλοι ενώπιον του θρόνου
Μου για να αντικρίσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις
πράξεις Μου. Αυτό είναι ολόκληρο το θέλημά Μου· είναι το τέλος και η κορύφωση του
σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισής Μου. Ας Με λατρέψει κάθε έθνος, ας Με
αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, ας εναποθέσει κάθε άνθρωπος την πίστη του σε Εμένα και ας
υποταχθεί κάθε λαός σε Εμένα!
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «βλέπω πως».
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Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των
ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός
Για πολλά χρόνια, το Πνεύμα του Θεού βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση, καθώς εργάζεται
πάνω στη γη. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει τόσους πολλούς
ανθρώπους για να επιτελέσει το έργο Του. Ωστόσο, το Πνεύμα του Θεού δεν έχει ακόμα
κατάλληλο χώρο ανάπαυσης. Έτσι, ο Θεός συνεχίζει το έργο Του, καθώς μετακινείται
αδιάκοπα σε διαφορετικούς ανθρώπους και γενικά χρησιμοποιεί ανθρώπους για να το
επιτελέσει. Δηλαδή, όλα αυτά τα πολλά χρόνια, το έργο του Θεού δεν έχει σταματήσει ποτέ,
αλλά συνεχίζει να μεταφέρεται στον άνθρωπο, σε όλη τη διαδρομή μέχρι σήμερα. Αν και ο
Θεός έχει πει τόσα πολλά και έχει κάνει τόσα πολλά, ο άνθρωπος ακόμα δεν γνωρίζει τον Θεό,
επειδή ο Θεός δεν εμφανίστηκε ποτέ στον άνθρωπο και επειδή δεν έχει απτή μορφή. Και έτσι,
ο Θεός πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το έργο, αναγκάζοντας όλους τους ανθρώπους να
γνωρίσουν την πρακτική σημασία του πρακτικού Θεού. Για να επιτύχει αυτόν τον σκοπό, ο
Θεός πρέπει να αποκαλύψει το Πνεύμα Του απτά στους ανθρώπους και να επιτελέσει το έργο
Του ανάμεσά τους. Δηλαδή, μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού παίρνει φυσική μορφή, βάζει
σάρκα και οστά και εμφανώς περπατά ανάμεσα στους ανθρώπους, συνοδεύοντας τους στη
ζωή τους, μερικές φορές παρουσιάζοντας και μερικές φορές κρύβοντας τον εαυτό Του, μόνο
τότε οι άνθρωποι είναι σε θέση να καταλήξουν σε βαθύτερη κατανόησή Του. Εάν ο Θεός
παρέμενε μόνο στη σάρκα, δεν θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει πλήρως το έργο Του. Αφού
εργαστεί στη σάρκα για μια χρονική περίοδο, εκπληρώνοντας τη διακονία που πρέπει να γίνει
στη σάρκα, ο Θεός θα αφήσει τη σάρκα και θα εργαστεί στο πνευματικό βασίλειο με την
εικόνα της σάρκας, ακριβώς όπως ο Ιησούς το έπραξε, αφότου είχε εργαστεί για μια χρονική
περίοδο υπό την κανονική ανθρώπινη φύση και είχε ολοκληρώσει όλο το έργο που έπρεπε να
ολοκληρώσει. Εσείς μπορεί να θυμάστε αυτό το απόσπασμα από το «Το μονοπάτι… (5)»:
«Θυμάμαι τον Πατέρα Μου να Μου λέει: “Στη γη, να επιζητάς μονάχα να κάνεις το θέλημα
του Πατέρα Σου και να ολοκληρώσεις την αποστολή που Σου ανέθεσε Εκείνος. Τίποτε άλλο
δεν Σε αφορά”». Τι βλέπεις σε αυτό το χωρίο; Όταν ο Θεός έρχεται στη γη, κάνει μόνο το
έργο Του υπό την θεϊκή φύση. Αυτό το έργο έχει εμπιστευτεί το ουράνιο Πνεύμα στον
ενσαρκωμένο Θεό. Όταν έρχεται, πηγαίνει μόνο και μιλά παντού, για να δώσει φωνή στις
ομιλίες Του με διαφορετικές μεθόδους και από διαφορετικές οπτικές. Η παροχή και η
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διδασκαλία του ανθρώπου είναι κυρίως ο στόχος και η αρχή του έργου Tου και δεν Τον
απασχολούν θέματα όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις ή οι λεπτομέρειες της ζωής των
ανθρώπων. Η βασική διακονία Του είναι να μιλήσει εκ μέρους του Πνεύματος. Όταν το
Πνεύμα του Θεού εμφανίζεται απτά στη σάρκα, φροντίζει για τη ζωή του ανθρώπου και
αποκαλύπτει την αλήθεια. Δεν εμπλέκεται στο έργο του ανθρώπου, δηλαδή δεν συμμετέχει
στο έργο της ανθρώπινης φύσης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιτελέσουν θείο έργο και ο
Θεός δεν συμμετέχει στο ανθρώπινο έργο. Όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ο Θεός ήρθε σε
αυτή τη γη για να επιτελέσει το έργο Του, το έκανε πάντα μέσα από ανθρώπους. Αλλά αυτοί
οι άνθρωποι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ενσαρκωμένος Θεός, μόνο ως άνθρωποι που
χρησιμοποιούνται από τον Θεό. Ο σημερινός Θεός, όμως, μπορεί να μιλήσει άμεσα από την
οπτική γωνία της θεϊκής φύσης, να εκφράσει την φωνή του Πνεύματος και να εργαστεί για
λογαριασμό Του. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη
διάρκεια των αιώνων αποτελούν παρόμοιες περιπτώσεις μ’ εκείνες που το Πνεύμα του Θεού
εργάστηκε μέσα σ’ ένα σαρκικό σώμα, έτσι λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να ονομαστούν Θεός;
Αλλά ο σημερινός Θεός είναι επίσης το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται άμεσα στη σάρκα,
και ο Ιησούς επίσης ήταν το Πνεύμα του Θεού που εργαζόταν στη σάρκα. Και οι δύο αυτοί
ονομάζονται Θεός. Ποια είναι, επομένως, η διαφορά; Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι
άνθρωποι που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει είναι όλοι ικανοί για κανονική σκέψη και λογική.
Όλοι γνωρίζουν τις αρχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έχουν κανονικές ανθρώπινες ιδέες
και είναι εξοπλισμένοι με όλα όσα θα πρέπει να έχουν οι απλοί άνθρωποι. Οι περισσότεροι
από αυτούς έχουν εξαιρετικό ταλέντο και έμφυτη νοημοσύνη. Δουλεύοντας επάνω σε αυτούς
τους ανθρώπους, το Πνεύμα του Θεού αξιοποιεί τα ταλέντα τους, με τα οποία τους προίκισε ο
Θεός. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί τα ταλέντα τους, θέτοντας τα δυνατά τους σημεία
στην υπηρεσία του Θεού. Ωστόσο, η ουσία του Θεού είναι απαλλαγμένη από ιδέες και
σκέψεις, ανόθευτη από τις ανθρώπινες προθέσεις και, επιπλέον, της λείπουν τα εφόδια που
διαθέτουν οι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, Εκείνος δεν είναι καν εξοικειωμένος με τις αρχές
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο σημερινός Θεός έρχεται
στη γη. Το έργο Του και τα λόγια Του είναι ανόθευτα από ανθρώπινες προθέσεις ή ανθρώπινη
σκέψη, αλλά είναι μια άμεση εκδήλωση των προθέσεων του Πνεύματος, και εργάζεται άμεσα
για λογαριασμό του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα μιλάει άμεσα, δηλαδή, η θεϊκή φύση
επιτελεί άμεσα το έργο, χωρίς να προσθέτει ούτε ψήγμα των προθέσεων του ανθρώπου. Με
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άλλα λόγια, ο ενσαρκωμένος Θεός ενσωματώνει άμεσα τη θεϊκή φύση, δεν διαθέτει
ανθρώπινη σκέψη ή ιδέες και δεν έχει κατανοήσει τις αρχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Εάν εργαζόταν μόνο η θεϊκή φύση (δηλαδή αν εργαζόταν μόνο ο ίδιος ο Θεός), δεν θα υπήρχε
τρόπος να εκτελεστεί το έργο του Θεού στη γη. Έτσι, όταν ο Θεός έρχεται στη γη, πρέπει να
έχει έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιεί για να εργάζεται υπό την ανθρώπινη
φύση σε συνδυασμό με το έργο που επιτελεί ο Θεός υπό τη θεϊκή φύση. Με άλλα λόγια,
χρησιμοποιεί ανθρώπινο έργο για να υποστηρίξει το θεϊκό έργο Του. Διαφορετικά, δεν θα
υπήρχε τρόπος για τον άνθρωπο να έρθει σε άμεση επαφή με το θεϊκό έργο. Αυτό συνέβη και
ανάμεσα στον Ιησού και τους μαθητές Του. Κατά την παραμονή Του στον κόσμο, ο Ιησούς
κατήργησε τους παλαιούς νόμους και καθιέρωσε νέες εντολές. Εξέφερε επίσης πολλούς
λόγους. Όλο αυτό το έργο επιτελέστηκε υπό τη θεϊκή φύση. Όλοι οι άλλοι, όπως ο Πέτρος, ο
Παύλος και ο Ιωάννης, στήριξαν το μεταγενέστερο έργο τους στο θεμέλιο των λόγων του
Ιησού. Δηλαδή, ο Θεός ξεκίνησε το έργο Του σε εκείνη την εποχή, αναγγέλλοντας την έναρξη
της Εποχής της Χάριτος. Δηλαδή, έφερε μια νέα εποχή, καταργώντας το παλιό και
εκπληρώνοντας επίσης τα λόγια «ο Θεός είναι η Αρχή και το Τέλος». Με άλλα λόγια, ο
άνθρωπος πρέπει να επιτελέσει ανθρώπινο έργο στο θεμέλιο του θείου έργου. Αφού ο Ιησούς
είπε ό,τι έπρεπε να πει και τελείωσε το έργο Του στη γη, έφυγε από τον άνθρωπο. Μετά από
αυτό, όλοι οι άνθρωποι έπρατταν σύμφωνα με τις αρχές που εξέφρασαν τα λόγια Του και
έκαναν πράξη τις αλήθειες για τις οποίες μίλησε. Αυτοί ήταν όλοι άνθρωποι που εργάζονταν
για τον Ιησού. Εάν ο Ιησούς επιτελούσε το έργο μόνος, ανεξάρτητα από το πόσους λόγους
εξέφερε, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τα λόγια Του, επειδή θα
εργαζόταν υπό την θεϊκή φύση και θα μπορούσε να μιλήσει μόνο με λόγια της θεϊκής φύσης
και δεν θα μπορούσε να εξηγήσει τα πράγματα έτσι ώστε οι απλοί άνθρωποι να μπορέσουν να
κατανοήσουν τα λόγια Του. Και έτσι, έπρεπε να έχει τους αποστόλους και τους προφήτες που
ήρθαν μετά από Αυτόν να συμπληρώσουν το έργο Του. Αυτή είναι η αρχή του τρόπου με τον
οποίο ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο Του: χρησιμοποιεί την ενσάρκωση για να
μιλήσει και να εργαστεί ώστε να ολοκληρώσει το έργο της θεϊκής φύσης και στη συνέχεια,
χρησιμοποιεί λίγους ή ίσως περισσότερους ανθρώπους που επιθυμεί η καρδιά του Θεού για
να συμπληρώσουν το έργο Του. Δηλαδή, ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους που επιθυμεί η
καρδιά Του για να εκτελέσουν το έργο της ποίμανσης και του ποτίσματος στην ανθρώπινη
978

φύση, έτσι ώστε ο εκλεκτός λαός του Θεού να μπορέσει να εισέλθει στην πραγματικότητα της
αλήθειας.
Εάν, εισερχόμενος στη σάρκα, ο Θεός έκανε μόνο το έργο της θεϊκής φύσης χωρίς
επιπλέον να έχει λίγους ανθρώπους που επιθυμεί η καρδιά Του να δουλεύουν σε συνεργασία
μαζί Του, τότε δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος για τον άνθρωπο να καταλάβει το θέλημα του
Θεού ή να έρθει σε επαφή με τον Θεό. Ο Θεός πρέπει να χρησιμοποιεί κανονικούς ανθρώπους
που επιθυμεί η καρδιά Του για να ολοκληρώσει αυτό το έργο, να προσέχει και να καθοδηγεί
τις εκκλησίες, να φτάσει στο επίπεδο που οι γνωστικές διεργασίες του ανθρώπου, ο
εγκέφαλός του, θα είναι ικανός να φαντάζεται. Με άλλα λόγια, ο Θεός χρησιμοποιεί έναν
μικρό αριθμό πιστών ανθρώπων για να «μεταφράσει» το έργο που επιτελεί υπό την θεϊκή
φύση Του, ώστε να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί, δηλαδή να μετατρέψει τη θεϊκή γλώσσα σε
ανθρώπινη γλώσσα, κάνοντας έτσι τους ανθρώπους να μπορούν όλοι να την κατανοήσουν,
όλοι να την καταλάβουν. Εάν ο Θεός δεν το έκανε αυτό, κανείς δεν θα καταλάβαινε τη θεϊκή
γλώσσα του Θεού, επειδή οι άνθρωποι που επιθυμεί η καρδιά του Θεού είναι, τελικά, μια
μικρή μειονότητα και η αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου είναι αδύναμη. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο ο Θεός επιλέγει αυτή τη μέθοδο μόνο όταν εργάζεται ενσαρκωμένος. Εάν
υπήρχε μόνο θεϊκό έργο, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος για τον άνθρωπο να γνωρίζει ή να
έρχεται σε επαφή με τον Θεό, επειδή ο άνθρωπος δεν κατανοεί τη γλώσσα του Θεού. Ο
άνθρωπος είναι σε θέση να κατανοήσει αυτή τη γλώσσα μόνο με τη μεσολάβηση των
ανθρώπων που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, οι οποίοι διευκρινίζουν τα λόγια Του. Ωστόσο,
εάν υπήρχαν μόνο τέτοιοι άνθρωποι που εργάζονταν μέσα στην ανθρώπινη φύση, αυτό θα
μπορούσε να διατηρήσει μόνο την κανονική ζωή του ανθρώπου· δεν θα μπορούσε να
μεταμορφώσει την διάθεσή του. Το έργο του Θεού δεν θα μπορούσε τότε να έχει ένα νέο
σημείο εκκίνησης· θα υπήρχαν μόνο τα ίδια παλιά τραγούδια, οι ίδιες παλιές κοινοτυπίες.
Μόνο μέσω της παρέμβασης του ενσαρκωμένου Θεού, ο οποίος λέει όλα όσα πρέπει να πει
και κάνει ό,τι πρέπει να κάνει κατά την περίοδο της ενσάρκωσής Του, μετά την οποία οι
άνθρωποι εργάζονται και βιώνουν σύμφωνα με τα λόγια Του, μόνο έτσι η διάθεσή τους στη
ζωή θα είναι σε θέση να αλλάξει και εκείνοι θα είναι σε θέση να συμβαδίζουν με τις εποχές.
Αυτός που εργάζεται υπό τη θεϊκή φύση αντιπροσωπεύει τον Θεό, ενώ εκείνοι που εργάζονται
υπό την ανθρώπινη φύση είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό. Δηλαδή, ο
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ενσαρκωμένος Θεός είναι ουσιαστικά διαφορετικός από τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί ο
Θεός. Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι σε θέση να κάνει το έργο της θεϊκής φύσης, ενώ οι
άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό δεν είναι. Στην αρχή κάθε εποχής, το Πνεύμα
του Θεού μιλά προσωπικά για να ξεκινήσει τη νέα εποχή και να φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα
αρχή. Όταν τελειώσει την ομιλία, αυτό σημαίνει ότι το έργο του Θεού μέσα στη θεϊκή φύση
Του ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, όλοι ακολουθούν την καθοδήγηση εκείνων που
χρησιμοποιεί ο Θεός για να εισέλθουν στην εμπειρία της ζωής τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό
είναι και το στάδιο στο οποίο ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και δίνει σε όλους
ένα νέο σημείο εκκίνησης. Έτσι, ολοκληρώνεται το έργο του Θεού στη σάρκα.
Ο Θεός δεν έρχεται στη γη για να οδηγήσει στην τελείωση την κανονική ανθρώπινη φύση
Του. Δεν έρχεται να κάνει το έργο της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά μόνο να κάνει το
έργο της θεϊκής φύσης στην κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό που ο Θεός εννοεί μιλώντας για
την κανονική ανθρώπινη φύση, δεν είναι αυτό που ο άνθρωπος φαντάζεται ότι είναι. Ο
άνθρωπος ορίζει την «κανονική ανθρώπινη φύση» ως το να έχει κάποιος έναν σύζυγο ή μια
σύζυγο και γιους και κόρες. Αυτά είναι απόδειξη ότι κάποιος είναι κανονικός. Αλλά ο Θεός δεν
το βλέπει με αυτό τον τρόπο. Θεωρεί ότι η κανονική ανθρώπινη φύση έχει κανονικές
ανθρώπινες σκέψεις, κανονικές ανθρώπινες ζωές και ότι γεννιέται από κανονικούς
ανθρώπους. Αλλά η κανονικότητά Του δεν περιλαμβάνει την ύπαρξη συζύγου και παιδιών
κατά τον τρόπο που ο άνθρωπος μιλά για κανονικότητα. Δηλαδή, στον άνθρωπο, η κανονική
ανθρώπινη φύση για την οποία ο Θεός μιλάει, είναι αυτό που θα θεωρούσε ο άνθρωπος ως
απουσία της ανθρώπινης φύσης, σχεδόν χωρίς συναισθήματα και φαινομενικά στερημένη
από σαρκικές ανάγκες, ακριβώς όπως ο Ιησούς, ο οποίος είχε μόνο το εξωτερικό περίβλημα
και την εμφάνιση ενός κανονικού ατόμου, αλλά στην ουσία δεν διέθετε εντελώς όλα όσα θα
έπρεπε να διαθέτει ένα κανονικό άτομο. Από αυτό μπορεί να φανεί ότι η ενσαρκωμένη ουσία
του Θεού δεν περικλείει το σύνολο της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά μόνο ένα μέρος
των πραγμάτων με τα οποία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι οι άνθρωποι, προκειμένου να
στηρίξουν τις συνήθειες της κανονικής ανθρώπινης ζωής και να διατηρήσουν τις κανονικές
ανθρώπινες δυνάμεις της λογικής. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό
που ο άνθρωπος θεωρεί ως κανονική ανθρώπινη φύση. Είναι αυτά που θα πρέπει να κατέχει ο
ενσαρκωμένος Θεός. Υπάρχουν, όμως, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο ενσαρκωμένος Θεός
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μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση μόνο αν έχει γυναίκα, γιους και κόρες,
οικογένεια. Χωρίς αυτά τα πράγματα, λένε, δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Σε ρωτάω λοιπόν:
«Έχει ο Θεός γυναίκα; Είναι δυνατόν ο Θεός να έχει σύζυγο; Μπορεί ο Θεός να έχει παιδιά;»
Δεν είναι αυτά πλάνες; Ωστόσο, ο ενσαρκωμένος Θεός δεν μπορεί να ξεπηδήσει από μια
ρωγμή ανάμεσα σε βράχους ή να πέσει από τον ουρανό. Μπορεί μόνο να γεννηθεί σε μια
κανονική ανθρώπινη οικογένεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γονείς και αδελφές.
Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να έχει η κανονική ανθρώπινη φύση του
ενσαρκωμένου Θεού. Αυτή ήταν η περίπτωση του Ιησού. Ο Ιησούς είχε πατέρα και μητέρα,
αδελφές και αδελφούς. Όλα αυτά ήταν φυσιολογικά. Αλλά εάν είχε γυναίκα, γιους και κόρες,
τότε η κανονική ανθρώπινη φύση Του δεν θα ήταν αυτή που ο Θεός προόριζε για τον
ενσαρκωμένο Θεό. Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν σε θέση να εργαστεί για λογαριασμό της
θεϊκής φύσης. Ακριβώς επειδή δεν είχε σύζυγο ή παιδιά, παρόλο που γεννήθηκε από
κανονικούς ανθρώπους σε μια κανονική οικογένεια, ήταν σε θέση να κάνει το έργο της θεϊκής
φύσης. Για να διευκρινιστεί περαιτέρω, αυτό που ο Θεός θεωρεί κανονικό άτομο είναι ένα
άτομο που γεννήθηκε σε μια κανονική οικογένεια. Μόνο ένα τέτοιο άτομο έχει τα προσόντα
να εκτελέσει θεϊκό έργο. Εάν, αντίθετα, το άτομο είχε μια σύζυγο, παιδιά ή έναν σύζυγο,
αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εκτελέσει θείο έργο, επειδή θα είχε μόνο την κανονική
ανθρώπινη φύση που απαιτούν οι άνθρωποι, αλλά όχι αυτή που απαιτεί ο Θεός. Αυτό που ο
Θεός σκέφτεται και αυτό που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, συχνά είναι εντελώς διαφορετικά,
τα χωρίζει χαοτική απόσταση. Σε αυτό το στάδιο του έργου του Θεού, υπάρχουν πολλά που
αντιβαίνουν και διαφέρουν πολύ από τις έννοιες των ανθρώπων. Θα μπορούσε κανείς να πει
ότι αυτό το στάδιο του έργου του Θεού συνίσταται εξ ολοκλήρου από την θεϊκή φύση που
εργάζεται έχοντας ενεργό ρόλο, με την ανθρώπινη φύση να διαδραματίζει υποστηρικτικό
ρόλο. Επειδή ο Θεός έρχεται στη γη για να εκτελέσει ο ίδιος το έργο Του, αντί να επιτρέψει
στον άνθρωπο να αναμιχθεί, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενσαρκώνει τον εαυτό Του (σε
έναν ατελή, κανονικό άνθρωπο) για να επιτελέσει το έργο Του. Επωφελείται από αυτήν την
ενσάρκωση για να παρουσιάσει στην ανθρωπότητα μια νέα εποχή, να πει στην ανθρωπότητα
για το επόμενο βήμα του έργου Του και να της ζητήσει να την κάνει πράξη ακολουθώντας την
πορεία που περιγράφεται στα λόγια Του. Έτσι, ο Θεός ολοκληρώνει το έργο Του στη σάρκα
και ετοιμάζεται να αφήσει την ανθρωπότητα, χωρίς να κατοικεί πλέον στη σάρκα της
κανονικής ανθρώπινης φύσης· αντιθέτως, απομακρύνεται από τον άνθρωπο για να
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προχωρήσει σε ένα άλλο τμήμα του έργου Του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ανθρώπους
που επιθυμούν την καρδιά Του, συνεχίζει το έργο Του στη γη μεταξύ αυτής της ομάδας
ανθρώπων, αλλά στην ανθρώπινη φύση τους.
Ο ενσαρκωμένος Θεός δεν μπορεί να παραμείνει με τον άνθρωπο για πάντα, επειδή ο
Θεός έχει πολύ περισσότερο έργο να επιτελέσει. Δεν μπορεί να δεσμευτεί στη σάρκα. Πρέπει
να αποβάλλει τη σάρκα για να κάνει το έργο που χρειάζεται να κάνει, παρόλο που κάνει αυτό
το έργο με την εικόνα της σάρκας. Όταν ο Θεός έρχεται στη γη, δεν περιμένει μέχρι να φτάσει
στη μορφή που ένας κανονικός άνθρωπος θα πρέπει να έχει προτού πεθάνει, ώστε να αφήσει
την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από την ηλικία της σάρκας Του, όταν τελειώσει το έργο Του,
φεύγει και αφήνει τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ηλικία γι’ Αυτόν, δεν μετράει τις ημέρες που
Του απομένουν σύμφωνα με τα ανθρώπινα χρόνια. Αντίθετα, τελειώνει τη ζωή Του στη σάρκα
σύμφωνα με τα στάδια του έργου Του. Μπορεί να υπάρχουν εκείνοι που αισθάνονται ότι ο
Θεός, όταν ενσαρκώνεται, πρέπει να αναπτυχθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο, να γίνει
ένας ενήλικας, να φτάσει στα γηρατειά και να φύγει μόνο όταν αχρηστευτεί αυτό το σώμα.
Αυτή είναι η πεποίθηση του ανθρώπου. Ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Ενσαρκώνεται μόνο για
να κάνει το έργο που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει και όχι για να ζήσει τη ζωή ενός
συνηθισμένου ανθρώπου, να γεννηθεί από γονείς, να μεγαλώσει, να φτιάξει οικογένεια και να
ξεκινήσει μια σταδιοδρομία, να αποκτήσει παιδιά ή να βιώσει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής
—όλες τις δραστηριότητες ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Όταν ο Θεός έρχεται στη γη, το
Πνεύμα του Θεού ενδύεται τη σάρκα και ενσαρκώνεται, αλλά ο Θεός δεν ζει τη ζωή ενός
συνηθισμένου ανθρώπου. Έρχεται μόνο για να ολοκληρώσει ένα μέρος από το σχέδιο της
διαχείρισης Του. Μετά από αυτό, θα αφήσει την ανθρωπότητα. Όταν ενσαρκώνεται, το
Πνεύμα του Θεού δεν οδηγεί την κανονική ανθρώπινη φύση της σάρκας στην τελείωση.
Αντίθετα, σε μια εποχή που ο Θεός έχει προκαθορίσει, η θεϊκή φύση δουλεύει άμεσα.
Κατόπιν, αφού κάνει όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει και ολοκληρώσει πλήρως τη διακονία
Του, το έργο του Πνεύματος του Θεού ολοκληρώνεται σε αυτό το στάδιο, οπότε και τελειώνει
και η ζωή του ενσαρκωμένου Θεού, ανεξάρτητα από το αν το σαρκίο του σώματός Του έχει
εξαντλήσει τη μακροβιότητά του. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το στάδιο της ζωής που φτάνει το
σαρκικό σώμα, για όσο ζει στη γη, όλα αποφασίζονται από το έργο του Πνεύματος. Δεν έχει
καμία σχέση με αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί κανονική ανθρώπινη φύση. Ας πάρουμε τον
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Ιησού ως παράδειγμα. Ζούσε στη σάρκα για τριάντα τρία και μισό χρόνια. Όσον αφορά τη
διάρκεια ζωής ενός ανθρώπινου σώματος, Εκείνος δεν θα έπρεπε να είχε πεθάνει σε αυτή την
ηλικία και δεν θα έπρεπε να είχε φύγει. Αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που απασχολούσε το
Πνεύμα του Θεού στο ελάχιστο. Το έργο Του τελείωσε, οπότε, σ’ εκείνο το σημείο, το σώμα
απομακρύνθηκε και εξαφανίστηκε μαζί με το Πνεύμα. Αυτή είναι η αρχή με την οποία ο Θεός
δουλεύει στη σάρκα. Και έτσι, για την ακρίβεια, η ανθρώπινη φύση του ενσαρκωμένου Θεού
δεν είναι πρωτεύουσας σημασίας. Για να το επαναλάβω, δεν έρχεται στη γη για να ζήσει τη
ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Δεν δημιουργεί πρώτα μια κανονική ανθρώπινη ζωή και
στη συνέχεια αρχίζει να εργάζεται. Αντίθετα, εφόσον γεννήθηκε σε μια κανονική ανθρώπινη
οικογένεια, είναι σε θέση να επιτελέσει θείο έργο —έργο που δεν έχει κηλιδωθεί από τις
προθέσεις του ανθρώπου, που δεν είναι σαρκικό και που σίγουρα δεν υιοθετεί τους τρόπους
της κοινωνίας ούτε αφορά τις σκέψεις και τις αντιλήψεις του ανθρώπου και, επιπλέον, δεν
αφορά τις φιλοσοφίες του ανθρώπου για τη ζωή. Αυτό είναι το έργο που ο ενσαρκωμένος
Θεός προτίθεται να κάνει και είναι, επίσης, η πρακτική σημασία της ενσάρκωσής Του. Ο Θεός
ενσαρκώνεται κυρίως για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου που πρέπει να γίνει στη σάρκα,
χωρίς να υποβληθεί σε άλλες ασήμαντες διαδικασίες, ενώ, όσον αφορά τις εμπειρίες ενός
συνηθισμένου ανθρώπου, δεν τις έχει. Το έργο που χρειάζεται να κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός
δεν περιλαμβάνει κανονικές ανθρώπινες εμπειρίες. Έτσι, ο Θεός ενσαρκώνεται για χάρη της
ολοκλήρωσης του έργου που πρέπει να επιτελέσει στη σάρκα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία
σχέση με Αυτόν. Δεν περνά μέσα από πολλές ασήμαντες διαδικασίες. Μόλις ολοκληρώσει το
έργο Του, τελειώνει και η σημασία της ενσάρκωσής Του. Η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου
σημαίνει ότι το έργο που χρειαζόταν να κάνει στη σάρκα έχει ολοκληρωθεί και η διακονία της
σάρκας Του έχει εκπληρωθεί. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ενσαρκωμένος επ’
αόριστον. Πρέπει να προχωρήσει σε άλλον τόπο να εργαστεί, έναν χώρο έξω από τη σάρκα.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί το έργο Του να γίνει πληρέστερο και να διευρυνθεί
καλύτερα. Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Τι έργο χρειάζεται να κάνει
και τι έργο έχει ολοκληρώσει, το γνωρίζει τόσο καλά όσο και την παλάμη του χεριού Του. Ο
Θεός οδηγεί κάθε άτομο να βαδίσει ένα μονοπάτι που έχει ήδη προκαθορίσει. Κανείς δεν
μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Μόνο αυτοί που ακολουθούν την καθοδήγηση του Πνεύματος
του Θεού θα μπορούν να εισέλθουν στην ανάπαυση. Ίσως, στο μεταγενέστερο έργο, δεν θα
χρειαστεί ο Θεός να μιλάει μέσω σάρκας για να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, αλλά ένα Πνεύμα
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με απτή μορφή θα καθοδηγεί τη ζωή του ανθρώπου. Μόνο τότε ο άνθρωπος θα μπορέσει να
αγγίξει με τα χέρια του τον Θεό, να δει τον Θεό και να εισέλθει πληρέστερα στην
πραγματικότητα που ο Θεός απαιτεί, ώστε να οδηγηθεί στην τελείωση από τον πρακτικό Θεό.
Αυτό είναι το έργο που ο Θεός προτίθεται να ολοκληρώσει, αυτό που έχει προγραμματίσει
εδώ και καιρό. Από αυτό, θα πρέπει όλοι εσείς να δείτε τη διαδρομή που θα πρέπει να
ακολουθήσετε!

Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από
τον Θεό
Τι είναι η επιρροή του σκότους; Η αποκαλούμενη «επιρροή του σκότους» είναι η επιρροή
του Σατανά που εξαπατά, διαφθείρει, δεσμεύει και ελέγχει τους ανθρώπους· η επιρροή του
Σατανά είναι μια επιρροή που την περιβάλλει μια αύρα θανάτου. Όλοι όσοι ζουν υπό τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά είναι καταδικασμένοι να χαθούν.
Πώς μπορείς να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους αφότου αποκτήσεις πίστη στον
Θεό; Μόλις προσευχηθείς στον Θεό με ειλικρίνεια, στρέφεις την καρδιά σου εξ ολοκλήρου
προς Αυτόν, οπότε εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου συγκινείται από το Πνεύμα του Θεού.
Αρχίζεις να θες να δοθείς ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν, και τη στιγμή αυτήν, θα έχεις ξεφύγει από
την επιρροή του σκότους. Αν όλα όσα κάνει ο άνθρωπος ευχαριστούν τον Θεό και
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Του, τότε ζει μέσα στον λόγο του Θεού και υπό τη
φροντίδα και την προστασία Του. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πράξη τον λόγο του
Θεού, αν προσπαθούν συνεχώς να Τον ξεγελούν, αν Του φέρονται επιπόλαια και δεν
πιστεύουν στην ύπαρξή Του —τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν υπό την επιρροή του σκότους.
Οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει τη σωτηρία του Θεού, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά· τουτέστιν, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν πιστεύουν στον
Θεό, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη
του Θεού, μπορεί να μη ζουν απαραιτήτως υπό το φως Του, διότι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν
μπορεί να μη ζουν πραγματικά μέσα στα λόγια Του ούτε να είναι σε θέση να υποταχθούν στον
Θεό. Ο άνθρωπος έχει περιορισμούς στην πίστη του στον Θεό και, επειδή δεν γνωρίζει τον
Θεό, ζει ακόμη σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες, ανάμεσα σε νεκρά λόγια, διάγοντας μια
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ζωή σκοτεινή και αβέβαιη, χωρίς να έχει εξαγνιστεί πλήρως από τον Θεό ούτε να έχει
αποκτηθεί ολοκληρωτικά από Αυτόν. Επομένως, ενώ είναι αυτονόητο πως όσοι δεν πιστεύουν
στον Θεό ζουν υπό την επιρροή του σκότους, ακόμη κι αυτοί που όντως πιστεύουν στον Θεό
μπορεί να εξακολουθούν να ζουν υπό την επιρροή του, διότι στερούνται το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Όσοι δεν έχουν λάβει τη χάρη ή το έλεος του Θεού και όσοι δεν μπορούν να δουν
το έργο του Αγίου Πνεύματος ζουν όλοι υπό την επιρροή του σκότους· και τον περισσότερο
χρόνο, το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι που απλώς απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού χωρίς,
ωστόσο, να Τον γνωρίζουν. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ωστόσο περνά το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπό την επιρροή του σκότους, τότε η ύπαρξη του ανθρώπου
αυτού έχει χάσει το νόημα της —για να μην αναφερθούμε σε όσους δεν πιστεύουν ότι ο Θεός
υπάρχει.
Όλοι όσοι δεν μπορούν να αποδεχτούν το έργο του Θεού ή αποδέχονται το έργο του Θεού
αλλά αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις Του, είναι άνθρωποι που ζουν υπό την
επιρροή του σκότους. Μόνο όσοι επιδιώκουν την αλήθεια και είναι ικανοί να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του Θεού, θα λάβουν τις ευλογίες Του και μόνο αυτοί θα ξεφύγουν από την
επιρροή του σκότους. Όσοι δεν έχουν απελευθερωθεί, που ελέγχονται πάντοτε από
συγκεκριμένα πράγματα και αδυνατούν να δώσουν τις καρδιές τους στον Θεό είναι άνθρωποι
που βρίσκονται υπό τα δεσμά του Σατανά και ζουν μέσα σε μια αύρα θανάτου. Όσοι δεν είναι
πιστοί στα ίδια τους τα καθήκοντα, δεν είναι πιστοί στην αποστολή από τον Θεό και
αποτυγχάνουν να εκτελέσουν τον ρόλο τους στην εκκλησία είναι άνθρωποι που ζουν υπό την
επιρροή του σκότους. Όσοι σκοπίμως αναστατώνουν την εκκλησιαστική ζωή, ηθελημένα
σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές τους ή συγκροτούν κλίκες είναι
άνθρωποι που ζουν ακόμη πιο βαθιά υπό την επιρροή του σκότους, υπό τα δεσμά του Σατανά.
Όσοι έχουν μη κανονική σχέση με τον Θεό, έχουν πάντα υπερβολικές επιθυμίες, θέλουν
πάντα να αποκομίζουν κάποιο πλεονέκτημα και δεν αναζητούν ποτέ τη μεταμόρφωση της
διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι ενεργούν πάντα
με προχειρότητα και δεν κάνουν ποτέ πράξη την αλήθεια με σοβαρότητα, και δεν επιζητούν
να ανταποκριθούν στο θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως επιζητούν μόνο να ικανοποιήσουν
τη δική τους σάρκα είναι, επίσης, άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους και τους
περιβάλλει ο θάνατος. Όσοι χρησιμοποιούν ατιμία και δόλο όταν εργάζονται για τον Θεό,
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αντιμετωπίζουν τον Θεό επιπόλαια, εξαπατούν τον Θεό και πάντα καταστρώνουν σχέδια για
τον εαυτό τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όλοι όσοι δεν
μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό ειλικρινά, δεν επιδιώκουν την αλήθεια και δεν εστιάζουν στη
μεταμόρφωση της διάθεσής τους είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους.
Εάν επιθυμείς τον έπαινο του Θεού, πρώτα πρέπει να ξεφύγεις από τη σκοτεινή επιρροή
του Σατανά, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό και να τη στρέψεις εξ ολοκλήρου προς
Αυτόν. Θα επαινούσε ο Θεός τα πράγματα που κάνεις τώρα; Έχεις στρέψει την καρδιά σου
στον Θεό; Είναι τα πράγματα που έχεις κάνει αυτά που απαιτεί από εσένα ο Θεός; Είναι σε
συμφωνία με την αλήθεια; Εξέταζε τον εαυτό σου ανά πάσα στιγμή και επικεντρώσου στη
βρώση και την πόση του λόγου του Θεού· άπλωσε την καρδιά σου ενώπιον Του, αγάπησέ Τον
ειλικρινά και δαπάνησε τον εαυτό σου για τον Θεό με αφοσίωση. Οι άνθρωποι που τα κάνουν
αυτά θα λάβουν σίγουρα τον έπαινο του Θεού.
Όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό, κι όμως δεν επιδιώκουν την αλήθεια, δεν έχουν τρόπο
διαφυγής από την επιρροή του Σατανά. Όλοι όσοι δεν ζουν τη ζωή τους με ειλικρίνεια,
συμπεριφέρονται με έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και διαφορετικά πίσω από την πλάτη
τους, δίνουν την εντύπωση ταπεινότητας, υπομονής και αγάπης, ενώ η ουσία τους είναι
ύπουλη, πονηρή και δεν είναι αφοσιωμένη στον Θεό —αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κλασικοί
εκπρόσωποι όσων ζουν υπό την επιρροή του σκότους· ανήκουν στο είδος του όφεως. Όσοι
πιστεύουν στον Θεό πάντα μόνο για το δικό τους όφελος, είναι αυτάρεσκοι και υπερόπτες,
επιδεικνύονται και προστατεύουν το δικό τους κύρος είναι άνθρωποι που αγαπούν τον
Σατανά και αντιτίθενται στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι αντιστέκονται στον Θεό και
ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Σατανά. Όσοι δεν μεριμνούν για τα φορτία του Θεού, δεν
υπηρετούν τον Θεό ολόψυχα, νοιάζονται πάντα για τα δικά τους συμφέροντα και τα
συμφέροντα των οικογενειών τους, αδυνατούν να εγκαταλείψουν τα πάντα για να
δαπανήσουν τον εαυτό τους για τον Θεό και δεν ζουν ποτέ σύμφωνα με τα λόγια Του είναι
άνθρωποι που ζουν έξω από τον λόγο Του. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν
τον έπαινο του Θεού.
Όταν ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους, το έκανε για να μπορέσουν να απολαύσουν
την αφθονία Του και για να Τον αγαπήσουν αληθινά· με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα
ζούσαν υπό το φως Του. Σήμερα, όσον αφορά όλους όσοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον
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Θεό, δεν μεριμνούν για τα φορτία Του, αδυνατούν να Του δώσουν ολοκληρωτικά τις καρδιές
τους, αδυνατούν να δεχτούν την καρδιά του Θεού ως δική τους και δεν μπορούν να
επωμιστούν τα φορτία του Θεού σαν να ήταν δικά τους —το φως του Θεού δεν φωτίζει αυτούς
τους ανθρώπους και, επομένως, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Βρίσκονται σε
ένα μονοπάτι διαμετρικά αντίθετο από το θέλημα του Θεού και δεν υπάρχει ούτε ίχνος
αλήθειας σε οτιδήποτε κάνουν. Κυλιούνται στον βούρκο με τον Σατανά· είναι άνθρωποι που
ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Αν μπορείς να τρως και να πίνεις συχνά τα λόγια του
Θεού, να μεριμνάς για το θέλημά Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του, τότε ανήκεις στον
Θεό και είσαι άνθρωπος που ζει μέσα στον λόγο Του. Είσαι διατεθειμένος να ξεφύγεις από τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά και να ζήσεις υπό το φως του Θεού; Αν ζεις μέσα στον λόγο του
Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει το έργο Του· αν ζεις υπό την
επιρροή του Σατανά, τότε στερείς αυτήν την ευκαιρία από το Άγιο Πνεύμα. Το έργο που
εκτελεί το Άγιο Πνεύμα πάνω στους ανθρώπους, το φως με το οποίο τους φωτίζει και η
αυτοπεποίθηση που δίνει Αυτός στους ανθρώπους διαρκούν μονάχα για μια στιγμή· αν οι
άνθρωποι δεν είναι προσεκτικοί και δεν δώσουν βάση, τότε το έργο του Αγίου Πνεύματος θα
τους προσπεράσει. Αν οι άνθρωποι ζουν μέσα στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα
είναι μαζί τους και θα εκτελεί έργο πάνω τους. Αν οι άνθρωποι δεν ζουν μέσα στον λόγο του
Θεού, τότε ζουν υπό τα δεσμά του Σατανά. Αν οι άνθρωποι ζουν με διεφθαρμένες διαθέσεις,
τότε στερούνται της παρουσίας ή του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αν ζεις εντός των ορίων
του λόγου του Θεού και εντός της κατάστασης που απαιτεί ο Θεός, τότε ανήκεις σε Αυτόν και
το έργο Του θα εκτελεστεί πάνω σου· αν δεν ζεις εντός των ορίων των απαιτήσεων του Θεού,
αλλά αντιθέτως ζεις υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, τότε αναμφίβολα ζεις υπό τη
διαφθορά του Σατανά. Μόνο αν ζεις μέσα στον λόγο του Θεού και δίνεις την καρδιά σου σε
Αυτόν, μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις Του· πρέπει να κάνεις ό,τι λέει ο Θεός, να
χρησιμοποιείς τις ομιλίες Του ως το θεμέλιο της ύπαρξής σου και την πραγματικότητα της
ζωής σου· μόνο τότε θα ανήκεις στον Θεό. Αν πραγματικά ασκείσαι σύμφωνα με το θέλημα
του Θεού, τότε Αυτός θα εκτελέσει έργο πάνω σου και κατόπιν θα ζεις υπό τις ευλογίες Του,
υπό το φως της όψης Του· θα κατανοείς το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα και θα νιώθεις τη
χαρά της παρουσίας του Θεού.
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Για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους, πρέπει πρώτα να είσαι αφοσιωμένος στον
Θεό και να έχεις τον ζήλο να επιδιώκεις την αλήθεια· μόνο τότε θα είναι σωστή η κατάστασή
σου. Το να ζεις στη σωστή κατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεφύγεις από την
επιρροή του σκότους. Το να μην έχεις τη σωστή κατάσταση σημαίνει πως δεν είσαι
αφοσιωμένος στον Θεό και δεν έχεις τον ζήλο μέσα σου να αναζητήσεις την αλήθεια· τότε
αποκλείεται να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Η διαφυγή του ανθρώπου από την
επιρροή του σκότους βασίζεται στον λόγο Μου, και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να
ασκούνται σύμφωνα με τον λόγο Μου δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τα δεσμά της
επιρροής του σκότους. Το να ζει κανείς στη σωστή κατάσταση σημαίνει να ζει υπό την
καθοδήγηση του λόγου του Θεού, να ζει σε μια κατάσταση αφοσίωσης στον Θεό, να ζει σε μια
κατάσταση αναζήτησης της αλήθειας, να ζει στην πραγματικότητα του να δαπανά ειλικρινά
τον εαυτό του για χάρη του Θεού και να ζει σε μια κατάσταση αληθινής αγάπης για τον Θεό.
Όσοι ζουν στις καταστάσεις αυτές και σε αυτήν την πραγματικότητα, σιγά-σιγά θα
μεταμορφώνονται όσο εισέρχονται πιο βαθιά στην αλήθεια και θα μεταμορφώνονται με την
εμβάθυνση του έργου· και στο τέλος, σίγουρα θα γίνουν άνθρωποι που κερδίζονται από τον
Θεό και αγαπούν αληθινά τον Θεό. Όσοι έχουν ξεφύγει από την επιρροή του σκότους θα
μπορούν σταδιακά να διαπιστώσουν το θέλημα του Θεού και να κατορθώσουν να το
κατανοήσουν, και να γίνουν τελικά έμπιστοι του Θεού. Όχι μόνο δεν τρέφουν αντιλήψεις για
τον Θεό και δεν επαναστατούν εναντίον Του, αλλά επιπλέον, απεχθάνονται ακόμα πιο πολύ
τις αντιλήψεις και την παρακοή που είχαν πριν, και αληθινή αγάπη για τον Θεό γεννιέται στις
καρδιές τους. Όσοι αδυνατούν να ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους, είναι όλοι τους
απορροφημένοι από τη σάρκα τους και βρίθουν από παρακοή· οι καρδιές τους είναι γεμάτες
με ανθρώπινες αντιλήψεις και φιλοσοφίες για τη ζωή, όπως και με τις δικές τους προθέσεις
και σκέψεις. Ο Θεός απαιτεί μια ιδιαίτερη αγάπη από τον άνθρωπο· απαιτεί ο άνθρωπος να
καταλαμβάνεται από τον λόγο Του και η καρδιά του να είναι γεμάτη αγάπη γι’ Αυτόν. Να ζει
μέσα στον λόγο του Θεού, να ψάχνει αυτό που θα πρέπει να αναζητά ο άνθρωπος μέσα στον
λόγο Του, να αγαπά τον Θεό για τον λόγο Του, να τρέχει μόλις ακούει τον λόγο Του, να ζει για
τον λόγο Του —αυτοί είναι οι στόχοι που θα πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος. Τα πάντα πρέπει
να οικοδομούνται πάνω στα λόγια του Θεού· μόνο τότε θα είναι σε θέση ο άνθρωπος να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν είναι εφοδιασμένος με τον λόγο
του Θεού, δεν είναι τίποτα παρά ένα σκουλήκι κυριευμένο από τον Σατανά! Ζύγισε το εξής:
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Πόσα από τα λόγια του Θεού έχουν ριζώσει μέσα σου; Σε ποια πράγματα ζεις σύμφωνα με τον
λόγο του Θεού; Σε ποια πράγματα δεν ζεις σύμφωνα με αυτόν; Αν δεν σε έχει κυριέψει
πλήρως ο λόγος του Θεού, τότε τι ακριβώς έχει καταλάβει την καρδιά σου; Στην
καθημερινότητά σου, ελέγχεσαι από τον Σατανά ή σε κυριεύει ο λόγος του Θεού; Οι
προσευχές σου έχουν ως βάση τον λόγο Του; Έχεις βγει από την αρνητική σου κατάσταση
μέσω της διαφώτισης του λόγου του Θεού; Να θεωρείς τον λόγο του Θεού το θεμέλιο της
ύπαρξής σου —σε αυτό θα πρέπει να εισέλθουν όλοι. Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι παρών
στη ζωή σου, τότε ζεις υπό την επιρροή του σκότους, επαναστατείς ενάντια στον Θεό,
αντιστέκεσαι σ’ Αυτόν και ατιμάζεις το όνομά Του. Η πίστη αυτών των ανθρώπων στον Θεό
είναι σκέτος δόλος και αναστάτωση. Πόση από τη ζωή σου έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο
Του; Πόση από τη ζωή σου δεν έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόσες από τις
απαιτήσεις του λόγου του Θεού έχουν εκπληρωθεί μέσα σου; Πόσες έχουν χαθεί μέσα σου;
Έχεις εξετάσει προσεκτικά αυτά τα πράγματα;
Η διαφυγή από την επιρροή του σκότους απαιτεί και το έργο του Αγίου Πνεύματος και
την πιστή συνεργασία του ανθρώπου. Γιατί λέω πως ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στον σωστό
δρόμο; Οι άνθρωποι που βρίσκονται στον σωστό δρόμο, μπορούν να δώσουν πρώτοι την
καρδιά τους στον Θεό. Για να εισέλθει κανείς σ’ αυτό το μάθημα απαιτείται μεγάλο χρονικό
διάστημα, διότι η ανθρωπότητα ζούσε ανέκαθεν υπό την επιρροή του σκότους και βρισκόταν
υπό τα δεσμά του Σατανά για χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η είσοδος αυτή δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε μια-δυο μέρες μόνο. Έθεσα το ζήτημα αυτό σήμερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μπορέσουν να κατανοήσουν την ίδια τους την κατάσταση· μόλις ο άνθρωπος μπορέσει να
διακρίνει τι είναι η επιρροή του σκότους και τι σημαίνει να ζει κανείς στο φως, τότε η είσοδος
γίνεται πολύ πιο εύκολα. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να γνωρίζεις τι είναι η επιρροή του
Σατανά πριν μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτήν· κατόπιν μόνο θα έχεις τον τρόπο να
απαλλαγείς από αυτήν. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα, αυτό είναι θέμα
των ίδιων των ανθρώπων. Να εισέρχεσαι στα πάντα από μια θετική πλευρά και ποτέ μην
περιμένεις παθητικά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να αποκτηθείς από τον Θεό.
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Στην πίστη του, πρέπει κανείς να επικεντρώνεται στην
πραγματικότητα —το να επιδίδεται σε θρησκευτικά
τελετουργικά δεν είναι πίστη
Πόσα θρησκευτικά έθιμα τηρείς; Πόσες φορές έχεις επαναστατήσει ενάντια στον λόγο
του Θεού και έχεις τραβήξει τον δικό σου δρόμο; Πόσες φορές έχεις κάνει πράξη τον λόγο του
Θεού γιατί πραγματικά λαμβάνεις υπόψη σου τα βάρη Του και θέλεις να εκπληρώσεις τις
επιθυμίες Του; Κατανόησε τον λόγο του Θεού και βάλε τον σε εφαρμογή. Να είσαι ηθικός στις
πράξεις και στις ενέργειές σου. Αυτό δεν είναι συμμόρφωση με κανόνες ή να το πράττεις
απρόθυμα μόνο χάριν εντυπωσιασμού. Αντίθετα, αυτό είναι η πράξη της αλήθειας και η ζωή
σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Μόνο μια τέτοια πράξη ικανοποιεί τον Θεό. Όποια συνήθεια
ευχαριστεί τον Θεό δεν είναι κανόνας, αλλά η πράξη της αλήθειας. Κάποιοι άνθρωποι
αρέσκονται στο να τραβούν την προσοχή πάνω τους. Παρουσία των αδελφών τους, λένε ότι
είναι υπόχρεοι στον Θεό, αλλά πίσω από την πλάτη τους, δεν πράττουν την αλήθεια και
κάνουν το εντελώς αντίθετο. Δεν είναι θρησκόληπτοι Φαρισαίοι; Ο άνθρωπος που αγαπά
πραγματικά τον Θεό και κατέχει την αλήθεια είναι εκείνος που είναι πιστός στον Θεό, αλλά
δεν το αποκαλύπτει έτσι προς τα έξω. Είναι πρόθυμος να πράξει την αλήθεια όταν εγείρονται
ζητήματα και δεν μιλά ή πράττει με τρόπο που πηγαίνει ενάντια στην συνείδησή του.
Επιδεικνύει σοφία όταν προκύπτουν ζητήματα και είναι ηθικός στις ενέργειες του, άσχετα
από τις καταστάσεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι εκείνος που πραγματικά υπηρετεί.
Υπάρχουν κάποιοι που συχνά ανειλικρινώς μιλούν για την υποχρέωσή τους στον Θεό.
Περνούν τις ημέρες τους με τα μέτωπά τους σφραγισμένα με ανησυχία, φέρονται προσποιητά
και προσποιούνται μία καταρρακωμένη έκφραση. Πόσο άθλιο! Αν τους ρωτούσες: «Μπορείς
να μου πεις πώς είσαι υποχρεωμένος στον Θεό;», τότε θα έμεναν άφωνοι. Αν είσαι
αφοσιωμένος στον Θεό, τότε μη μιλάς ανοιχτά περί αυτού· αντ’ αυτού, επίδειξε την αγάπη
σου για τον Θεό μέσω πραγματικής άσκησης, και προσευχήσου σ’ Αυτόν με αληθινή καρδιά.
Εκείνοι που χρησιμοποιούν μόνο λέξεις για να ασχοληθούν με τον Θεό είναι όλοι υποκριτές!
Μερικοί μιλούν για υποχρέωση στον Θεό σε κάθε προσευχή και ξεκινούν να κλαίνε κάθε
φορά που προσεύχονται, ακόμη και χωρίς το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι
άνθρωποι είναι κυριευμένοι από θρησκευτικά τελετουργικά και αντιλήψεις. Ζουν με αυτά τα
τελετουργικά και τις αντιλήψεις πάντοτε, πιστεύοντας ότι τέτοιες πράξεις ευχαριστούν τον
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Θεό και ότι η επιφανειακή ευσέβεια ή τα λυπημένα δάκρυα είναι εκείνα που ο Θεός προτιμά.
Τι καλό μπορεί να βγει από τέτοιους παράλογους ανθρώπους; Για να επιδείξουν την
ταπεινοφροσύνη τους, κάποιοι προσποιούνται ευγένεια όταν μιλούν παρουσία άλλων.
Κάποιοι είναι ηθελημένα δουλοπρεπείς παρουσία άλλων, όπως ένα πρόβατο χωρίς καθόλου
δύναμη. Είναι αυτός ο τρόπος των ανθρώπων του βασιλείου; Ένας άνθρωπος του βασιλείου
πρέπει να είναι ζωντανός και ελεύθερος, αθώος και ανοιχτός, ειλικρινής και αξιαγάπητος,
κάποιος που ζει σε κατάσταση ελευθερίας. Έχει ακεραιότητα και αξιοπρέπεια και μπορεί να
καταθέτει μαρτυρία όπου κι αν πάει. Είναι αγαπητός και από τον Θεό και από τον άνθρωπο.
Όσοι είναι αρχάριοι στην πίστη έχουν πάρα πολλές εξωτερικές πράξεις. Πρέπει πρώτα να
περάσουν από μία περίοδο αντιμετώπισης και σπασίματος. Όσοι έχουν πίστη στον Θεό στην
καρδιά τους δεν είναι εξωτερικά διακριτοί από άλλους, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειές τους
είναι αξιέπαινες από τους άλλους. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να θεωρηθούν ότι
βιώνουν τον λόγο του Θεού. Αν κηρύττεις το ευαγγέλιο κάθε μέρα στον τάδε και στον δείνα
άνθρωπο, φέρνοντάς τους στην σωτηρία, ωστόσο, τελικά, ζεις ακόμη με κανόνες και δόγματα,
τότε δεν μπορείς να φέρεις δόξα στον Θεό. Τέτοιου είδους άνθρωποι είναι θρησκόληπτοι
άνθρωποι και, επίσης, υποκριτές.
Όταν τέτοιοι θρησκόληπτοι άνθρωποι συναθροίζονται, ρωτούν: «Αδελφή, πώς ήσουν
αυτές τις ημέρες;» Εκείνη απαντάει: «Νιώθω υποχρεωμένη στον Θεό και ότι είμαι ανήμπορη
να εκπληρώσω τις επιθυμίες της καρδιάς Του». Κάποιος άλλος λέει: «Κι εγώ είμαι υπόχρεος
στον Θεό και δεν είμαι ικανός να Τον ικανοποιήσω». Και μόνο αυτές οι λίγες προτάσεις και τα
λόγια εκφράζουν τα ελεεινά πράγματα που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Τέτοια λόγια
είναι τα πιο σιχαμερά και υπερβολικά αποκρουστικά. Η φύση τέτοιων ανθρώπων αντιτίθεται
στον Θεό. Όσοι επικεντρώνονται στην πραγματικότητα, μεταφέρουν οτιδήποτε είναι μέσα
στην καρδιά τους και ανοίγουν τις καρδιές τους στην επικοινωνία. Δεν υπάρχει ούτε μία
λάθος εφαρμογή ούτε ευγένειες ούτε κούφιες φιλοφρονήσεις. Είναι πάντοτε ευθείς και δεν
υπακούουν σε επίγειους κανόνες. Υπάρχουν εκείνοι που αρέσκονται να εκδηλώνονται
εξωτερικά, ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνουν. Όταν ο άλλος τραγουδά, αυτός ξεκινά να
χορεύει, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το ρύζι στην κατσαρόλα του έχει ήδη καεί. Τέτοιοι
άνθρωποι δεν είναι θεοσεβούμενοι ή αξιοσέβαστοι και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
επιπόλαιοι. Όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της έλλειψης πραγματικότητας! Όταν μερικοί
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μαζεύονται για να μιλήσουν για τα ζητήματα της ζωής του πνεύματος, παρόλο που δεν μιλούν
για την υποχρέωσή τους στον Θεό, διατηρούν μια πραγματική αγάπη γι’ Αυτόν μέσα στην
καρδιά τους. Η υποχρέωσή σου στον Θεό δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Είσαι
υποχρεωμένος στον Θεό, όχι στον άνθρωπο. Οπότε ποια η χρησιμότητα να μιλάς γι’ αυτό
συνεχώς στους άλλους; Πρέπει να είναι πιο σημαντική για σένα η είσοδος στην
πραγματικότητα, όχι ο εξωτερικός ζήλος ή η επίδειξη.
Τι αντιπροσωπεύουν οι επιφανειακές καλές πράξεις του ανθρώπου; Αντιπροσωπεύουν
την σάρκα και, ακόμη και οι καλύτερες εξωτερικές πράξεις, δεν αντιπροσωπεύουν την ζωή,
μόνο την δική σου ατομική διάθεση. Οι εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου δεν μπορούν να
εκπληρώσουν την επιθυμία του Θεού. Συνεχώς μιλάς για την υποχρέωσή σου στον Θεό,
ωστόσο δεν μπορείς να παρέχεις την ζωή στους άλλους ή να προκαλέσεις τους άλλους να
αγαπήσουν τον Θεό. Το πιστεύεις ότι τέτοιες πράξεις θα ικανοποιήσουν τον Θεό; Πιστεύεις
ότι αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς του Θεού, ότι αυτό είναι εκ του πνεύματος, αλλά στην
πραγματικότητα αυτό είναι παράλογο! Πιστεύεις εκείνο που σε ευχαριστεί και εκείνο που
εύχεσαι είναι εκείνο με το οποίο ευφραίνεται ο Θεός. Μπορεί εκείνο που ευχαριστεί εσένα να
αντανακλά εκείνο που ευχαριστεί τον Θεό; Μπορεί ο χαρακτήρας του ανθρώπου να
αντανακλά τον Θεό; Εκείνο που σε ευχαριστεί είναι ακριβώς εκείνο που ο Θεός αποστρέφεται
και οι συνήθειές σου είναι εκείνες που ο Θεός απεχθάνεται και απορρίπτει. Αν νιώθεις
υποχρεωμένος, τότε πήγαινε και προσευχήσου μπροστά στον Θεό. Δεν είναι ανάγκη να μιλάς
γι’ αυτό στους άλλους. Αν δεν προσεύχεσαι μπροστά στον Θεό και, αντίθετα, τραβάς συνεχώς
την προσοχή πάνω σου παρουσία άλλων, μπορεί αυτό να εκπληρώσει την επιθυμία της
καρδιάς του Θεού; Αν οι πράξεις σου είναι πάντοτε μόνο επιφανειακές, τότε σημαίνει ότι
είσαι ο πιο μάταιος απ’ όλους τους ανθρώπους. Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός που έχει μόνο
επιφανειακές καλές πράξεις, αλλά στερείται της πραγματικότητας; Τέτοιοι άνθρωποι είναι
υποκριτές Φαρισαίοι και θρησκόληπτοι άνθρωποι! Αν εσείς δεν αφήσετε τις εξωτερικές
πράξεις σας και δεν μπορείτε να αλλάξετε, τότε τα στοιχεία της υποκρισίας μέσα σας θα
αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Όσο πιο πολλά τα στοιχεία της υποκρισίας, τόσο περισσότερη
αντίσταση υπάρχει προς τον Θεό και, στο τέλος, τέτοιου είδους άνθρωποι σίγουρα θα
αποπεμφθούν!
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Μόνον αυτοί που γνωρίζουν το έργο του Θεού σήμερα
μπορούν να υπηρετούν τον Θεό
Για να γίνεις μάρτυρας του Θεού και να ντροπιάσεις τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα,
πρέπει να έχεις μια αρχή και μια προϋπόθεση: Να αγαπάς με την καρδιά σου τον Θεό και να
εισέρχεσαι στον λόγο του Θεού. Αν δεν εισέλθεις στον λόγο του Θεού, τότε δεν υπάρχει
τρόπος να ντροπιάσεις τον Σατανά. Όσο εξελίσσεται η ζωή σου, αποκηρύσσεις τον μεγάλο
κόκκινο δράκοντα και τον κάνεις να δεχτεί την απόλυτη ταπείνωση, και μόνο τότε ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας είναι πραγματικά ντροπιασμένος. Όσο περισσότερο πρόθυμος είσαι να
κάνεις πράξη τον λόγο του Θεού, τόσο μεγαλύτερη και η απόδειξη της αγάπης σου για τον
Θεό και της αποστροφής σου για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Όσο περισσότερο υπακούς
στον λόγο του Θεού, τόσο μεγαλύτερη και η απόδειξη του πόθου σου για την αλήθεια. Οι
άνθρωποι που δεν λαχταρούν τον λόγο του Θεού, είναι άνθρωποι χωρίς ζωή. Τέτοιοι
άνθρωποι είναι αυτοί που βρίσκονται έξω απ’ τον λόγο του Θεού και ανήκουν στη θρησκεία.
Οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό, έχουν πιο βαθιά γνώση του λόγου του
Θεού, καθώς τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού. Αν δεν λαχταράς τον λόγο του Θεού, τότε
δεν μπορείς να φας και να πιεις πραγματικά τον λόγο του Θεού. Κι αν δεν γνωρίζεις καθόλου
τον λόγο του Θεού, τότε δεν έχεις κανένα τρόπο να μαρτυρήσεις τον Θεό ή να ευαρεστήσεις
τον Θεό.
Μέσα στην πίστη σου στον Θεό, πώς θα πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό; Θα πρέπει να
γνωρίσεις τον Θεό βασισμένος στον λόγο και το έργο του Θεού σήμερα, χωρίς παρέκκλιση ή
πλάνη, και, προ πάντων, θα πρέπει να γνωρίσεις το έργο του Θεού. Αυτό είναι το θεμέλιο της
γνώσης του Θεού. Όλες αυτές οι διάφορες πλάνες που στερούνται μια καθαρή αποδοχή του
λόγου του Θεού, είναι θρησκευτικές αντιλήψεις, και η αποδοχή τους αποτελεί παρέκκλιση και
είναι εσφαλμένη. Η μεγαλύτερη δεξιότητα των θρησκευτικών προσωπικοτήτων είναι να
παίρνουν τον λόγο του Θεού που έγινε αποδεκτός στο παρελθόν και να τον αντιπαραβάλουν
με τον λόγο του Θεού σήμερα. Αν, όταν υπηρετείς τον Θεό του σήμερα, προσκολλείσαι στα
πράγματα που διαφωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα στο παρελθόν, τότε η υπηρεσία σου θα
προκαλέσει διακοπή και η πράξη σου θα είναι ξεπερασμένη και τίποτα περισσότερο από μια
θρησκευτική τελετή. Αν πιστεύεις ότι αυτοί που υπηρετούν τον Θεό πρέπει να είναι εξωτερικά
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ταπεινοί και υπομονετικοί… κι αν κάνεις πράξη μια τέτοιου είδους γνώση σήμερα, τότε μια
τέτοια γνώση είναι θρησκευτική αντίληψη, και μια τέτοια πράξη έχει γίνει υποκριτική
παράσταση. Οι «θρησκευτικές αντιλήψεις» αναφέρονται σε πράγματα που είναι
απαρχαιωμένα και ξεπερασμένα (συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής του λόγου που
ειπώθηκε στο παρελθόν από τον Θεό και του φωτός που αποκαλύφθηκε απευθείας από το
Άγιο Πνεύμα), κι αν γίνουν πράξη σήμερα, τότε διακόπτουν το έργο του Θεού και δεν
ωφελούν τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να διώξει από μέσα του αυτά τα πράγματα
που ανήκουν στις θρησκευτικές αντιλήψεις, τότε αυτά θα γίνουν μεγάλο εμπόδιο στην
υπηρεσία του ανθρώπου προς τον Θεό. Οι άνθρωποι με θρησκευτικές αντιλήψεις δεν έχουν
κανένα τρόπο να ακολουθήσουν τα βήματα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Μένουν ένα
βήμα πίσω, κι έπειτα δύο, διότι αυτές οι θρησκευτικές αντιλήψεις κάνουν τον άνθρωπο να
γίνει εξαιρετικά αυτάρεσκος και αλαζονικός. Ο Θεός δε νιώθει καμιά νοσταλγία για ό,τι είπε
και έκανε στο παρελθόν. Αν είναι ξεπερασμένο, τότε το εξαλείφει. Είσαι σίγουρα σε θέση να
αφήσεις τις αντιλήψεις σου; Αν είσαι προσκολλημένος στο λόγο του Θεού που ειπώθηκε στο
παρελθόν, αυτό αποδεικνύει πως γνωρίζεις το έργο του Θεού; Αν δεν μπορείς να δεχτείς το
φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα, και, αντ’ αυτού, προσκολλείσαι στο φως του παρελθόντος,
μπορεί αυτό να αποδείξει ότι ακολουθείς τα βήματα του Θεού; Ακόμα δεν μπορείς να αφήσεις
τις θρησκευτικές αντιλήψεις; Αν ισχύει αυτό, τότε θα γίνεις κάποιος που αντιτάσσεται στον
Θεό.
Αν ο άνθρωπος μπορεί να αφήσει τις θρησκευτικές αντιλήψεις, τότε δεν θα χρησιμοποιεί
το μυαλό του για να ζυγίζει τον λόγο και το έργο του Θεού σήμερα και, αντ’ αυτού, θα
υπακούει αμέσως. Παρόλο που το έργο του Θεού σήμερα είναι προφανώς διαφορετικό απ’
αυτό του παρελθόντος, μπορείς να αφήσεις τις απόψεις του παρελθόντος και να υπακούσεις
αμέσως στο έργο του Θεού σήμερα. Αν είσαι ικανός μιας τέτοιας γνώσης ώστε να δίνεις
εξέχουσα θέση στο έργο του Θεού σήμερα, ανεξαρτήτως από το πώς Αυτός ενήργησε στο
παρελθόν, τότε είσαι κάποιος που έχει αφήσει τις αντιλήψεις του, που υπακούει στον Θεό, και
που μπορεί να υπακούει στο έργο και στον λόγο του Θεού και να ακολουθεί τα βήματα του
Θεού. Έτσι, θα είσαι κάποιος που υπακούει πραγματικά στον Θεό. Δεν αναλύεις ούτε ελέγχεις
εξονυχιστικά το έργο του Θεού. Είναι σαν να έχει ξεχάσει ο Θεός το προηγούμενο έργο Του κι
εσύ επίσης. Το παρόν είναι παρόν και το παρελθόν είναι παρελθόν. Και, καθώς ο Θεός
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σήμερα έχει αφήσει στην άκρη αυτό που Εκείνος έκανε στο παρελθόν, έτσι κι εσύ δεν θα
πρέπει να κολλάς σ’ αυτό. Μόνο τότε θα είσαι κάποιος που υπακούει απόλυτα στον Θεό κι
έχει εγκαταλείψει εντελώς τις θρησκευτικές του αντιλήψεις.
Επειδή υπάρχουν πάντοτε νέες εξελίξεις στο έργο του Θεού, υπάρχει έργο που παλιώνει
και απαρχαιώνεται καθώς δημιουργείται νέο έργο. Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι έργου, το
παλιό και το νέο, δεν είναι αντικρουόμενοι, αλλά συμπληρωματικοί· κάθε βήμα ακολουθεί το
προηγούμενο. Επειδή, όμως, υπάρχει καινούριο έργο, τα προηγούμενα έργα πρέπει, φυσικά,
να μπουν στην άκρη. Για παράδειγμα, μερικές από τις πατροπαράδοτες πρακτικές και τα
συνηθισμένα γνωμικά του ανθρώπου, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τις διδαχές
του ανθρώπου, έχουν διαμορφώσει κάθε είδους αντιλήψεις στο μυαλό του ανθρώπου. Το
γεγονός ότι ο Θεός δεν έχει ακόμα αποκαλύψει πλήρως το πραγματικό Του πρόσωπο και την
έμφυτη διάθεσή Του στον άνθρωπο, και παράλληλα, η διάδοση, για πολλά χρόνια,
παραδοσιακών θεωριών από την αρχαιότητα, ευνοεί ακόμα περισσότερο τη διαμόρφωση
τέτοιων αντιλήψεων από τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά την πορεία της
πίστης του ανθρώπου στον Θεό, η επιρροή διαφόρων αντιλήψεων έχει οδηγήσει στη συνεχή
διαμόρφωση και εξέλιξη κάθε λογής κατανόησης για τον Θεό μέσα από τις αντιλήψεις που
έχουν οι άνθρωποι, γεγονός το οποίο έχει κάνει πολλούς θρησκευόμενους ανθρώπους που
υπηρετούν τον Θεό να γίνουν εχθροί Του. Κι έτσι, όσο πιο δυνατές οι θρησκευτικές
αντιλήψεις του ανθρώπου, τόσο περισσότερο αντιτάσσονται στον Θεό, και τόσο περισσότερο
γίνονται εχθροί του Θεού. Το έργο του Θεού είναι πάντοτε καινούριο και ποτέ παλιό, ενώ
ποτέ δεν αποτελεί δόγμα. Αντιθέτως, συνεχώς αλλάζει και ανανεώνεται, σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό. Αυτό το έργο αποτελεί έκφραση της έμφυτης διάθεσης του ίδιου του Θεού.
Επίσης, αποτελεί εγγενή αρχή του έργου του Θεού κι ένα από τα μέσα με τα οποία ο Θεός
ολοκληρώνει τη διαχείρισή Του. Αν ο Θεός δεν λειτουργούσε μ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος
δεν θα άλλαζε, ούτε θα μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό, ενώ ο Σατανάς δεν θα μπορούσε να
συντριβεί. Έτσι, στο έργο Του συνεχώς συμβαίνουν αλλαγές που φαίνονται αλλοπρόσαλλες,
αλλά που στην πραγματικότητα είναι περιοδικές. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο ο άνθρωπος
πιστεύει στον Θεό είναι αρκετά διαφορετικός. Αυτός προσκολλάται στα παλιά, οικεία
δόγματα και συστήματα και, όσο πιο παλιά είναι, τόσο πιο ευπρόσδεκτα γι’ αυτόν. Πώς θα
μπορούσε ο ανόητος νους του ανθρώπου, ένας νους αδιάλλακτος σαν την πέτρα, να δεχτεί ένα
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τόσο ακατάληπτο νέο έργο και λόγο του Θεού; Ο άνθρωπος απεχθάνεται τον Θεό που είναι
πάντα νέος και ποτέ παλιός· του αρέσει μόνον ο παλιός Θεός που είναι γερασμένος, έχει
άσπρα μαλλιά και είναι στάσιμος. Έτσι, επειδή Θεός και άνθρωπος έχουν τις δικές τους
προτιμήσεις, ο άνθρωπος έχει γίνει εχθρός του Θεού. Πολλές απ’ αυτές τις αντιφάσεις
εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη και σήμερα, σε μια εποχή που ο Θεός συνεχίζει να κάνει
νέο έργο για σχεδόν έξι χιλιάδες χρόνια. Η κατάσταση, λοιπόν, για τον άνθρωπο είναι
απελπιστική. Ίσως εξαιτίας της ισχυρογνωμοσύνης του ανθρώπου, ή εξαιτίας του
απαραβίαστου των διαχειριστικών διαταγμάτων του Θεού από κάθε άνθρωπο. Όμως, εκείνοι
οι κληρικοί, άνδρες και γυναίκες, εξακολουθούν να προσκολλώνται σε μουχλιασμένα, παλιά
βιβλία και χαρτιά, ενώ ο Θεός συνεχίζει με το ανολοκλήρωτο έργο Του της διαχείρισης σαν να
μην έχει κανέναν στο πλευρό Του. Αν και αυτές οι αντιφάσεις προκαλούν εχθρότητα μεταξύ
Θεού κι ανθρώπου, και μάλιστα είναι ασυμβίβαστες, ο Θεός δεν τους δίνει καμιά προσοχή,
σαν να μην υπάρχουν ακόμη κι αν είναι εκεί. Ο άνθρωπος, όμως, συνεχίζει να εμμένει στα
πιστεύω και τις αντιλήψεις του και δεν τα αφήνει ποτέ. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι αυτονόητο:
Παρόλο που ο άνθρωπος δεν παρεκκλίνει απ’ τη θέση του, τα πόδια του Θεού κινούνται
συνεχώς κι Αυτός αλλάζει θέση σύμφωνα με το περιβάλλον. Κι έτσι, στο τέλος, ο άνθρωπος
είναι αυτός που θα νικηθεί χωρίς να δώσει μάχη. Ο Θεός, εν τω μεταξύ, είναι ο μεγαλύτερος
πολέμιος όλων των εχθρών Του που έχουν νικηθεί κι επίσης ο πρωταθλητής ανάμεσα σ’
αυτούς από το ανθρώπινο είδος που έχουν νικηθεί και σ’ αυτούς που δεν έχουν ακόμη νικηθεί.
Ποιος μπορεί να αναμετρηθεί με τον Θεό και να νικήσει; Οι αντιλήψεις του ανθρώπου
μοιάζουν να προέρχονται απ’ τον Θεό, διότι πολλές απ’ αυτές γεννήθηκαν μετά το έργο του
Θεού. Εντούτοις, εξαιτίας αυτού, ο Θεός δεν συγχωρεί τον άνθρωπο, ούτε προσφέρει
πλουσιοπάροχα επαίνους στον άνθρωπο που παράγει προϊόντα «για τον Θεό», στον απόηχο
του έργου Του, τα οποία βρίσκονται εκτός του έργου Του. Αντιθέτως, είναι τρομερά
αηδιασμένος από τις αντιλήψεις και τις παλιές, θρησκοληπτικές δοξασίες του ανθρώπου, ενώ
δεν σκοπεύει μάλιστα ούτε να παραδεχτεί την ημερομηνία που αυτές οι αντιλήψεις
πρωτοεμφανίστηκαν. Δεν δέχεται καθόλου ότι αυτές οι αντιλήψεις προκλήθηκαν απ’ το έργο
Του, καθώς οι αντιλήψεις του ανθρώπου διαδίδονται από τον άνθρωπο. Πηγή τους είναι οι
σκέψεις και ο νους του ανθρώπου και δεν προέρχονται απ’ τον Θεό, αλλά απ’ τον Σατανά.
Πρόθεση του Θεού για το έργο Του ήταν πάντα να είναι νέο και ζωντανό, όχι παλιό και νεκρό,
κι αυτό στο οποίο Αυτός κάνει τον άνθρωπο να παραμένει σταθερός, ποικίλει ανάλογα με τις
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εποχές και περιόδους και δεν είναι αιώνιο και αμετάβλητο. Αυτό συμβαίνει, διότι Αυτός είναι
ένας Θεός που κάνει τον άνθρωπο να ζει και να είναι καινούριος, σε αντίθεση μ’ ένα διάβολο
που κάνει τον άνθρωπο να πεθαίνει και να είναι παλιός. Ακόμα δεν το καταλαβαίνετε; Έχεις
αντιλήψεις για τον Θεό και αδυνατείς να τις αφήσεις, γιατί είσαι στενόμυαλος. Αυτό δεν
συμβαίνει επειδή το έργο του Θεού περιέχει ελάχιστη λογική, ή επειδή το έργο του Θεού
αποκλίνει από τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά κι ούτε επειδή ο Θεός είναι πάντα αμελής στα
καθήκοντά Του. Το ότι δεν μπορείς να αφήσεις τις αντιλήψεις σου, είναι εξαιτίας της μεγάλης
έλλειψης υπακοής σ’ εσένα κι επειδή δεν έχεις την παραμικρή ομοιότητα με πλάσμα του
Θεού, κι όχι επειδή ο Θεός κάνει τα πράγματα δύσκολα για σένα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει
προκληθεί από εσένα και δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Κάθε ταλαιπωρία και κακοτυχία
προκαλείται απ’ τον άνθρωπο. Οι προθέσεις του Θεού είναι πάντα καλές. Δεν θέλει να σε
κάνει να δημιουργείς αντιλήψεις, αλλά θέλει για σένα, με τα χρόνια, να αλλάζεις και να
ανανεώνεσαι. Ωστόσο, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μέρα από τη νύχτα και πάντα ελέγχεις
εξονυχιστικά ή αναλύεις. Δεν είναι ότι ο Θεός κάνει τα πράγματα δύσκολα για σένα, αλλά εσύ
δεν σέβεσαι τον Θεό και η ανυπακοή σου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα μικροσκοπικό
δημιουργημένο ον που τολμά να πάρει ένα ασήμαντο μέρος απ’ αυτό που προηγουμένως είχε
δοθεί απ’ τον Θεό, και στη συνέχεια, το μεταστρέφει και το χρησιμοποιεί προκειμένου να
επιτεθεί στον Θεό —αυτή δεν είναι άραγε η ανυπακοή του ανθρώπου; Οι άνθρωποι, είναι
εύλογο να πει κανείς, στερούνται παντελώς τα προσόντα να εκφράσουν τις απόψεις τους
ενώπιον του Θεού, πόσο δε μάλλον, διαθέτουν τα προσόντα να περιφέρονται επιδεικνύοντας
την άχρηστη, βρομερή, σάπια, γλαφυρή γλωσσική τους έκφρασή τους κατά βούληση —για να
μην πούμε τίποτα γι’ αυτές τις μουχλιασμένες αντιλήψεις. Μήπως αυτές δεν είναι ακόμη πιο
άχρηστες;
Κάποιος που πραγματικά υπηρετεί τον Θεό, είναι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του
Θεού, έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, και που μπορεί να εγκαταλείψει τις
θρησκευτικές του αντιλήψεις. Αν θέλεις να είναι γόνιμη η βρώση και η πόση των λόγων του
Θεού, τότε πρέπει να εγκαταλείψεις τις θρησκευτικές σου αντιλήψεις. Αν θέλεις να
υπηρετήσεις τον Θεό, τότε είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο να εγκαταλείψεις πρώτα τις
θρησκευτικές αντιλήψεις και να υπακούς στα λόγια του Θεού στα πάντα. Αυτό πρέπει να
διαθέτει κάποιος που υπηρετεί τον Θεό. Αν σου λείπει αυτό το στοιχείο, ενόσω προσφέρεις
997

την υπηρεσία σου, θα προκαλείς διακοπές και διαταραχές. Κι αν συνεχίσεις να διατηρείς τις
αντιλήψεις σου, τότε αναπόφευκτα ο Θεός θα σε τσακίσει, ώστε να μη σηκωθείς ποτέ ξανά.
Πάρε για παράδειγμα το παρόν. Πολλοί από τους λόγους και τα έργα τού σήμερα είναι
ασυμβίβαστα με τη Βίβλο και ασυμβίβαστα με το προηγούμενο έργο που πραγματοποίησε ο
Θεός, κι αν δεν επιθυμείς να υπακούσεις, τότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσεις. Αν θέλεις
να υπηρετείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταλείψεις τις
θρησκευτικές αντιλήψεις και να διορθώσεις τις δικές σου απόψεις. Πολλά απ’ αυτά που
λέγονται στο μέλλον, θα είναι ασυμβίβαστα με ό,τι ειπώθηκε στο παρελθόν, κι αν δεν έχεις τη
διάθεση να υπακούσεις, δεν θα μπορείς να βαδίσεις στο μονοπάτι που ξανοίγεται μπροστά.
Αν μια από τις μεθόδους εργασίας του Θεού ριζώσει μέσα σου και δεν την αφήσεις ποτέ, τότε
η μέθοδος αυτή θα γίνει θρησκευτική αντίληψή σου. Αν αυτό που είναι ο Θεός ριζώσει μέσα
σου, τότε έχεις φτάσει στην αλήθεια. Κι αν ο λόγος και η αλήθεια του Θεού είναι ικανά να
γίνουν η ζωή σου, τότε δεν θα έχεις πια αντιλήψεις για τον Θεό. Αυτοί που κατέχουν μια
πραγματική γνώση του Θεού, δεν θα έχουν αντιλήψεις και δεν θα συμμορφώνονται με κάποιο
δόγμα.
Θέσε στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις για να παραμείνεις σε εγρήγορση:
1. Η γνώση που έχεις μέσα σου παρεμβαίνει στην υπηρεσία σου προς τον Θεό;
2. Πόσες θρησκευτικές πρακτικές υπάρχουν στην καθημερινότητά σου; Αν δίνεις μόνο
την εντύπωση του ευσεβή, αυτό σημαίνει ότι η ζωή σου έχει μεγαλώσει και ωριμάσει;
3. Όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, μπορείς να εγκαταλείψεις τις θρησκευτικές
σου αντιλήψεις;
4. Όταν προσεύχεσαι, μπορείς να το κάνεις απαλλαγμένος από θρησκευτικά
τελετουργικά;
5. Είσαι κάποιος που είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό;
6. Πόση από τη γνώση σου για τον Θεό περιέχει θρησκευτικές αντιλήψεις;
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Η γνήσια αγάπη για τον Θεό είναι αυθόρμητη
Όλοι οι άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε εξευγενισμό χάρη στα λόγια του Θεού. Εάν δεν
είχε ενσαρκωθεί ο Θεός, είναι βέβαιο ότι η ανθρωπότητα δεν θα είχε την ευλογία του να
υποφέρει μέσω αυτού του εξευγενισμού. Για να το θέσω διαφορετικά, όλοι εκείνοι που είναι
σε θέση να δεχτούν τις δοκιμασίες των λόγων του Θεού είναι ευλογημένοι. Με βάση το
έμφυτο επίπεδο των ανθρώπων, τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους απέναντι στον Θεό,
δεν αξίζουν να λάβουν αυτού του είδους τον εξευγενισμό. Έχουν απολαύσει αυτήν την
ευλογία επειδή έχουν εξυψωθεί από τον Θεό. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να λένε ότι δεν ήταν
άξιοι να δουν το πρόσωπο του Θεού ούτε να ακούσουν τα λόγια Του. Σήμερα, το γεγονός ότι
οι άνθρωποι έχουν λάβει τον εξευγενισμό των λόγων Του οφείλεται εξ ολοκλήρου στην
εξύψωση και στο έλεος του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία του κάθε ατόμου που γεννιέται κατά
τις έσχατες ημέρες —εσείς το έχετε βιώσει αυτό προσωπικά; Οι πτυχές στις οποίες οι
άνθρωποι θα πρέπει να βιώνουν βάσανα και αναποδιές καθορίζονται από τον Θεό —δεν
βασίζονται στις απαιτήσεις των ίδιων των ανθρώπων. Αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη
αλήθεια. Κάθε πιστός θα πρέπει να έχει την ικανότητα να δέχεται τις δοκιμασίες των λόγων
του Θεού και να υποφέρει διαμέσου των λόγων Του. Το κατανοείτε αυτό ξεκάθαρα; Συνεπώς,
σε αντάλλαγμα για τα βάσανα που έχεις υποστεί, έχεις λάβει τις σημερινές ευλογίες· αν δεν
υποφέρεις για τον Θεό, δεν μπορείς να κερδίσεις τον έπαινό Του. Ίσως να παραπονέθηκες
στο παρελθόν, αλλά, όσο κι αν παραπονέθηκες, ο Θεός δεν το θυμάται αυτό για σένα. Το
σήμερα έχει έρθει και δεν υπάρχει λόγος να διερευνά κανείς τα ζητήματα του χθες.
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι προσπαθούν να αγαπήσουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν. Τότε,
όταν ακούν ότι ο Θεός πρόκειται να φύγει, νιώθουν ξαφνικά αγάπη για Εκείνον. Μερικοί
άνθρωποι δεν κάνουν γενικά πράξη την αλήθεια, κι όταν ακούνε ότι ο Θεός πρόκειται να
φύγει θυμωμένος, έρχονται ενώπιόν Του και προσεύχονται: «Ω, Θεέ μου! Σε παρακαλώ, μη
φύγεις. Δώσε μου μια ευκαιρία! Θεέ μου! Δεν Σε ικανοποίησα στο παρελθόν· Σου είμαι
υπόχρεος και Σου έχω αντισταθεί. Σήμερα είμαι πρόθυμος να προσφέρω πλήρως το σώμα και
την καρδιά μου, έτσι ώστε να μπορέσω τελικά να Σε ικανοποιήσω και να Σε αγαπήσω. Δεν θα
έχω ξανά αυτήν την ευκαιρία». Έχεις κάνει τέτοιου είδους προσευχή; Όταν κάποιος
προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, οφείλεται στο ότι η συνείδησή του έχει αφυπνιστεί από τα
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λόγια του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι απαθείς κι αργόστροφοι. Υποβάλλονται σε παίδευση
και εξευγενισμό, αλλά δεν γνωρίζουν τι προσπαθεί να επιτύχει ο Θεός μέσων αυτών. Εάν ο
Θεός δεν εργαζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να τελούν υπό
σύγχυση· κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εμπνεύσει πνευματικά συναισθήματα στις
καρδιές των ανθρώπων. Μόνο τα λόγια του Θεού, τα οποία κρίνουν και αποκαλύπτουν τους
ανθρώπους, μπορούν να αποφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, τα πάντα επιτυγχάνονται και
εκπληρώνονται χάρη στα λόγια του Θεού, και το γεγονός ότι έχει αφυπνιστεί η αγάπη της
ανθρωπότητας για τον Θεό οφείλεται αποκλειστικά στα λόγια Του. Η αγάπη για τον Θεό, η
οποία βασίζεται αποκλειστικά στη συνείδηση του ανθρώπου, δεν θα αποφέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι δεν στήριζαν την αγάπη τους για τον Θεό στη
συνείδησή τους; Υπήρχε άραγε έστω κι ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό με δική του
πρωτοβουλία; Οι άνθρωποι έχουν αγαπήσει τον Θεό αποκλειστικά και μόνο μέσω της
ενθάρρυνσης των λόγων του Θεού. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Ακολουθώ τον Θεό για τόσο
πολλά χρόνια κι έχω απολαύσει τόσο πολλή από τη χάρη Του, τόσο πολλές ευλογίες. Έχω
υποβληθεί σε εξευγενισμό και κρίση από τα λόγια Του. Έτσι, έχω φτάσει στο σημείο να
κατανοώ πολλά και έχω δει την αγάπη του Θεού. Πρέπει να Τον ευχαριστήσω, πρέπει να Του
ανταποδώσω τη χάρη Του. Θα ικανοποιήσω τον Θεό με τον θάνατο και θα στηρίξω την αγάπη
μου γι’ Αυτόν στη συνείδησή μου». Αν οι άνθρωποι ακούν μόνο τα συναισθήματα της
συνείδησής τους, δεν θα μπορέσουν να νιώσουν το κάλλος του Θεού. Αν βασίζονται μόνο στη
συνείδησή τους, η αγάπη τους για τον Θεό θα είναι αδύναμη. Αν μιλάς μόνο για την
ανταπόδοση της χάρης και της αγάπης του Θεού, δεν θα έχεις κανένα κίνητρο στην αγάπη
σου προς Αυτόν· το να Τον αγαπάς με βάση τα συναισθήματα της συνείδησής σου είναι μια
παθητική προσέγγιση. Γιατί λέω ότι είναι μια παθητική προσέγγιση; Πρόκειται για πρακτικό
ζήτημα. Τι είδους αγάπη είναι η αγάπη σας για τον Θεό; Δεν είναι μια αγάπη κατά την οποία
απλώς κοροϊδεύετε τον Θεό και ενεργείτε μηχανικά γι’ Αυτόν; Οι περισσότεροι άνθρωποι
πιστεύουν ότι εφόσον δεν υπάρχει κάποια ανταμοιβή για την αγάπη προς τον Θεό και εφόσον
κανείς θα παιδεύεται ακριβώς το ίδιο επειδή δεν Τον αγαπάει, τότε, σε γενικές γραμμές,
αρκεί απλώς οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν. Έτσι, το να αγαπά κανείς τον Θεό και να
ανταποδίδει την αγάπη Του με βάση τα συναισθήματα της συνείδησής του είναι μια παθητική
προσέγγιση, και δεν είναι αγάπη για τον Θεό που πηγάζει αυθόρμητα από καρδιάς. Η αγάπη
για τον Θεό θα πρέπει να είναι ένα γνήσιο συναίσθημα που πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς
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ενός ανθρώπου. Μερικοί λένε: «Εγώ ο ίδιος είμαι πρόθυμος να αναζητήσω τον Θεό και να Τον
ακολουθήσω. Τώρα, ακόμη κι αν ο Θεός θέλει να με εγκαταλείψει, εγώ και πάλι θα Τον
ακολουθώ. Είτε με θέλει είτε όχι, εγώ θα εξακολουθώ να Τον αγαπώ και, στο τέλος, πρέπει να
Τον κερδίσω. Προσφέρω την καρδιά μου στον Θεό και, ανεξάρτητα από το τι κάνει Εκείνος,
εγώ θα Τον ακολουθώ για όλη μου τη ζωή. Ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να αγαπώ τον Θεό και
πρέπει να Τον κερδίσω· δεν θα ησυχάσω έως ότου Τον έχω κερδίσει». Έχεις αυτού του είδους
την αποφασιστικότητα;
Το μονοπάτι της πίστης στον Θεό είναι ακριβώς το ίδιο με το μονοπάτι της αγάπης προς
Αυτόν. Εάν πιστεύεις σ’ Αυτόν, πρέπει να Tον αγαπάς· ωστόσο, η αγάπη προς Αυτόν δεν
αναφέρεται μόνο στην ανταπόδοση της αγάπης Του ή στο να Τον αγαπάς με βάση τα
συναισθήματα της συνείδησής σου —είναι μια αγνή αγάπη για τον Θεό. Υπάρχουν φορές που
οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να νιώθουν την αγάπη του Θεού στηριζόμενοι αποκλειστικά
στη συνείδησή τους. Γιατί έλεγα ανέκαθεν: «Είθε το Πνεύμα του Θεού να συγκινήσει το
πνεύμα μας»; Γιατί δεν έκανα λόγο για τη συγκίνηση της συνείδησης των ανθρώπων ώστε να
αγαπήσουν τον Θεό; Επειδή η συνείδηση των ανθρώπων δεν μπορεί να νιώσει το κάλλος του
Θεού. Αν δεν έχεις πειστεί από αυτά τα λόγια, προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις τη συνείδησή
σου για να νιώσεις την αγάπη Του. Μπορεί να έχεις λίγη θέληση εκείνη τη στιγμή, αλλά θα
εξαφανιστεί γρήγορα. Εάν νιώθεις το κάλλος του Θεού μόνο με τη συνείδησή σου, θα έχεις
θέληση όταν προσεύχεσαι, αλλά πολύ γρήγορα θα εξασθενεί, θα εξαφανίζεται. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Εάν χρησιμοποιείς μόνο τη συνείδησή σου, δεν θα είσαι σε θέση να
αφυπνίσεις την αγάπη σου για τον Θεό· όταν αισθάνεσαι πραγματικά το κάλλος του Θεού μες
στην καρδιά σου, το πνεύμα σου θα συγκινείται από Αυτόν, και μόνο εκείνη τη στιγμή θα
μπορεί η συνείδησή σου να παίξει τον αρχικό της ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι μόνο όταν ο Θεός
συγκινεί το πνεύμα του ανθρώπου και ο άνθρωπος έχει γνώση και νιώθει ενθάρρυνση μες
στην καρδιά του, δηλαδή όταν έχει αποκτήσει εμπειρία, θα είναι σε θέση να αγαπά
αποτελεσματικά τον Θεό με τη συνείδησή του. Το να αγαπάς τον Θεό με τη συνείδησή σου
δεν είναι εσφαλμένο —πρόκειται για τον χαμηλότερο βαθμό αγάπης προς τον Θεό. Η αγάπη
που «μόλις και μετά βίας δικαιώνει τη χάρη του Θεού» απλώς δεν θα ωθήσει τον άνθρωπο να
εισέλθει ενεργά. Όταν οι άνθρωποι αποκτούν μέρος του έργου του Αγίου Πνεύματος, όταν
βλέπουν και νιώθουν, δηλαδή, την αγάπη του Θεού στην πρακτική τους εμπειρία, όταν έχουν
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κάποια γνώση του Θεού και βλέπουν πραγματικά πως ο Θεός αξίζει τόσο την αγάπη της
ανθρωπότητας, όπως και βλέπουν πόσο αξιαγάπητος είναι, τότε μόνο είναι σε θέση να
αγαπούν αληθινά τον Θεό.
Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τον Θεό με την καρδιά τους, όταν η καρδιά τους
είναι σε θέση να στραφεί πλήρως σ’ Αυτόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα στην αγάπη του
ανθρώπου για τον Θεό. Αν θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό, πρέπει πρώτα να είσαι σε θέση να
στρέψεις την καρδιά σου σ’ Αυτόν. Τι σημαίνει να στρέφεις την καρδιά σου στον Θεό; Αυτό
συμβαίνει όταν όλα όσα επιδιώκεις στην καρδιά σου είναι για χάρη της αγάπης προς τον Θεό
και της απόκτησης του Θεού. Αυτό δείχνει ότι έχεις στρέψει πλήρως την καρδιά σου στον Θεό.
Εκτός από τον Θεό και τα λόγια Του, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα άλλο μες στην καρδιά σου
(οικογένεια, πλούτος, σύζυγος, παιδιά, κτλ.). Ακόμα κι αν υπάρχει, τέτοια πράγματα δεν
μπορούν να καταλάβουν την καρδιά σου και δεν σκέφτεσαι τις μελλοντικές σου προοπτικές,
παρά μόνο επιδιώκεις την αγάπη για τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή θα έχεις στρέψει πλήρως την
καρδιά σου προς τον Θεό. Ας υποθέσουμε ότι συνεχίζεις να κάνεις σχέδια για τον εαυτό σου
στην καρδιά σου και πάντα επιδιώκεις το προσωπικό σου όφελος, πάντα σκεπτόμενος: «Πότε
μπορώ να κάνω ένα μικρό αίτημα στον Θεό; Πότε θα γίνει η οικογένειά μου πλούσια; Πώς
μπορώ να αποκτήσω ωραία ρούχα;…» Εάν ζεις σε αυτήν την κατάσταση, καταδεικνύεται ότι
η καρδιά σου δεν έχει στραφεί πλήρως στον Θεό. Εάν έχεις μόνο τα λόγια του Θεού στην
καρδιά σου και είσαι σε θέση να προσεύχεσαι στον Θεό και να έρχεσαι κοντά Του ανά πάσα
στιγμή —θαρρείς κι Εκείνος είναι πολύ κοντά σε εσένα, θαρρείς και ο Θεός βρίσκεται μέσα
σου κι εσύ βρίσκεσαι μέσα σε Εκείνον— αν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, τούτο
σημαίνει ότι η καρδιά σου βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Εάν προσεύχεσαι στον Θεό και
τρως και πίνεις από τα λόγια Του κάθε μέρα, σκέφτεσαι πάντα το έργο της εκκλησίας,
νοιάζεσαι για το θέλημα του Θεού, χρησιμοποιείς την καρδιά σου για να Τον αγαπάς αληθινά
και να ικανοποιείς την καρδιά Του, τότε η καρδιά σου θα ανήκει στον Θεό. Εάν η καρδιά σου
καταλαμβάνεται από πολλά άλλα πράγματα, τότε εξακολουθεί να καταλαμβάνεται από τον
Σατανά και δεν έχει στραφεί πραγματικά στον Θεό. Όταν η καρδιά κάποιου έχει στραφεί
πραγματικά προς τον Θεό, τότε εκείνος θα νιώθει γνήσια, αυθόρμητη αγάπη γι’ Αυτόν και θα
είναι σε θέση να νοιάζεται για το έργο του Θεού. Παρόλο που μπορεί και πάλι να έχει στιγμές
ανοησίας και παραλογισμού, δείχνει ενδιαφέρον για τα συμφέροντα του οίκου του Θεού, για
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το έργο Του και για την αλλαγή στη διάθεσή του, και έχει καλές προθέσεις. Μερικοί άνθρωποι
ισχυρίζονται συνεχώς πως ό,τι κάνουν είναι για χάρη της εκκλησίας, ενώ, στην
πραγματικότητα, εργάζονται προς ίδιον όφελος. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν εσφαλμένα κίνητρα.
Είναι διεφθαρμένοι και δόλιοι και τα περισσότερα πράγματα που κάνουν είναι προς ίδιον
όφελος. Αυτού του είδους ο άνθρωπος δεν επιδιώκει την αγάπη για τον Θεό· η καρδιά του
εξακολουθεί να ανήκει στον Σατανά και δεν μπορεί να στραφεί προς τον Θεό. Συνεπώς, ο
Θεός δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να κερδίσει αυτό το είδος ανθρώπου.
Εάν επιθυμείς να αγαπήσεις αληθινά τον Θεό και να αποκτηθείς από Αυτόν, το πρώτο
βήμα είναι να στρέψεις πλήρως την καρδιά σου προς τον Θεό. Σε καθετί που κάνεις, ψάξε
μέσα σου και διερωτήσου: «Το κάνω βασισμένος σε μια καρδιά αγάπης για τον Θεό;
Κρύβεται πίσω του κάποια προσωπική πρόθεση; Κάνοντάς το αυτό, ποιος είναι ο
πραγματικός μου στόχος;» Αν θέλεις να παραδώσεις την καρδιά σου στον Θεό, πρέπει πρώτα
να καθυποτάξεις την καρδιά σου, να εγκαταλείψεις όλες τις προθέσεις σου και να φτάσεις σε
μια κατάσταση όπου να υπάρχεις εξ ολοκλήρου για τον Θεό. Αυτό είναι το μονοπάτι της
άσκησης για να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό. Σε τι αναφέρεται το να καθυποτάσσει
κανείς την καρδιά του; Στο να απαλλάσσεται από τις εξωφρενικές επιθυμίες της σάρκας του
και να μην ποθεί τις ανέσεις και τις ευλογίες του κύρους. Σημαίνει να κάνει κανείς τα πάντα
για να ικανοποιήσει τον Θεό και να φροντίζει η καρδιά του να υπάρχει πλήρως γι’ Αυτόν, και
όχι για τον ίδιο. Αυτό αρκεί.
Η γνήσια αγάπη για τον Θεό προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς· είναι μια αγάπη που
υπάρχει μόνο βάσει της γνώσης του ανθρώπου για τον Θεό. Όταν η καρδιά κάποιου
στρέφεται ολοκληρωτικά προς τον Θεό, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει αγάπη για τον Θεό, αλλά
αυτή η αγάπη δεν είναι απαραιτήτως αγνή και δεν είναι απαραιτήτως πλήρης. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ του να στρέφεται η καρδιά
ενός ατόμου πλήρως προς τον Θεό και του να έχει αυτό το άτομο πραγματική κατανόηση για
τον Θεό και αληθινή λατρεία γι’ Αυτόν. Η οδός δια της οποίας ο άνθρωπος επιτυγχάνει
αληθινή αγάπη προς τον Θεό και φτάνει στο σημείο να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού είναι να
στρέφει την καρδιά του προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει την αληθινή καρδιά του
στον Θεό, αρχίζει να εισέρχεται στην εμπειρία της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η διάθεσή του
αρχίζει να αλλάζει, η αγάπη του για τον Θεό μεγαλώνει βαθμιαία και η γνώση του για τον Θεό
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αυξάνεται κι αυτή σταδιακά. Έτσι, το να στρέψει κανείς την καρδιά του προς τον Θεό είναι
απλώς η προϋπόθεση για να βρεθεί στον σωστό δρόμο της εμπειρίας της ζωής. Όταν οι
άνθρωποι τοποθετούν την καρδιά τους ενώπιον του Θεού, έχουν μόνο μια καρδιά που Τον
λαχταρά, αλλά όχι μια καρδιά που Τον αγαπά, επειδή δεν έχουν κατανόηση περί Αυτού.
Παρόλο που σε αυτήν την περίπτωση έχουν όντως κάποια αγάπη γι’ Αυτόν, αυτή δεν είναι
αυθόρμητη και δεν είναι γνήσια. Αυτό συμβαίνει επειδή οτιδήποτε προέρχεται από τη σάρκα
του ανθρώπου είναι προϊόν συναισθημάτων και δεν προέρχεται από αληθινή κατανόηση.
Είναι απλώς μια στιγμιαία παρόρμηση και δεν μπορεί να οδηγήσει σε μακρόβια λατρεία.
Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν κατανόηση του Θεού, μπορούν να Τον αγαπούν μόνο με βάση τις
προτιμήσεις τους και τις προσωπικές αντιλήψεις τους· αυτό το είδος αγάπης δεν μπορεί να
λέγεται αυθόρμητη αγάπη, ούτε μπορεί να λέγεται γνήσια αγάπη. Η καρδιά ενός ανθρώπου
μπορεί να στρέφεται πραγματικά προς τον Θεό και να είναι ικανή να σκέφτεται τα
συμφέροντα του Θεού στα πάντα, αλλά αν εκείνος δεν έχει καμία κατανόηση του Θεού, δεν
θα είναι ικανός να έχει πραγματικά αυθόρμητη αγάπη. Το μόνο που θα μπορεί να κάνει είναι
να εκπληρώνει κάποιες λειτουργίες για την εκκλησία ή να εκτελεί ένα μέρος του καθήκοντός
του, αλλά θα το κάνει χωρίς βάση. Η διάθεση ενός τέτοιου ανθρώπου είναι δύσκολο να
αλλάξει· τέτοιοι άνθρωποι είτε δεν επιδιώκουν την αλήθεια είτε δεν την καταλαβαίνουν.
Ακόμα κι αν κάποιος στρέψει την καρδιά του πλήρως προς τον Θεό, αυτό δεν σημαίνει ότι η
αγάπη που έχει στην καρδιά του για τον Θεό είναι απολύτως αγνή, διότι εκείνοι που έχουν τον
Θεό στην καρδιά τους δεν έχουν απαραιτήτως αγάπη για τον Θεό στην καρδιά τους. Αυτό
συνιστά τη διάκριση ανάμεσα σε κάποιον που επιδιώκει και σε κάποιον που δεν επιδιώκει να
κατανοήσει τον Θεό. Μόλις ένας άνθρωπος Τον έχει κατανοήσει, αυτό δείχνει ότι η καρδιά
του έχει στραφεί πλήρως προς τον Θεό, δείχνει ότι η γνήσια αγάπη που έχει για τον Θεό μες
στην καρδιά του είναι αυθόρμητη. Μόνο αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν τον Θεό στην
καρδιά τους. Το να στρέψει κανείς την καρδιά του προς τον Θεό είναι προϋπόθεση για να
μπει στον σωστό δρόμο, για να κατανοήσει τον Θεό και να επιτύχει την αγάπη προς τον Θεό.
Δεν αποτελεί σημάδι ότι ολοκληρώνει το καθήκον του να αγαπάει τον Θεό, ούτε αποτελεί
σημάδι ότι έχει γνήσια αγάπη γι’ Αυτόν. Ο μόνος τρόπος για να επιτύχει κάποιος γνήσια
αγάπη για τον Θεό είναι να στρέψει την καρδιά του προς Αυτόν, το οποίο είναι επίσης το
πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει κανείς ως ένα από τα δημιουργήματά Του. Όσοι αγαπούν
τον Θεό είναι όλοι άνθρωποι που επιδιώκουν τη ζωή, δηλαδή άνθρωποι που επιδιώκουν την
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αλήθεια και θέλουν πραγματικά τον Θεό· όλοι τους έχουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος
και έχουν συγκινηθεί από Αυτό. Είναι όλοι τους σε θέση να αποκτήσουν την καθοδήγηση του
Θεού.
Όταν είναι κανείς σε θέση να αισθάνεται υπόχρεος στον Θεό, αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι έχει συγκινηθεί από το Πνεύμα· όσοι αισθάνονται έτσι τείνουν να έχουν μια
καρδιά που λαχταρά, και θα είναι σε θέση να επιδιώξουν την είσοδο στη ζωή. Αλλά αν
σταματήσεις σε ένα συγκεκριμένο βήμα, δεν θα μπορείς να πας βαθύτερα· εξακολουθεί να
υπάρχει ο κίνδυνος να πιαστείς στα δίχτυα του Σατανά και, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα
βρεθείς αιχμάλωτος του Σατανά. Η φώτιση του Θεού δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους
να γνωρίσουν τον εαυτό τους και, στη συνέχεια, να νιώσουν το χρέος τους στον Θεό·
καθίστανται πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί Του και να αποβάλουν τα πράγματα που δεν
Τον ευχαριστούν. Αυτή είναι η αρχή του έργου του Θεού. Είστε όλοι πρόθυμοι να επιδιώκετε
την πρόοδο στη ζωή σας και την αγάπη για τον Θεό, οπότε εσύ έχεις αποτινάξει από πάνω σου
τους επιφανειακούς σου τρόπους; Εάν απαλλαγείς απλώς από τους επιφανειακούς τρόπους
και απλώς δεν συμπεριφέρεσαι με τρόπο που προκαλεί διατάραξη ούτε συμπεριφέρεσαι
αλαζονικά, συνιστά αυτό στ’ αλήθεια επιδίωξη προόδου στη ζωή σου; Αν απαλλαγείς από
κάθε επιφανειακή συμπεριφορά, αλλά δεν εισέλθεις στα λόγια του Θεού, αυτό καταδεικνύει
ότι δεν σημειώνεις πρόοδο ενεργά. Ποια είναι η βασική αιτία της επιφανειακής
συμπεριφοράς; Ενεργείς για χάρη της προόδου στη ζωή σου; Επιδιώκεις να περνιέσαι ως ένας
εκ του λαού του Θεού; Αυτό στο οποίο επικεντρώνεσαι θα είναι και αυτό που θα βιώνεις· αν
επικεντρώνεσαι στην επιφανειακή συμπεριφορά, τότε η καρδιά σου θα εστιάζει συχνά
εξωτερικά και δεν θα έχεις κανέναν τρόπο να επιδιώξεις την πρόοδο στη ζωή σου. Ο Θεός
απαιτεί μια αλλαγή στη διάθεση, αλλά εσύ πάντα επιδιώκεις τα εξωτερικά πράγματα· αυτός ο
τύπος ανθρώπου είναι ανίκανος να αλλάξει τη διάθεσή του! Κατά τη διαδικασία επίτευξης
ωριμότητας στη ζωή, όλοι πρέπει να ακολουθούν μια πορεία: Πρέπει να αποδέχονται την
κρίση, την παίδευση και την τελείωση των λόγων του Θεού. Αν δεν έχεις τα λόγια του Θεού,
μα βασίζεσαι μόνο στη δική σου αυτοπεποίθηση και θέληση, οτιδήποτε κάνεις βασίζεται
απλώς στον ζήλο. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλεις πρόοδο στη ζωή σου, πρέπει να τρως, να πίνεις
και να κατανοείς περισσότερα από τα λόγια του Θεού. Όλοι όσοι οδηγούνται στην τελείωση
από τα λόγια Του είναι σε θέση να τα βιώνουν· όσοι δεν υποβάλλονται στον εξευγενισμό των
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λόγων Του, όσοι δεν υποβάλλονται στην κρίση των λόγων Του, δεν μπορεί να είναι
κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν από Αυτόν. Οπότε, σε ποιον βαθμό βιώνετε τα λόγια Του;
Μόνο εάν τρώτε και πίνετε τα λόγια του Θεού και είστε σε θέση να τα συγκρίνετε με τη δική
σας κατάσταση ζωής, και βρείτε ένα μονοπάτι άσκησης υπό το πρίσμα των ζητημάτων που
έχω θίξει, θα είναι σωστή η άσκησή σας και θα συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Μόνο
κάποιος που ακολουθεί μια τέτοια άσκηση έχει τη θέληση να αγαπάει τον Θεό.

Σχετικά με την άσκηση της προσευχής
Δεν δίνετε προσοχή στην προσευχή στην καθημερινότητά σας. Ο άνθρωπος παραμελεί το
ζήτημα της προσευχής. Οι προσευχές ήταν παλαιότερα επιπόλαιες, κι ο άνθρωπος έκανε
απλώς τα τυπικά ενώπιον του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν προσέφερε ποτέ ολοκληρωτικά
την καρδιά του ενώπιον του Θεού ούτε επιδόθηκε σε αληθινή προσευχή με τον Θεό. Ο
άνθρωπος προσευχόταν στον Θεό μονάχα όταν ανέκυπταν προβλήματα. Καθ’ όλο αυτό το
διάστημα, έχεις προσευχηθεί ποτέ πραγματικά στον Θεό; Έχει υπάρξει ποτέ στιγμή που να
έχεις δακρύσει από τον πόνο ενώπιον του Θεού; Έχει υπάρξει στιγμή που να κατάφερες να
γνωρίσεις τον εαυτό σου ενώπιόν Του; Είχες ποτέ μια εγκάρδια προσευχή με τον Θεό; Η
προσευχή προκύπτει από την άσκηση: Αν γενικά δεν προσεύχεσαι στο σπίτι, τότε δεν θα έχεις
τρόπο να προσευχηθείς στην εκκλησία, και αν συνήθως δεν προσεύχεσαι σε μικρές
συναθροίσεις, τότε θα είσαι ανίκανος να προσευχηθείς κατά τη διάρκεια μεγάλων
συναθροίσεων. Αν δεν πλησιάζεις τακτικά τον Θεό ούτε συλλογίζεσαι τακτικά τα λόγια του
Θεού, τότε δεν θα έχεις τίποτα να πεις όταν έρθει η ώρα της προσευχής, και ακόμα κι αν
όντως προσευχηθείς, θα είναι μόνο στα λόγια· δεν θα είναι αληθινή προσευχή.
Τι είναι η αληθινή προσευχή; Είναι να λες στον Θεό ό,τι υπάρχει στην καρδιά σου, να
επικοινωνείς με τον Θεό καθώς αντιλαμβάνεσαι το θέλημά Του, να επικοινωνείς με τον Θεό
μέσω των λόγων Του, να νιώθεις ιδιαίτερα κοντά στον Θεό, να αισθάνεσαι πως Εκείνος
βρίσκεται ενώπιόν σου και να πιστεύεις πως έχεις κάτι να Του πεις. Η καρδιά σου νιώθει
γεμάτη φως κι εσύ νιώθεις πόσο αγαπητός είναι ο Θεός. Νιώθεις ιδιαίτερα εμπνευσμένος, κι
όταν σε ακούν οι αδελφοί κι οι αδελφές σου, αισθάνονται ικανοποίηση. Θα αισθάνονται ότι τα
λόγια που λες είναι τα λόγια που υπάρχουν μέσα στην καρδιά τους, τα λόγια που επιθυμούν
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να πουν, θαρρείς και τα λόγια σου αποτελούν υποκατάστατο των δικών τους λόγων. Αυτό
σημαίνει αληθινή προσευχή. Αφού έχεις επιδοθεί σε αληθινή προσευχή, η καρδιά σου θα
νιώθει γαλήνη και ικανοποίηση. Μπορεί να δημιουργηθεί η δύναμη να αγαπάς τον Θεό, κι
εσύ θα νιώθεις ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι πιο αξιόλογο ή πιο σημαντικό από το να αγαπάς
τον Θεό. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι προσευχές σου ήταν αποτελεσματικές. Έχεις
προσευχηθεί ποτέ με τέτοιο τρόπο;
Και τι γίνεται με το περιεχόμενο των προσευχών; Η προσευχή σου πρέπει να προχωρά
βήμα-βήμα, σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση της καρδιάς σου και το έργο του Αγίου
Πνεύματος· φτάνεις στο σημείο να επικοινωνείς με τον Θεό σύμφωνα με το θέλημά Του Θεού
και τις απαιτήσεις Του από τον άνθρωπο. Όταν αρχίζεις την άσκηση της προσευχής, δώσε
πρώτα την καρδιά σου στον Θεό. Μην επιχειρήσεις να κατανοήσεις το θέλημα του Θεού —
προσπάθησε μόνο να πεις στον Θεό τα λόγια που έχεις μες στην καρδιά σου. Όταν έρχεσαι
ενώπιον του Θεού, να μιλάς κατ’ αυτόν τον τρόπο: «Ω, Θεέ μου! Μόλις σήμερα
συνειδητοποίησα ότι συνήθιζα να Σε παρακούω. Είμαι πραγματικά διεφθαρμένος και
ποταπός. Το μόνο που έκανα ήταν να χαραμίζω της ζωή μου. Από σήμερα, θα ζω για Σένα. Θα
διάγω μια ζωή με νόημα και θα ικανοποιώ το θέλημά Σου. Είθε το Πνεύμα Σου να εργάζεται
πάντα μέσα μου, φωτίζοντας και διαφωτίζοντάς με συνεχώς. Επίτρεψέ μου να γίνω ισχυρός
και ηχηρός μάρτυρας ενώπιόν Σου. Ας δει ο Σατανάς τη δόξα Σου, τη μαρτυρία Σου και την
απόδειξη του θριάμβου Σου να εκδηλώνονται μέσα μας». Όταν προσευχηθείς κατ’ αυτόν τον
τρόπο, η καρδιά σου θα απελευθερωθεί τελείως. Έχοντας προσευχηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο,
η καρδιά σου θα είναι πιο κοντά στον Θεό, και αν μπορείς να προσεύχεσαι συχνά κατ’ αυτόν
τον τρόπο, το Άγιο Πνεύμα θα εργάζεται σίγουρα μέσα σου. Εάν πάντα επικαλείσαι τον Θεό
με αυτόν τον τρόπο και δίνεις την υπόσχεσή σου ενώπιόν Του, θα έρθει η ημέρα που η
υπόσχεσή σου θα γίνει αποδεκτή ενώπιον του Θεού, που η καρδιά σου και ολόκληρη η ύπαρξή
σου θα αποκτηθούν από τον Θεό κι εσύ τελικά θα οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Η
προσευχή είναι υψίστης σημασίας για εσάς. Όταν προσεύχεσαι και λαμβάνεις το έργο του
Αγίου Πνεύματος, η καρδιά σου θα συγκινείται από τον Θεό, και θα δημιουργείται η δύναμη
να αγαπάς τον Θεό. Αν δεν προσεύχεσαι με την καρδιά σου, αν δεν ανοίγεις την καρδιά σου
για να επικοινωνήσεις με τον Θεό, τότε ο Θεός δεν θα έχει τρόπο να εργαστεί μέσα σου. Εάν,
αφού έχεις προσευχηθεί κι έχεις πει τα λόγια που υπάρχουν μες στην καρδιά σου, το Πνεύμα
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του Θεού δεν έχει ξεκινήσει το έργο Του κι εσύ δεν έχεις εμπνευστεί καθόλου, τότε αυτό
καταδεικνύει ότι η καρδιά σου δεν είναι ειλικρινής, ότι τα λόγια σου δεν είναι αληθινά και
είναι ακόμα ακάθαρτα. Εάν, αφού έχεις προσευχηθεί, νιώθεις ένα αίσθημα ικανοποίησης,
τότε οι προσευχές σου έγιναν αποδεκτές από τον Θεό και το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα
σου. Ως κάποιος που υπηρετεί ενώπιον του Θεού, δεν μπορείς να μην προσεύχεσαι. Αν
βλέπεις αληθινά την επικοινωνία με τον Θεό ως κάτι που έχει νόημα και αξία, τότε μπορείς να
απαρνηθείς την προσευχή; Κανείς δεν μπορεί να μην έχει επικοινωνία με τον Θεό. Χωρίς
προσευχή, ζεις στη σάρκα, δέσμιος του Σατανά· χωρίς αληθινή προσευχή, ζεις υπό την
επιρροή του σκότους. Ελπίζω εσείς οι αδελφοί και οι αδελφές να μπορείτε να επιδίδεστε σε
αληθινή προσευχή κάθε μέρα ανεξαιρέτως. Δεν έχει να κάνει με τήρηση των κανόνων, αλλά
με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Είσαι πρόθυμος να στερείσαι λίγο ύπνο,
λίγη ικανοποίηση, προκειμένου να σηκώνεσαι νωρίς για την πρωινή προσευχή και να
απολαμβάνεις τα λόγια του Θεού; Εάν προσεύχεσαι με αγνή καρδιά και τρως και πίνεις τα
λόγια του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι πιο αποδεκτός από τον Θεό. Αν το κάνεις αυτό
κάθε πρωί, εάν κάθε μέρα κάνεις πράξη το να δίνεις την καρδιά σου στον Θεό, να
επικοινωνείς και να έρχεσαι σε επαφή μαζί Του, τότε η γνώση σου για τον Θεό θα αυξηθεί
σίγουρα και εσύ θα μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα το θέλημα του Θεού. Λες: «Ω, Θεέ μου!
Είμαι πρόθυμος να εκπληρώσω το καθήκον μου. Μόνο σε Εσένα αφιερώνω όλο μου το είναι,
έτσι ώστε να μπορέσεις να δοξαστείς μέσα μας, έτσι ώστε να μπορέσεις να απολαύσεις τη
μαρτυρία που καταθέτει αυτή η ομάδα μας. Σε ικετεύω να εργαστείς μέσα μας, ώστε να
μπορέσω να Σε αγαπήσω αληθινά και να Σε ικανοποιήσω και να Σε καταστήσω τον στόχο που
επιδιώκω». Καθώς επωμίζεσαι αυτό το φορτίο, ο Θεός σίγουρα θα σε οδηγήσει στην
τελείωση. Δεν πρέπει να προσεύχεσαι μόνο για ίδιον όφελος, μα θα πρέπει να προσεύχεσαι
και προκειμένου να ακολουθείς το θέλημα του Θεού και να Τον αγαπάς. Αυτό είναι το πιο
αληθινό είδος προσευχής. Είσαι κάποιος που προσεύχεσαι ώστε να ακολουθεί το θέλημα του
Θεού;
Στο παρελθόν, δεν γνωρίζατε πώς να προσευχηθείτε και παραβλέπατε το ζήτημα της
προσευχής. Σήμερα, πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εκπαιδευτείτε στην
προσευχή. Αν δεν μπορείς να επιστρατεύσεις τη δύναμη μέσα σου για να αγαπήσεις τον Θεό,
τότε πώς προσεύχεσαι; Λες: «Ω, Θεέ μου, η καρδιά μου είναι ανίκανη να Σε αγαπήσει
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πραγματικά. Θέλω να Σε αγαπήσω, αλλά μου λείπει η δύναμη. Τι να κάνω; Είθε να ανοίξεις τα
πνευματικά μου μάτια και είθε το Πνεύμα Σου να συγκινήσει την καρδιά μου. Κάνε ώστε,
καθώς έρχομαι ενώπιόν Σου, να απαλλάσσομαι από καθετί αρνητικό, να μην περιορίζομαι πια
από κανέναν άνθρωπο, κανένα ζήτημα ή πράγμα, και να αποκαλύπτω πλήρως την καρδιά μου
ενώπιον Σου· κάνε ώστε να μπορώ να αφιερώσω ολόκληρο το είναι μου ενώπιόν Σου. Όπως κι
αν με δοκιμάσεις, είμαι έτοιμος. Τώρα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι μελλοντικές
προοπτικές μου, ούτε βρίσκομαι υπό τον ζυγό του θανάτου. Έχοντας μια καρδιά που Σε
αγαπά, επιθυμώ να αναζητήσω την οδό της ζωής. Κάθε ζήτημα, τα πάντα, όλα είναι στα χέρια
Σου· η μοίρα μου είναι στα χέρια Σου και κρατάς την ίδια μου τη ζωή στα χέρια Σου. Τώρα
επιζητώ να Σε αγαπώ και, ανεξάρτητα από το αν με αφήσεις να Σε αγαπώ, ανεξάρτητα από το
πώς παρεμβαίνει ο Σατανάς, είμαι αποφασισμένος να Σε αγαπώ». Όταν αντιμετωπίζεις αυτό
το πρόβλημα, να προσεύχεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν προσεύχεσαι έτσι καθημερινά, θα
δημιουργηθεί σταδιακά η δύναμη να αγαπάς τον Θεό.
Πώς εισέρχεται κανείς στην πραγματική προσευχή;
Όταν προσεύχεσαι, η καρδιά σου πρέπει να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού και πρέπει
να είναι ειλικρινής. Έρχεσαι αληθινά σε επαφή με τον Θεό και προσεύχεσαι με τον Θεό —δεν
πρέπει να προσπαθείς να καλοπιάσεις τον Θεό χρησιμοποιώντας μελιστάλακτα λόγια. Η
προσευχή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτό που ο Θεός επιθυμεί να επιτύχει επί του
παρόντος. Να ζητάς από τον Θεό να σου δίνει μεγαλύτερη διαφώτιση και φώτιση, να φέρνεις
τις πραγματικές καταστάσεις και τα προβλήματά σου ενώπιόν Του όταν προσεύχεσαι,
συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης που πήρες ενώπιον του Θεού. Η προσευχή δεν αφορά
το να ακολουθείς μια διαδικασία· αφορά την αναζήτηση του Θεού με ειλικρινή καρδιά. Να
ζητάς από τον Θεό να προστατεύει την καρδιά σου, ώστε η καρδιά σου να μπορεί να είναι
συχνά γαλήνια ενώπιόν Του· ώστε, στο περιβάλλον στο οποίο Εκείνος σε έχει τοποθετήσει, να
μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να τον σιχαθείς και να τον απαρνηθείς, γεγονός που
θα σου δώσει τη δυνατότητα να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό και να γίνεις στ’ αλήθεια
κάποιος που αγαπάει τον Θεό.
Ποια είναι η σημασία της προσευχής;
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Η προσευχή είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος συνεργάζεται με
τον Θεό, είναι ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικαλείται τον Θεό και είναι η διαδικασία
μέσω της οποίας ο άνθρωπος συγκινείται από το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί να ειπωθεί ότι
εκείνοι που δεν προσεύχονται είναι νεκροί και χωρίς πνεύμα, απόδειξη ότι στερούνται την
ικανότητα να συγκινηθούν από τον Θεό. Δίχως προσευχή, θα ήταν αδύνατο να διάγει κανείς
μια κανονική πνευματική ζωή, πόσο μάλλον δε, να συμβαδίζει με το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Αν κάποιος δεν προσεύχεται, τότε διακόπτει τη σχέση του με τον Θεό και θα ήταν
αδύνατο ο άνθρωπος αυτός να λάβει τον έπαινο του Θεού. Ως πιστός στον Θεό, όσο
περισσότερο προσεύχεται κανείς, όσο περισσότερο, δηλαδή, συγκινείται από τον Θεό, τόσο
περισσότερη αποφασιστικότητα θα αποκτά και τόσο περισσότερο θα δύναται να λάβει νέα
διαφώτιση από τον Θεό. Ως εκ τούτου, ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί πολύ γρήγορα να
οδηγηθεί στην τελείωση από το Άγιο Πνεύμα.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα που αποσκοπεί να επιτύχει η προσευχή;
Οι άνθρωποι μπορεί να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας την άσκηση της προσευχής και
να κατανοήσουν τη σημασία της προσευχής, αλλά το να είναι αποτελεσματική η προσευχή
δεν είναι απλή υπόθεση. Η προσευχή δεν είναι ζήτημα να κάνει κανείς απλώς τα τυπικά, να
ακολουθεί τη διαδικασία ή να απαγγέλλει τα λόγια του Θεού. Με άλλα λόγια, η προσευχή δεν
σημαίνει να παπαγαλίζει κανείς λέξεις ούτε σημαίνει να αντιγράφει τους άλλους. Στην
προσευχή, πρέπει κανείς να φτάσει στο σημείο όπου να μπορεί να δώσει την καρδιά του στον
Θεό, να ανοίξει την καρδιά του ώστε να μπορέσει εκείνη να συγκινηθεί από τον Θεό. Για να
είναι αποτελεσματική η προσευχή, πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση των λόγων του Θεού.
Μόνο με προσευχή μέσα από τα λόγια του Θεού μπορεί κανείς να λάβει μεγαλύτερη
διαφώτιση και φώτιση. Οι εκδηλώσεις μιας αληθινής προσευχής είναι οι εξής: Το να έχει
κανείς μια καρδιά που λαχταρά όλα όσα ζητά ο Θεός και, επιπλέον, επιθυμεί να επιτύχει όσα
Εκείνος απαιτεί· να απεχθάνεται όσα απεχθάνεται ο Θεός κι έπειτα, οικοδομώντας πάνω σε
αυτό το θεμέλιο, να αποκτήσει μερική κατανόησή του και να έχει κάποια γνώση και σαφή
κατανόηση των αληθειών που αναπτύσσει ο Θεός. Μόνο αν υπάρχει αποφασιστικότητα,
πίστη, γνώση και ένα μονοπάτι άσκησης κατόπιν προσευχής, μπορεί να ονομάζεται αληθινή
προσευχή και μόνο αυτό το είδος προσευχής μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ωστόσο, η
προσευχή πρέπει να οικοδομείται πάνω στην απόλαυση των λόγων του Θεού, πρέπει να
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χτίζεται πάνω στα θεμέλια της επικοινωνίας με τον Θεό μέσα από τα λόγια Του, και η καρδιά
πρέπει να μπορεί να αναζητήσει τον Θεό και να γαληνέψει ενώπιόν Του. Η προσευχή αυτού
του είδους έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο της αληθινής επικοινωνίας με τον Θεό.
Οι πλέον βασικές γνώσεις σχετικά με την προσευχή:
1. Μη λες στα τυφλά ό,τι σου έρχεται στον νου. Πρέπει να υπάρχει ένα φορτίο στην
καρδιά σου, δηλαδή, πρέπει να έχεις έναν στόχο όταν προσεύχεσαι.
2. Η προσευχή πρέπει να περιέχει τα λόγια του Θεού· πρέπει να στηρίζεται στα λόγια του
Θεού.
3. Όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να αναμασάς ξεπερασμένα ζητήματα. Οι προσευχές
σου θα πρέπει να σχετίζονται με τα τρέχοντα λόγια του Θεού και, όταν προσεύχεσαι, να λες
στον Θεό τις ενδόμυχες σκέψεις σου.
4. Η ομαδική προσευχή πρέπει να περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό σημείο, το
οποίο είναι, απαραιτήτως, το τρέχον έργο του Αγίου Πνεύματος.
5. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τη διαμεσολαβητική προσευχή. Αυτός είναι και
ένας τρόπος για να δείχνει κανείς ενδιαφέρον για το θέλημα του Θεού.
Η ζωή της προσευχής ενός ατόμου βασίζεται στην κατανόηση της σημασίας της
προσευχής και της βασικής γνώσης της προσευχής. Στην καθημερινότητα, να προσεύχεσαι
συχνά για τα δικά σου ελαττώματα, να προσεύχεσαι για να υπάρξει αλλαγή στη διάθεση της
ζωής σου και να προσεύχεσαι με βάση τη γνώση σου για τα λόγια του Θεού. Ο καθένας θα
πρέπει να καθιερώσει τη δική του ζωή της προσευχής, θα πρέπει να προσεύχεται για να
γνωρίσει τα λόγια του Θεού και να προσεύχεται για να αναζητήσει τη γνώση του έργου του
Θεού. Αποκάλυψε τις προσωπικές σου συνθήκες ενώπιον του Θεού και να είσαι αληθινός
χωρίς να αγχώνεσαι για τον τρόπο με τον οποίο προσεύχεσαι, και το βασικότερο είναι να
αποκτήσεις αληθινή κατανόηση και πραγματική εμπειρία των λόγων του Θεού. Ο άνθρωπος
που επιδιώκει την είσοδο στην πνευματική ζωή πρέπει να μπορεί να προσεύχεται με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Η σιωπηλή προσευχή, ο συλλογισμός των λόγων του Θεού, η
γνωριμία με το έργο του Θεού —όλα αυτά είναι παραδείγματα του στοχευμένου έργου της
πνευματικής συναναστροφής προς χάριν της επίτευξης εισόδου στην κανονική πνευματική
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ζωή, τα οποία ολοένα βελτιώνουν τις καταστάσεις του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και τον
ωθούν να σημειώνει όλο και μεγαλύτερη πρόοδο στη ζωή. Εν ολίγοις, ό,τι κάνεις, είτε τρως
και πίνεις τα λόγια του Θεού, είτε προσεύχεσαι σιωπηλά, είτε το διακηρύσσεις μεγαλόφωνα,
γίνεται ώστε να δεις ξεκάθαρα τα λόγια του Θεού, το έργο Του κι αυτό που επιθυμεί να
επιτύχει Εκείνος μέσα σου. Κυρίως, όλα όσα κάνεις γίνονται για να φτάσεις στα πρότυπα που
απαιτεί ο Θεός και να ανεβάσεις τη ζωή σου σε νέα ύψη. Το ελάχιστο που απαιτεί ο Θεός από
τον άνθρωπο είναι να μπορεί να ανοίξει την καρδιά του σε Αυτόν. Εάν ο άνθρωπος δίνει την
αληθινή καρδιά του στον Θεό και λέει στον Θεό τι υπάρχει πραγματικά μέσα στην καρδιά του,
τότε ο Θεός είναι πρόθυμος να εργαστεί μέσα του. Ο Θεός δεν επιθυμεί τη διεστραμμένη
καρδιά του ανθρώπου, αλλά μια αγνή και ειλικρινή καρδιά. Εάν ο άνθρωπος δεν μιλάει στον
Θεό από καρδιάς, τότε ο Θεός δεν θα συγκινήσει την καρδιά του ούτε θα εργαστεί μέσα του.
Συνεπώς, το κύριο σημείο της προσευχής είναι να μιλάς στον Θεό από καρδιάς, να Του μιλάς
για τις ατέλειες ή την ανυπάκουη διάθεσή σου και να Του ανοίγεσαι απόλυτα· τότε μόνο ο
Θεός θα ενδιαφέρεται για τις προσευχές σου· σε διαφορετική περίπτωση, θα κρύψει το
πρόσωπό Του από εσένα. Το ελάχιστο κριτήριο για την προσευχή είναι ότι πρέπει να είσαι σε
θέση να διατηρείς την καρδιά σου γαλήνια ενώπιον του Θεού κι εκείνη δεν πρέπει να
απομακρύνεται από τον Θεό. Ίσως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, να μην κερδίσεις
νεότερες ή υψηλότερες γνώσεις, αλλά πρέπει τότε να χρησιμοποιήσεις την προσευχή για να
διατηρήσεις την υπάρχουσα κατάσταση —δεν πρέπει να οπισθοδρομήσεις. Αυτό είναι το
ελάχιστο που πρέπει να επιτύχεις. Εάν δεν μπορείς να πετύχεις ούτε καν αυτό, τότε
αποδεικνύεται ότι η πνευματική σου ζωή δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Ως εκ τούτου, δεν
θα είσαι σε θέση να διατηρήσεις το αρχικό όραμά σου, θα χάσεις την πίστη σου στον Θεό και
η αποφασιστικότητά σου, ακολούθως, θα εξαφανιστεί. Ένα σημάδι του αν έχεις εισέλθει στην
πνευματική ζωή ή όχι είναι να δεις αν οι προσευχές σου βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Όλοι
οι άνθρωποι πρέπει να εισέλθουν σε αυτήν την πραγματικότητα· πρέπει όλοι να κάνουν το
έργο της συνειδητής εκπαίδευσης του εαυτού τους στην προσευχή, όχι της παθητικής
αναμονής, αλλά της συνειδητής επιζήτησης να συγκινηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο τότε
θα είναι άνθρωποι που αναζητούν πραγματικά τον Θεό.
Όταν αρχίζεις να προσεύχεσαι, μην υπερβάλλεις εαυτόν και μην ελπίζεις να επιτύχεις τα
πάντα μονομιάς. Δεν μπορείς να έχεις υπερβολικές απαιτήσεις, ελπίζοντας ότι μόλις ανοίξεις
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το στόμα σου θα συγκινηθείς από το Άγιο Πνεύμα ή ότι θα λάβεις διαφώτιση και φώτιση ή ότι
ο Θεός θα σου δώσει περισσή χάρη. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί· ο Θεός δεν επιτελεί
υπερφυσικά πράγματα. Ο Θεός εισακούει τις προσευχές των ανθρώπων όποτε θέλει Εκείνος,
και μερικές φορές δοκιμάζει την πίστη σου για να δει αν είσαι πιστός ενώπιόν Του. Όταν
προσεύχεσαι πρέπει να έχεις πίστη, επιμονή και αποφασιστικότητα. Όταν οι περισσότεροι
άνθρωποι αρχίζουν να εκπαιδεύονται στην προσευχή, αποθαρρύνονται επειδή δεν
καταφέρνουν να συγκινηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν ωφελεί! Πρέπει να έχεις
επιμονή· πρέπει να εστιάζεις στο να αισθάνεσαι τη συγκίνηση του Αγίου Πνεύματος, καθώς
και να εστιάζεις στην αναζήτηση και τη διερεύνηση. Ενίοτε, το μονοπάτι της άσκησής σου δεν
είναι σωστό και, ενίοτε, τα προσωπικά σου κίνητρα σου και οι προσωπικές σου αντιλήψεις
σου δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά ενώπιον του Θεού, κι έτσι το Πνεύμα του Θεού δεν
καταφέρνει να σε συγκινήσει. Άλλες στιγμές, ο Θεός εξετάζει εάν είσαι πιστός ή όχι. Με λίγα
λόγια, στην εκπαίδευση, θα πρέπει να πληρώσεις μεγαλύτερο τίμημα. Αν ανακαλύψεις ότι
ξεφεύγεις από το μονοπάτι της άσκησής σου, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο
προσεύχεσαι. Εφόσον αναζητάς με ειλικρινή καρδιά και λαχταράς να λάβεις, το Άγιο Πνεύμα
σίγουρα θα σε μεταφέρει σε αυτήν την πραγματικότητα. Μερικές φορές προσεύχεσαι με
ειλικρινή καρδιά αλλά δεν αισθάνεσαι ότι έχεις συγκινηθεί ιδιαίτερα. Σε τέτοιες στιγμές,
πρέπει να βασίζεσαι στην πίστη σου και να έχεις πίστη ότι ο Θεός προσέχει τις προσευχές
σου· πρέπει να επιμένεις στις προσευχές σου.
Να είσαι ειλικρινής· να προσεύχεσαι στον Θεό για να απαλλαγείς από τον δόλο που
υπάρχει στην καρδιά σου. Αν εξαγνίζεις συνεχώς τον εαυτό σου δια της προσευχής, αν
συγκινείσαι από το Πνεύμα του Θεού μέσω της προσευχής, τότε η διάθεσή σου θα αλλάξει
σταδιακά. Η αληθινή πνευματική ζωή είναι μια ζωή προσευχής —είναι μια ζωή που τη
συγκινεί το Άγιο Πνεύμα. Η διαδικασία της συγκίνησης από το Άγιο Πνεύμα είναι η
διαδικασία της αλλαγής της διάθεσης του ανθρώπου. Μια ζωή την οποία δεν τη συγκινεί το
Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια πνευματική ζωή, αλλά μονάχα μια ζωή θρησκευτικών
τελετουργικών. Μόνο εκείνοι που συγκινούνται συχνά από το Άγιο Πνεύμα και διαφωτίζονται
και φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα έχουν εισέλθει στην πνευματική ζωή. Η διάθεση του
ανθρώπου αλλάζει διαρκώς καθώς προσεύχεται. Όσο περισσότερο τον συγκινεί το Πνεύμα
του Θεού, τόσο πιο ενεργητικός και υπάκουος γίνεται. Τόσο, επίσης, θα εξαγνίζεται βαθμιαία
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η καρδιά του και θα αλλάζει σταδιακά η διάθεσή του. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αληθινής
προσευχής.

Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα
βήματά Του
Τώρα, πρέπει επιδιώξετε να γίνετε ο λαός του Θεού, και θα ξεκινήσετε την ολοκληρωτική
είσοδο στον σωστό δρόμο. Λαός του Θεού σημαίνει είσοδος στην Εποχή της Βασιλείας.
Σήμερα, αρχίζετε να εισέρχεστε επίσημα στην εκπαίδευση της βασιλείας, και η μελλοντική
σας ζωή θα πάψει να είναι τόσο χαλαρή και ακατάστατη όσο πριν· τέτοιες ζωές είναι ανίκανες
να επιτύχουν τα πρότυπα που απαιτεί ο Θεός. Εάν δεν αισθάνεσαι ότι το ζήτημα αυτό επείγει,
αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καμία επιθυμία να βελτιώσεις τον εαυτό σου, ότι η επιδίωξή σου
είναι θολή και μπερδεμένη και είσαι ανίκανος να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού. Είσοδος
στην εκπαίδευση της Βασιλείας σημαίνει αρχή της ζωής του λαού του Θεού —είσαι πρόθυμος
να δεχτείς τέτοια εκπαίδευση; Είσαι πρόθυμος να νοιώσεις τον επιτακτικό χαρακτήρα; Είσαι
πρόθυμος να ζήσεις υπό την πειθαρχία του Θεού; Είσαι πρόθυμος να ζήσεις υπό το παίδεμα
του Θεού; Πώς θα κάνεις πράξη όταν τα λόγια του Θεού σε βρίσκουν και σε δοκιμάζουν; Και
τι θα κάνεις την ώρα που αντιμετωπίζεις όλων των ειδών τα γεγονότα; Στο παρελθόν, δεν
εστίαζες στη ζωή· σήμερα, πρέπει να εισέλθεις στην πραγματικότητα της ζωής και να
επιδιώξεις αλλαγές στη διάθεση της ζωής σου. Τούτο πρέπει να επιτύχει ο λαός της Βασιλείας.
Όλοι όσοι είναι άνθρωποι του Θεού πρέπει να κατέχουν τη ζωή, να αποδέχονται την
εκπαίδευση της Βασιλείας και να επιδιώκουν αλλαγές στη διάθεση της ζωής τους. Τούτο
απαιτεί ο Θεός από τον λαό της Βασιλείας.
Οι απαιτήσεις του Θεού για τον λαό της Βασιλείας είναι οι εξής:
1. Πρέπει να αποδέχονται τις αποστολές του Θεού, δηλαδή, να αποδέχονται όλα τα
κηρύγματα από το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες.
2. Πρέπει να εισέλθουν στην εκπαίδευση της Βασιλείας.
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3. Πρέπει να επιδιώξουν να αγγίξει ο Θεός τις καρδιές τους. Όταν η καρδιά σου έχει
στραφεί ολοκληρωτικά προς τον Θεό και διάγεις μια κανονική πνευματική ζωή, θα ζεις στη
σφαίρα της ελευθερίας, που σημαίνει ότι θα ζεις υπό τη φροντίδα και την προστασία της
αγάπης του Θεού. Μόνο όταν ζεις υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, θα ανήκεις
στον Θεό.
4. Πρέπει να κερδηθούν από τον Θεό.
5. Πρέπει να καταστούν εκδήλωση της δόξας του Θεού πάνω στη γη.
Τα πέντε αυτά σημεία είναι οι αποστολές Μου προς εσάς. Τα λόγια μου κηρύσσονται
στον λαό του Θεού και εάν είσαι απρόθυμος να αποδεχτείς αυτές τις αποστολές, δεν
πρόκειται να σε αναγκάσω —αλλά εάν πραγματικά τις αποδεχτείς, τότε θα είσαι ικανός να
κάνεις το θέλημα του Θεού. Σήμερα, αρχίζετε να αποδέχεστε τις αποστολές του Θεού και
επιδιώκετε να καταστείτε ο λαός της Βασιλείας και να αποκτήσετε τα πρότυπα που
απαιτούνται για να είστε ο λαός της Βασιλείας. Τούτο είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο. Αν
επιθυμείς να κάνεις απόλυτα το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει να αποδεχτείς τις πέντε
αποστολές, και εάν είσαι ικανός να τις επιτύχεις, θα αναζητάς την καρδιά του Θεού και
σίγουρα θα είσαι πολύ χρήσιμος για τον Θεό. Αυτό που είναι καίριο σήμερα, είναι η είσοδος
στην εκπαίδευση της Βασιλείας. Η είσοδος στην εκπαίδευση της Βασιλείας περιλαμβάνει την
πνευματική ζωή. Προηγουμένως, δεν γινόταν λόγος για την πνευματική ζωή, αλλά σήμερα,
καθώς ξεκινάς την είσοδο στην εκπαίδευση της Βασιλείας, εισέρχεσαι και επίσημα στην
πνευματική ζωή.
Τι είδους ζωή είναι η πνευματική ζωή; Η πνευματική ζωή είναι αυτή, στην οποία η καρδιά
σου έχει στραφεί ολοκληρωτικά προς τον Θεό, και είναι ικανή να λαμβάνει υπ’ όψιν της την
αγάπη του Θεού. Είναι αυτή, την οποία διάγεις μέσα από τα λόγια του Θεού, τίποτε άλλο δεν
κατοικεί την καρδιά σου, είσαι ικανός να κατανοείς το θέλημα του Θεού σήμερα και σε
καθοδηγεί το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα, προκειμένου να εκπληρώνεις το καθήκον
σου. Μια τέτοια ζωή μεταξύ ανθρώπου και Θεού είναι η πνευματική ζωή. Αν είσαι ανίκανος
να ακολουθείς το σημερινό φως, τότε στη σχέση σου με τον Θεό έχει ανοίξει χάσμα —μπορεί
ακόμη και να έχει διακοπεί— και βρίσκεσαι χωρίς κανονική πνευματική ζωή. Μια κανονική
σχέση με τον Θεό είναι χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αποδοχής των λόγων του Θεού
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σήμερα. Έχεις κανονική πνευματική ζωή; Έχεις κανονική σχέση με τον Θεό; Είσαι κάποιος
που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εάν είσαι ικανός να ακολουθείς το φως του
Αγίου Πνεύματος σήμερα και να κατανοείς το θέλημα του Θεού μέσα από τα λόγια Του και να
εισέρχεσαι σε αυτά τα λόγια, τότε είσαι κάποιος που ακολουθεί το ρεύμα του Αγίου
Πνεύματος. Αν δεν ακολουθείς το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, αναμφισβήτητα είσαι κάποιος
που δεν επιδιώκει την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει καμία πιθανότητα να εργαστεί μέσα
σε όσους δεν έχουν καμία επιθυμία να βελτιωθούν και, ως αποτέλεσμα, τέτοιοι άνθρωποι
ποτέ δεν είναι ικανοί να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και είναι πάντα παθητικοί. Εσύ
ακολουθείς το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος σήμερα; Είσαι μέσα στο ρεύμα του Αγίου
Πνεύματος; Έχεις αναδυθεί από μια παθητική κατάσταση; Όλοι όσοι πιστεύουν στα λόγια
του Θεού, θεωρούν το έργο του Θεού ως θεμέλιο και ακολουθούν το φως του Αγίου
Πνεύματος σήμερα —όλοι βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Εάν πιστεύεις ότι τα
λόγια του Θεού είναι αδιαμφισβήτητα αληθή και σωστά, και αν πιστεύεις στα λόγια του Θεού
ανεξάρτητα από το τι λέει Εκείνος, τότε είσαι κάποιος που επιδιώκει να εισέλθει στο έργο του
Θεού και, με αυτόν τον τρόπο, εκπληρώνεις το θέλημα του Θεού.
Για να εισέλθεις στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να έχεις μια κανονική σχέση με
τον Θεό, ενώ πρώτα πρέπει να απαλλαγείς από την παθητική σου κατάσταση. Μερικοί
άνθρωποι ακολουθούν πάντα την πλειοψηφία, και οι καρδιές τους έχουν απομακρυνθεί πολύ
από τον Θεό· τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία επιθυμία να βελτιωθούν, και τα πρότυπα που
επιδιώκουν είναι πολύ χαμηλά. Μόνο η επιδίωξη της αγάπης για τον Θεό και της απόκτησης
από τον Θεό αποτελεί θέλημά Του. Υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη συνείδησή
τους μονάχα για να ξεπληρώσουν την αγάπη του Θεού, αλλά τούτο δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού· όσο υψηλότερα είναι τα πρότυπα που επιδιώκεις, τόσο
περισσότερο θα είναι σε αρμονία με το θέλημα του Θεού. Ως κάποιος που είναι κανονικός και
που επιδιώκει την αγάπη προς τον Θεό, η είσοδος στη Βασιλεία για να καταστείτε μέλη του
λαού του Θεού είναι το αληθινό μέλλον σας, καθώς και μια ζωή που έχει ύψιστη αξία και
σπουδαιότητα· κανείς δεν είναι πιο ευλογημένος από εσάς. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή όσοι
δεν πιστεύουν στον Θεό, ζουν για τη σάρκα και για τον Σατανά, αλλά σήμερα, εσείς ζείτε για
τον Θεό, και ζείτε για να κάνετε το θέλημά Του. Γι’ αυτό λέω ότι η ζωή σας είναι υψίστης
σημασίας. Μόνο η ομάδα των ανθρώπων που έχει επιλεγεί από τον Θεό, είναι σε θέση να
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διαγάγει μια ζωή υψίστης σημασίας: Κανείς άλλος στη γη δεν είναι ικανός να διαγάγει μια
ζωή τέτοιας αξίας και νοήματος. Επειδή έχετε επιλεγεί από τον Θεό και έχετε εξυψωθεί με τον
Θεό και, ακόμα περισσότερο, εξαιτίας της αγάπης του Θεού για εσάς, έχετε κατανοήσει την
αληθινή ζωή και γνωρίζετε πώς να διάγετε μια ζωή υψίστης αξίας. Τούτο δεν οφείλεται στο
ότι η επιδίωξή σας είναι καλή, αλλά λόγω της χάριτος του Θεού· ο Θεός άνοιξε τα μάτια του
πνεύματός σας και το Πνεύμα του Θεού άγγιξε την καρδιά σας, χαρίζοντάς σας την καλή τύχη
να έρθετε ενώπιόν Του. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν σε είχε διαφωτίσει, θα ήσουν ανίκανος να
κατανοήσεις την ομορφιά του Θεού και δεν θα ήταν δυνατόν να Τον αγαπήσεις. Το ότι οι
καρδιές των ανθρώπων έχουν στραφεί προς τον Θεό, οφείλεται εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι
τις άγγιξε το Πνεύμα του Θεού. Μερικές φορές, την ώρα που απολαμβάνεις τα λόγια του
Θεού, το πνεύμα σου αγγίζεται και νοιώθεις ότι δεν μπορείς παρά να αγαπάς τον Θεό, ότι
έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου και ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να το
παραμερίσεις. Αν νοιώθεις έτσι, τότε σε έχει αγγίξει το Πνεύμα του Θεού, η καρδιά σου έχει
στραφεί ολοκληρωτικά στον Θεό και θα προσευχηθείς στον Θεό λέγοντας: «Θεέ μου! Στ’
αλήθεια, μας έχεις προκαθορίσει και επιλέξει Εσύ. Η δόξα Σου με κάνει υπερήφανο, και
αισθάνομαι υπέροχα που είμαι ένας από τον λαό Σου. Θα δαπανήσω και θα δώσω τα πάντα
για να κάνω το θέλημά Σου, και θα αφιερώσω όλα τα χρόνια μου και μια ολόκληρη ζωή
προσπαθειών σε Εσένα». Αν προσεύχεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσα στην καρδιά σου θα
έχεις αστείρευτη αγάπη και αληθινή υπακοή προς τον Θεό. Έχεις βιώσει ποτέ μια τέτοια
εμπειρία; Αν οι άνθρωποι αγγίζονται συχνά από το Πνεύμα του Θεού, τότε είναι ιδιαίτερα
πρόθυμοι να αφιερώνονται στον Θεό κατά τις προσευχές τους: «Θεέ μου! Θέλω να δω την
ημέρα της δόξας Σου και θέλω να ζήσω για Εσένα —τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο ή πιο
σημαντικό από το να ζω για Εσένα, και δεν έχω την παραμικρή επιθυμία να ζήσω για τον
Σατανά και τη σάρκα. Καθιστώντας με ικανό να ζω για Εσένα σήμερα, με εξυψώνεις».
Έχοντας προσευχηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα νοιώσεις ότι δεν μπορείς, παρά να δώσεις την
καρδιά σου στον Θεό, ότι πρέπει να αποκτήσεις τον Θεό και ότι δεν θα ήθελες να πεθάνεις
χωρίς να Τον έχεις αποκτήσει ενώ ήσουν ζωντανός. Έχοντας πει μια τέτοια προσευχή, θα
νοιώσεις μέσα σου μιαν αστείρευτη δύναμη, χωρίς, όμως, να γνωρίζεις την προέλευσή της·
στην καρδιά σου θα υπάρχει απεριόριστη δύναμη και θα έχεις μια αίσθηση ότι ο Θεός είναι
τόσο όμορφος και ότι αξίζει να Tον αγαπάς. Τότε θα σε έχει αγγίξει ο Θεός. Όλοι όσοι βίωσαν
μια τέτοια εμπειρία, αγγίχτηκαν από τον Θεό. Για όσους αγγίζει ο Θεός συχνά, διάφορες
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αλλαγές συμβαίνουν στη ζωή τους: είναι ικανοί να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και είναι
πρόθυμοι να αποκτήσουν ολοκληρωτικά τον Θεό· η αγάπη για τον Θεό στις καρδιές τους είναι
ισχυρότερη, οι καρδιές τους έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς τον Θεό, έχουν ξεχάσει
εντελώς την οικογένεια, τον κόσμο, διάφορες περιπλοκές ή το μέλλον τους, και είναι
πρόθυμοι να αφιερώσουν μια ζωή γεμάτη προσπάθεια στον Θεό. Όσους έχει αγγίξει το
Πνεύμα του Θεού, είναι όλοι άνθρωποι που επιδιώκουν την αλήθεια και που ελπίζουν να
οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό.
Έχεις στρέψει την καρδιά σου στον Θεό; Έχει αγγίξει την καρδιά σου το Πνεύμα του
Θεού; Αν δεν έχεις βιώσει ποτέ μια τέτοια εμπειρία και δεν έχεις προσευχηθεί με τέτοιο
τρόπο, τούτο δείχνει ότι ο Θεός δεν έχει θέση στην καρδιά σου. Όλοι όσοι καθοδηγούνται και
έχουν αγγιχτεί από το Πνεύμα του Θεού, κατέχουν το έργο του Θεού, το οποίο δείχνει ότι τα
λόγια και η αγάπη του Θεού έχουν ριζώσει μέσα τους. Κάποιοι λένε: «Δεν είμαι τόσο ένθερμος
όσο εσύ στις προσευχές μου, ούτε με έχει αγγίξει τόσο πολύ ο Θεός· μερικές φορές, την ώρα
που συλλογίζομαι και προσεύχομαι, νοιώθω την ομορφιά του Θεού και, τότε, ο Θεός αγγίζει
την καρδιά μου». Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την καρδιά του ανθρώπου. Όταν η
καρδιά σου έχει στραφεί προς τον Θεό, ολόκληρο το είναι σου θα έχει στραφεί προς Αυτόν,
και τότε, το Πνεύμα του Θεού θα έχει αγγίξει την καρδιά σου. Οι περισσότεροι από εσάς
βίωσαν μια τέτοια εμπειρία —συμβαίνει απλώς, το βάθος των εμπειριών σας να μην είναι το
ίδιο. Κάποιοι άνθρωποι λένε: «Δεν προσεύχομαι πολύ, απλώς ακούω την επικοινωνία των
άλλων και η δύναμη αυξάνεται μέσα μου». Τούτο δείχνει ότι ο Θεός σε έχει αγγίξει μέσα σου.
Οι άνθρωποι που τους έχει αγγίξει ο Θεός, εμπνέονται ακούγοντας την επικοινωνία των
άλλων· αν η καρδιά κάποιου παραμένει εντελώς ασυγκίνητη ακούγοντας εμπνευσμένα λόγια,
τούτο αποδεικνύει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος απουσιάζει από μέσα του. Δεν υπάρχει
καμιά λαχτάρα μέσα του, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν έχει αποφασιστικότητα, μένοντας,
έτσι, χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν κάποιος έχει αγγιχτεί από τον Θεό, ακούγοντας
τα λόγια του Θεού, θα αντιδράσει· αν δεν έχει αγγιχτεί από τον Θεό, τότε δεν ασχολείται με
τα λόγια του Θεού, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν, και είναι ανίκανος να
διαφωτιστεί. Όσοι άκουσαν τα λόγια του Θεού χωρίς να αντιδράσουν, είναι άνθρωποι που δεν
τους έχει αγγίξει ο Θεός —που έμειναν χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όλοι όσοι είναι
ικανοί να δεχτούν το νέο φως, έχουν αγγιχτεί και κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.
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Μέτρα τον εαυτό σου:
1. Βρίσκεσαι μέσα στο παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος;
2. Η καρδιά σου είναι στραμμένη προς τον Θεό; Σε έχει αγγίξει ο Θεός;
3. Έχουν ριζώσει μέσα σου τα λόγια του Θεού;
4. Η εξάσκησή σου είναι χτισμένη πάνω στα θεμέλια των απαιτήσεων του Θεού;
5. Ζεις υπό την καθοδήγηση του παρόντος φωτός του Αγίου Πνεύματος;
6. Την καρδιά σου κυβερνούν παλιές αντιλήψεις ή τα λόγια του Θεού σήμερα;
Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ποια είναι η αντίδραση μέσα σας; Όντας πιστός για όλα αυτά
τα χρόνια, αισθάνεσαι ότι τα λόγια του Θεού είναι εξίσου πολύτιμα με τη ζωή σου; Έχει
υπάρξει κάποια αλλαγή στην προηγούμενη διεφθαρμένη σου διάθεση; Σύμφωνα με τα λόγια
του Θεού σήμερα, ξέρεις τι σημαίνει να έχεις ζωή και τι σημαίνει να μένεις χωρίς ζωή; Το
έχετε ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας; Όταν ακολουθείς τον Θεό, κύρια σημασία έχει το ότι όλα
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού σήμερα: Είτε επιδιώκεις την είσοδο στη ζωή
είτε την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, τα πάντα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από
τα λόγια του Θεού σήμερα. Αν αυτά που επικοινωνείς και επιδιώκεις δεν επικεντρώνονται
γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα, τότε είσαι ξένος στα λόγια του Θεού και στερείσαι
απόλυτα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι άνθρωποι που
ακολουθούν τα βήματά Του. Ανεξάρτητα από το πόσο θαυμαστά και αγνά είναι όσα
κατανόησες προηγουμένως, ο Θεός δεν τα επιθυμεί, και αν είσαι ανίκανος να τα
παραμερίσεις, τότε θα αποτελέσουν τεράστιο εμπόδιο στην είσοδό σου στο μέλλον. Όλοι όσοι
είναι ικανοί να ακολουθούν το παρόν φως του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Ο λαός
των προηγούμενων εποχών ακολούθησε κι εκείνος τα βήματα του Θεού, αλλά δεν μπορούσε
να ακολουθήσει μέχρι σήμερα· τούτη είναι η ευλογία του λαού των έσχατων ημερών. Όσοι
μπορούν να ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να ακολουθούν τα
βήματα του Θεού, έτσι ώστε να ακολουθούν τον Θεό οπουδήποτε τους καθοδηγεί, αυτοί είναι
άνθρωποι ευλογημένοι από τον Θεό. Όσοι δεν ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου
Πνεύματος, δεν έχουν εισέλθει στο έργο των λόγων του Θεού και, ανεξάρτητα από το πόσο
πολύ εργάζονται, πόσο μεγάλα είναι τα δεινά τους ή πόσο πολύ τρέχουν, τίποτα από αυτά δεν
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σημαίνει κάτι για τον Θεό και δεν πρόκειται να τους επιδοκιμάσει. Σήμερα, όλοι όσοι
ακολουθούν τα παρόντα λόγια του Θεού, βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος· όσοι
είναι ξένοι προς τα λόγια του Θεού σήμερα, είναι και έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος,
και τέτοιοι άνθρωποι δεν επιδοκιμάζονται από τον Θεό. Υπηρεσία που είναι σε διάσταση από
τις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι υπηρεσία που προέρχεται από τη σάρκα και
τις αντιλήψεις, και είναι ανίκανη να βρίσκεται σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού. Εάν οι
άνθρωποι ζουν μέσα σε θρησκευτικές αντιλήψεις, τότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
ταιριαστό στο θέλημα του Θεού και, παρ’ όλο που Τον υπηρετούν, η υπηρεσία τους γίνεται
μέσα από τη φαντασία και τις αντιλήψεις τους και είναι εντελώς ανίκανοι να υπηρετούν
σύμφωνα με τη θέληση του Θεού. Όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος, δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού, και όσοι δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού,
δεν μπορούν να Τον υπηρετήσουν. Ο Θεός επιθυμεί υπηρεσία σύμφωνη με την καρδιά Του·
δεν επιθυμεί υπηρεσία που προέρχεται από τις αντιλήψεις και τη σάρκα. Εάν οι άνθρωποι
είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματα του έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε ζουν μέσα
σε αντιλήψεις. Η υπηρεσία τέτοιων ανθρώπων διακόπτει και διαταράσσει, και μια τέτοια
υπηρεσία είναι αντίθετη προς τον Θεό. Έτσι, όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματα
του Θεού, είναι ανίκανοι και να Τον υπηρετήσουν. Όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα
βήματα του Θεού, οπωσδήποτε Του εναντιώνονται, και είναι ανίκανοι να είναι σε σύμπνοια
με τον Θεό. «Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος» σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του
Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι
ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις
νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου
Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο
ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να
γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο
έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου,
καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι
άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό.
Όσοι εξαλείφονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι άνθρωποι ανίκανοι να
ακολουθήσουν το τελευταίο έργο του Θεού, και που επαναστατούν εναντίον Του. Το ότι
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τέτοιοι άνθρωποι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό, οφείλεται στο ότι ο Θεός έχει επιτελέσει
νέο έργο, και στο ότι η εικόνα του Θεού δεν είναι η ίδια με αυτή των αντιλήψεών τους —ως
αποτέλεσμα του οποίου εκείνοι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό και Τον κρίνουν, οδηγώντας
στην απέχθεια και την απόρριψή τους από τον Θεό. Η κατοχή της γνώσης του τελευταίου
έργου του Θεού δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά εάν οι άνθρωποι έχουν στον νου τους να
υπακούν στο έργο του Θεού και να το αναζητούν, τότε θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον
Θεό, και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τη νεότερη καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος.
Όσοι εναντιώνονται εκούσια στο έργο του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν τη διαφώτιση του
Αγίου Πνεύματος ή την καθοδήγηση του Θεού. Έτσι, το αν οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν
το τελευταίο έργο του Θεού, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, αλλά και από τη δική τους
επιδίωξη και τις προθέσεις τους.
Όλοι όσοι είναι ικανοί να υπακούν στις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι
ευλογημένοι. Δεν έχει σημασία πώς ήταν κάποτε ή με τι τρόπο εργαζόταν μέσα τους το Άγιο
Πνεύμα —όσοι έχουν κερδίσει το τελευταίο έργο, είναι οι πιο ευλογημένοι, και όσοι είναι
ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο σήμερα, εξαλείφονται. Ο Θεός επιθυμεί όσους
είναι ικανοί να δεχτούν το νέο φως και όσους δέχονται και γνωρίζουν το τελευταίο έργο Του.
Γιατί λέγεται ότι πρέπει να είσαι μια αγνή παρθένος; Μια αγνή παρθένος είναι ικανή να
αναζητήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος και να κατανοήσει τα νέα πράγματα και, επιπλέον,
είναι ικανή να παραμερίσει παλιές αντιλήψεις και να υπακούσει στο έργο του Θεού σήμερα.
Αυτή η ομάδα ανθρώπων, που αποδέχονται το νεότερο έργο τού σήμερα, είχε προκαθοριστεί
από τον Θεό προαιώνια, και αποτελούν τους πλέον ευλογημένους από τους ανθρώπους.
Ακούτε άμεσα τη φωνή του Θεού και παρακολουθείτε την εμφάνιση του Θεού και έτσι, σε όλο
τον ουρανό και τη γη και μέσα στους αιώνες, κανείς δεν υπήρξε πιο ευλογημένος από εσάς,
από αυτήν την ομάδα των ανθρώπων. Όλα τούτα οφείλονται στο έργο του Θεού, στον
προκαθορισμό και την επιλογή Του, στη χάρη Του. Αν ο Θεός δεν μιλούσε και δεν πρόφερε
τον λόγο Του, θα μπορούσαν οι συνθήκες ζωής σας να είναι όπως είναι σήμερα; Έτσι, όλη η
δόξα και τα εγκώμια ανήκουν στον Θεό, διότι όλα τούτα οφείλονται στο ότι ο Θεός σε
εξυψώνει. Έχοντας κατά νου αυτά, μπορείς να παραμένεις ακόμα παθητικός; Είναι δυνατόν,
η δύναμή σου να είναι ακόμα ανίκανη να ανέλθει;
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Το γεγονός ότι είσαι ικανός να δέχεσαι την κρίση, την παίδευση, την πάταξη και τον
εξευγενισμό των λόγων του Θεού και, επιπλέον, είσαι ικανός να δέχεσαι τις αποστολές του
Θεού, είχε προκαθοριστεί από τον Θεό στην αρχή του χρόνου, και έτσι δεν πρέπει να
απελπίζεσαι όταν παιδεύεσαι. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει το έργο που έχει γίνει σ’ εσάς
και τις ευλογίες που έχουν δοθεί μέσα σας, και κανείς δεν μπορεί να πάρει όλα όσα σας έχουν
δοθεί. Οι άνθρωποι της θρησκείας δεν μπορούν να συγκριθούν μ’ εσάς. Δεν έχετε μεγάλη
εμπειρία από την Αγία Γραφή, ούτε είστε εφοδιασμένοι με θρησκευτικές θεωρίες, αλλά
επειδή ο Θεός έχει εργαστεί μέσα σας, έχετε κερδίσει περισσότερα από οποιονδήποτε μέσα
στους αιώνες —και τούτη είναι η μεγαλύτερη ευλογία σας. Εξαιτίας αυτού, πρέπει να είστε
ακόμη πιο αφοσιωμένοι και πιστοί στον Θεό. Επειδή ο Θεός σε εξυψώνει, πρέπει να
ενισχύσεις τις προσπάθειές σου και να προετοιμάσεις το ανάστημά σου να δεχτείς τις
αποστολές Του. Πρέπει να παραμείνεις σταθερός στη θέση που σου έδωσε ο Θεός, να
επιδιώξεις να γίνεις ένας από τους ανθρώπους Του, να αποδεχθείς την εκπαίδευση της
Βασιλείας, να αποτελέσεις απόκτημα του Θεού και, τελικά, να γίνεις λαμπρός μάρτυράς Του.
Τις έχεις πάρει αυτές τις αποφάσεις; Εάν έχεις λάβει τέτοιες αποφάσεις, τότε σίγουρα θα
αποτελέσεις απόκτημα του Θεού στο τέλος και θα γίνεις λαμπρός μάρτυράς Του. Πρέπει να
κατανοήσεις ότι η κυριότερη αποστολή είναι να αποτελέσεις απόκτημα του Θεού και να γίνεις
λαμπρός μάρτυράς Του. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού.
Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα αποτελούν τη δυναμική του έργου του Αγίου
Πνεύματος, ενώ η συνεχής διαφώτιση του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα κατά την περίοδο
αυτή είναι η τάση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Και ποια είναι η τάση στο έργο του Αγίου
Πνεύματος σήμερα; Είναι η καθοδήγηση των ανθρώπων στο έργο του Θεού σήμερα, και σε
μια κανονική πνευματική ζωή. Υπάρχουν διάφορα βήματα για την είσοδο σε μια κανονική
πνευματική ζωή:
1. Πρώτον, πρέπει να εμποτίσεις την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού. Δεν πρέπει να
ακολουθείς τα λόγια του Θεού από το παρελθόν, και δεν πρέπει να τα μελετάς ούτε να τα
συγκρίνεις με τα λόγια του σήμερα. Αντίθετα, πρέπει να εμποτίσεις ολοκληρωτικά την καρδιά
σου με τα παρόντα λόγια του Θεού. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα επιθυμούν να
διαβάζουν τα λόγια του Θεού, πνευματικά βιβλία ή άλλες εκθέσεις κηρυγμάτων από το
παρελθόν, που δεν ακολουθούν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε είναι οι πλέον
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ανόητοι από τους ανθρώπους· ο Θεός απεχθάνεται τέτοιους ανθρώπους. Αν είσαι πρόθυμος
να δεχτείς το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα, τότε εμπότισε ολοκληρωτικά την καρδιά σου
με τις ομιλίες του Θεού σήμερα. Τούτο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιτύχεις.
2. Πρέπει να προσεύχεσαι βάσει των λόγων που κήρυξε ο Θεός σήμερα, να εισέλθεις στα
λόγια του Θεού, να επικοινωνήσεις μαζί Του, και να πάρεις τις αποφάσεις σου ενώπιον του
Θεού, καθορίζοντας ποιων προτύπων την ολοκλήρωση επιθυμείς να επιδιώξεις.
3. Πρέπει να επιδιώξεις εμβριθή είσοδο στην αλήθεια βάσει του έργου του Αγίου
Πνεύματος σήμερα. Μην «κολλάς» σε παρωχημένες ομιλίες και θεωρίες από το παρελθόν.
4. Πρέπει να επιδιώξεις να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα και να εισέλθεις στα λόγια του
Θεού.
5. Πρέπει να επιδιώξεις να εισέλθεις στο μονοπάτι, πάνω στο οποίο περπάτησε σήμερα
το Άγιο Πνεύμα.
Και πώς επιδιώκεις να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα; Αυτό που έχει ζωτική σημασία είναι να
ζεις στα παρόντα λόγια του Θεού και να προσεύχεσαι βάσει των απαιτήσεων του Θεού.
Έχοντας προσευχηθεί με τον τρόπο αυτόν, το Άγιο Πνεύμα θα σε αγγίξει σίγουρα. Αν δεν
αναζητάς βάσει των θεμελίων των λόγων που κήρυξε ο Θεός σήμερα, τότε ο κόπος σου θα
αποβεί άκαρπος. Πρέπει να προσεύχεσαι, λέγοντας: «Θεέ μου! Σου εναντιώνομαι, και Σου
οφείλω πάρα πολλά· είμαι τρομερά ανυπάκουος και είμαι εντελώς ανίκανος να Σε
ικανοποιήσω. Θεέ μου, θέλω να με σώσεις, θέλω να Σε υπηρετώ ως το τέλος, θέλω να πεθάνω
για Σένα. Με κρίνεις και με παιδεύεις και δεν έχω κανένα παράπονο. Σου εναντιώνομαι και
μου αξίζει να πεθάνω, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν τη δίκαιη διάθεσή Σου μέσα από τον
θάνατό μου». Όταν προσεύχεσαι μέσα από την καρδιά σου και με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα
σε ακούσει και θα σε καθοδηγήσει. Αν δεν προσεύχεσαι βάσει των λόγων του Αγίου
Πνεύματος σήμερα, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα. Εάν
προσεύχεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και σύμφωνα με αυτό που ο Θεός επιθυμεί να
πράξει σήμερα, θα λες: «Θεέ μου! Θέλω να δεχτώ τις αποστολές Σου και να είμαι πιστός στις
αποστολές Σου, και είμαι πρόθυμος να αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου στη δική Σου δόξα,
έτσι ώστε ό,τι κάνω να μπορεί να φτάσει στα πρότυπα του λαού του Θεού. Είθε Εσύ να
αγγίξεις την καρδιά μου. Θέλω το Πνεύμα Σου να με διαφωτίζει πάντα, να με βοηθά, ώστε οι
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πράξεις μου να εξευτελίζουν τον Σατανά και, στο τέλος, να καταστώ απόκτημά Σου». Αν
προσεύχεσαι έτσι, επικεντρωμένος γύρω από το θέλημα του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα
εργαστεί αναπόφευκτα μέσα σου. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των λέξεων στις προσευχές σου
—το κλειδί βρίσκεται στο αν κατανοείς ή όχι το θέλημα του Θεού. Μπορεί όλοι σας να έχετε
βιώσει την ακόλουθη εμπειρία: Μερικές φορές, την ώρα της προσευχής σε μια συνάθροιση, η
δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος φτάνει στο αποκορύφωμά της, προκαλώντας την
άνοδο της δύναμης όλων. Μερικοί άνθρωποι κλαίνε πικρά και θρηνούν ενώ προσεύχονται,
κατακλύζονται από τύψεις ενώπιον του Θεού, ενώ μερικοί δείχνουν την αποφασιστικότητά
τους και παίρνουν όρκους. Τούτο είναι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί από το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι άνθρωποι να εμποτίσουν
ολοκληρωτικά τις καρδιές τους με τα λόγια του Θεού. Μην εστιάζεις στα λόγια που
κηρύχθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αν συνεχίσεις να μένεις κολλημένος σε ό,τι ήρθε πριν,
το Άγιο Πνεύμα δεν πρόκειται να εργαστεί μέσα σου. Κατανοείς το πόσο σημαντικό είναι
αυτό;
Γνωρίζετε το μονοπάτι, πάνω στο οποίο περπάτησε σήμερα το Άγιο Πνεύμα; Τα
παραπάνω διάφορα σημεία είναι αυτά που πρέπει να επιτευχθούν σήμερα και στο μέλλον από
το Άγιο Πνεύμα. Αποτελούν το μονοπάτι που ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα και την είσοδο που
πρέπει να επιδιώξει ο άνθρωπος. Κατά την είσοδό σου στη ζωή, το ελάχιστο που πρέπει να
πράξεις είναι να εμποτίσεις την καρδιά σου με τα λόγια του Θεού και να είσαι ικανός να
δεχτείς την κρίση και την παίδευση των λόγων του Θεού. Η καρδιά σου πρέπει να λαχταρά
τον Θεό, πρέπει να επιδιώκεις εμβριθή είσοδο στην αλήθεια και στους στόχους που απαιτεί ο
Θεός. Η κατοχή της δύναμης αυτής δείχνει ότι σε έχει αγγίξει ο Θεός και η καρδιά σου έχει
αρχίσει να στρέφεται προς Αυτόν.
Το πρώτο βήμα της εισόδου στη ζωή είναι να εμποτίσεις ολοκληρωτικά την καρδιά σου
με τα λόγια του Θεού, και το δεύτερο βήμα, να δεχτείς να σε αγγίξει το Άγιο Πνεύμα. Ποιος
είναι ο στόχος της αποδοχής του αγγίγματος από το Άγιο Πνεύμα; Η ικανότητα να λαχταράς,
να αναζητάς και να διερευνάς μια πιο βαθυστόχαστη αλήθεια, και η ικανότητα να
συνεργάζεσαι με τον Θεό με θετικούς τρόπους. Σήμερα, συνεργάζεσαι με τον Θεό, που
σημαίνει ότι υπάρχει ένας στόχος στην επιδίωξη, στις προσευχές σου και στην κοινωνία σου
με λόγια του Θεού, και εκτελείς το καθήκον σου σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του —αυτό μόνο
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σημαίνει συνεργασία με τον Θεό. Αν το μόνο που θέλεις είναι να αφήνεις τον Θεό να ενεργεί,
χωρίς εσύ να αναλαμβάνεις καμία δράση ούτε να προσεύχεσαι ή να αναζητάς, μπορεί τούτο
να ονομαστεί συνεργασία; Εάν δεν νοιώθεις κανένα είδος συνεργασίας μέσα σου και
στερείσαι εκπαίδευσης για μια είσοδο με στόχο, τότε δεν συνεργάζεσαι. Κάποιοι λένε: «Όλα
εξαρτώνται από αυτό που έχει προκαθορίσει ο Θεός, όλα γίνονται από τον ίδιο τον Θεό· αν ο
Θεός δεν τα έπραττε, τότε πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος;» Το έργο του Θεού είναι κανονικό
και ούτε στο ελάχιστο υπερφυσικό, ενώ το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μόνο μέσα από τη δική σου
ενεργή αναζήτηση, διότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο —πρέπει να δώσεις στον Θεό
την ευκαιρία να εργαστεί και, αν δεν ακολουθήσεις ή δεν εισέλθεις, και αν στην καρδιά σου
δεν υπάρχει η παραμικρή λαχτάρα, τότε ο Θεός δεν έχει καμία πιθανότητα να εργαστεί. Μέσα
από ποιο μονοπάτι μπορείς να αναζητήσεις το άγγιγμα του Θεού; Μέσα από την προσευχή
και πλησιάζοντας στον Θεό. Αλλά, να θυμάσαι: το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει
βάσει των λόγων που κήρυξε ο Θεός. Όταν σε αγγίζει συχνά ο Θεός, δεν γίνεσαι σκλάβος της
σάρκας: Άντρας, γυναίκα, παιδιά και χρήματα —όλα είναι ανίκανα να σε παγιδεύσουν, και
θέλεις μόνο να επιδιώκεις την αλήθεια και να ζεις ενώπιον του Θεού. Τη δεδομένη στιγμή, θα
είσαι κάποιος που ζει στη σφαίρα της ελευθερίας.

Οι άνθρωποι η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει είναι εκείνοι
που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού
Το πρώτο βήμα στο μονοπάτι που βαδίζει το Άγιο Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο είναι, πριν
από οτιδήποτε άλλο, να απομακρύνει την καρδιά του ανθρώπου από τους ανθρώπους, τα
γεγονότα και τα πράγματα, και να τη φέρει στον λόγο του Θεού, κάνοντάς την να πιστεύει ότι
ο λόγος του Θεού είναι εντελώς και πέραν πάσης αμφιβολίας αληθινός. Αν πιστεύεις στον
Θεό, πρέπει να πιστεύεις στον λόγο Του. Εάν πιστεύεις στον Θεό πολλά χρόνια, αλλά
συνεχίζεις να μην ξέρεις το μονοπάτι που παίρνει το Άγιο Πνεύμα, είσαι όντως πιστός; Για να
επιτύχεις τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου —μια κανονική ανθρώπινη ζωή που έχει κανονική
σχέση με τον Θεό— πρέπει πρώτα να πιστέψεις στον λόγο Του. Εάν δεν έχεις επιτύχει το
πρώτο βήμα του έργου που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στους ανθρώπους, τότε δεν έχεις
βάσεις. Αν δεν διαθέτεις ακόμα και την παραμικρή βασική αρχή, πώς θα περπατήσεις στο
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μονοπάτι που βρίσκεται εμπρός σου; Όταν βαδίζεις στον σωστό δρόμο μέσω του οποίου ο
Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, σημαίνει ότι εισέρχεσαι στον σωστό δρόμο του
τωρινού έργου του Αγίου Πνεύματος· σημαίνει ότι βαδίζεις στο μονοπάτι που έχει πάρει το
Άγιο Πνεύμα. Αυτήν τη στιγμή, το μονοπάτι που έχει πάρει το Άγιο Πνεύμα είναι ο τωρινός
λόγος του Θεού. Έτσι, για να περπατήσουν οι άνθρωποι στο μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος,
πρέπει να υπακούν, να τρώνε και να πίνουν τον τωρινό λόγο του ενσαρκωμένου Θεού. Το
έργο που επιτελεί είναι το έργο του λόγου· όλα ξεκινούν από τον λόγο Του και όλα
οικοδομούνται πάνω στον λόγο Του, πάνω στον τωρινό λόγο Του. Είτε το να είναι κανείς
βέβαιος για τον ενσαρκωμένο Θεό είτε το να γνωρίζει τον ενσαρκωμένο Θεό, καθένα απ’ τα
δυο απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια σχετικά με τον λόγο Του. Διαφορετικά, οι άνθρωποι δεν
θα μπορέσουν να επιτύχουν τίποτα και δεν θα τους απομείνει τίποτα. Μόνο με το να
οικοδομούν οι άνθρωποι πάνω στο θεμέλιο της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού και
μέσω αυτού να καταφέρουν να Τον γνωρίσουν και να Τον ικανοποιήσουν, θα μπορέσουν να
οικοδομήσουν σταδιακά μια κανονική σχέση μαζί Του. Για τον άνθρωπο, δεν υπάρχει
καλύτερη συνεργασία με τον Θεό από το να τρώει και να πίνει τον λόγο Του και να τον κάνει
πράξη. Μέσω τέτοιας άσκησης, οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στη
μαρτυρία τους ως λαός του Θεού με τον καλύτερο τρόπο. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν και
είναι σε θέση να τηρήσουν την ουσία του τωρινού λόγου του Θεού, ζουν στο μονοπάτι όπου
καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα και βαδίζουν στον σωστό δρόμο της τελείωσης του
ανθρώπου από τον Θεό. Παλαιότερα, οι άνθρωποι μπορούσαν να αποκτούν το έργο του Θεού
απλώς και μόνο αναζητώντας τη χάρη του Θεού ή αναζητώντας τη γαλήνη και τη χαρά, αλλά
τα πράγματα είναι διαφορετικά τώρα. Χωρίς τον λόγο του ενσαρκωμένου Θεού, χωρίς την
πραγματικότητα του λόγου Του, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν την αποδοχή του
Θεού και θα εξαλειφθούν όλοι από τον Θεό. Προκειμένου να επιτύχουν οι άνθρωποι μια
κανονική πνευματική ζωή, θα πρέπει πρώτα να φάνε και να πιουν τον λόγο του Θεού και να
τον κάνουν πράξη, και κατόπιν, σε αυτήν τη βάση, θα δημιουργήσουν μια κανονική σχέση με
τον Θεό. Πώς συνεργάζεσαι εσύ; Πώς παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου ως λαός του
Θεού; Πώς οικοδομείς μια κανονική σχέση με τον Θεό;
Πώς διακρίνεις αν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό στην καθημερινή σου ζωή:
1. Πιστεύεις στην ίδια τη μαρτυρία του Θεού;
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2. Πιστεύεις βαθιά μες στην καρδιά σου ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και
αλάνθαστος;
3. Εσύ κάνεις τον λόγο Του πράξη;
4. Είσαι πιστός στην αποστολή που σου έχει δώσει Εκείνος; Τι κάνεις για να είσαι πιστός
στην αποστολή από Εκείνον;
5. Αποσκοπούν όλα όσα κάνεις στο να ικανοποιήσεις τον Θεό και να είσαι πιστός σ’
Εκείνον;
Μέσω όσων αναφέρονται παραπάνω, μπορείς να αξιολογήσεις αν έχεις κανονική σχέση
με τον Θεό στο παρόν στάδιο.
Εάν είσαι σε θέση να αποδεχθείς την αποστολή από τον Θεό, να αποδεχθείς την
υπόσχεσή Του και να ακολουθήσεις το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος, τότε ακολουθείς το
θέλημα του Θεού. Είναι ξεκάθαρο το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος μέσα σου; Αυτήν τη
στιγμή, συνάδουν οι ενέργειές σου με το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος; Πλησιάζει η καρδιά
σου τον Θεό; Επιθυμείς να συμβαδίσεις με το πιο πρόσφατο φως του Αγίου Πνεύματος;
Επιθυμείς να κερδηθείς από τον Θεό; Επιθυμείς να γίνεις εκδήλωση της δόξας του Θεού πάνω
στη γη; Έχεις τη βούληση να επιτύχεις ό,τι απαιτεί ο Θεός από σένα; Εάν, όταν ο Θεός
εκφράσει τα λόγια Του, έχεις μέσα σου τη βούληση να συνεργαστείς και να ικανοποιήσεις τον
Θεό —αν έχεις αυτήν τη νοοτροπία— αυτό σημαίνει ότι τα λόγια του Θεού έχουν αποδώσει
καρπούς μέσα στην καρδιά σου. Εάν δεν έχεις τέτοια βούληση, αν δεν επιδιώκεις κανέναν
στόχο, αυτό σημαίνει ότι την καρδιά σου δεν την έχει ακόμη συγκινήσει ο Θεός.
Μόλις οι άνθρωποι εισέλθουν επίσημα στην εκπαίδευση της βασιλείας, οι απαιτήσεις του
Θεού από αυτούς ανεβαίνουν σε υψηλότερο επίπεδο. Από ποια άποψη μπορεί να δει κανείς
αυτές τις υψηλότερες απαιτήσεις; Παλαιότερα, λεγόταν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ζωή.
Σήμερα, αναζητούν τη ζωή, επιζητούν να γίνουν ο λαός του Θεού, να τους κερδίσει ο Θεός, να
τους οδηγήσει στην τελείωση. Δεν είναι αυτό υψηλότερο επίπεδο; Στην πραγματικότητα, οι
απαιτήσεις που έχει ο Θεός από τους ανθρώπους είναι απλούστερες από ό,τι ήταν παλιότερα.
Δεν απαιτείται από τους ανθρώπους να είναι πάροχοι υπηρεσιών ή να πεθάνουν —το μόνο
που απαιτείται από αυτούς είναι να γίνουν ο λαός του Θεού. Δεν είναι απλούστερο αυτό; Το
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μόνο που έχεις να κάνεις είναι να προσφέρεις την καρδιά σου στον Θεό και να υποταχθείς
στην καθοδήγησή Του, και όλα θα αποδώσουν καρπούς. Γιατί νομίζεις ότι είναι τόσο
δύσκολο; Το θέμα της εισόδου στη ζωή για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι σαφέστερο από ό,τι
ήταν πριν. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι τελούσαν υπό σύγχυση και δεν γνώριζαν ποια ήταν η
πραγματικότητα της αλήθειας. Για την ακρίβεια, όλοι όσοι αντιδρούν στο άκουσμα του λόγου
του Θεού, όσοι έχουν διαφωτιστεί και φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα, και όσοι, ενώπιον του
Θεού, λαμβάνουν την τελείωσή Του και η διάθεσή τους έχει αλλάξει —όλοι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν ζωή. Ο Θεός θέλει ζωντανά όντα, όχι νεκρά πράγματα· εάν είσαι νεκρός, δεν έχεις ζωή,
και ο Θεός δεν θα σου μιλήσει, πόσω δε μάλλον, θα σε εξυψώσει να γίνεις μέλος του λαού Του.
Εφόσον σας έχει εξυψώσει ο Θεός, κι έχετε λάβει μια τόσο μεγάλη ευλογία από Αυτόν, αυτό
αποδεικνύει ότι είστε όλοι σας άνθρωποι που έχετε ζωή, και οι άνθρωποι που έχουν ζωή
προέρχονται από τον Θεό.
Όταν επιδιώκει κάποιος αλλαγή στη διάθεση της ζωής του, το μονοπάτι της άσκησης
είναι απλό. Εάν, κατά την πρακτική σου εμπειρία, είσαι σε θέση να ακολουθείς τον τωρινό
λόγο του Αγίου Πνεύματος και να βιώνεις το έργο του Θεού, τότε η διάθεσή σου επιδέχεται
αλλαγή. Εάν ακολουθείς και επιζητάς ό,τι λέει το Άγιο Πνεύμα, τότε είσαι άνθρωπος που Το
υπακούει, και θα υπάρξει αλλαγή στη διάθεσή σου. Οι διαθέσεις των ανθρώπων αλλάζουν με
τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος· εάν μένεις πάντα προσκολλημένος στις παλιές σου
εμπειρίες και τους κανόνες του παρελθόντος, τότε δεν θα μπορέσει να αλλάξει η διάθεσή σου.
Εάν το Άγιο Πνεύμα ζητήσει με τα σημερινά Του λόγια από όλους τους ανθρώπους να
εισέλθουν στη ζωή της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά εσύ παραμένεις προσκολλημένος
σε εξωτερικά πράγματα, κι είσαι σε σύγχυση ως προς την πραγματικότητα και δεν την
παίρνεις σοβαρά, τότε είσαι κάποιος που δεν μπορεί να συμβαδίσει με το έργο του Αγίου
Πνεύματος, κάποιος που δεν έχει εισέλθει στο μονοπάτι της καθοδήγησης του Αγίου
Πνεύματος. Το κατά πόσο η διάθεσή σου μπορεί να αλλάξει ή όχι εξαρτάται από το αν
συμβαδίζεις με τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος και κατά πόσο έχεις ή όχι αληθινή
γνώση. Αυτό διαφέρει από ό,τι καταλαβαίνατε παλαιότερα. Η αλλαγή στη διάθεσή σου, την
οποία κατανοούσες παλαιότερα ήταν ότι εσύ, που βιάζεσαι να κρίνεις, έχεις πάψει να μιλάς
απερίσκεπτα εξαιτίας της πειθαρχίας του Θεού· ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία πτυχή της
αλλαγής. Αυτήν τη στιγμή, το πιο κρίσιμο σημείο είναι να ακολουθήσεις την καθοδήγηση του
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Αγίου Πνεύματος. Ακολούθησε ό,τι λέει ο Θεός και υπάκουσε σε ό,τι σου λέει. Οι άνθρωποι
δεν μπορούν να αλλάξουν την ίδια τη διάθεσή τους· πρέπει να υποστούν την κρίση και την
παίδευση, τον πόνο και το ραφινάρισμα του λόγου του Θεού, ή να αντιμετωπιστούν, να
πειθαρχηθούν και να κλαδευτούν από τον λόγο Του. Μόνο τότε μπορούν να επιτύχουν
υπακοή και πίστη στον Θεό, και δεν θα είναι πλέον επιπόλαιοι απέναντί Του. Υπό το
ραφινάρισμα του λόγου του Θεού αλλάζει η διάθεση των ανθρώπων. Μόνον μέσω της
έκθεσης, της κρίσης, της πειθαρχίας και της αντιμετώπισης του λόγου Του δεν θα τολμούν πια
να ενεργούν με απερισκεψία, αλλά αντ’ αυτού θα γίνουν σταθεροί και συγκροτημένοι. Το πιο
σημαντικό είναι ότι είναι σε θέση να υποτάσσονται στον τωρινό λόγο του Θεού και στο έργο
Του. Ακόμα κι αν δεν συμφωνεί με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, είναι σε θέση να παραμερίσουν
αυτές τις αντιλήψεις και να υποταχθούν πρόθυμα. Στο παρελθόν, όταν γινόταν λόγος για
αλλαγή στη διάθεση, αφορούσε κυρίως στο να είναι κανείς σε θέση να απαρνηθεί τον εαυτό
του, να επιτρέψει στη σάρκα να υποφέρει, να πειθαρχήσει το σώμα του και να απαλλαχθεί
από τις σαρκικές προτιμήσεις —αυτό συνιστά ένα είδος αλλαγής στη διάθεση. Σήμερα, όλοι
γνωρίζουν ότι η πραγματική έκφραση της αλλαγής στη διάθεση είναι να υπακούει κανείς τον
τωρινό λόγο του Θεού και να γνωρίζει αληθινά το νέο έργο Του. Με αυτόν τον τρόπο, η
πρότερη κατανόηση των ανθρώπων για τον Θεό, την οποία είχαν διαμορφώσει οι δικές τους
αντιλήψεις, μπορεί να διαγραφεί, και αυτοί μπορούν να κατανοήσουν αληθινά τον Θεό και να
Τον υπακούσουν αληθινά —μόνο αυτή αποτελεί πραγματική έκφραση μιας αλλαγής στη
διάθεση.
Η επιδίωξη των ανθρώπων να εισέλθουν στη ζωή βασίζεται στον λόγο του Θεού.
Ειπώθηκε, προηγουμένως, πως τα πάντα επιτυγχάνονται χάρη στον λόγο Του, αλλά κανείς
δεν έχει δει το γεγονός αυτό. Εάν εισέλθεις στη βίωση του παρόντος βήματος, θα τα
κατανοήσεις όλα ξεκάθαρα και θα οικοδομήσεις γερά θεμέλια για τις μελλοντικές δοκιμασίες.
Ό,τι κι αν λέει ο Θεός, επικεντρώσου μόνο στην είσοδο στον λόγο Του. Όταν ο Θεός λέει ότι
θα αρχίσει να παιδεύει τους ανθρώπους, αποδέξου την παίδευσή Του. Όταν ο Θεός ζητάει
από τους ανθρώπους να πεθάνουν, αποδέξου αυτήν τη δοκιμασία. Εάν ζεις πάντα μέσα από
τις πιο πρόσφατες ομιλίες Του, ο λόγος του Θεού θα σε οδηγήσει τελικά στην τελείωση. Όσο
περισσότερο εισέρχεσαι στον λόγο του Θεού, τόσο πιο γρήγορα θα τελειωθείς. Γιατί από
συναναστροφή σε συναναστροφή σάς ζητώ να γνωρίσετε τον λόγο του Θεού και να εισέλθετε
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σε αυτόν; Μόνο όταν επιδιώκεις και βιώνεις τον λόγο του Θεού, και εισέρχεσαι στην
πραγματικότητα του λόγου Του, έχει το Άγιο Πνεύμα την ευκαιρία να εργαστεί μέσα σου.
Συνεπώς, όλοι σας συμμετέχετε σε κάθε μέθοδο με την οποία εργάζεται ο Θεός και, όποιος κι
αν είναι ο βαθμός των δεινών σας, τελικά όλοι σας θα λάβετε ένα «αναμνηστικό».
Προκειμένου να επιτύχετε την οριστική τελείωσή σας, πρέπει να εισέλθετε σε όλα τα λόγια
του Θεού. Η τελείωση των ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα δεν λειτουργεί μονομερώς. Το άγιο
Πνεύμα απαιτεί τη συνεργασία των ανθρώπων, χρειάζεται όλοι να συνεργαστούν συνειδητά
μαζί Του. Ό,τι και να λέει ο Θεός, επικεντρωθείτε μόνο στην είσοδο στον λόγο Του —αυτό θα
σας ωφελήσει περισσότερο στη ζωή σας. Τα πάντα γίνονται για να επιτευχθεί μια αλλαγή στη
διάθεσή σας. Όταν εισέλθεις στον λόγο του Θεού, ο Θεός θα συγκινήσει την καρδιά σου, και
θα είσαι ικανός να γνωρίσεις όλα όσα επιθυμεί να επιτύχει ο Θεός σε αυτό το βήμα του έργου
Του και θα έχεις τη βούληση να το επιτύχεις. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της παίδευσης,
υπήρχαν κάποιοι που πίστευαν ότι επρόκειτο για μέθοδο εργασίας και δεν πίστευαν στον
λόγο του Θεού. Ως εκ τούτου, δεν υποβλήθηκαν σε ραφινάρισμα και βγήκαν από την περίοδο
της παίδευσης χωρίς να έχουν κερδίσει ή κατανοήσει τίποτα. Υπήρχαν κάποιοι που
πραγματικά εισήλθαν σε αυτά τα λόγια χωρίς ίχνος αμφιβολίας, που έλεγαν ότι ο λόγος του
Θεού είναι η αλάθητη αλήθεια και ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να παιδεύονται. Πάλεψαν έτσι
για κάποια χρονική περίοδο, εγκαταλείποντας το μέλλον και τη μοίρα τους, και όταν βγήκαν
από αυτήν, η διάθεσή τους είχε σημειώσει κάποια αλλαγή και είχαν αποκτήσει ακόμα
βαθύτερη κατανόηση του Θεού. Όλοι όσοι βγήκαν μέσα από την παίδευση ένιωσαν την
ομορφιά του Θεού και συνειδητοποίησαν ότι αυτό το βήμα του έργου ενσωμάτωνε τη μεγάλη
αγάπη του Θεού που κατήλθε μέσα τους, ότι ήταν η κατάκτηση και η σωτηρία της αγάπης του
Θεού. Είπαν, επίσης, ότι οι σκέψεις του Θεού είναι πάντα καλοπροαίρετες και πως όλα όσα
κάνει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο είναι από αγάπη, όχι μίσος. Όσοι δεν πίστεψαν στον λόγο
του Θεού και δεν στράφηκαν στον λόγο Του, δεν υποβλήθηκαν σε ραφινάρισμα την περίοδο
της παίδευσης και, ως αποτέλεσμα, το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν μαζί τους και δεν κέρδισαν
τίποτα. Όσοι εισήλθαν στην περίοδο της παίδευσης, αν και υποβλήθηκαν σε ραφινάρισμα, το
Άγιο Πνεύμα εργαζόταν κρυμμένο μέσα τους, με αποτέλεσμα να αλλάξει η διάθεση της ζωής
τους. Κάποιοι άνθρωποι φαίνονταν από κάθε εξωτερική άποψη να είναι πολύ θετικοί, γεμάτοι
κέφι ολημερίς, αλλά δεν εισήλθαν στην κατάσταση ραφιναρίσματος του λόγου του Θεού και
γι’ αυτό δεν άλλαξαν καθόλου, κάτι που ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι δεν πίστεψαν στον
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λόγο του Θεού. Εάν δεν πιστεύεις στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα εργαστεί
μέσα σου. Ο Θεός εμφανίζεται σε όλους όσοι πιστεύουν στον λόγο Του και όσοι πιστεύουν και
αποδέχονται τον λόγο Του θα είναι σε θέση να κερδίσουν την αγάπη Του!
Για να εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, θα πρέπει να βρεις το
μονοπάτι της άσκησης και να γνωρίζεις πώς να κάνεις πράξη τον λόγο του Θεού. Μόνο με
αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αλλαγή στη διάθεση της ζωής σου, μόνο μέσα απ’ αυτό το
μονοπάτι θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό και μόνο οι άνθρωποι που
έχουν οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό με αυτόν τον τρόπο μπορούν να είναι σε
συμφωνία με το θέλημά Του. Για να λάβεις νέο φως, πρέπει να ζεις μέσα στον λόγο Του. Εάν
σε έχει συγκινήσει μόνο μία φορά το Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν αρκεί σε καμία περίπτωση —
πρέπει να εμβαθύνεις. Εκείνοι που έχουν συγκινηθεί μόνο μία φορά, έχει διεγερθεί ο
εσωτερικός τους ζήλος και επιθυμούν να αναζητήσουν, αλλά αυτό δεν διαρκεί
μακροπρόθεσμα· πρέπει να τους συγκινεί διαρκώς το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές κατά το
παρελθόν έχω αναφερθεί στην ελπίδα Μου ότι το Πνεύμα του Θεού ίσως συγκινήσει το
πνεύμα των ανθρώπων, προκειμένου να επιδιώξουν αλλαγές στη διάθεση της ζωής τους, και
ενώ επιζητούν να τους συγκινήσει ο Θεός, να κατανοήσουν τις δικές τους ελλείψεις, και
καθώς βιώνουν τον λόγο Του, να απαλλαγούν από τις ακαθαρσίες μέσα τους (αυταρέσκεια,
αλαζονεία, αντιλήψεις και ούτω καθεξής). Μη νομίζεις ότι αρκεί απλά και μόνο το να
λαμβάνεις νέο φως ενεργητικά —πρέπει, επίσης, να αποτινάξεις όλα όσα είναι αρνητικά. Από
τη μια, πρέπει να εισέλθετε από θετικής πλευράς, και από την άλλη, πρέπει να απαλλαγείτε
από όλες τις ακαθαρσίες από αρνητικής πλευράς. Πρέπει να εξετάζεις συνεχώς τον εαυτό σου
για να δεις ποιες ακαθαρσίες εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα σου. Οι θρησκευτικές
αντιλήψεις, οι προθέσεις, οι ελπίδες, η αυταρέσκεια και η αλαζονεία των ανθρώπων είναι όλα
ακαθαρσίες. Κοίτα μέσα σου και σύγκρινε τον εαυτό σου με όλα τα λόγια της αποκάλυψης
που εξέφρασε ο Θεός, για να δεις ποιες θρησκευτικές αντιλήψεις έχεις. Μόνο όταν τις
αναγνωρίσεις πραγματικά θα μπορέσεις να τις αποτινάξεις. Κάποιοι άνθρωποι λένε: «Τώρα
αρκεί απλώς να ακολουθήσουμε το φως του παρόντος έργου του Αγίου Πνεύματος. Δεν
χρειάζεται να μας προβληματίζει οτιδήποτε άλλο». Τότε, όμως, όταν εμφανιστούν οι
θρησκευτικές σου αντιλήψεις, πώς θα τις ξεφορτωθείς; Νομίζεις ότι είναι απλή υπόθεση να
ακολουθείς τον σημερινό λόγο του Θεού; Αν είσαι θρησκευόμενος, μπορεί να προκύψουν
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διαταραχές εξαιτίας των θρησκευτικών σου αντιλήψεων και των παραδοσιακών θεολογικών
θεωριών που έχεις στην καρδιά σου, και όταν αυτά τα πράγματα προκύψουν, παρεμβαίνουν
στην ικανότητά σου να αποδέχεσαι νέα πράγματα. Όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα.
Εάν επιδιώκεις μόνο τον τωρινό λόγο του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς να εκπληρώσεις το
θέλημα του Θεού. Παράλληλα, ενώ επιδιώκεις το παρόν φως του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει
να αναγνωρίζεις ποιες έννοιες και προθέσεις τρέφεις, ποια ανθρώπινη αυταρέσκεια έχεις και
ποιες συμπεριφορές αποτελούν ανυπακοή προς τον Θεό. Και αφού τα αναγνωρίσεις όλα
αυτά, πρέπει να τα αποτινάξεις. Το ότι σε βάζω να απαρνηθείς τις προηγούμενες ενέργειες
και συμπεριφορές σου γίνεται εξ ολοκλήρου για να σου δώσω τη δυνατότητα να
ακολουθήσεις τα λόγια που εκφράζει το Άγιο Πνεύμα σήμερα. Η αλλαγή στη διάθεση, από τη
μία πλευρά, επιτυγχάνεται μέσα από τον λόγο του Θεού, και από την άλλη πλευρά, απαιτεί τη
συνεργασία των ανθρώπων. Από τη μια, είναι το έργο του Θεού και από την άλλη, είναι η
ανθρώπινη άσκηση, και είναι και τα δύο άκρως απαραίτητα.
Στο μελλοντικό μονοπάτι της υπηρεσίας σου, πώς μπορείς να εκπληρώσεις το θέλημα του
Θεού; Ένα κρίσιμο σημείο είναι να επιδιώξεις την είσοδο στη ζωή, αλλαγή στη διάθεση και
βαθύτερη είσοδο στην αλήθεια —αυτό είναι το μονοπάτι προς την επίτευξη του να τελειωθεί
και να κερδηθεί κανείς από τον Θεό. Όλοι εσείς είστε αποδέκτες της αποστολής του Θεού,
αλλά τι είδους αποστολή; Αυτό σχετίζεται με το επόμενο βήμα του έργου· το επόμενο βήμα
του έργου θα είναι μεγαλύτερο έργο που θα επιτελεστεί απ’ άκρη σε άκρη σε ολόκληρο το
σύμπαν, άρα σήμερα, θα πρέπει να επιδιώκετε αλλαγές στη διάθεση της ζωής σας, ώστε στο
μέλλον να γίνετε στ’ αλήθεια η απόδειξη ότι ο Θεός αποκτά δόξα μέσα από το έργο Του,
καθιστώντας σας υποδείγματα για το μελλοντικό Του έργο. Η σημερινή επιδίωξη αποσκοπεί
εξ ολοκλήρου στο να μπουν τα θεμέλια για το μελλοντικό έργο, προκειμένου να σε
χρησιμοποιήσει ο Θεός και να μπορέσεις να καταθέσεις μαρτυρία γι’ Αυτόν. Εάν αυτός γίνει ο
στόχος της επιδίωξής σου, θα είσαι σε θέση να αποκτήσεις την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος. Όσο υψηλότερα θέσεις τον στόχο της επιδίωξής σου, τόσο περισσότερο θα
μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση. Όσο περισσότερο επιδιώκεις την αλήθεια, τόσο
περισσότερο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Όσο περισσότερη ενέργεια βάζεις σε αυτήν την
επιδίωξη, τόσο περισσότερα θα κερδίσεις. Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί στην τελείωση τους
ανθρώπους με βάση την εσωτερική τους κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι
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διατεθειμένοι να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός ή να τελειωθούν από Αυτόν, ότι θέλουν απλώς η
σάρκα τους να παραμείνει ασφαλής και να μην υποστούν κάποια κακοτυχία. Κάποιοι
άνθρωποι δεν είναι διατεθειμένοι να εισέλθουν στην βασιλεία, αλλά είναι διατεθειμένοι να
κατέλθουν στο πηγάδι της αβύσσου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Θεός θα πραγματοποιήσει
και αυτήν την επιθυμία σου. Ό,τι κι αν επιδιώκεις, ο Θεός θα το πραγματοποιήσει. Οπότε, τι
επιδιώκεις επί του παρόντος; Επιδιώκεις να τελειωθείς; Οι παρούσες πράξεις και η
συμπεριφορά σου αποσκοπούν στο να τελειωθείς από τον Θεό και για να κερδηθείς από
Αυτόν; Έτσι πρέπει να μετράς συνεχώς τον εαυτό σου στην καθημερινή σου ζωή. Εάν
αφιερώσεις εξ ολοκλήρου την καρδιά σου στην επιδίωξη ενός μοναδικού στόχου, ο Θεός
σίγουρα θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Αυτό είναι το μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος. Το
μονοπάτι πάνω στο οποίο το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους ανθρώπους επιτυγχάνεται μέσω
της επιδίωξής τους. Όσο μεγαλύτερη δίψα έχεις να τελειωθείς και να κερδηθείς από τον Θεό,
τόσο περισσότερο θα εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Όσο περισσότερο αδυνατείς να
αναζητάς και όσο πιο αρνητικός και οπισθοδρομικός είσαι, τόσο περισσότερες ευκαιρίες
στερείς από το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί· όσο περνάει ο καιρός, το Άγιο Πνεύμα θα σε
εγκαταλείπει. Επιθυμείς να τελειωθείς από τον Θεό; Επιθυμείς να κερδηθείς από τον Θεό;
Επιθυμείς να χρησιμοποιηθείς από τον Θεό; Θα πρέπει να επιδιώκετε να κάνετε τα πάντα,
ώστε να τελειωθείτε, να κερδηθείτε και να χρησιμοποιηθείτε από τον Θεό, ώστε τα πάντα
μέσα στο σύμπαν να μπορούν να δουν τις ενέργειες του Θεού να εκδηλώνονται μέσα σας.
Εσείς είστε οι κύριοι ανάμεσα στα πάντα και, εν μέσω όλων όσα υπάρχουν, εσείς θα αφήσετε
τον Θεό να απολαύσει μαρτυρία και δόξα μέσα από σας —αυτό αποδεικνύει ότι είστε η πιο
ευλογημένη όλων των γενεών!

Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
Το να γαληνεύεις την καρδιά σου υπό την παρουσία του Θεού είναι το πιο κρίσιμο βήμα
για να εισέλθεις στα λόγια του Θεού. Είναι ένα μάθημα στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει,
επί του παρόντος, να εισέλθουν επειγόντως. Τα μονοπάτια εισόδου για να γαληνέψεις την
καρδιά σου ενώπιον του Θεού είναι τα εξής:
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1. Απόσυρε την καρδιά σου από εξωτερικά ζητήματα. Να είσαι γαλήνιος ενώπιον του
Θεού, και να προσεύχεσαι στον Θεό με προσήλωση.
2. Με την καρδιά σου γαλήνια ενώπιον του Θεού, φάε, πιες και απόλαυσε τα λόγια του
Θεού.
3. Nα διαλογίζεσαι και να στοχάζεσαι την αγάπη του Θεού και να αναλογίζεσαι το έργο
του Θεού στην καρδιά σου.
Πρώτα ξεκίνα από την προσευχή. Να προσεύχεσαι με προσήλωση και σε καθορισμένο
χρόνο. Ανεξάρτητα από το πόσο σε πιέζει ο χρόνος, πόσο σε απασχολεί η δουλειά σου ή από
το τι σου συμβαίνει, να προσεύχεσαι καθημερινά ως συνήθως, και να τρως και να πίνεις τα
λόγια του Θεού ως συνήθως. Εφόσον τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, ανεξάρτητα από το
περιβάλλον σου, θα νιώθεις μεγάλη απόλαυση στο πνεύμα σου, και δεν θα σε ενοχλούν οι
άνθρωποι, τα γεγονότα ή τα πράγματα γύρω σου. Όταν στοχάζεσαι, κατά κανόνα, τον Θεό
μέσα στην καρδιά σου, αυτό που συμβαίνει εξωτερικά δεν μπορεί να σε ενοχλήσει. Αυτό
σημαίνει να κατέχει κανείς ανάστημα. Ξεκίνα από την προσευχή: Το να προσεύχεσαι ήσυχα
ενώπιον του Θεού είναι το πιο γόνιμο πράγμα. Κατόπιν, φάε και πιες τα λόγια του Θεού,
αναζήτησε το φως στα λόγια του Θεού με το να τα αναλογίζεσαι, βρες το μονοπάτι της
άσκησης, μάθε πού αποσκοπεί ο Θεός όταν εκφέρει τα λόγια Του, και κατανόησέ τα χωρίς
αποκλίσεις. Γενικά, θα έπρεπε κανονικά να είσαι σε θέση να πλησιάσεις τον Θεό μέσα στην
καρδιά σου, να στοχαστείς την αγάπη του Θεού και να αναλογιστείς τα λόγια του Θεού, χωρίς
να αναστατώνεσαι από εξωτερικά πράγματα. Όταν η καρδιά σου έχει επιτύχει έναν
συγκεκριμένο βαθμό γαλήνης, θα είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σιωπηλά και, μέσα σου, να
στοχάζεσαι την αγάπη του Θεού και αληθινά να Τον πλησιάζεις, ανεξάρτητα από τον
περίγυρό σου, ώσπου τελικά να φτάσεις στο σημείο όπου ο αίνος ξεχειλίζει από την καρδιά
σου, κι είναι ακόμα καλύτερος από την προσευχή. Τότε θα σε διακατέχει ένα συγκεκριμένο
ανάστημα. Αν είσαι σε θέση να επιτύχεις τις καταστάσεις που περιγράφονται παραπάνω, τότε
αυτό θα αποδείξει ότι η καρδιά σου είναι πραγματικά γαλήνια ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι
το πρώτο βασικό μάθημα. Μόνον αφότου οι άνθρωποι είναι σε θέση να είναι γαλήνιοι
ενώπιον του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να τους αγγίξει, και να διαφωτιστούν και να
φωτιστούν από το Άγιο Πνεύμα, και μόνο τότε είναι σε θέση να έρθουν σε αληθινή κοινωνία
με τον Θεό, καθώς και να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου
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Πνεύματος. Τότε θα έχουν εισέλθει στον σωστό δρόμο στην πνευματική τους ζωή. Όταν η
εκπαίδευσή τους να ζουν ενώπιον του Θεού έχει εμβαθύνει αρκετά, και είναι σε θέση να
απαρνηθούν τον εαυτό τους, να μισήσουν τον εαυτό τους, και να ζήσουν στα λόγια του Θεού,
τότε η καρδιά τους είναι πραγματικά γαλήνια ενώπιον του Θεού. Το να είναι κανείς σε θέση
να μισήσει τον εαυτό του, να καταραστεί τον εαυτό του και να απαρνηθεί τον εαυτό του είναι
το αποτέλεσμα που επιτυγχάνει το έργο του Θεού, κι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι
άνθρωποι από μόνοι τους. Επομένως, η άσκηση του να γαληνεύει κανείς την καρδιά του
ενώπιον του Θεού είναι ένα μάθημα στο οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέλθουν αμέσως.
Μερικοί άνθρωποι, όχι μόνο δεν μπορούν συνήθως να γαληνέψουν την καρδιά τους ενώπιον
του Θεού, αλλά δεν μπορούν να ηρεμήσουν την καρδιά τους ενώπιον του Θεού ακόμη κι όταν
προσεύχονται. Αυτό πόρρω απέχει από τα κριτήρια του Θεού! Εάν η καρδιά σου δεν μπορεί
να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού, μπορείς να συγκινηθείς από το Άγιο Πνεύμα; Αν δεν
μπορείς να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, μπορεί να αποσυντονιστείς από κάποιον
περαστικό ή όταν οι άλλοι μιλούν, και το μυαλό σου μπορεί να παρασυρθεί όταν οι άλλοι
κάνουν κάτι, οπότε δεν ζεις υπό την παρουσία του Θεού. Εάν η καρδιά σου είναι πραγματικά
γαλήνια ενώπιον του Θεού, δεν θα ενοχλείσαι από οτιδήποτε συμβαίνει στον έξω κόσμο, ούτε
θα σε απασχολεί κανένα πρόσωπο, γεγονός ή πράγμα. Αν έχεις εισέλθει σ’ αυτό, τότε εκείνες
οι αρνητικές καταστάσεις και όλα τα αρνητικά πράγματα —ανθρώπινες αντιλήψεις,
φιλοσοφίες για τη ζωή, μη κανονικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, και ιδέες και σκέψεις,
και ούτω καθεξής— θα εξαφανιστούν με φυσικό τρόπο. Επειδή αναλογίζεσαι διαρκώς τα
λόγια του Θεού, και η καρδιά σου πλησιάζει διαρκώς στον Θεό και σε απασχολούν διαρκώς τα
σημερινά λόγια του Θεού, αυτά τα αρνητικά πράγματα θα χαθούν από μέσα σου χωρίς να το
καταλάβεις. Όταν σε απασχολήσουν νέα και θετικά πράγματα, τα αρνητικά παλιά πράγματα
δεν θα έχουν καμιά θέση, οπότε μη δίνεις προσοχή σε αυτά τα αρνητικά πράγματα. Δεν
χρειάζεται να καταβάλεις προσπάθεια να τα ελέγξεις. Θα πρέπει να επικεντρωθείς στο να
είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, να τρως και να πίνεις, και να απολαμβάνεις τα λόγια του
Θεού όσο περισσότερο μπορείς, να ψάλλεις ύμνους προς αίνο του Θεού όσο περισσότερο
μπορείς, και να δώσεις στον Θεό την ευκαιρία να εργαστεί πάνω σου, επειδή ο Θεός τώρα
θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση προσωπικά, και Εκείνος θέλει να κερδίσει
την καρδιά σου· το Πνεύμα Του συγκινεί την καρδιά σου κι αν κατορθώσεις να ζεις υπό την
παρουσία του Θεού ακολουθώντας την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, θα ικανοποιήσεις
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τον Θεό. Αν δίνεις προσοχή ώστε να ζεις στα λόγια του Θεού και να συμμετέχεις σε
συναναστροφή πάνω στην αλήθεια για να κερδίσεις τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου
Πνεύματος, τότε όλες αυτές οι θρησκευτικές αντιλήψεις, η αυταρέσκεια και η υπεροψία σου
θα εξαφανιστούν, και θα ξέρεις πώς να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό, πώς να αγαπάς
τον Θεό και πώς να ικανοποιείς τον Θεό. Και χωρίς να το καταλάβεις, εκείνα τα πράγματα
που είναι έξω από τον Θεό θα εξαφανιστούν εντελώς από τη συνείδησή σου.
Το να αναλογίζεσαι τα λόγια του Θεού και να προσεύχεσαι επ’ αυτών ενώ τρως και πίνεις
τα σημερινά λόγια Του είναι το πρώτο βήμα για να γαληνέψεις ενώπιον του Θεού. Εάν
μπορείς να είσαι στ’ αλήθεια γαλήνιος ενώπιον του Θεού, τότε η διαφώτιση κι η φώτιση του
Αγίου Πνεύματος θα είναι μαζί σου. Όλη η πνευματική ζωή επιτυγχάνεται όταν γαληνεύει
κανείς υπό την παρουσία του Θεού. Στην προσευχή πρέπει να είσαι γαλήνιος ενώπιον του
Θεού, και μόνο τότε θα μπορέσεις να συγκινηθείς από το Άγιο Πνεύμα. Όταν είσαι γαλήνιος
ενώπιον του Θεού, όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, μπορείς να διαφωτιστείς και να
φωτιστείς, και μπορείς να κατανοήσεις αληθινά τα λόγια του Θεού. Όταν, κατά τις συνήθεις
σου δραστηριότητες όσον αφορά τον διαλογισμό, τη συναναστροφή και το να πλησιάζεις τον
Θεό μέσα σου, γαληνεύεις υπό την παρουσία του Θεού, θα είσαι σε θέση να απολαύσεις την
πραγματική εγγύτητα με τον Θεό, να κατανοήσεις πραγματικά την αγάπη του Θεού και το
έργο Του, και να δείξεις αληθινό ενδιαφέρον και έγνοια προς τις προθέσεις του Θεού. Όσο πιο
συχνά μπορείς να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, κατά κανόνα, τόσο περισσότερο θα
φωτίζεσαι και τόσο περισσότερο θα είσαι σε θέση να καταλάβεις τη δική σου διεφθαρμένη
διάθεση, τι σου λείπει, σε τι θα πρέπει να εισέλθεις, ποια λειτουργία θα πρέπει να
υπηρετήσεις και πού έχεις ελαττώματα. Όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν γαληνεύει κανείς υπό
την παρουσία του Θεού. Αν επιτύχεις πραγματικά να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού εις
βάθος, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις κάποια μυστήρια του πνεύματος, να κατανοήσεις τι
επιθυμεί ο Θεός επί του παρόντος να κάνει μέσα σου, να κατανοήσεις πιο βαθιά τα λόγια του
Θεού, να κατανοήσεις την πεμπτουσία των λόγων του Θεού, την ουσία των λόγων του Θεού,
το είναι των λόγων του Θεού, και θα είσαι σε θέση να δεις το μονοπάτι της άσκησης με
μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια. Εάν δεν μπορέσεις να γαληνέψεις στο πνεύμα σου
αρκετά εις βάθος, θα συγκινηθείς πολύ λίγο από το Άγιο Πνεύμα· μέσα σου θα νιώσεις
δυνατός και θα νιώσεις κάποια χαρά και γαλήνη, αλλά δεν θα κατανοήσεις τίποτα βαθύτερο.
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Έχω πει προηγουμένως το εξής: Αν οι άνθρωποι δεν βάλουν όλη τη δύναμή τους, θα είναι
δύσκολο να ακούσουν τη φωνή Μου ή να δουν το πρόσωπό Μου. Αυτό αφορά στο να επιτύχει
να είναι κανείς γαλήνιος ενώπιον του Θεού εις βάθος, και όχι στο να καταβάλει επιφανειακές
προσπάθειες. Ένα άτομο που μπορεί πραγματικά να γαληνεύει υπό την παρουσία του Θεού
είναι σε θέση να απελευθερωθεί από όλα τα εγκόσμια δεσμά και να επιτύχει την κατοχή του
από τον Θεό. Όλοι όσοι είναι ανίκανοι να γαληνεύουν υπό την παρουσία του Θεού είναι
σίγουρα έκλυτοι και ανεξέλεγκτοι. Όλοι όσοι είναι ικανοί να γαληνεύουν ενώπιον του Θεού
είναι ευσεβείς ενώπιον του Θεού, και λαχταρούν τον Θεό. Μόνο όσοι είναι γαλήνιοι ενώπιον
του Θεού εκτιμούν τη ζωή, εκτιμούν τη συναναστροφή εν πνεύματι, διψούν για τα λόγια του
Θεού και επιδιώκουν την αλήθεια. Όποιος δεν εκτιμά το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού και
δεν κάνει πράξη το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού είναι ματαιόδοξος και επιφανειακός,
προσκολλημένος στον κόσμο και δεν έχει ζωή· ακόμα κι αν λέει ότι πιστεύει στον Θεό, είναι
μόνο λόγια. Όσοι τελικά οδηγούνται στην τελείωση και ολοκληρώνονται από τον Θεό είναι
άνθρωποι που μπορούν να είναι γαλήνιοι υπό την παρουσία Του. Ως εκ τούτου, όσοι είναι
γαλήνιοι ενώπιον του Θεού χαίρουν μεγάλων ευλογιών. Οι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια
της ημέρας μετά βίας βρίσκουν λίγο χρόνο για να φάνε και να πιούν τα λόγια του Θεού, που
είναι εντελώς απασχολημένοι με τις εξωτερικές υποθέσεις και δίνουν ελάχιστη αξία στην
είσοδο στη ζωή —αυτοί είναι όλοι τους υποκριτές που δεν έχουν καμία προοπτική ανάπτυξης
στο μέλλον. Εκείνοι που μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού και να επικοινωνούν
αληθινά με τον Θεό είναι ο λαός του Θεού.
Για να έρθεις ενώπιον του Θεού, ώστε να δεχτείς τα λόγια Του ως τη ζωή σου, πρέπει
πρώτα να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Μόνο όταν είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, ο
Θεός θα σε διαφωτίσει και θα σου παράσχει γνώση. Όσο πιο γαλήνιοι είναι οι άνθρωποι
ενώπιον του Θεού, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να λάβουν τη διαφώτιση και τη φώτιση
του Θεού. Όλα αυτά απαιτούν οι άνθρωποι να έχουν ευλάβεια και πίστη· μόνο έτσι μπορούν
να τελειωθούν. Το θεμελιώδες μάθημα για την είσοδο στην πνευματική ζωή είναι το να
γαληνεύει κανείς υπό την παρουσία του Θεού. Όλη η πνευματική σου εξάσκηση θα είναι
αποτελεσματική μόνο αν είσαι γαλήνιος υπό την παρουσία του Θεού. Αν δεν μπορεί να
γαληνέψει η καρδιά σου ενώπιον του Θεού, δεν θα μπορείς να λάβεις το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Εάν η καρδιά σου είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού, ανεξάρτητα από το τι κάνεις,
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τότε ζεις υπό την παρουσία του Θεού. Εάν η καρδιά σου είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού και
πλησιάζει τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνεις, αυτό αποδεικνύει ότι είσαι γαλήνιος ενώπιον
του Θεού. Αν, όταν μιλάς με άλλους, ή περπατάς, είσαι σε θέση να πεις: «Η καρδιά μου
πλησιάζει τον Θεό και δεν επικεντρώνεται σε εξωτερικά πράγματα, και μπορώ να είμαι
γαλήνιος ενώπιον του Θεού», τότε είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Μην έρχεσαι σε επαφή
με οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την καρδιά σου προς εξωτερικά θέματα, ή με ανθρώπους
που απομακρύνουν την καρδιά σου από τον Θεό. Παραμέρισε ή μείνε μακριά από οτιδήποτε
μπορεί να αποσπάσει την καρδιά σου από το να είναι κοντά στον Θεό. Αυτό θα ωφελήσει
περισσότερο τη ζωή σου. Τώρα ακριβώς είναι η ώρα του μεγάλου έργου του Αγίου
Πνεύματος, η ώρα που ο ίδιος ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση. Αν αυτήν τη
στιγμή δεν μπορείς να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, τότε δεν θα επιστρέψεις ενώπιον του
θρόνου του Θεού. Αν επιδιώκεις άλλα πράγματα εκτός του Θεού, αποκλείεται να οδηγηθείς
στην τελείωση από τον Θεό. Εκείνοι που σήμερα μπορούν να ακούσουν αυτές τις ομιλίες από
τον Θεό και, παρ’ όλ’ αυτά δεν μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιόν Του είναι άνθρωποι που
δεν αγαπούν την αλήθεια και δεν αγαπούν τον Θεό. Εάν δεν θες να προσφέρεις τον εαυτό σου
τώρα, τι περιμένεις; Το να προσφέρει τον εαυτό του κανείς σημαίνει να γαληνεύει την καρδιά
του ενώπιον του Θεού. Αυτή θα ήταν γνήσια προσφορά. Όποιος αληθινά προσφέρει την
καρδιά του στον Θεό τώρα, σίγουρα μπορεί να ολοκληρωθεί από τον Θεό. Τίποτε, ό,τι κι αν
είναι αυτό, δεν μπορεί να σε ενοχλήσει· είτε έχει στόχο να σε κλαδέψει ή να σε αντιμετωπίσει,
είτε έρθεις αντιμέτωπος με αντιξοότητες ή αποτυχίες, η καρδιά σου θα πρέπει πάντα να είναι
γαλήνια ενώπιον του Θεού. Ανεξάρτητα από το πώς σε αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η καρδιά
σου θα πρέπει να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού. Ανεξάρτητα από το ποιες περιστάσεις
αντιμετωπίζεις —είτε σου συμβαίνουν αντιξοότητες, δεινά, διωγμοί, είτε διάφορες
δοκιμασίες— η καρδιά σου θα πρέπει πάντα να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού· αυτά είναι
τα μονοπάτια που οδηγούν στην τελείωση. Μόνον όταν είσαι αληθινά γαλήνιος ενώπιον του
Θεού θα κατανοήσεις ξεκάθαρα τα σημερινά λόγια του Θεού. Τότε θα κάνεις πράξη πιο
σωστά και χωρίς αποκλίσεις τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, θα
κατανοήσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προθέσεις του Θεού, οι οποίες θα δώσουν μια
σαφέστερη κατεύθυνση στην υπηρεσία σου, θα κατανοήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια τη
συγκίνηση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, και θα έχεις την βεβαιότητα ότι ζεις
υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που πραγματικά
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επιτυγχάνει κανείς όταν είναι γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Όταν οι άνθρωποι δεν κατανοούν
ξεκάθαρα τα λόγια του Θεού, δεν διαθέτουν κανένα μονοπάτι για να το κάνουν πράξη, δεν
μπορούν να κατανοήσουν τις προθέσεις του Θεού, ή στερούνται των βασικών αρχών της
άσκησης, αυτό συμβαίνει επειδή οι καρδιές τους δεν είναι γαλήνιες ενώπιον του Θεού. Το να
είναι κανείς γαλήνιος ενώπιον του Θεού αποσκοπεί στο να είναι ειλικρινής και
προσγειωμένος, να επιζητά την ορθότητα και τη διαφάνεια στα λόγια του Θεού, και στο να
κατορθώσει τελικά να κατανοήσει την αλήθεια και να γνωρίσει τον Θεό.
Εάν η καρδιά σου δεν είναι συχνά γαλήνια ενώπιον του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί με
κανέναν τρόπο να σε οδηγήσει στην τελείωση. Το να μην έχει κανείς αποφασιστικότητα
ισοδυναμεί με το να μην έχει καρδιά, και κάποιος χωρίς καρδιά δεν μπορεί να είναι γαλήνιος
ενώπιον του Θεού· ένας τέτοιος άνθρωπος δεν γνωρίζει πόσο έργο κάνει ο Θεός ή πόσα λέει
Εκείνος, ούτε ξέρει πώς να ασκείται. Δεν στερείται ένας τέτοιος άνθρωπος καρδιάς; Μπορεί
κάποιος που δεν έχει καρδιά να είναι γαλήνιος ενώπιον του Θεού; Ο Θεός δεν μπορεί με
κανέναν τρόπο να οδηγήσει στην τελείωση άκαρδους ανθρώπους —αυτοί δεν διαφέρουν
καθόλου από τα υποζύγια. Ο Θεός έχει μιλήσει με τόση σαφήνεια και διαφάνεια, αλλά η
καρδιά σου εξακολουθεί να παραμένει ασυγκίνητη, κι εσύ εξακολουθείς να μην μπορείς να
γαληνεύεις ενώπιον του Θεού. Δεν είσαι άραγε ένα ανόητο κτήνος; Μερικοί άνθρωποι
παραστρατούν όταν ασκούνται στο να γαληνεύουν υπό την παρουσία του Θεού. Όταν έρθει η
ώρα να μαγειρέψουν, δεν μαγειρεύουν, κι όταν είναι ώρα να κάνουν δουλειές στο σπίτι δεν
τις κάνουν, αλλά απλώς συνεχίζουν να προσεύχονται και να διαλογίζονται. Το να γαληνεύει
κανείς ενώπιον του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν μαγειρεύει ή ότι δεν κάνει δουλειές του σπιτιού
ή ότι δεν ζει τη ζωή του· αντίθετα, σημαίνει το ότι είναι σε θέση να γαληνέψει την καρδιά του
ενώπιον του Θεού σε κάθε κανονική κατάσταση και να έχει μια θέση για τον Θεό στην καρδιά
του. Όταν προσεύχεσαι, θα πρέπει να γονατίζεις σωστά ενώπιον του Θεού για να
προσευχηθείς· όταν κάνεις δουλειές ή ετοιμάζεις φαγητό, γαλήνεψε την καρδιά σου ενώπιον
του Θεού, αναλογίσου τα λόγια του Θεού ή ψάλλε ύμνους. Σε όποιες συνθήκες κι αν
βρίσκεσαι, θα πρέπει να ασκείσαι με τον δικό σου τρόπο, θα πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για
να πλησιάσεις τον Θεό, και θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου για να γαληνέψεις την καρδιά
σου ενώπιον του Θεού. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, προσευχήσου συγκεντρωμένος· όταν
οι περιστάσεις δεν το επιτρέπουν, πλησίασε τον Θεό μέσα στην καρδιά σου, καθώς κάνεις μια
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εργασία. Όταν μπορείς να φας και να πιείς τα λόγια του Θεού, τότε φάε και πιες τα λόγια
Του· όταν μπορείς να προσευχηθείς, τότε προσευχήσου· όταν μπορείς να στοχαστείς τον Θεό,
τότε στοχάσου Τον. Με άλλα λόγια, κάνε ό,τι μπορείς για να εξασκηθείς στην είσοδο ανάλογα
με το περιβάλλον σου. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού όταν
δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά μόλις συμβεί κάτι, το μυαλό τους περιπλανιέται. Δεν
γαληνεύει έτσι κάποιος ενώπιον του Θεού. Ο σωστός τρόπος για να το βιώσει κανείς είναι ο
εξής: Σε καμία περίπτωση η καρδιά του δεν απομακρύνεται από τον Θεό, ούτε ενοχλείται από
εξωτερικούς ανθρώπους, γεγονότα ή πράγματα, και μόνο τότε είναι κανείς πραγματικά
γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Κάποιοι λένε ότι όταν προσεύχονται σε συναθροίσεις, η καρδιά
τους μπορεί να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού, αλλά στη συναναστροφή τους με τους άλλους
είναι ανίκανοι να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού, και οι σκέψεις τους είναι ανεξέλεγκτες.
Έτσι δεν γαληνεύει κάποιος ενώπιον του Θεού. Οι περισσότεροι άνθρωποι, σήμερα,
βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, οι καρδιές τους είναι ανίκανες να είναι διαρκώς
γαλήνιες ενώπιον του Θεού. Συνεπώς, εσείς πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο να
εξασκηθείτε σε αυτόν τον τομέα, να εισέλθετε βήμα-βήμα στον σωστό δρόμο της εμπειρίας
της ζωής και να μπείτε στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό.

Να λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού προκειμένου να
επιτύχεις την τελείωση
Όσο περισσότερο λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού, τόσο μεγαλύτερο φορτίο
κουβαλάς, και όσο μεγαλύτερο φορτίο κουβαλάς, τόσο πιο πλούσια θα είναι η εμπειρία σου.
Όταν λάβεις υπόψη σου το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα εναποθέσει πάνω σου ένα φορτίο και
κατόπιν θα σε διαφωτίσει όσον αφορά τις εργασίες που σου έχει εμπιστευθεί. Όταν σου
δώσει ο Θεός αυτό το φορτίο, θα δίνεις προσοχή σε όλες τις σχετικές αλήθειες καθώς θα τρως
και θα πίνεις τα λόγια του Θεού. Αν έχεις ένα φορτίο που σχετίζεται με την κατάσταση της
ζωής των αδελφών σου, τότε πρόκειται για φορτίο που σου έχει εμπιστευθεί ο Θεός, και
πάντα θα κουβαλάς το φορτίο αυτό μαζί σου στις καθημερινές προσευχές σου. Έχεις
επωμιστεί αυτό που κάνει ο Θεός και είσαι πρόθυμος να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός να
κάνει· αυτό σημαίνει το να αναλαμβάνεις το φορτίο του Θεού ως δικό σου. Στο σημείο αυτό,
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κατά τη βρώση και την πόση των λόγων του Θεού, θα εστιάζεις σε αυτού του είδους τα
ζητήματα και θα αναρωτιέσαι: «Πώς θα επιλύσω τα προβλήματα αυτά; Πώς μπορώ να
βοηθήσω τους αδελφούς και τις αδελφές μου να κατορθώσουν να απελευθερωθούν και να
βρουν πνευματική απόλαυση;» Θα εστιάζεις, επίσης, στην επίλυση αυτών των προβλημάτων
κατά τη συναναστροφή, και όταν τρως και πίνεις από τα λόγια του Θεού, θα εστιάζεις στο να
τρως και να πίνεις από τα λόγια που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά. Επιπλέον, θα
κουβαλάς ένα φορτίο καθώς τρως και πίνεις από τα λόγια Του. Μόλις κατανοήσεις τις
απαιτήσεις του Θεού, θα έχεις μια πιο ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το ποιο μονοπάτι πρέπει να
πάρεις. Αυτή είναι η διαφώτιση και η φώτιση του Αγίου Πνεύματος που σου έχει φέρει το
φορτίο σου και αυτή είναι, επίσης, η καθοδήγηση του Θεού που σου έχει παρασχεθεί. Γιατί τα
λέω αυτά; Αν δεν έχεις κανένα φορτίο, τότε δεν θα δίνεις προσοχή όταν τρως και πίνεις από
τα λόγια του Θεού· όταν τρως και πίνεις από τα λόγια του Θεού ενώ κουβαλάς κάποιο φορτίο,
μπορείς να κατανοήσεις την ουσία τους, να βρεις τον δρόμο σου και να λαμβάνεις υπόψη σου
το θέλημα του Θεού. Επομένως, θα πρέπει στις προσευχές σου να εύχεσαι ο Θεός να
εναποθέσει περισσότερα φορτία πάνω σου και να σου εμπιστευθεί ακόμα μεγαλύτερες
εργασίες, έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα μπροστά σου ένα μονοπάτι πάνω στο
οποίο να μπορείς να ασκηθείς· έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το να τρως και να
πίνεις από τα λόγια του Θεού· έτσι ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις την ουσία των λόγων
Του· και έτσι ώστε να γίνεις πιο ικανός να συγκινηθείς από το Άγιο Πνεύμα.
Το να τρως και να πίνεις από τα λόγια του Θεού, το να κάνεις πράξη την προσευχή, το να
αποδέχεσαι το φορτίο του Θεού και το να αποδέχεσαι τις εργασίες που Εκείνος σου
εμπιστεύεται —όλα αυτά γίνονται έτσι ώστε να έχεις ένα μονοπάτι μπροστά σου. Όσο πιο
πολύ σε βαρύνει το φορτίο που σου έχει εμπιστευθεί ο Θεός, τόσο πιο εύκολο θα είναι να
τελειωθείς από Αυτόν. Κάποιοι είναι απρόθυμοι να συνεργαστούν με τους άλλους κατά την
υπηρεσία τους στον Θεό, ακόμα και όταν έχουν κληθεί· πρόκειται για ανθρώπους οκνηρούς
που επιθυμούν μόνο να απολαμβάνουν ανέσεις. Όσο περισσότερο σου ζητείται να
υπηρετήσεις τον Θεό σε συνεργασία με άλλους, τόσο περισσότερη εμπειρία θα αποκτήσεις.
Λόγω του ότι έχεις περισσότερα φορτία και εμπειρίες, θα αποκτήσεις περισσότερες ευκαιρίες
να τελειωθείς. Ως εκ τούτου, αν μπορείς να υπηρετείς τον Θεό με ειλικρίνεια, τότε θα
λαμβάνεις υπόψη το φορτίο του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες
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να τελειωθείς από τον Θεό. Τέτοιου είδους άνθρωποι τελειώνονται αυτήν τη στιγμή. Όσο
περισσότερο σε συγκινεί το Άγιο Πνεύμα, τόσο πιο πολύ χρόνο θα αφιερώνεις στο να
λαμβάνεις υπόψη το φορτίο του Θεού, τόσο περισσότερο θα τελειώνεσαι από τον Θεό και
τόσο πιο πολύ θα σε κερδίζει Αυτός —ώσπου, στο τέλος, θα γίνεις ένα άτομο, το οποίο
χρησιμοποιεί ο Θεός. Επί του παρόντος, υπάρχουν κάποιοι που δεν κουβαλούν κανένα φορτίο
για την εκκλησία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες και τσαπατσούληδες και νοιάζονται
μόνο για τη δική τους σάρκα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπερβολικά εγωιστές και είναι, επίσης,
τυφλοί. Αν δεν μπορείς να δεις αυτό το ζήτημα καθαρά, δεν θα κουβαλήσεις κανένα φορτίο.
Όσο περισσότερο λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού, τόσο μεγαλύτερο φορτίο θα σου
εμπιστευθεί Αυτός. Οι εγωιστές δεν είναι πρόθυμοι να υποστούν τέτοια πράγματα· είναι
απρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα και, ως αποτέλεσμα, θα χάσουν τις ευκαιρίες να
τελειωθούν από τον Θεό. Δεν βλάπτουν έτσι τον εαυτό τους; Αν είσαι κάποιος που λαμβάνει
υπόψη το θέλημα του Θεού, τότε θα αναπτύξεις αληθινό φορτίο για την εκκλησία. Στην
πραγματικότητα, αντί να το αποκαλείς φορτίο που κουβαλάς για την εκκλησία, καλύτερα να
το αποκαλείς φορτίο που κουβαλάς για χάρη της ίδιας σου της ζωής, επειδή το φορτίο που
αναπτύσσεις για την εκκλησία αποσκοπεί να σε κάνει να χρησιμοποιήσεις αυτές τις εμπειρίες,
ώστε να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός. Επομένως, όποιος κουβαλά το μεγαλύτερο φορτίο
για την εκκλησία, όποιος κουβαλά φορτίο για να εισέλθει στη ζωή, αυτός θα τελειωθεί από
τον Θεό. Το έχεις δει αυτό καθαρά; Αν η εκκλησία στην οποία ανήκεις είναι σκορπισμένη σαν
την άμμο, όμως εσύ ούτε ανησυχείς ούτε αγχώνεσαι, και μάλιστα κάνεις τα στραβά μάτια
όταν οι αδελφοί και οι αδελφές σου δεν τρώνε και δεν πίνουν κανονικά από τα λόγια του
Θεού, τότε δεν κουβαλάς κανένα φορτίο. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν ευαρεστούν τον Θεό.
Το είδος των ανθρώπων που ευαρεστούν τον Θεό πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη και
λαμβάνουν υπόψη τους το θέλημα του Θεού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σσς το
φορτίο του Θεού εδώ και τώρα· δεν θα πρέπει να περιμένεις να αποκαλύψει ο Θεός τη δίκαιη
διάθεσή Του σε όλους τους ανθρώπους πριν αρχίσεις να λαμβάνεις υπόψη σου το φορτίο του
Θεού. Δεν θα ήταν πολύ αργά τότε; Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τελειωθείς από τον Θεό.
Αν αφήσεις αυτήν την ευκαιρία να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια σου, θα το μετανιώνεις για
όλη σου τη ζωή, όπως ακριβώς ο Μωυσής δεν μπόρεσε να εισέλθει στην εύφορη γη της
Χαναάν και το μετάνιωνε για όλη του τη ζωή, πεθαίνοντας με τύψεις. Μόλις ο Θεός
αποκαλύψει τη δίκαιη διάθεσή Του σε όλους τους λαούς, τότε θα γεμίσεις τύψεις. Ακόμα κι αν
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ο Θεός δεν σε παιδεύσει, θα παιδευτείς εσύ από μόνος σου εξαιτίας των τύψεών σου. Κάποιοι
δεν πείθονται έτσι, αλλά αν δεν το πιστεύεις, απλώς περίμενε και θα δεις. Υπάρχουν κάποιοι
άνθρωποι που έχουν αποκλειστικό σκοπό να εκπληρώσουν αυτά τα λόγια. Είσαι πρόθυμος να
θυσιαστείς για αυτά τα λόγια;
Αν δεν αναζητάς ευκαιρίες για να τελειωθείς από τον Θεό και αν δεν πασχίζεις να
προηγείσαι των υπολοίπων στην αναζήτηση της τελείωσης, τότε, στο τέλος, θα γεμίσεις
τύψεις. Τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία για να επιτύχεις την τελείωση· τώρα είναι μια
εξαιρετικά καλή ώρα. Αν δεν επιζητήσεις ειλικρινά να τελειωθείς από τον Θεό, θα είναι πολύ
αργά μόλις ολοκληρωθεί το έργο Του —θα έχεις χάσει την ευκαιρία. Όσο μεγάλες κι αν είναι
οι φιλοδοξίες σου, αν ο Θεός δεν εκτελεί πλέον έργο, τότε, ανεξάρτητα από το πόση
προσπάθεια καταβάλλεις, ποτέ δεν θα μπορέσεις να επιτύχεις την τελείωση. Πρέπει να
αδράξεις αυτήν την ευκαιρία και να συνεργαστείς ενόσω το Άγιο Πνεύμα επιτελεί το
σπουδαίο έργο Του. Αν χάσεις αυτήν την ευκαιρία, δεν θα σου δοθεί άλλη, όσες προσπάθειες
και αν καταβάλλεις. Κάποιοι από εσάς αναφωνούν: «Θεέ μου, είμαι πρόθυμος να λάβω
υπόψη το φορτίο Σου και να ικανοποιήσω το θέλημά Σου!» Εντούτοις, δεν έχεις κάποιο
μονοπάτι πάνω στο οποίο να μπορείς να ασκηθείς, οπότε τα φορτία σου δεν θα έχουν
διάρκεια. Αν έχεις κάποιο μονοπάτι μπροστά σου, τότε θα αποκτάς εμπειρίες βήμα-βήμα, και
οι εμπειρίες σου θα είναι δομημένες και οργανωμένες. Μόλις ολοκληρωθεί ένα φορτίο, θα
σου δοθεί άλλο. Καθώς βαθαίνουν οι εμπειρίες της ζωής σου, θα βαθαίνουν και τα φορτία
σου. Κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν φορτίο μόνο όταν συγκινούνται από το Άγιο Πνεύμα· μετά
από μια χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν κάποιο μονοπάτι πάνω στο οποίο μπορούν να
ασκηθούν, σταματούν να κουβαλούν οποιαδήποτε φορτία. Δεν μπορείς να αναπτύξεις φορτία
απλώς και μόνο τρώγοντας και πίνοντας από τα λόγια του Θεού. Με την κατανόηση πολλών
αληθειών, θα αποκτήσεις ικανότητα διάκρισης, θα μάθεις να λύνεις προβλήματα
χρησιμοποιώντας την αλήθεια, και θα αποκτήσεις πιο ακριβή κατανόηση των λόγων και του
θελήματος του Θεού. Με αυτά τα πράγματα, θα αναπτύξεις φορτία που θα τα επωμιστείς, και
μόνο τότε θα μπορέσεις να εκτελέσεις έργο σωστά. Εάν έχεις ένα φορτίο, μα δεν έχεις σαφή
κατανόηση της αλήθειας, τότε ούτε αυτό θα έχει αποτέλεσμα· πρέπει να βιώσεις ο ίδιος τα
λόγια του Θεού και να γνωρίζεις πώς να τα κάνεις πράξη. Μόνο αφού εσύ ο ίδιος εισέλθεις
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στην πραγματικότητα, θα μπορέσεις να φροντίσεις άλλους, να καθοδηγήσεις άλλους και να
τελειωθείς από τον Θεό.
Έχει γραφτεί στο «Το Μονοπάτι… (4)» ότι είστε όλοι σας ο λαός της βασιλείας που
προκαθορίστηκε από τον Θεό πριν τις απαρχές του χρόνου και αυτό δεν μπορεί να σας το
πάρει κανείς. Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Θεός επιθυμεί όλοι να χρησιμοποιηθούν και να
τελειωθούν από Αυτόν, ότι απαιτεί από αυτούς να εγερθούν ως ο λαός του Θεού και ότι μόνο
με την ιδιότητα του λαού του Θεού μπορούν να εκπληρώσουν το θέλημά Του.
Συναναστραφήκατε όλοι πάνω σε αυτό το θέμα εκείνον τον καιρό, επικοινωνώντας για το
μονοπάτι της εισόδου με βάση τα κριτήρια του λαού του Θεού. Επομένως, το έργο που
εκτελούσε το Άγιο Πνεύμα εκείνη την εποχή ήταν να βγάλει όλους τους ανθρώπους από την
αρνητική τους κατάσταση και να τους οδηγήσει σε μια θετική κατάσταση. Εκείνον τον καιρό,
το έργο του Αγίου Πνεύματος έτεινε να βοηθήσει τους πάντες να απολαύσουν τα λόγια του
Θεού ως λαός του Θεού και να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα σας να καταλάβει με
σαφήνεια ότι είστε ο λαός του Θεού, όπως προκαθορίστηκε πριν τις απαρχές του χρόνου, και
ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να σας πάρει. Έτσι, όλοι σας προσευχόσασταν: «Ω, Θεέ μου! Είμαι
πρόθυμος να γίνω μέλος του λαού Σου, επειδή έχουμε προκαθοριστεί από Σένα πριν τις
απαρχές του χρόνου, κι επειδή Εσύ μας έχεις απονείμει αυτήν την ιδιότητα. Είμαστε
πρόθυμοι να Σε ικανοποιήσουμε από αυτήν τη θέση». Όποτε προσευχόσουν με τέτοιον τρόπο,
το Άγιο Πνεύμα σε συγκινούσε —έτσι έτεινε να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Στην εποχή μας,
θα πρέπει να προσεύχεστε και να εξασκείστε να γαληνεύετε την καρδιά σας ενώπιον του
Θεού, ώστε να μπορείτε να πασχίζετε για τη ζωή και να επιζητάτε την είσοδο στην
εκπαίδευση για τη βασιλεία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτήν τη στιγμή, το έργο του Θεού
είναι να τους κάνει όλους να εισέλθουν στον σωστό δρόμο, να έχουν μια κανονική πνευματική
ζωή και γνήσιες εμπειρίες, να συγκινούνται από το Άγιο Πνεύμα, και —έχοντας αυτά ως
βάση— να αποδέχονται τις αποστολές του Θεού. Ο σκοπός της εισόδου στην εκπαίδευση για
τη βασιλεία είναι να μπορέσει κάθε λέξη, κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε σκέψη και κάθε ιδέα
σας να εισέρχεται στα λόγια του Θεού, να συγκινείστε από τον Θεό πιο συχνά και, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να αναπτύξετε αγάπη γι’ Αυτόν στην καρδιά σας, και να σας βάλει να αναλάβετε
μεγαλύτερο φορτίο για το θέλημα του Θεού, έτσι ώστε να βρεθούν όλοι στο μονοπάτι της
τελείωσης από τον Θεό για να βρεθούν όλοι στον σωστό δρόμο. Μόλις βρεθείς στο μονοπάτι
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της τελείωσης από τον Θεό, τότε είσαι στον σωστό δρόμο. Μόλις οι σκέψεις και οι ιδέες σου,
όπως επίσης και οι λανθασμένες προθέσεις σου, μπορέσουν να διορθωθούν και είσαι σε θέση
να στραφείς από το να λαμβάνεις υπόψη τη σάρκα σου στο να λαμβάνεις υπόψη το θέλημα
του Θεού, και μόλις είσαι σε θέση να αντισταθείς στον αντιπερισπασμό των λανθασμένων
προθέσεων όταν αυτές προκύπτουν και, αντ’ αυτών, ενεργείς σύμφωνα με το θέλημα του
Θεού —αν είσαι σε θέση να πετύχεις αυτήν τη μεταμόρφωση, τότε είσαι στον σωστό δρόμο
της εμπειρίας της ζωής. Μόλις κάνεις πράξη τις προσευχές σου στον σωστό δρόμο, τότε θα
συγκινείσαι από το Άγιο Πνεύμα στις προσευχές σου. Κάθε φορά που προσεύχεσαι, θα
συγκινείσαι από το Άγιο Πνεύμα· κάθε φορά που προσεύχεσαι, θα μπορείς να γαληνεύεις την
καρδιά σου ενώπιον του Θεού. Κάθε φορά που τρως και πίνεις ένα εδάφιο από τον λόγο του
Θεού, αν είσαι σε θέση να κατανοήσεις το έργο που Εκείνος εκτελεί τώρα και μπορέσεις να
μάθεις πώς να προσεύχεσαι, πώς να συνεργάζεσαι και πώς να επιτυγχάνεις την είσοδο, μόνο
τότε θα τρως και θα πίνεις αποτελεσματικά τον λόγο του Θεού. Όταν, μέσω των λόγων του
Θεού, είσαι σε θέση να βρεις το μονοπάτι της εισόδου και μπορέσεις να διακρίνεις την τωρινή
δυναμική του έργου του Θεού, καθώς και την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος,
τότε θα έχεις εισέλθει στον σωστό δρόμο. Αν δεν έχεις κατανοήσει τα βασικά σημεία καθώς
τρως και πίνεις από τα λόγια του Θεού και, κατόπιν, αν εξακολουθείς να μην είσαι σε θέση να
βρεις ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο να ασκηθείς, αυτό θα αποδεικνύει ότι εξακολουθείς να μη
γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις σωστά από τα λόγια του Θεού, κι ότι δεν έχεις
ανακαλύψει τη μέθοδο ή τις αρχές για να το κάνεις. Αν δεν έχεις κατανοήσει το έργο που
εκτελεί ο Θεός επί του παρόντος, τότε δεν θα είσαι σε θέση να αποδεχτείς τις εργασίες που θα
σου εμπιστευόταν Αυτός. Το έργο που κάνει ο Θεός επί του παρόντος είναι ακριβώς αυτό στο
οποίο οι άνθρωποι πρέπει να εισέλθουν και το οποίο πρέπει να κατανοήσουν τώρα. Εσείς τα
καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα;
Αν τρως και πίνεις από τα λόγια του Θεού αποτελεσματικά, η πνευματική ζωή σου γίνεται
κανονική, και ανεξάρτητα από τις δοκιμασίες που μπορεί να αντιμετωπίσεις, τις περιστάσεις
που μπορεί να συναντήσεις, τις ασθένειες που μπορεί να υπομείνεις, την αποξένωση από τους
αδελφούς και τις αδελφές σου ή τις οικογενειακές δυσκολίες που μπορεί να βιώσεις, είσαι σε
θέση να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού κανονικά, να προσεύχεσαι κανονικά, να
συνεχίζεις κανονικά την εκκλησιαστική ζωή σου· αν μπορέσεις να τα επιτύχεις όλα αυτά, θα
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αποδειχθεί ότι είσαι στον σωστό δρόμο. Κάποιοι άνθρωποι είναι υπερβολικά εύθραυστοι και
δεν έχουν επιμονή. Κλαψουρίζουν και γίνονται αρνητικοί όταν αντιμετωπίζουν το παραμικρό
εμπόδιο. Η επιδίωξη της αλήθειας απαιτεί επιμονή και αποφασιστικότητα. Αν δεν μπόρεσες
να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού αυτήν τη φορά, τότε πρέπει να είσαι σε θέση να
αποστρέφεσαι τον εαυτό σου και, βαθιά μέσα σου, να έχεις αποφασίσει σιωπηλά ότι θα
πετύχεις την επόμενη φορά. Αν, αυτήν τη φορά, δεν έλαβες υπόψη το φορτίο του Θεού, τότε
θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος να επαναστατήσεις εναντίον της σάρκας όταν
αντιμετωπίσεις το ίδιο εμπόδιο στο μέλλον, και να αποφασίσεις να ικανοποιήσεις το θέλημα
του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις αξιέπαινος. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν αν
οι δικές τους σκέψεις ή ιδέες είναι ορθές· αυτοί οι άνθρωποι είναι ανόητοι! Αν επιθυμείς να
καθυποτάξεις την καρδιά σου και να επαναστατήσεις εναντίον της σάρκας, πρέπει πρώτα να
μάθεις αν οι προθέσεις σου είναι ορθές· μόνο τότε μπορείς να καθυποτάξεις την καρδιά σου.
Αν δεν γνωρίζεις κατά πόσο οι προθέσεις σου είναι ορθές, μπορείς ποτέ να καθυποτάξεις την
καρδιά σου και να επαναστατήσεις εναντίον της σάρκας; Ακόμα και αν όντως
επαναστατήσεις, θα το κάνεις με συγκεχυμένο τρόπο. Θα πρέπει να ξέρεις πώς να
επαναστατείς εναντίον των εσφαλμένων προθέσεών σου· αυτό σημαίνει να επαναστατείς
εναντίον της σάρκας. Όταν αναγνωρίσεις ότι οι προθέσεις, οι σκέψεις και οι ιδέες σου είναι
λανθασμένες, θα πρέπει να αλλάξεις γρήγορα πορεία και να πάρεις το σωστό μονοπάτι.
Επίλυσε πρώτα αυτό το ζήτημα και εξασκήσου να επιτύχεις είσοδο από αυτήν την άποψη,
επειδή εσύ γνωρίζεις καλύτερα αν έχεις τις σωστές προθέσεις ή όχι. Μόλις οι εσφαλμένες
προθέσεις σου διορθωθούν και υπάρχουν πλέον για χάρη του Θεού, τότε θα έχεις επιτύχει τον
στόχο να καθυποτάξεις την καρδιά σου.
Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε εσείς τώρα είναι να αποκτήσετε γνώση
του Θεού και του έργου Του. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πώς εκτελεί έργο το Άγιο Πνεύμα
πάνω στους ανθρώπους· αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να εισέλθει κανείς στον
ορθό δρόμο. Θα είναι πιο εύκολο να το κάνεις μόλις κατανοήσεις αυτό το ζωτικό θέμα.
Πιστεύεις στον Θεό και γνωρίζεις τον Θεό, κάτι που δείχνει ότι η πίστη σου σ’ Αυτόν είναι
γνήσια. Εάν συνεχίσεις να αποκτάς εμπειρίες, κι όμως στο τέλος εξακολουθείς να μην είσαι σε
θέση να γνωρίζεις τον Θεό, τότε είσαι με βεβαιότητα κάποιος που αντιστέκεται στον Θεό.
Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στον Ιησού Χριστό, χωρίς να πιστεύουν και στον ενσαρκωμένο
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Θεό του σήμερα, είναι όλοι καταδικασμένοι. Είναι όλοι τους Φαρισαίοι της σημερινής εποχής,
διότι δεν αναγνωρίζουν τον Θεό του σήμερα· όλοι τους εναντιώνονται στον Θεό. Όσο
αφοσιωμένοι και αν είναι στη λατρεία τους στον Ιησού, θα είναι εξ ολοκλήρου μάταιο· ο Θεός
δεν θα τους επαινέσει. Όλοι όσοι κρατούν πινακίδες ισχυριζόμενοι ότι πιστεύουν στον Θεό,
και όμως δεν έχουν αληθινή γνώση του Θεού στις καρδιές τους, είναι υποκριτές!
Για να επιζητήσει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, πρέπει κανείς να καταλάβει
πρώτα τι σημαίνει να οδηγείται στην τελείωση από Αυτόν, καθώς και ποιες προϋποθέσεις
πρέπει κανείς να πληροί προκειμένου να τελειωθεί. Μόλις καταλάβει κανείς αυτά τα
ζητήματα, τότε πρέπει να ψάξει για το μονοπάτι της άσκησης. Για να τελειωθεί, πρέπει κανείς
να έχει κάποια συγκεκριμένη ποιότητα. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν μέσα τους αρκετά υψηλή
ποιότητα, και σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να πληρώσεις ένα τίμημα και να εργαστείς
σκληρά προσωπικά. Όσο χαμηλότερη είναι η ποιότητά σου, τόσο μεγαλύτερη προσωπική
προσπάθεια πρέπει να καταβάλεις. Όσο περισσότερο κατανοείς τα λόγια του Θεού και όσο
περισσότερο τα κάνεις πράξη, τόσο πιο γρήγορα μπορείς να μπεις στο μονοπάτι της
τελείωσης. Μέσω της προσευχής, μπορείς να τελειωθείς στον τομέα της προσευχής· μπορείς,
επίσης, να τελειωθείς τρώγοντας και πίνοντας από τα λόγια του Θεού, κατανοώντας την
ουσία τους και βιώνοντας την πραγματικότητά τους. Μέσω της βίωσης των λόγων του Θεού
σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να καταφέρεις να μάθεις τι ελλείψεις έχεις μέσα σου·
επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεις το μοιραίο ελάττωμά σου και τις αδυναμίες σου, και να
προσεύχεσαι και να κάνεις δεήσεις στον Θεό. Με αυτές τις ενέργειες, θα οδηγηθείς σταδιακά
στην τελείωση. Το μονοπάτι που οδηγεί στην τελείωση είναι: η προσευχή, η βρώση και η πόση
των λόγων του Θεού, η κατανόηση της ουσίας των λόγων του Θεού, η απόκτηση της εισόδου
στη βίωση των λόγων του Θεού, η απόκτηση της γνώσης για το τι ελλείψεις έχεις μέσα σου, η
υποταγή στο έργο του Θεού, η μέριμνα για το φορτίο του Θεού και η απάρνηση της σάρκας
μέσω της αγάπης σου για τον Θεό, όπως επίσης και η συχνή συναναστροφή με τους αδελφούς
και τις αδελφές σου, η οποία μπορεί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες σου. Είτε πρόκειται για
κοινωνική ζωή, είτε για την προσωπική σου ζωή, και είτε πρόκειται για μεγάλες είτε για
μικρές συγκεντρώσεις, όλα μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις εμπειρίες
και να εκπαιδευτείς, έτσι ώστε η καρδιά σου να μπορέσει να γαληνέψει ενώπιον του Θεού και
να επιστρέψει σ’ Αυτόν. Όλα αυτά είναι μέρος της διαδικασίας της τελείωσης. Η βίωση των
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λόγων του Θεού, όπως προαναφέρθηκε, σημαίνει να μπορείς πραγματικά να τα γευτείς και να
δίνεις τη δυνατότητα στον εαυτό σου να τα βιώσει, ώστε να αποκτήσεις μεγαλύτερη πίστη και
αγάπη για τον Θεό. Με τον τρόπο αυτόν, σταδιακά θα απαλλαχτείς από τη διεφθαρμένη
σατανική διάθεσή σου, θα απελευθερωθείς από ακατάλληλα κίνητρα και θα βιώσεις την
ομοιότητα ενός κανονικού ανθρώπου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη για τον Θεό μέσα σου —
δηλαδή, όσο μεγαλύτερο μέρος σου έχει οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό— τόσο λιγότερο
θα σε διακατέχει η διαφθορά του Σατανά. Μέσω των πρακτικών εμπειριών σου, θα μπεις
σταδιακά στο μονοπάτι της τελείωσης. Έτσι, αν επιθυμείς να οδηγηθείς στην τελείωση, τότε
είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να λαμβάνεις υπόψη το θέλημα του Θεού και να βιώνεις τα λόγια
Του.

Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά
Του
Ο Θεός θέλει τώρα να αποκτήσει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα που θα
απαρτίζεται από εκείνους που πασχίζουν να συνεργαστούν μαζί Του, που μπορούν να
υπακούσουν στο έργο Του, που πιστεύουν ότι τα λόγια που εκφέρει ο Θεός είναι αληθινά και
που μπορούν να κάνουν πράξη τις απαιτήσεις του Θεού. Πρόκειται για εκείνους που έχουν
αληθινή κατανόηση στην καρδιά τους, εκείνους που μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση,
και σίγουρα θα μπορούν να βαδίσουν στο μονοπάτι της τελείωσης. Εκείνοι που δεν μπορούν
να οδηγηθούν στην τελείωση είναι άνθρωποι που δεν έχουν σαφή κατανόηση του έργου του
Θεού, που δεν τρώνε και δεν πίνουν τα λόγια του Θεού, που δεν δίνουν σημασία στα λόγια
Του και δεν έχουν αγάπη για τον Θεό στην καρδιά τους. Όσοι αμφισβητούν τον ενσαρκωμένο
Θεό, είναι πάντα αβέβαιοι γι’ Αυτόν, δεν παίρνουν ποτέ σοβαρά τα λόγια Του και πάντα Τον
εξαπατούν είναι άνθρωποι που αντιστέκονται στον Θεό και ανήκουν στον Σατανά· δεν
υπάρχει τρόπος να οδηγηθούν στην τελείωση τέτοιοι άνθρωποι.
Εάν επιθυμείς να οδηγηθείς στην τελείωση, πρέπει πρώτα να έχεις την εύνοια του Θεού,
διότι Εκείνος οδηγεί στην τελείωση αυτούς που ευνοεί και αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του.
Εάν θέλεις να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού, τότε πρέπει να έχεις μια καρδιά που υπακούει
στο έργο Του, πρέπει να προσπαθείς να επιδιώκεις την αλήθεια και πρέπει να αποδέχεσαι τον
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εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού στο καθετί. Έχουν περάσει όλα όσα κάνεις από τον
εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού; Είναι σωστή η πρόθεσή σου; Εάν η πρόθεσή σου είναι σωστή,
τότε ο Θεός θα σε επαινέσει· αν η πρόθεσή σου είναι λανθασμένη, αυτό δείχνει ότι η καρδιά
σου δεν αγαπά τον Θεό, αλλά τη σάρκα και τον Σατανά. Επομένως, πρέπει να χρησιμοποιείς
την προσευχή ως τρόπο να αποδέχεσαι τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού σε όλα τα
πράγματα. Όταν προσεύχεσαι, παρόλο που δεν στέκομαι ενώπιόν σου αυτοπροσώπως, το
Άγιο Πνεύμα είναι μαζί σου, κι εσύ προσεύχεσαι τόσο σε Εμένα όσο και στο Πνεύμα του
Θεού. Γιατί πιστεύεις σε αυτήν τη σάρκα; Πιστεύεις επειδή έχει το Πνεύμα του Θεού. Θα
πίστευες σε αυτό το πρόσωπο αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού; Όταν πιστεύεις σε αυτό το
πρόσωπο, πιστεύεις στο Πνεύμα του Θεού. Όταν σέβεσαι αυτό το πρόσωπο, σέβεσαι το
Πνεύμα του Θεού. Η πίστη στο Πνεύμα του Θεού είναι πίστη σε αυτό το πρόσωπο, και η
πίστη σε αυτό το πρόσωπο είναι, επίσης, πίστη στο Πνεύμα του Θεού. Όταν προσεύχεσαι,
αισθάνεσαι ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μαζί σου και ότι ο Θεός είναι ενώπιόν σου,
επομένως προσεύχεσαι στο Πνεύμα Του. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται
υπερβολικά να φέρουν τις ενέργειές τους ενώπιον του Θεού· ενώ μπορεί να εξαπατήσεις τη
σάρκα Του, δεν μπορείς να εξαπατήσεις το Πνεύμα Του. Οποιοδήποτε θέμα δεν μπορεί να
αντέξει τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού βρίσκεται σε αντίθεση με την αλήθεια και θα
πρέπει να αποβληθεί. Το αντίθετο θα συνιστούσε διάπραξη αμαρτίας απέναντι στον Θεό.
Έτσι, πρέπει να εναποθέτεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού ανά πάσα στιγμή όταν
προσεύχεσαι, όταν μιλάς και συναναστρέφεσαι με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, και
όταν εκτελείς το καθήκον σου και κάνεις τη δουλειά σου. Όταν εκπληρώνεις τη λειτουργία
σου, ο Θεός είναι μαζί σου και, εφόσον η πρόθεσή σου είναι σωστή και είναι για χάρη του
έργου του οίκου του Θεού, Εκείνος θα αποδεχθεί όλα όσα κάνεις· θα πρέπει να αφιερώσεις
ειλικρινά τον εαυτό σου στην εκπλήρωση της λειτουργίας σου. Όταν προσεύχεσαι, εάν έχεις
αγάπη για τον Θεό στην καρδιά σου και αναζητάς τη φροντίδα, την προστασία και τον
εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού, αν τα πράγματα αυτά συνιστούν την πρόθεσή σου, τότε οι
προσευχές σου θα είναι αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, όταν προσεύχεσαι στις
συναντήσεις, εάν ανοίγεις την καρδιά σου και προσεύχεσαι στον Θεό και Tου λες τι υπάρχει
μέσα στην καρδιά σου χωρίς να λες ψέματα, τότε οι προσευχές σου θα είναι σίγουρα
αποτελεσματικές. Αν αγαπάς ειλικρινά τον Θεό μέσα στην καρδιά σου, τότε ορκίσου το εξής
στον Θεό: «Θεέ μου, που βρίσκεσαι στους ουρανούς και στη γη και ανάμεσα σε όλα τα
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πράγματα, Σου ορκίζομαι: Είθε το Πνεύμα Σου να εξετάζει ό,τι κάνω και να με προστατεύει
και να με φροντίζει όλες τις στιγμές, και να καταστήσει δυνατό όλα όσα κάνω να στέκονται
στην παρουσία Σου. Αν η καρδιά μου πάψει ποτέ να Σε αγαπά ή Σε προδώσει, τότε παίδεψε
και καταράσου με σκληρά. Μη με συγχωρέσεις ούτε σ’ αυτόν τον κόσμο ούτε στον επόμενο!»
Τολμάς να πάρεις έναν τέτοιο όρκο; Εάν δεν τολμάς, αυτό δείχνει ότι είσαι δειλός και ότι
αγαπάς ακόμα τον εαυτό σου. Έχετε αυτήν την αποφασιστικότητα; Αν έχεις πραγματικά
αυτήν την αποφασιστικότητα, θα πρέπει να πάρεις αυτόν τον όρκο. Εάν έχεις την
αποφασιστικότητα να πάρεις αυτόν τον όρκο, τότε ο Θεός θα εκπληρώσει την
αποφασιστικότητά σου. Όταν δίνεις έναν όρκο στον Θεό, Εκείνος ακούει. Ο Θεός καθορίζει
αν είσαι αμαρτωλός ή δίκαιος με βάση την προσευχή και την άσκησή σου. Αυτή είναι τώρα η
διαδικασία της τελείωσής σας, και αν έχεις πραγματικά πίστη στην τελείωση, τότε θα φέρνεις
ενώπιον του Θεού το καθετί που κάνεις και θα αποδέχεσαι τον εξονυχιστικό Του έλεγχο· αν
κάνεις κάτι που δείχνει εξωφρενική ανυπακοή ή αν προδώσεις τον Θεό, τότε Εκείνος θα
πραγματοποιήσει τον όρκο σου, κι έτσι, ανεξάρτητα από το τι θα σου συμβεί, είτε πρόκειται
για αιώνια απώλεια είτε για παίδευση, θα το έχεις προκαλέσει μόνος σου. Πήρες τον όρκο,
οπότε θα πρέπει να τον τηρήσεις. Εάν πάρεις όρκο, αλλά δεν τον κρατήσεις, τότε θα υποστείς
αιώνια απώλεια. Εφόσον ο όρκος ήταν δικός σου, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τον όρκο σου.
Μερικοί φοβούνται αφού προσευχηθούν, και θρηνούν: «Τα πάντα τέλειωσαν! Η ευκαιρία μου
να είμαι ακόλαστος έχει χαθεί. Η ευκαιρία μου να κάνω πονηρά πράγματα έχει χαθεί. Η
ευκαιρία μου να ενδίδω στη λαχτάρα μου για τα κοσμικά έχει χαθεί!» Αυτοί οι άνθρωποι
εξακολουθούν να αγαπούν την κοσμικότητα και την αμαρτία, και είναι βέβαιο ότι θα
υποστούν αιώνια απώλεια.
Το να είσαι πιστός στον Θεό σημαίνει ότι όλα όσα κάνεις πρέπει να παρουσιάζονται
ενώπιόν Του και να υποβάλλονται στον εξονυχιστικό έλεγχό Του. Αν αυτό που κάνεις μπορεί
να παρουσιαστεί μεν ενώπιον του Πνεύματος του Θεού, αλλά όχι ενώπιον της σάρκας του
Θεού, αυτό δείχνει ότι δεν έχεις τεθεί υπό εξονυχιστικό έλεγχο από το Πνεύμα Του. Ποιος
είναι το Πνεύμα του Θεού; Ποιος είναι ο άνθρωπος για τον οποίο γίνεται μάρτυρας ο Θεός;
Δεν είναι το ένα και το αυτό; Οι περισσότεροι Τούς βλέπουν ως δύο ξεχωριστά όντα,
πιστεύοντας ότι το Πνεύμα του Θεού είναι το Πνεύμα του Θεού και ότι ο άνθρωπος για τον
οποίο γίνεται μάρτυρας ο Θεός είναι απλώς ένας άνθρωπος. Δεν κάνεις, όμως, λάθος; Για
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τίνος τον λογαριασμό εργάζεται αυτό το άτομο; Όσοι δεν γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό
δεν έχουν πνευματική κατανόηση. Το Πνεύμα του Θεού και η ενσάρκωσή Του είναι ένα,
επειδή το Πνεύμα του Θεού υλοποιείται στη σάρκα. Αν αυτό το άτομο είναι σκληρό μαζί σου,
τότε το Πνεύμα του Θεού θα είναι καλοσυνάτο; Δεν είσαι σε σύγχυση; Σήμερα, όλοι όσοι δεν
μπορούν να αποδεχθούν τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού δεν μπορούν να λάβουν την
έγκρισή Του, και όσοι δεν γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό δεν μπορούν να οδηγηθούν στην
τελείωση. Κοίταξε όλα όσα κάνεις και δες αν μπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού.
Εάν δεν μπορείς να φέρεις όλα όσα κάνεις ενώπιον του Θεού, αυτό δείχνει ότι είσαι κάποιος
που πράττει το κακό. Μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση εκείνοι που πράττουν το κακό;
Ό,τι κάνεις —κάθε ενέργεια, κάθε πρόθεση και κάθε αντίδραση— πρέπει να παρουσιάζεται
ενώπιον του Θεού. Ακόμη και η καθημερινή σου πνευματική ζωή —οι προσευχές σου, η
εγγύτητά σου με τον Θεό, ο τρόπος που τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, η συναναστροφή
σου με τους αδελφούς και τις αδελφές σου και η ζωή σου στην εκκλησία— και η υπηρεσία σου
κατά τη συνεργασία μπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού για να υποβληθούν στον
εξονυχιστικό έλεγχό Του. Αυτή είναι η άσκηση θα σε βοηθήσει να αναπτυχθείς στη ζωή. Η
διαδικασία της αποδοχής του εξονυχιστικού ελέγχου του Θεού είναι η διαδικασία του
εξαγνισμού. Όσο περισσότερο μπορείς να αποδέχεσαι τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού,
τόσο περισσότερο εξαγνίζεσαι και τόσο περισσότερο συμβαδίζεις με το θέλημα του Θεού, έτσι
ώστε να μην ελκύεσαι από την ακολασία και η καρδιά σου να ζει στην παρουσία Του. Όσο
περισσότερο αποδέχεσαι τον εξονυχιστικό έλεγχό Του, τόσο πιο πολύ ντροπιάζεται ο Σατανάς
και τόσο περισσότερο μπορείς να απαρνηθείς τη σάρκα. Έτσι, η αποδοχή του εξονυχιστικού
ελέγχου του Θεού είναι ένα μονοπάτι άσκησης που θα πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι.
Ό,τι κι αν κάνεις, ακόμα κι όταν επικοινωνείς με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, μπορείς
να φέρνεις τις πράξεις σου ενώπιον του Θεού και να αναζητάς τον εξονυχιστικό έλεγχό Του,
και να έχεις στόχο να υπακούς στον ίδιο τον Θεό· έτσι, αυτό που κάνεις πράξη θα είναι πολύ
πιο σωστό. Μόνο αν φέρνεις όλα όσα κάνεις ενώπιον του Θεού και αποδέχεσαι τον
εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού μπορείς να είσαι κάποιος που ζει στην παρουσία του Θεού.
Αυτοί που δεν κατανοούν τον Θεό δεν μπορούν ποτέ να υπακούσουν πλήρως στον Θεό.
Άνθρωποι όπως αυτοί είναι υιοί της ανυπακοής. Είναι υπερβολικά φιλόδοξοι και μέσα τους
υπάρχει υπερβολική παρακοή, οπότε αποστασιοποιούνται από τον Θεό και δεν είναι
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πρόθυμοι να αποδεχθούν τον εξονυχιστικό έλεγχό Του. Άνθρωποι όπως αυτοί δεν μπορούν να
οδηγηθούν εύκολα στην τελείωση. Μερικοί άνθρωποι είναι επιλεκτικοί στο πώς τρώνε και
πίνουν τα λόγια του Θεού και στο πώς τα αποδέχονται. Αποδέχονται ορισμένα μέρη των
λόγων του Θεού που συμφωνούν με τις αντιλήψεις τους, ενώ απορρίπτουν εκείνα που δεν
συμφωνούν με αυτές. Δεν είναι αυτή η πιο κατάφωρη ανυπακοή και αντίσταση στον Θεό; Αν
κάποιος πιστεύει στον Θεό επί χρόνια χωρίς να έχει αποκτήσει έστω και λίγη κατανόηση γι’
Αυτόν, τότε είναι μη πιστός. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν τον εξονυχιστικό
έλεγχο του Θεού είναι εκείνοι που επιδιώκουν να Τον κατανοήσουν, εκείνοι που είναι
πρόθυμοι να αποδεχθούν τα λόγια Του. Είναι εκείνοι που θα λάβουν την κληρονομιά και τις
ευλογίες του Θεού και είναι και οι πιο ευλογημένοι. Ο Θεός καταριέται αυτούς που δεν έχουν
θέση για Εκείνον στην καρδιά τους και παιδεύει και εγκαταλείπει τέτοιους ανθρώπους. Αν
δεν αγαπάς τον Θεό, τότε Εκείνος θα σε εγκαταλείψει, και αν δεν ακούς αυτά που λέω Εγώ,
τότε σου υπόσχομαι ότι το Πνεύμα του Θεού θα σε εγκαταλείψει. Δοκίμασέ το αν δεν
πιστεύεις! Σήμερα, σου διευκρινίζω ένα μονοπάτι άσκησης, αλλά το αν θα το κάνεις πράξη
εξαρτάται από εσένα. Εάν δεν το πιστεύεις, εάν δεν το κάνεις πράξη, θα δεις από μόνος σου
κατά πόσο εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα ή όχι! Αν δεν επιδιώκεις να κατανοήσεις τον
Θεό, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα εργαστεί μέσα σου. Ο Θεός εργάζεται σε όσους επιδιώκουν
και θεωρούν πολύτιμα τα λόγια Του. Όσο περισσότερο θεωρείς πολύτιμα τα λόγια του Θεού,
τόσο περισσότερο θα εργάζεται μέσα σου το Πνεύμα Του. Όσο πιο πολύτιμα θεωρεί ένας
άνθρωπος τα λόγια του Θεού, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να οδηγηθεί στην τελείωση
από τον Θεό. Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση εκείνους που Τον αγαπούν πραγματικά και οδηγεί
στην τελείωση εκείνους που έχουν ήρεμη καρδιά ενώπιόν Του. Το να θεωρείς πολύτιμο το
σύνολο του έργου του Θεού, να θεωρείς πολύτιμη τη διαφώτιση του Θεού, να θεωρείς
πολύτιμη την παρουσία του Θεού, να θεωρείς πολύτιμη τη φροντίδα και την προστασία του
Θεού, να θεωρείς πολύτιμο το πώς τα λόγια του Θεού γίνονται η πραγματικότητά σου και
μεριμνούν για τη ζωή σου —όλα αυτά συνάδουν καλύτερα με την καρδιά του Θεού. Εάν
θεωρείς πολύτιμο το έργο του Θεού, αν, δηλαδή, θεωρείς πολύτιμο όλο το έργο που έχει κάνει
πάνω σου, τότε Εκείνος θα σε ευλογήσει και θα πολλαπλασιάσει ό,τι σου ανήκει. Εάν δεν
θεωρείς πολύτιμα τα λόγια του Θεού, τότε Εκείνος δεν θα εργασθεί μέσα σου, παρά μόνο θα
σου δώσει μηδαμινή χάρη για την πίστη σου ή θα σε ευλογήσει με ελάχιστο πλούτο και την
οικογένειά σου με ελάχιστη ασφάλεια. Θα πρέπει να αγωνίζεσαι να κάνεις τα λόγια του Θεού
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την πραγματικότητά σου και να είσαι σε θέση να Τον ικανοποιείς και να είσαι κάποιος που
επιθυμεί η καρδιά Του· δεν θα πρέπει να προσπαθείς απλώς να απολαύσεις τη χάρη Του.
Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για τους πιστούς από το να λάβουν το έργο του Θεού, να
αποκτήσουν την τελείωση και να γίνουν αυτοί που κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο
στόχος που θα πρέπει να επιδιώκεις.
Οτιδήποτε επιδίωκε ο άνθρωπος στην Εποχή της Χάριτος είναι πλέον παρωχημένο, διότι
σήμερα υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο επιδίωξης· αυτό που επιδιώκεται είναι κάτι ανώτερο
και πιο πρακτικό, αυτό που επιδιώκεται μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα ό,τι ζητάει ο
άνθρωπος μέσα του. Σε περασμένες εποχές, ο Θεός δεν εργαζόταν στους ανθρώπους όπως
κάνει σήμερα· δεν τους μιλούσε όσο τους μιλάει σήμερα και οι απαιτήσεις Του από αυτούς
δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο είναι οι σημερινές απαιτήσεις Του. Το γεγονός ότι ο Θεός σάς μιλά
γι’ αυτά τα πράγματα τώρα δείχνει ότι η απώτερη πρόθεση του Θεού εστιάζεται σε εσάς, σε
αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Εάν θέλεις πραγματικά να οδηγηθείς στην τελείωση από τον
Θεό, τότε να το επιδιώκεις ως κύριο στόχο σου. Είτε τρέχεις από εδώ κι από εκεί, είτε
δαπανάς τον εαυτό σου, είτε εξυπηρετείς μια λειτουργία, είτε έχεις λάβει την αποστολή από
τον Θεό, ο στόχος είναι πάντα η τελείωση και η ικανοποίηση του θελήματος του Θεού —να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Εάν κάποιος λέει ότι δεν επιδιώκει την τελείωση από τον Θεό
ούτε την είσοδο στη ζωή, αλλά επιδιώκει μόνο σαρκική γαλήνη και χαρά, τότε είναι ο
τυφλότερος όλων. Όσοι δεν επιδιώκουν την πραγματικότητα της ζωής, αλλά επιδιώκουν μόνο
την αιώνια ζωή στον κόσμο που θα έρθει και την ασφάλεια στον κόσμο τούτο, είναι οι
τυφλότεροι όλων. Έτσι, όλα όσα κάνεις θα πρέπει να γίνονται με σκοπό να οδηγηθείς στην
τελείωση και να αποκτηθείς από τον Θεό.
Το έργο που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους είναι να παρέχει γι’ αυτούς με βάση τις
διαφορετικές τους ανάγκες. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζωή ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερα
χρειάζεται εκείνος και τόσο περισσότερα επιδιώκει. Εάν σε αυτήν τη φάση δεν έχεις καμία
επιδίωξη, αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα σε έχει εγκαταλείψει. Όλοι όσοι επιδιώκουν
τη ζωή δεν θα εγκαταλειφθούν ποτέ από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν
πάντοτε κάτι και έχουν πάντοτε λαχτάρα μες στην καρδιά τους. Άνθρωποι όπως αυτοί δεν
είναι ποτέ ικανοποιημένοι με το πώς έχουν τα πράγματα επί του παρόντος. Κάθε φάση του
έργου του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να επιτύχει ένα αποτέλεσμα μέσα σου, αλλά εάν
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εφησυχάζεις, αν δεν έχεις πλέον ανάγκες, εάν δεν αποδέχεσαι πλέον το έργο του Αγίου
Πνεύματος, τότε Εκείνο θα σε εγκαταλείψει. Οι άνθρωποι χρειάζονται τον εξονυχιστικό
έλεγχο του Θεού κάθε μέρα· χρειάζονται άφθονη παροχή από τον Θεό κάθε μέρα. Μπορούν
οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα χωρίς να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού κάθε μέρα;
Εάν κάποιος αισθάνεται πάντοτε ότι δεν μπορεί να φάει ή να πιει αρκετά από τον λόγο του
Θεού, αν πάντα τον ψάχνει και πεινάει και διψάει γι’ αυτόν, τότε το Άγιο Πνεύμα θα
εργάζεται πάντοτε μέσα του. Όσο περισσότερο λαχταρά κανείς, τόσο περισσότερα πρακτικά
πράγματα μπορούν να προκύψουν από τη συναναστροφή του. Όσο πιο έντονα αναζητά
κανείς την αλήθεια, τόσο πιο γρήγορα επιτυγχάνει ανάπτυξη στη ζωή του, καθιστώντας τον
πλούσιο σε εμπειρίες και εύπορο κάτοικο του οίκου του Θεού.

Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα
κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό
Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει καθημερινά, ανερχόμενο όλο και πιο ψηλά με κάθε
βήμα∙ η αποκάλυψη της αυριανής ημέρας είναι ακόμα υψηλότερη από τη σημερινή, με κάθε
βήμα αναρριχάται όλο και υψηλότερα. Αυτό είναι το έργο, με το οποίο ο Θεός οδηγεί τον
άνθρωπο στην τελείωση. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμβαδίσει, τότε μπορεί να μείνει
πίσω ανά πάσα στιγμή. Αν ο άνθρωπος δεν διαθέτει υπάκουη καρδιά, τότε δεν μπορεί να
ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Η προηγούμενη εποχή έχει περάσει∙ τούτη είναι μια νέα εποχή.
Και σε μια νέα εποχή, νέο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα στην τελική εποχή
κατά την οποία ο άνθρωπος θα τελειωθεί, ο Θεός θα επιτελεί νέο έργο όλο και ταχύτερα.
Επομένως, χωρίς υπακοή στην καρδιά του, ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει τα
βήματα του Θεού. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, ούτε αντιμετωπίζει οποιοδήποτε
στάδιο του έργου Του ως αμετάβλητο. Αντιθέτως, το έργο Του γίνεται ολοένα και πιο
καινούριο, ολοένα και υψηλότερο. Με κάθε βήμα, το έργο Του γίνεται όλο και πιο πρακτικό,
εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου. Μόνο μετά τη
βίωση ενός τέτοιου έργου μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει την τελική μεταμόρφωση της
διάθεσής του. Όπως η γνώση του ανθρώπου για τη ζωή αγγίζει ολοένα και υψηλότερα
επίπεδα, έτσι και το έργο του Θεού αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα. Μόνο με αυτόν
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τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να τελειωθεί και να είναι έτοιμος προς χρήσιν του Θεού. Ο
Θεός εργάζεται έτσι, αφενός για να αντιμετωπίσει και να αντιστρέψει τις αντιλήψεις του
ανθρώπου και, αφετέρου, για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια υψηλότερη και πιο αληθινή
κατάσταση, στο υψηλότερο επίπεδο πίστης στον Θεό, έτσι ώστε στο τέλος, το θέλημα του
Θεού να δύναται να πραγματοποιηθεί. Όλοι εκείνοι με ανυπάκουη φύση, που εσκεμμένα
εναντιώνονται, θα έχουν ήδη ξεμείνει πίσω από το ταχύ και ξέφρενα προελαύνον έργο του
Θεού∙ μόνον εκείνοι που υπακούουν πρόθυμα κι οι οποίοι με χαρά ταπεινώνουν εαυτόν
μπορούν να προχωρήσουν στο τέλος του δρόμου. Σε αυτό το έργο, όλοι εσείς θα πρέπει να
μάθετε πώς να υποτάσσεστε και πώς να παραμερίζετε τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε
προσεκτικοί σε κάθε βήμα που κάνετε. Αν είστε απρόσεκτοι, σίγουρα θα απορριφθείτε από το
Άγιο Πνεύμα, θα γίνετε εκείνοι που διακόπτουν τον Θεό επί τω έργω Του. Προτού
υποβληθούν στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου, οι κανόνες κι οι παλαιοί νόμοι του
ανθρώπου ήταν τόσο αναρίθμητοι που εκείνος παρασύρθηκε και, ως εκ τούτου, κατέστη
επηρμένος και ξεχάστηκε. Όλα τούτα αποτελούν προσκόμματα που εμποδίζουν τον άνθρωπο
να δεχτεί το νέο έργο του Θεού∙ καθίστανται αντίπαλοι του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται να
γνωρίσει τον Θεό. Εάν ένας άνθρωπος δεν έχει ούτε υπακοή στην καρδιά του ούτε λαχτάρα
για την αλήθεια, τότε θα βρεθεί σε κίνδυνο. Εάν υποτάσσεσαι μόνο σε έργα και λόγια απλοϊκά
και
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ανίκανος να

δεχτείς

οτιδήποτε
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βαθύτερο

νόημα,

τότε είσαι

προσκολλημένος στους παλαιούς τρόπους και δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Το έργο που επιτελεί ο Θεός διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Αν σε μία
φάση επιδείξεις μεγάλη υπακοή, αλλά στην επόμενη φάση επιδείξεις λιγότερη ή και καθόλου,
τότε ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. Εάν συμβαδίζεις με τον Θεό καθώς Εκείνος ανεβαίνει τούτο
το σκαλοπάτι, τότε πρέπει να συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό, όταν Εκείνος ανέβει στο επόμενο.
Μόνον τότε είσαι υπάκουος στο Άγιο Πνεύμα. Από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, πρέπει
να παραμείνεις σταθερός στην υπακοή σου. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπάκουος όποτε το
επιθυμείς και ανυπάκουος όποτε δεν το επιθυμείς. Αυτό το είδος υπακοής δεν επιδοκιμάζεται
από τον Θεό. Εάν δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το νέο έργο που Εγώ χορηγώ και συνεχίζεις
να εμμένεις στις παρελθούσες ρήσεις, τότε πώς μπορεί να υπάρξει πρόοδος στη ζωή σου; Το
έργο του Θεού είναι να σε εξοπλίσει μέσω των λόγων Του. Όταν υπακούς και δέχεσαι τα λόγια
Του, τότε σίγουρα το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ακριβώς
με τον τρόπο που Εγώ λέω. Κάνε όσα Εγώ έχω πει, και αμέσως το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί
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μέσα σου. Εγώ απελευθερώνω ένα καινούργιο φως για να το δείτε και να σας φέρει στο φως
της σημερινής εποχής. Όταν περπατήσεις μέσα σε αυτό το φως, το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί
αμέσως μέσα σου. Υπάρχουν μερικοί που μπορεί να είναι απρόθυμοι, λέγοντας: «Δεν εκτελώ
αυτό που λες». Εγώ, τότε, σου λέω ότι έχεις φτάσει πλέον στο τέλος του δρόμου, έχεις
στερέψει και δεν έχεις άλλη ζωή. Ως εκ τούτου, την ώρα που βιώνετε τη μεταμόρφωση της
διάθεσής σας, είναι απολύτως ουσιώδες να συμβαδίζετε με το παρόν φως. Το Άγιο Πνεύμα
δεν εργάζεται μονάχα μέσα σε ορισμένους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός,
αλλά ακόμα περισσότερο μέσα στην εκκλησία. Εκείνος θα μπορούσε να εργάζεται μέσα στον
οποιονδήποτε. Μπορεί να εργάζεται μέσα σε εσένα προς το παρόν, κι όταν εσύ πλέον θα το
έχεις βιώσει, Εκείνος μπορεί να συνεχίσει το έργο Του μέσα σε κάποιον άλλον. Βιαστείτε να
ακολουθήσετε∙ όσο πιο στενά ακολουθείτε το παρόν φως, τόσο περισσότερο δύναται να
αναπτυχθεί η ζωή σας. Ό,τι είδος ανθρώπου κι αν είναι, από τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα
εργάζεται μέσα του, φροντίστε να ακολουθήσετε. Δέξου τις εμπειρίες του μέσα από τις δικές
σου και θα λάβεις ακόμη υψηλότερα πράγματα. Έτσι, η πρόοδός σου θα είναι ταχύτερη.
Τούτο είναι το μονοπάτι της τελείωσης για τον άνθρωπο, καθώς κι ένας τρόπος μέσα από τον
οποίο αναπτύσσεται η ζωή. Το μονοπάτι προς την τελείωση κατακτάται μέσω της υπακοής
σου στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Εσύ δεν γνωρίζεις μέσω τίνος ανθρώπου ο Θεός θα
εργαστεί για την τελείωσή σου, ούτε μέσα από ποιο άτομο, περιστατικό ή πράγμα θα σε
καταστήσει Εκείνος ικανό να περιέλθει στην κατοχή σου και να αποκτήσεις γνώση. Εάν είσαι
ικανός να περπατήσεις σε αυτόν τον σωστό δρόμο, τούτο δείχνει ότι έχεις πολλές ελπίδες να
τελειωθείς από τον Θεό. Εάν είσαι ανίκανος να το πράξεις, τούτο δείχνει ότι το μέλλον σου
είναι ζοφερό και στερείται φωτός. Από τη στιγμή που θα μπεις στον σωστό δρόμο, θα σου
αποκαλυφθούν τα πάντα. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα σε
άλλους, αν εσύ προχωράς με βάση τη γνώση τους προκειμένου να βιώσεις πράγματα αφ’
εαυτού σου, τότε αυτή η εμπειρία θα καταστεί μέρος της ζωής σου και θα είσαι ικανός να
εξοπλίσεις άλλους μέσα από αυτή την εμπειρία. Εκείνοι που εξοπλίζουν άλλους
παπαγαλίζοντας λόγια, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία εμπειρία∙ πρέπει να μάθεις να
ανακαλύπτεις, μέσα από τη διαφώτιση και τη φώτιση των άλλων, έναν τρόπο εξάσκησης,
προτού να μπορέσεις να αρχίσεις να μιλάς για τη δική σου προσωπική εμπειρία και γνώση.
Αυτό θα έχει και το μεγαλύτερο όφελος στη ζωή σου. Πρέπει να βιώνεις με τον συγκεκριμένο
τρόπο, υπακούοντας σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Πρέπει να αναζητάς το θέλημα
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του Θεού παντού και να μελετάς τις διδαχές σε όλα τα πράγματα, ώστε η ζωή σου να δύναται
να αναπτυχθεί. Αυτή η πρακτική παρέχει την ταχύτερη πρόοδο.
Το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει μέσα από τα πρακτικά σου βιώματα και σε τελειώνει μέσα
από την πίστη σου. Θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς; Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από
τον Θεό, τότε θα έχεις και το θάρρος να παραμερίσεις τη σάρκα σου και θα είσαι ικανός να
εκτελέσεις τα λόγια του Θεού και να μην είσαι παθητικός ή αδύναμος. Θα είσαι σε θέση να
υπακούς σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό και όλες οι ενέργειές σου, δημόσιες ή
ιδιωτικές, θα δύνανται να παρουσιαστούν στον Θεό. Εάν είσαι έντιμος άνθρωπος και ασκείς
την αλήθεια σε όλα τα πράγματα, τότε θα τελειωθείς. Οι δόλιοι άνθρωποι, που ενεργούν με
έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και με άλλον πίσω από την πλάτη τους, δεν επιθυμούν να
τελειωθούν. Είναι όλοι τους παιδιά της απωλείας και της καταστροφής∙ δεν ανήκουν στον
Θεό, αλλά στον Σατανά. Δεν είναι το είδος του ανθρώπου που έχει επιλέξει ο Θεός! Εάν οι
ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού ή να
εξεταστούν από το Πνεύμα του Θεού, τούτο αποτελεί απόδειξη ότι κάτι κακό συμβαίνει με
εσένα. Μόνον αν αποδέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού και δίνεις σημασία στη
μεταμόρφωση της διάθεσής σου, θα είσαι ικανός να εισέλθεις στο μονοπάτι προς την
τελείωση. Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από τον Θεό και να κάνεις το θέλημα του Θεού,
τότε πρέπει να είσαι υπάκουος στο έργο του Θεού καθ’ ολοκληρίαν, χωρίς να εκφράζεις το
παραμικρό παράπονο, χωρίς να αποτολμάς να αξιολογείς ή να κρίνεις το έργο του Θεού.
Αυτές είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις προκειμένου να τελειωθείς από τον Θεό. Η απαραίτητη
υποχρέωση για εκείνους που επιδιώκουν να τελειωθούν από τον Θεό, είναι η εξής: πράττετε,
με την καρδιά σας γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Τι σημαίνει «πράττετε, με την καρδιά σας
γεμάτη αγάπη για τον Θεό»; Σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δύνανται
να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού. Αν εσύ έχεις ορθές προθέσεις, είτε οι πράξεις σου είναι
σωστές είτε λανθασμένες, δεν φοβάσαι μήπως παρουσιαστούν στον Θεό ή στους αδελφούς
και τις αδελφές σου∙ τολμάς να πάρεις όρκο ενώπιον του Θεού. Πρέπει να παρουσιάζετε την
κάθε πρόθεση, σκέψη και ιδέα σας ενώπιον του Θεού για να τις ελέγχει εξονυχιστικά∙ εάν
πράττεις και μετέχεις με αυτόν τον τρόπο, τότε η πρόοδος στη ζωή σου θα είναι ταχεία.
Από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, τότε πρέπει να αποθέσεις την πίστη σου στα
λόγια και το έργο του Θεού καθ’ ολοκληρίαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό,
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πρέπει και να Τον υπακούς. Εάν είσαι ανίκανος να το πράξεις, τότε δεν έχει σημασία αν
πιστεύεις στον Θεό. Αν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια και, παρόλα αυτά, ποτέ δεν
Τον έχεις υπακούσει ή δεχθεί τα λόγια Του καθ’ ολοκληρίαν, αλλά, αντ’ αυτού, ζήτησες από
τον Θεό να υποταχθεί Εκείνος σε εσένα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις δικές σου έννοιες,
τότε είσαι ο πλέον ανυπότακτος των ανθρώπων και είσαι άπιστος. Πώς ένα τέτοιο άτομο είναι
ικανό να υπακούσει στο έργο και τα λόγια του Θεού που δεν συμμορφώνονται με τις έννοιες
του ανθρώπου; Ο πιο ανυπότακτος άνθρωπος είναι αυτός που σκοπίμως αψηφά τον Θεό και
Του αντιστέκεται. Είναι εχθρός του Θεού και ο αντίχριστος. Ένας τέτοιος άνθρωπος διατηρεί
μονίμως εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού, δεν έχει επιδείξει ποτέ την
παραμικρή πρόθεση υποταγής, ούτε ποτέ επέδειξε ευχαρίστως υποταγή ή ταπεινότητα.
Εξυψώνει εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν δείχνει υποταγή σε κανέναν. Ενώπιον του
Θεού, θεωρεί εαυτόν ως τον πλέον ειδήμονα στην κήρυξη του λόγου, καθώς και τον πλέον
επιδέξιο στο να εργάζεται πάνω σε άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτει τους «θησαυρούς» που ήδη
κατέχει, αλλά τους αντιμετωπίζει ως οικογενειακά κειμήλια για λατρεία και κήρυγμα προς
άλλους, ενώ τους χρησιμοποιεί για να κατηχεί στους ανόητους εκείνους που τον θαυμάζουν.
Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους της εκκλησίας. Δύναται να
λεχθεί ότι πρόκειται για «ακατάβλητους ήρωες» που, γενιά τη γενιά, παραμένουν στον οίκο
του Θεού. Εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου (δόγμα) ως το υψηλότερο καθήκον τους.
Χρόνο με το χρόνο και γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ κι εκεί, υποστηρίζοντας σθεναρά το
«ιερό και απαραβίαστο» καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει και ούτε ένας δεν
τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών, γίνονται «βασιλείς» μέσα στον
οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία τους πάνω σε άλλους κάθε εποχή. Η
συμμορία αυτή των δαιμόνων επιδιώκει να ενωθεί μαζί και να γκρεμίσει το έργο Μου∙ πώς
μπορώ να επιτρέψω σε αυτούς τους ζωντανούς διαβόλους να υπάρχουν ενώπιόν Μου; Ακόμη
και εκείνοι που διαθέτουν μόνο τη μισή υπακοή αδυνατούν να περπατήσουν μέχρι το τέλος,
πόσο μάλλον αυτοί οι τύραννοι, που δεν έχουν την παραμικρή υπακοή στις καρδιές τους! Το
έργο του Θεού δεν κερδίζεται εύκολα από τον άνθρωπο. Ακόμη κι αν ο άνθρωπος
χρησιμοποιήσει όλη του τη δύναμη, θα είναι ικανός να κερδίσει μόνο ένα απλό μερίδιο,
επιτυγχάνοντας την τελείωση στο τέλος. Τι γίνεται, λοιπόν, με τα παιδιά του αρχαγγέλου, που
επιδιώκουν να καταστρέψουν το έργο του Θεού; Δεν έχουν ακόμα λιγότερες ελπίδες να
κερδηθούν από τον Θεό; Επιτελώντας το έργο της κατάκτησης, σκοπός Μου δεν είναι μόνο να
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κατακτήσω προς χάριν της κατάκτησης, αλλά να κατακτήσω έτσι ώστε να αποκαλύψω τη
δικαιοσύνη και την αδικία, να αποκτήσω αποδείξεις για την τιμωρία του ανθρώπου, να
καταδικάσω τους κακούς και, ακόμα περισσότερο, να κατακτήσω προς χάριν της τελείωσης
εκείνων που υπακούν πρόθυμα. Τελικά, όλοι θα χωριστούν ανάλογα με το είδος και όλοι
εκείνοι που έχουν τελειωθεί έχουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους γεμάτες με υπακοή. Αυτό
είναι το έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος. Αλλά οι ανυπότακτοι θα τιμωρούνται, θα
στέλνονται να καούν στη φωτιά και θα καθίστανται αντικείμενο αιώνιου αναθέματος. Όταν
έρθει εκείνη η ώρα, αυτοί οι «σπουδαίοι και ακατάβλητοι ήρωες» των παλαιότερων χρόνων
θα γίνουν οι χαμηλότεροι και οι πλέον απευκταίοι «αδύναμοι και ανίκανοι δειλοί». Μόνον
τούτο δύναται να απεικονίσει κάθε πτυχή της δικαιοσύνης του Θεού και να αποκαλύψει τη
διάθεσή Του, η οποία δεν ανέχεται καμία προσβολή από τον άνθρωπο. Μόνον τούτο δύναται
να κατευνάσει το μίσος μέσα στην καρδιά Μου. Δε συμφωνείτε ότι είναι κάτι απολύτως
λογικό;
Δεν δύνανται να κερδίσουν τη ζωή όλοι εκείνοι που βιώνουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος∙ αλλά ούτε κι όλοι οι άνθρωποι που ενυπάρχουν σε αυτό το ρεύμα μπορούν να
κερδίσουν τη ζωή. Η ζωή δεν αποτελεί κοινή ιδιοκτησία, την οποία μοιράζεται ολόκληρη η
ανθρωπότητα, και η μεταμόρφωση της διάθεσης δεν είναι κάτι που εύκολα επιτυγχάνεται
από όλους. Η υποταγή στο έργο του Θεού πρέπει να είναι απτή και να βιώνεται. Η υποταγή
σε επιφανειακό επίπεδο δεν δύναται να λαμβάνει την επιδοκιμασία του Θεού, ενώ η απλή
υπακοή στις επιφανειακές πτυχές του λόγου του Θεού, χωρίς την επιδίωξη μεταμόρφωσης της
διάθεσης, θα είναι ανίκανη να ευχαριστήσει την καρδιά του Θεού. Η υπακοή στον Θεό και η
υποταγή στο έργο Του είναι ένα και το αυτό. Αυτοί που υποτάσσονται μονάχα στον Θεό αλλά
όχι και στο έργο Του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπάκουοι, ακόμα δε λιγότερο, εκείνοι που
δεν υποτάσσονται αληθινά, αλλά είναι καταφανώς συκοφαντικοί. Όλοι εκείνοι που
υποτάσσονται αληθινά στον Θεό, είναι ικανοί να ωφεληθούν από το έργο και να αποκτήσουν
κατανόηση της διάθεσης και του έργου του Θεού. Μόνον αυτού του είδους οι άνθρωποι
υποτάσσονται αληθινά στον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να κερδίσουν νέες γνώσεις
από το νέο έργο και να βιώσουν νέες αλλαγές από το ίδιο έργο. Μόνον αυτού του είδους οι
άνθρωποι έχουν την επιδοκιμασία του Θεού∙ τελειωθείς, είναι μόνον εκείνος ο άνθρωπος, ο
οποίος έχει υποστεί μεταμόρφωση της διάθεσής του. Εκείνοι που λαμβάνουν την
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επιδοκιμασία του Θεού είναι αυτοί που ευχαρίστως υποτάσσονται, όχι μόνον στον Θεό, αλλά
και στον λόγο και στο έργο Του. Μόνον αυτό το είδος του ανθρώπου βρίσκεται στον σωστό
δρόμο∙ μόνον αυτό το είδος του ανθρώπου επιθυμεί και αναζητά ειλικρινά τον Θεό. Όσο για
εκείνους, οι οποίοι μιλούν για την πίστη τους στον Θεό μόνο με το στόμα τους αλλά στην
πραγματικότητα τον υβρίζουν, είναι άνθρωποι που φορούν προσωπείο, που φέρουν το
δηλητήριο των φιδιών, οι πλέον ύπουλοι των ανθρώπων. Αργά ή γρήγορα, οι απατεώνες αυτοί
θα δουν τα άθλια προσωπεία τους εντελώς κατεστραμμένα. Αυτό δεν είναι το έργο που
πραγματοποιείται σήμερα; Οι κακοί άνθρωποι θα είναι πάντοτε κακοί και ποτέ δεν θα
αποδράσουν από την ημέρα της τιμωρίας. Οι καλοί άνθρωποι θα είναι πάντοτε καλοί και θα
αποκαλυφθούν όταν το έργο φθάσει στο τέλος του. Ούτε ένας από τους κακούς δεν πρόκειται
να θεωρηθεί δίκαιος, αλλά ούτε και κανείς από τους δίκαιους θα θεωρηθεί κακός. Θα άφηνα
Εγώ οποιονδήποτε να κατηγορηθεί άδικα;
Καθώς η ζωή σας εξελίσσεται, πρέπει πάντα να έχετε νέες καταγραφές και νέα,
υψηλότερη γνώση, η οποία καθίσταται βαθύτερη σε κάθε βήμα. Σε τούτο είναι που πρέπει να
μετέχει όλη η ανθρωπότητα. Μέσα από την επικοινωνία, την ακρόαση κηρυγμάτων, την
ανάγνωση του λόγου του Θεού ή τον χειρισμό κάποιου ζητήματος, θα αποκτήσεις νέα γνώση
και καινούρια διαφώτιση. Και μην ζεις σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες και τις παλιές
εποχές. Να ζεις πάντοτε μέσα στο νέο φως και μην απομακρύνεσαι από τον λόγο του Θεού.
Είναι αυτό που λέμε «μπαίνω στον σωστό δρόμο». Η πληρωμή του τιμήματος σε επιφανειακό
επίπεδο δεν πρόκειται να ωφελήσει σε τίποτε. Μέρα με τη μέρα, ο λόγος του Θεού εισέρχεται
σε υψηλότερα επίπεδα, και νέα πράγματα εμφανίζονται καθημερινά. Είναι επίσης
απαραίτητο για τον άνθρωπο να κάνει μια νέα καταγραφή κάθε μέρα. Καθώς ο Θεός ομιλεί,
ταυτόχρονα υλοποιεί όλα εκείνα για τα οποία έχει μιλήσει∙ εάν αδυνατείς να συμβαδίσεις,
τότε θα μείνεις πίσω. Πρέπει να εμβαθύνεις περισσότερο στις προσευχές σου∙ η βρώση και η
πόση σου του λόγου του Θεού δεν μπορεί να γίνεται διακεκομμένα. Να εμβαθύνετε στη
διαφώτιση και τη φώτιση που λαμβάνετε, και οι αντιλήψεις και η φαντασία σας πρέπει
σταδιακά να υποχωρήσουν. Πρέπει επίσης να ενισχύσετε την κρίση σας και, για ό,τι κι αν
συναντήσετε, πρέπει να έχετε τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας απόψεις. Κατανοώντας
κάποια πράγματα στο πνεύμα, πρέπει να αποκτήσετε γνώση των εξωτερικών πραγμάτων και
να καταλάβετε την ουσία οποιουδήποτε θέματος. Εάν δεν είσαι εξοπλισμένος με αυτά τα
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πράγματα, πώς θα είσαι ικανός να καθοδηγήσεις την εκκλησία; Εάν μιλάς για γράμματα και
δόγματα μονάχα θεωρητικά και χωρίς κανέναν τρόπο να τα κάνεις πράξη, θα καταφέρεις να
προχωρήσεις μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι οριακά αποδεκτό
όταν μιλάς σε νέους πιστούς, αλλά, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι νέοι πιστοί
θα έχουν αποκτήσει πραγματική εμπειρία, τότε δεν θα είσαι πλέον ικανός να τους εξοπλίσεις.
Πώς είσαι, λοιπόν, έτοιμος προς χρήσιν του Θεού; Χωρίς νέα διαφώτιση, η εργασία σου
καθίσταται αδύνατη. Αυτοί που δεν έχουν λάβει νέα διαφώτιση, είναι εκείνοι που δεν ξέρουν
πώς να βιώνουν και τέτοιοι άνθρωποι δεν αποκτούν ποτέ νέες γνώσεις ή εμπειρίες. Και, όσον
αφορά την παροχή ζωής, είναι απολύτως αδύνατον να επιτελέσουν το καθήκον τους, ούτε
είναι δυνατόν να καταστούν έτοιμοι προς χρήσιν του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος
για τίποτα, ένας ανεπρόκοπος. Στην πραγματικότητα, τέτοιοι άνθρωποι είναι εντελώς
ανίκανοι να επιτελέσουν το καθήκον τους στο έργο και δεν είναι άξιοι για τίποτα. Όχι μόνον
αποτυγχάνουν στην επιτέλεση του καθήκοντός τους, αλλά, επί πραγματικού, θέτουν και πολύ
περιττή πίεση στην εκκλησία. Παροτρύνω αυτούς τους «σεβάσμιους ηλικιωμένους» να
βιαστούν να εγκαταλείψουν την εκκλησία, έτσι ώστε οι άλλοι να μην είναι πλέον
υποχρεωμένοι να έρχονται σε επαφή μαζί σου. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία κατανόηση
του νέου έργου, αλλά είναι γεμάτοι με ατελείωτες έννοιες. Δεν υπηρετούν κανέναν απολύτως
σκοπό μέσα στην εκκλησία∙ αντίθετα, προκαλούν διχόνοιες και εξαπλώνουν αρνητικότητα
παντού, μέχρι του σημείου να διαπράττουν κάθε είδους παραπτώματα και οχλήσεις μέσα
στην εκκλησία, προξενώντας, έτσι, σε εκείνους που στερούνται κρίσεως, σύγχυση και
αναστάτωση. Αυτοί οι ζωντανοί διάβολοι, αυτά τα κακά πνεύματα πρέπει να εγκαταλείψουν
την εκκλησία το συντομότερο δυνατό, για να μην συναντήσει εμπόδια η εκκλησία για
λογαριασμό σου. Μπορεί να μη φοβάσαι το έργο της σημερινής ημέρας, αλλά δεν φοβάσαι τη
δίκαιη τιμωρία της αυριανής; Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που
είναι παράσιτα, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός λύκων, οι οποίοι προσπαθούν να
διαταράξουν το κανονικό έργο του Θεού. Αυτά τα πράγματα είναι όλα δαίμονες σταλμένοι
από τον δαίμονα βασιλιά, άγριοι λύκοι που επιδιώκουν να καταβροχθίσουν τους
ανυποψίαστους αμνούς. Εάν δεν εκδιωχθούν αυτοί οι επονομαζόμενοι άνθρωποι, θα
καταστούν παράσιτα της εκκλησίας και σκόροι που καταβροχθίζουν τις προσφορές. Αυτές οι
άξιες περιφρόνησης, αμαθείς, κατώτερες και απωθητικές κάμπιες θα λάβουν μία μέρα την
τιμωρία τους!
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Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να αναγγείλει μια νέα
εποχή, να αλλάξει τα μέσα του έργου Του και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή
είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου.
Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, επιτρέποντας στον άνθρωπο
να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που εμφανίζεται στη σάρκα, και η σοφία και
το θαύμα Του. Αυτό το έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει πιο καλύτερα τους στόχους της
κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και της εξόντωσης του ανθρώπου.
Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της χρήσης του λόγου για την επιτέλεση του έργου στην
Εποχή του Λόγου. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος καταφέρνει να γνωρίσει το έργο του Θεού,
τη διάθεση του Θεού, την ουσία του ανθρώπου και σε τι οφείλει να εισέλθει ο άνθρωπος.
Μέσω του λόγου, ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου που ο Θεός επιθυμεί να επιτελέσει στην
Εποχή του Λόγου. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος αποκαλύπτεται, αποκλείεται και
δοκιμάζεται. Ο άνθρωπος έχει δει τον λόγο, έχει ακούσει τον λόγο και έχει επίγνωση της
ύπαρξης του λόγου. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Ο
άνθρωπος πιστεύει στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, καθώς και στην καρδιά του
Θεού που είναι γεμάτη αγάπη για τον άνθρωπο, και στην επιθυμία Του να σώσει τον
άνθρωπο. Μολονότι η λέξη «λόγος» είναι απλή και συνηθισμένη, ο λόγος που προέρχεται από
το στόμα του ενσαρκωμένου Θεού συγκλονίζει ολόκληρο το σύμπαν. Ο λόγος Του
μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου, τις αντιλήψεις και την παλαιά διάθεση του
ανθρώπου, καθώς και την παλαιά εμφάνιση ολόκληρου του κόσμου. Μέσα από τις διάφορες
εποχές, μόνο ο Θεός της σημερινής εποχής εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μόνο Αυτός
μιλά και σώζει τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Εφεξής, ο άνθρωπος ζει υπό την
καθοδήγηση του λόγου, ποιμαίνεται και εφοδιάζεται από τον λόγο. Ζει στον κόσμο του λόγου,
ζει μέσα στο ανάθεμα και τις ευλογίες του λόγου του Θεού και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι
άνθρωποι που ζουν υπό την κρίση και την παίδευση του λόγου. Αυτός ο λόγος και αυτό το
έργο είναι όλα χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου, την επίτευξη του θελήματος του Θεού και
την αλλαγή της αρχικής εμφάνισης του κόσμου της παλαιάς δημιουργίας. Ο Θεός
δημιούργησε τον κόσμο με τον λόγο, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν με τον λόγο,
κατακτά και τους σώζει με τον λόγο. Εν τέλει, θα χρησιμοποιήσει τον λόγο για να θέσει τέλος
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σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο. Μόνο τότε θα ολοκληρωθεί πλήρως το σχέδιο διαχείρισης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να
επιτελέσει το έργο Του και να επιτύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Δεν κάνει
τερατουργίες ούτε κάνει θαύματα. Απλώς επιτελεί το έργο Του μέσω του λόγου. Εξαιτίας του
λόγου, ο άνθρωπος τρέφεται και εφοδιάζεται. Εξαιτίας του λόγου, ο άνθρωπος κερδίζει τη
γνώση και την αληθινή εμπειρία. Κατά την Εποχή του Λόγου, ο άνθρωπος έχει λάβει
εξαιρετικές ευλογίες. Δεν υποφέρει από σωματικούς πόνους και απλώς απολαμβάνει την
πλούσια παροχή των λόγων του Θεού· χωρίς να χρειάζεται να πάει να αναζητήσει στα τυφλά
ή να ταξιδέψει στα τυφλά, από τη βολή του, βλέπει την εμφάνιση του Θεού, Τον ακούει να
μιλάει με το ίδιο Του το στόμα, λαμβάνει ό,τι Αυτός παρέχει, και Τον παρακολουθεί
προσωπικά να κάνει το έργο Του. Ο άνθρωπος στο παρελθόν δεν ήταν σε θέση να τα
απολαύσει αυτά, και δεν θα μπορούσε ποτέ να λάβει αυτές τις ευλογίες.
Ο Θεός είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Από όποια άποψη και αν
μιλάει, είναι εξ ολοκλήρου χάριν της τελείωσης αυτών των ανθρώπων. Ο λόγος που
εκφράζεται από την οπτική γωνία του Πνεύματος είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός από τον
άνθρωπο, και ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει ένα μονοπάτι προς την πράξη, επειδή ο άνθρωπος
έχει περιορισμένη δεκτική ικανότητα. Το έργο του Θεού επιτυγχάνει διαφορετικά
αποτελέσματα, και κάθε βήμα του έργου περιέχει τον σκοπό Του. Επιπλέον, πρέπει να
μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες για την τελείωση του ανθρώπου. Αν εξέφραζε τη
φωνή Του μόνο από την οπτική γωνία του Πνεύματος, αυτό το στάδιο του έργου του Θεού δεν
θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Από τον τόνο της φωνής Του, μπορείς να δεις ότι είναι
αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ως άνθρωπος που επιθυμεί να
τελειωθεί από τον Θεό, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις; Πρέπει πρώτα να
γνωρίσεις το έργο του Θεού. Τώρα νέοι μέθοδοι έχουν εισαχθεί στο έργο του Θεού και η
εποχή έχει αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Θεός έχει επίσης αλλάξει, και ο τρόπος
με τον οποίο ο Θεός μιλά είναι κι αυτός διαφορετικός. Επί του παρόντος, δεν έχει αλλάξει
μόνο η μέθοδος του έργου Του, αλλά και η εποχή. Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Είναι,
επίσης, η εποχή της αγάπης για τον Θεό. Είναι μια πρόγευση της Εποχής της Χιλιετούς
Βασιλείας —η οποία είναι και η Εποχή του Λόγου δηλαδή, στην οποία ο Θεός χρησιμοποιεί
πολλά μέσα ομιλίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και μιλά από διαφορετικές
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προοπτικές για να εφοδιάζει τον άνθρωπο. Μόλις ξεκινήσει η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας,
ο Θεός θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τον λόγο με σκοπό την τελείωση του ανθρώπου,
επιτρέποντας στον άνθρωπο να εισέλθει στην πραγματικότητα της ζωής και να οδηγήσει τον
άνθρωπο στον σωστό δρόμο. Ο άνθρωπος έχει βιώσει τόσα πολλά στάδια του έργου Του και
έχει δει ότι το έργο του Θεού δεν παραμένει αμετάβλητο. Αντιθέτως, εξελίσσεται και
εμβαθύνει συνεχώς. Αφότου οι άνθρωποι το έχουν βιώσει για τόσο καιρό, το έργο έχει
μεταστραφεί επανειλημμένα, αλλάζοντας ξανά και ξανά. Όσο κι αν αλλάζει, ωστόσο, δεν
αποκλίνει ποτέ από τον στόχο του Θεού να φέρει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Ακόμη και
μέσω δέκα χιλιάδων αλλαγών, δεν παρεκκλίνει ποτέ από τον αρχικό σκοπό του. Όπως κι αν
αλλάζει η μέθοδος του έργου του Θεού, αυτό το έργο δεν αποκλίνει ποτέ ούτε από την
αλήθεια ούτε από τη ζωή. Οι αλλαγές στα μέσα με τα οποία επιτελείται το έργο αφορούν
απλώς μια αλλαγή στη μορφή του έργου και της οπτικής γωνίας της έκφρασης, όχι αλλαγή
στον κεντρικό στόχο του έργου Του. Αλλαγές στον τόνο της φωνής και των μέσων του έργου
πραγματοποιούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Αλλαγή στον τόνο της φωνής δεν
σημαίνει αλλαγή του σκοπού ή της θεμελιώδους αρχής του έργου. Η ουσία του ανθρώπου που
πιστεύει στον Θεό είναι να αναζητήσει τη ζωή. Αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν αναζητάς τη
ζωή ή δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη γνώση του Θεού, τότε δεν υπάρχει πίστη στον Θεό!
Είναι ρεαλιστικό να προσπαθείς ακόμα να εισέλθεις στη βασιλεία για να γίνεις βασιλιάς;
Μόνο η επίτευξη της αληθινής αγάπης για τον Θεό μέσω της αναζήτησης της ζωής είναι
πραγματικότητα. Η επιδίωξη και η πράξη της αλήθειας είναι όλα πραγματικότητα. Βίωσε τον
λόγο του Θεού καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συλλάβεις τη
γνώση του Θεού μέσω της πραγματικής εμπειρίας. Αυτή είναι πραγματική επιδίωξη.
Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Το αν έχεις εισέλθει σε αυτήν τη νέα εποχή εξαρτάται
από το αν έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, από το εάν ο λόγος Του
έχει γίνει η πραγματικότητα της ζωής σου. Ο λόγος του Θεού γίνεται γνωστός σε όλους, έτσι
ώστε, τελικά, όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν στον κόσμο του λόγου, και ο λόγος του Θεού να
διαφωτίσει και να φωτίσει κάθε άνθρωπο εσωτερικά. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής
περιόδου είσαι βιαστικός και απρόσεκτος καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, και δεν
ενδιαφέρεσαι καθόλου για τον λόγο Του, αυτό δείχνει ότι η κατάστασή σου δεν είναι σωστή.
Αν αδυνατείς να εισέλθεις στην Εποχή του Λόγου, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται εντός
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σου. Αν έχεις εισέλθει σε αυτήν την εποχή, Αυτός θα επιτελέσει το έργο Του. Τι μπορείς να
κάνεις επί του παρόντος, στην αρχή αυτής της Εποχής του Λόγου, για να κερδίσεις το έργο
του Αγίου Πνεύματος; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός θα καταστήσει πραγματικότητα μεταξύ
σας, ώστε κάθε άνθρωπος να βιώνει τον λόγο του Θεού, να είναι σε θέση να κάνει την αλήθεια
πράξη, και να αγαπά τον Θεό με ειλικρίνεια. Όλοι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τον λόγο
του Θεού ως βάση και πραγματικότητά τους, και θα έχουν καρδιά γεμάτη φόβο Θεού. Επίσης,
εάν κάνει πράξη τον λόγο του Θεού, ο άνθρωπος θα μπορεί τότε να κυβερνήσει μαζί με τον
Θεό. Αυτό είναι το έργο που θα επιτύχει ο Θεός. Μπορείς να πορευτείς χωρίς να
αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού; Υπάρχουν πολλοί τώρα που αισθάνονται ότι δεν μπορούν
να διάγουν ούτε μία ή δύο ημέρες χωρίς να αναγνώσουν τον λόγο του Θεού. Πρέπει να
αναγιγνώσκουν τον λόγο Του καθημερινά, κι αν ο χρόνος δεν το επιτρέπει, η ακρόαση του
λόγου Του αρκεί. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και πώς
Αυτός αρχίζει να αγγίζει τον άνθρωπο. Κυβερνά, δηλαδή, τον άνθρωπο μέσω του λόγου, ώστε
ο άνθρωπος να μπορέσει να εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αν νιώθεις
σκότος και δίψα μετά από μία μόνο μέρα χωρίς να φας και να πιείς τον λόγο του Θεού και το
θεωρείς απαράδεκτο, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα σε έχει αγγίξει και δεν έχει
απομακρυνθεί από εσένα. Τότε βρίσκεσαι σε αυτό το ρεύμα. Ωστόσο, εάν δεν έχεις
αντιληφθεί ή δεν έχεις αισθανθεί δίψα μετά από μια δύο ημέρες χωρίς να φας και να πιείς τον
λόγο του Θεού και δεν αισθάνεσαι συγκινημένος, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει
απομακρυνθεί από εσένα. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι η κατάσταση εντός σου δεν είναι
σωστή. Δεν έχεις εισέλθει στην Εποχή του Λόγου και έχεις μείνει πίσω. Ο Θεός χρησιμοποιεί
τον λόγο για να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Αισθάνεσαι καλά αν τρως και πίνεις τον λόγο του
Θεού και εάν όχι, δεν υπάρχει οδός να ακολουθήσεις. Ο λόγος του Θεού γίνεται το φαγητό του
ανθρώπου και η κινητήρια δύναμή του. Η Βίβλος αναφέρει ότι «Με άρτον μόνον δεν θέλει
ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού». Αυτό είναι το έργο
που ο Θεός θα ολοκληρώσει την σήμερον ημέρα. Θα πραγματώσει αυτή την αλήθεια μέσα
σας. Γιατί ο άνθρωπος στο παρελθόν μπορούσε να διάγει πολλές ημέρες χωρίς να
αναγιγνώσκει τον λόγο του Θεού, αλλά συνέχιζε να τρώει και να εργάζεται; Και γιατί δεν
συμβαίνει αυτό τώρα; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τον λόγο για
να κυβερνήσει τοις πάσι. Μέσω του λόγου του Θεού, ο άνθρωπος κρίνεται και τελειώνεται,
και τελικά μεταφέρεται στη βασιλεία. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να εφοδιάσει τη ζωή του
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ανθρώπου και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο το φως και την οδό
της πράξης, ιδιαίτερα στην Εποχή της Βασιλείας. Εφόσον τρως και πίνεις καθημερινά τον
λόγο Του και δεν εγκαταλείπεις την πραγματικότητα του λόγου του Θεού, ο Θεός θα μπορέσει
να σε οδηγήσει στην τελείωσή.
Δεν μπορεί να βιάζεται κανείς να επιτύχει τον στόχο του όταν αναζητά τη ζωή. Η εξέλιξη
στη ζωή δεν συντελείται μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Το έργο του Θεού είναι κανονικό και
πρακτικό, και πρέπει να διέλθει από την απαραίτητη διαδικασία. Ο ενσαρκωμένος Ιησούς
χρειάστηκε τριάντα τρία και μισό έτη για να ολοκληρώσει το έργο Του της σταύρωσης —πόσο
απαιτείται για να εξαγνιστεί ο άνθρωπος και να μεταμορφωθεί η ζωή του, ένα έργο μεγίστης
δυσκολίας; Επίσης, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας κανονικός άνθρωπος που να
φανερώνει τον Θεό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν στο έθνος του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Είναι χαμηλού επιπέδου και χρειάζονται μια μακρά περίοδο
λόγου και έργου του Θεού. Επομένως, μην βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα. Πρέπει να τρως
και να πίνεις τον λόγο του Θεού ενεργά και να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια επί του
λόγου του Θεού. Αφού διαβάσεις τον λόγο Του, πρέπει να είσαι σε θέση να τον κάνεις πράξη
στην πραγματικότητα, και με τον λόγο του Θεού, αποκτάς στη συνέχεια γνώση,
διορατικότητα,

ευθυκρισία

και

σοφία.

Μέσω

αυτού,

θα

αλλάξεις

χωρίς

να

το

συνειδητοποιήσεις. Αν είσαι σε θέση να δεχτείς ως αρχές σου τη βρώση και την πόση του
λόγου του Θεού, την ανάγνωση του λόγου Του, τη γνώση του, τη βίωση και την πράξη του, θα
εξελιχθείς χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν
πράξη τον λόγο του Θεού ακόμη και μετά την ανάγνωση του! Γιατί βιάζεσαι; Όταν φτάσεις σε
ένα συγκεκριμένο ανάστημα, θα είσαι σε θέση να κάνεις τον λόγο Του πράξη. Θα έλεγε ένα
παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών ότι δεν μπορεί να στηρίξει ή να τιμήσει τους γονείς του; Πρέπει
να γνωρίζεις τώρα ποιο είναι το ανάστημά σου, να κάνεις πράξη ό,τι μπορείς, και να μη
διαταράσσεις τη διαχείριση του Θεού. Απλώς τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού και συνέχισε
να προχωράς, εφάρμοσέ το αυτό ως θεμελιώδη αρχή σου. Μην ανησυχείς ακόμα για το αν ο
Θεός μπορεί να σε ολοκληρώσει. Μην το εξετάζεις αυτό ακόμα. Απλώς τρώγε και πίνε τον
λόγο του Θεού όποτε τον συναντάς, και είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα μπορέσει να σε
ολοκληρώσει. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τρως
και να πίνεις τον λόγο Του. Μην το πράττεις αβλεπεί, αλλά, από τη μια πλευρά, αναζήτα τον
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λόγο που πρέπει να γνωρίσεις, δηλαδή αυτόν που σχετίζεται με το όραμα, κι από την άλλη,
αναζήτα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις αληθινή πράξη, δηλαδή αυτό στο οποίο πρέπει να
εισέλθεις. Η μία πτυχή αφορά τη γνώση, και η άλλη αφορά την είσοδο. Μόλις ανακαλύψεις
και τα δύο, δηλαδή, όταν συλλάβεις τι πρέπει να γνωρίζεις και τι να κάνεις πράξη, θα
γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού.
Η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία μιλάς, είναι να προχωράς μπροστά και να
μιλάς για τον λόγο του Θεού. Όταν συναθροίζεστε, πρέπει να συναναστρέφεστε σχετικά με
τον λόγο του Θεού και να τον χρησιμοποιείτε ως το θέμα της συζήτησής σας. Μιλήστε για το
τι γνωρίζετε γύρω από τον λόγο του Θεού, πώς εσείς κάνετε τον λόγο Του πράξη και πώς
εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Αν συναναστρέφεσαι σχετικά με τον λόγο του Θεού, το Άγιο
Πνεύμα θα σε φωτίσει. Ο άνθρωπος πρέπει επίσης να συνεργάζεται, προκειμένου ο κόσμος
αυτός να γίνει κόσμος του λόγου του Θεού. Αν δεν εισέλθεις σε αυτό, ο Θεός δεν μπορεί να
επιτελέσει το έργο Του. Εάν δεν μιλάς για τον λόγο Του, δεν μπορεί να σε φωτίσει. Όποτε
έχεις ελεύθερο χρόνο, μίλα για τον λόγο του Θεού. Μην μιλάς άσκοπα! Άφησε τη ζωή σου να
γεμίσει με τον λόγο του Θεού. Τότε θα είσαι ευσεβής πιστός. Ακόμα κι αν η συναναστροφή
σου είναι επιφανειακή, δεν πειράζει. Χωρίς την επιφάνεια, δεν θα υπήρχε βάθος. Υπάρχει μια
διαδικασία στην οποία πρέπει κάποιος να υποβληθεί. Μέσω της άσκησής σου, αποκτάς γνώση
όσον αφορά την φώτισή σου από το Άγιο Πνεύμα, και πώς να τρως και να πίνεις
αποτελεσματικά τον λόγο του Θεού. Μετά από μια περίοδο τέτοιας εξερεύνησης, θα εισέλθεις
στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Μόνο αν είσαι αποφασισμένος να συνεργαστείς,
θα λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Υπάρχουν δύο πτυχές της αρχής περί της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού: Η
μία σχετίζεται με τη γνώση, και η άλλη με την είσοδο. Ποιον λόγο θα πρέπει να γνωρίσεις; Θα
πρέπει να γνωρίσεις τον λόγο που σχετίζεται με το όραμα (όπως αυτόν που σχετίζεται με το
σε ποια εποχή έχει εισέλθει τώρα το έργο του Θεού, τι θέλει να επιτύχει ο Θεός επί του
παρόντος, τι είναι ενσάρκωση, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σχετίζονται με το όραμα). Ποια
είναι η οδός, στην οποία θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος; Αυτό αναφέρεται στον λόγο του
Θεού, στον οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να εισέλθει και να κάνει πράξη. Αυτές είναι οι δύο
πτυχές της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού. Εφεξής, τρώγε και πίνε τον λόγο του
Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν κατανοείς σαφώς τον λόγο που αφορά το όραμα, τότε δεν
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χρειάζεται να συνεχίζεις να διαβάζεις συνεχώς. Πρωταρχική σημασία έχει να τρως και να
πίνεις περισσότερο λόγο όσον αφορά την είσοδο, όπως πώς να στρέψεις την καρδιά σου προς
τον Θεό, πώς να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού, και πώς να απαρνηθείς τη
σάρκα. Αυτό πρέπει να κάνεις πράξη. Εάν δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο
του Θεού, δεν είναι δυνατή η επίτευξη πραγματικής συναναστροφής. Μόλις γνωρίσεις πώς να
τρως και να πίνεις τον λόγο Του, και έχεις πιάσει τι είναι σημαντικό, η συναναστροφή θα γίνει
ελεύθερα. Όποια και αν είναι τα ζητήματα που τίθενται, μπορείς να τα συναναστροφή και να
συλλαμβάνεις την πραγματικότητα. Συναναστρεφόμενος σχετικά με τον λόγο του Θεού χωρίς
πραγματικότητα σημαίνει ότι αδυνατείς να συλλάβεις τι είναι σημαντικό, και αυτό δείχνει ότι
δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Κάποιοι αισθάνονται κούραση όταν
αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Πράγματι, το
φυσιολογικό είναι να μην κουράζεσαι ποτέ να αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, να διψάς
συνεχώς γι’ αυτόν και πάντα να σκέφτεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι καλός. Έτσι τρώει και
πίνει τον λόγο του Θεού κάποιος που έχει πραγματικά εισέλθει. Όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος
του Θεού είναι αληθινά πρακτικός και είναι ακριβώς αυτός, στον οποίο πρέπει να εισέλθει ο
άνθρωπος, όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος Του είναι πολύ χρήσιμος και ωφέλιμος για τον
άνθρωπο και ότι εφοδιάζει την ανθρώπινη ζωή, αυτό το συναίσθημα το λαμβάνεις από το
Άγιο Πνεύμα, γιατί άγγιξε την υπάρξή σου το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο
Πνεύμα εργάζεται εντός σου, και ότι ο Θεός δεν έχει στραφεί μακριά σου. Όταν διαπιστώνουν
ότι ο Θεός μιλάει συνεχώς, κάποιοι κουράζονται από τον λόγο Του και πιστεύουν ότι δεν έχει
σημασία το να αναγνώσουν τον λόγο Του. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Οι
καρδιές τους δεν διψούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα, και αυτοί οι άνθρωποι ούτε
διψούν ούτε θεωρούν σημαντική την τελείωσή τους. Όποτε διαπιστώνεις ότι δεν διψάς για
τον λόγο του Θεού, είναι ένδειξη ότι η κατάστασή σου δεν είναι φυσιολογική. Στο παρελθόν,
το αν ο Θεός στράφηκε μακριά σου καθορίστηκε από το εάν είχες γαλήνη εντός σου και
βίωνες την απόλαυση. Τώρα, το βασικό είναι αν διψάς για τον λόγο του Θεού, εάν ο λόγος Του
είναι η πραγματικότητά σου, εάν είσαι πιστός και αν είσαι σε θέση να πράξεις ό,τι μπορείς για
τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κρίνεται από την πραγματικότητα του λόγου του Θεού.
Ο Θεός απευθύνει τον λόγο Του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν είσαι διατεθειμένος να τον
αναγνώσεις, θα σε διαφωτίσει, αλλά εάν δεν είσαι, δεν θα το πράξει. Ο Θεός διαφωτίζει όσους
πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, και όσους Τον αναζητούν. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός δεν
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τους διαφώτισε, ακόμη κι αφού ανάγνωσαν τον λόγο Του. Πώς αναγνώστηκε ο λόγος; Αν
αναγνώσεις τον λόγο Του σαν να θαυμάζεις λουλούδια ενώ καλπάζεις πάνω σε άλογο και δεν
δίνεις σημασία στην πραγματικότητα, πώς να σε διαφωτίσει ο Θεός; Πώς θα μπορούσε
κάποιος που δεν λατρεύει τον Λόγο του Θεού να τελειωθεί από Αυτόν; Εάν δεν λατρεύεις τον
λόγο του Θεού, τότε δεν θα κατέχεις ούτε την αλήθεια ούτε την πραγματικότητα. Αν
λατρεύεις τον λόγο Του, τότε θα είσαι σε θέση να κάνεις την αλήθεια πράξη. Τότε θα κατέχεις
την πραγματικότητα. Συνεπώς, πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, ανεξάρτητα
από τις περιστάσεις, είτε είσαι απασχολημένος είτε όχι, είτε οι συνθήκες είναι δυσμενείς ή
όχι, και είτε δοκιμάζεσαι ή όχι. Εν γένει, ο λόγος του Θεού είναι η βάση της ύπαρξης του
ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τον λόγο Του, αλλά πρέπει να τρώει τον
λόγο Του σαν να τρώει τα τρία γεύματα της ημέρας. Θα μπορούσε τόσο εύκολα ο Θεός να
κερδίσει κάποιον και να τον οδηγήσει στην τελείωση; Είτε κατανοείς είτε όχι επί του
παρόντος, είτε γνωρίζεις το έργο του Θεού, πρέπει να τρως και να πίνεις περισσότερο από τον
λόγο του Θεού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις ενεργητικά. Αφού αναγνώσεις τον λόγο
του Θεού, βιάσου να κάνεις πράξη σε ό,τι μπορείς να εισέλθεις, και άφησε κατά μέρος για
λίγο ό,τι δεν μπορείς. Ίσως αδυνατείς να κατανοήσεις ένα μεγάλο μέρος του λόγου του Θεού
στην αρχή, αλλά μετά από δύο ή τρεις μήνες, ίσως κι έναν χρόνο, θα μπορέσεις. Πώς είναι
δυνατόν αυτό; Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση σε μία
ή δύο ημέρες. Τις περισσότερες φορές, όταν αναγιγνώσκεις τον λόγο Του, μπορεί να μην τον
κατανοείς επί του παρόντος. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να φαίνεται σαν ένα απλό κείμενο.
Μόνο μετά από μια περίοδο εμπειρίας θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις. Ο Θεός έχει
εκφράσει πολλά, οπότε θα πρέπει να καταβάλεις κάθε προσπάθεια να τρως και να πίνεις τον
λόγο Του. Χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, θα καταφέρεις να κατανοήσεις και το Άγιο Πνεύμα
θα σε διαφωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο, συχνά χωρίς να το
συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτός σε διαφωτίζει και σε καθοδηγεί όταν διψάς και
αναζητάς. Η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα,
επικεντρώνεται στον λόγο του Θεού, τον οποίο τρως και πίνεις. Όλοι όσοι δεν δίνουν σημασία
στον λόγο του Θεού και επιδεικνύουν συνεχώς άλλη στάση απέναντι στον λόγο Του, η οποία
χαρακτηρίζεται από επιπολαιότητα και την πεποίθηση ότι δεν έχει σημασία το αν
αναγιγνώσκουν τον λόγο Του ή όχι, είναι όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα. Ούτε το
έργο του Αγίου Πνεύματος ούτε η διαφώτιση από Αυτόν φαίνεται σε αυτούς. Αυτοί οι
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άνθρωποι απλώς χασομερούν και είναι απατεώνες χωρίς αληθινά προσόντα, όπως ο κ.
Νανγκό της παραβολής.[α]
Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι η πραγματικότητά σου, δεν έχεις πραγματικό ανάστημα.
Όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς, η πτώση σου θα είναι σίγουρη, και τότε θα φανεί το
πραγματικό σου ανάστημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όσοι επιδιώκουν συστηματικά να
εισέλθουν στην πραγματικότητα, θα κατανοήσουν τον σκοπό του έργου του Θεού. Εκείνος
που κατέχει συνείδηση και διψά για τον Θεό, πρέπει να προβεί σε πράξεις για να
ανταποδώσει στον Θεό την αγάπη Του. Όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα, δεν μπορούν
να παραμείνουν ακλόνητοι ούτε ενόψει ασήμαντων ζητημάτων. Υπάρχει απλώς μια διαφορά
μεταξύ όσων διαθέτουν πραγματικό ανάστημα και όσων δεν έχουν. Γιατί, ενώ και οι δύο
τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού, κάποιοι είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι σε μια
δοκιμασία, ενώ άλλοι τρέπονται σε φυγή; Η προφανής διαφορά είναι ότι στερούνται
πραγματικού αναστήματος. Δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως την πραγματικότητά τους,
και ο λόγος Του δεν έχει ριζώσει μέσα τους. Μόλις δοκιμαστούν, φτάνουν στο τέλος της
διαδρομής τους. Γιατί, λοιπόν, κάποιοι είναι σε θέση να παραμένουν ακλόνητοι εν μέσω
δοκιμασιών; Αυτό συμβαίνει, επειδή κατανοούν την αλήθεια και έχουν ένα όραμα, και
κατανοούν το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του, οπότε είναι σε θέση να παραμείνουν
ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών. Αυτό είναι το πραγματικό ανάστημα, και αυτή είναι και η
ζωή. Κάποιοι ενδεχομένως αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού, αλλά στη συνέχεια δεν τον
κάνουν ποτέ πράξη ή δεν τον αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα. Όσοι δεν επιδεικνύουν
σοβαρότητα, δεν θεωρούν σημαντική την πράξη. Όσοι δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως
την πραγματικότητα τους, είναι όσοι δεν διαθέτουν πραγματικό ανάστημα. Αυτοί οι
άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες.
Μόλις βγαίνει ο λόγος του Θεού, θα πρέπει να τον λαμβάνεις αμέσως και να τον τρως και
να τον πίνεις. Ανεξάρτητα από το πόσα κατανοείς, η άποψη στην ποία θα πρέπει να μένεις
σταθερός είναι να τρως, να πίνεις, να γνωρίζεις και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Αυτό είναι
κάτι το οποίο πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις. Δεν πειράζει το πόσο μπορεί να μεγαλώσει
το ανάστημά σου. Απλά επικεντρώσου στο να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Έτσι θα
πρέπει να συνεργάζεται ο άνθρωπος. Η πνευματική σου ζωή συνίσταται κυρίως στο να
εισέλθεις στην πραγματικότητα, όπου τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και τον κάνεις
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πράξη. Μην επικεντρώνεσαι σε τίποτα άλλο. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα πρέπει να είναι σε
θέση να οδηγήσουν όλους τους αδελφούς και τις αδελφές στο να μάθουν πώς να τρώνε και να
πίνουν τον λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ευθύνη όλων των εκκλησιαστικών ηγετών.
Ανεξαρτήτως από το αν είναι νέοι ή ηλικιωμένοι, όλοι πρέπει να θεωρούν τη βρώση και την
πόση του λόγου του Θεού σημαντική, και να φυλάσσουν τον λόγο Του στην καρδιά τους.
Είσοδος σε αυτήν την πραγματικότητα σημαίνει είσοδος στην Εποχή της Βασιλείας. Σήμερα,
οι περισσότεροι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να τρώνε και να πίνουν τον
λόγο του Θεού, και ανεξαρτήτως χρόνου, θεωρούν ότι ο λόγος Του είναι καινοφανής. Τότε ο
άνθρωπος αρχίζει να πορεύεται στον σωστό δρόμο. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να
εργάζεται και να εφοδιάζει τον άνθρωπο. Όταν όλοι λαχταρούν και διψούν για τον λόγο του
Θεού, θα εισέλθουν στον κόσμο του λόγου Του.
Ο Θεός έχει πει πολλά. Πόσα από αυτά γνωρίζεις; Σε πόσα έχεις εισέλθει; Εάν κάποιος
εκκλησιαστικός ηγέτης δεν έχει οδηγήσει τους αδελφούς και τις αδελφές στην
πραγματικότητα του λόγου του Θεού, έχει αμελήσει το καθήκον του και δεν έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του! Είτε η κατανόησή σου είναι βαθιά είτε επιφανειακή, ανεξάρτητα από
τον βαθμό της κατανόησής σου, πρέπει να ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια Του,
πρέπει να δίνεις μεγάλη προσοχή στα λόγια Του, και να κατανοείς τη σημασία και την
αναγκαιότητα της βρώσης και της πόσης τους. Ο Θεός έχει πει πάρα πολλά. Εάν δεν τρως και
δεν πίνεις τον λόγο Του, ούτε αναζητάς ή κάνεις τον λόγο Του πράξη, δεν μπορείς να
θεωρείσαι ότι πιστεύεις στον Θεό. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να τρως και να πίνεις
τον λόγο Του, να βιώνεις τον λόγο Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Μόνο αυτή είναι η
πίστη στον Θεό! Εάν λες ότι πιστεύεις στον Θεό με το στόμα σου, αλλά είσαι ανίκανος να
κάνεις πράξη οποιονδήποτε λόγο Του ή να παράγεις κάποια πραγματικότητα, αυτό δεν
σημαίνει πίστη στον Θεό. Αυτό σημαίνει «η αναζήτηση άρτου για την ικανοποίηση της
πείνας». Αν μιλάς μόνο για ασήμαντη μαρτυρία, άχρηστα ζητήματα και επιφανειακά θέματα
και δεν κατέχεις ούτε το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας, αυτό δεν συνιστά πίστη στον Θεό
και δεν έχεις κατανοήσει τον σωστό τρόπο που πρέπει να πιστεύεις στον Θεό. Γιατί πρέπει να
τρως και να πίνεις περισσότερο από τον λόγο του Θεού; Θεωρείται άραγε πίστη αν δεν τρως
και δεν πίνεις τον λόγο Του και αναζητάς μόνο να ανέλθεις στον ουρανό; Ποιο είναι το πρώτο
βήμα κάποιου που πιστεύει στον Θεό; Με ποιο μονοπάτι επιτυγχάνει ο Θεός την τελείωση του
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ανθρώπου; Μπορείς να τελειωθείς χωρίς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού; Μπορείς
να θεωρείσαι άνθρωπος της βασιλείας χωρίς να είναι ο λόγος του Θεού η πραγματικότητά
σου; Τι ακριβώς είναι η πίστη στον Θεό; Όσοι πιστεύουν στον Θεό, θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον μια καλή συμπεριφορά εξωτερικά, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατέχουν
τον λόγο του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορείς ποτέ να απομακρυνθείς από τον λόγο Του.
Η γνώση σου για τον Θεό και η εκπλήρωση του θελήματός Του επιτυγχάνονται μέσω του
λόγου Του. Στο μέλλον, κάθε έθνος, δόγμα, θρησκεία και τομέας θα κατακτηθεί μέσω του
λόγου. Ο Θεός θα μιλήσει άμεσα, και όλοι οι άνθρωποι θα κρατήσουν τον λόγο του Θεού στα
χέρια τους. Μέσω αυτού, θα τελειωθούν οι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού διεισδύει παντού: Οι
άνθρωποι μιλάνε για τον λόγο του Θεού και κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, ενώ φυλάσσουν
και μέσα τους τον λόγο του Θεού. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι διαποτισμένοι με
τον λόγο του Θεού, και έτσι φτάνουν στην τελείωση. Όσοι εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού
και μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία Του, είναι όσοι έχουν τον λόγο του Θεού ως
πραγματικότητα.
Η είσοδος στην Εποχή του Λόγου, δηλαδή στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, είναι το
έργο που ολοκληρώνεται επί του παρόντος. Εφεξής, η άσκηση της συναναστροφής σχετικά με
τον λόγο του Θεού. Μόνο μέσω της βρώσης και της πόσης, καθώς και της εμπειρίας του λόγου
του Θεού θα είσαι σε θέση να βιώσεις τον λόγο του Θεού. Πρέπει να παράγεις κάποια
πρακτική εμπειρία προκειμένου να πείσεις τους άλλους. Αν δεν μπορείς να βιώσεις την
πραγματικότητα του λόγου του Θεού, κανείς δεν θα πειστεί! Όλοι εκείνοι που
χρησιμοποιούνται από τον Θεό μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα του λόγου του
Θεού. Αν δεν μπορείς να παράγεις αυτήν την πραγματικότητα και να γίνεις μάρτυρας για τον
Θεό, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εργαστεί μέσα σου κι εσύ δεν έχεις οδηγηθεί
στην τελείωση. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του λόγου του Θεού. Η καρδιά σου διψά για τον
λόγο του Θεού; Όσοι διψούν για τον λόγο του Θεού, διψούν για την αλήθεια, και μόνο αυτοί
οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Στο μέλλον, υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα
οποία ο Θεός θα εκφράσει σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα δόγματα. Πρώτα μιλά και
εκφράζει τη φωνή Του ανάμεσά σας και σας καθιστά ολοκληρωμένους πριν μιλήσει και
εκφράσει τη φωνή Του στα Έθνη και τα κατακτήσει. Μέσω του λόγου, όλοι θα πειστούν
ειλικρινά και απόλυτα. Μέσω του λόγου του Θεού και των αποκαλύψεών Του, η διεφθαρμένη
1072

διάθεση του ανθρώπου έχει συρρικνωθεί. Όλοι έχουν την εμφάνιση του ανθρώπου και η
επαναστατική διάθεση του ανθρώπου έχει επίσης μειωθεί. Ο λόγος εργάζεται επί του
ανθρώπου με εξουσία και κατακτά τον άνθρωπο εντός του φωτός του Θεού. Το έργο που θα
επιτελέσει ο Θεός στην παρούσα εποχή, καθώς και τα σημεία καμπής του έργου Του,
βρίσκονται εντός του λόγου Του. Αν δεν αναγνώσεις τον λόγο Του, δεν θα κατανοήσεις
τίποτα. Μέσω της δικής σου βρώσης και πόσης του λόγου Του, την κοινωνία με τους
αδελφούς και τις αδελφές και τις πραγματικές εμπειρίες σου, η γνώση σου για τον λόγο του
Θεού θα καταστεί πλήρης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς αληθινά να τον βιώσεις στην
πραγματικότητα.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «της παραβολής».

Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού
Ο Θεός εκφέρει τα λόγια Του και επιτελεί το έργο Του σύμφωνα με διαφορετικές εποχές,
και σε διαφορετικές εποχές εκφέρει διαφορετικά λόγια. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με
κανόνες, ούτε επαναλαμβάνει το ίδιο έργο, ούτε νιώθει νοσταλγία για τα πράγματα του
παρελθόντος· είναι ένας Θεός που είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός, και εκφέρει νέα λόγια
καθημερινά. Εσύ θα πρέπει να συμμορφώνεσαι με αυτά που θα πρέπει να τηρούνται σήμερα
—αυτή είναι η ευθύνη και το καθήκον του ανθρώπου. Είναι ζωτικής σημασίας η άσκηση να
επικεντρώνεται γύρω από το φως και τα λόγια του Θεού στη σημερινή εποχή. Ο Θεός δεν
συμμορφώνεται με κανόνες και είναι σε θέση να μιλά από πολλές διαφορετικές σκοπιές για
να καθιστά σαφείς τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Δεν έχει σημασία αν μιλά από την
οπτική γωνία του Πνεύματος ή του ανθρώπου ή αν μιλά στο τρίτο πρόσωπο —ο Θεός είναι
πάντα ο Θεός, κι εσύ δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι ο Θεός επειδή μιλά από την οπτική του
ανθρώπου. Σε κάποιους ανθρώπους έχουν προκύψει αντιλήψεις ως αποτέλεσμα των
διαφορετικών οπτικών από τις οποίες μιλά ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία γνώση
του Θεού και καμία γνώση του έργου Του. Αν ο Θεός μιλούσε πάντα από μια συγκεκριμένη
οπτική γωνία, δεν θα καθόριζε ο άνθρωπος κανόνες για τον Θεό; Θα μπορούσε ο Θεός να
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επιτρέψει στον άνθρωπο να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο; Απ’ όποια οπτική γωνία κι αν
μιλά ο Θεός, έχει τους στόχους Του γι’ αυτό. Αν ο Θεός μιλούσε πάντα από την οπτική γωνία
του Πνεύματος, θα μπορούσες να έρθεις σε επαφή μαζί Του; Έτσι, μερικές φορές μιλάει στο
τρίτο πρόσωπο για να σου παράσχει τα λόγια Του και να σε οδηγήσει στην πραγματικότητα.
Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι κατάλληλα. Εν ολίγοις, όλα γίνονται από τον Θεό, κι εσύ δεν θα
πρέπει να αμφιβάλλεις γι’ αυτό. Εκείνος είναι ο Θεός· κι έτσι, απ’ όποια οπτική κι αν μιλά, θα
είναι πάντα ο Θεός. Πρόκειται για μια αμετάβλητη αλήθεια. Όπως κι αν εργάζεται,
εξακολουθεί να είναι ο Θεός, και η ουσία Του δεν θα αλλάξει! Ο Πέτρος αγαπούσε πολύ τον
Θεό και ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο επιθυμούσε η καρδιά του Θεού, αλλά ο Θεός δεν τον
μαρτύρησε ως τον Κύριο ή τον Χριστό, γιατί η ουσία ενός όντος είναι αυτή που είναι και δεν
μπορεί να αλλάξει ποτέ. Στο έργο Του, ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, αλλά
χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να κάνει το έργο Του αποτελεσματικό και να
εμπλουτίσει τη γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Κάθε μέθοδος εργασίας Του βοηθά τον
άνθρωπο να Τον γνωρίσει και αποσκοπεί στην τελείωση του ανθρώπου. Όποια μέθοδο
εργασίας κι αν χρησιμοποιεί, η καθεμιά τους αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την τελείωση του
ανθρώπου. Παρόλο που μια από τις μεθόδους εργασίας Του μπορεί να διήρκεσε για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η πίστη του ανθρώπου σ’ Αυτόν.
Συνεπώς, δεν θα πρέπει να έχετε αμφιβολίες μέσα σας. Αυτά είναι όλα τα στάδια του έργου
του Θεού και πρέπει να τα υπακούτε.
Σήμερα γίνεται λόγος για την είσοδο στην πραγματικότητα —όχι για την ανάληψη στον
ουρανό ή τη διακυβέρνηση ως βασιλιάδες· το μόνο για το οποίο γίνεται λόγος είναι η επιδίωξη
της εισόδου στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πιο πρακτική επιδίωξη από αυτήν, και το να
μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση ως βασιλιάδες δεν είναι πρακτικό. Ο άνθρωπος έχει μεγάλη
περιέργεια και εξακολουθεί να μετράει το σημερινό έργο του Θεού με βάση τις θρησκευτικές
του αντιλήψεις. Έχοντας βιώσει τόσο πολλές από τις μεθόδους εργασίας του Θεού, ο
άνθρωπος εξακολουθεί να μη γνωρίζει το έργο του Θεού, εξακολουθεί να αναζητά σημεία και
τέρατα, και εξακολουθεί να προσπαθεί να δει εάν έχουν εκπληρωθεί τα λόγια του Θεού. Δεν
πρόκειται για τεράστια άγνοια; Χωρίς την εκπλήρωση των λόγων του Θεού, θα
εξακολουθούσες να πιστεύεις ότι Αυτός είναι ο Θεός; Σήμερα, πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στην
εκκλησία περιμένουν να δουν σημεία και τέρατα. Λένε ότι αν εκπληρωθούν τα λόγια του
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Θεού, τότε Αυτός είναι ο Θεός· αν δεν εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού, τότε δεν είναι ο Θεός.
Πιστεύεις, λοιπόν, στον Θεό λόγω της εκπλήρωσης των λόγων Του ή επειδή είναι ο ίδιος ο
Θεός; Η άποψη του ανθρώπου για την πίστη στον Θεό πρέπει να διορθωθεί! Όταν βλέπεις ότι
τα λόγια του Θεού δεν έχουν εκπληρωθεί, φεύγεις τρέχοντας —συνιστά αυτό πίστη στον Θεό;
Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να αφήνεις τα πάντα στο έλεος του Θεού και να υπακούς σε
όλο το έργο του Θεού. Ο Θεός εξέφερε τόσο πολλά λόγια στην Παλαιά Διαθήκη —ποια από
αυτά είδες να εκπληρώνονται με τα μάτια σου; Μπορείς να πεις ότι ο Ιεχωβά δεν είναι ο
αληθινός Θεός επειδή δεν το είδες εσύ; Παρόλο που μπορεί να έχουν εκπληρωθεί πολλά
λόγια, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να το δει αυτό ξεκάθαρα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει την
αλήθεια και δεν κατανοεί τίποτα. Ορισμένοι θέλουν να τρέξουν μακριά όταν νιώθουν πως τα
λόγια του Θεού δεν έχουν εκπληρωθεί. Δοκίμασέ το. Δες αν μπορείς να τρέξεις μακριά. Και να
φύγεις, πάλι θα επιστρέψεις. Ο Θεός σε ελέγχει με τον λόγο Του, και αν αφήσεις την εκκλησία
και τον λόγο του Θεού, δεν θα υπάρχει τρόπος να συνεχίσεις να ζεις. Εάν δεν το πιστεύεις,
δοκίμασέ το ο ίδιος —νομίζεις ότι μπορείς απλώς να φύγεις; Σε ελέγχει το Πνεύμα του Θεού.
Δεν μπορείς να φύγεις. Αυτό είναι ένα διοικητικό διάταγμα του Θεού! Αν μερικοί άνθρωποι
θέλουν να το δοκιμάσουν, μπορούν! Λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο Θεός, οπότε
διάπραξε μια αμαρτία εναντίον Του και δες τι θα κάνει. Είναι πιθανό η σάρκα σου να μην
πεθάνει και να εξακολουθείς να είσαι σε θέση να τρως και να ντύνεσαι, αλλά, από πνευματική
άποψη, θα σου είναι αφόρητο. Θα νιώθεις πιεσμένος και βασανισμένος· δεν θα υπάρχει
τίποτα πιο επώδυνο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει το πνευματικό μαρτύριο και την
πνευματική απόγνωση —ίσως να είσαι σε θέση να υπομείνεις τα δεινά της σάρκας, αλλά είσαι
εντελώς ανίκανος να υπομείνεις ψυχική πίεση και μακροχρόνιο μαρτύριο. Σήμερα, ορισμένοι
άνθρωποι γίνονται αρνητικοί επειδή δεν έχουν καταφέρει να δουν σημεία και τέρατα, αλλά
όσο αρνητικοί κι αν γίνονται, κανείς τους δεν τολμά να το βάλει στα πόδια, επειδή ο Θεός
ελέγχει τον άνθρωπο με τον λόγο Του. Παρόλο που δεν έχει υπάρξει κάποια έλευση
γεγονότων, κανείς δεν μπορεί να τραπεί σε φυγή. Δεν είναι αυτές ενέργειες του Θεού;
Σήμερα, ο Θεός έχει έρθει στη γη για να παράσχει ζωή στον άνθρωπο. Δεν σε καλοπιάνει,
όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, με την εμφάνιση σημείων και τεράτων για να διασφαλίσει
μια ειρηνική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Όλοι εκείνοι που δεν επικεντρώνονται στη
ζωή και που, αντιθέτως, επικεντρώνονται στο να κάνουν τον Θεό να εμφανίσει σημεία και
τέρατα, είναι Φαρισαίοι! Οι Φαρισαίοι ήταν εκείνοι που σταύρωσαν τον Ιησού. Εάν μετράς
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τον Θεό σύμφωνα με τη δική σου άποψη σχετικά με την πίστη στον Θεό, πιστεύοντας στον
Θεό εάν έχουν εκπληρωθεί τα λόγια Του και αμφιβάλλοντας και, μάλιστα, βλασφημώντας
εναντίον του Θεού αν δεν έχουν εκπληρωθεί, τότε δεν Τον καρφώνεις στον σταυρό; Τέτοιοι
άνθρωποι είναι αμελείς στα καθήκοντά τους και απολαμβάνουν με απληστία τις ανέσεις!
Από τη μία πλευρά, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον άνθρωπο είναι ότι δεν γνωρίζει το
έργο του Θεού. Ο άνθρωπος ναι μεν δεν διατηρεί μια στάση άρνησης, διατηρεί, όμως, μια
στάση αμφιβολίας. Ο άνθρωπος δεν αρνείται, αλλά ούτε αναγνωρίζει πλήρως. Εάν οι
άνθρωποι έχουν βαθιά γνώση του έργου του Θεού, τότε δεν θα τρέξουν μακριά. Το άλλο
πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την πραγματικότητα. Σήμερα, κάθε άτομο έχει
έρθει σε επαφή με τον λόγο του Θεού· είναι αλήθεια πως στο μέλλον δεν θα πρέπει να
σκέφτεσαι να δεις σημεία και τέρατα. Σου το λέω ξεκάθαρα: Κατά τη διάρκεια του παρόντος
σταδίου, το μόνο που είσαι σε θέση να δεις είναι τα λόγια του Θεού, και, παρόλο που δεν
υπάρχουν γεγονότα, η ζωή του Θεού μπορεί και πάλι να ενσταλαχτεί στον άνθρωπο. Αυτό
είναι το κύριο έργο της Χιλιετούς Βασιλείας, και αν δεν μπορείς να αντιληφθείς αυτό το έργο,
τότε θα γίνεις αδύναμος και θα σωριαστείς κάτω· θα πέσεις εν μέσω δοκιμασιών και, το
σοβαρότερο, θα αιχμαλωτιστείς από τον Σατανά. Ο Θεός έχει έρθει στη γη κυρίως για να
εκφέρει τα λόγια Του. Αυτό με το οποίο έρχεσαι σε επαφή είναι ο λόγος του Θεού, αυτό που
βλέπεις είναι ο λόγος του Θεού, αυτό που ακούς είναι ο λόγος του Θεού, αυτό που τηρείς είναι
ο λόγος του Θεού, αυτό που βιώνεις είναι ο λόγος του Θεού, και αυτή η ενσάρκωση του Θεού
χρησιμοποιεί τον λόγο κυρίως για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Εκείνος δεν
επιδεικνύει σημεία και τέρατα και, ιδίως, δεν επιτελεί το έργο που έκανε ο Ιησούς στο
παρελθόν. Αν και Εκείνοι είναι ο Θεός και είναι και οι δύο από σάρκα, οι διακονίες Τους δεν
είναι ίδιες. Όταν ήρθε ο Ιησούς, επιτέλεσε κι Εκείνος ένα μέρος του έργου του Θεού και
εξέφερε μερικά λόγια —αλλά ποιο ήταν το κύριο έργο που πραγματοποίησε; Αυτό που
πραγματοποίησε, κατά κύριο λόγο, ήταν το έργο της σταύρωσης. Έγινε όμοιος με την
αμαρτωλή σάρκα προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης και να λυτρώσει όλη
την ανθρωπότητα, και λειτούργησε ως προσφορά περί αμαρτίας για χάρη των αμαρτιών όλης
της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το κύριο έργο που πραγματοποίησε. Εν τέλει, προσέφερε το
μονοπάτι του σταυρού για να καθοδηγήσει αυτούς που ήρθαν αργότερα. Ο Ιησούς ήρθε
κυρίως για να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Λύτρωσε όλη την ανθρωπότητα και έφερε
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το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών στον άνθρωπο και, επιπλέον, έφερε το μονοπάτι
προς τη βασιλεία των ουρανών. Ως εκ τούτου, όλοι αυτοί που ήρθαν μετά είπαν: «Θα πρέπει
να βαδίσουμε στο μονοπάτι του σταυρού και να θυσιαστούμε για τον σταυρό». Στην αρχή,
φυσικά, ο Ιησούς επιτέλεσε και κάποιο άλλο έργο και είπε κάποια λόγια για να κάνει τον
άνθρωπο να μετανοήσει και να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Αλλά η διακονία Του
εξακολουθούσε να είναι η σταύρωση, και τα τριάμισι χρόνια που πέρασε κηρύττοντας την οδό
ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σταύρωση που ακολούθησε. Οι πολυάριθμες
φορές που προσευχήθηκε ο Ιησούς ήταν κι αυτές για χάρη της σταύρωσης. Η ζωή ενός
κανονικού ανθρώπου που διήγαγε και τα τριάντα τριάμισι χρόνια που έζησε στη γη ήταν
κυρίως για χάρη της ολοκλήρωσης του έργου της σταύρωσης· ήταν για να Του δώσουν τη
δύναμη να αναλάβει αυτό το έργο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να Του εμπιστευτεί ο
Θεός το έργο της σταύρωσης. Ποιο έργο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο ενσαρκωμένος Θεός;
Σήμερα, ο κύριος λόγος για τον οποίο έχει ενσαρκωθεί ο Θεός είναι να ολοκληρώσει το έργο
του «Λόγου που ενσαρκώνεται», να χρησιμοποιήσει τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο
στην τελείωση και να κάνει τον άνθρωπο να δεχτεί την αντιμετώπιση του λόγου και τον
εξευγενισμό του λόγου. Μέσω των λόγων Tου, σε κάνει να κερδίσεις παροχή, να κερδίσεις
ζωή· στα λόγια Του, βλέπεις το έργο και τις πράξεις Του. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να
σε παιδεύσει και να σε εξευγενίσει, κι έτσι, εάν υποστείς κακουχίες, οφείλεται κι αυτό στον
λόγο του Θεού. Σήμερα, ο Θεός δεν εργάζεται χρησιμοποιώντας γεγονότα, αλλά λόγια. Μόνο
αφότου έρθει πάνω σου ο λόγος Του μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα σου και να σε
κάνει να βιώσεις πόνο ή να αισθανθείς γλυκύτητα. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να σε φέρει
στην πραγματικότητα και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει στην τελείωση.
Επομένως, πρέπει τουλάχιστον να καταλάβεις το εξής: Το έργο που κάνει ο Θεός κατά τις
έσχατες ημέρες είναι κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να οδηγήσει κάθε
άνθρωπο στην τελείωση και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο. Όλο το έργο που κάνει είναι μέσω
του λόγου· δεν χρησιμοποιεί γεγονότα για να σε παιδεύσει. Υπάρχουν φορές που κάποιοι
άνθρωποι αντιστέκονται στον Θεό. Ο Θεός δεν σου προκαλεί μεγάλη δυσφορία, η σάρκα σου
δεν παιδεύεται, κι εσύ δεν υφίστασαι κακουχίες —αλλά μόλις έρχεται πάνω σου και σε
εξευγενίζει ο λόγος Του, σου είναι αβάσταχτο. Έτσι δεν είναι; Κατά τη διάρκεια του καιρού
των παρόχων υπηρεσιών, ο Θεός είπε να ριχτεί ο άνθρωπος στο πηγάδι της αβύσσου. Έφτασε
στ’ αλήθεια ο άνθρωπος στο πηγάδι της αβύσσου; Απλώς και μόνο μέσω της χρήσης λόγων
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προκειμένου να εξευγενιστεί ο άνθρωπος, εκείνος εισήλθε στο πηγάδι της αβύσσου. Κι έτσι,
κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, όταν ενσαρκώνεται ο Θεός, χρησιμοποιεί κυρίως τον
λόγο για να πραγματοποιήσει τα πάντα και να αποσαφηνίσει τα πάντα. Μόνο στα λόγια Του
μπορείς να δεις αυτό που Αυτός είναι· μόνο στα λόγια Του μπορείς να δεις ότι είναι ο ίδιος ο
Θεός. Όταν έρχεται στη γη ο ενσαρκωμένος Θεός, δεν κάνει άλλο έργο πέρα από την εκφορά
λόγων —συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη για γεγονότα. Τα λόγια αρκούν. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι έχει έρθει κυρίως για να κάνει αυτό το έργο, να δώσει στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να δει, μέσα από τα λόγια Του, τη δύναμη και την υπεροχή Του, να δώσει στον
άνθρωπο τη δυνατότητα να δει, μέσα από τα λόγια Του, πόσο ταπεινά κρύβεται, καθώς και να
δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γνωρίσει, μέσα από τα λόγια Του, την ολότητά Του.
Όλα όσα έχει και όλα όσα είναι βρίσκονται στα λόγια Του. Η σοφία και η θαυμασιότητά Του
βρίσκονται στα λόγια Του. Μέσω αυτού, μπορείς να δεις τις πολλές μεθόδους με τις οποίες
εκφέρει ο Θεός τα λόγια Του. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Θεού όλο αυτό το διάστημα
ήταν η παροχή, η αποκάλυψη και η αντιμετώπιση προς τον άνθρωπο. Δεν καταριέται τον
άνθρωπο ελαφρά τη καρδία, και ακόμα κι όταν το κάνει, τον καταριέται μέσω του λόγου. Κι
έτσι, σε αυτήν την εποχή της ενσάρκωσης του Θεού, μην προσπαθείς να δεις τον Θεό να
θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλλει ξανά τα δαιμόνια, και σταμάτα να ψάχνεις
συνεχώς σημεία —δεν έχει νόημα! Αυτά τα σημεία δεν μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο
στην τελείωση! Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα: Σήμερα, ο πραγματικός ενσαρκωμένος Θεός δεν
προβαίνει σε ενέργειες· μονάχα μιλά. Αυτή είναι η αλήθεια! Χρησιμοποιεί λόγια για να σε
οδηγήσει στην τελείωση και χρησιμοποιεί λόγια για να σε θρέψει και να σε ποτίσει.
Χρησιμοποιεί, επίσης, λόγια για να εργαστεί και χρησιμοποιεί λόγια αντί για γεγονότα για να
σε κάνει να γνωρίσεις την πραγματικότητά Του. Εάν είσαι ικανός να αντιληφθείς αυτόν τον
τρόπο εργασίας του Θεού, τότε είναι δύσκολο να είσαι αρνητικός. Αντί να επικεντρώνεστε σε
αρνητικά πράγματα, θα πρέπει να επικεντρώνεστε μόνο στα θετικά —δηλαδή, ανεξάρτητα
από το εάν εκπληρωθούν ή όχι τα λόγια του Θεού ή από το αν υπάρξει ή όχι η έλευση των
γεγονότων, ο Θεός ωθεί τον άνθρωπο να κερδίσει ζωή από τα λόγια Του, και αυτό είναι το
μεγαλύτερο από όλα τα σημεία· ακόμη περισσότερο, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αυτή
είναι η καλύτερη απόδειξη μέσω της οποίας να γνωρίσει κανείς τον Θεό και είναι ένα σημείο
μεγαλύτερο από τα σημεία. Μόνο αυτά τα λόγια μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην
τελείωση.
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Μόλις άρχισε η Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός άρχισε να εκφέρει τα λόγια Του. Στο
μέλλον, αυτά τα λόγια θα εκπληρωθούν σταδιακά, και τότε ο άνθρωπος θα αναπτυχθεί στη
ζωή. Η χρήση του λόγου από τον Θεό για να αποκαλύψει τη διεφθαρμένη διάθεση του
ανθρώπου είναι πιο αληθινή και πιο αναγκαία, κι Εκείνος δεν χρησιμοποιεί τίποτε άλλο πέρα
από τον λόγο για να επιτελέσει το έργο Του προκειμένου να οδηγήσει στην τελείωση την
πίστη του ανθρώπου, διότι σήμερα είναι η Εποχή του Λόγου και απαιτεί πίστη,
αποφασιστικότητα και συνεργασία εκ μέρους του ανθρώπου. Το έργο του ενσαρκωμένου
Θεού τις έσχατες ημέρες είναι η χρήση του λόγου Του για να υπηρετεί και να παρέχει τα
απαραίτητα στον άνθρωπο. Μόνο αφότου ολοκληρώσει ο ενσαρκωμένος Θεός την εκφορά
των λόγων Tου θα αρχίσουν αυτά να εκπληρώνονται. Κατά το χρονικό διάστημα που μιλά, τα
λόγια Του δεν εκπληρώνονται, διότι όταν βρίσκεται στο στάδιο της σάρκας, τα λόγια Του δεν
μπορούν να εκπληρωθούν. Αυτό συμβαίνει ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει ότι ο Θεός
είναι σάρκα και όχι Πνεύμα· ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει την πραγματικότητα του
Θεού ιδίοις όμμασι. Την ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Του, όταν θα έχουν ειπωθεί
όλα τα λόγια που θα πρέπει να ειπωθούν από Αυτόν στη γη, τα λόγια Του θα αρχίσουν να
εκπληρώνονται. Τώρα δεν είναι η εποχή της εκπλήρωσης των λόγων του Θεού, διότι Εκείνος
δεν έχει ολοκληρώσει την εκφορά των λόγων Του. Όταν, λοιπόν, βλέπεις ότι ο Θεός
εξακολουθεί να εκφέρει τα λόγια Του στη γη, μην περιμένεις την εκπλήρωση των λόγων Του·
όταν ο Θεός σταματήσει να εκφέρει τα λόγια Του και όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Του
στη γη, τότε θα αρχίσουν να εκπληρώνονται τα λόγια Του. Στα λόγια που εκφέρει στη γη,
υπάρχει, από μία άποψη, η παροχή της ζωής, και από μια άλλη, υπάρχουν προφητείες —οι
προφητείες των μελλοντικών γεγονότων, των πραγμάτων που θα γίνουν και των πραγμάτων
που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη. Και στα λόγια του Ιησού υπήρχαν προφητείες. Από
τη μία πλευρά, παρείχε ζωή και, από την άλλη, εξέφερε προφητείες. Σήμερα, δεν γίνεται
λόγος για την ταυτόχρονη εκτέλεση λόγων και γεγονότων, επειδή η διαφορά ανάμεσα σε αυτό
που μπορεί να δει ο άνθρωπος με τα μάτια του και σε αυτό που επιτελείται από τον Θεό είναι
πάρα πολύ μεγάλη. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο του
Θεού, θα εκπληρωθούν τα λόγια Του, και τα γεγονότα θα ακολουθήσουν τα λόγια. Κατά τη
διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο ενσαρκωμένος Θεός εκτελεί τη διακονία του λόγου στη γη
και, κατά την εκτέλεση της διακονίας του λόγου, εκφέρει μόνο λόγια και δεν ασχολείται με
άλλα θέματα. Μόλις αλλάξει το έργο του Θεού, θα αρχίσουν να εκπληρώνονται τα λόγια Του.
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Σήμερα, τα λόγια χρησιμοποιούνται αρχικά για να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Όταν
Εκείνος δοξαστεί σε ολόκληρο το σύμπαν, το έργο Του θα ολοκληρωθεί —θα έχουν ειπωθεί
όλα τα λόγια που θα πρέπει να ειπωθούν και όλα τα λόγια θα έχουν γίνει γεγονότα. Ο Θεός
έχει έρθει στη γη κατά τις έσχατες ημέρες για να εκτελέσει τη διακονία του λόγου ώστε η
ανθρωπότητα να μπορέσει να Τον γνωρίσει και ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να δει αυτό
που Αυτός είναι, να δει τη σοφία Του και όλες τις θαυμαστές Του πράξεις μέσα από τον λόγο
Του. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο κυρίως για να
κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα. Στο μέλλον, ο λόγος Του θα έρθει, επίσης, πάνω σε κάθε
θρησκεία, τομέα, έθνος και δόγμα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει, να κάνει
όλους τους ανθρώπους να δουν ότι ο λόγος Του φέρει εξουσία και δύναμη —κι έτσι σήμερα
έρχεστε αντιμέτωποι μόνο με τον λόγο του Θεού.
Τα λόγια που εκφέρονται από τον Θεό σε αυτήν την εποχή είναι διαφορετικά από αυτά
που ειπώθηκαν κατά την Εποχή του Νόμου, κι επίσης διαφέρουν από τα λόγια που ειπώθηκαν
κατά την Εποχή της Χάριτος. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν επιτέλεσε το έργο του
λόγου, αλλά περιέγραψε απλώς τη σταύρωση για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Η
Βίβλος περιγράφει μόνο τον λόγο για τον οποίο επρόκειτο να σταυρωθεί ο Ιησούς, τα βάσανα
που υπέστη πάνω στον σταυρό και πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να σταυρωθεί για τον Θεό.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής, όλο το έργο που επιτελούσε ο Θεός ήταν επικεντρωμένο
γύρω από τη σταύρωση. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο ενσαρκωμένος Θεός
εκφέρει λόγια για να κατακτήσει όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτός είναι ο
«Λόγος που ενσαρκώνεται». Ο Θεός έχει έρθει κατά τις έσχατες ημέρες για να επιτελέσει
αυτό το έργο, που σημαίνει ότι έχει έρθει για να επιτύχει την πραγματική σημασία του Λόγου
που ενσαρκώνεται. Εκφέρει μόνο λόγια και σπάνια υπάρχει η έλευση των γεγονότων. Αυτή
είναι η πεμπτουσία του Λόγου που ενσαρκώνεται, και όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει τα
λόγια Του, πρόκειται για την ενσάρκωση του Λόγου και τον Λόγο που εισέρχεται στη σάρκα.
«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος
έγινε σαρξ». Αυτό (το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου) είναι το έργο που θα
πραγματοποιήσει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες και αποτελεί το τελικό κεφάλαιο ολόκληρου
του σχεδίου διαχείρισής Του, κι έτσι ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη και να εκδηλώσει τα λόγια
Του στη σάρκα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, αυτό που θα
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πραγματοποιηθεί από τον Θεό, o τελικός προορισμός του ανθρώπου, εκείνοι που θα σωθούν,
εκείνοι που θα καταστραφούν και ούτω καθεξής —όλο αυτό το έργο που θα πρέπει να
επιτευχθεί στο τέλος έχει διατυπωθεί στο σύνολό του με σαφήνεια και όλο αποσκοπεί στην
επίτευξη της πραγματικής σημασίας του Λόγου που ενσαρκώνεται. Τα διοικητικά διατάγματα
και το σύνταγμα που είχαν εκδοθεί προηγουμένως, όσοι θα καταστραφούν, όσοι θα εισέλθουν
στην ανάπαυση —όλα αυτά τα λόγια πρέπει να εκπληρωθούν. Αυτό είναι το έργο που
πραγματοποιεί κατά κύριο λόγο ο ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες μέρες. Κάνει τους
ανθρώπους να καταλάβουν πού ανήκουν εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό και
πού ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό, πώς θα ταξινομηθούν ο λαός
και οι υιοί Του, τι θα γίνει με το Ισραήλ, τι θα γίνει με την Αίγυπτο —στο μέλλον, θα
πραγματοποιηθεί κάθε ένα από αυτά τα λόγια. Ο ρυθμός του έργου του Θεού επιταχύνεται. Ο
Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο ως μέσο για να αποκαλύψει στον άνθρωπο τι πρόκειται να γίνει
σε κάθε εποχή, τι πρόκειται να γίνει από τον ενσαρκωμένο Θεό κατά τις έσχατες ημέρες,
καθώς και τη διακονία Του που πρόκειται να εκτελεστεί, και όλα αυτά τα λόγια αποσκοπούν
στην επίτευξη της πραγματικής σημασίας του Λόγου που ενσαρκώνεται.
Έχω πει προηγουμένως ότι «Όλοι όσοι εστιάζουν στο να δουν σημεία και τέρατα θα
εγκαταλειφθούν· δεν είναι εκείνοι που θα οδηγηθούν στην τελείωση». Έχω εκφέρει τόσο
πολλά λόγια, όμως ο άνθρωπος δεν έχει την παραμικρή γνώση αυτού του έργου και, έχοντας
φθάσει σε αυτό το σημείο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζητούν σημεία και τέρατα. Άραγε η
πίστη σου στον Θεό δεν είναι τίποτα περισσότερο από την επιδίωξη σημείων και τεράτων ή
είναι για να κερδίσεις ζωή; Και ο Ιησούς εξέφερε πολλά λόγια, και μερικά από αυτά δεν έχουν
εκπληρωθεί ακόμα. Μπορείς να πεις ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Θεός; Ο Θεός έδωσε μαρτυρία
ότι Εκείνος ήταν ο Χριστός και ο αγαπητός Υιός του Θεού. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό;
Σήμερα, ο Θεός εκφέρει μόνο λόγια, κι αν δεν είσαι σε θέση να το γνωρίζεις αυτό απόλυτα,
τότε δεν μπορείς να παραμείνεις σταθερός. Πιστεύεις σε Αυτόν επειδή είναι ο Θεός ή
πιστεύεις σε Αυτόν με βάση το αν εκπληρώνονται ή όχι τα λόγια Του; Πιστεύεις σε σημεία και
τέρατα ή πιστεύεις στον Θεό; Σήμερα, Αυτός δεν δείχνει σημεία και τέρατα —είναι όντως ο
Θεός; Εάν δεν εκπληρώνονται τα λόγια που εκφέρει, είναι όντως ο Θεός; Η ουσία του Θεού
καθορίζεται από το αν εκπληρώνονται ή όχι τα λόγια που εκφέρει; Γιατί μερικοί άνθρωποι
περιμένουν πάντα την εκπλήρωση των λόγων του Θεού προτού πιστέψουν σ’ Αυτόν; Αυτό δεν
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σημαίνει ότι δεν Τον γνωρίζουν; Όλοι εκείνοι που έχουν τέτοιες αντιλήψεις είναι άνθρωποι
που αρνούνται τον Θεό. Χρησιμοποιούν αντιλήψεις για να μετρήσουν τον Θεό· αν
εκπληρώνονται τα λόγια του Θεού, πιστεύουν σ’ Αυτόν, κι αν δεν εκπληρώνονται, δεν
πιστεύουν σ’ Αυτόν, και πάντοτε επιδιώκουν σημεία και τέρατα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι
οι Φαρισαίοι της σύγχρονης εποχής; Το αν μπορείς να παραμείνεις σταθερός ή όχι εξαρτάται
από το αν γνωρίζεις ή όχι τον πραγματικό Θεό —αυτό είναι πολύ σημαντικό! Όσο μεγαλύτερη
είναι η πραγματικότητα του λόγου του Θεού μέσα σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η γνώση σου
για την πραγματικότητα του Θεού και τόσο περισσότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις
σταθερός κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Όσο περισσότερο εστιάζεις στο να δεις σημεία
και τέρατα, τόσο λιγότερο είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός, και θα οδηγηθείς σε
πτώση εν μέσω των δοκιμασιών. Τα σημεία και τέρατα δεν αποτελούν τα θεμέλια· μόνο η
πραγματικότητα του Θεού είναι ζωή. Μερικοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα που
πρόκειται να επιτευχθούν μέσα από το έργο του Θεού. Περνούν τις μέρες τους σε σύγχυση,
χωρίς να επιδιώκουν να γνωρίσουν το έργο του Θεού. Ο μόνος στόχος της επιδίωξής τους
είναι να κάνουν τον Θεό να εκπληρώνει τις επιθυμίες τους, και μόνο τότε θα είναι σοβαροί ως
προς την πίστη τους. Λένε ότι θα επιδιώξουν τη ζωή εάν εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού,
αλλά ότι αν δεν εκπληρωθούν τα λόγια Του, τότε δεν υπάρχει πιθανότητα να επιδιώξουν τη
ζωή. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι η πίστη στον Θεό είναι η επιδίωξη σημείων και τεράτων και η
επιδίωξη της ανάληψης στον ουρανό και στον τρίτο ουρανό. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει
ότι η πίστη του στον Θεό είναι η επιδίωξη της εισόδου στην πραγματικότητα, η επιδίωξη της
ζωής και η επιδίωξη της απόκτησης από τον Θεό. Τι αξία έχει μια τέτοια επιδίωξη; Εκείνοι
που δεν επιδιώκουν τη γνώση του Θεού και την ικανοποίηση του Θεού είναι εκείνοι που δεν
πιστεύουν στον Θεό· είναι εκείνοι που βλασφημούν τον Θεό!
Τώρα καταλαβαίνετε τι είναι η πίστη στον Θεό; Πίστη στον Θεό σημαίνει να βλέπετε
σημεία και τέρατα; Σημαίνει ανάληψη στον ουρανό; Η πίστη στον Θεό δεν είναι διόλου
εύκολη. Αυτές οι θρησκευτικές ασκήσεις θα πρέπει να απορριφθούν· το να επιδιώκει κανείς
τη θεραπεία των αρρώστων και την εκδίωξη των δαιμονίων, να εστιάζει στα σημεία και
τέρατα, να ποθεί περισσότερη από τη χάρη, τη γαλήνη και τη χαρά του Θεού, να επιδιώκει τις
προοπτικές και τις ανέσεις της σάρκας —αυτές είναι θρησκευτικές ασκήσεις, και τέτοιες
θρησκευτικές ασκήσεις αποτελούν ένα αόριστο είδος πίστης. Τι είναι η πραγματική πίστη
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στον Θεό σήμερα; Είναι η αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητας της ζωής σου και
η γνώση του Θεού μέσα από τον λόγο Του για να επιτευχθεί αληθινή αγάπη γι’ Αυτόν. Για να
είμαστε σαφείς: Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να υπακούς στον Θεό, να αγαπάς τον Θεό
και να εκπληρώνεις το καθήκον που θα πρέπει να εκπληρώνει ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός
είναι ο στόχος της πίστης στον Θεό. Πρέπει να καταφέρεις να αποκτήσεις γνώση για το
κάλλος του Θεού, για το γεγονός ότι ο Θεός είναι άξιος σεβασμού, για το γεγονός ότι, στα
πλάσματά Του, ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας και της τελείωσης —αυτά είναι τα
απολύτως απαραίτητα στοιχεία της πίστης σου στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο
λόγο η αλλαγή από μια ζωή της σάρκας σε μια ζωή αγάπης για τον Θεό· από το να ζεις μες στη
διαφθορά στο να ζεις μες στη ζωή των λόγων του Θεού· είναι το να εξέρχεσαι από τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά και να ζεις υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού· είναι το να
μπορείς να επιτύχεις υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα· είναι το να δίνεις τη
δυνατότητα στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σου, να δίνεις τη δυνατότητα στον
Θεό να σε οδηγήσει στην τελείωση και να απελευθερώνεσαι από τη διεφθαρμένη σατανική
διάθεση. Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στο να μπορέσουν η δύναμη και η
δόξα του Θεού να εκδηλωθούν μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού
και να πραγματοποιήσεις το σχέδιο του Θεού και να είσαι σε θέση να γίνεις μάρτυρας για τον
Θεό ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την
επιθυμία να βλέπεις σημεία και τέρατα, ούτε θα πρέπει να υφίσταται για χάρη της
προσωπικής σου σάρκας. Θα πρέπει να αφορά την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και την
ικανότητα να υπακούει κανείς στον Θεό και, όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούει ως τον θάνατο.
Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι της πίστης στον Θεό. Ο άνθρωπος τρώει και πίνει τον λόγο του
Θεού προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό και να Τον ικανοποιήσει. Η βρώση και η πόση του
λόγου του Θεού σού δίνει μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και μόνο κατόπιν τούτου μπορείς να
Τον υπακούς. Μόνο με γνώση του Θεού μπορείς να Τον αγαπάς, κι αυτός είναι ο στόχος που
θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος κατά την πίστη του στον Θεό. Εάν, κατά την πίστη σου στον
Θεό, προσπαθείς μονίμως να δεις σημεία και τέρατα, τότε η οπτική αυτής της πίστης στον
Θεό είναι λανθασμένη. Η πίστη στον Θεό είναι κυρίως η αποδοχή του λόγου του Θεού ως
πραγματικότητας της ζωής. Μόνο κάνοντας πράξη τα λόγια από το στόμα του Θεού και
εκτελώντας τα μέσα σου μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Θεού. Κατά την πίστη στον Θεό, ο
άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, να είναι σε θέση
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να υποτάσσεται στον Θεό και να έχει απόλυτη υπακοή στον Θεό. Εάν μπορείς να υπακούς
στον Θεό αδιαμαρτύρητα, να λαμβάνεις υπόψη τις επιθυμίες του Θεού, να επιτύχεις το
ανάστημα του Πέτρου και να έχεις το ύφος του Πέτρου για το οποίο κάνει λόγο ο Θεός, τότε
θα έχεις πετύχει την πίστη στον Θεό και αυτό θα σημαίνει ότι έχεις αποκτηθεί από τον Θεό.
Ο Θεός επιτελεί το έργο Του σε ολόκληρο το σύμπαν. Όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν
πρέπει να δεχτούν τον λόγο Του και να τρώνε και να πίνουν τον λόγο Του· κανένας δεν μπορεί
να κερδηθεί από τον Θεό βλέποντας τα σημεία και τέρατα που δείχνει ο Θεός. Ανά τους
αιώνες, ο Θεός χρησιμοποιούσε ανέκαθεν τον λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
τελείωση. Επομένως, δεν θα πρέπει να αφιερώνετε όλη την προσοχή σας στα σημεία και
τέρατα, αλλά θα πρέπει να επιδιώκετε να οδηγηθείτε στην τελείωση από τον Θεό. Στην Εποχή
του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός εξέφερε μερικά λόγια, και στην Εποχή της Χάριτος
και ο Ιησούς εξέφερε πολλά λόγια. Αφού ο Ιησούς είχε εκφέρει πολλά λόγια, οι
μεταγενέστεροι απόστολοι και μαθητές καθοδήγησαν τους ανθρώπους να ασκούνται
σύμφωνα με τις εντολές που εξέδωσε ο Ιησούς και βίωναν πράγματα σύμφωνα με τα λόγια
και τις αρχές που εξέφερε ο Ιησούς. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί κυρίως τον
λόγο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Δεν χρησιμοποιεί σημεία και τέρατα για
να καταπιέσει τον άνθρωπο ή να πείσει τον άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να καταστήσει σαφή
τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός αποκάλυπτε μόνο σημεία και τέρατα, τότε θα ήταν αδύνατο
να γίνει σαφής η πραγματικότητα του Θεού, κι έτσι θα ήταν αδύνατο να οδηγηθεί ο άνθρωπος
στην τελείωση. Ο Θεός δεν οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσω σημείων και τεράτων,
αλλά χρησιμοποιεί τον λόγο για να ποτίσει και να ποιμάνει τον άνθρωπο, κατόπιν του οποίου
επιτυγχάνεται η απόλυτη υπακοή του ανθρώπου και η γνώση του ανθρώπου για τον Θεό.
Αυτός είναι ο στόχος του έργου που κάνει και των λόγων που εκφέρει. Ο Θεός δεν
χρησιμοποιεί τη μέθοδο της επίδειξης σημείων και τεράτων για να οδηγήσει τον άνθρωπο
στην τελείωση —χρησιμοποιεί λόγια και χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους
εργασίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Είτε πρόκειται για τον εξευγενισμό,
την αντιμετώπιση, το κλάδεμα ή την παροχή λόγων, ο Θεός μιλά από πολλές διαφορετικές
οπτικές γωνίες για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και να δώσει στον άνθρωπο
μεγαλύτερη γνώση του έργου, της σοφίας και της θαυμασιότητας του Θεού. Όταν
ολοκληρωθεί ο άνθρωπος κατά τη στιγμή που περατώσει ο Θεός την εποχή των έσχατων
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ημερών, τότε θα έχει τα προσόντα να δει σημεία και τέρατα. Όταν καταφέρεις να γνωρίσεις
τον Θεό και είσαι σε θέση να υπακούς τον Θεό ό,τι κι αν κάνει, δεν θα έχεις πια αντιλήψεις γι’
Αυτόν όταν βλέπεις σημεία και τέρατα. Προς το παρόν, είσαι διεφθαρμένος και ανίκανος να
υπακούσεις πλήρως στον Θεό —νομίζεις ότι έχεις τα προσόντα να δεις σημεία και τέρατα σε
αυτήν την κατάσταση; Όταν ο Θεός δείχνει σημεία και τέρατα, τότε τιμωρεί, επίσης, τον
άνθρωπο, τότε αλλάζει η εποχή και, επιπλέον, τότε ολοκληρώνεται η εποχή. Όταν το έργο του
Θεού εκτελείται κανονικά, Εκείνος δεν δείχνει σημεία και τέρατα. Η εμφάνιση σημείων και
τεράτων είναι εξαιρετικά εύκολη γι’ Αυτόν, αλλά αυτό δεν αποτελεί τη βασική αρχή του έργου
του Θεού, ούτε τον στόχο της διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό. Αν ο άνθρωπος έβλεπε
σημεία και τέρατα, και εμφανιζόταν το πνευματικό σώμα του Θεού στον άνθρωπο, τότε δεν
θα πίστευαν όλοι οι άνθρωποι στον Θεό; Έχω πει προηγουμένως ότι μια ομάδα νικητών
αποκτάται από την Ανατολή —νικητές που προέρχονται μέσα από τα μεγάλα δεινά. Τι
σημαίνουν αυτά τα λόγια; Σημαίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αποκτηθεί, υπάκουσαν
αληθινά μόνο αφότου υποβλήθηκαν σε κρίση και παίδευση, σε αντιμετώπιση και κλάδεμα,
και σε κάθε είδους εξευγενισμό. Η πίστη αυτών των ανθρώπων δεν είναι αόριστη και
αφηρημένη, αλλά πραγματική. Δεν έχουν δει σημεία και τέρατα, ούτε θαύματα· δεν μιλάνε
για δυσνόητα γράμματα και δόγματα, ούτε για βαθιά γνώση· αντιθέτως, έχουν την
πραγματικότητα, έχουν τα λόγια του Θεού, καθώς και αληθινή γνώση της πραγματικότητας
του Θεού. Μια τέτοια ομάδα δεν είναι πιο ικανή να καταστήσει σαφή τη δύναμη του Θεού; Το
έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι πραγματικό έργο. Κατά τη διάρκεια της εποχής
του Ιησού, Αυτός δεν ήρθε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αλλά για να
λυτρώσει τον άνθρωπο· έτσι, πραγματοποίησε κάποια θαύματα για να κάνει τους ανθρώπους
να Τον ακολουθήσουν. Διότι ήρθε, κατά κύριο λόγο, για να ολοκληρώσει το έργο της
σταύρωσης, και η επίδειξη σημείων δεν ήταν μέρος του έργου της διακονίας Του. Αυτά τα
σημεία και τέρατα ήταν έργο που έγινε για να καταστεί αποτελεσματικό το έργο Του. Ήταν
επιπλέον έργο και δεν αντιπροσώπευαν το έργο ολόκληρης της εποχής. Κατά τη διάρκεια της
Εποχής του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, και ο Θεός έδειξε κάποια σημεία και τέρατα —
αλλά το έργο που κάνει σήμερα ο Θεός είναι αληθινό έργο και σε καμία περίπτωση δεν θα
εμφάνιζε σημεία και τέρατα τώρα. Εάν παρουσίαζε σημεία και τέρατα, τότε θα
διαταρασσόταν το πραγματικό Του έργο κι Εκείνος δεν θα μπορούσε να κάνει περαιτέρω
έργο. Αν ο Θεός έλεγε να χρησιμοποιηθεί ο λόγος προκειμένου να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην
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τελείωση, αλλά εκδήλωνε, επίσης, σημεία και τέρατα, τότε θα μπορούσε να καταστεί σαφές
αν ο άνθρωπος πιστεύει πραγματικά σ’ Αυτόν ή όχι; Συνεπώς, ο Θεός δεν κάνει τέτοια
πράγματα. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλο ποσοστό θρησκείας μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός έχει
έρθει κατά τις έσχατες ημέρες για να αποβάλει από τον άνθρωπο όλες τις θρησκευτικές
αντιλήψεις και τα υπερφυσικά πράγματα, και να κάνει τον άνθρωπο να γνωρίσει την
πραγματικότητα του Θεού. Έχει έρθει για να αφαιρέσει την εικόνα ενός Θεού αφηρημένου
και φανταστικού —την εικόνα ενός Θεού που, με άλλα λόγια, δεν υφίσταται καν. Κι έτσι, το
μόνο που είναι πολύτιμο τώρα είναι να γνωρίζεις την πραγματικότητα! Η αλήθεια υπερισχύει
των πάντων. Πόση αλήθεια διαθέτεις σήμερα; Είναι Θεός όλοι όσοι εκδηλώνουν σημεία και
τέρατα; Τα κακά πνεύματα μπορούν κι αυτά να εκδηλώσουν σημεία και τέρατα· είναι όλα
τους Θεός; Κατά την πίστη του στον Θεό, αυτό που αναζητά ο άνθρωπος είναι η αλήθεια και
αυτό που επιδιώκει είναι η ζωή· όχι τα σημεία και τέρατα. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος
όλων όσοι πιστεύουν στον Θεό.

Εκείνοι που αγαπούν αληθινά τον Θεό είναι εκείνοι που
μπορούν να υποτάσσονται απόλυτα στην πρακτικότητά Του
Το να αποκτά κανείς γνώση της πρακτικότητας και να κατανοεί απόλυτα το έργο του
Θεού —αυτά τα δύο φαίνονται στα λόγια Του και μόνο μέσα από αυτές τις ομιλίες μπορείς να
κερδίσεις τη διαφώτιση. Θα πρέπει, συνεπώς, να κάνεις περισσότερα για να εξοπλιστείς με τα
λόγια του Θεού. Επικοινώνησε την κατανόησή σου πάνω στα λόγια του Θεού στη
συναναστροφή σου και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσεις να διαφωτίσεις άλλους και να
τους δώσεις μια διέξοδο —αυτό το μονοπάτι είναι πρακτικό. Πριν στήσει ο Θεός ένα
περιβάλλον για σένα, ο καθένας σας πρέπει πρώτα να εξοπλιστεί με τα λόγια Του. Αυτό θα
πρέπει να το κάνουν όλοι, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Πρώτον, φτάσε στο σημείο όπου
ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού. Για όσα δεν μπορείς να κάνεις, ψάξε στα
λόγια Του να βρεις ένα μονοπάτι άσκησης και εξέτασε διεξοδικά αυτές τις ομιλίες για
οποιοδήποτε ζήτημα δεν καταλαβαίνεις ή για οποιαδήποτε δυσκολία ενδεχομένως έχεις. Κάνε
τα λόγια του Θεού παροχή σου και επίτρεψέ τους να σε βοηθήσουν να επιλύσεις τις πρακτικές
δυσκολίες και τα πρακτικά προβλήματά σου. Επιπλέον, επίτρεψε στα λόγια Του να γίνουν
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αρωγός σου στη ζωή. Αυτά τα πράγματα θα απαιτήσουν προσπάθεια από τη μεριά σου.
Πρέπει να επιτύχεις αποτελέσματα όσον αφορά τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού,
πρέπει να είσαι σε θέση να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιόν Του και να ασκείσαι
σύμφωνα με τις ομιλίες Του όποτε έρχεσαι αντιμέτωπος με οποιαδήποτε ζητήματα. Όταν δεν
έχεις έρθει αντιμέτωπος με κάποιο ζήτημα, θα πρέπει να σε ενδιαφέρει απλώς η βρώση και η
πόση του λόγου Του. Ενίοτε, μπορεί να προσεύχεσαι και να στοχάζεσαι την αγάπη του Θεού,
να μοιράζεσαι την κατανόησή σου για τα λόγια Του κατά τις συναναστροφές σου και να
επικοινωνείς σχετικά με τη διαφώτιση και τη φώτιση που βιώνεις μέσα σου και τις
αντιδράσεις που είχες καθώς διάβαζες αυτές τις ομιλίες. Επιπλέον, μπορείς να προσφέρεις
στους ανθρώπους μια διέξοδο. Μόνο αυτό είναι πρακτικό. Ο στόχος αυτού είναι να επιτρέψεις
στα λόγια του Θεού να γίνουν η πρακτική παροχή σου.
Κατά τη διάρκεια μιας μέρας, πόσες ώρες περνάς στ’ αλήθεια ενώπιον του Θεού; Ποιο
ποσοστό της ημέρας σου αφιερώνεις ουσιαστικά στον Θεό; Πόσο αφιερώνεις στη σάρκα; Το
να προσανατολίζεται πάντα η καρδιά κάποιου προς τον Θεό είναι το πρώτο βήμα
προκειμένου να βρεθεί στον ορθό δρόμο προς την τελείωση από Αυτόν. Αν μπορείς να
αφιερώσεις την καρδιά, το σώμα και όλη την αληθινή αγάπη σου στον Θεό, να τα εναποθέσεις
ενώπιόν Του, να είσαι πλήρως υπάκουος προς Αυτόν και να δείχνεις απόλυτο ενδιαφέρον για
το θέλημά Του —όχι για τη σάρκα, όχι για την οικογένεια, όχι για τις προσωπικές σου
επιθυμίες, μα για τα συμφέροντα του οίκου του Θεού, παίρνοντας τα λόγια του Θεού ως
βασική αρχή και ως θεμέλιο στα πάντα— με τον τρόπο αυτόν, οι προθέσεις σου και οι
προοπτικές σου θα είναι όλες σωστές, και τότε θα είσαι κάποιος ενώπιον του Θεού που
δέχεται το εγκώμιό Του. Οι άνθρωποι στους οποίους αρέσκεται ο Θεός είναι εκείνοι που είναι
απόλυτοι απέναντί Του, είναι εκείνοι που μπορούν να αφοσιωθούν αποκλειστικά σ’ Αυτόν.
Εκείνοι τους οποίους αποστρέφεται ο Θεός είναι εκείνοι που στέκονται με μισή καρδιά
απέναντί Του και αυτοί που επαναστατούν εναντίον Του. Αποστρέφεται εκείνους που
πιστεύουν σ’ Αυτόν και πάντα θέλουν να Τον απολαμβάνουν, ενώ δεν μπορούν να
δαπανήσουν πλήρως τον εαυτό τους για χάρη Του. Αποστρέφεται εκείνους που λένε ότι Τον
αγαπούν, μα στην καρδιά τους επαναστατούν εναντίον Του. Αποστρέφεται εκείνους που
χρησιμοποιούν εκφραστικά, περίτεχνα λόγια για να εξαπατήσουν. Εκείνοι που δεν έχουν
αφοσιωθεί αληθινά στον Θεό ούτε έχουν υποταχθεί αληθινά ενώπιόν Του είναι άνθρωποι
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ύπουλοι και υπερβολικά αλαζονικοί εκ φύσεως. Εκείνοι που δεν μπορούν να υποταχθούν
πραγματικά ενώπιον του κανονικού, πρακτικού Θεού είναι ακόμα πιο αλαζονικοί, και εκείνοι,
ιδιαίτερα, είναι οι φιλότιμοι απόγονοι του αρχαγγέλου. Οι άνθρωποι που στ’ αλήθεια
δαπανούν τον εαυτό τους για τον Θεό αποθέτουν όλο τους το είναι ενώπιόν Του·
υποτάσσονται αληθινά σε όλες Του τις ομιλίες και είναι σε θέση να κάνουν πράξη τα λόγια
Του. Κάνουν τα λόγια του Θεού θεμέλιο της ύπαρξής τους και είναι σε θέση να ψάξουν
ειλικρινά μέσα στα λόγια του Θεού για να βρουν ποια μέρη τους να κάνουν πράξη. Έτσι είναι
οι άνθρωποι που ζουν στ’ αλήθεια ενώπιον του Θεού. Αν αυτό που κάνεις είναι ωφέλιμο για τη
ζωή σου και, μέσω της βρώσης και της πόσης των λόγων Του, μπορείς να ικανοποιήσεις τις
εσωτερικές ανάγκες και ελλείψεις σου, ώστε να μεταμορφωθεί η διάθεση της ζωής σου, τότε
αυτό θα ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αν φέρεσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού
και αν δεν ικανοποιείς τη σάρκα, αλλά αντιθέτως, ικανοποιείς το θέλημά Του, τότε έτσι θα
έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα των λόγων Του. Όταν γίνεται λόγος για πιο ρεαλιστική
είσοδο στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού, σημαίνει ότι μπορείς να εκτελέσεις το
καθήκον σου και να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του Θεού. Μόνο αυτού του είδους οι
πρακτικές δράσεις μπορούν να αποτελούν είσοδο στην πραγματικότητα των λόγων Του. Αν
μπορέσεις να εισέλθεις στην πραγματικότητα αυτήν, τότε θα κατέχεις την αλήθεια. Από εκεί
ξεκινά η είσοδος στην πραγματικότητα· πρέπει πρώτα να λάβεις αυτήν την εκπαίδευση, και
μόνο τότε θα είσαι σε θέση να εισέλθεις σε ακόμη βαθύτερες πραγματικότητες. Αναλογίσου
πώς να τηρείς τις εντολές και πώς να είσαι αφοσιωμένος ενώπιον του Θεού· μη σκέφτεσαι
συνεχώς πότε θα μπορέσεις να εισέλθεις στη βασιλεία. Αν η διάθεσή σου δεν αλλάξει, τότε
ό,τι κι αν σκέφτεσαι θα είναι άχρηστο! Για να εισέλθεις στην πραγματικότητα των λόγων του
Θεού, πρέπει πρώτα να φτάσεις στο σημείο όπου όλες οι ιδέες και οι σκέψεις σου είναι
αφιερωμένες στον Θεό. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.
Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εν μέσω δοκιμασιών και
δεν κατανοούν το έργο του Θεού, μα Εγώ σου λέω το εξής: Αν δεν το καταλαβαίνεις, τότε
καλά θα κάνεις να μην το κρίνεις. Ίσως υπάρξει μια μέρα που η αλήθεια θα βγει εξ ολοκλήρου
στο φως, και τότε θα καταλάβεις. Το να μην κρίνεις θα σε ωφελούσε, μα δεν γίνεται απλά και
μόνο να περιμένεις παθητικά. Πρέπει να επιζητάς να εισέλθεις ενεργά· μόνον τότε θα γίνεις
κάποιος που εισέρχεται πραγματικά. Λόγω της παρακοής τους, οι άνθρωποι πάντα
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αναπτύσσουν αντιλήψεις για τον πρακτικό Θεό. Αυτό καθιστά αναγκαίο όλοι οι άνθρωποι να
μάθουν πώς να είναι υποτακτικοί, διότι ο πρακτικός Θεός αποτελεί μια τεράστια δοκιμασία
για την ανθρωπότητα. Αν δεν μπορείς να παραμείνεις σταθερός, τότε όλα έχουν τελειώσει· αν
δεν κατανοείς την πρακτικότητα του πρακτικού Θεού, τότε δεν θα μπορέσεις να τελειωθείς
από τον Θεό. Η κατανόηση της πρακτικότητας του Θεού αποτελεί κρίσιμο βήμα για το αν
μπορούν οι άνθρωποι να τελειωθούν ή όχι. Η πρακτικότητα του ενσαρκωμένου Θεού που
ήρθε στη γη είναι δοκιμασία για τον κάθε άνθρωπο· αν μπορέσεις να παραμείνεις σταθερός
από αυτήν την άποψη, τότε θα γίνεις κάποιος που γνωρίζει τον Θεό και κάποιος που Τον
αγαπά στ’ αλήθεια. Αν δεν μπορέσεις να παραμείνεις σταθερός από αυτήν την άποψη, και αν
πιστεύεις μόνο στο Πνεύμα και είσαι ανίκανος να πιστέψεις στην πρακτικότητα του Θεού,
τότε, όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη σου στον Θεό, θα είναι άχρηστη. Αν δεν μπορείς να
πιστέψεις στον ορατό Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να πιστέψεις στο Πνεύμα του Θεού; Δεν
προσπαθείς απλώς και μόνο να ξεγελάσεις τον Θεό; Δεν υποτάσσεσαι ενώπιον του ορατού και
απτού Θεού, πώς, λοιπόν, είσαι ικανός να υποτάσσεσαι ενώπιον του Πνεύματος; Το Πνεύμα
είναι αόρατο και άυλο, άρα, όταν λες ότι υποτάσσεσαι στο Πνεύμα του Θεού, δεν λες απλώς
και μόνο ανοησίες; Το βασικό για την τήρηση των εντολών είναι να κατανοεί κανείς τον
πρακτικό Θεό. Μόλις κατανοήσεις τον πρακτικό Θεό, θα μπορέσεις να τηρήσεις τις εντολές. Η
τήρησή τους εξαρτάται από δύο παράγοντες: Ο ένας είναι να διατηρεί κανείς την ουσία του
Πνεύματός Του και να είναι σε θέση να αποδεχτεί την εξέταση του Πνεύματος ενώπιόν Του· ο
άλλος είναι να είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει αληθινά την ενσάρκωση και να πετύχει
αληθινή υποταγή. Είτε βρίσκεται κανείς ενώπιον της σάρκας, είτε ενώπιον του Πνεύματος,
πρέπει να τρέφει υποταγή και σεβασμό για τον Θεό. Μόνον ένας τέτοιος άνθρωπος πληροί τις
προϋποθέσεις για να τελειωθεί. Αν κατανοείς την πρακτικότητα του πρακτικού Θεού, δηλαδή
αν έχεις παραμείνει σταθερός σ’ αυτήν τη δοκιμασία, τότε τίποτα δεν θα είναι ανυπέρβλητο
για σένα.
Κάποιοι λένε: «Η τήρηση των εντολών είναι εύκολη υπόθεση· χρειάζεται απλώς να μιλάει
κανείς με ειλικρίνεια και ευλάβεια όταν βρίσκεται ενώπιον του Θεού, και να μην κάνει
χειρονομίες· αυτό σημαίνει να τηρεί κανείς τις εντολές». Είναι σωστό αυτό; Άρα, αν κάνεις
κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη του Θεού, τα οποία αποτελούν αντίσταση σ’ Αυτόν,
λογίζεται αυτό ως τήρηση των εντολών; Πρέπει να καταλάβεις απόλυτα τι αφορά το ζήτημα
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της τήρησης των εντολών. Σχετίζεται με το αν κατανοείς πραγματικά ή όχι την πρακτικότητα
του Θεού. Αν κατανοείς την πρακτικότητα και δεν σκοντάφτεις και δεν πέφτεις κατά τη
διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, τότε μπορείς να λογίζεσαι ότι έχεις ισχυρή μαρτυρία. Η
κατάθεση ηχηρής μαρτυρίας για τον Θεό σχετίζεται κυρίως με το αν κατανοείς ή όχι τον
πρακτικό Θεό, και με το αν μπορείς ή όχι να υποτάσσεσαι ενώπιον αυτού του ανθρώπου που
δεν είναι μόνο συνηθισμένος, μα και κανονικός, και να υποτάσσεσαι μέχρι θανάτου. Αν, μέσω
αυτής της υποταγής, στ’ αλήθεια καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό, αυτό σημαίνει ότι έχεις
αποκτηθεί από τον Θεό. Αν μπορείς να υποταχθείς μέχρι θανάτου και, ενώπιόν Του, να μην
παραπονιέσαι, να μην κρίνεις, να μη συκοφαντείς, να μην έχεις οποιεσδήποτε αντιλήψεις και
οποιαδήποτε απώτερα κίνητρα, τότε, με τον τρόπο αυτόν, ο Θεός θα αποκτήσει δόξα. Η
υποταγή ενώπιον ενός κοινού ανθρώπου που περιφρονείται από τον άνθρωπο και το να
μπορεί κανείς να υποταχθεί μέχρι θανάτου χωρίς αντιλήψεις αποτελούν αληθινή μαρτυρία. Η
πραγματικότητα στην οποία ο Θεός απαιτεί να εισέλθουν οι άνθρωποι είναι το να μπορείς να
υπακούς τα λόγια Του, να τα κάνεις πράξη, να υποκλίνεσαι ενώπιον του πρακτικού Θεού και
να γνωρίζεις τη διαφθορά σου, να ανοίγεις την καρδιά σου ενώπιόν Του και, στο τέλος, να
κερδηθείς από Αυτόν μέσω αυτών των λόγων Του. Ο Θεός δοξάζεται όταν αυτές οι ομιλίες σε
κατακτούν και σε κάνουν πλήρως υπάκουο σ’ Αυτόν· έτσι, ντροπιάζει τον Σατανά και
ολοκληρώνει το έργο Του. Όταν δεν έχεις καθόλου αντιλήψεις για την πρακτικότητα του
ενσαρκωμένου Θεού, δηλαδή όταν παραμένεις σταθερός σ’ αυτήν τη δοκιμασία, τότε έχεις
καταθέσει αυτήν τη μαρτυρία ικανοποιητικά. Αν έρθει μια μέρα που κατανοείς πλήρως τον
πρακτικό Θεό και μπορείς να υποταχθείς μέχρι θανάτου, όπως έκανε ο Πέτρος, τότε θα
κερδηθείς και θα τελειωθείς από τον Θεό. Ό,τι κάνει ο Θεός που δεν συμφωνεί με τις
αντιλήψεις σου είναι δοκιμασία για σένα. Αν το έργο του Θεού συμφωνούσε με τις αντιλήψεις
σου, δεν θα χρειαζόταν να υποφέρεις ή να εξευγενιστείς. Ακριβώς επειδή το έργο Του είναι
τόσο πρακτικό και δεν συνάδει με τις αντιλήψεις σου απαιτεί να αποχωριστείς αυτές τις
αντιλήψεις. Γι’ αυτόν τον λόγο αποτελεί δοκιμασία για σένα. Ακριβώς λόγω της
πρακτικότητας του Θεού βρίσκονται όλοι οι άνθρωποι εν μέσω δοκιμασιών· το έργο Του είναι
πρακτικό, όχι υπερφυσικό. Κατανοώντας πλήρως τα πρακτικά λόγια Του και τις πρακτικές
ομιλίες Του χωρίς οποιεσδήποτε αντιλήψεις και όντας σε θέση να Τον αγαπάς αληθινά καθώς
το έργο Του γίνεται όλο και πιο πρακτικό, θα κερδηθείς από Αυτόν. Η ομάδα των ανθρώπων,
τους οποίους θα κερδίσει ο Θεός, είναι εκείνοι που Τον γνωρίζουν· δηλαδή, εκείνοι που
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γνωρίζουν την πρακτικότητά Του. Επιπλέον, είναι εκείνοι που μπορούν να υποταχθούν στο
πρακτικό έργο του Θεού.
Κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσης του Θεού, η υποταγή που Αυτός απαιτεί από τους
ανθρώπους δεν αφορά το να απέχει κανείς από το να κρίνει ή να αντιστέκεται, όπως αυτοί
φαντάζονται· αντίθετα, Αυτός απαιτεί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν τα λόγια Του ως
βασική αρχή τους, σύμφωνα με την οποία θα ζουν, και ως θεμέλιο για την επιβίωσή τους, να
κάνουν οπωσδήποτε πράξη την ουσία των λόγων Του και να ικανοποιούν πλήρως το θέλημά
Του. Μια πτυχή της απαίτησης από τους ανθρώπους να υποτάσσονται στον ενσαρκωμένο Θεό
αφορά στο να κάνουν πράξη τους λόγους Του, και μια άλλη πτυχή αφορά στην ικανότητα
υποταγής στην κανονικότητα και την πρακτικότητά Του. Πρέπει και τα δυο να είναι απόλυτα.
Εκείνοι που μπορούν να επιτύχουν και τις δύο πτυχές είναι όλοι εκείνοι των οποίων η καρδιά
τρέφει αληθινή αγάπη για τον Θεό. Είναι όλοι άνθρωποι τους οποίους έχει κερδίσει ο Θεός
και όλοι τους αγαπούν τον Θεό όπως αγαπούν τη ζωή τους. Ο ενσαρκωμένος Θεός φέρει
κανονική και πρακτική ανθρώπινη φύση στο έργο Του. Με τον τρόπο αυτόν, το εξωτερικό
κέλυφός Του από κανονική και πρακτική ανθρώπινη φύση γίνεται τεράστια δοκιμασία για
τους ανθρώπους· γίνεται η μεγαλύτερη δυσκολία τους. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποφύγει
κανείς την κανονικότητα και την πρακτικότητα του Θεού. Δοκίμασε τα πάντα για να βρει μια
λύση, μα τελικά δεν μπόρεσε να ξεφορτωθεί το εξωτερικό κέλυφος της κανονικής ανθρώπινης
φύσης Του. Αυτό συνέβη επειδή, στο κάτω κάτω, είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, όχι ο Θεός του
Πνεύματος στον ουρανό. Δεν είναι ο Θεός που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν, μα ο Θεός
που φορά το κέλυφος ενός δημιουργήματος. Έτσι, το να απαλλαγεί από το κέλυφος της
κανονικής ανθρώπινης φύσης Του δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση εύκολο. Επομένως, όπως
κι αν έχει, Αυτός εξακολουθεί να εκτελεί το έργο που θέλει από την οπτική της σάρκας. Αυτό
το έργο είναι η έκφραση του κανονικού και πρακτικού Θεού, άρα πώς θα μπορούσε να είναι
αποδεκτό οι άνθρωποι να μην υποτάσσονται; Τι στην ευχή μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι
για τις ενέργειες του Θεού; Αυτός κάνει ό,τι θέλει· ό,τι Τον ικανοποιεί, αυτό και γίνεται. Αν οι
άνθρωποι δεν υποτάσσονται, τότε τι άλλα αξιόπιστα σχέδια είναι δυνατόν να έχουν; Μέχρι
στιγμής, μόνο η υποταγή μπορεί να σώσει τους ανθρώπους· κανείς δεν είχε καμία άλλη
έξυπνη ιδέα. Αν ο Θεός θέλει να δοκιμάσει τους ανθρώπους, τι μπορούν εκείνοι να κάνουν γι’
αυτό; Εντούτοις, όλα αυτά δεν ήταν ιδέα του Θεού στον ουρανό· ήταν ιδέα του ενσαρκωμένου
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Θεού. Αυτός θέλει να το κάνει, άρα κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αλλάξει. Ο Θεός στον
ουρανό δεν παρεμβαίνει σε ό,τι κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός, άρα, δεν είναι αυτός ακόμα ένας
λόγος να υποτάσσονται σ’ Αυτόν οι άνθρωποι; Αν και είναι και πρακτικός και κανονικός, είναι
εξ ολοκλήρου ο ενσαρκωμένος Θεός. Με βάση τις δικές Του ιδέες, κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός
στον ουρανό έχει παραδώσει σ’ Αυτόν όλες τις εργασίες· πρέπει να υποτάσσεσαι σε ό,τι κάνει
Αυτός. Αν και έχει ανθρώπινη φύση και είναι πολύ κανονικός, τα έχει κανονίσει σκοπίμως όλα
αυτά, άρα πώς γίνεται οι άνθρωποι να Τον κοιτάζουν με μάτια γεμάτα αποδοκιμασία; Θέλει
να είναι κανονικός, άρα είναι κανονικός. Θέλει να ζήσει μέσα στην ανθρώπινη φύση, άρα ζει
μέσα στην ανθρώπινη φύση. Θέλει να ζήσει μέσα στη θεϊκή φύση, άρα ζει μέσα στη θεϊκή
φύση. Οι άνθρωποι μπορούν να το δουν όπως θέλουν, αλλά ο Θεός θα είναι πάντα Θεός και οι
άνθρωποι θα είναι πάντα άνθρωποι. Την ουσία Του δεν μπορεί να την αρνηθεί κανείς λόγω
κάποιας μικρής λεπτομέρειας ούτε μπορεί Αυτός να οδηγηθεί έξω από το «πρόσωπο» του
Θεού λόγω ενός μικροπράγματος. Οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία των ανθρωπίνων όντων,
και ο Θεός έχει το μεγαλείο του Θεού· αυτά δεν παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο. Δεν μπορούν
οι άνθρωποι να δώσουν στον Θεό λίγη ελευθερία; Δεν μπορούν να ανεχτούν ο Θεός να είναι
λίγο πιο απλός; Μην είσαι τόσο αυστηρός με τον Θεό! Όλοι θα πρέπει να διαθέτουν ανοχή ο
ένας για τον άλλον· δεν θα είχαν, τότε, διευθετηθεί όλα; Θα εξακολουθούσε να υπάρχει
αποξένωση; Αν κάποιος δεν μπορεί να ανεχτεί ένα τέτοιο ασήμαντο ζήτημα, τότε πώς γίνεται
έστω να θεωρεί ότι είναι μεγαλόψυχο άτομο ή αληθινός άνθρωπος; Δεν δυσκολεύει ο Θεός
την ανθρωπότητα, μα η ανθρωπότητα δυσκολεύει τον Θεό. Πάντα χειρίζονται τα θέματα
κάνοντας την τρίχα τριχιά. Πραγματικά, δημιουργούν θέμα από το πουθενά, και αυτό είναι
τόσο περιττό! Όταν ο Θεός εργάζεται μέσα από την κανονική και πρακτική ανθρώπινη φύση,
αυτό που κάνει δεν αποτελεί έργο ανθρώπου, μα έργο Θεού. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν
βλέπουν την ουσία του έργου Του· πάντα βλέπουν απλώς το εξωτερικό κέλυφος της
ανθρώπινης φύσης Του. Δεν έχουν δει τόσο σπουδαίο έργο, κι όμως επιμένουν στο να
βλέπουν την κανονική και συνηθισμένη ανθρώπινη φύση του Θεού, και δεν παύουν να
ασχολούνται με αυτήν. Πώς μπορεί αυτό να θεωρηθεί υποταγή ενώπιον του Θεού; Ο Θεός
στον ουρανό έχει τώρα «μεταμορφωθεί» σε Θεό επί γης, και ο Θεός επί γης είναι τώρα ο Θεός
στον ουρανό. Δεν έχει σημασία αν η εξωτερική εμφάνισή Τους είναι ίδια ούτε έχει σημασία
πώς ακριβώς εργάζονται. Στην τελική, Εκείνος που κάνει το έργο Του Θεού είναι ο ίδιος ο
Θεός. Πρέπει να υποτάσσεσαι, είτε θέλεις είτε όχι —δεν έχεις καμία επιλογή σ’ αυτό το θέμα!
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Ο Θεός πρέπει να έχει την υπακοή των ανθρώπων, και οι άνθρωποι πρέπει να υποτάσσονται
πλήρως στον Θεό χωρίς την παραμικρή προσποίηση.
Η ομάδα των ανθρώπων, τους οποίους ο ενσαρκωμένος Θεός θέλει να κερδίσει σήμερα,
είναι εκείνοι που συμμορφώνονται με το θέλημά Του. Πρέπει μόνο να υποταχθούν στο έργο
Του και να σταματήσουν να ασχολούνται διαρκώς με τις ιδέες του Θεού στον ουρανό, να ζουν
μέσα στην ασάφεια και να δυσκολεύουν τον ενσαρκωμένο Θεό. Αυτοί που είναι σε θέση να
Τον υπακούν είναι εκείνοι που ακούν απόλυτα τα λόγια Του και υποτάσσονται στις ρυθμίσεις
Του. Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν προσέχουν καθόλου το πώς ίσως να είναι στ’ αλήθεια
ο Θεός στον ουρανό ή το τι είδους έργο ίσως επιτελεί τώρα στην ανθρωπότητα ο Θεός στον
ουρανό· προσφέρουν πλήρως την καρδιά τους στον Θεό επί γης και θέτουν ολόκληρο το είναι
τους ενώπιόν Του. Δεν ενδιαφέρονται ποτέ για τη δική τους ασφάλεια ούτε ασχολούνται με
την κανονικότητα και την πρακτικότητα του ενσαρκωμένου Θεού. Εκείνοι που υποτάσσονται
στον ενσαρκωμένο Θεό μπορούν να τελειωθούν από Αυτόν. Εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό
στον ουρανό δεν θα κερδίσουν τίποτα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός επί γης, κι όχι ο Θεός στον
ουρανό, είναι Αυτός που παρέχει υποσχέσεις και ευλογίες στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν
θα πρέπει πάντα να μεγαλοποιούν τον Θεό στον ουρανό και να βλέπουν τον Θεό επί γης σαν
έναν απλό μέσο άνθρωπο· αυτό είναι άδικο. Ο Θεός στον ουρανό είναι μέγας και υπέροχος με
θαυμαστή σοφία, μα αυτό δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση. Ο Θεός επί γης είναι πολύ
συνηθισμένος και ασήμαντος και είναι, επίσης, πολύ κανονικός. Δεν έχει εξαιρετικό μυαλό και
δεν κάνει συγκλονιστικές ενέργειες· απλώς εργάζεται και μιλά με πολύ κανονικό και πρακτικό
τρόπο. Αν και δεν μιλά μέσω κεραυνών ούτε επικαλείται τον άνεμο και τη βροχή, είναι στ’
αλήθεια η ενσάρκωση του Θεού στον ουρανό, και είναι στ’ αλήθεια ο Θεός που ζει ανάμεσα
στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν πρέπει από τη μία να μεγαλοποιούν εκείνον που μπορούν
να κατανοήσουν ως Θεό και που συμφωνεί με αυτό που θεωρούν Θεό στις φαντασιοπληξίες
τους, κι από την άλλη να βλέπουν εκείνον που δεν μπορούν να αποδεχτούν και δεν μπορούν
να φανταστούν με τίποτα ταπεινό. Όλα αυτά προέρχονται από την παρακοή των ανθρώπων
και συνιστούν την πηγή της αντίστασης των ανθρώπων στον Θεό.
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Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση πρέπει να
υποβληθούν σε εξευγενισμό
Αν πιστεύεις στον Θεό, τότε πρέπει να Τον υπακούς, να κάνεις πράξη την αλήθεια και να
εκπληρώνεις όλα τα καθήκοντά σου. Επιπλέον, πρέπει να καταλαβαίνεις τα πράγματα που θα
πρέπει να βιώνεις. Αν βιώνεις μόνο την αντιμετώπιση, την πειθαρχία και την κρίση, και αν
μπορείς μόνο να απολαμβάνεις τον Θεό, αλλά εξακολουθείς να μην μπορείς να νιώθεις πότε
σε πειθαρχεί ή σε αντιμετωπίζει ο Θεός, αυτό είναι απαράδεκτο. Ίσως στον συγκεκριμένο
εξευγενισμό να είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος, αλλά αυτό και πάλι δεν είναι
αρκετό· πρέπει να συνεχίσεις να βαδίζεις προς τα εμπρός. Το δίδαγμα του να αγαπάς τον Θεό
δεν σταματά και δεν τελειώνει ποτέ. Οι άνθρωποι εκλαμβάνουν την πίστη στον Θεό σαν κάτι
υπερβολικά απλό, αλλά όταν αποκτούν κάποια πρακτική εμπειρία, τότε συνειδητοποιούν πως
η πίστη στον Θεό δεν είναι τόσο απλή όσο φαντάζονται. Όταν ο Θεός εργάζεται για να
εξευγενίσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος υποφέρει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο εξευγενισμός
κάποιου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αγάπη του για τον Θεό και τόσο μεγαλύτερο μέρος από
τη δύναμη του Θεού θα αποκαλυφθεί μέσα του. Αντιστρόφως, όσο μικρότερος είναι ο
εξευγενισμός που δέχεται κάποιος, τόσο λιγότερο θα μεγαλώσει η αγάπη του για τον Θεό και
τόσο λιγότερη δύναμη του Θεού θα αποκαλυφθεί μέσα του. Όσο μεγαλύτερος είναι ο
εξευγενισμός και ο πόνος αυτού του ανθρώπου και όσο μεγαλύτερο μαρτύριο βιώνει, τόσο πιο
μεγάλη θα γίνει και η αγάπη του για τον Θεό, τόσο πιο γνήσια θα γίνει η πίστη του στον Θεό
και τόσο πιο βαθιά θα είναι η γνώση του για τον Θεό. Στις εμπειρίες σου, θα δεις ανθρώπους
που υποφέρουν πολύ καθώς εξευγενίζονται, που αντιμετωπίζονται και πειθαρχούνται σε
μεγάλο βαθμό, και θα δεις ότι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι νιώθουν βαθιά αγάπη για τον Θεό
και έχουν πιο βαθιά και διεισδυτική γνώση γι’ Αυτόν. Όσοι δεν έχουν βιώσει την
αντιμετώπιση έχουν επιφανειακή γνώση και μπορούν μόνο να πουν: «Ο Θεός είναι τόσο
καλός, παρέχει χάρη στους ανθρώπους ώστε να μπορούν να Τον απολαμβάνουν». Αν οι
άνθρωποι έχουν βιώσει την αντιμετώπιση και την πειθαρχία, τότε είναι σε θέση να μιλούν για
την πραγματική γνώση για τον Θεό. Άρα όσο πιο θαυμαστό είναι το έργο του Θεού μέσα στον
άνθρωπο, τόσο πιο πολύτιμο και σημαντικό είναι. Όσο πιο ακατανόητο σου είναι και όσο πιο
ασύμβατο είναι με τις αντιλήψεις σου, τόσο περισσότερο μπορεί το έργο του Θεού να σε
κατακτήσει, να σε κερδίσει και να σε οδηγήσει στην τελείωση. Πόσο σπουδαίο είναι το έργο
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του Θεού! Αν ο Θεός δεν εξευγένιζε τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν δεν εργαζόταν
σύμφωνα με τη μέθοδο αυτήν, τότε το έργο Του θα ήταν ατελέσφορο και άνευ
σπουδαιότητας. Ειπώθηκε κατά το παρελθόν πως ο Θεός θα επέλεγε και θα κέρδιζε αυτήν την
ομάδα ανθρώπων, και θα τους ολοκλήρωνε κατά τις έσχατες ημέρες· αυτό έχει εξαιρετική
σπουδαιότητα. Όσο πιο μεγαλειώδες είναι το έργο που επιτελεί μέσα σας, τόσο πιο βαθιά και
αγνή είναι η αγάπη σας για τον Θεό. Όσο πιο μεγαλειώδες είναι το έργο του Θεού, τόσο πιο
ικανός είναι ο άνθρωπος να κατανοήσει κάτι από τη σοφία Του και τόσο πιο βαθιά είναι η
γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Κατά τις έσχατες ημέρες, τα έξι χιλιάδες χρόνια του σχεδίου
διαχείρισης του Θεού θα φτάσουν στο τέλος τους. Μπορεί όντως να τελειώσει έτσι εύκολα;
Μόλις κατακτήσει την ανθρωπότητα, θα έχει τελειώσει το έργο Του; Μπορεί να είναι τόσο
απλό; Οι άνθρωποι πράγματι φαντάζονται πως είναι τόσο απλό, ωστόσο αυτό που κάνει ο
Θεός δεν είναι τόσο απλό. Όποιο κι αν είναι το τμήμα του έργου του Θεού το οποίο θες να
αναφέρεις, είναι εξ ολοκλήρου ασύλληπτο για τον άνθρωπο. Αν μπορούσες να το συλλάβεις,
τότε το έργο του Θεού θα ήταν άνευ σπουδαιότητας ή αξίας. Το έργο που επιτελείται από τον
Θεό είναι ασύλληπτο. Βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις αντιλήψεις σου, ενώ όσο πιο
ασύμβατο είναι με τις αντιλήψεις σου, τόσο περισσότερο δείχνει πως το έργο του Θεού είναι
ουσιαστικό. Αν ήταν συμβατό με τις αντιλήψεις σου, τότε θα ήταν ανούσιο. Σήμερα, νιώθεις
πως το έργο του Θεού είναι τόσο θαυμαστό, ενώ όσο πιο θαυμαστό νιώθεις ότι είναι, τόσο
περισσότερο νιώθεις πως ο Θεός είναι ασύλληπτος και βλέπεις πόσο σπουδαίες είναι οι
πράξεις Του. Αν Αυτός εκτελούσε μονάχα κάποιο επιφανειακό, επιπόλαιο έργο για να
κατακτήσει τον άνθρωπο και δεν έκανε τίποτε άλλο κατόπιν, τότε ο άνθρωπος θα ήταν
ανίκανος να αντικρίσει τη σπουδαιότητα του έργου του Θεού. Παρόλο που δέχεσαι λίγο
εξευγενισμό τώρα, αυτός έχει τεράστιο όφελος για την ανάπτυξη της ζωής σου. Άρα είναι
απόλυτη ανάγκη να υποβληθείς σε τέτοιες κακουχίες. Σήμερα, δέχεσαι λίγο εξευγενισμό,
αλλά κατόπιν θα μπορείς πραγματικά να αντικρίσεις τις πράξεις του Θεού και στο τέλος θα
πεις: «Οι πράξεις του Θεού είναι τόσο θαυμαστές!» Αυτά θα είναι λόγια μέσα από την καρδιά
σου. Έχοντας βιώσει τον εξευγενισμό του Θεού για κάποιο διάστημα (τη δοκιμασία των
παρόχων υπηρεσιών και την περίοδο της παίδευσης), μερικοί άνθρωποι είπαν στο τέλος: «Το
να πιστεύεις στον Θεό είναι πραγματικά δύσκολο!» Το ότι χρησιμοποίησαν τις λέξεις
«πραγματικά δύσκολο» δείχνει πως οι πράξεις του Θεού είναι ασύλληπτες, πως το έργο του
Θεού διακατέχεται από μεγάλη σπουδαιότητα και αξία και πως το έργο Του αξίζει με το
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παραπάνω να χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης του ανθρώπου. Αν, αφότου Εγώ έχω εκτελέσει
τόσο πολύ έργο, εσύ δεν είχες την παραμικρή γνώση, θα εξακολουθούσε τότε το έργο Μου να
έχει αξία; Αυτό σε κάνει να πεις: «Η υπηρεσία στον Θεό είναι πραγματικά δύσκολη, οι
πράξεις του Θεού είναι τόσο θαυμαστές και ο Θεός είναι στ’ αλήθεια σοφός! Ο Θεός είναι
τόσο αξιαγάπητος!» Αν, αφότου έχεις υποβληθεί σε μια περίοδο εμπειριών, είσαι σε θέση να
πεις αυτά τα λόγια, τότε αποδεικνύεται πως έχεις κερδίσει το έργο του Θεού μέσα σου. Μια
μέρα, όταν θα διαδίδεις το ευαγγέλιο στο εξωτερικό και σε ρωτήσει κάποιος: «Πώς πάει η
πίστη σου στον Θεό;» θα είσαι σε θέση να πεις: «Οι ενέργειες του Θεού είναι τόσο
θαυμαστές!» Θα αισθανθεί πως τα λόγια σου εκφράζουν αληθινές εμπειρίες. Αυτό σημαίνει
όντως να καταθέτεις μαρτυρία. Θα πεις πως το έργο του Θεού είναι γεμάτο σοφία και πως το
έργο Του μέσα σου πράγματι σε έχει πείσει κι έχει κατακτήσει την καρδιά σου. Θα Τον
αγαπάς πάντα, επειδή αξίζει με το παραπάνω την αγάπη της ανθρωπότητας! Αν μπορείς να
μιλήσεις γι’ αυτά τα πράγματα, τότε θα μπορείς να συγκινήσεις τις καρδιές των ανθρώπων.
Όλα αυτά σημαίνουν να καταθέτει κανείς μαρτυρία. Αν είσαι σε θέση να καταθέτεις ηχηρή
μαρτυρία, να συγκινείς τους ανθρώπους μέχρι δακρύων, αυτό δείχνει πως είσαι στ’ αλήθεια
κάποιος που αγαπά τον Θεό, διότι είσαι σε θέση να καταθέτεις μαρτυρία περί της αγάπης για
τον Θεό, και μέσα από σένα, οι ενέργειες του Θεού μπορούν να κατατεθούν σε μαρτυρία.
Μέσω της μαρτυρίας σου, οδηγούνται κι άλλοι στο να αναζητήσουν το έργο του Θεού, να
βιώσουν το έργο του Θεού και θα είναι σε θέση να παραμείνουν σταθεροί σε όποιο
περιβάλλον κι αν βιώνουν εμπειρίες. Αυτός είναι ο μόνος γνήσιος τρόπος για να καταθέσει
κανείς μαρτυρία, κι αυτό ακριβώς απαιτείται από εσένα τώρα. Θα πρέπει να δεις πως το έργο
του Θεού είναι εξαιρετικά πολύτιμο και αξίζει την ιδιαίτερη εκτίμηση των ανθρώπων και πως
ο Θεός είναι τόσο πολύτιμος και τόσο άφθονος. Μπορεί όχι μόνο να μιλήσει, αλλά και να
κρίνει τους ανθρώπους, να εξευγενίσει τις καρδιές τους, να τους φέρει απόλαυση, να τους
κερδίσει, να τους κατακτήσει και να τους οδηγήσει στην τελείωση. Από την εμπειρία σου θα
δεις πως ο Θεός είναι πολύ αξιαγάπητος. Άρα πόσο αγαπάς τον Θεό τώρα; Μπορείς όντως να
πεις αυτά τα πράγματα από καρδιάς; Όταν θα είσαι σε θέση να εκφράσεις αυτά τα λόγια από
τα βάθη της καρδιάς σου, τότε θα είσαι σε θέση να καταθέσεις μαρτυρία. Μόλις η εμπειρία
σου φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο, θα είσαι ικανός να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό και θα έχεις τα
προσόντα να το κάνεις. Αν δεν φτάσεις σ’ αυτό το επίπεδο κατά την εμπειρία σου, τότε θα
απέχεις ακόμα πολύ. Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να εκδηλώνουν αδυναμίες κατά τη
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διαδικασία του εξευγενισμού, αλλά μετά τον εξευγενισμό, θα πρέπει να είσαι σε θέση να πεις:
«Ο Θεός είναι τόσο σοφός στο έργο Του!» Αν μπορέσεις στ’ αλήθεια να επιτύχεις την
πρακτική κατανόηση αυτής της φράσης, τότε θα αποκτήσεις κάτι πολύτιμο και η εμπειρία
σου θα έχει αξία.
Τι θα πρέπει να επιδιώκεις τώρα; Αυτά που πρέπει να αναζητάς τώρα είναι τα εξής: Αν
είσαι ικανός ή όχι να καταθέσεις μαρτυρία για το έργο του Θεού, αν είσαι σε θέση ή όχι να
γίνεις μαρτυρία και εκδήλωση του Θεού και αν είσαι κατάλληλος ή όχι να χρησιμοποιηθείς
απ’ Αυτόν. Πόσο έργο έχει εκτελέσει πραγματικά ο Θεός μέσα σου; Πόσο έχεις δει, πόσο έχεις
αγγίξει; Πόσο έχεις βιώσει και γευτεί; Ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σε έχει δοκιμάσει,
αντιμετωπίσει ή πειθαρχήσει, οι ενέργειες και το έργο Του έχουν επιτελεστεί πάνω σου. Μα
ως πιστός στον Θεό και ως κάποιος που είναι πρόθυμος να επιδιώξει να οδηγηθεί στην
τελείωση απ’ Αυτόν, είσαι σε θέση να καταθέσεις μαρτυρία για το έργο του Θεού βάσει της
πρακτικής εμπειρίας σου; Μπορείς να βιώσεις τον λόγο του Θεού μέσω της πρακτικής
εμπειρίας σου; Είσαι σε θέση να παρέχεις στους άλλους μέσω της δικής σου πρακτικής
εμπειρίας και να δαπανάς όλη τη ζωή σου για να καταθέτεις μαρτυρία για το έργο του Θεού;
Για να καταθέτεις μαρτυρία για το έργο του Θεού πρέπει να στηρίζεσαι στις εμπειρίες σου, τις
γνώσεις σου και το τίμημα που έχεις πληρώσει. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να ικανοποιήσεις το
θέλημά Του. Είσαι κάποιος που καταθέτει μαρτυρία για το έργο του Θεού; Έχεις αυτήν τη
φιλοδοξία; Αν είσαι σε θέση να καταθέσεις μαρτυρία για το όνομά Του και, ακόμη
περισσότερο, για το έργο Του και αν μπορείς να βιώσεις την εικόνα που Αυτός απαιτεί από
τον λαό Του, τότε είσαι μάρτυρας για τον Θεό. Πώς καταθέτεις ουσιαστικά μαρτυρία για τον
Θεό; Με το να αναζητάς και να λαχταράς να βιώσεις τον λόγο του Θεού, και με το να
καταθέτεις μαρτυρία με τα λόγια σου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
γνωρίσουν το έργο Του και να δουν τις ενέργειές Του. Αν πράγματι αναζητάς όλα τα
παραπάνω, τότε ο Θεός θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Αν το μόνο που αναζητάς είναι να
τελειωθείς από τον Θεό και στο τέλος να ευλογηθείς, τότε η οπτική της πίστης σου στον Θεό
δεν είναι αγνή. Θα πρέπει να επιδιώκεις το πώς θα δεις τις πράξεις του Θεού στην πραγματική
ζωή, το πώς θα Τον ικανοποιήσεις όταν σου αποκαλύψει το θέλημά Του, και να αναζητάς το
πώς οφείλεις να καταθέσεις μαρτυρία για τη θαυμαστότητα και τη σοφία Του και το πώς θα
καταθέσεις μαρτυρία για το πώς σε πειθαρχεί και σε αντιμετωπίζει Αυτός. Όλα αυτά είναι
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πράγματα που θα πρέπει να συλλογίζεσαι τώρα. Αν η αγάπη σου για τον Θεό υφίσταται
αποκλειστικά για να συμμετάσχεις στη δόξα του Θεού αφού σε οδηγήσει στην τελείωση, τότε
παραμένει ανεπαρκής και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Θεού. Πρέπει να
μπορείς να καταθέτεις μαρτυρία για το έργο του Θεού, να ικανοποιείς τις απαιτήσεις Του και
να βιώνεις το έργο που έχει εκτελέσει Αυτός πάνω στους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο. Είτε
πρόκειται για πόνο, για δάκρυα είτε για στενοχώρια, πρέπει να τα βιώνεις όλα αυτά στην
άσκησή σου. Όλα αυτά έχουν στόχο να σε οδηγήσουν στην τελείωση ως κάποιον που
καταθέτει μαρτυρία για τον Θεό. Τι είναι αυτό ακριβώς που σε αναγκάζει τώρα να υποφέρεις
και να αναζητάς την τελείωση; Το ότι υποφέρεις τώρα γίνεται πράγματι για χάρη της αγάπης
για τον Θεό και της κατάθεσης μαρτυρίας γι’ Αυτόν; Ή υποφέρεις για χάρη των ευλογιών της
σάρκας, για τις μελλοντικές προοπτικές και τη μοίρα σου; Όλες οι προθέσεις, τα κίνητρα και
οι στόχοι που επιδιώκεις πρέπει να διορθωθούν και δεν μπορούν να καθοδηγούνται από τη
δική σου βούληση. Αν ένας άνθρωπος αναζητά την τελείωση για να δεχτεί ευλογίες και να
βασιλέψει στην εξουσία, ενώ ένας άλλος επιδιώκει την τελείωση για να ικανοποιήσει τον Θεό,
ώστε να καταθέσει πρακτική μαρτυρία στο έργο του Θεού, ποιο από τα δύο θα επέλεγες να
επιδιώξεις; Αν επέλεγες το πρώτο, τότε θα απείχες ακόμη πολύ από τα πρότυπα του Θεού.
Είπα κάποτε ότι οι ενέργειές Μου θα γίνονταν γνωστές σε ολόκληρο το σύμπαν και πως θα
βασίλευα στο σύμπαν ως Βασιλιάς. Από την άλλη, αυτό με το οποίο έχετε επιφορτιστεί είναι
να βγείτε έξω και να καταθέσετε μαρτυρία στο έργο του Θεού, όχι να γίνετε βασιλιάδες και να
εμφανιστείτε σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Ας γεμίσουν οι πράξεις του Θεού ολόκληρο το σύμπαν
και το στερέωμα. Ας τις δουν και ας τις αναγνωρίσουν όλοι. Αυτά τα λόγια εκφράζονται σε
σχέση με τον Θεό τον ίδιο κι αυτό που θα πρέπει να κάνουν τα ανθρώπινα όντα είναι να
καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό. Πόσα γνωρίζεις τώρα για τον Θεό; Για πόσα σχετικά με
τον Θεό μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία; Ποιος είναι ο σκοπός της τελείωσης του ανθρώπου
από τον Θεό; Μόλις καταλάβεις το θέλημα του Θεού, πώς θα πρέπει να δείξεις ενδιαφέρον για
το θέλημά Του; Αν είσαι πρόθυμος να οδηγηθείς στην τελείωση και να καταθέσεις μαρτυρία
για το έργο του Θεού μέσω όσων βιώνεις, αν αυτή είναι η κινητήρια δύναμή σου, τότε τίποτε
δεν είναι υπερβολικά δύσκολο. Αυτό που χρειάζονται τώρα οι άνθρωποι είναι πίστη. Αν αυτή
είναι η κινητήρια δύναμή σου, τότε είναι εύκολο να αποχωριστείς κάθε αρνητικότητα,
παθητικότητα, νωθρότητα, καθώς και οποιεσδήποτε αντιλήψεις της σάρκας, φιλοσοφίες για
τη ζωή, επαναστατικές διαθέσεις, συναισθήματα και ούτω καθεξής.
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Όταν οι άνθρωποι υποβάλλονται σε δοκιμασίες, είναι φυσιολογικό να είναι αδύναμοι, ή
να έχουν αρνητικότητα μέσα τους, ή να στερούνται διαύγειας όσον αφορά το θέλημα του
Θεού ή το μονοπάτι άσκησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να έχεις πίστη στο
έργο του Θεού και να μην Τον αρνείσαι, όπως ακριβώς έκανε κι ο Ιώβ. Παρόλο που ο Ιώβ
ήταν αδύναμος και αναθεμάτισε την ημέρα που γεννήθηκε, δεν αρνήθηκε πως τα πάντα στην
ανθρώπινη ζωή τα παρείχε ο Ιεχωβά και πως ο Ιεχωβά είναι, επίσης, Αυτός που μπορούσε να
τα πάρει όλα πίσω. Όπως κι αν δοκιμάστηκε, διατήρησε την πίστη του. Κατά την εμπειρία
σου, όποιο κι αν είναι το είδος εξευγενισμού στο οποίο υποβάλλεσαι μέσω του λόγου του
Θεού, αυτό το οποίο ο Θεός απαιτεί από τους ανθρώπους είναι, εν συντομία, η πίστη τους και
η αγάπη τους γι’ Αυτόν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός οδηγεί στην τελείωση την πίστη, την
αγάπη και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ο Θεός επιτελεί το έργο της τελείωσης πάνω στους
ανθρώπους και αυτοί δεν μπορούν να το δουν ή να το νιώσουν· υπό αυτές τις συνθήκες,
απαιτείται η πίστη σου. Η πίστη των ανθρώπων απαιτείται όταν κάτι δεν είναι ορατό δια του
γυμνού οφθαλμού. Η πίστη σου απαιτείται όταν δεν μπορείς να αποχωριστείς τις ίδιες σου τις
αντιλήψεις. Όταν δεν έχεις διαύγεια σχετικά με το έργο του Θεού, αυτό που απαιτείται από
σένα είναι να έχεις πίστη και να τηρείς σθεναρή στάση και να παραμένεις σταθερός στη
μαρτυρία σου. Όταν ο Ιώβ έφτασε σ’ αυτό το σημείο, ο Θεός τού εμφανίστηκε και του μίλησε.
Τουτέστιν, μόνο μέσα από την πίστη σου θα είσαι σε θέση να δεις τον Θεό και όταν έχεις
πίστη θα σε οδηγήσει ο Θεός στην τελείωση. Χωρίς πίστη, Αυτός δεν θα μπορεί να το κάνει
αυτό. Ο Θεός θα σου παράσχει ό,τι ελπίζεις να αποκτήσεις. Αν δεν έχεις πίστη, τότε δεν θα
μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση και δεν θα είσαι σε θέση να δεις τις ενέργειες του
Θεού, πόσο μάλλον να δεις την παντοδυναμία Του. Όταν έχεις πίστη ώστε να δεις τις
ενέργειές Του κατά την πρακτική σου εμπειρία, τότε ο Θεός θα σου εμφανιστεί, θα σε
διαφωτίσει και θα σε καθοδηγήσει εκ των έσω. Χωρίς την πίστη αυτήν, ο Θεός δεν θα είναι σε
θέση να το κάνει αυτό. Αν έχεις χάσει την ελπίδα σου στον Θεό, πώς θα είσαι σε θέση να
βιώσεις το έργο Του; Επομένως, μόνο όταν έχεις πίστη και δεν τρέφεις αμφιβολίες για τον
Θεό, μόνο όταν έχεις πραγματική πίστη σ’ Αυτόν ό,τι κι αν κάνει Αυτός, μόνο τότε θα σε
διαφωτίσει και θα σε φωτίσει μέσα από τις εμπειρίες σου, και τότε μόνο θα είσαι σε θέση να
δεις τις ενέργειές Του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω της πίστης. Η πίστη έρχεται μόνο μέσα
από τον εξευγενισμό. Ελλείψει εξευγενισμού, η πίστη δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Σε τι
αναφέρεται η λέξη «πίστη»; Πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα
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πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι, όταν το έργο
του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες, όταν είναι πέραν της ανθρώπινης
αντίληψης. Γι’ αυτήν την πίστη μιλώ Εγώ. Οι άνθρωποι χρειάζονται πίστη σε καιρούς
κακουχίας και εξευγενισμού, ενώ την πίστη ακολουθεί ο εξευγενισμός· εξευγενισμός και
πίστη συνιστούν αναπόσπαστο σύνολο. Όπως κι αν εργάζεται ο Θεός κι όπως κι αν είναι το
περιβάλλον σου, εσύ είσαι σε θέση να επιδιώκεις τη ζωή και να αναζητάς την αλήθεια, καθώς
και να επιζητάς να γνωρίσεις το έργο του Θεού, και κατανοείς τις ενέργειές Του και είσαι σε
θέση να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια. Αν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις αληθινή
πίστη, κι αυτό δείχνει πως δεν έχεις χάσει την πίστη σου στον Θεό. Έχεις αληθινή πίστη στον
Θεό μόνο αν είσαι σε θέση να εμμένεις στην επιδίωξη της αλήθειας μέσω του εξευγενισμού,
αν είσαι σε θέση να αγαπάς αληθινά τον Θεό και δεν σου δημιουργούνται αμφιβολίες γι’
Αυτόν, αν ό,τι και αν κάνει Αυτός, εσύ εξακολουθείς να κάνεις πράξη την αλήθεια για να Τον
ικανοποιείς και αν είσαι σε θέση να αναζητάς εις βάθος το θέλημά Του, καθώς και να
ενδιαφέρεσαι για το θέλημά Του. Στο παρελθόν, όταν ο Θεός είπε πως θα βασίλευες ως
βασιλιάς, Τον αγάπησες, κι όταν σου φανερώθηκε ανοιχτά, Τον επιδίωξες. Τώρα, όμως, ο
Θεός είναι κρυμμένος, δεν μπορείς να Τον δεις κι έχεις βρεθεί σε μπελάδες —τώρα, λοιπόν,
χάνεις την ελπίδα σου στον Θεό; Άρα πρέπει πάντοτε να επιδιώκεις τη ζωή και να επιζητάς να
ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει γνήσια πίστη και είναι το πιο αληθινό και
το πιο όμορφο είδος αγάπης.
Κατά το παρελθόν, όλοι οι άνθρωποι προσέρχονταν ενώπιον του Θεού για να πάρουν τις
αποφάσεις τους, λέγοντας: «Ακόμη κι αν κανένας άλλος δεν αγαπάει τον Θεό, εγώ πρέπει να
Τον αγαπώ». Τώρα, όμως, ο εξευγενισμός έρχεται πάνω σου, κι εφόσον αυτό δεν συνάδει με
τις αντιλήψεις σου, χάνεις την πίστη σου στον Θεό. Είναι αυτή γνήσια αγάπη; Έχεις διαβάσει
πολλές φορές για τις πράξεις του Ιώβ —τις έχεις ξεχάσει; Η αληθινή αγάπη μπορεί να
διαμορφωθεί μόνο μέσα από την πίστη. Αναπτύσσεις πραγματική αγάπη για τον Θεό μέσω
των εξευγενισμών στους οποίους υποβάλλεσαι, και μέσω της ίδιας της πίστης σου είσαι σε
θέση να ενδιαφερθείς για το θέλημα του Θεού στις πρακτικές εμπειρίες σου, και μέσω της
ίδιας της πίστης απαρνείσαι τη δική σου σάρκα και επιδιώκεις τη ζωή. Αυτό θα πρέπει να
κάνουν οι άνθρωποι. Αν το κάνεις αυτό, τότε θα είσαι σε θέση να δεις τις ενέργειες του Θεού,
αλλά αν στερείσαι πίστης, δεν θα είσαι σε θέση να δεις τις ενέργειες του Θεού ή να βιώσεις το
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έργο Του. Αν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει και να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, τότε
πρέπει να διακατέχεσαι από όλα αυτά: τη θέληση να υποφέρεις, πίστη, αντοχή, υπακοή,
καθώς και την ικανότητα να βιώνεις το έργο του Θεού, να κατανοείς το θέλημά Του, να
ενδιαφέρεσαι για τη θλίψη Του και ούτω καθεξής. Η τελείωση κάποιου δεν είναι εύκολη, και
κάθε εξευγενισμός που βιώνεις απαιτεί την πίστη και την αγάπη σου. Αν θέλεις να τελειωθείς
από τον Θεό, δεν αρκεί το να σπεύσεις εμπρός στο μονοπάτι ούτε αρκεί απλώς να δαπανάς
τον εαυτό σου για τον Θεό. Πρέπει να κατέχεις πολλά πράγματα για να μπορέσεις να γίνεις
κάποιος που τελειώνεται από τον Θεό. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με βάσανα, πρέπει να είσαι
σε θέση να παραμερίζεις το ενδιαφέρον για τη σάρκα και να μην κάνεις παράπονα κατά του
Θεού. Όταν ο Θεός σού κρύβεται, πρέπει να είσαι σε θέση να έχεις την πίστη να Τον
ακολουθείς, να διατηρείς την πρότερη αγάπη σου χωρίς να την αφήνεις να εξασθενήσει ή να
εξαφανιστεί. Ό,τι κι αν κάνει ο Θεός, εσύ πρέπει να υποτάσσεσαι στο σχέδιό Του και να είσαι
προετοιμασμένος να καταραστείς την ίδια σου τη σάρκα αντί να κάνεις παράπονα εναντίον
Του. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με δοκιμασίες, πρέπει να ικανοποιείς τον Θεό, παρόλο που
μπορεί να κλαις πικρά ή να διστάζεις να αποχωριστείς κάποιο αγαπημένο σου αντικείμενο.
Αυτή μόνο είναι αληθινή αγάπη και πίστη. Όποιο κι αν είναι το πραγματικό σου ανάστημα,
πρέπει πρώτα να κατέχεις και τη θέληση να υποστείς κακουχίες αλλά και αληθινή πίστη, και
πρέπει, επίσης, να έχεις τη θέληση να απαρνηθείς τη σάρκα. Θα πρέπει να είσαι πρόθυμος να
υπομείνεις προσωπικές κακουχίες και να υποστείς απώλειες όσον αφορά τα προσωπικά σου
συμφέροντα προκειμένου να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Επιπλέον, πρέπει να είσαι
ικανός να νιώθεις τύψεις για τον εαυτό σου μέσα σου: Στο παρελθόν, δεν μπόρεσες να
ικανοποιήσεις τον Θεό, και τώρα μπορείς να νιώθεις τύψεις για τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να
υστερείς σε καμιά από αυτές τις πτυχές —μέσω των πραγμάτων αυτών θα σε οδηγήσει στην
τελείωση ο Θεός. Αν δεν μπορείς να πληροίς αυτά τα κριτήρια, τότε δεν μπορείς να
τελειωθείς.
Κάποιος που υπηρετεί τον Θεό δεν θα πρέπει να ξέρει μόνο πώς να υποφέρει για χάρη
Του. Θα πρέπει, πολύ περισσότερο, να καταλάβει πως η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στην
επιδίωξη της αγάπης για τον Θεό. Ο Θεός δεν σε χρησιμοποιεί μόνο για να σε εξευγενίσει ή
για να σε κάνει να υποφέρεις, αλλά αντιθέτως, σε χρησιμοποιεί για να γνωρίσεις τις ενέργειές
Του, να γνωρίσεις την πραγματική σημασία της ανθρώπινης ζωής και, ειδικότερα, για να
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μάθεις πως το να υπηρετείς τον Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να βιώνεις το έργο του
Θεού δεν έχει να κάνει με το να απολαμβάνεις χάρη, αλλά αντιθέτως με το να υποφέρεις λόγω
της αγάπης σου γι’ Αυτόν. Εφόσον απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, πρέπει να απολαμβάνεις
και την παίδευσή Του· πρέπει να τα βιώσεις όλα αυτά. Μπορείς να βιώσεις τη διαφώτιση του
Θεού μέσα σου, όπως και τον τρόπο με τον οποίο σε αντιμετωπίζει και σε κρίνει. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η εμπειρία σου θα είναι ολοκληρωμένη. Ο Θεός έχει επιτελέσει πάνω σου το έργο
της κρίσης και της παίδευσης. Ο λόγος του Θεού σε έχει αντιμετωπίσει, και όχι μόνο.
Επιπλέον, σε έχει διαφωτίσει και σε έχει φωτίσει. Όταν είσαι αρνητικός και αδύναμος, ο Θεός
ανησυχεί για σένα. Ολόκληρο το έργο αυτό γίνεται για να σε κάνει να δεις πως όλα όσα
αφορούν τον άνθρωπο βρίσκονται εντός των ενορχηστρώσεων του Θεού. Μπορεί να νομίζεις
πως το να πιστεύεις στον Θεό έχει να κάνει με το να υποφέρεις ή να κάνεις κάθε λογής
πράγματα γι’ Αυτόν· ίσως νομίζεις ότι η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να ηρεμήσει η σάρκα
σου ή να κυλίσουν όλα ομαλά στη ζωή σου, ή να είσαι άνετος και ήρεμος παντού. Εντούτοις,
κανένα απ’ αυτά δεν αποτελεί σκοπό που θα πρέπει να ενσωματώνουν οι άνθρωποι στην
πίστη τους στον Θεό. Αν πιστεύεις για χάρη αυτών των σκοπών, τότε η οπτική σου είναι
εσφαλμένη και, απλούστατα, είναι αδύνατον τελειωθείς. Οι ενέργειες του Θεού, η δίκαιη
διάθεσή Του, η σοφία Του, ο λόγος Του, η θαυμαστότητα και η ακαταληπτότητά Του είναι όλα
πράγματα που οφείλουν να κατανοήσουν οι άνθρωποι. Αφού τα κατανοήσεις αυτά, θα πρέπει
να χρησιμοποιήσεις αυτήν την κατανόηση για να απαλλαγείς από όλες τις προσωπικές σου
απαιτήσεις, ελπίδες και αντιλήψεις μέσα σου. Μόνο εξαλείφοντας τα παραπάνω μπορείς να
πληροίς τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Θεός και μόνο κάνοντας αυτά μπορείς να αποκτήσεις
ζωή και να ικανοποιείς τον Θεό. Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να Τον ικανοποιεί κανείς
και να βιώνει τη διάθεση που Αυτός απαιτεί, έτσι ώστε οι ενέργειες και η δόξα Του να
εκδηλωθούν μέσω αυτής της ομάδας ανάξιων ανθρώπων. Αυτή είναι η σωστή οπτική για να
πιστεύει κανείς στον Θεό, καθώς και ο στόχος που θα πρέπει να επιδιώκεις. Θα πρέπει να
πιστεύεις στον Θεό απ’ τη σωστή σκοπιά και να επιζητάς να λαμβάνεις τον λόγο του Θεού.
Πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, να είσαι σε θέση να βιώνεις την αλήθεια και,
ειδικότερα, να μπορείς να δεις τις πρακτικές Του πράξεις, τις υπέροχες πράξεις Του σε όλο το
σύμπαν, καθώς και το πρακτικό έργο που Αυτός επιτελεί στη σάρκα. Μέσω των πραγματικών
τους εμπειριών, οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν με ποιον ακριβώς τρόπο εκτελεί ο Θεός
έργο πάνω τους και ποιο είναι το θέλημά Του γι’ αυτούς. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό να
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εξαλειφθεί η διεφθαρμένη σατανική διάθεση των ανθρώπων. Αφού εξαλείψεις όλη την
ακαθαρσία και την αδικία μέσα σου, αφού απαλλαγείς από τις λαθεμένες σου προθέσεις και
αναπτύξεις αληθινή πίστη στον Θεό —μόνο έχοντας πραγματική πίστη μπορείς να αγαπήσεις
αληθινά τον Θεό. Μόνο με βάση την πίστη σου στον Θεό μπορείς να Τον αγαπήσεις αληθινά.
Μπορείς να καταφέρεις να αγαπήσεις τον Θεό χωρίς να πιστεύεις σ’ Αυτόν; Εφόσον πιστεύεις
στον Θεό, δεν μπορείς να είσαι συγκεχυμένος στην πίστη σου. Κάποιοι άνθρωποι γεμίζουν
σθένος όταν βλέπουν πως η πίστη στον Θεό θα τους αποφέρει ευλογίες, ωστόσο χάνουν πάσα
ενέργεια τη στιγμή που βλέπουν πως πρέπει να υποστούν εξευγενισμούς. Είναι αυτό πίστη
στον Θεό; Εν τέλει, πρέπει να επιτύχεις ολοκληρωμένη και απόλυτη υπακοή ενώπιον του
Θεού στην πίστη σου. Πιστεύεις στον Θεό αλλά εξακολουθείς να έχεις απαιτήσεις απ’ Αυτόν,
έχεις πολλές θρησκευτικές αντιλήψεις που δεν μπορείς να αφήσεις πίσω, προσωπικά
συμφέροντα που δεν μπορείς να αποχωριστείς, και παρόλα αυτά εξακολουθείς να αναζητάς
ευλογίες της σάρκας και θέλεις ο Θεός να σώσει τη σάρκα σου, να σώσει την ψυχή σου —όλα
αυτά είναι συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν εσφαλμένη οπτική. Παρόλο που οι άνθρωποι
με θρησκευτικές πεποιθήσεις έχουν πίστη στον Θεό, δεν επιδιώκουν αλλαγή διάθεσης και δεν
επιδιώκουν να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά αντιθέτως, επιζητούν μόνο τα συμφέροντα της
σάρκας τους. Πολλοί ανάμεσά σας έχουν πίστη που εμπίπτει στην κατηγορία των
θρησκευτικών πεποιθήσεων· αυτή δεν συνιστά αληθινή πίστη στον Θεό. Για να πιστέψουν
στον Θεό οι άνθρωποι πρέπει να κατέχουν καρδιά που είναι έτοιμη να υποφέρει γι’ Αυτόν και
τη θέληση να παραδοθούν. Αν δεν πληρούν τις δύο αυτές προϋποθέσεις, η πίστη τους στον
Θεό δεν είναι έγκυρη και δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν αλλαγή στη διάθεσή τους. Μόνο
οι άνθρωποι που επιδιώκουν πραγματικά την αλήθεια, αναζητούν τη γνώση για τον Θεό και
επιδιώκουν τη ζωή είναι αυτοί που πιστεύουν αληθινά στον Θεό.
Όταν έρθουν πάνω σου δοκιμασίες, πώς θα εφαρμόσεις το έργο του Θεού στην
αντιμετώπισή τους; Θα είσαι αρνητικός ή θα καταλάβεις τη δοκιμασία και τον εξευγενισμό
της ανθρωπότητας από τον Θεό από θετική σκοπιά; Τι θα κερδίσεις μέσω των δοκιμασιών και
των εξευγενισμών του Θεού; Θα μεγαλώσει η αγάπη σου για τον Θεό; Όταν υποβάλλεσαι σε
εξευγενισμό, θα είσαι σε θέση να εφαρμόσεις τις δοκιμασίες του Ιώβ και να αλληλεπιδράσεις
σοβαρά με το έργο που κάνει ο Θεός μέσα σου; Θα μπορέσεις να δεις πώς δοκιμάζει ο Θεός
την ανθρωπότητα μέσω των δοκιμασιών του Ιώβ; Τι είδους έμπνευση μπορούν να σου
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προσφέρουν οι δοκιμασίες του Ιώβ; Θα είσαι πρόθυμος να καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό
εν μέσω των εξευγενισμών σου ή θα θέλεις να ικανοποιήσεις τη σάρκα σε ένα άνετο
περιβάλλον; Ποια είναι πραγματικά η οπτική σου για την πίστη στον Θεό; Πιστεύεις
πράγματι για χάρη Του κι όχι για χάρη της σάρκας; Έχεις, πράγματι, κάποιον στόχο, τον
οποίο επιδιώκεις κατά την αναζήτησή σου; Είσαι πρόθυμος να υποβληθείς σε εξευγενισμούς
για να μπορέσεις να τελειωθείς από τον Θεό ή θα προτιμούσες να σε παιδεύσει και να σε
καταραστεί ο Θεός; Ποια είναι πράγματι η άποψή σου για το θέμα της κατάθεσης μαρτυρίας
για τον Θεό; Τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα για να
καταθέσουν πραγματική μαρτυρία για τον Θεό; Εφόσον ο πρακτικός Θεός έχει αποκαλύψει
τόσο πολλά κατά το πραγματικό έργο Του μέσα σου, γιατί σκέφτεσαι διαρκώς να φύγεις;
Πιστεύεις στον Θεό για χάρη του Θεού; Οι περισσότεροι από εσάς πιστεύετε εν μέρει γιατί
κάνετε υπολογισμούς για λογαριασμό σας, για την επιδίωξη του προσωπικού σας οφέλους.
Πολλοί λίγοι πιστεύουν στον Θεό για χάρη του Θεού· δεν συνιστά αυτό παρακοή;
Το έργο του εξευγενισμού αποσκοπεί κυρίως στο να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη
των ανθρώπων. Στο τέλος, αυτό που επιτυγχάνεται είναι να φτάσεις σε μια κατάσταση όπου
θέλεις να φύγεις αλλά, ταυτόχρονα δεν μπορείς. Κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι
ικανοί να έχουν πίστη, παρόλο που στερούνται και της παραμικρής ελπίδας· και οι άνθρωποι
δεν έχουν πια ελπίδες για τις ίδιες τους τις μελλοντικές προοπτικές. Μόνο εκείνη τη στιγμή θα
ολοκληρωθεί ο εξευγενισμός από τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει ακόμη στο στάδιο να
ταλαντεύεται μεταξύ ζωής και θανάτου και δεν έχει γευτεί τον θάνατο, άρα ο εξευγενισμός
δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμη κι εκείνοι που βρίσκονταν στο στάδιο των παρόχων
υπηρεσιών δεν είχαν εξευγενιστεί στον υπέρτατο βαθμό. Ο Ιώβ υποβλήθηκε σε ακραίο
εξευγενισμό και δεν είχε πού να στηριχτεί. Οι άνθρωποι πρέπει να υποβάλλονται σε
εξευγενισμούς έως του σημείου που δεν έχουν καμία ελπίδα και πουθενά να στηριχτούν —
μόνο αυτός είναι αληθινός εξευγενισμός. Κατά την εποχή των παρόχων υπηρεσιών, αν η
καρδιά σου ήταν πάντα γαλήνια ενώπιον του Θεού και αν, ό,τι κι αν έκανε Αυτός και όποιο κι
αν ήταν το θέλημά Του για εσένα, εσύ πάντοτε υπάκουγες στις διευθετήσεις Του, τότε στο
τέλος θα καταλάβαινες όλα όσα είχε κάνει ο Θεός. Υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Ιώβ και
ταυτόχρονα υποβάλλεσαι στις δοκιμασίες του Πέτρου. Όταν ο Ιώβ δοκιμάστηκε, παρέμεινε
ακλόνητος στη μαρτυρία του και στο τέλος τού αποκαλύφθηκε ο Ιεχωβά. Μόνο αφού
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παρέμεινε ακλόνητος στη μαρτυρία του ήταν άξιος να δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί
λέγεται: «Εγώ κρύβομαι από τη γη της ακαθαρσίας, αλλά φανερώνομαι στην άγια βασιλεία»;
Αυτό σημαίνει πως μόνο όταν είσαι άγιος και παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου
μπορείς να έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν δεν μπορείς να
παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου γι’ Αυτόν, δεν έχεις την αξιοπρέπεια να δεις το
πρόσωπό Του. Αν υποχωρήσεις ή κάνεις παράπονα κατά του Θεού εν όψει των εξευγενισμών,
αποτυγχάνοντας έτσι να παραμείνεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου γι’ Αυτόν και καταντώντας
περίγελος του Σατανά, τότε δεν θα κερδίσεις την εμφάνιση του Θεού. Αν είσαι σαν τον Ιώβ,
που εν μέσω των δοκιμασιών καταράστηκε την ίδια του τη σάρκα, δεν έκανε παράπονα κατά
του Θεού και ήταν σε θέση να νιώθει απέχθεια για την ίδια του τη σάρκα δίχως να
παραπονεθεί ή να αμαρτήσει μέσω του λόγου του, τότε θα παραμείνεις ακλόνητος στη
μαρτυρία σου. Όταν υποβάλλεσαι σε ορισμένο βαθμό εξευγενισμού και εξακολουθείς να
μπορείς να είσαι σαν τον Ιώβ, πλήρως υπάκουος ενώπιον του Θεού και δίχως άλλες
απαιτήσεις απ’ Αυτόν ή τις δικές σου αντιλήψεις, τότε ο Θεός θα σου εμφανιστεί. Τώρα ο
Θεός δεν σου εμφανίζεται, επειδή έχεις πάρα πολλές δικές σου αντιλήψεις, προσωπικές
προκαταλήψεις, εγωιστικές σκέψεις, ατομικές απαιτήσεις, συμφέροντα της σάρκας, και δεν
είσαι άξιος να δεις το πρόσωπό Του. Αν έβλεπες τον Θεό, θα Τον μετρούσες μέσω των δικών
σου αντιλήψεων, και τότε εσύ θα ήσουν αυτός που θα Τον σταύρωνε. Αν σε βρουν πολλά
πράγματα που δεν συνάδουν με τις αντιλήψεις σου, κι όμως είσαι σε θέση να τα παραμερίσεις
και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσω των πραγμάτων αυτών, και αν, εν μέσω των
εξευγενισμών, αποκαλύψεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό, τότε έτσι
παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Αν το σπιτικό σου είναι ήρεμο, απολαμβάνεις τις
ανέσεις της σάρκας, δεν σε διώκει κανείς, και οι αδελφοί και οι αδελφές σου στην εκκλησία σε
υπακούν, μπορείς, τότε, να επιδείξεις ότι η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη για τον Θεό;
Μπορούν αυτές οι συνθήκες να σε εξευγενίσουν; Μόνο μέσω του εξευγενισμού μπορεί να
φανεί η αγάπη σου για τον Θεό και μόνο μέσω συμβάντων που δεν συνάδουν με τις
αντιλήψεις σου μπορείς να τελειωθείς. Με τη βοήθεια πολλών αντιθετικών και αρνητικών
πραγμάτων, και επιστρατεύοντας κάθε λογής εκδηλώσεις του Σατανά —τις ενέργειες, τις
κατηγορίες, τις ενοχλήσεις και τις απάτες του— ο Θεός σού δείχνει ξεκάθαρα το
αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά και μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί στην τελείωση την
ικανότητά σου να διακρίνεις τον Σατανά, έτσι ώστε να τον μισήσεις και να τον απαρνηθείς.
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Οι πολλές εμπειρίες αποτυχίας και αδυναμίας σου, οι στιγμές αρνητικότητάς σου, μπορεί
να ειπωθεί πως είναι όλα δοκιμασίες του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πάντα προέρχονται
από τον Θεό και όλα τα πράγματα και τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια Του. Είτε αποτύχεις
είτε είσαι αδύναμος και παραπατήσεις, τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό και βρίσκονται υπό
τον έλεγχό Του. Από την πλευρά του Θεού, αυτό αποτελεί δοκιμασία για εσένα και αν δεν
μπορέσεις να το αναγνωρίσεις, θα γίνει πειρασμός. Υπάρχουν δύο ειδών καταστάσεις που θα
πρέπει να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι: Η μία προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και η άλλη
προέρχεται πιθανώς από τον Σατανά. Στη μία κατάσταση, το Άγιο Πνεύμα σε φωτίζει και σου
δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να αισθανθείς απέχθεια και τύψεις για τον
εαυτό σου και να μπορείς να νιώσεις γνήσια αγάπη για τον Θεό, να βάλεις σκοπό να Τον
ικανοποιήσεις. Στην άλλη κατάσταση, γνωρίζεις τον εαυτό σου, αλλά είσαι αρνητικός και
αδύναμος. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως αυτή η κατάσταση είναι ο εξευγενισμός του Θεού,
καθώς και ο πειρασμός του Σατανά. Αν αναγνωρίζεις πως αυτή είναι η σωτηρία σου από τον
Θεό και αν νιώθεις πως πλέον Του είσαι εξαιρετικά υπόχρεος, και αν εφεξής προσπαθείς να
Του το ανταποδώσεις και δεν πέφτεις πια σε τέτοια αχρειότητα, αν καταβάλλεις προσπάθεια
να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, και αν πάντοτε θεωρείς πως έχεις ελλείψεις, κι η καρδιά
σου είναι γεμάτη λαχτάρα, τότε αυτή είναι δοκιμασία από τον Θεό. Όταν θα τελειώσει ο
πόνος και θα προχωράς και πάλι προς τα εμπρός, ο Θεός θα εξακολουθεί να σε οδηγεί, να σε
φωτίζει, να σε διαφωτίζει και να σε τρέφει. Ωστόσο, αν δεν την αναγνωρίζεις και είσαι
αρνητικός, αν παραδίνεσαι απλώς στην απελπισία, αν σκέφτεσαι μ’ αυτόν τον τρόπο, τότε ο
πειρασμός του Σατανά θα έχει πέσει πάνω σου. Όταν ο Ιώβ υποβλήθηκε σε δοκιμασίες, ο
Θεός και ο Σατανάς στοιχημάτιζαν μεταξύ τους, και ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να πλήξει
τον Ιώβ. Παρόλο που ο Θεός ήταν Αυτός που δοκίμαζε τον Ιώβ, ο Σατανάς ήταν ουσιαστικά
αυτός που τον έπληξε. Από την πλευρά του, ο Σατανάς έβαζε τον Ιώβ σε πειρασμό, αλλά ο Ιώβ
βρισκόταν στην πλευρά του Θεού. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, τότε ο Ιώβ θα είχε μπει
σε πειρασμό. Μόλις οι άνθρωποι μπουν σε πειρασμό, βρίσκονται σε κίνδυνο. Μπορεί να
ειπωθεί πως η υποβολή σε εξευγενισμό είναι δοκιμασία από τον Θεό, αλλά αν δεν είσαι σε
καλή κατάσταση, μπορεί να ειπωθεί πως είναι πειρασμός από τον Σατανά. Αν δεν κατανοείς
ξεκάθαρα το όραμα, ο Σατανάς θα σε κατηγορήσει και θα σε κρύψει στην πτυχή του
οράματος. Πριν το καταλάβεις, θα μπεις σε πειρασμό.
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Αν δεν βιώσεις το έργο του Θεού, τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να οδηγηθείς στην
τελείωση. Στην εμπειρία σου, πρέπει, επίσης, να εισέρχεσαι στις λεπτομέρειες. Για
παράδειγμα, ποια πράγματα σε οδηγούν να αναπτύσσεις αντιλήψεις και υπερβολικά κίνητρα,
και τι είδους κατάλληλες ασκήσεις έχεις για να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα; Αν
μπορείς να βιώσεις το έργο του Θεού, τότε σημαίνει πως έχεις ανάστημα. Αν φαίνεται πως
έχεις μόνο σθένος, τότε αυτό δεν είναι αληθινό ανάστημα και σίγουρα δεν θα μπορέσεις να
παραμείνεις ακλόνητος. Μόνο όταν είστε σε θέση να βιώνετε το έργο του Θεού και είστε σε
θέση και να το βιώνετε και να το στοχάζεστε οποτεδήποτε και οπουδήποτε, όταν είστε σε
θέση να εγκαταλείψετε τους ποιμένες και να ζήσετε ανεξάρτητοι και να στηρίζεστε στον Θεό,
και είστε σε θέση να δείτε τις πραγματικές ενέργειες του Θεού —μόνο τότε θα έχει επιτευχθεί
το θέλημα του Θεού. Αυτήν τη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να βιώνουν
και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα, δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν· είναι ανίκανοι να
βιώσουν το έργο του Θεού και δεν μπορούν να διαγάγουν πνευματική ζωή. Πρέπει να
συμπεριλάβεις τον λόγο και το έργο του Θεού στην πρακτική σου ζωή.
Ενίοτε ο Θεός σού προκαλεί ένα συγκεκριμένο αίσθημα, ένα αίσθημα που σε κάνει να
χάνεις την απόλαυση από μέσα σου και να χάνεις την παρουσία του Θεού, κι έτσι βυθίζεσαι
στο σκοτάδι. Αυτό είναι ένα είδος εξευγενισμού. Όποτε κάνεις κάτι, πάντα πηγαίνει στραβά ή
βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πειθαρχία του Θεού. Ενίοτε, όταν ενεργείς ανυπάκουα
και παρακούς τον Θεό, μπορεί να μην το γνωρίζει κανείς άλλος —κι όμως, ο Θεός το γνωρίζει.
Δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις και θα σε πειθαρχήσει. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι
πολύ διεξοδικό. Παρατηρεί πολύ προσεκτικά τον κάθε λόγο και την κάθε ενέργεια των
ανθρώπων, την κάθε δράση και κίνησή τους, καθώς και την κάθε σκέψη και ιδέα τους, έτσι
ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν εσωτερική επίγνωση των πραγμάτων αυτών.
Κάνεις κάτι μια φορά και πηγαίνει στραβά, κάνεις κάτι ξανά και πηγαίνει πάλι στραβά, και
σταδιακά καταλαβαίνεις, τελικά, το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μέσω των πολλών φορών
κατά τις οποίες θα πειθαρχηθείς, θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να συμβαδίζεις με το
θέλημα του Θεού και τι δεν συμβαδίζει με το θέλημά Του. Στο τέλος, θα έχεις ακριβείς
αντιδράσεις στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος από μέσα σου. Ενίοτε θα είσαι
ανυπότακτος και ο Θεός θα σε επιπλήττει εκ των έσω. Όλα αυτά προέρχονται από την
πειθαρχία του Θεού. Αν δεν θεωρείς τον λόγο του Θεού πολύτιμο, αν υποτιμάς το έργο Του,
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τότε Αυτός δεν θα σου δώσει σημασία. Όσο πιο σοβαρά παίρνεις τον λόγο του Θεού, τόσο
περισσότερο θα σε διαφωτίζει Εκείνος. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην
εκκλησία που έχουν θολωμένη και συγκεχυμένη πίστη, και κάνουν πολλά ανάρμοστα
πράγματα και ενεργούν δίχως πειθαρχία, οπότε το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν φαίνεται
καθαρά μέσα τους. Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν πίσω τα καθήκοντά τους προς χάριν της
απόκτησης χρημάτων, πηγαίνουν να διοικήσουν κάποια επιχείρηση δίχως να είναι
πειθαρχημένοι· αυτό το είδος ανθρώπου βρίσκεται σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Όχι μόνο
δεν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος επί του παρόντος, αλλά στο μέλλον θα είναι δύσκολο
να οδηγηθεί στην τελείωση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους δεν φαίνεται το έργο
του Αγίου Πνεύματος και στους οποίους δεν φαίνεται η πειθαρχία του Θεού. Είναι εκείνοι
που δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα το θέλημα του Θεού ούτε γνωρίζουν το έργο Του. Εκείνοι που
μπορούν να παραμείνουν σταθεροί εν μέσω εξευγενισμών, που ακολουθούν τον Θεό ό,τι κι αν
κάνει Αυτός και που είναι τουλάχιστον σε θέση να μη φύγουν, ή κατορθώνουν το 0,1% αυτού
που κατόρθωσε ο Πέτρος, τα πηγαίνουν μια χαρά, αλλά δεν έχουν καμία αξία όσον αφορά τη
χρήση τους από τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τα πράγματα γρήγορα, έχουν
πραγματική αγάπη για τον Θεό και μπορούν να ξεπεράσουν το επίπεδο του Πέτρου, και ο
Θεός εκτελεί το έργο της τελείωσης πάνω τους. Η πειθαρχία και η διαφώτιση έρχονται σ’
αυτού του είδους τους ανθρώπους, και αν υπάρχει κάτι μέσα τους που δεν συνάδει με το
θέλημα του Θεού, μπορούν να απαλλαγούν από αυτό πάραυτα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι
χρυσός, ασήμι και πολύτιμοι λίθοι —η αξία τους είναι ανεκτίμητη! Αν ο Θεός έχει επιτελέσει
διάφορα είδη έργου, αλλά εσύ είσαι αμετακίνητος σαν την άμμο ή την πέτρα, τότε δεν έχεις
καμία αξία!
Το έργο του Θεού στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα είναι θαυμαστό και
ασύλληπτο. Θα οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση και θα εξαλείψει κάποιους
άλλους, διότι υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι στην εκκλησία —αυτοί που αγαπούν την
αλήθεια και αυτοί που δεν την αγαπούν· αυτοί που βιώνουν το έργο του Θεού και αυτοί που
δεν το βιώνουν· αυτοί που κάνουν το καθήκον τους και αυτοί που δεν το κάνουν· αυτοί που
καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό και αυτοί που δεν το κάνουν —και μια μερίδα εξ αυτών
είναι μη πιστοί και μοχθηροί, και αυτοί θα εξαλειφθούν σίγουρα. Αν δεν γνωρίζεις ξεκάθαρα
το έργο του Θεού, τότε θα είσαι αρνητικός· αυτό συμβαίνει γιατί το έργο του Θεού φαίνεται
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μόνο στη μειοψηφία των ανθρώπων. Αυτήν την ώρα, θα φανεί ξεκάθαρα ποιος αγαπά
αληθινά τον Θεό και ποιος όχι. Όσοι αγαπούν αληθινά τον Θεό έχουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος, ενώ όσοι δεν Τον αγαπούν αληθινά θα αποκαλυφθούν μέσα από κάθε βήμα του
έργου Του. Θα γίνουν αντικείμενα εξάλειψης. Οι άνθρωποι αυτοί θα αποκαλυφθούν κατά τη
διάρκεια του έργου της κατάκτησης, και πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ουδεμία
αξία να τελειωθούν. Όσοι έχουν τελειωθεί έχουν κερδηθεί εξ ολοκλήρου από τον Θεό και είναι
ικανοί να αγαπούν τον Θεό όπως ο Πέτρος. Όσοι έχουν κατακτηθεί δεν νιώθουν αυθόρμητη
αγάπη, αλλά μόνο παθητική αγάπη και αναγκάζονται να αγαπούν τον Θεό. Η αυθόρμητη
αγάπη αναπτύσσεται μέσω της κατανόησης που αποκτάται από την πρακτική εμπειρία. Η
αγάπη αυτή καταλαμβάνει την καρδιά των ανθρώπων και τους κάνει να αφιερώνονται
εκουσίως στον Θεό· ο λόγος του Θεού γίνεται το θεμέλιό τους και αυτοί είναι σε θέση να
υποφέρουν για τον Θεό. Φυσικά, αυτά είναι πράγματα που κατέχει κάποιος που έχει
τελειωθεί από τον Θεό. Αν επιζητάς μόνο να κατακτηθείς, τότε δεν μπορείς να καταθέσεις
μαρτυρία για τον Θεό. Αν ο Θεός επιτυγχάνει τον στόχο Του όσον αφορά τη σωτηρία μόνο
μέσω της κατάκτησης των ανθρώπων, τότε το στάδιο των παρόχων υπηρεσιών θα έφερνε το
έργο εις πέρας. Ωστόσο, η κατάκτηση των ανθρώπων δεν είναι ο τελικός στόχος του Θεού.
Αυτός είναι η τελείωση των ανθρώπων. Άρα, αντί να λες πως το στάδιο αυτό είναι το έργο της
κατάκτησης, πες πως είναι το έργο της τελείωσης και της εξάλειψης. Κάποιοι άνθρωποι δεν
έχουν κατακτηθεί πλήρως και, κατά τη διάρκεια της κατάκτησής τους, μια ομάδα ανθρώπων
θα τελειωθεί. Τα δύο αυτά κομμάτια του έργου επιτελούνται μαζί. Οι άνθρωποι δεν έχουν
αποχωρήσει ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μακράς περιόδου του έργου, κι αυτό
δείχνει πως ο στόχος της κατάκτησης έχει επιτευχθεί —αυτό αποτελεί γεγονός της
κατάκτησης. Οι εξευγενισμοί δεν γίνονται για χάρη της κατάκτησης αλλά για χάρη της
τελείωσης. Δίχως εξευγενισμούς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να τελειωθούν. Άρα οι
εξευγενισμοί είναι όντως πολύτιμοι! Σήμερα, μια ομάδα ανθρώπων τελειώνεται και
κερδίζεται. Και οι δέκα ευλογίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα απευθύνονταν σε όσους έχουν
τελειωθεί. Τα πάντα σχετικά με την αλλαγή της εικόνας τους στη γη απευθύνονται σ’ όσους
έχουν τελειωθεί. Εκείνοι που δεν έχουν τελειωθεί δεν έχουν τα προσόντα να λάβουν τις
υποσχέσεις του Θεού.
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Την ομορφιά του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο
βιώνοντας επίπονες δοκιμασίες
Πόσο ακριβώς αγαπάς τον Θεό σήμερα; Και πόσα ακριβώς ξέρεις για όλα όσα έχει κάνει
μέσα σου ο Θεός; Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να μάθεις. Όταν έρθει ο Θεός στη
γη, όλα όσα έχει κάνει στον άνθρωπο και όσα έχει επιτρέψει στον άνθρωπο να δει είναι ώστε
ο άνθρωπος να Τον αγαπήσει και να Τον γνωρίσει πραγματικά. Το ότι ο άνθρωπος είναι
ικανός να υποφέρει για τον Θεό και ότι κατάφερε να φθάσει μέχρι εδώ είναι, από μια άποψη,
χάρη στην αγάπη του Θεού, και από την άλλη, είναι χάρη στη σωτηρία του Θεού· επίσης, είναι
χάρη στο έργο της κρίσεως και του παιδέματος που έχει επιτελέσει ο Θεός στον άνθρωπο. Εάν
εσείς δεν έχετε κριθεί, παιδευτεί και δοκιμαστεί από τον Θεό, και αν ο Θεός δεν σας έχει κάνει
να υποφέρετε, τότε, ειλικρινά, δεν αγαπάτε στ’ αλήθεια τον Θεό. Όσο μεγαλύτερο είναι το
έργο του Θεού μέσα στον άνθρωπο και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος, τόσο
περισσότερο μπορεί να δείξει πόσο σημαντικό είναι το έργο του Θεού, τόσο περισσότερο
μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να αγαπήσει αληθινά τον Θεό. Πώς μαθαίνεις πώς να
αγαπήσεις τον Θεό; Χωρίς βασανιστήρια και ραφινάρισμα, χωρίς επίπονες δοκιμασίες —και
αν, επιπλέον, όλα όσα έδινε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν χάρη, αγάπη και έλεος— θα ήσουν
ικανός να επιτύχεις αληθινή αγάπη για τον Θεό; Από τη μία, κατά τις δοκιμασίες του Θεού, ο
άνθρωπος μαθαίνει τις αδυναμίες του και βλέπει ότι είναι ασήμαντος, ποταπός τιποτένιος, ότι
δεν έχει τίποτα, δεν είναι τίποτα. Από την άλλη, κατά τις δοκιμασίες Του, ο Θεός δημιουργεί
για τον άνθρωπο διαφορετικά περιβάλλοντα, τα οποία τον καθιστούν ικανότερο να βιώσει
την ομορφιά του Θεού. Παρόλο που ο πόνος είναι μεγάλος, και πολλές φορές ανυπόφορος —
φθάνοντας, μάλιστα, μέχρι το σημείο της συντριπτικής θλίψης— όταν τον βιώσει, ο άνθρωπος
βλέπει πόσο όμορφο είναι το έργο του Θεού σ’ αυτόν, και μόνο πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο
γεννιέται στον άνθρωπο η αληθινή αγάπη για τον Θεό. Σήμερα, ο άνθρωπος βλέπει ότι
μονάχα με τη χάρη, την αγάπη και το έλεος του Θεού, δεν είναι ικανός να γνωρίσει αληθινά
τον εαυτό του, πόσο μάλλον να γνωρίσει την ουσία του ανθρώπου. Μόνο μέσα από το
ραφινάρισμα και την κρίση του Θεού, μόνο κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ραφιναρίσματος
μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τις αδυναμίες του και να μάθει ότι δεν έχει τίποτα.
Επομένως, η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό χτίζεται πάνω στα θεμέλια του
ραφιναρίσματος και της κρίσης του Θεού. Εάν απολαμβάνεις μόνο τη χάρη του Θεού, με μια
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ήσυχη οικογενειακή ζωή ή με υλικές ευλογίες, τότε δεν έχεις κερδίσει τον Θεό και η πίστη σου
στον Θεό δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Ο Θεός έχει ήδη φέρει εις πέρας ένα στάδιο από
το έργο της χάρης στη σάρκα και έχει ήδη δώσει υλικές ευλογίες στον άνθρωπο, αλλά ο
άνθρωπος δεν μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση μόνο με τη χάρη, την αγάπη και το έλεος.
Στις εμπειρίες του, ο άνθρωπος συναντά μερική από την αγάπη του Θεού, βλέπει την αγάπη
και το έλεος του Θεού, αλλά μετά από κάποιο διάστημα εμπειριών, βλέπει ότι η χάρη του
Θεού και η αγάπη και το έλεός Του είναι ανίκανα να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην τελείωση,
είναι ανίκανα να αποκαλύψουν τι είναι διεφθαρμένο μέσα στον άνθρωπο, ούτε είναι ικανά να
τον απαλλάξουν από τη διεφθαρμένη του διάθεση ή να οδηγήσουν στην τελείωση την αγάπη
και την πίστη του. Το έργο της χάρης του Θεού ήταν το έργο μιας περιόδου, και ο άνθρωπος
δεν μπορεί να βασίζεται στο να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού για να γνωρίσει τον Θεό.
Πώς επιτυγχάνεται η τελείωση του ανθρώπου από τον Θεό; Μέσα από τη δίκαιη διάθεσή
Του. Η διάθεση του Θεού αποτελείται κυρίως από τη δικαιοσύνη, την οργή, τη
μεγαλοπρέπεια, την κρίση και την κατάρα, και η τελείωση του ανθρώπου από Εκείνον γίνεται
πρωτίστως μέσω της κρίσης. Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και ερωτούν γιατί ο Θεός
μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση μόνο μέσω της κρίσης και της κατάρας.
Λένε: «Αν ο Θεός καταριόταν τον άνθρωπο, δεν θα πέθαινε ο άνθρωπος; Αν ο Θεός έκρινε τον
άνθρωπο, αυτός δεν θα καταδικαζόταν; Τότε, πώς μπορεί ακόμα να οδηγηθεί στην
τελείωση;» Αυτά είναι λόγια ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το έργο του Θεού. Αυτό που
καταριέται ο Θεός είναι η ανυπακοή του ανθρώπου, κι αυτό που κρίνει είναι οι αμαρτίες του
ανθρώπου. Παρόλο που μιλά σκληρά και χωρίς την παραμικρή ευαισθησία, αποκαλύπτει όλα
όσα έχει μέσα του ο άνθρωπος, και μέσα από τις αυστηρές αυτές λέξεις, αποκαλύπτει αυτό
που είναι στοιχειώδες μέσα στον άνθρωπο, ενώ μέσα από μια τέτοια κρίση, δίνει στον
άνθρωπο μια βαθιά γνώση της ουσίας της σάρκας και, έτσι, ο άνθρωπος παραδίνεται στην
υπακοή ενώπιον του Θεού. Η σάρκα του ανθρώπου είναι αμαρτωλή, είναι του Σατανά, είναι
ανυπάκουη και το αντικείμενο του παιδέματος του Θεού —και έτσι, για να μπορέσει ο
άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό του, τα λόγια της κρίσης του Θεού πρέπει να τον πλήξουν
και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε είδους ραφινάρισμα. Μόνο τότε μπορεί το έργο του Θεού
να έχει αποτέλεσμα.
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Από τα λόγια που εξέφερε ο Θεός είναι φανερό ότι Εκείνος έχει ήδη καταδικάσει την
ανθρώπινη σάρκα. Είναι, λοιπόν, αυτά τα λόγια, λόγια κατάρας; Ο λόγος που εξέφερε ο Θεός
αποκαλύπτει τον αληθινό χαρακτήρα του ανθρώπου, και μέσα από αυτήν την αποκάλυψη
κρίνεται, και όταν βλέπει ότι δεν είναι ικανός να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού, νιώθει
μέσα του θλίψη και μετάνοια, νιώθει τόσο υπόχρεος στον Θεό, ότι είναι ανεπαρκής για το
θέλημα του Θεού. Μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα σε πειθαρχεί από μέσα σου, και η
πειθαρχία αυτή προέρχεται από την κρίση του Θεού. Μερικές φορές, ο Θεός σε αποδοκιμάζει
και κρύβει το πρόσωπο Του από σένα, δεν σου δίνει προσοχή και δεν εργάζεται μέσα σου, σε
παιδεύει σιωπηλά για να σε ραφινάρει. Το έργο του Θεού στον άνθρωπο είναι κυρίως για να
καταστήσει σαφή τη δίκαιη διάθεσή Του. Τελικά, σε τι ακριβώς γίνεται μάρτυρας ο άνθρωπος
στον Θεό; Μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι ο δίκαιος Θεός, ότι η διάθεσή Του είναι δικαιοσύνη,
οργή, παίδεμα και κρίση. Ο άνθρωπος μαρτυρεί τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Ο Θεός
χρησιμοποιεί την κρίση Του για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, αγαπά τον
άνθρωπο και σώζει τον άνθρωπο —πόσα, όμως, εμπεριέχονται στην αγάπη Του; Η κρίση, η
μεγαλοπρέπεια, η οργή και η κατάρα. Παρόλο που ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο στο
παρελθόν, δεν έριξε ολοκληρωτικά τον άνθρωπο στο πηγάδι της αβύσσου, αλλά
χρησιμοποίησε αυτό το μέσον για να ραφινάρει την πίστη του ανθρώπου. Δεν σκότωσε τον
άνθρωπο, αλλά ενήργησε για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Η ουσία της σάρκας
είναι αυτή που ανήκει στον Σατανά —ο Θεός το είπε πολύ σωστά— αλλά τα γεγονότα που
επιτέλεσε ο Θεός δεν ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα λόγια Του. Σε καταριέται, για να
μπορέσεις να Τον αγαπήσεις και για να μπορέσεις να γνωρίσεις την ουσία της σάρκας. Σε
παιδεύει, για να μπορέσεις να ξυπνήσεις, για να σου επιτρέψει να γνωρίσεις τις ελλείψεις
μέσα σου και για να γνωρίσεις την απόλυτη αναξιότητα του ανθρώπου. Έτσι, οι κατάρες του
Θεού, η κρίση Του, η μεγαλοπρέπειά Του και η οργή Του —είναι όλα για να οδηγήσουν τον
άνθρωπο στην τελείωση. Όλα όσα κάνει ο Θεός σήμερα, και η δίκαιη διάθεση που κάνει σαφή
μέσα σας —είναι όλα για να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην τελείωση, και αυτή είναι η αγάπη
του Θεού.
Στις παραδοσιακές αντιλήψεις του, ο άνθρωπος πιστεύει ότι η αγάπη του Θεού είναι η
χάρη, το έλεος και η συμπόνια Του για την αδυναμία του ανθρώπου. Παρόλο που αυτά είναι
επίσης η αγάπη του Θεού, είναι πολύ μονόπλευρα και δεν είναι το βασικό μέσον με το οποίο ο
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Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Όταν κάποιοι άνθρωποι έχουν μόλις αρχίσει να
πιστεύουν στον Θεό, αυτό οφείλεται σε κάποια αρρώστια. Η αρρώστια αυτή είναι η χάρη του
Θεού για σένα. Χωρίς αυτήν, δεν θα πίστευες στον Θεό, και αν δεν πίστευες στον Θεό, δεν θα
είχες φθάσει μέχρι εδώ —έτσι, ακόμα και αυτή η χάρη είναι η αγάπη του Θεού. Τον καιρό της
πίστης στον Ιησού, ο κόσμος έκανε πολλά πράγματα που δεν άρεσαν στον Θεό, επειδή δεν
καταλάβαιναν την αλήθεια· παρόλα αυτά, ο Θεός έχει αγάπη και έλεος, και έχει φέρει τον
άνθρωπο μέχρι αυτό το σημείο, και παρόλο που ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα, ο Θεός
εξακολουθεί να του επιτρέπει να Τον ακολουθεί και, επιπλέον, έχει οδηγήσει τον άνθρωπο
στο σήμερα. Αυτό δεν είναι η αγάπη του Θεού; Αυτό που εκδηλώνεται στη διάθεση του Θεού
είναι η αγάπη του Θεού —αυτό είναι απόλυτα σωστό! Όταν η οικοδόμηση της εκκλησίας
έφθασε στο αποκορύφωμά της, ο Θεός έκανε το βήμα του έργου των παρόχων υπηρεσιών και
έριξε τον άνθρωπο στο πηγάδι της αβύσσου. Τα λόγια της περιόδου των παρόχων υπηρεσιών
ήταν όλα κατάρες: κατάρες για τη σάρκα σου, κατάρες για τη διεφθαρμένη σατανική σου
διάθεση, και κατάρες για όσα πάνω σου δεν ικανοποιούν το θέλημα του Θεού. Το έργο που
έκανε ο Θεός σε αυτό το βήμα εκδηλώθηκε ως μεγαλοπρέπεια, και αμέσως μετά, ο Θεός
επιτέλεσε το βήμα του έργου του παιδέματος, και ήρθε η δοκιμασία του θανάτου. Στο έργο
αυτό, ο άνθρωπος είδε την οργή, τη μεγαλοπρέπεια, την κρίση και το παίδεμα του Θεού, είδε
όμως και τη χάρη του Θεού, την αγάπη Του και το έλεός Του. Όλα όσα έκανε ο Θεός και όλα
όσα εκδηλώθηκαν ως διάθεσή Του ήταν η αγάπη για τον άνθρωπο, και όλα όσα έπραξε ο Θεός
μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Τα έκανε για να οδηγήσει τον
άνθρωπο στην τελείωση, και συνέδραμε τον άνθρωπο ανάλογα με το ανάστημά του. Εάν ο
Θεός δεν είχε πράξει έτσι, ο άνθρωπος θα ήταν ανίκανος να έλθει ενώπιον του Θεού και δεν
θα μπορούσε με κανένα τρόπο να γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Θεού. Απ’ όταν
πρωτάρχισε ο άνθρωπος να πιστεύει στον Θεό μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει συνδράμει σιγάσιγά τον άνθρωπο ανάλογα με το ανάστημά του, έτσι ώστε μέσα του ο άνθρωπος να έχει
αρχίσει σιγά-σιγά να Τον γνωρίζει. Μόνο φτάνοντας στο σήμερα έχει καταλάβει ο άνθρωπος
πόσο θαυμάσια είναι η κρίση του Θεού. Το βήμα του έργου των παρόχων υπηρεσιών ήταν η
πρώτη εκδήλωση του έργου της κατάρας από τον χρόνο της δημιουργίας μέχρι σήμερα. Ο
άνθρωπος καταράστηκε να πέσει στο πηγάδι της αβύσσου. Εάν ο Θεός δεν είχε πράξει έτσι, ο
σημερινός άνθρωπος δεν θα είχε αληθινή γνώση του Θεού. Μόνο μέσα από την κατάρα του
Θεού συνάντησε επίσημα ο άνθρωπος τη διάθεσή Του. Ο άνθρωπος αποκαλύφθηκε μέσω της
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δοκιμασίας των παρόχων υπηρεσιών. Είδε ότι η αφοσίωσή του ήταν απαράδεκτη, ότι το
ανάστημά του ήταν πολύ μικρό, ότι ήταν ανίκανος να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, ότι οι
ισχυρισμοί του ότι ικανοποιεί τον Θεό ανά πάσα στιγμή δεν ήταν παρά κούφια λόγια. Παρόλο
που ο Θεός, στο βήμα του έργου των παρόχων υπηρεσιών, καταράστηκε τον άνθρωπο, από
σημερινή σκοπιά, εκείνο το βήμα του έργου του Θεού ήταν θαυμάσιο: αποτέλεσε ένα πολύ
σημαντικό σημείο καμπής για τον άνθρωπο και προκάλεσε μεγάλη αλλαγή στη διάθεση της
ζωής του. Πριν από την εποχή των παρόχων υπηρεσιών, ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε τίποτα
για την επιδίωξη της ζωής, για το τι σημαίνει να πιστεύεις στον Θεό ή για τη σοφία του έργου
του Θεού, ούτε καταλάβαινε ότι το έργο του Θεού μπορεί να δοκιμάσει τον άνθρωπο. Από την
εποχή των παρόχων υπηρεσιών μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος βλέπει πόσο θαυμάσιο είναι το
έργο του Θεού, ότι είναι ακατάληπτο για τον άνθρωπο, και με το μυαλό του δεν μπορεί να
φαντασθεί πώς εργάζεται ο Θεός. Βλέπει, επίσης, πόσο μικρό είναι το ανάστημά του και ότι
πολύ μεγάλο μέρος του είναι ανυπάκουο. Όταν ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο, το έκανε
για κάποιο σκοπό, και δεν θανάτωσε τον άνθρωπο. Παρόλο που καταράστηκε τον άνθρωπο,
το έκανε με λόγια, και οι κατάρες Του στην πραγματικότητα δεν έπληξαν τον άνθρωπο, διότι
αυτό που ο Θεός καταράστηκε ήταν η ανυπακοή του ανθρώπου, κι έτσι τα λόγια των καταρών
Του είχαν επίσης σκοπό να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην τελείωση. Είτε ο Θεός κρίνει τον
άνθρωπο είτε τον καταριέται, και τα δύο οδηγούν τον άνθρωπο στην τελείωση: και τα δύο
έχουν σκοπό να οδηγήσουν στην τελείωση αυτό που είναι ακάθαρτο μέσα στον άνθρωπο. Με
τον τρόπο αυτόν, ο άνθρωπος ραφιναρίζεται και αυτό που λείπει από μέσα του οδηγείται στην
τελείωση μέσα από τον λόγο και το έργο Του. Κάθε βήμα του έργου του Θεού —είτε είναι
σκληρά λόγια, είτε κρίση, είτε παίδεμα— οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, και είναι
εντελώς κατάλληλο. Ποτέ στους αιώνες δεν έκανε ο Θεός ένα τέτοιο έργο. Σήμερα, εργάζεται
μέσα σας, έτσι ώστε να εκτιμήσετε τη σοφία Του. Παρόλο που έχετε υποστεί κάποιο πόνο
μέσα σας, η καρδιά σας νιώθει ακλόνητη και ήρεμη. Είναι ευλογία για σας να μπορείτε να
απολαμβάνετε το στάδιο αυτό του έργου του Θεού. Ανεξάρτητα από το τι θα μπορέσετε να
κερδίσετε στο μέλλον, όλα όσα βλέπετε στο έργο του Θεού σ’ εσάς σήμερα είναι αγάπη. Εάν ο
άνθρωπος δεν βιώσει την κρίση και το ραφινάρισμα του Θεού, οι πράξεις και ο ζήλος του θα
είναι πάντα εξωτερικά, και η διάθεσή του δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό μετράει σαν να σε
κέρδισε ο Θεός; Σήμερα, παρόλο που μεγάλο μέρος μέσα στον άνθρωπο είναι ακόμα
αλαζονικό και επηρμένο, η διάθεση του ανθρώπου είναι πολύ πιο σταθερή από πριν. Η
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αντιμετώπισή σου από τον Θεό έχει σκοπό τη σωτηρία σου, και παρόλο που εκείνη τη στιγμή
μπορεί να νιώθεις κάποιο πόνο, θα έρθει η μέρα που θα επέλθει μια αλλαγή στη διάθεσή σου.
Τότε, θα κοιτάξεις πίσω και θα δεις πόσο σοφό είναι το έργο του Θεού, και τότε θα είσαι
ικανός να καταλάβεις στ’ αλήθεια το θέλημα του Θεού. Σήμερα, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι
καταλαβαίνουν το θέλημα του Θεού —αυτό, όμως, δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Στην
πραγματικότητα, λένε ψεύδη, επειδή, επί του παρόντος, δεν έχουν καταλάβει ακόμα εάν το
θέλημα του Θεού έχει σκοπό να σώσει τον άνθρωπο ή να τον καταραστεί. Μπορεί τώρα να
αδυνατείς να το δεις καθαρά, θα έρθει, όμως, η μέρα που θα δεις ότι έφτασε η μέρα της δόξας
του Θεού, θα δεις πόσο σημαντικό είναι να αγαπάς τον Θεό, ώστε να γνωρίσεις την
ανθρώπινη ζωή, και η σάρκα σου να ζήσει στον κόσμο της αγάπης για τον Θεό, το πνεύμα σου
να απελευθερωθεί, η ζωή σου να είναι γεμάτη χαρά κι εσύ να βρίσκεσαι πάντοτε κοντά στον
Θεό και να κοιτάζεις πάντοτε τον Θεό. Τότε, θα ξέρεις στ’ αλήθεια πόσο πολύτιμο είναι
σήμερα το έργο του Θεού.
Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη γνώση. Πιστεύουν ότι η
ταλαιπωρία δεν έχει αξία, ότι ο κόσμος τούς έχει απαρνηθεί, ότι η ζωή στο σπίτι τους είναι
ταραγμένη, ότι δεν τους αγαπά ο Θεός και ότι οι προοπτικές τους είναι ζοφερές. Η
ταλαιπωρία μερικών ανθρώπων φτάνει στα άκρα, και οι σκέψεις τους στρέφονται στον
θάνατο. Αυτή δεν είναι η πραγματική αγάπη προς τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δειλοί,
δεν έχουν επιμονή, είναι ασθενείς και αδύναμοι! Ο Θεός λαχταρά ο άνθρωπος να Τον αγαπά,
αλλά όσο περισσότερο Τον αγαπά ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο υποφέρει, και όσο
περισσότερο Τον αγαπά ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δοκιμασίες του. Εάν Τον
αγαπάς, τότε θα υποστείς κάθε είδους ταλαιπωρία —και εάν δεν Τον αγαπάς, τότε ίσως όλα
να σου είναι εύκολα και όλα να είναι γαλήνια γύρω σου. Όταν αγαπήσεις τον Θεό, θα νιώσεις
ότι πολλά πράγματα γύρω σου είναι αξεπέραστα, και επειδή το ανάστημά σου είναι πολύ
μικρό, θα εξευγενιστείς. Επίσης, δεν είσαι ικανός να ικανοποιήσεις τον Θεό και θα νιώθεις
πάντα ότι το θέλημα του Θεού είναι πολύ μεγαλόπνοο, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να το
φτάσει. Για όλους αυτούς τους λόγους, εσύ θα εξευγενιστείς —επειδή υπάρχει πολλή
αδυναμία μέσα σου και μεγάλο μέρος που δεν μπορεί να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού,
θα εξευγενιστείς μέσα σου. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δείτε καθαρά ότι ο εξαγνισμός
επιτυγχάνεται μόνο μέσω εξευγενισμού. Έτσι, κατά τις έσχατες αυτές ημέρες, πρέπει να
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γίνετε μάρτυρες του Θεού. Άσχετα από το πόσο υποφέρετε, θα πρέπει να προχωρήσετε μέχρι
το τέλος και, ακόμα και στην τελευταία σας πνοή, πρέπει να είστε ακόμα πιστοί στον Θεό, να
είστε στο έλεός Του. Μόνο έτσι αγαπά κανείς αληθινά τον Θεό και μόνο αυτή είναι η δυνατή
και ηχηρή μαρτυρία. Όταν σε βάζει σε πειρασμό ο Σατανάς, θα πρέπει να λες: «Η καρδιά μου
ανήκει στον Θεό, κι ο Θεός μ’ έχει ήδη κερδίσει. Δεν μπορώ να σε ικανοποιήσω —πρέπει να
αφιερώσω όλο μου το είναι στην ικανοποίηση του Θεού». Όσο περισσότερο ικανοποιείς τον
Θεό, τόσο περισσότερο ο Θεός σε ευλογεί και τόσο ισχυρότερη είναι η αγάπη σου για τον Θεό.
Και τόσο, επίσης, θα έχεις πίστη και αποφασιστικότητα και θα νιώθεις ότι τίποτα δεν είναι
πιο πολύτιμο και σημαντικό όσο μια ζωή που δαπανάται στην αγάπη για τον Θεό. Μπορεί να
πει κανείς ότι ο άνθρωπος πρέπει μόνο να αγαπά τον Θεό για να μην έχει θλίψη. Παρόλο που
υπάρχουν στιγμές όπου η σάρκα σου είναι ασθενής και σε πολιορκούν πολλές αληθινές
δυσκολίες, αυτές τις στιγμές θα βασίζεσαι πραγματικά στον Θεό και θα παρηγορείσαι μέσα
στο πνεύμα σου και θα νιώθεις βεβαιότητα κι ότι έχεις κάπου να βασιστείς. Έτσι, θα
μπορέσεις να ξεπεράσεις πολλά περιβάλλοντα, κι έτσι δεν θα παραπονιέσαι για τον Θεό
εξαιτίας της οδύνης που υφίστασαι. Θα θέλεις να ψάλλεις, να χορεύεις, να προσεύχεσαι, να
συμμετέχεις σε συναθροίσεις και να κοινωνείς, να σκέφτεσαι τον Θεό, και θα νιώθεις ότι όλος
ο κόσμος, όλα τα ζητήματα και όλα τα πράγματα γύρω σου, που έχει οργανώσει ο Θεός, είναι
τα κατάλληλα. Εάν δεν αγαπάς τον Θεό, όλα όσα κοιτάζεις θα σου είναι ανιαρά, τίποτα δεν θα
σου είναι ευχάριστο στο μάτι. Μέσα στο πνεύμα σου, δεν θα είσαι ελεύθερος, αλλά
καταπιεσμένος, η καρδιά σου θα παραπονιέται πάντοτε για τον Θεό και θα νιώθεις πάντοτε
ότι υποφέρεις τόσο πολύ μαρτύριο, και ότι είναι τόσο άδικο. Εάν η επιδίωξή σου δεν είναι
προς χάριν της ευτυχίας, αλλά για να ικανοποιήσεις τον Θεό και να μη σε κατηγορήσει ο
Σατανάς, τότε μια τέτοια επιδίωξη θα σου δώσει μεγάλη δύναμη να αγαπήσεις τον Θεό. Ο
άνθρωπος είναι ικανός να εκτελέσει όλα όσα λέει ο Θεός, και όλα όσα κάνει είναι ικανά να
ικανοποιήσουν τον Θεό —αυτό σημαίνει να κατέχεσαι από την πραγματικότητα. Το να
επιδιώκεις την ικανοποίηση του Θεού σημαίνει να χρησιμοποιείς την αγάπη προς τον Θεό για
να κάνεις τον λόγο Του πράξη. Ανεξάρτητα από την εποχή —ακόμα και όταν οι άλλοι είναι
αδύναμοι— μέσα σου έχεις ακόμα μια καρδιά που αγαπά τον Θεό, που ποθεί βαθιά τον Θεό,
που Τον αποζητά. Αυτό είναι αληθινό ανάστημα. Το πόσο μεγάλο είναι ακριβώς το ανάστημά
σου εξαρτάται από το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου προς τον Θεό, από το πόσο μπορείς να
παραμείνεις ακλόνητος όταν δοκιμάζεσαι, από το εάν είσαι ασθενής όταν βρίσκεσαι σε
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κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον και από το πόσο μπορείς να εμμείνεις στις θέσεις σου όταν
οι αδελφοί και οι αδελφές σου σε απορρίπτουν. Η έλευση των γεγονότων θα δείξει πώς
ακριβώς είναι η αγάπη σου προς τον Θεό. Από ένα μεγάλο μέρος του έργου του Θεού μπορεί
να φανεί ότι ο Θεός αγαπά αληθινά τον άνθρωπο, απλά τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου
δεν έχουν ανοίξει ακόμα τελείως, και αυτός δεν μπορεί να δει πολύ από το έργο του Θεού και
το θέλημα του Θεού, καθώς και τα τόσα όμορφα πράγματα σχετικά με τον Θεό. Ο άνθρωπος
έχει πολύ λίγη αληθινή αγάπη προς τον Θεό. Έχεις πιστέψει στον Θεό όλο αυτόν τον καιρό,
και σήμερα ο Θεός έχει κλείσει όλους τους δρόμους διαφυγής. Μιλώντας ρεαλιστικά, δεν έχεις
άλλη επιλογή από το να πάρεις το σωστό μονοπάτι, το σωστό μονοπάτι στο οποίο οδηγήθηκες
από τη σκληρή κρίση και την υπέρτατη σωτηρία του Θεού. Μόνο αφού βιώσει τις κακουχίες
και το ραφινάρισμα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αξιαγάπητος. Έχοντας βιώσει
εμπειρίες μέχρι σήμερα, μπορεί κανείς να πει ότι ο άνθρωπος έχει γνωρίσει ένα μέρος της
ομορφιάς του Θεού —όμως, και πάλι δεν είναι αρκετό, επειδή ο άνθρωπος υστερεί τόσο.
Πρέπει να βιώσει κι άλλο από το θαυμάσιο έργο του Θεού και περισσότερο από όλο το
ραφινάρισμα και την ταλαιπωρία που έχει ορίσει ο Θεός. Μόνο τότε θα μπορέσει να αλλάξει η
διάθεση της ζωής του ανθρώπου.

Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό
Σήμερα, καθώς επιδιώκετε να αγαπήσετε και να γνωρίσετε τον Θεό, από μία άποψη
πρέπει να υπομείνετε κακουχίες και ραφινάρισμα και από την άλλη πρέπει να πληρώσετε ένα
τίμημα. Δεν υπάρχει πιο βαθύ μάθημα από το μάθημα της αγάπης για τον Θεό και μπορεί να
ειπωθεί ότι το μάθημα που μαθαίνουν οι άνθρωποι ύστερα από μια ζωή πίστης είναι πώς να
αγαπούν τον Θεό. Δηλαδή, αν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Εάν πιστεύεις
στον Θεό μόνο, αλλά δεν Τον αγαπάς, δεν έχεις επιτύχει τη γνώση του Θεού και ποτέ δεν έχεις
αγαπήσει τον Θεό με μια πραγματική αγάπη που προέρχεται μέσα από την καρδιά σου, τότε η
πίστη σου στον Θεό είναι μάταιη. Αν, στην πίστη σου στον Θεό, δεν αγαπάς τον Θεό, τότε ζεις
μάταια και ολόκληρη η ζωή σου είναι η πιο χαμηλή από όλες τις ζωές. Εάν, σε όλη τη διάρκεια
της ζωής σου, ποτέ δεν έχεις αγαπήσει ή ευχαριστήσει τον Θεό, τότε ποιο είναι το νόημα της
ζωής σου; Και ποιο είναι το νόημα της πίστης σου στον Θεό; Δεν είναι σπατάλη προσπάθειας;
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Δηλαδή, αν οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν και να αγαπήσουν τον Θεό, τότε πρέπει να
πληρώσουν ένα τίμημα. Αντί να προσπαθούν να δράσουν με κάποιο τρόπο εξωτερικά, θα
έπρεπε να αναζητήσουν την αληθινή ενόραση στα βάθη της καρδιάς τους. Εάν είσαι
ενθουσιασμένος με το τραγούδι και τον χορό, αλλά χωρίς την ικανότητα να κάνεις την
αλήθεια πράξη, μπορείς να πεις ότι αγαπάς τον Θεό; Η αγάπη για τον Θεό απαιτεί να
αναζητάς το θέλημα του Θεού σε όλα τα πράγματα και να εξερευνάς βαθιά μέσα σου όταν σου
συμβαίνει κάτι, προσπαθώντας να κατανοήσεις το θέλημα του Θεού και προσπαθώντας να
δεις τι θέλει ο Θεός σε αυτό το θέμα, τι θέλει εσύ να καταφέρεις και πώς πρέπει να προσέχεις
το θέλημά Του. Για παράδειγμα: Κάτι συμβαίνει που απαιτεί να υπομείνεις κακουχίες, οπότε
πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς πρέπει να προσέχεις το θέλημά
Του. Δεν πρέπει να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου: Πρώτα βάλε τον εαυτό σου στη μία πλευρά.
Τίποτα δεν είναι πιο απεχθές από τη σάρκα. Πρέπει να επιδιώξεις να ευχαριστήσεις τον Θεό
και να εκπληρώσεις το καθήκον σου. Με τέτοιες σκέψεις, ο Θεός θα σου φέρει ιδιαίτερη
διαφώτιση σε αυτό το θέμα και η καρδιά σου θα βρει επίσης ανακούφιση. Είτε είναι μεγάλο
είτε μικρό, όταν σου συμβαίνει κάτι, πρέπει πρώτα να θέσεις τον εαυτό σου στη μία πλευρά
και να θεωρήσεις τη σάρκα ως το πιο χαμερπές από όλα τα πράγματα. Όσο περισσότερο
ικανοποιείς τη σάρκα, τόσο περισσότερες ελευθερίες παίρνει, αν την ικανοποιήσεις αυτή τη
φορά, την επόμενη φορά θα ζητήσει περισσότερα. Καθώς αυτό συνεχίζεται, οι άνθρωποι
καταλήγουν να αγαπήσουν τη σάρκα ακόμη περισσότερο. Η σάρκα έχει πάντα εξεζητημένες
επιθυμίες, πάντα ζητά να την ικανοποιείς και να την ευχαριστείς εκ των έσω, είτε πρόκειται
για τα πράγματα που τρως, το τι φοράς, είτε για τις περιπτώσεις που χάνεις την ψυχραιμία
σου ή σε κάνει να ενδώσεις στις δικές σου αδυναμίες και την τεμπελιά σου… Όσο
περισσότερο ικανοποιείς τη σάρκα, τόσο μεγαλύτερες οι επιθυμίες της γίνονται, και όσο πιο
ακόλαστη γίνεται η σάρκα, φτάνει μέχρι το σημείο να τρέφει βαθύτερες αντιλήψεις, και να
μην υπακούει στον Θεό, και παινεύεται και αμφιβάλλει για τα έργα του Θεού. Όσο
περισσότερο ικανοποιείς τη σάρκα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι αδυναμίες της σάρκας· πάντα
θα νιώθεις ότι κανείς δεν δείχνει συμπόνια για τις αδυναμίες σου, πάντα θα πιστεύεις ότι ο
Θεός το έχει παρακάνει και θα πεις: «Πώς μπορεί ο Θεός να είναι τόσο σκληρός; Γιατί
Εκείνος δεν αφήνει ήσυχους τους ανθρώπους;» Όταν οι άνθρωποι παραδίδονται στη σάρκα
και τη λατρεύουν τόσο πολύ, τότε αυτοί καταστρέφουν τον εαυτό τους. Εάν αγαπάς αληθινά
τον Θεό και δεν ικανοποιείς τη σάρκα, τότε θα δεις ότι όλα όσα κάνει ο Θεός είναι τόσο σωστά
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και τόσο καλά και ότι η κατάρα Του για την επαναστατικότητά σου και η κρίση για την αδικία
σου είναι δικαιολογημένες. Θα υπάρξουν στιγμές που ο Θεός σε συμμορφώνει και σε
πειθαρχεί και δημιουργεί ένα περιβάλλον για να σε δαμάσει, αναγκάζοντάς σε να έρθεις
ενώπιόν Του —και πάντα θα αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνει ο Θεός είναι υπέροχο. Έτσι, θα
νιώσεις σαν να μην υπάρχει πολύς πόνος και ότι ο Θεός είναι τόσο θαυμαστός. Αν εσύ
ενδώσεις στις αδυναμίες της σάρκας και πεις ότι ο Θεός το παρακάνει, τότε πάντα θα
αισθάνεσαι πόνο και πάντα θα είσαι σε κατάθλιψη και δεν θα έχεις σαφή εικόνα για όλο το
έργο του Θεού, και θα φανεί σαν να μην δείχνει καθόλου συμπόνια ο Θεός για την αδυναμία
του ανθρώπου και να αγνοεί τις δυσκολίες του ανθρώπου. Κι έτσι θα νιώσεις θλιμμένος και
μόνος, σαν να έχεις υποστεί μεγάλη αδικία και αυτή τη στιγμή θα αρχίσεις να διαμαρτύρεσαι.
Όσο περισσότερο ενδίδεις στις αδυναμίες της σάρκας με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο
θα νιώθεις ότι ο Θεός το παρακάνει, μέχρι που τα πράγματα να γίνουν τόσο άσχημα που ν’
αρνείσαι το έργο του Θεού και ν’ αρχίσεις να αντιτάσσεσαι στον Θεό και να γίνεσαι
ανυπάκουος. Έτσι, πρέπει να επαναστατήσεις ενάντια στη σάρκα και να μην ενδώσεις σ’
αυτή: «Ο σύζυγος (η σύζυγος), τα παιδιά, οι προοπτικές, ο γάμος, η οικογένειά μου —κανένα
από αυτά δεν έχει σημασία! Στην καρδιά μου υπάρχει μόνο ο Θεός και πρέπει να βάλω τα
δυνατά μου να ευχαριστήσω τον Θεό και να μην ικανοποιήσω τη σάρκα». Πρέπει να έχεις
αυτή την αποφασιστικότητα. Αν διακατέχεσαι πάντα από τέτοια αποφασιστικότητα, τότε
όταν κάνεις την αλήθεια πράξη, και βάζεις τον εαυτό σου στην άκρη, θα είσαι σε θέση να το
κάνεις με την ελάχιστη προσπάθεια. Λέγεται ότι υπήρξε κάποτε ένας αγρότης που είδε ένα
φίδι στον δρόμο που ήταν παγωμένο. Ο αγρότης το πήρε και το κράτησε στο στήθος του, και
αφού το φίδι ζωντάνεψε, δάγκωσε τον αγρότη κι αυτός πέθανε. Η σάρκα του ανθρώπου είναι
σαν το φίδι: H ουσία της είναι να βλάπτει τη ζωή του —και όταν του επιβάλλει ολοκληρωτικά
τον δικό της τρόπο, η ζωή σου χάνεται. Η σάρκα ανήκει στον Σατανά. Μέσα της υπάρχουν
εξωφρενικές επιθυμίες, σκέφτεται μόνο τον εαυτό της, θέλει να απολαύσει την άνεση και να
χαρεί τη διασκέδαση, να χαλαρώσει μέσα στη νωθρότητα και την αδράνεια και μόλις
ικανοποιηθεί μέχρι ενός σημείου τελικά θα σε καταβροχθίσει. Δηλαδή, αν ικανοποιήσεις τη
σάρκα αυτή τη φορά, την επόμενη φορά θα έρθει ζητώντας περισσότερα. Πάντα έχει
εξωφρενικές επιθυμίες και νέες απαιτήσεις και εκμεταλλεύεται ότι ενδίδεις στη σάρκα για να
σε κάνει να την αγαπάς ακόμα περισσότερο και να ζεις ανάμεσα στις ανέσεις της —και αν δεν
τη νικήσεις, τελικά θα καταστρέψεις τον εαυτό σου. Κατά πόσο μπορείς να κερδίσεις τη ζωή
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ενώπιον του Θεού, και ποιο θα είναι το απώτερο τέλος σου, εξαρτάται από το πώς εκτελείς
την επανάστασή σου ενάντια στη σάρκα. Ο Θεός σε έχει σώσει και σε έχει επιλέξει και σε έχει
προκαθορίσει, ωστόσο αν σήμερα είσαι απρόθυμος να Tον ευχαριστήσεις, είσαι απρόθυμος
να κάνεις πράξη την αλήθεια, είσαι απρόθυμος να επαναστατήσεις ενάντια στην ίδια σου τη
σάρκα με μια καρδιά που αληθινά αγαπά τον Θεό, τελικά εσύ θα καταστραφείς κι έτσι θα
υπομείνεις ανείπωτο πόνο. Αν πάντοτε ενδίδεις στη σάρκα, ο Σατανάς θα σε καταπιεί
σταδιακά ολόκληρο, και θα σε αφήσει χωρίς ζωή ή χωρίς το άγγιγμα του Πνεύματος, μέχρι να
έρθει η μέρα που θα είσαι κατασκότεινος μέσα σου. Όταν ζεις στο σκοτάδι, θα έχεις
καταληφθεί από τον Σατανά, δεν θα έχεις πλέον τον Θεό στην καρδιά σου και τότε θα
αρνηθείς την ύπαρξη του Θεού και θα Τον εγκαταλείψεις. Έτσι, αν οι άνθρωποι επιθυμούν να
αγαπήσουν τον Θεό, πρέπει να πληρώσουν το τίμημα του πόνου και να υπομείνουν κακουχίες.
Δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικό ζήλο και κακουχίες, για περισσότερη μελέτη και ακόμη
περισσότερο τρέξιμο· αντίθετα, θα πρέπει να παραμερίσουν ό,τι υπάρχει μέσα τους: τις
εξωφρενικές σκέψεις, τα προσωπικά συμφέροντα, και τις ίδιες τους τις σκέψεις, τις
αντιλήψεις, και τις προθέσεις. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού.
Το πώς αντιμετωπίζει ο Θεός την εξωτερική διάθεση των ανθρώπων αποτελεί επίσης ένα
μέρος του έργου Του· η αντιμετώπιση της εξωτερικής, μη φυσιολογικής ανθρώπινης φύσης,
για παράδειγμα, ή του τρόπου ζωής και των συνηθειών, των ηθών και των εθίμων των
ανθρώπων, καθώς και των εξωτερικών πρακτικών τους και του ζήλου τους. Αλλά όταν Εκείνος
ζητάει από τους ανθρώπους να κάνουν την αλήθεια πράξη και να αλλάξουν τη διάθεσή τους,
αυτό το οποίο αντιμετωπίζει πρωτίστως είναι τα κίνητρα και οι αντιλήψεις μέσα τους. Η
αντιμετώπιση μόνο της εξωτερικής σου διάθεσης δεν είναι δύσκολο· είναι σαν να σου ζητάει
κανείς να μη φας τα πράγματα που σου αρέσουν, κάτι που είναι εύκολο. Αυτό που αγγίζει τις
αντιλήψεις μέσα σου, όμως, δεν είναι εύκολο να το αφήσεις. Απαιτεί από τους ανθρώπους να
επαναστατήσουν ενάντια στη σάρκα, να πληρώσουν ένα τίμημα, και να υποφέρουν ενώπιον
του Θεού. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με τα κίνητρα των ανθρώπων. Από τη στιγμή της πίστης
τους στον Θεό μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι τρέφουν πολλά λανθασμένα κίνητρα. Όταν δεν
εφαρμόζεις την αλήθεια στην πράξη, αισθάνεσαι ότι όλα τα κίνητρά σου είναι σωστά, αλλά
όταν σου συμβεί κάτι, θα δεις ότι υπάρχουν πολλά λανθασμένα κίνητρα μέσα σου. Έτσι, όταν
ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση, τους προκαλεί να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν
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πολλές αντιλήψεις μέσα τους που τους αποτρέπουν από τη γνώση του Θεού. Όταν
αναγνωρίζεις ότι τα κίνητρά σου είναι λανθασμένα, αν είσαι ικανός να σταματήσεις να
πράττεις σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα κίνητρά σου και μπορείς να γίνεις μάρτυρας του
Θεού και να μείνεις σταθερός στη θέση σου σε ό,τι σου συμβαίνει, αυτό αποδεικνύει ότι έχεις
επαναστατήσει ενάντια στη σάρκα. Όταν επαναστατήσεις ενάντια στη σάρκα, θα υπάρξει
αναπόφευκτα μάχη μέσα σου. Ο Σατανάς θα αποπειραθεί να κάνει τους ανθρώπους να τον
ακολουθήσουν, θα προσπαθήσει να τους κάνει να ακολουθήσουν τις έννοιες της σάρκας και
να υποστηρίξουν τα ενδιαφέροντα της σάρκας —αλλά τα λόγια του Θεού θα διαφωτίσουν και
θα φωτίσουν τους ανθρώπους μέσα τους, και τότε εναπόκειται σε σένα αν θα ακολουθήσεις
τον Θεό ή τον Σατανά. Ο Θεός ζητά από τους ανθρώπους να κάνουν πράξη την αλήθεια
πρωτίστως για να αντιμετωπίσουν ό,τι είναι μέσα τους, να αντιμετωπίσουν τις σκέψεις και τις
αντιλήψεις τους που δεν είναι σύμφωνες με την καρδιά του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα αγγίζει τις
καρδιές των ανθρώπων, τους διαφωτίζει και τους φωτίζει. Επομένως, πίσω από όλα όσα
συμβαίνουν γίνεται μια μάχη: Κάθε φορά που οι άνθρωποι κάνουν την αλήθεια πράξη ή
κάνουν πράξη την αγάπη για τον Θεό, υπάρχει μία μεγάλη μάχη, και παρόλο που τα πάντα
φαίνονται καλά με τη σάρκα, στο βάθος της καρδιάς τους μία μάχη ζωής και θανάτου θα
διεξαχθεί, στην πραγματικότητα —και μόνο μετά από αυτή την έντονη μάχη, μετά από
τρομερή σκέψη, μπορεί η νίκη ή η αποτυχία να αποφασιστεί. Δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να
γελάσει ή να κλάψει. Επειδή πολλά από τα κίνητρα μέσα στους ανθρώπους είναι λανθασμένα,
ή αλλιώς επειδή μεγάλο μέρος του έργου του Θεού είναι σε αντίθεση με τις αντιλήψεις τους,
όταν οι άνθρωποι κάνουν πράξη την αλήθεια, μια μεγάλη μάχη διεξάγεται στα παρασκήνια.
Έχοντας κάνει πράξη αυτή την αλήθεια, στα παρασκήνια οι άνθρωποι θα έχουν χύσει
αμέτρητα δάκρυα θλίψης πριν τελικά αποφασίσουν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Εξαιτίας
αυτής της μάχης οι άνθρωποι υπομένουν ταλαιπωρία και ραφινάρισμα˙ αυτό σημαίνει
αληθινός πόνος. Όταν βρεθείς στη μάχη, αν είσαι σε θέση πραγματικά να σταθείς στο πλευρό
του Θεού, θα μπορέσεις να ικανοποιήσεις τον Θεό. Ενόσω κάποιος κάνει την αλήθεια γίνεται
πράξη, είναι αναπόφευκτο ότι θα υποφέρει μέσα του· αν, όταν οι άνθρωποι έκαναν πράξη την
αλήθεια, όλα μέσα τους ήταν σωστά, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να οδηγηθούν στην τελείωση
από τον Θεό και δεν θα υπήρχε μάχη και δεν θα υπέφεραν. Επειδή υπάρχουν πολλά
πράγματα μέσα στους ανθρώπους που δεν είναι κατάλληλα για χρήση από τον Θεό, καθώς
και ένα μεγάλο μέρος της επαναστατικής διάθεσης της σάρκας, οι άνθρωποι πρέπει να
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μάθουν το μάθημα της επανάστασης ενάντια στη σάρκα πιο βαθιά. Αυτό είναι που ο Θεός
αποκαλεί τα πάθη στα οποία ζήτησε από τον άνθρωπο να υποβληθεί μαζί Του. Όταν
αντιμετωπίζεις δυσκολίες, βιάσου και προσευχήσου στον Θεό: «Ω Θεέ! Θέλω να Σε
ευχαριστήσω, θέλω να υπομείνω τις τελικές κακουχίες για να ικανοποιήσω την καρδιά Σου
και ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι ατυχίες που συναντώ, πρέπει ακόμα να Σε
ευχαριστήσω. Ακόμη κι αν πρέπει να εγκαταλείψω ολόκληρη τη ζωή μου, πρέπει να Σε
ευχαριστήσω!» Με αυτήν την αποφασιστικότητα, όταν προσευχηθείς έτσι, θα είσαι σε θέση
να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου. Κάθε φορά που κάνουν πράξη την αλήθεια, κάθε
φορά που υποβάλλονται σε ραφινάρισμα, κάθε φορά που δοκιμάζονται και κάθε φορά που το
έργο του Θεού έρχεται σ’ αυτούς, οι άνθρωποι υπομένουν ανείπωτο πόνο. Όλα αυτά είναι μια
δοκιμασία για τους ανθρώπους, και έτσι μέσα σε όλους αυτούς υπάρχει μια μάχη. Αυτό είναι
το πραγματικό τίμημα που πληρώνουν. Η ανάγνωση περισσότερων λόγων του Θεού και η
εκτέλεση περισσότερων είναι κατά κάποιο τρόπο ένα τίμημα. Είναι αυτό που θα έπρεπε να
κάνουν οι άνθρωποι, είναι καθήκον τους κι ευθύνη που θα πρέπει να εκπληρώσουν, αλλά οι
άνθρωποι πρέπει να αφήσουν στην άκρη εκείνο το οποίο πρέπει να παραμεριστεί. Εάν δεν το
κάνεις, τότε ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το εξωτερικό σου μαρτύριο και πόσο
τρέχεις γύρω, τα πάντα θα είναι μάταια! Δηλαδή, μόνο οι αλλαγές μέσα σου είναι σε θέση να
καθορίσουν αν οι εξωτερικές σου δυσκολίες έχουν αξία. Όταν η εσωτερική σου διάθεση έχει
αλλάξει κι έχεις κάνει πράξη την αλήθεια, τότε όλο το εξωτερικό σου μαρτύριο θα κερδίσει
την έγκριση του Θεού· αν δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην εσωτερική σου διάθεση, τότε,
ανεξάρτητα από το πόσο μαρτύριο υπέμεινες ή πόσο έτρεξες εξωτερικά, δεν θα υπάρξει
έγκριση από τον Θεό —και οι κακουχίες που δεν επιβεβαιώνονται από τον Θεό είναι μάταιες.
Έτσι, το αν εγκρίνεται από τον Θεό το τίμημα που έχεις πληρώσει, καθορίζεται από το εάν
υπήρξε αλλαγή σε σένα ή όχι και από το εάν έκανες πράξη την αλήθεια και επαναστάτησες
ενάντια στα ίδια τα δικά σου τα κίνητρα και τις αντιλήψεις σου για να πετύχεις την
εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, της γνώσης του Θεού και της πίστης στον Θεό.
Ανεξάρτητα από το πόσο τρέχεις τριγύρω, αν ποτέ σου δεν ήξερες να εξεγερθείς ενάντια στα
ίδια τα δικά σου τα κίνητρα, αναζητείς μόνο εξωτερικές πράξεις και ζήλο και ποτέ σου δεν
δίνεις προσοχή στη ζωή σου, τότε οι κακουχίες σου θα είναι μάταιες. Εάν, σε ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον, έχεις κάτι που θέλεις να πεις, αλλά μέσα σου νιώθεις ότι δεν είναι
σωστό να το πεις, ότι το να το πεις δεν ωφελεί τους αδελφούς σου και τις αδερφές σου, και ότι
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μπορεί να τους βλάψει, τότε δεν θα το πεις, προτιμώντας να πονέσεις μέσα σου, επειδή αυτά
τα λόγια είναι ανίκανα να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού. Τότε, θα υπάρξει μάχη μέσα
σου, αλλά θα θελήσεις να υποφέρεις και να εγκαταλείψεις ό,τι αγαπάς, θα θελήσεις να
υπομείνεις τις κακουχίες για να ευχαριστήσεις τον Θεό, και παρόλο που θα υποστείς μαρτύριο
μέσα σου, δεν θα ενδώσεις στη σάρκα, και η καρδιά του Θεού θα έχει ικανοποιηθεί, κι έτσι κι
εσύ θα παρηγορηθείς μέσα σου. Αυτό σημαίνει πραγματικά να πληρώνεις το τίμημα και είναι
το τίμημα που θέλει ο Θεός. Εάν πράττεις με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός σίγουρα θα σε
ευλογήσει· αν δεν μπορείς να το κατορθώσεις αυτό, τότε ανεξάρτητα από το πόσα
καταλαβαίνεις ή πόση ευφράδεια έχεις, όλα θα είναι για το τίποτα! Εάν, στον δρόμο της
αγάπης για τον Θεό, είσαι σε θέση να σταθείς στο πλευρό του Θεού όταν δίνει τη μάχη Του με
τον Σατανά και δεν επιστρέψεις στον Σατανά, τότε θα έχεις επιτύχει την αγάπη για τον Θεό
και θα έχεις σταθεί σταθερός στη μαρτυρία σου.
Σε κάθε βήμα του έργου που επιτελεί ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, εξωτερικά
φαίνεται να είναι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων, σαν να γεννήθηκαν από ανθρώπινες
ρυθμίσεις ή από ανθρώπινη παρέμβαση. Αλλά στα παρασκήνια, κάθε στάδιο του έργου και
ό,τι συμβαίνει είναι ένα στοίχημα του Σατανά ενώπιον του Θεού και απαιτεί από τους
ανθρώπους να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους προς τον Θεό. Πάρε τη δοκιμασία
του Ιώβ για παράδειγμα: Στα παρασκήνια, ο Σατανάς έβαζε ένα στοίχημα με τον Θεό και
αυτό που συνέβη στον Ιώβ ήταν οι πράξεις των ανθρώπων και η παρέμβαση των ανθρώπων.
Πίσω από κάθε βήμα που κάνει ο Θεός σε σας είναι το στοίχημα του Σατανά με τον Θεό —
πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια μάχη. Για παράδειγμα, αν είσαι προκατειλημμένος απέναντι
στους αδελφούς και τις αδελφές σου, θα έχεις λόγια που θα θέλεις να πεις —λόγια που
αισθάνεσαι ότι θα είναι δυσάρεστα στον Θεό— αλλά αν δεν τα πεις, θα νιώσεις δυσφορία
μέσα σου και αυτή τη στιγμή μια μάχη θα αρχίσει μέσα σου: «Μιλάω ή όχι;» Αυτή είναι η
μάχη. Έτσι, σε οτιδήποτε συναντάς υπάρχει μια μάχη, και όταν υπάρχει μια μάχη μέσα σου,
χάρη στην πραγματική συνεργασία σου και το πραγματικό μαρτύριό σου ο Θεός εργάζεται
μέσα σου. Τελικά, μέσα σου είσαι σε θέση να παραμερίσεις το θέμα και ο θυμός σβήνει
φυσικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας σου με τον Θεό. Όλα όσα κάνουν οι
άνθρωποι απαιτούν από αυτούς να πληρώσουν κάποιο τίμημα στις προσπάθειές τους. Χωρίς
πραγματικές δυσκολίες, δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό, δεν πλησιάζουν καν στο να
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ευχαριστήσουν τον Θεό και τσαμπουνούν απλά κούφια συνθήματα! Μπορούν αυτά τα κούφια
συνθήματα να ικανοποιήσουν τον Θεό; Όταν ο Θεός και ο Σατανάς όντως μάχονται στο
πνευματικό βασίλειο, πώς πρέπει να ικανοποιήσεις τον Θεό και πώς πρέπει να είσαι σταθερός
στη μαρτυρία σου σ’ Εκείνον; Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα όσα σου συμβαίνουν είναι μια
μεγάλη δοκιμασία και η στιγμή που ο Θεός σε χρειάζεται για να γίνεις μάρτυρας. Εξωτερικά,
μπορεί να μην φαίνονται σαν κάτι σημαντικό, αλλά όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα,
δείχνουν εάν αγαπάς τον Θεό ή όχι. Εάν το κάνεις, θα είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός
στη μαρτυρία σου σ’ Εκείνον και αν δεν έχεις κάνει την αγάπη Του πράξη, αυτό δείχνει ότι
δεν είσαι κάποιος που κάνει την αλήθεια πράξη, ότι είσαι χωρίς την αλήθεια, και χωρίς ζωή,
ότι είσαι σκύβαλο! Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους είναι όταν ο Θεός τούς χρειάζεται
να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους προς Εκείνον. Τίποτα σημαντικό δεν έχει συμβεί
σ’ εσένα αυτή τη στιγμή και δεν γίνεσαι σπουδαίος μάρτυρας, αλλά κάθε λεπτομέρεια της
καθημερινής ζωής σου σχετίζεται με τη μαρτυρία προς τον Θεό. Εάν μπορείς να κερδίσεις τον
θαυμασμό των αδελφών σου, των μελών της οικογένειάς σου και όλων γύρω σου· αν, μια
μέρα, οι άπιστοι έρθουν και θαυμάσουν όλα όσα κάνεις και δουν ότι όλα όσα κάνει ο Θεός
είναι υπέροχα, τότε θα έχεις γίνει μάρτυρας. Παρόλο που δεν έχεις γνώση και το επίπεδό σου
είναι χαμηλό, μέσω της τελείωσής σου από τον Θεό, είσαι σε θέση να Τον ικανοποιήσεις και
να λάβεις υπόψη σου το θέλημά Του, δείχνοντας στους άλλους τι μεγαλειώδες έργο έχει κάνει
σε ανθρώπους του πιο χαμηλού επιπέδου. Όταν οι άνθρωποι καταφέρουν να γνωρίσουν τον
Θεό και γίνουν νικητές ενώπιον του Σατανά, πιστοί στον Θεό σε μεγάλο βαθμό, τότε κανένας
δεν έχει περισσότερη πυγμή από αυτήν την ομάδα ανθρώπων, και αυτή είναι η σπουδαιότερη
μαρτυρία. Παρόλο που δεν είσαι σε θέση να κάνεις σπουδαίο έργο, είσαι σε θέση να
ευχαριστήσεις τον Θεό. Άλλοι δεν μπορούν να θέσουν κατά μέρος τις αντιλήψεις τους, αλλά
εσύ μπορείς· άλλοι δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού κατά τη διάρκεια των
πραγματικών τους εμπειριών, αλλά εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πραγματικό
ανάστημά σου και τις πράξεις σου για να ξεπληρώσεις την αγάπη του Θεού και να γίνεις
ισχυρός μάρτυράς Του. Μόνο αυτό μετράει ως πραγματική αγάπη του Θεού. Εάν είσαι
ανίκανος γι’ αυτό, τότε δεν γίνεσαι μάρτυρας μεταξύ των μελών της οικογένειάς σου, μεταξύ
των αδελφών σου, ή ενώπιον των ανθρώπων του κόσμου. Αν δεν μπορείς να γίνεις μάρτυρας
ενώπιον του Σατανά, ο Σατανάς θα γελάσει μαζί σου, θα σε μεταχειριστεί ως ένα αστείο, σαν
ένα παιγνίδι, θα σε κάνει περίγελο και θα σε οδηγήσει στην τρέλα. Στο μέλλον, μπορεί να σου
1124

τύχουν μεγάλες δοκιμασίες —αλλά σήμερα, αν αγαπάς τον Θεό με αληθινή καρδιά και εάν,
ανεξάρτητα από το πόσο σπουδαίες είναι οι δοκιμασίες μπροστά, ανεξάρτητα από το τι
συμβαίνει σ’ εσένα, είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου και ικανός να
ευχαριστήσεις τον Θεό, τότε η καρδιά σου θα παρηγορηθεί, και θα είσαι άφοβος, ανεξάρτητα
από το πόσο σπουδαίες είναι οι δοκιμασίες που θα συναντήσεις στο μέλλον. Δεν μπορείτε να
δείτε τι θα συμβεί στο μέλλον· μπορείτε μόνο να ευχαριστήσετε τον Θεό στις σημερινές
συνθήκες. Είστε ανίκανοι να κάνετε οποιοδήποτε σπουδαίο έργο και πρέπει να εστιάσετε
στην ευχαρίστηση του Θεού, βιώνοντας τα λόγια Του στην πραγματική ζωή και γενόμενος
ισχυρός και ηχηρός μάρτυρας που προκαλεί ντροπή στον Σατανά. Αν και η σάρκα σου θα
παραμείνει ανικανοποίητη και θα υποφέρει, θα έχεις ικανοποιήσει τον Θεό και θα έχεις
ντροπιάσει τον Σατανά. Εάν πάντα πράττεις με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα ανοίξει ένα
μονοπάτι μπροστά σου. Όταν, μια μέρα, μια μεγάλη δοκιμασία έρθει, οι άλλοι θα πέσουν
κάτω, αλλά εσύ θα είσαι ακόμα σε θέση να παραμείνεις σταθερός: Λόγω του τιμήματος που
πλήρωσες, ο Θεός θα σε προστατεύσει ώστε να μπορέσεις να παραμείνεις σταθερός και να
μην πέσεις κάτω. Εάν, συνήθως, είσαι σε θέση να κάνεις την αλήθεια πράξη και να
ευχαριστείς τον Θεό με μια καρδιά που πραγματικά Τον αγαπά, τότε ο Θεός σίγουρα θα σε
προστατεύσει κατά τη διάρκεια των μελλοντικών δοκιμασιών. Παρόλο που είσαι ανόητος και
μικρού αναστήματος και χαμηλού επιπέδου, ο Θεός δεν θα κάνει διακρίσεις εναντίον σου.
Εξαρτάται από το εάν τα κίνητρά σου είναι σωστά. Σήμερα, είσαι σε θέση να ευχαριστήσεις
τον Θεό, ως προς αυτό είσαι προσεκτικός ως την παραμικρή λεπτομέρεια, ευχαριστείς τον
Θεό σε όλα τα πράγματα, έχεις μια καρδιά που πραγματικά αγαπά τον Θεό, δίνεις την
αληθινή καρδιά σου στον Θεό, και παρόλο που υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορείς
να καταλάβεις, μπορείς να έρθεις ενώπιον του Θεού για να διορθώσεις τα κίνητρά σου και να
αναζητήσεις το θέλημα του Θεού, και κάνεις ό,τι χρειάζεται για να ευχαριστήσεις τον Θεό.
Ίσως οι αδελφοί και οι αδερφές σου να σε εγκαταλείψουν, αλλά η καρδιά σου θα ευχαριστεί
τον Θεό και δεν θα λαχταρά τις απολαύσεις της σάρκας. Εάν πάντα πράττεις με αυτόν τον
τρόπο, θα είσαι προστατευμένος όταν σου τύχουν μεγάλες δοκιμασίες.
Σε ποια εσωτερική κατάσταση των ανθρώπων στοχεύουν αυτές οι δοκιμασίες; Στόχος
τους είναι η επαναστατική διάθεση σε ανθρώπους που είναι ανίκανοι να ευχαριστήσουν τον
Θεό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ρυπαρά στους ανθρώπους και πολλά που είναι
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υποκριτικά και έτσι ο Θεός τούς υποβάλλει σε δοκιμασίες για να τους εξαγνίσει. Αλλά αν,
σήμερα, είσαι σε θέση να ικανοποιήσεις τον Θεό, τότε οι δοκιμασίες του μέλλοντος θα είναι
μια τελείωση για σένα. Αν, σήμερα, δεν είσαι σε θέση να ικανοποιήσεις τον Θεό, τότε οι
δοκιμασίες του μέλλοντος θα σε βάλουν σε πειρασμό και χωρίς να το θέλεις θα πέσεις κάτω,
και τότε δεν θα είσαι σε θέση να βοηθήσεις τον εαυτό σου, διότι δεν μπορείς να συμβαδίσεις
με το έργο του Θεού και δεν διακατέχεσαι από πραγματικό ανάστημα. Και επομένως, αν
θέλεις να είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός στο μέλλον, να ικανοποιήσεις καλύτερα τον
Θεό και να Τον ακολουθήσεις μέχρις εσχάτων, σήμερα πρέπει να στήσεις γερά θεμέλια,
πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό κάνοντας πράξη την αλήθεια σε όλα τα πράγματα, και να
δώσεις προσοχή στο θέλημά Του. Εάν πάντα πράττεις με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει ένα
θεμέλιο μέσα σου και ο Θεός θα εμφυσήσει μέσα σου μια καρδιά που Τον αγαπά και Εκείνος
θα σου δώσει πίστη. Μια μέρα, όταν όντως σου τύχει μία δοκιμασία, μπορεί κάλλιστα να
υποφέρεις κάπως, και να νιώσεις θλιμμένος μέχρι ενός σημείου και να υποφέρεις από
συντριπτική θλίψη, σαν να είχες πεθάνει —αλλά η αγάπη σου για τον Θεό δεν θα αλλάξει και
θα γίνει ακόμα πιο βαθιά. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Εάν είσαι σε θέση να δεχτείς όλα
αυτά που ο Θεός λέει και κάνει σήμερα με μια καρδιά υπακοής, τότε σίγουρα θα ευλογηθείς
από τον Θεό και έτσι θα είσαι κάποιος που είναι ευλογημένος από τον Θεό και λαμβάνει την
υπόσχεσή Του. Αν, σήμερα, δεν κάνεις πράξη, όταν οι δοκιμασίες σού τύχουν μια μέρα, θα
είσαι χωρίς πίστη ή χωρίς καρδιά που αγαπά, και εκείνη τη στιγμή η δοκιμασία θα γίνει
πειρασμός· θα βυθιστείς στα έγκατα του πειρασμού του Σατανά και δεν θα έχεις κανένα μέσο
διαφυγής. Σήμερα, μπορεί να είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός όταν μια μικρή
δοκιμασία σε ταλανίζει, αλλά δεν θα μπορείς αναγκαστικά να παραμείνεις σταθερός όταν μια
μεγάλη δοκιμασία σού τύχει μια μέρα. Μερικοί άνθρωποι είναι υπερφίαλοι και πιστεύουν ότι
είναι σχεδόν τέλειοι ήδη. Αν δεν πας βαθύτερα σε τέτοιες περιόδους και παραμείνεις
εφησυχασμένος, τότε θα είσαι σε κίνδυνο. Σήμερα, ο Θεός δεν εκτελεί το έργο των
μεγαλύτερων δοκιμασιών, επιφανειακά όλα φαίνονται καλά, αλλά όταν ο Θεός σε δοκιμάσει,
θα ανακαλύψεις ότι είσαι πάρα πολύ ελλιπής, επειδή το ανάστημά σου είναι πάρα πολύ μικρό
και είσαι ανίκανος να αντέξεις μεγάλες δοκιμασίες. Εάν παραμείνεις όπως είσαι και μπεις σε
κατάσταση αδράνειας, τότε, όταν έρθουν οι δοκιμασίες, θα πέσεις. Θα έπρεπε συχνά να
βλέπετε πόσο μικρό είναι το ανάστημά σας· μόνο έτσι θα προοδεύσετε. Αν μόνο κατά τη
διάρκεια των δοκιμασιών βλέπεις ότι το ανάστημά σου είναι τόσο μικρό, ότι η δύναμη της
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θέλησής σου είναι τόσο αδύναμη, ότι πολύ λίγα μέσα σου είναι πραγματικά, και ότι είσαι
ανεπαρκής για το θέλημα του Θεού —και αν τα αντιληφθείς όλα αυτά τα πράγματα μόνο τότε,
θα είναι πολύ αργά.
Εάν δεν γνωρίζεις τη διάθεση του Θεού, τότε θα πέσεις αναπόφευκτα κατά τη διάρκεια
των δοκιμασιών, επειδή δεν γνωρίζεις πώς ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση και
με ποιον τρόπο τους οδηγεί στην τελείωση και όταν οι δοκιμασίες του Θεού πέσουν πάνω σου
και δεν συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις σου, δεν θα είσαι σε θέση να παραμείνεις σταθερός. Η
αληθινή αγάπη του Θεού είναι ολόκληρη η διάθεσή Του, και όταν ολόκληρη η διάθεση του
Θεού φανερωθεί στους ανθρώπους, τι φέρνει αυτό στη σάρκα σου; Όταν η δίκαιη διάθεση
του Θεού φανερωθεί στους ανθρώπους, η σάρκα τους θα υποστεί αναπόφευκτα μεγάλο πόνο.
Εάν δεν υποστείς αυτόν τον πόνο, τότε δεν μπορείς να τελειωθείς από τον Θεό, ούτε θα
μπορέσεις να αφιερώσεις αληθινή αγάπη στον Θεό. Αν ο Θεός σε οδηγήσει στην τελείωση, θα
σου δείξει σίγουρα όλη Του τη διάθεση. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, ο Θεός
δεν έχει δείξει ποτέ ολόκληρη τη διάθεσή Του στον άνθρωπο —αλλά τις έσχατες μέρες την
αποκαλύπτει σε αυτή την ομάδα ανθρώπων που Εκείνος έχει προκαθορίσει και έχει επιλέξει
και οδηγώντας τους ανθρώπους στην τελείωση, αποκαλύπτει τις διαθέσεις Του, μέσω των
οποίων καθιστά ολοκληρωμένη μια ομάδα ανθρώπων. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη του Θεού
για τους ανθρώπους. Η εμπειρία της αληθινής αγάπης του Θεού γι’ αυτούς απαιτεί οι
άνθρωποι να υπομένουν ανείπωτο πόνο, και να πληρώσουν υψηλό τίμημα. Μόνο μετά από
αυτό θα τους κερδίσει ο Θεός και θα είναι σε θέση να ανταποδώσουν την αληθινή τους αγάπη
στον Θεό, και μόνο τότε θα ικανοποιηθεί η καρδιά του Θεού. Εάν οι άνθρωποι επιθυμούν να
οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό κι εάν επιθυμούν να κάνουν το θέλημά Του και να
δώσουν πλήρως την αληθινή τους αγάπη στον Θεό, τότε πρέπει να βιώσουν πολλά δεινά και
πολλά βάσανα από τις περιστάσεις, να υποστούν μαρτύριο χειρότερο και από τον θάνατο, και
τελικά θα αναγκαστούν να δώσουν την αληθινή καρδιά τους πίσω στον Θεό. Το κατά πόσο
κάποιος αγαπάει αληθινά τον Θεό αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των κακουχιών και του
ραφιναρίσματος. Ο Θεός εξαγνίζει την αγάπη των ανθρώπων, και αυτό επίσης επιτυγχάνεται
μόνο μέσα από κακουχίες και ραφινάρισμα.
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Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία
έχει φτάσει»
Πώς βλέπετε το όραμα της Χιλιετούς Βασιλείας; Μερικοί άνθρωποι τη σκέφτονται πολύ
και λένε ότι, καθώς η Χιλιετής Βασιλεία θα διαρκέσει χίλια χρόνια στη γη, αν τα γηραιότερα
μέλη της Εκκλησίας είναι ανύπανδρα, πρέπει να παντρευτούν; Η οικογένειά μου δεν έχει
καθόλου χρήματα, πρέπει ν’ αρχίσω να βγάζω χρήματα;… Τι είναι η Χιλιετής Βασιλεία;
Ξέρετε; Οι άνθρωποι είναι κοντόφθαλμοι και περνούν μια μεγάλη δοκιμασία. Στην
πραγματικότητα, η Χιλιετής Βασιλεία δεν έχει ακόμα φτάσει επισήμως. Κατά το στάδιο της
τελείωσης του ανθρώπου, η Χιλιετής Βασιλεία είναι μονάχα κάτι το νεοσύστατο. Την εποχή
της Χιλιετούς Βασιλείας, για την οποία μίλησε ο Θεός, ο άνθρωπος θα έχει οδηγηθεί στην
τελείωση. Προηγουμένως, έχει ειπωθεί, ότι οι άνθρωποι θα είναι σαν άγιοι και θα
παραμένουν σταθεροί στην περιοχή της Σινείμ. Μόνον όταν οι άνθρωποι οδηγηθούν στην
τελείωση, όταν γίνουν οι άγιοι για τους οποίους μίλησε ο Θεός, θα φτάσει η Χιλιετής
Βασιλεία. Όταν ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση, τους εξαγνίζει, κι όσο πιο
αγνοί είναι, τόσο πιο πολύ οδηγούνται στην τελείωση απ’ τον Θεό. Όταν η ακαθαρσία, η
ανυποταξία, η εναντίωση και καθετί σαρκικό μέσα σου αποβληθεί, όταν εξαγνιστείς, τότε θ’
αγαπηθείς απ’ τον Θεό (και, μ’ άλλα λόγια, θα γίνεις άγιος). Όταν έχεις οδηγηθεί στην
τελείωση απ’ τον Θεό και έχεις γίνει άγιος, θα βρίσκεσαι στη Χιλιετή Βασιλεία. Τώρα είναι η
Εποχή της Βασιλείας. Την εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, οι άνθρωποι θα εξαρτώνται απ’ τον
λόγο του Θεού για να ζήσουν. Όλα τα έθνη θα υπάγονται στο όνομα του Θεού, κι όλοι θα
έρχονται να διαβάζουν τον λόγο του Θεού. Την εποχή εκείνη, κάποιοι θα καλούν
τηλεφωνικώς, κάποιοι θα στέλνουν φαξ… θα χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να έχουν
πρόσβαση στον λόγο του Θεού, όπως κι εσύ θα υπάγεσαι στον λόγο του Θεού. Όλα αυτά θα
συμβούν αφότου οι άνθρωποι τελειωθούν. Σήμερα, οι άνθρωποι τελειώνονται, ραφινάρονται,
διαφωτίζονται και καθοδηγούνται μέσω του λόγου. Αυτή είναι η Εποχή της Βασιλείας, είναι
το στάδιο κατά το οποίο οι άνθρωποι τελειώνονται, και δεν έχει καμιά σχέση με την Εποχή
της Χιλιετούς Βασιλείας. Κατά την εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, οι άνθρωποι θα έχουν ήδη
τελειωθεί και η διεφθαρμένη διάθεση μέσα τους θα έχει εξαγνιστεί. Την εποχή εκείνη, ο λόγος
που ειπώθηκε απ’ τον Θεό θα οδηγεί βήμα-βήμα τους ανθρώπους και θα αποκαλύπτει όλα τα
μυστήρια του έργου του Θεού, από την εποχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα. Ο λόγος Του θα
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διηγείται στους ανθρώπους τις πράξεις του Θεού σε κάθε εποχή και κάθε μέρα, πώς
καθοδηγεί εσωτερικά τους ανθρώπους, το έργο που πραγματοποιεί στο πνευματικό βασίλειο,
και θα τους μιλά για τη δυναμική του πνευματικού βασιλείου. Μόνο τότε θα είναι πραγματικά
η Εποχή του Λόγου· τώρα βρίσκεται απλώς σε νεοσύστατη φάση. Αν οι άνθρωποι δεν
τελειωθούν και δεν εξαγνιστούν, δεν θα έχουν τρόπο να ζήσουν χίλια χρόνια στη γη, και η
σάρκα τους αναπόφευκτα θα σαπίσει. Αν οι άνθρωποι εξαγνιστούν εσωτερικά και δεν
ανήκουν πια στον Σατανά και στη σάρκα, τότε θα παραμείνουν ζωντανοί στη γη. Σε αυτό το
στάδιο, είσαι κοντόφθαλμος και το μόνο που βιώνεις είναι ν’ αγαπάς τον Θεό και να γίνεσαι
μάρτυράς Του κάθε μέρα που ζεις στη γη.
Το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» είναι μια προφητεία, ανάλογη της πρόβλεψης ενός
προφήτη, μέσω του οποίου ο Θεός προφητεύει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο λόγος που ο Θεός
εκφέρει στο μέλλον και ο λόγος που εκφέρει σήμερα δεν είναι ο ίδιος: Ο λόγος του μέλλοντος
θα καθοδηγεί την εποχή, ενώ ο λόγος που εκφέρει σήμερα οδηγεί τους ανθρώπους στην
τελείωση, τους ραφινάρει και τους αντιμετωπίζει. Η Εποχή του Λόγου στο μέλλον είναι
διαφορετική από την Εποχή του Λόγου σήμερα. Σήμερα, όλος ο λόγος που εκφέρεται απ’ τον
Θεό, ανεξαρτήτως των μέσων με τα οποία το κάνει, είναι, εν ολίγοις, για να οδηγήσει τους
ανθρώπους στην τελείωση, να εξαγνίσει ό,τι είναι βρόμικο μέσα τους και να τους κάνει άγιους
και δίκαιους ενώπιον του Θεού. Ο λόγος που εκφέρεται σήμερα και ο λόγος που θα ειπωθεί
στο μέλλον είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο λόγος που εκφέρεται την Εποχή της Βασιλείας
είναι για να κάνει τους ανθρώπους να συμμετέχουν σ’ όλη την προπαρασκευή, να βάλει τους
ανθρώπους στον σωστό δρόμο σε όλα, να αποβάλλουν καθετί το ακάθαρτο από μέσα τους.
Αυτό είναι που κάνει ο Θεός την εποχή αυτή: Βάζει τα θεμέλια του λόγου Του σε κάθε
άνθρωπο, κάνει τον λόγο Του ζωή του κάθε ανθρώπου, και χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να
τους διαφωτίζει και να τους καθοδηγεί εσωτερικά κάθε στιγμή. Κι όταν δεν έχουν επίγνωση
του θελήματος του Θεού, ο λόγος του Θεού θα βρίσκεται μέσα τους για να τους αποδοκιμάζει
και να τους πειθαρχεί. Ο λόγος του σήμερα υπάρχει για να είναι ζωή του ανθρώπου, παρέχει
αμέσως στον άνθρωπο όλα όσα χρειάζεται. Όλα όσα σου λείπουν από μέσα σου, τα παρέχει ο
λόγος του Θεού, κι αυτοί που δέχονται τον λόγο του Θεού, διαφωτίζονται τρώγοντας και
πίνοντας τον λόγο Του. Ο λόγος που εκφέρει ο Θεός στο μέλλον καθοδηγεί τους ανθρώπους
ολόκληρου του σύμπαντος· σήμερα, αυτός ο λόγος εκφέρεται μόνο στην Κίνα και δεν
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αντιπροσωπεύει αυτόν που εκφέρεται για ολόκληρο το σύμπαν. Ο Θεός θα μιλήσει σε
ολόκληρο το σύμπαν όταν έρθει η Χιλιετής Βασιλεία. Μάθε ότι όλος ο λόγος του Θεού σήμερα
είναι για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση. Ο λόγος που εκφέρεται από τον Θεό σε
αυτό το στάδιο είναι για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, κι όχι για να σου επιτρέψει
να γνωρίσεις μυστήρια ή να δεις θαύματα του Θεού. Το ότι Αυτός χρησιμοποιεί πολλά μέσα
για να μιλήσει, είναι για να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Η Εποχή της Χιλιετούς
Βασιλείας δεν έχει φτάσει ακόμα. Η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, για την οποία έχει γίνει
λόγος, είναι η μέρα της δόξας του Θεού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του Ιησού στην
Ιουδαία, ο Θεός μετέφερε το έργο Του στην ηπειρωτική Κίνα και κατέστρωσε ένα άλλο
σχέδιο. Πραγματοποιεί ένα άλλο μέρος του έργου Του μέσα σου. Πραγματοποιεί το έργο της
τελείωσης του ανθρώπου με τον λόγο και χρησιμοποιεί τον λόγο για να κάνει τους ανθρώπους
να υποφέρουν πολύ, αλλά και να αποκτήσουν πολλή από τη χάρη του Θεού. Αυτό το στάδιο
του έργου θα δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, κι αφού Αυτός δημιουργήσει αυτήν την
ομάδα των νικητών, αυτοί θα μπορούν να μαρτυρήσουν για τις πράξεις Του, θα μπορούν να
βιώνουν την πραγματικότητα, και, τελικά, να Τον ευαρεστούν και να είναι πιστοί σ’ Αυτόν
μέχρι θανάτου. Κι έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα δοξαστεί. Όταν ο Θεός δοξαστεί, όταν
κάνει αυτή την ομάδα των ανθρώπων τέλειους, θα είναι η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας.
Ο Ιησούς ήταν στη γη για τριάντα τρία και μισό χρόνια. Ήρθε για να εκτελέσει το έργο
της σταύρωσης και μέσω της σταύρωσης ο Θεός έλαβε ένα μέρος της δόξας. Όταν ο Θεός
μπήκε στη σάρκα, μπόρεσε να είναι ταπεινός και κρυμμένος, και μπόρεσε να υπομείνει
τρομερά πάθη. Παρόλο που Αυτός ο ίδιος ήταν Θεός, και πάλι υπέμεινε κάθε ταπείνωση, κάθε
διασυρμό και υπέστη πολύ μεγάλο πόνο όταν καρφώθηκε στον σταυρό, προκειμένου να
ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Μετά το πέρας αυτού του σταδίου του έργου, αν και οι
άνθρωποι είδαν ότι ο Θεός απέκτησε μεγάλη δόξα, αυτή δεν ήταν ολόκληρη η δόξα Του. Ήταν
μόνο ένα μέρος της δόξας Του, την οποία απέκτησε απ’ τον Ιησού. Παρόλο που ο Ιησούς
μπόρεσε να υπομείνει κάθε κακουχία, να είναι ταπεινός και κρυμμένος, να σταυρωθεί για τον
Θεό, ο Θεός απέκτησε μόνο ένα μέρος της δόξας Του και η δόξα Του αποκτήθηκε στον
Ισραήλ. Ο Θεός έχει ακόμα ένα άλλο μέρος της δόξας: να έρθει στη γη, βασικά, για να
εργαστεί και να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση. Κατά το στάδιο του έργου του
Ιησού, Αυτός έκανε κάποια υπερφυσικά πράγματα, αλλά αυτό το στάδιο του έργου με τίποτα
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δεν ήταν μόνο για να κάνει σημεία και τέρατα. Ήταν, κυρίως, για να δείξει ότι ο Ιησούς
μπορούσε να πάθει και να σταυρωθεί για τον Θεό, ότι ο Ιησούς μπορούσε να υπομείνει
τρομερό πόνο επειδή αγαπούσε τον Θεό, και ότι, παρόλο που ο Θεός Τον εγκατέλειψε, Αυτός
ήταν ακόμα πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή Του για το θέλημα του Θεού. Αφότου ο Θεός
ολοκλήρωσε το έργο Του στον Ισραήλ κι ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, ο Θεός
δοξάστηκε κι έγινε μάρτυρας ενώπιον του Σατανά. Δεν γνωρίζετε ούτε έχετε δει πώς ο Θεός
έχει γίνει σάρκα στην Κίνα, έτσι πώς μπορείτε να δείτε ότι ο Θεός δοξάστηκε; Όταν ο Θεός
εκτελεί μεγάλο έργο κατάκτησης μέσα σας κι εσείς μένετε σταθεροί, τότε αυτό το στάδιο του
έργου του Θεού είναι επιτυχημένο κι αυτό αποτελεί μέρος της δόξας του Θεού. Βλέπετε μόνο
αυτό, ενώ δεν έχετε ακόμα οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, δεν έχετε δώσει την καρδιά
σας ολοκληρωτικά στον Θεό. Δεν έχετε ακόμα δει αυτήν τη δόξα στην ολότητά της. Βλέπετε
μόνο ότι ο Θεός έχει ήδη κατακτήσει την καρδιά σας, ότι δεν μπορείτε να Τον αφήσετε ποτέ,
και ότι θα ακολουθείτε τον Θεό μέχρι το τέλος και η καρδιά σας δεν θ’ αλλάξει, και ότι αυτή
είναι η δόξα του Θεού. Πού βλέπεις τη δόξα του Θεού; Στα αποτελέσματα του έργου Του στον
άνθρωπο. Οι άνθρωποι βλέπουν ότι ο Θεός είναι τόσο ωραίος, έχουν τον Θεό στην καρδιά
τους και δεν θέλουν να Τον αφήσουν. Κι αυτή είναι η δόξα του Θεού. Όταν προβάλλει η
δύναμη των αδελφών, ανδρών και γυναικών, των εκκλησιών και μπορούν να αγαπήσουν τον
Θεό με την καρδιά τους, να βλέπουν την υπέρτατη δύναμη του έργου που πραγματοποιείται
απ’ τον Θεό, την ασύγκριτη δύναμη του λόγου Του, όταν βλέπουν ότι ο λόγος Του φέρει
εξουσία και ότι Αυτός μπορεί να ξεκινήσει το έργο Του στην πόλη-φάντασμα της ηπειρωτικής
Κίνας, όταν, παρόλο που οι άνθρωποι είναι αδύναμοι, η καρδιά τους υποκλίνεται μπροστά
στον Θεό και είναι πρόθυμοι να δεχτούν τον λόγο του Θεού, κι όταν, παρόλο που είναι
αδύναμοι και ανίκανοι, μπορούν να δουν ότι ο λόγος του Θεού είναι τόσο ωραίος και τόσο
αντάξιος της λατρείας τους, τότε αυτή είναι η δόξα του Θεού. Όταν έρθει η μέρα που οι
άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση απ’ τον Θεό και θα μπορούν να παραδοθούν ενώπιόν
Του, θα μπορούν να υπακούουν απόλυτα στον Θεό και να αφήνουν τις ελπίδες και την τύχη
τους στα χέρια του Θεού, τότε το δεύτερο μέρος της δόξας του Θεού θα έχει αποκτηθεί
πλήρως. Δηλαδή, όταν το έργο του πρακτικού Θεού έχει ολοκληρωθεί εντελώς, το έργο Του
στην ηπειρωτική Κίνα θα τελειώσει. Με άλλα λόγια, όταν αυτοί, οι οποίοι έχουν
προκαθοριστεί και επιλεγεί απ’ τον Θεό, έχουν οδηγηθεί στην τελείωση, ο Θεός θα δοξαστεί.
Ο Θεός είπε ότι Αυτός έφερε το δεύτερο μέρος της δόξας Του στην Ανατολή, όμως αυτό είναι
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αόρατο με γυμνό μάτι. Ο Θεός έφερε το έργο Του στην Ανατολή: έχει ήδη έρθει στην Ανατολή
κι αυτή είναι η δόξα του Θεού. Σήμερα, παρόλο που το έργο Του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,
εφόσον ο Θεός έχει αποφασίσει να εργαστεί, θα ολοκληρωθεί σίγουρα. Ο Θεός έχει
αποφασίσει να ολοκληρώσει αυτό το έργο στην Κίνα και είναι αποφασισμένος να σας
καταστήσει ολοκληρωμένους. Έτσι, δεν σας δίνει καμιά διέξοδο. Έχει ήδη κατακτήσει τις
καρδιές σας κι εσύ, είτε θέλεις είτε όχι, πρέπει να συνεχίσεις, κι όταν αποκτάσαι απ’ τον Θεό,
ο Θεός δοξάζεται. Σήμερα, ο Θεός δεν έχει ακόμα δοξαστεί πλήρως, επειδή εσείς δεν έχετε
οδηγηθεί ακόμα στην τελείωση. Παρόλο που οι καρδιές σας έχουν επιστρέψει στον Θεό,
υπάρχουν ακόμα πολλές αδυναμίες στη σάρκα σας, δεν είστε ικανοί να ευαρεστήσετε τον
Θεό, δεν είστε σε θέση να έχετε επίγνωση του θελήματος του Θεού, και κατέχετε ακόμα
πολλά αρνητικά στοιχεία, απ’ τα οποία πρέπει να απαλλαγείτε, ενώ πρέπει να υποβληθείτε
και σε πολλές δοκιμασίες και εξευγενισμούς. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να
αλλάξουν οι διαθέσεις της ζωής σας και θα καταστεί δυνατόν να σας κερδίσει ο Θεός.

Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη
μαρτυρία του Θεού
Είναι νόμος του Ουρανού και θεμελιώδης αρχή της γης να πιστεύει κανείς στον Θεό και
να γνωρίζει τον Θεό, και σήμερα —σε μια εποχή που ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί
προσωπικά το έργο Του— είναι μια ιδιαίτερα καλή στιγμή να γνωρίσει κανείς τον Θεό.
Ευφραίνουμε τον Θεό όταν κατανοούμε το θέλημα του Θεού, και για να κατανοήσουμε το
θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον Θεό. Αυτή η γνώση του Θεού είναι το
όραμα που πρέπει να έχει ο πιστός. Είναι η βάση της πίστης του ανθρώπου στον Θεό. Εάν ο
άνθρωπος στερείται αυτή τη γνώση, τότε η πίστη του στον Θεό είναι ασαφής και κενή θεωρία.
Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τον Θεό, δεν
κερδίζουν τίποτα. Όλοι όσοι δεν κερδίζουν τίποτα σε αυτό το ρεύμα, είναι εκείνοι που θα
εξαλειφθούν, και είναι όλοι παράσιτα. Όποιο στάδιο του έργου του Θεού κι αν βιώνεις, θα
πρέπει να σε συνοδεύει ένα ισχυρό όραμα. Χωρίς ένα τέτοιο όραμα, θα ήταν δύσκολο να
αποδεχτείς κάθε στάδιο του νέου έργου, διότι ο άνθρωπος αδυνατεί να φανταστεί το νέο έργο
του Θεού, το οποίο υπερβαίνει την ανθρώπινη αντίληψη. Οπότε, χωρίς έναν ποιμένα να
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φροντίζει τον άνθρωπο, χωρίς έναν ποιμένα να κοινωνεί τα οράματα, ο άνθρωπος αδυνατεί
να αποδεχτεί αυτό το νέο έργο. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τα οράματα, τότε δεν
μπορεί να δεχτεί το νέο έργο του Θεού, και εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπακούσει στο νέο
έργο του Θεού, τότε ο άνθρωπος αδυνατεί να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, οπότε η γνώση
του για τον Θεό είναι μηδαμινή. Πριν ο άνθρωπος εφαρμόσει τον λόγο του Θεού, πρέπει να
γνωρίζει τον λόγο του Θεού, δηλαδή να κατανοεί το θέλημα του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον
τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί ο λόγος του Θεού με ακρίβεια και σύμφωνα με την καρδιά του
Θεού. Αυτό πρέπει να κατέχουν όλοι όσοι αναζητούν την αλήθεια, και αυτή είναι η διαδικασία
που πρέπει να βιώσουν όλοι όσοι προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό. Η διαδικασία της
γνώσης του λόγου του Θεού είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού, αλλά και η διαδικασία
της γνώσης του έργου του Θεού. Συνεπώς, η γνώση των οραμάτων δεν αναφέρεται μόνο στη
γνώση της ανθρώπινης φύσης του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά περιλαμβάνει και τη γνώση του
λόγου και του έργου του Θεού. Μέσα από τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι καταφέρνουν να
κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, και μέσα από το έργο του Θεού καταφέρνουν να
γνωρίσουν τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός. Η πίστη στον Θεό είναι το πρώτο
βήμα για τη γνώση του Θεού. Η διαδικασία της μετάβασης από την αρχική πίστη στον Θεό
στην πιο βαθιά πίστη στον Θεό, είναι η διαδικασία της γνώσης του Θεού και η διαδικασία της
βίωσης του έργου του Θεού. Εάν πιστεύεις στον Θεό μόνο χάριν της πίστης στον Θεό, και δεν
πιστεύεις στον Θεό για να γνωρίσεις τον Θεό, τότε η πίστη σου δεν είναι αληθινή και δεν
μπορεί να εξαγνιστεί —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Εάν, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, μέσω της οποίας βιώνει το έργο του Θεού, ο άνθρωπος καταφέρει σταδιακά να
γνωρίσει τον Θεό, τότε η διάθεσή του θα αλλάξει σταδιακά, και η πίστη του θα γίνεται ολοένα
και πιο αληθινή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ο άνθρωπος επιτύχει την πίστη στον Θεό, θα
κερδίσει απόλυτα τον Θεό. Ο Θεός κατέβαλε τόσο μεγάλες προσπάθειες για να ενσαρκωθεί
για δεύτερη φορά και να επιτελέσει προσωπικά το έργο Του, έτσι ώστε ο άνθρωπος να
μπορέσει να Τον γνωρίσει και να μπορέσει να Τον δει. Η γνώση του Θεού [α] είναι το τελικό
αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στο πέρας του έργου του Θεού. Είναι η τελική
απαίτηση του Θεού από την ανθρωπότητα. Το κάνει αυτό χάριν της τελικής μαρτυρίας Του, κι
έτσι ώστε ο άνθρωπος να στραφεί τελικά και πλήρως προς Αυτόν. Ο άνθρωπος μπορεί να
αγαπά τον Θεό μόνο αν γνωρίζει τον Θεό, και για να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να γνωρίσει
τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς επιδιώκει ή τι επιδιώκει να κερδίσει, πρέπει να είναι σε θέση
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να επιτύχει τη γνώση του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να
ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού. Μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να
πιστέψει αληθινά στον Θεό, και μόνο αν γνωρίζει τον Θεό μπορεί αληθινά να έχει φόβο Θεού
και να υπακούει τον Θεό. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Θεό, ποτέ δεν θα υπακούσουν αληθινά τον
Θεό και δεν θα έχουν φόβο Θεού. Η γνώση του Θεού περιλαμβάνει τη γνώση της διάθεσης
του Θεού, την κατανόηση του θελήματος του Θεού, και τη γνώση αυτού που είναι ο Θεός.
Εντούτοις, για οποιαδήποτε από τις πτυχές της γνώσης του Θεού κι αν πρόκειται, καθεμία
απαιτεί από τον άνθρωπο να πληρώσει ένα τίμημα, και απαιτεί τη θέληση να υπακούσει,
χωρίς τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι τέλους. Το έργο του Θεού είναι
υπερβολικά ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, είναι υπερβολικά δύσκολο ο
άνθρωπος να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που είναι ο Θεός, και όλα όσα εκφράζει
και πράττει ο Θεός υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατανόηση. Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να
ακολουθήσει τον Θεό, αλλά δεν είναι πρόθυμος να υπακούσει στον Θεό, τότε ο άνθρωπος δεν
θα κερδίσει τίποτα. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ
έργο, το οποίο ο άνθρωπος δεν κατανοεί, και το οποίο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να
αποδεχτεί, και ο Θεός έχει εκφράσει πολλά που δυσχεραίνουν τη θεραπεία των αντιλήψεων
του ανθρώπου. Ωστόσο, δεν έχει σταματήσει ποτέ το έργο Του, επειδή ο άνθρωπος
αντιμετωπίζει υπερβολικές δυσκολίες. Συνέχισε να εργάζεται και να εκφράζεται, και παρόλο
που ένας μεγάλος αριθμός «πολεμιστών» έχει εγκαταλειφθεί συνεχίζει να επιτελεί το έργο
Του και συνεχίζει να επιλέγει τη μία ομάδα ανθρώπων μετά την άλλη που είναι πρόθυμοι να
υπακούσουν στο νέο έργο Του. Δεν δείχνει οίκτο σε αυτούς τους πεσόντες «ήρωες», αλλά
αντίθετα υπεραγαπά εκείνους που αποδέχονται το νέο έργο και τον λόγο Του. Αλλά με ποιο
σκοπό εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σταδιακά; Γιατί πάντα αποκλείει και επιλέγει
ανθρώπους; Γιατί χρησιμοποιεί πάντα αυτή τη μέθοδο; Ο σκοπός του έργου Του είναι να Τον
γνωρίσει ο άνθρωπος, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να τον κερδίζει. Η αρχή του έργου Του είναι
να εργαστεί επί όσων είναι σε θέση να υπακούσουν στο έργο που επιτελεί την σήμερον ημέρα,
και να μην εργαστεί επί όσων υπακούν στο έργο που επιτέλεσε κατά το παρελθόν, αλλά
αντιτίθενται στο έργο Του την σήμερον ημέρα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο
έχει αποκλείσει τόσους πολλούς ανθρώπους.
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Τα αποτελέσματα του μαθήματος της γνώσης του Θεού δεν μπορούν να επιτευχθούν σε
μία ή δύο ημέρες: Ο άνθρωπος πρέπει να συσσωρεύσει εμπειρίες, να υποστεί κακουχίες και
να επιδείξει πραγματική υπακοή. Καταρχήν, ξεκίνα από το έργο και τον λόγο του Θεού.
Πρέπει να κατανοήσεις τι περικλείει η γνώση του Θεού, πώς να επιτύχεις τη γνώση του Θεού,
και πώς να δεις τον Θεό μέσα από τις εμπειρίες σου. Αυτό πρέπει να πράξει όποιος δεν έχει
ακόμη γνωρίσει τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει αμέσως το έργο και τον λόγο του
Θεού, και κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη γνώση της ολότητας του Θεού σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Απαιτείται η απαραίτητη διαδικασία της εμπειρίας, χωρίς την οποία κανείς δεν θα
μπορούσε να γνωρίσει τον Θεό ή να ακολουθήσει αληθινά τον Θεό. Όσο περισσότερο έργο
επιτελεί ο Θεός, τόσο περισσότερο Τον γνωρίζει ο άνθρωπος. Όσο μεγαλύτερη είναι η
αντίθεση μεταξύ του έργου του Θεού και των αντιλήψεων του ανθρώπου, τόσο περισσότερο
ανανεώνεται και εμβαθύνει η γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Εάν το έργο του Θεού
παρέμενε για πάντα αμετάβλητο, τότε ο άνθρωπος δεν θα κατείχε παρά μόνο μια πολύ
περιορισμένη γνώση του Θεού. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, όσα έπραξε ο
Θεός κατά την Εποχή του Νόμου, όσα έπραξε κατά την Εποχή της Χάριτος, και τι πράττει
κατά την Εποχή της Βασιλείας: Πρέπει να είστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς αυτά τα
οράματα. Πρέπει να γνωρίζετε το έργο του Θεού. Μόνο αφού ακολούθησε τον Ιησού
κατάφερε ο Πέτρος να γνωρίσει σταδιακά ένα μεγάλο μέρος του έργου που επιτέλεσε το
Πνεύμα στον Ιησού. Είπε: «Το να βασίζεται κανείς στις εμπειρίες του ανθρώπου, δεν αρκεί
για να επιτύχει την πλήρη γνώση του Θεού. Πρέπει να υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία από το
έργο του Θεού, για να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τον Θεό». Στην αρχή, ο Πέτρος πίστευε
ότι ο Ιησούς εστάλη από τον Θεό, ως απόστολος, και δεν είδε τον Ιησού ως Χριστό. Εκείνη την
περίοδο, όταν άρχισε να ακολουθεί τον Ιησού, ο Ιησούς τον ρώτησε: «Σίμων, υιέ του Ιωνά, θα
Με ακολουθήσεις;» Ο Πέτρος είπε: «Πρέπει να ακολουθήσω αυτόν που απεστάλη από τον
ουράνιο Πατέρα. Πρέπει να αναγνωρίσω αυτόν που έχει επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα. Θα σε
ακολουθήσω». Από τα λόγια του, φαίνεται ότι ο Πέτρος δεν γνώριζε τον Ιησού. Είχε βιώσει
τον λόγο του Θεού, είχε αντιμετωπίσει τον εαυτό του, και είχε υποστεί κακουχίες για χάρη του
Θεού, εντούτοις δεν γνώριζε το έργο του Θεού. Μετά από μια περίοδο εμπειριών, ο Πέτρος
είδε στον Ιησού πολλές από τις πράξεις του Θεού, είδε το κάλλος του Θεού, και είδε πολλά
στοιχεία της ύπαρξης του Θεού στον Ιησού. Επίσης, είδε ότι ο λόγος του Ιησού δεν μπορούσε
να έχει εκφραστεί από άνθρωπο, και ότι το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς δεν μπορούσε να έχει
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γίνει από άνθρωπο. Επιπλέον, και στον λόγο και τις πράξεις του Ιησού, ο Πέτρος είδε πολλά
από τη σοφία του Θεού και πολύ θεϊκό έργο. Κατά τη διάρκεια των εμπειριών του, δεν
γνώρισε μόνο τον εαυτό του, αλλά επικεντρώθηκε και στην παρατήρηση των πράξεων του
Ιησού, από τις οποίες ανακάλυψε πολλά καινούργια στοιχεία· δηλαδή, ότι υπήρχαν πολλές
εκφάνσεις του πρακτικού Θεού στο έργο που επιτελούσε ο Θεός μέσω του Ιησού, και ότι ο
λόγος, οι πράξεις, οι τρόποι με τους οποίους ο Ιησούς καθοδήγησε τις εκκλησίες, και το έργο
που πραγματοποίησε, διέφεραν από όσα θα έκανε ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Κι έτσι ο
Πέτρος πήρε από τον Ιησού πολλά μαθήματα που έπρεπε να πάρει, και μέχρις ότου ο Ιησούς
καρφωθεί στον σταυρό, εκείνος είχε αποκτήσει σε κάποιο βαθμό γνώση του Ιησού —μια
γνώση που έγινε η βάση της διαχρονικής πίστης του στον Ιησού, και της σταύρωσής του
ανάποδα για χάρη του Κυρίου. Κατείχε κάποιες αντιλήψεις, και δεν είχε ξεκάθαρη γνώση του
Ιησού στην αρχή, αλλά είναι αναπόφευκτο ότι ο διεφθαρμένος άνθρωπος θα κατέχει τέτοιου
είδους στοιχεία. Όταν επρόκειτο να αναχωρήσει, ο Ιησούς είπε στον Πέτρο ότι η σταύρωσή
Του ήταν το έργο που είχε έλθει να επιτελέσει. Έπρεπε η εποχή να Τον απαρνηθεί, αυτή η
ακάθαρτη παλαιά εποχή έπρεπε να Τον καρφώσει στο σταυρό, και Αυτός είχε έλθει να
ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης και, αφού ολοκλήρωσε αυτό το έργο, η διακονία Του θα
είχε έλθει εις πέρας. Ακούγοντάς το αυτό, ο Πέτρος κυριεύτηκε από θλίψη και
προσκολλήθηκε ακόμα περισσότερο στον Ιησού. Όταν ο Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό, ο
Πέτρος έκλαψε πικρά μόνος του. Προτού συμβεί αυτό, ρώτησε τον Ιησού: «Κύριέ μου! Λες ότι
πρόκειται να σταυρωθείς. Αφού φύγεις, πότε θα Σε ξαναδούμε;» Δεν είναι άραγε ένα μίγμα
τα λόγια που είπε; Δεν εκφράζουν άραγε τις αντιλήψεις του; Στην καρδιά του γνώριζε ότι ο
Ιησούς είχε έλθει για να ολοκληρώσει ένα μέρος του έργου του Θεού, και ότι μετά την
αναχώρηση του Ιησού, το Πνεύμα θα ήταν μαζί του. Μολονότι θα ήταν καρφωμένος στον
σταυρό και θα ανερχόταν στον ουρανό, το Πνεύμα του Θεού θα ήταν μαζί του. Τότε, είχε
κάποια γνώση του Ιησού και γνώριζε ότι Αυτός είχε αποσταλεί από το Πνεύμα του Θεού, ότι
το Πνεύμα του Θεού ήταν εντός Του, και ότι ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός, ήταν Χριστός.
Ωστόσο, λόγω της αγάπης του για τον Ιησού και λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας, ο Πέτρος
εκστόμισε αυτά τα λόγια. Εάν μπορείς να παρατηρήσεις και να υποβληθείς σε σχολαστικές
εμπειρίες σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού, τότε θα είσαι σε θέση να ανακαλύψεις
σταδιακά το κάλλος του Θεού. Και ποιο ήταν το όραμα του Παύλου; Όταν ο Ιησούς
εμφανίστηκε σε αυτόν, ο Παύλος είπε: «Ποιος είσαι, Κύριε;» Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι ο
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Ιησούς, τον οποίον συ διώκεις». Αυτό ήταν το όραμα του Παύλου. Ο Πέτρος χρησιμοποίησε
την ανάσταση του Ιησού και την εμφάνισή Του επί 40 ημέρες, και τις διδασκαλίες του Ιησού
κατά τη διάρκεια της ζωής Του ως το όραμα του, μέχρι να φτάσει στο τέλος του ταξιδιού του.
Ο άνθρωπος βιώνει το έργο του Θεού, γνωρίζει τον εαυτό του, απαλλάσσει τον εαυτό του
από τη διεφθαρμένη του διάθεση, και επιδιώκει να εξελιχθεί στη ζωή, όλα για χάρη της
γνώσης του Θεού. Αν επιδιώκεις μόνο να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να αντιμετωπίσεις τη
δική σου διεφθαρμένη διάθεση, και δεν γνωρίζεις τι έργο επιτελεί ο Θεός επί του ανθρώπου,
πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία Του ή πώς βιώνεις το έργο του Θεού και μαρτυρείς τις πράξεις
του Θεού, τότε η εμπειρία σου είναι ανούσια. Εάν νομίζεις ότι η ζωή κάποιου έχει ωριμάσει
μόνο και μόνο επειδή είναι σε θέση να κάνει την αλήθεια πράξη και να υπομένει, αυτό
σημαίνει ότι ακόμη δεν έχεις κατανοήσει το αληθινό νόημα της ζωής ή τον σκοπό που έχει ο
Θεός όταν οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Μια μέρα, όταν βρεθείς στις θρησκευτικές
εκκλησίες, μεταξύ των μελών της Εκκλησίας της Μετάνοιας ή της Εκκλησίας της Ζωής, θα
συναντήσεις πολλούς ευλαβείς ανθρώπους, των οποίων οι προσευχές περιέχουν οράματα, και
οι οποίοι αισθάνονται το άγγιγμα και έχουν λόγο που τους καθοδηγεί στην επιδίωξη της ζωής
τους. Επιπλέον, είναι σε θέση να υπομένουν όσον αφορά πολλά θέματα και να απαρνούνται
τον εαυτό τους, και να μην καθοδηγούνται από τη σάρκα. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορείς
να διακρίνεις τη διαφορά: Θα πιστέψεις ότι όλα όσα κάνουν είναι σωστά, ότι είναι η φυσική
έκφραση της ζωής, και ότι είναι πολύ λυπηρό που το όνομα στο οποίο πιστεύουν είναι
εσφαλμένο. Δεν είναι άραγε αυτές οι πεποιθήσεις ανόητες; Γιατί λένε ότι πολλοί άνθρωποι
δεν έχουν ζωή; Διότι δεν γνωρίζουν τον Θεό, συνεπώς, λέγεται ότι δεν έχουν Θεό στην καρδιά
τους και δεν έχουν ζωή. Εάν η πίστη σου στον Θεό έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο,
όπου είσαι σε θέση να γνωρίζεις πλήρως τις πράξεις του Θεού, την πραγματικότητα του Θεού
και κάθε στάδιο του έργου του Θεού, τότε κατέχεις την αλήθεια. Εάν δεν γνωρίζεις το έργο
και τη διάθεση του Θεού, τότε η εμπειρία σου εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Πώς
πραγματοποίησε ο Ιησούς αυτό το στάδιο του έργου Του, πώς πραγματοποιείται αυτό το
στάδιο, πώς επιτέλεσε ο Θεός το έργο Του στην Εποχή της Χάριτος, και τι έργο επιτελέστηκε,
τι έργο επιτελείται σε αυτό το στάδιο —αν δεν έχεις διεξοδική γνώση αυτών των πραγμάτων,
τότε δεν θα αισθανθείς ποτέ σιγουριά και ασφάλεια. Αν, μετά από μια περίοδο εμπειρίας,
είσαι σε θέση να γνωρίζεις το έργο που επιτέλεσε ο Θεός και κάθε στάδιο του έργου του Θεού,
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και έχεις πλήρη γνώση των στόχων του λόγου του Θεού, και γνωρίζεις γιατί δεν έχουν
εκπληρωθεί τόσα πολλά από όσα έχει εκφράσει Αυτός, τότε μην ανησυχείς και συνέχισε με
τόλμη τον δρόμο εμπρός σου, χωρίς ανησυχίες ή εξευγενισμούς. Πρέπει να δείτε τι μέσα
χρησιμοποιεί ο Θεός για να επιτύχει το τόσο μεγάλο έργο Του. Χρησιμοποιεί τον λόγο που
εκφράζει, εξευγενίζοντας τον άνθρωπο και μεταμορφώνοντας τις αντιλήψεις του ανθρώπου
μέσω πολλών ειδών λόγου. Όλα τα πάθη που έχετε υπομείνει, όλοι οι εξευγενισμοί που έχετε
βιώσει, η αντιμετώπιση που έχετε δεχτεί μέσα σας, η διαφώτιση που έχετε βιώσει —όλα αυτά
έχουν επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον λόγο που εκφράζει ο Θεός. Εξαιτίας ποιου πράγματος
ακολουθεί τον Θεό ο άνθρωπος; Εξαιτίας του λόγου του Θεού! Ο λόγος του Θεού
χαρακτηρίζεται από βαθύ μυστήριο και μπορεί να αγγίξει την καρδιά του ανθρώπου, να
αποκαλύψει τι βρίσκεται βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να του αποκαλύψει όσα
συνέβησαν στο παρελθόν και να του επιτρέψει να δει το μέλλον. Συνεπώς, ο άνθρωπος
υπομένει κακουχίες εξαιτίας του λόγου του Θεού, και οδηγείται στην τελείωση εξαιτίας του
λόγου του Θεού, και μόνο τότε ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό. Αυτό που πρέπει να πράξει ο
άνθρωπος σε αυτό το στάδιο είναι να αποδεχτεί τον λόγο του Θεού και, ανεξάρτητα από το αν
έχει οδηγηθεί στην τελείωση ή εξευγενιστεί, το πιο βασικό είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό είναι
το έργο του Θεού, και είναι το όραμα που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος την σήμερον ημέρα.
Πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση; Ποια είναι η διάθεση του Θεού; Και τι
περιέχει η διάθεσή Του; Για να διευκρινιστούν όλα αυτά τα πράγματα: άλλος το αποκαλεί
διάδοση του ονόματος του Θεού, άλλος το αποκαλεί να γίνεται κανείς μάρτυρας του Θεού, και
άλλος το αποκαλεί εξύμνηση του Θεού, και ο άνθρωπος τελικά θα επιτύχει να μεταβάλει τη
διάθεση της ζωής του επί τη βάση της γνώσης του Θεού. Όσο μεγαλύτερη είναι η
αντιμετώπιση και ο εξευγενισμός στον οποίο υποβάλλεται ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη
είναι η δύναμή του, κι όσο πιο πολλά είναι τα στάδια του έργου του Θεού, τόσο περισσότερο
οδηγείται ο άνθρωπος στην τελείωση. Την σήμερον ημέρα, κατά την εμπειρία του ανθρώπου,
κάθε στάδιο του έργου του Θεού αντικρούει τις αντιλήψεις του ανθρώπου, και κάθε στάδιο
είναι ασύλληπτο από τη διάνοια του ανθρώπου και υπερβαίνει τις προσδοκίες του. Ο Θεός
παρέχει όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος, και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του
από κάθε άποψη. Ο Θεός εκφέρει τα λόγια Του τη στιγμή της αδυναμίας σου· μόνο κατ’ αυτόν
τον τρόπο μπορεί να σού παρέχει τη ζωή σου. Αντικρούοντας τις αντιλήψεις σου, Αυτός σε
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κάνει να αποδεχτείς την αντιμετώπιση του Θεού, και μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις
να απαλλαγείς από τη διαφθορά σου. Την σήμερον ημέρα, από μία άποψη, ο ενσαρκωμένος
Θεός εργάζεται στη θεότητα, και από την άλλη άποψη, εργάζεται στην κανονική ανθρώπινη
φύση. Όταν θα πάψεις να μπορείς να αρνείσαι το έργο του Θεού, όταν θα είσαι σε θέση να
υποτάσσεσαι ανεξάρτητα από το τι λέει και κάνει ο Θεός μέσα στην κατάσταση της κανονικής
ανθρώπινης φύσης, όταν είσαι σε θέση να υποτάσσεσαι και να κατανοείς, ανεξάρτητα από το
τι είδους κανονικότητα Εκείνος εκδηλώνει, και όταν θα έχεις αποκτήσει πραγματική
εμπειρία, μόνο τότε θα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι Αυτός είναι Θεός, μόνο τότε θα
σταματήσεις να παράγεις αντιλήψεις, και μόνο τότε θα είσαι σε θέση να Τον ακολουθήσεις
μέχρι τέλους. Υπάρχει σοφία στο έργο του Θεού, και Αυτός γνωρίζει πώς ο άνθρωπος μπορεί
να μείνει σταθερός στη μαρτυρία του σε Αυτόν. Γνωρίζει πού βρίσκεται η ζωτική αδυναμία
του ανθρώπου, και ο λόγος που εκφράζει μπορεί να σε χτυπήσει στη ζωτική αδυναμία σου,
αλλά χρησιμοποιεί και τον μεγαλοπρεπή και σοφό λόγο Του, για να καταθέσεις μαρτυρία σ’
Αυτόν. Αυτές είναι οι θαυματουργές πράξεις του Θεού. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι
ασύλληπτο από τη διάνοια του ανθρώπου. Η κρίση του Θεού αποκαλύπτει τα είδη της
διαφθοράς, από τα οποία ο άνθρωπος, που είναι από σάρκα, διακατέχεται, και από τι
αποτελείται η ουσία του ανθρώπου, και δεν αφήνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κρυφτεί
πουθενά από την ντροπή του.
Ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης και της παίδευσης, ώστε ο άνθρωπος να Τον
γνωρίσει, και για χάρη της μαρτυρίας Του. Χωρίς την κρίση Του για τη διεφθαρμένη διάθεση
του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε τη δίκαιη διάθεσή Του που δεν επιτρέπει κανένα
παράπτωμα και δεν θα μπορούσε να μετατρέψει την παλαιά γνώση του Θεού σε νέα. Για
χάρη της μαρτυρίας Του και για χάρη της διαχείρισής Του, δημοσιοποιεί την ολότητά Του,
επιτρέποντας έτσι στον άνθρωπο να επιτύχει τη γνώση του Θεού και να αλλάξει τη διάθεσή
του και να φέρει την ηχηρή μαρτυρία του Θεού μέσω της δημόσιας εμφάνισης του Θεού. Η
αλλαγή επιτυγχάνεται στη διάθεση του ανθρώπου μέσω διαφόρων ειδών του έργου του Θεού.
Χωρίς αυτές τις αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φέρει
τη μαρτυρία του Θεού, και δεν θα μπορούσε να επιδιώκει την καρδιά του Θεού. Οι αλλαγές
στη διάθεση του ανθρώπου σηματοδοτούν ότι ο άνθρωπος έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά
του Σατανά, έχει απελευθερωθεί από την επιρροή του σκότους και έχει μετατραπεί αληθινά
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σε ένα πρότυπο και δείγμα του έργου του Θεού, έχει γίνει πραγματικά μάρτυρας του Θεού και
επιδιώκει την καρδιά του Θεού. Την σήμερον ημέρα, ο ενσαρκωμένος Θεός έχει έλθει να
επιτελέσει το έργο Του στη γη και απαιτεί από τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει, να Τον
υπακούσει, να φέρει τη μαρτυρία Του —να γνωρίζει το πρακτικό και φυσιολογικό του έργο,
να υπακούει στο σύνολο του λόγου και του έργου Του που αντίκειται τις αντιλήψεις του
ανθρώπου, και να φέρει μαρτυρία για το σύνολο του έργου Του που αφορά τη σωτηρία του
ανθρώπου και για το σύνολο των πράξεών Του που κατακτούν τον άνθρωπο. Όσοι φέρουν τη
μαρτυρία του Θεού, πρέπει να έχουν γνώση του Θεού. Μόνο αυτού του είδους η μαρτυρία
είναι ακριβής και αληθινή, και μόνο αυτό το είδος μαρτυρίας μπορεί να ταπεινώσει τον
Σατανά. Ο Θεός χρησιμοποιεί εκείνους που κατάφεραν να Τον γνωρίσουν, έχοντας υποστεί
την κρίση και την παίδευσή Του, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα, για να φέρουν τη
μαρτυρία Του. Χρησιμοποιεί εκείνους που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά για να φέρουν τη
μαρτυρία Του, και χρησιμοποιεί επίσης εκείνους των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει, και οι
οποίοι έχουν αποκτήσει τις ευλογίες Του κατ’ αυτόν τον τρόπο, για να φέρουν τη μαρτυρία
Του. Ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να Τον εξυμνεί μόνο με λόγια, ούτε χρειάζεται τη
δοξολογία και τη μαρτυρία των ανθρώπων του Σατανά που δεν έχουν σωθεί από Αυτόν. Μόνο
όσοι γνωρίζουν τον Θεό είναι ικανοί να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού, και μόνο εκείνοι των
οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι ικανοί να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού, και ο Θεός δεν
θα επιτρέψει στον άνθρωπο να ατιμάσει σκόπιμα το όνομά Του.
Υποσημειώσεις:
α. Στο αρχικό κείμενο αναφέρεται «Το έργο της γνώσης του Θεού».

Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού
Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου που ο Πέτρος πέρασε με τον Ιησού, είδε πολλά
αξιαγάπητα χαρακτηριστικά στον Ιησού, πολλές διαστάσεις Του άξιες μίμησης και πολλές
που τον εφοδίασαν. Παρόλο που ο Πέτρος είδε το Είναι του Θεού στον Ιησού με πολλούς
τρόπους και είδε πολλές αξιαγάπητες ιδιότητες, στην αρχή δεν γνώριζε τον Ιησού. Ο Πέτρος
άρχισε να ακολουθεί τον Ιησού όταν ήταν 20 ετών και συνέχισε για έξι χρόνια. Κατά τη
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διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν κατάφερε ποτέ να γνωρίσει καλά τον Ιησού, αλλά ήταν
πρόθυμος να Τον ακολουθήσει καθαρά από θαυμασμό γι’ Αυτόν. Όταν στην αρχή ο Ιησούς
τον κάλεσε στις όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας, ρώτησε: «Σίμων, γιε του Ιωνά, θα Με
ακολουθήσεις;» Ο Πέτρος είπε: «Πρέπει να ακολουθήσω αυτόν που απεστάλη από τον
ουράνιο Πατέρα. Πρέπει να αναγνωρίσω αυτόν που έχει επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα. Θα Σε
ακολουθήσω». Την εποχή εκείνη ο Πέτρος είχε ακούσει να λένε για έναν άνθρωπο που
ονομαζόταν Ιησούς, ο μεγαλύτερος από τους προφήτες, ο αγαπημένος Υιός του Θεού και ο
Πέτρος ήλπιζε συνεχώς να Τον βρει, ελπίζοντας να βρει την ευκαιρία να Τον δει (επειδή έτσι
τον καθοδηγούσε τότε το Άγιο Πνεύμα). Αν και δεν Τον είχε δει ποτέ και είχε ακούσει μόνο
φήμες για Αυτόν, σταδιακά άρχισε να μεγαλώνει στην καρδιά του μια λαχτάρα και λατρεία
για τον Ιησού και συχνά λαχταρούσε μια μέρα να δει κατά πρόσωπο τον Ιησού. Και πώς ο
Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο; Είχε κι Αυτός ακούσει να λένε για έναν άνθρωπο που ονομάζεται
Πέτρος και δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα που Τον καθοδήγησε: «Πήγαινε στη Θάλασσα της
Γαλιλαίας, όπου υπάρχει ένας που ονομάζεται Σίμων, γιος του Ιωνά». Ο Ιησούς άκουσε
κάποιον να λέει ότι υπήρχε ένας που ονομαζόταν Σίμων, γιος του Ιωνά, κι ότι ο κόσμος είχε
ακούσει το κήρυγμά του, ότι κι αυτός κήρυττε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και
ότι όλοι οι άνθρωποι που τον άκουγαν συγκινούνταν μέχρι δακρύων. Ύστερα από αυτό που
άκουσε, ο Ιησούς ακολούθησε αυτό το πρόσωπο και κίνησε για τη Θάλασσα της Γαλιλαίας·
όταν ο Πέτρος αποδέχτηκε την κλήση του Ιησού, Τον ακολούθησε.
Στο διάστημα που ακολουθούσε τον Ιησού, ο Πέτρος είχε πολλές απόψεις γι’ Αυτόν και
πάντα Τον έκρινε από τη δική του οπτική. Παρόλο που ο Πέτρος κατανοούσε το Πνεύμα
μέχρι ενός σημείου, η κατανόησή του δεν ήταν πολύ σαφής, και γι’ αυτό είπε και τα
παρακάτω: «Πρέπει να ακολουθήσω αυτόν που απεστάλη από τον ουράνιο Πατέρα. Πρέπει
να αναγνωρίσω αυτόν που έχει επιλεγεί από το Άγιο Πνεύμα». Δεν καταλάβαινε τα πράγματα
που έκανε ο Ιησούς και στερείτο διαύγειας σχετικά μ’ αυτά. Αφού Τον ακολούθησε για κάποιο
χρονικό διάστημα, μεγάλωσε το ενδιαφέρον του γι’ αυτά που Εκείνος έκανε και έλεγε και για
τον ίδιο τον Ιησού. Έφτασε να νιώθει ότι ο Ιησούς του ενέπνεε τόσο αγάπη όσο και σεβασμό·
του άρεσε να συσχετίζεται μαζί Του και να παραμένει δίπλα Του και το να ακούει τα λόγια του
Ιησού τον εφοδίαζε και τον βοηθούσε. Όσο περνούσε ο καιρός που ακολουθούσε τον Ιησού, ο
Πέτρος παρατηρούσε και έπαιρνε στα σοβαρά τα πάντα για τη ζωή Του: τις ενέργειες, τα
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λόγια, τις κινήσεις και τις εκφράσεις Του. Κατανόησε βαθιά ότι ο Ιησούς δεν ήταν σαν τους
συνηθισμένους ανθρώπους. Αν κι η ανθρώπινη εμφάνισή Του ήταν υπερβολικά κοινή, ήταν
γεμάτος αγάπη, συμπόνια κι ανοχή απέναντι στον άνθρωπο. Όλα όσα έκανε ή είπε ήταν
μεγάλη βοήθεια προς τους άλλους, και δίπλα Του ο Πέτρος είδε και έμαθε πράγματα που δεν
είχε δει ή συναντήσει ποτέ πριν. Είδε ότι, παρόλο που ο Ιησούς δεν είχε ούτε μεγάλο
ανάστημα, ούτε ασυνήθιστη ανθρώπινη φύση, είχε έναν πραγματικά εξαιρετικό και
ασυνήθιστο αέρα γύρω Του. Παρόλο που ο Πέτρος δεν μπορούσε να το εξηγήσει πλήρως,
μπορούσε να δει ότι ο Ιησούς ενεργούσε διαφορετικά από όλους, διότι έκανε πράγματα πολύ
διαφορετικά από αυτά που έκανε ο συνηθισμένος άνθρωπος. Από τότε που ήλθε σε επαφή με
τον Ιησού, ο Πέτρος, επίσης συνειδητοποίησε ότι ο χαρακτήρας Του ήταν διαφορετικός από
αυτόν ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Πάντοτε ενεργούσε σταθερά και ποτέ με βιασύνη, ποτέ
δεν υπερέβαλλε, ούτε υποτιμούσε ένα ζήτημα και διήγαγε τη ζωή Του με έναν τρόπο που
αποκάλυπτε έναν χαρακτήρα εξίσου κανονικό κι αξιοθαύμαστο. Όταν συζητούσε, ο Ιησούς
ήταν κομψός και χαριτωμένος, ανοιχτός και χαρούμενος αλλά γαλήνιος και ποτέ δεν έχανε
την αξιοπρέπειά Του κατά την εκτέλεση του έργου Του. Ο Πέτρος είδε ότι ο Ιησούς ήταν
μερικές φορές λιγομίλητος, άλλες φορές πάλι μιλούσε αδιάκοπα. Μερικές φορές, ήταν τόσο
χαρούμενος που έμοιαζε με παιχνιδιάρικο και ζωηρό περιστέρι, και άλλοτε ήταν τόσο
λυπημένος που δεν μιλούσε καθόλου, γεμάτος θλίψη που έμοιαζε με ταλαιπωρημένη και
ανήσυχη μητέρα. Μερικές φορές, γέμιζε με θυμό, σαν ένας γενναίος στρατιώτης που εφορμά
για να σκοτώσει τους εχθρούς, και μερικές φορές μάλιστα σαν ένα λιοντάρι που βρυχάται.
Μερικές φορές γελούσε. Άλλες φορές προσευχόταν και θρηνούσε. Ανεξάρτητα από το πώς
ενεργούσε ο Ιησούς, μεγάλωνε η απεριόριστη αγάπη κι ο σεβασμός του Πέτρου γι’ Αυτόν. Το
γέλιο του Ιησού τον γέμιζε με ευτυχία, η λύπη Του τον βύθιζε σε θλίψη, ο θυμός Του τον
φόβιζε, ενώ το έλεός Του, η συγχώρεση και οι αυστηρές απαιτήσεις Του προς τους ανθρώπους
τον έκαναν να αγαπήσει πραγματικά τον Ιησού και να αναπτύξει αληθινό σεβασμό και
λαχτάρα γι’ Αυτόν. Φυσικά, ο Πέτρος κατάφερε σταδιακά να συνειδητοποιήσει όλα αυτά
αφού είχε ζήσει μαζί με τον Ιησού για μερικά χρόνια.
Ο Πέτρος ήταν ένας πολύ λογικός άνθρωπος, γεννημένος με έμφυτη εξυπνάδα, όμως
έκανε πολλά ανόητα πράγματα όταν ακολουθούσε τον Ιησού. Από την αρχή, είχε μερικές
αντιλήψεις για τον Ιησού. Ρώτησε: «Οι άνθρωποι λένε ότι είσαι προφήτης, έτσι όταν ήσουν
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οκτώ και αρκετά μεγάλος για να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, ήξερες ότι ήσουν Θεός;
Ήξερες ότι είχες συλληφθεί από το Άγιο Πνεύμα;» Ο Ιησούς απάντησε: «Όχι, δεν το ήξερα.
Δεν σου φαίνομαι σαν ένα πολύ συνηθισμένο άτομο; Είμαι σαν όλους τους ανθρώπους. Το
άτομο που στέλνει ο Πατέρας είναι ένας κανονικός άνθρωπος, τίποτα το αξιοσημείωτο. Και,
αν και το έργο που κάνω αντιπροσωπεύει τον ουράνιο Πατέρα Μου, η εικόνα Μου, η
υπόσταση που έχω, κι αυτό το σαρκικό σώμα δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν πλήρως τον
ουράνιο Πατέρα Μου —μόνο ένα μέρος Του. Αν και προέρχομαι από το Πνεύμα, παραμένω
ένας κανονικός άνθρωπος κι ο Πατέρας Μου Με απέστειλε στη γη ως συνηθισμένο άνθρωπο,
τίποτα το εξαιρετικό». Μόνο όταν ο Πέτρος άκουσε αυτά, κατανόησε λίγο περισσότερο τον
Ιησού. Και χρειάστηκε να περάσει αμέτρητες ώρες κοντά στο έργο του Ιησού, στη διδασκαλία
Του, την ποιμαντική Του και την υποστήριξή Του, ώστε να πετύχει μια πολύ βαθύτερη
κατανόηση. Όταν ο Ιησούς ήταν 30 ετών, είπε στον Πέτρο για την επερχόμενη σταύρωσή Του
και ότι είχε έρθει ώστε να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου —το έργο της σταύρωσης— για να
λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Του είπε, επίσης, ότι τρεις ημέρες μετά τη σταύρωση, ο Υιός
του ανθρώπου θα αναστηθεί και, μετά την ανάστασή Του, θα εμφανιζόταν στους ανθρώπους
για 40 ημέρες. Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, ο Πέτρος λυπήθηκε και τα πήρε κατάκαρδα·
έκτοτε, προσέγγιζε όλο και περισσότερο τον Ιησού. Αφού βίωσε τα παραπάνω για κάποιο
χρονικό διάστημα, ο Πέτρος συνειδητοποίησε ότι όλα όσα έκανε ο Ιησούς αφορούσαν το
Είναι του Θεού και έφτασε να σκεφτεί ότι ο Ιησούς ήταν εξαιρετικά αξιαγάπητος. Μόνο όταν
το κατάλαβε αυτό, το Άγιο Πνεύμα τον διαφώτισε από μέσα του. Τότε ο Ιησούς γύρισε στους
μαθητές Του και τους άλλους ακολούθους Του και ρώτησε: «Ιωάννη, ποιος λες ότι είμαι;» Ο
Ιωάννης απάντησε: «Είσαι ο Μωυσής». Τότε στράφηκε στον Λουκά: «Κι εσύ, Λουκά, ποιος
λες ότι είμαι;» Ο Λουκάς απάντησε: «Είσαι ο μεγαλύτερος από τους προφήτες». Στη
συνέχεια, ρώτησε μια αδελφή, κι εκείνη απάντησε: «Είσαι ο μεγαλύτερος των προφητών που
λέει πολλά λόγια εις τους αιώνες των αιώνων. Κανενός οι προφητείες δεν είναι τόσο μεγάλες
όσο οι δικές Σου, ούτε διαθέτει κανείς περισσότερη γνώση από Σένα· είσαι προφήτης».
Έπειτα, ο Ιησούς στράφηκε στον Πέτρο και ρώτησε: «Πέτρο, ποιος λες ότι είμαι;» Ο Πέτρος
απάντησε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Έρχεσαι από τον ουρανό, δεν
είσαι από τη γη, δεν είσαι ίδιος με τα δημιουργήματα του Θεού. Είμαστε στη γη κι είσαι εδώ
μαζί μας, αλλά είσαι από τον ουρανό, δεν είσαι από τον κόσμο και δεν είσαι από τη γη». Μέσα
από την εμπειρία του, το Άγιο Πνεύμα τον διαφώτισε και του επέτρεψε να κατανοήσει κάτι
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τέτοιο. Μετά από αυτή τη διαφώτιση, θαύμαζε ό,τι έκανε ο Ιησούς ακόμα περισσότερο, Τον
θεωρούσε ακόμη πιο αξιαγάπητο κι ένιωθε πάντα στην καρδιά του απροθυμία να
αποχωριστεί τον Ιησού. Έτσι, την πρώτη φορά που ο Ιησούς αποκαλύφθηκε στον Πέτρο,
αφού σταυρώθηκε κι αναστήθηκε, ο Πέτρος αναφώνησε με υπέρτατη χαρά: «Κύριε!
Αναστήθηκες!» Στη συνέχεια, με κλάματα, έπιασε ένα εξαιρετικά μεγάλο ψάρι, το μαγείρεψε
και το σέρβιρε στον Ιησού. Ο Ιησούς χαμογέλασε, αλλά δεν μίλησε. Αν και ο Πέτρος ήξερε ότι
ο Ιησούς είχε αναστηθεί, δεν κατάλαβε το μυστήριο αυτής της πράξης. Όταν έδωσε στον
Ιησού το ψάρι για φαγητό, ο Ιησούς δεν αρνήθηκε και δεν μίλησε ούτε κάθισε να φάει, αλλά
ξαφνικά εξαφανίστηκε. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για τον Πέτρο και τότε μόνο κατάλαβε
ότι ο αναστημένος Ιησούς ήταν διαφορετικός από τον Ιησού πριν. Μόλις το συνειδητοποίησε,
ο Πέτρος ένοιωσε θλίψη, αλλά ανακουφίστηκε κιόλας εφόσον γνώριζε ότι ο Κύριος είχε
ολοκληρώσει το έργο Του. Ήξερε ότι ο Ιησούς είχε ολοκληρώσει την αποστολή Του, ότι ο
χρόνος Του ανάμεσα στους ανθρώπους τελείωσε κι ότι ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να
περπατήσει το δικό του μονοπάτι από εκεί και πέρα. Ο Ιησούς του είχε πει κάποτε: «Κι εσείς
πρέπει να πιείτε από το πικρό ποτήρι από το οποίο Εγώ ήπια (αυτό είναι που είπε μετά την
Ανάσταση) κι εσείς πρέπει να περπατήσετε το μονοπάτι που περπάτησα, πρέπει να δώσετε τη
ζωή σας για Μένα». Αντίθετα από ότι συμβαίνει σήμερα, το έργο εκείνη την εποχή δεν
λάμβανε τη μορφή μιας συνομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της
Χάριτος, το έργο του Αγίου Πνεύματος ήταν πολύ κρυμμένο κι ο Πέτρος υπέφερε από πολλές
κακουχίες και, μερικές φορές, έφτασε στο σημείο να αναφωνεί: «Θεέ μου! Δεν έχω τίποτα
άλλο παρά αυτή τη ζωή. Αν και δεν αξίζει πολύ για Σένα, θέλω να την αφιερώσω σ’ Εσένα. Αν
κι οι άνθρωποι είναι ανάξιοι να Σε αγαπήσουν κι η αγάπη και η καρδιά τους είναι ανάξιες,
πιστεύω ότι γνωρίζεις την επιθυμία της καρδιάς των ανθρώπων. Και παρόλο που τα σώματα
των ανθρώπων δεν έχουν την αποδοχή Σου, εύχομαι να δεχθείς την καρδιά μου». Μόλις
ξεστόμιζε αυτές τις προσευχές, λάμβανε κουράγιο, ειδικά όταν προσευχόταν: «Είμαι
πρόθυμος να αφιερώσω την καρδιά μου εντελώς στον Θεό. Παρόλο που δεν είμαι σε θέση να
κάνω τίποτα για τον Θεό, είμαι πρόθυμος να ικανοποιήσω πιστά τον Θεό και να αφιερωθώ
ολόψυχα σε Αυτόν. Πιστεύω ότι ο Θεός πρέπει να κοιτάξει την καρδιά μου». Έλεγε: «Το μόνο
που ζητώ στη ζωή μου είναι οι σκέψεις μου αγάπης προς τον Θεό και η επιθυμία της καρδιάς
μου να γίνουν αποδεκτές από τον Θεό. Ήμουν με τον Κύριο Ιησού για τόσο πολύ καιρό, όμως
ποτέ δεν Τον αγάπησα, αυτό είναι το μεγαλύτερο χρέος μου. Παρόλο που έμεινα μαζί Του,
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δεν Τον γνώριζα και, μάλιστα, είπα κάποια ανάρμοστα πράγματα πίσω από την πλάτη Του.
Το να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο υποχρεωμένος στον
Κύριο Ιησού». Προσευχόταν πάντα με αυτόν τον τρόπο. Έλεγε: «Είμαι πιο ασήμαντος κι από
την σκόνη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να αφιερώσω αυτήν την πιστή καρδιά
στον Θεό».
Υπήρξε μια κορύφωση στις εμπειρίες του Πέτρου, όταν το σώμα του ήταν σχεδόν
ολοκληρωτικά διαλυμένο, αλλά ο Ιησούς του έδωσε κουράγιο στην ψυχή. Και εμφανίστηκε
μπροστά του μια φορά. Όταν ο Πέτρος περνούσε φρικτά μαρτύρια και ένιωθε πως η καρδιά
του είχε λυγίσει, ο Ιησούς τον συμβούλευσε: «Ήσουν μαζί Μου στη γη κι ήμουν εδώ μαζί σου.
Κι αν και πριν ήμασταν μαζί στον ουρανό, είναι, τελικά, θέμα του πνευματικού κόσμου. Τώρα
έχω επιστρέψει στον πνευματικό κόσμο κι είσαι στη γη. Διότι δεν είμαι από τη γη κι αν και
εσύ επίσης δεν είσαι από τη γη, πρέπει να εκπληρώσεις τη λειτουργία σου στη γη. Καθώς
είσαι υπηρέτης, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Ο Πέτρος
παρηγορήθηκε, έχοντας ακούσει ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στο πλευρό του Θεού. Όταν
ο Πέτρος ήταν σε τέτοια αγωνία που ήταν σχεδόν κατάκοιτος, αισθάνθηκε τόση μεταμέλεια
ώστε να πει ότι «είμαι τόσο διεφθαρμένος, δεν μπορώ να ικανοποιήσω τον Θεό». Ο Ιησούς
εμφανίστηκε σε αυτόν και είπε: «Πέτρο, μήπως έχεις ξεχάσει την υπόσχεση που έδωσες
κάποτε μπροστά Μου; Έχεις, πραγματικά ξεχάσει ό,τι είπα; Έχεις ξεχάσει την υπόσχεση που
Μου έδωσες;» Ο Πέτρος είδε ότι ήταν ο Ιησούς και σηκώθηκε από το κρεβάτι κι ο Ιησούς τον
παρηγόρησε: «Δεν είμαι από τη γη, σου το έχω ήδη πει· αυτό πρέπει να το καταλάβεις, αλλά
μήπως έχεις ξεχάσει κάτι άλλο που σου είπα; “Ούτε κι εσύ είσαι από τη γη, δεν είσαι από τον
κόσμο”. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει έργο που πρέπει να κάνεις, δεν μπορείς να θρηνείς έτσι, δεν
μπορείς να υποφέρεις έτσι. Αν και οι άνθρωποι κι ο Θεός δεν μπορούν να συνυπάρχουν στον
ίδιο κόσμο, έχω το έργο Μου κι έχεις το δικό σου και μια μέρα, όταν τελειώσει το έργο σου, θα
είμαστε μαζί σε μια βασιλεία και θα σε οδηγήσω να είσαι μαζί Μου για πάντα». Ο Πέτρος
παρηγορήθηκε και καθησυχάστηκε με το άκουσμα αυτών των λέξεων. Ήξερε ότι αυτός ο
πόνος ήταν κάτι που έπρεπε να αντέξει και να βιώσει κι εμπνεύστηκε από τότε και στο εξής. Ο
Ιησούς του εμφανιζόταν ειδικά σε κάθε κρίσιμη στιγμή, δίνοντάς του ιδιαίτερη διαφώτιση και
καθοδήγηση και κάνοντας πολύ έργο μέσα του. Και για τι μετάνιωσε άραγε ο Πέτρος
περισσότερο; Ο Ιησούς έκανε στον Πέτρο άλλη μία ερώτηση (αν και δεν έχει καταγραφεί στη
1145

Βίβλο με αυτόν τον τρόπο) όχι πολύ αργότερα αφού ο Πέτρος είπε «Εσύ είσαι ο Υιός του
ζωντανού Θεού» και η ερώτηση ήταν: «Πέτρο! Με αγάπησες ποτέ;» Ο Πέτρος κατάλαβε τι
εννοούσε και είπε: «Κύριε! Κάποτε αγάπησα τον Πατέρα στον ουρανό, αλλά παραδέχομαι ότι
δεν Σε αγάπησα ποτέ». Ο Ιησούς είπε τότε: «Αν οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Πατέρα στον
ουρανό, πώς μπορούν να αγαπήσουν τον Υιό στη γη; Κι αν οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Υιό
που έστειλε ο Θεός Πατέρας, πώς μπορούν να αγαπήσουν τον Πατέρα στον ουρανό; Εάν οι
άνθρωποι αγαπούν πραγματικά τον Υιό στη γη, τότε αγαπούν πραγματικά τον Πατέρα στον
ουρανό». Όταν ο Πέτρος άκουσε αυτά τα λόγια, συνειδητοποίησε την έλλειψή του. Πάντα
ένιωθε τύψεις τόσο, ώστε να δακρύζει την ώρα που έλεγε: «Κάποτε αγαπούσα τον Πατέρα
στον ουρανό, αλλά δεν Σε αγάπησα ποτέ». Μετά την ανάσταση και την ανάληψη του Ιησού,
αισθανόταν ακόμα περισσότερες τύψεις και θλίψη για τα λόγια αυτά. Αναπολώντας το
προηγούμενο έργο του και το σημερινό του ανάστημα, έφτανε συχνά στον Ιησού μέσω της
προσευχής, πάντα αισθανόμενος λύπη και ένα χρέος που οφειλόταν στο ότι δεν ικανοποίησε
την επιθυμία του Θεού και δεν ανταποκρίθηκε στα πρότυπα του Θεού. Αυτά τα θέματα έγιναν
το μεγαλύτερο βάρος του. Είπε: «Μια μέρα, θα Σου αφιερώσω ό,τι έχω και ό,τι είμαι, θα Σου
δώσω ό,τι είναι πολύτιμο». Είπε: «Θεέ μου! Έχω μόνο μία πίστη και μόνο μία αγάπη. Η ζωή
μου δεν αξίζει τίποτα και το σώμα μου δεν αξίζει τίποτα. Έχω μόνο μία πίστη και μόνο μία
αγάπη. Έχω πίστη σ’ Εσένα στο μυαλό μου κι αγάπη για Σένα στην καρδιά μου. Αυτά τα δύο
πράγματα έχω μόνο να Σου δώσω και τίποτα άλλο». Ο Πέτρος ενθαρρύνθηκε πολύ από τα
λόγια του Ιησού, γιατί πριν ο Ιησούς σταυρωθεί, του είπε: «Δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο
και εσύ επίσης δεν είσαι από αυτόν τον κόσμο». Αργότερα, όταν ο Πέτρος έφτασε σ’ ένα
σημείο μεγάλου πόνου, ο Ιησούς τού υπενθύμισε: «Πέτρο, έχεις ξεχάσει; Δεν είμαι από τον
κόσμο και μόνο εξαιτίας του έργου Μου έφυγα νωρίτερα. Κι εσύ δεν είσαι από τον κόσμο, το
ξέχασες; Σου το είπα δύο φορές, δεν θυμάσαι;» Ο Πέτρος Τον άκουσε και είπε: «Δεν το έχω
ξεχάσει!» Ο Ιησούς είπε τότε: «Κάποτε, πέρασες μια ευτυχισμένη περίοδο βρισκόμενος μαζί
Μου στον ουρανό και μια χρονική περίοδο στο πλευρό Μου. Σου λείπω και Μου λείπεις. Αν
και τα πλάσματα, στα μάτια Μου δεν αξίζουν αναφοράς, πώς μπορώ να μην αγαπήσω
κάποιον που είναι αθώος κι αξιαγάπητος; Ξέχασες την υπόσχεσή Μου; Πρέπει να αποδεχθείς
την αποστολή Μου στη γη. Πρέπει να εκπληρώσεις το έργο που σου ανέθεσα. Μια μέρα
σίγουρα θα σε οδηγήσω να είσαι δίπλα Μου». Αφού άκουσε αυτά, ο Πέτρος έλαβε ακόμα
περισσότερο κουράγιο κι είχε ακόμη μεγαλύτερη έμπνευση, έτσι ώστε όταν ήταν στον
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σταυρό, μπόρεσε να πει: «Θεέ μου! Δεν μπορώ να Σε αγαπήσω αρκετά! Ακόμα κι αν μου
ζητήσεις να πεθάνω, δεν μπορώ ακόμα να Σε αγαπώ αρκετά! Όπου και να στείλεις την ψυχή
μου, ανεξάρτητα από το αν εκπληρώσεις τις προηγούμενες υποσχέσεις Σου, ό,τι κι αν κάνεις
αργότερα, Σε αγαπώ και πιστεύω σ’ Εσένα». Αυτό που τον στήριξε ήταν η πίστη κι η αληθινή
αγάπη.
Ένα απόγευμα, αρκετοί από τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου,
βρίσκονταν στην ψαρόβαρκα. Ήταν όλοι μαζί με τον Ιησού και ο Πέτρος έκανε στον Ιησού
μια πολύ αφελή ερώτηση: «Κύριε! Υπάρχει μια ερώτηση που θέλω εδώ και πολύ καιρό να Σε
ρωτήσω». Ο Ιησούς απάντησε: «Τότε, παρακαλώ, ρώτα!» Ο Πέτρος τότε ρώτησε: «Ήταν το
έργο που έγινε κατά την Εποχή του Νόμου δικό Σου;» Ο Ιησούς χαμογέλασε σαν να έλεγε:
«Αυτό το παιδί, πόσο αφελής είναι!» Έπειτα συνέχισε, επίτηδες: «Δεν ήταν δικό Μου, ήταν
έργο του Ιεχωβά και του Μωυσή». Ο Πέτρος το άκουσε αυτό κι αναφώνησε: «Ω! Ώστε δεν
ήταν έργο Σου». Μόλις ο Πέτρος είπε αυτό, ο Ιησούς δεν μίλησε πια. Ο Πέτρος σκέφτηκε
μέσα του: «Δεν το έκανες Εσύ, έτσι είναι λογικό ότι ήρθες να καταστρέψεις τον νόμο, καθώς
δεν ήταν ο δικός Σου». Η καρδιά του ήταν επίσης ανακουφισμένη. Μετά, ο Ιησούς
συνειδητοποίησε ότι ο Πέτρος ήταν απολύτως αφελής, αλλά επειδή δεν είχε καμιά
διορατικότητα εκείνη τη στιγμή, ο Ιησούς δεν είπε τίποτα άλλο ούτε τον αντέκρουσε άμεσα.
Κάποτε, ο Ιησούς έκανε κήρυγμα σε μια συναγωγή όπου πολλοί άνθρωποι ήταν παρόντες,
συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου. Στο κήρυγμά Του, ο Ιησούς είπε: «Αυτός που θα έρθει εις
τον αιώνα τον άπαντα, θα πραγματοποιήσει το έργο της λύτρωσης κατά τη διάρκεια της
Εποχής της Χάριτος, για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία, αλλά δεν θα
περιοριστεί από κανέναν κανόνα ώστε να οδηγήσει τον άνθρωπο μακριά από την αμαρτία.
Θα βγει από τον νόμο και θα εισέλθει στην Εποχή της Χάριτος. Θα λυτρώσει όλη την
ανθρωπότητα. Θα βαδίσει αποφασιστικά από την Εποχή του Νόμου σε εκείνη της Χάριτος,
όμως κανένας δεν θα Τον αναγνωρίσει, Αυτόν που ήρθε από τον Ιεχωβά. Το έργο που έκανε ο
Μωυσής ήταν δοσμένο από τον Ιεχωβά. Ο Μωυσής συνέταξε τον νόμο λόγω του έργου που
είχε κάνει ο Ιεχωβά». Μόλις αυτό ειπώθηκε, συνέχισε: «Αυτοί που καταργούν τις εντολές της
Εποχής της Χάριτος κατά την Εποχή της Χάριτος, θα τους βρει συμφορά. Πρέπει να σταθούν
στον ναό και να λάβουν την καταστροφή του Θεού και φωτιά θα πέσει πάνω τους». Όταν ο
Πέτρος άκουσε όλο αυτό, είχε μια κάποια αντίδραση και καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου
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της εμπειρίας του, ο Ιησούς καθοδηγούσε και υποστήριζε τον Πέτρο, μιλώντας εγκάρδια μαζί
του, κάτι που έδινε στον Πέτρο μια ελαφρώς καλύτερη κατανόηση του Ιησού. Καθώς ο
Πέτρος σκεφτόταν εκείνη την ημέρα το κήρυγμα του Ιησού, έπειτα από την ερώτηση που Του
έκανε όταν βρισκόταν στην ψαρόβαρκα και την απάντηση που του έδωσε ο Ιησούς, καθώς
και τον τρόπο με τον οποίο είχε γελάσει, τότε μόνο τα κατάλαβε όλα. Μετά, το Άγιο Πνεύμα
διαφώτισε τον Πέτρο, και μόνο μέσω αυτού κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του ζωντανού
Θεού. Η κατανόηση του Πέτρου προήλθε από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, αλλά
υπήρξε μια διαδικασία γι’ αυτή του την κατανόηση. Μέσω των ερωτήσεων που έκανε, που
άκουγε τον Ιησού να κηρύττει και, στη συνέχεια, μέσω της ειδικής συναναστροφής με τον
Ιησού και της ειδικής καθοδήγησής Του, ο Πέτρος συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός
του ζωντανού Θεού. Δεν επιτεύχθηκε μέσα σε μια νύχτα· ήταν μια διαδικασία κι αυτή τον
βοήθησε στις μεταγενέστερες εμπειρίες του. Γιατί ο Ιησούς δεν έκανε το έργο της τελείωσης
σε άλλους ανθρώπους, αλλά μόνο στον Πέτρο; Επειδή μόνο ο Πέτρος κατάλαβε ότι ο Ιησούς
ήταν ο Υιός του ζωντανού Θεού και κανείς άλλος δεν το γνώριζε αυτό. Αν κι υπήρχαν πολλοί
μαθητές που γνώριζαν πολλά την εποχή που Τον ακολουθούσαν, οι γνώσεις τους ήταν
επιφανειακές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πέτρος επελέγη από τον Ιησού ως το
υπόδειγμα της τελείωσης. Αυτό που ο Ιησούς είπε στον Πέτρο τότε, είναι αυτό που λέει στους
σημερινούς ανθρώπους, των οποίων η γνώση κι η είσοδος στη ζωή πρέπει να φτάσει εκείνη
του Πέτρου. Είναι σε συμφωνία με αυτή την απαίτηση και με αυτό το μονοπάτι με τα οποία ο
Θεός θα τους οδηγήσει όλους στην τελείωση. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα πρέπει να έχουν
πραγματική πίστη και αληθινή αγάπη; Αυτό που ο Πέτρος βίωσε πρέπει να βιώσετε κι εσείς,
αυτούς τους καρπούς που έδρεψε ο Πέτρος από τις εμπειρίες του, πρέπει επίσης να
εμφανιστούν σε εσάς κι ο πόνος που υπέφερε ο Πέτρος είναι κάτι που κι εσείς πρέπει σίγουρα
να περάσετε. Το μονοπάτι που περπατάτε είναι το ίδιο που περπάτησε κι ο Πέτρος. Ο πόνος
που υποφέρετε είναι ο πόνος που υπέφερε ο Πέτρος. Όταν λαμβάνετε δόξα και όταν βιώνετε
μια πραγματική ζωή, τότε ζείτε κατ’ εικόνα του Πέτρου. Το μονοπάτι είναι το ίδιο και,
σύμφωνα με αυτό, οδηγείται κανείς στην τελείωση. Ωστόσο, το επίπεδό σας υπολείπεται
κάπως σε σύγκριση με αυτό του Πέτρου, διότι οι καιροί έχουν αλλάξει και το ίδιο ισχύει και
για το μέγεθος της διαφθοράς. Κι επίσης, γιατί η Ιουδαία ήταν ένα μακρόβιο βασίλειο με μια
αρχαία κουλτούρα. Έτσι, πρέπει να προσπαθήσετε να βελτιώσετε το επίπεδό σας.
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Ο Πέτρος ήταν ένας πολύ λογικός άνθρωπος, οξυδερκής σε όλα όσα έκανε, κι επίσης
εξαιρετικά ειλικρινής. Είχε υποστεί πολλές αναποδιές. Ήλθε σε επαφή με την κοινωνία στην
ηλικία των 14 ετών, παρακολουθώντας το σχολείο ενώ συχνά πήγαινε στη συναγωγή. Είχε
πολύ ενθουσιασμό κι ήταν πάντα πρόθυμος να παρευρεθεί σε συναντήσεις. Εκείνη την εποχή,
ο Ιησούς δεν είχε αρχίσει επίσημα το έργο Του· ήταν μόλις η αρχή της Εποχής της Χάριτος. Ο
Πέτρος άρχισε να έρχεται σε επαφή με θρησκευτικές προσωπικότητες όταν ήταν 14 ετών.
Ώσπου να φτάσει 18 ήταν σε επαφή με τη θρησκευτική ελίτ, αλλά αφού είδε το θρησκευτικό
χάος στα παρασκήνια, έφυγε. Βλέποντας πόσο πανούργοι, ύπουλοι και βασανισμένοι από
τους αλληλοσπαραγμούς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, αηδίασε πολύ (έτσι εργάστηκε το Άγιο
Πνεύμα εκείνη την εποχή για να τον οδηγήσει στην τελείωση. Τον παρακινούσε ιδιαίτερα κι
έκανε ειδικό έργο μέσα του) κι έτσι αποχώρησε από τη συναγωγή στην ηλικία των 18 ετών. Οι
γονείς του τον έδιωξαν και δεν τον άφησαν να πιστέψει (ανήκαν στον διάβολο και δεν είχαν
πίστη). Τέλος, ο Πέτρος έφυγε από το σπίτι και ταξίδεψε κατά βούληση, ψαρεύοντας και
κηρύττοντας για δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων καθοδηγούσε επίσης αρκετούς
ανθρώπους. Τώρα θα πρέπει να είσαι σε θέση να δεις ξεκάθαρα το μονοπάτι που πήρε ο
Πέτρος. Εάν μπορείς να δεις το μονοπάτι του Πέτρου καθαρά, τότε θα είσαι σίγουρος για το
έργο που γίνεται σήμερα, έτσι δεν θα διαμαρτύρεσαι, ούτε θα είσαι παθητικός, ούτε θα
λαχταράς οτιδήποτε. Θα πρέπει να βιώσεις τη διάθεση του Πέτρου εκείνη την εποχή: Ήταν
χτυπημένος από τη θλίψη· δεν αποζητούσε πλέον το μέλλον ή οποιαδήποτε ευλογία. Δεν
επιδίωκε το κέρδος, την ευτυχία, τη δόξα ή τα πλούτη στον κόσμο· το μόνο που επιδίωκε ήταν
να ζήσει την πιο ουσιαστική ζωή, δηλαδή να ξεπληρώσει την αγάπη του Θεού και να
αφιερώσει στον Θεό αυτό που θεωρούσε άκρως πολυτιμότερο. Τότε θα ήταν ικανοποιημένος
μέσα του. Συχνά προσευχόταν στον Ιησού με τις λέξεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Σε αγαπούσα
κάποτε, αλλά δεν Σε αγαπούσα πραγματικά. Αν και είπα ότι πίστευα σ’ Εσένα, δεν Σε
αγαπούσα ποτέ με μια ειλικρινή καρδιά. Μόνο Σε θαύμαζα, Σε υπεραγαπούσα και μου
έλειπες, αλλά ποτέ δεν Σε αγαπούσα ούτε πραγματικά πίστευα σ’ Εσένα». Πάντα
προσευχόταν να πάρει την απόφασή του, συχνά έπαιρνε κουράγιο από τα λόγια του Ιησού και
τα μετέτρεψε σε κίνητρο. Αργότερα, μετά από μια περίοδο εμπειρίας, ο Ιησούς τον εξέτασε,
προκαλώντας τον να Τον λαχταρά περισσότερο. Αυτός είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ! Πώς μου
λείπεις και θέλω να Σε κοιτάξω. Μειονεκτώ σε πάρα πολλά και δεν μπορώ να αντισταθμίσω
την αγάπη Σου. Σε ικετεύω να με πάρεις σύντομα. Πότε θα με χρειαστείς; Πότε θα με πάρεις
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μακριά; Πότε θα ξαναδώ το πρόσωπό Σου; Δεν επιθυμώ να ζήσω πια σε αυτό το σώμα, να
συνεχίσω να διαφθείρομαι κι ούτε θέλω να επαναστατώ άλλο. Είμαι έτοιμος να αφιερώσω το
μόνο που έχω σ’ Εσένα το συντομότερο δυνατό και δεν θέλω να Σε λυπήσω άλλο». Έτσι
προσευχόταν, αλλά δεν ήξερε τότε τι θα οδηγήσει στην τελείωση ο Ιησούς σε αυτόν. Κατά τη
διάρκεια της αγωνίας της δοκιμασίας του, ο Ιησούς εμφανίστηκε ξανά σε αυτόν και είπε:
«Πέτρο, θέλω να σε οδηγήσω στην τελείωση, έτσι ώστε να γίνεις ένας καρπός, που θα
αποκρυσταλλώσει την τελείωσή σου από Μένα και που θα τον απολαύσω. Μπορείς
πραγματικά να μαρτυρήσεις για Μένα; Έχεις κάνει αυτό που σου ζητώ να κάνεις; Έχεις ζήσει
σύμφωνα με τα λόγια που είπα; Κάποτε Με αγάπησες, αλλά αν και Με αγάπησες, Με βίωσες;
Τι έκανες για Μένα; Αναγνωρίζεις ότι είσαι ανάξιος της αγάπης Μου, αλλά τι έκανες για
Μένα;» Ο Πέτρος είδε ότι δεν έκανε τίποτα για τον Ιησού και θυμήθηκε τον προηγούμενο
όρκο του να δώσει τη ζωή του για τον Θεό. Κι έτσι, δεν παραπονέθηκε πλέον, κι οι προσευχές
του αργότερα βελτιώθηκαν πολύ περισσότερο. Προσευχόταν λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ!
Κάποτε Σε άφησα, κι Εσύ το έκανες κάποτε. Έχουμε περάσει χρόνο χώρια και χρόνο μαζί
συντροφιά. Κι όμως με αγαπάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Έχω επαναστατήσει
επανειλημμένα εναντίον Σου κι επανειλημμένα Σου προκάλεσα θλίψη. Πώς μπορώ να ξεχάσω
τέτοια πράγματα; Το έργο που έχεις κάνει σ’ εμένα κι αυτό που μου εμπιστεύτηκες το έχω
πάντα κατά νου, δεν το ξεχνώ ποτέ. Με το έργο που έχεις κάνει σ’ εμένα, έχω κάνει ό,τι
καλύτερο μπορώ. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω και ξέρεις επιπλέον ποιο ρόλο μπορώ να παίξω.
Επιθυμώ να υποταχθώ στις ενορχηστρώσεις Σου, και θα αφιερώσω ό,τι έχω σ’ Εσένα. Μόνο
Εσύ ξέρεις τι μπορώ να κάνω για Σένα. Αν κι ο Σατανάς με ξεγέλασε τόσο πολύ που εγώ
εξεγέρθηκα εναντίον Σου, πιστεύω ότι δεν με θυμάσαι για αυτές τις παραβάσεις, ότι δεν μου
συμπεριφέρεσαι με βάση αυτές. Θέλω να αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου σ’ Εσένα. Δεν ζητώ
τίποτα κι ούτε έχω άλλες ελπίδες ή σχέδια. Θέλω μόνο να ενεργήσω σύμφωνα με την πρόθεσή
Σου και να κάνω το θέλημά Σου. Θα πιω από το πικρό Σου ποτήρι κι είμαι δικός Σου για να με
διατάζεις».
Πρέπει να είστε ξεκάθαροι για το μονοπάτι που περπατάτε· πρέπει να είστε σαφείς για
το μονοπάτι που θα πάρετε στο μέλλον, τι είναι αυτό που ο Θεός θα οδηγήσει στην τελείωση
και τι σας έχει ανατεθεί. Μια μέρα, ίσως, θα δοκιμαστείτε κι αν τότε είστε σε θέση να
εμπνευστείτε από τις εμπειρίες του Πέτρου, αυτό θα δείξει ότι πραγματικά ακολουθείτε το
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μονοπάτι του Πέτρου. Ο Πέτρος επαινέθηκε από τον Θεό για την αληθινή του πίστη και
αγάπη και για την αφοσίωσή του στον Θεό. Και ήταν για την ειλικρίνεια και τη λαχτάρα του
για τον Θεό στην καρδιά του που ο Θεός τον οδήγησε στην τελείωση. Αν έχεις αληθινά την
ίδια αγάπη και πίστη με τον Πέτρο, τότε ο Ιησούς σίγουρα θα σε οδηγήσει στην τελείωση.

Μόνο βιώνοντας τον εξευγενισμό μπορεί ο άνθρωπος να
κατέχει αληθινή αγάπη
Όλοι σας βρίσκεστε εν μέσω δοκιμασίας και εξευγενισμού. Πώς θα πρέπει να αγαπάτε
τον Θεό κατά τη διάρκεια του εξευγενισμού; Έχοντας βιώσει τον εξευγενισμό, οι άνθρωποι
είναι σε θέση να προσφέρουν αληθινό αίνο στον Θεό και, εν μέσω εξευγενισμού, μπορούν να
δουν ότι έχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Όσο πιο μεγάλος είναι ο εξευγενισμός σου, τόσο πιο
ικανός είσαι να αποκηρύξεις τη σάρκα· όσο πιο μεγάλος είναι ο εξευγενισμός των ανθρώπων,
τόσο πιο μεγάλη είναι η αγάπη τους για τον Θεό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβετε. Γιατί πρέπει
να εξευγενίζονται οι άνθρωποι; Ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα; Ποια είναι η σημασία
του έργου του εξευγενισμού που πραγματοποιεί ο Θεός στον άνθρωπο; Αν αναζητάς
πραγματικά τον Θεό, τότε έχοντας βιώσει τον εξευγενισμό Του έως έναν ορισμένο βαθμό, θα
νιώσεις πως είναι εξαιρετικά καλός και άκρως αναγκαίος. Πώς θα πρέπει να αγαπά ο
άνθρωπος τον Θεό κατά τη διάρκεια του εξευγενισμού; Χρησιμοποιώντας την απόφασή του
να αγαπά τον Θεό για να αποδεχτεί τον εξευγενισμό Του: Κατά τη διάρκεια του εξευγενισμού,
μέσα σου βασανίζεσαι σαν να σου στρίβουν ένα μαχαίρι στην καρδιά, κι όμως είσαι πρόθυμος
να ικανοποιήσεις τον Θεό χρησιμοποιώντας την καρδιά σου που Τον αγαπά, ενώ δεν είσαι
πρόθυμος να φροντίσεις τη σάρκα. Αυτό σημαίνει να κάνεις πράξη την αγάπη για τον Θεό.
Μέσα σου πονάς και ο πόνος σου έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κι όμως
εξακολουθείς να είσαι πρόθυμος να παρουσιαστείς ενώπιον του Θεού και να προσευχηθείς,
λέγοντας: «Ω, Θεέ μου! Δεν μπορώ να Σε αφήσω. Παρόλο που υπάρχει σκοτάδι μέσα μου,
επιθυμώ να Σε ικανοποιώ· γνωρίζεις την καρδιά μου και θα ήθελα να επενδύσεις περισσότερη
από την αγάπη Σου μέσα μου». Αυτό είναι άσκηση κατά τον εξευγενισμό. Αν χρησιμοποιείς
την αγάπη για τον Θεό σαν θεμέλιο, ο εξευγενισμός μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στον Θεό
και να σε κάνει πιο οικείο Του. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να παραδώσεις την καρδιά
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σου ενώπιον του Θεού. Εάν προσφέρεις και αποθέσεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού,
τότε κατά τον εξευγενισμό θα είναι αδύνατο να αρνηθείς ή να εγκαταλείψεις τον Θεό. Με
αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο στενή και όλο και πιο
κανονική, ενώ η κοινωνία σου με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο συχνή. Εάν ασκείσαι πάντοτε
με αυτόν τον τρόπο, τότε θα περνάς περισσότερο χρόνο υπό το φως του Θεού και
περισσότερο χρόνο υπό την καθοδήγηση του λόγου Του. Επίσης, θα υπάρχουν ολοένα
περισσότερες αλλαγές στη διάθεσή σου, ενώ η γνώση σου θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα.
Όταν έρθει η μέρα που θα σε βρουν ξαφνικά οι δοκιμασίες του Θεού, όχι μόνο θα μπορέσεις
να σταθείς στο πλευρό του Θεού, αλλά θα μπορέσεις και να καταθέσεις μαρτυρία για τον Θεό.
Εκείνη τη στιγμή, θα είσαι σαν τον Ιώβ ή τον Πέτρο. Εάν έχεις καταθέσει μαρτυρία για τον
Θεό, θα Τον αγαπάς πραγματικά και θα δώσεις τη ζωή σου γι’ Αυτόν με προθυμία· θα γίνεις
μάρτυρας του Θεού και αγαπητός στον Θεό. Η αγάπη που έχει βιώσει τον εξευγενισμό είναι
δυνατή, όχι αδύναμη. Ανεξάρτητα από το πότε και το πώς σε υποβάλλει ο Θεός στις
δοκιμασίες Του, είσαι σε θέση να μην ανησυχείς για το αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις, να
παραμερίζεις τα πάντα για τον Θεό με προθυμία και να υπομένεις το οτιδήποτε για τον Θεό
με ευχαρίστηση —έτσι, η αγάπη σου θα είναι αγνή και η πίστη σου αληθινή. Μόνο τότε θα
γίνεις κάποιος τον οποίο αγαπά πραγματικά ο Θεός και τον οποίο έχει πραγματικά οδηγήσει
στην τελείωση ο Θεός.
Αν οι άνθρωποι βρεθούν υπό την επιρροή του Σατανά, τότε δεν έχουν αγάπη για τον Θεό
μέσα τους, ενώ τα προηγούμενα οράματά τους, η αγάπη και η αποφασιστικότητά τους έχουν
εξαφανιστεί. Παλαιότερα, οι άνθρωποι πίστευαν πως έπρεπε να υποφέρουν για τον Θεό,
ωστόσο σήμερα το βρίσκουν ντροπιαστικό και έχουν πληθώρα παραπόνων. Αυτό είναι το
έργο του Σατανά, ένα σημάδι πως ο άνθρωπος έχει βρεθεί υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά. Εάν αντιμετωπίσεις αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει να προσευχηθείς και να την
αντιστρέψεις το συντομότερο δυνατόν —έτσι θα προστατευτείς από τις επιθέσεις του Σατανά.
Κατά τη διάρκεια του πικρού εξευγενισμού μπορεί ο άνθρωπος να βρεθεί ευκολότερα υπό την
επιρροή του Σατανά, οπότε πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό κατά τον εξευγενισμό αυτόν;
Θα πρέπει να επιστρατεύσεις τη θέλησή σου, να αποθέσεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
και να Του αφιερώσεις όσο χρόνο σού απομένει. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο σε
εξευγενίζει ο Θεός, θα πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις πράξη την αλήθεια, ώστε να
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ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού, και θα πρέπει να αναλάβεις ο ίδιος την ευθύνη να
αναζητάς τον Θεό και να αναζητάς την κοινωνία. Σε τέτοιες στιγμές, όσο πιο παθητικός είσαι,
τόσο πιο αρνητικός θα γίνεις και τόσο ευκολότερο θα είναι να υποτροπιάσεις. Όταν είναι
απαραίτητο να εκπληρώσεις τη λειτουργία σου, παρόλο που δεν την εκπληρώνεις καλά,
κάνεις ό,τι μπορείς χρησιμοποιώντας τίποτα άλλο παρά την αγάπη σου για τον Θεό·
ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι —είτε λένε πως τα έχεις πάει καλά είτε πως τα έχεις πάει
άσχημα— οι προθέσεις σου είναι σωστές και δεν είσαι αυτάρεσκος, διότι ενεργείς προς
όφελος του Θεού. Όταν οι άλλοι σε παρερμηνεύουν, μπορείς να προσευχηθείς στον Θεό,
λέγοντας: «Ω, Θεέ μου! Δεν ζητώ οι άλλοι να με ανέχονται και να μου φέρονται καλά, μήτε να
με καταλαβαίνουν και να με επιδοκιμάζουν. Ζητώ μόνο να μπορώ να Σε αγαπώ στην καρδιά
μου, να είμαι γαλήνιος στην καρδιά μου και να έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν ζητώ να με
επαινούν οι άλλοι, ούτε να με έχουν σε μεγάλη εκτίμηση· επιζητώ μόνο να Σε ικανοποιώ από
καρδιάς· εκπληρώνω τον ρόλο μου κάνοντας όλα όσα μπορώ και, παρόλο που είμαι ανόητος,
χαζός, χαμηλού επιπέδου και τυφλός, γνωρίζω πως είσαι αξιαγάπητος και είμαι διατεθειμένος
να Σου αφιερώσω όλα όσα έχω». Μόλις προσευχηθείς με αυτόν τον τρόπο, θα αναδυθεί η
αγάπη σου για τον Θεό και θα νιώσεις πολύ πιο ανακουφισμένος μέσα στην καρδιά σου. Αυτό
σημαίνει να κάνεις πράξη την αγάπη για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας σου, θα
αποτύχεις δυο φορές και θα πετύχεις μία, ή θα αποτύχεις πέντε φορές και θα πετύχεις δύο,
και καθώς θα συνεχίσεις να βιώνεις με αυτόν τον τρόπο, μόνο εν μέσω της αποτυχίας θα είσαι
σε θέση να δεις την ομορφιά του Θεού και να ανακαλύψεις τι ελλείψεις έχεις μέσα σου. Όταν
βρεθείς ξανά σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, να μετριάσεις τα βήματά
σου και να προσεύχεσαι πιο συχνά. Σταδιακά, θα αποκτήσεις την ικανότητα να θριαμβεύεις
σε τέτοιες συνθήκες. Όταν συμβεί αυτό, θα σημαίνει πως οι προσευχές σου είχαν
αποτέλεσμα. Όταν δεις πως έχεις επιτύχει αυτήν τη φορά, θα νιώσεις ευχαρίστηση μέσα σου
και όταν προσεύχεσαι, θα μπορείς να νιώθεις τον Θεό, και πως η παρουσία του Αγίου
Πνεύματος δεν σε έχει εγκαταλείψει —μόνο τότε θα ξέρεις πως ο Θεός εργάζεται μέσα σου.
Αυτός ο τρόπος άσκησης θα σου προσφέρει ένα μονοπάτι βίωσης. Εάν δεν κάνεις πράξη την
αλήθεια, τότε δεν θα έχεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Όμως, αν κάνεις την
αλήθεια πράξη όταν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι, τότε, παρόλο που θα πονάς μέσα σου,
το Άγιο Πνεύμα θα είναι κατόπιν μαζί σου, θα μπορείς να νιώθεις την παρουσία του Θεού
όταν προσεύχεσαι, θα έχεις τη δύναμη να κάνεις πράξη τον λόγο του Θεού, ενώ κατά την
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κοινωνία με τους αδελφούς και τις αδελφές σου δεν θα υπάρχει τίποτα που να βαραίνει τη
συνείδησή σου και θα νιώθεις γαλήνη, και με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσεις να φέρεις στο
φως ό,τι έχεις κάνει. Ανεξαρτήτως του τι λένε οι άλλοι, θα μπορείς να έχεις μια κανονική
σχέση με τον Θεό, δεν θα περιορίζεσαι από τους άλλους, θα είσαι υπεράνω όλων —κι έτσι, θα
αποδείξεις πως έκανες αποτελεσματικά πράξη τον λόγο του Θεού.
Όσο πιο βαθύς είναι ο εξευγενισμός από τον Θεό, τόσο περισσότερο είναι σε θέση οι
καρδιές των ανθρώπων να αγαπήσουν τον Θεό. Τα βάσανα στις καρδιές τους ωφελούν τη ζωή
τους, οι ίδιοι είναι πιο ικανοί να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού, η σχέση τους με τον Θεό
είναι πιο στενή, ενώ είναι πιο ικανοί να δουν την υπέρτατη αγάπη και την υπέρτατη σωτηρία
του Θεού. Ο Πέτρος βίωσε τον εξευγενισμό εκατοντάδες φορές, ενώ ο Ιώβ υποβλήθηκε σε
πολλές δοκιμασίες. Εάν επιθυμείτε να οδηγηθείτε στην τελείωση από τον Θεό, θα πρέπει κι
εσείς να υποβληθείτε σε εξευγενισμό εκατοντάδες φορές· μόνο αν υποβληθείτε σε αυτήν τη
διαδικασία και βασιστείτε σε αυτό το στάδιο θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε το θέλημα του
Θεού και να οδηγηθείτε στην τελείωση από τον Θεό. Ο εξευγενισμός είναι το καλύτερο μέσο
με το οποίο ο Θεός οδηγεί στην τελείωση τον άνθρωπο· μόνο ο εξευγενισμός και οι πικρές
δοκιμασίες μπορούν να φανερώσουν την αληθινή αγάπη για τον Θεό στις καρδιές των
ανθρώπων. Χωρίς κακουχίες, οι άνθρωποι στερούνται της αληθινής αγάπης για τον Θεό· αν
δεν δοκιμαστούν μέσα τους, αν δεν υποβληθούν πραγματικά σε εξευγενισμό, τότε οι καρδιές
τους θα περιπλανώνται πάντα εξωτερικά. Όταν εξευγενιστείς ως έναν βαθμό, θα δεις τις δικές
σου αδυναμίες και δυσκολίες, θα δεις πόσες ελλείψεις έχεις και πως αδυνατείς να ξεπεράσεις
τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζεις, ενώ θα συνειδητοποιήσεις πόσο μεγάλη είναι η
ανυπακοή σου. Μόνο κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν
πραγματικά τις αληθινές τους καταστάσεις· οι δοκιμασίες καθιστούν τους ανθρώπους πιο
ικανούς να οδηγηθούν στην τελείωση.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Πέτρος βίωσε τον εξευγενισμό εκατοντάδες φορές και
υποβλήθηκε σε πολλά οδυνηρά μαρτύρια. Ο εξευγενισμός αυτός έγινε το θεμέλιο της
υπέρτατης αγάπης του για τον Θεό, καθώς και η σημαντικότερη εμπειρία ολόκληρης της ζωής
του. Το γεγονός πως ήταν ικανός να διακατέχεται από υπέρτατη αγάπη για τον Θεό
οφειλόταν, κατά μία έννοια, στην απόφασή του να αγαπά τον Θεό· κυρίως, ωστόσο,
οφειλόταν στον εξευγενισμό και την ταλαιπωρία που υπέστη. Η ταλαιπωρία αυτή έγινε ο
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οδηγός του στο μονοπάτι της αγάπης για τον Θεό, όπως και το πιο αξιομνημόνευτο πράγμα γι’
αυτόν. Αν οι άνθρωποι δεν υποστούν τον πόνο του εξευγενισμού όταν αγαπούν τον Θεό, τότε
η αγάπη τους είναι γεμάτη με ακαθαρσίες και τις δικές τους προτιμήσεις· μια αγάπη όπως
αυτή είναι γεμάτη ιδέες του Σατανά και είναι ουσιαστικά ανίκανη να ικανοποιήσει το θέλημα
του Θεού. Το να έχεις την αποφασιστικότητα να αγαπάς τον Θεό δεν είναι το ίδιο με το να
αγαπάς πραγματικά τον Θεό. Παρόλο που όλα όσα σκέφτονται στις καρδιές τους είναι για να
αγαπούν και να ικανοποιούν τον Θεό, και παρόλο που οι σκέψεις τους φαίνονται να είναι
απόλυτα αφοσιωμένες στον Θεό και απαλλαγμένες από οποιεσδήποτε ανθρώπινες ιδέες, όταν
οι σκέψεις τους έρχονται ενώπιον του Θεού, Αυτός δεν επαινεί ούτε ευλογεί αυτές τις σκέψεις.
Ακόμη κι όταν οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει πλήρως όλες τις αλήθειες —όταν έχουν
καταφέρει να τις γνωρίσουν όλες— δεν μπορεί να ειπωθεί πως αυτό είναι σημάδι πως
αγαπούν τον Θεό, ούτε και να ειπωθεί πως οι άνθρωποι αυτοί όντως αγαπούν τον Θεό.
Παρόλο που έχουν κατανοήσει πολλές αλήθειες, χωρίς να υποβληθούν σε εξευγενισμό, οι
άνθρωποι είναι ανίκανοι να κάνουν πράξη τις αλήθειες αυτές· μόνο κατά τη διάρκεια του
εξευγενισμού μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν το πραγματικό νόημα αυτών των
αληθειών, μόνο τότε μπορούν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν αληθινά το εσωτερικό τους νόημα.
Τη στιγμή εκείνη, όταν προσπαθήσουν ξανά, θα μπορούν να κάνουν πράξη τις αλήθειες
σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού· τη στιγμή εκείνη, οι ανθρώπινες ιδέες τους
ελαττώνονται, η ανθρώπινη διαφθορά τους μειώνεται και τα ανθρώπινα συναισθήματά τους
περιορίζονται· μόνο εκείνη τη στιγμή είναι η άσκησή τους μια πραγματική εκδήλωση αγάπης
για τον Θεό. Το αποτέλεσμα της αλήθειας της αγάπης για τον Θεό δεν επιτυγχάνεται μέσω
προφορικής γνώσης ή πνευματικής πρόθεσης, ούτε και μπορεί να επιτευχθεί απλώς και μόνο
κατανοώντας αυτήν την αλήθεια. Προϋποθέτει να πληρώσουν οι άνθρωποι κάποιο τίμημα, να
υποστούν πολλή πίκρα κατά τον εξευγενισμό και μόνο τότε θα γίνει η αγάπη τους αγνή και
αυτή που επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Όταν ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να Τον αγαπά,
δεν απαιτεί να Τον αγαπά με πάθος ή με τη δική του βούληση· μόνο μέσω της αφοσίωσης και
της χρήσης της αλήθειας για να Τον υπηρετεί, μπορεί ο άνθρωπος να Τον αγαπήσει
πραγματικά. Ωστόσο, ο άνθρωπος ζει εν μέσω διαφθοράς, επομένως αδυνατεί να
χρησιμοποιήσει την αλήθεια και την αφοσίωση για να υπηρετήσει τον Θεό. Είναι είτε
υπερβολικά παθιασμένος με τον Θεό είτε υπερβολικά ψυχρός και αδιάφορος· είτε αγαπά τον
Θεό στο έπακρο είτε Τον απεχθάνεται στο έπακρο. Όσοι ζουν εν μέσω διαφθοράς ζουν
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πάντοτε ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα, ζουν πάντοτε σύμφωνα με τη δική τους βούληση κι
όμως πιστεύουν πως έχουν δίκιο. Παρόλο που το έχω αναφέρει επανειλημμένως, οι άνθρωποι
αδυνατούν να το πάρουν στα σοβαρά, αδυνατούν να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία του, κι
έτσι ζουν μέσα στην πίστη της αυταπάτης, στην ψευδαίσθηση της αγάπης για τον Θεό, η
οποία βασίζεται στην προσωπική τους βούληση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όπως έχει
εξελιχθεί η ανθρωπότητα και έχουν παρέλθει οι εποχές, οι απαιτήσεις του Θεού από τον
άνθρωπο έχουν γίνει όλο και μεγαλύτερες, και Αυτός απαιτεί όλο και περισσότερο από τον
άνθρωπο να είναι απόλυτος απέναντι Του. Ωστόσο, η γνώση του ανθρώπου για τον Θεό
γίνεται ολοένα πιο ασαφής και αόριστη και, ως επακόλουθο, η αγάπη του για τον Θεό γίνεται
ολοένα πιο ακάθαρτη. Η κατάσταση του ανθρώπου και όλα όσα αυτός κάνει βρίσκονται
ολοένα σε μεγαλύτερη ασυμφωνία με το θέλημα του Θεού, διότι ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί
ακόμα πιο βαθιά από τον Σατανά. Αυτό προϋποθέτει από τον Θεό να κάνει μεγαλύτερο και
σπουδαιότερο έργο σωτηρίας. Ο άνθρωπος έχει ολοένα περισσότερες απαιτήσεις από τον
Θεό, ενώ η αγάπη του γι’ Αυτόν ολοένα μειώνεται. Οι άνθρωποι ζουν στην ανυπακοή, χωρίς
την αλήθεια, διάγουν μια ζωή που στερείται ανθρώπινης φύσης· όχι μόνο δεν τρέφουν την
παραμικρή αγάπη για τον Θεό, αλλά βρίθουν από ανυπακοή και εναντίωση. Παρόλο που
νομίζουν πως ήδη τρέφουν τη μέγιστη αγάπη για τον Θεό, πως δεν θα μπορούσαν να είναι πιο
εξυπηρετικοί προς Αυτόν, ο Θεός δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αλήθεια. Του είναι απολύτως
ξεκάθαρο το πόσο κηλιδωμένη είναι η αγάπη του ανθρώπου προς Αυτόν και δεν έχει αλλάξει
ποτέ τη γνώμη Του για τον άνθρωπο εξαιτίας του εκμαυλισμού του, ούτε κι έχει ανταποδώσει
ποτέ την καλή θέληση του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της αφοσίωσής του. Αντίθετα με τον
άνθρωπο, ο Θεός είναι ικανός να διακρίνει: Γνωρίζει ποιος Τον αγαπά πραγματικά και ποιος
όχι και, αντί να Τον κυριεύει ο ζήλος και να απορροφιέται λόγω των στιγμιαίων παρορμήσεων
του ανθρώπου, φέρεται στον άνθρωπο ανάλογα με την ουσία και τη συμπεριφορά του
ανθρώπου. Ο Θεός, εν τέλει, είναι Θεός και έχει την αξιοπρέπειά Του και την ενόρασή Του· ο
άνθρωπος, εν τέλει, είναι άνθρωπος και ο Θεός δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη λόγω της
αγάπης του ανθρώπου όταν αυτή βρίσκεται σε αντίθεση με την αλήθεια. Αντιθέτως,
συμπεριφέρεται καταλλήλως σε όλα όσα κάνει ο άνθρωπος.
Αντιμέτωπος με την κατάσταση του ανθρώπου και τη στάση του προς τον Θεό, ο Θεός
έχει κάνει νέο έργο, επιτρέποντας στον άνθρωπο να κατέχει γνώση για τον Θεό, υπακοή προς
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Αυτόν, καθώς και αγάπη και μαρτυρία. Επομένως, ο άνθρωπος πρέπει να βιώσει τον
εξευγενισμό του από τον Θεό, καθώς και την κρίση, την αντιμετώπιση και το κλάδεμά του από
Αυτόν, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε ποτέ τον Θεό και δε θα ήταν ποτέ ικανός
να Τον αγαπήσει πραγματικά και να καταθέσει μαρτυρία γι’ Αυτόν. Ο εξευγενισμός του
ανθρώπου από τον Θεό δεν γίνεται απλώς για χάρη κάποιου μονόπλευρου αποτελέσματος,
αλλά για χάρη ενός πολύπλευρου αποτελέσματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κάνει ο Θεός το
έργο του εξευγενισμού σε όσους είναι διατεθειμένοι να αναζητήσουν την αλήθεια, έτσι ώστε η
αποφασιστικότητα και η αγάπη τους να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Για όσους
είναι διατεθειμένοι να αναζητήσουν την αλήθεια και λαχταρούν τον Θεό, τίποτα δεν είναι πιο
ουσιαστικό ή πιο χρήσιμο από έναν τέτοιον εξευγενισμό. Η διάθεση του Θεού δεν γίνεται
εύκολα γνωστή ή κατανοητή από τον άνθρωπο, γιατί, εν τέλει, ο Θεός είναι Θεός. Στο κάτωκάτω, είναι αδύνατο για τον Θεό να έχει την ίδια διάθεση με τον άνθρωπο, συνεπώς δεν είναι
εύκολο για τον άνθρωπο να γνωρίσει τη διάθεσή Του. Ο άνθρωπος δεν κατέχει έμφυτα την
αλήθεια και δεν την κατανοούν εύκολα όσοι έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά· ο άνθρωπος
στερείται της αλήθειας, όπως και της αποφασιστικότητας να κάνει πράξη την αλήθεια και, αν
δεν υποφέρει, εξευγενιστεί ή κριθεί, τότε η αποφασιστικότητά του δεν θα οδηγηθεί στην
τελείωση ποτέ. Για όλους τους ανθρώπους ο εξευγενισμός είναι επώδυνος και πολύ δύσκολα
γίνεται αποδεκτός —κι όμως, κατά τον εξευγενισμό ο Θεός διασαφηνίζει τη δίκαιη διάθεσή
Του στον άνθρωπο, γνωστοποιεί τις απαιτήσεις Του από τον άνθρωπο, και προσφέρει
μεγαλύτερη διαφώτιση και περισσότερο πραγματικό κλάδεμα και αντιμετώπιση· μέσω της
σύγκρισης μεταξύ των γεγονότων και της αλήθειας, προσφέρει στον άνθρωπο μεγαλύτερη
γνώση του εαυτού του και της αλήθειας, και προσφέρει στον άνθρωπο μεγαλύτερη
κατανόηση του θελήματος του Θεού, επιτρέποντας έτσι στον άνθρωπο να έχει πιο αληθινή
και πιο αγνή αγάπη για τον Θεό. Αυτοί είναι οι στόχοι του Θεού όταν εκτελεί τον εξευγενισμό.
Όλο το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός στον άνθρωπο έχει τους δικούς του στόχους και τη
δική του σημασία· ο Θεός δεν εκτελεί έργο άνευ σημασίας, ούτε και πραγματοποιεί έργο που
δεν έχει όφελος για τον άνθρωπο. Ως εξευγενισμός δεν νοείται η απομάκρυνση των
ανθρώπων από τον Θεό, ούτε νοείται η καταστροφή τους στην κόλαση. Αντιθέτως, νοείται η
αλλαγή της διάθεσης του ανθρώπου κατά τον εξευγενισμό, η αλλαγή των προθέσεών του, των
παλαιών του απόψεων, της αγάπης του για τον Θεό και η αλλαγή ολόκληρης της ζωής του. Ο
εξευγενισμός είναι μια πραγματική δοκιμή για τον άνθρωπο και μια μορφή πραγματικής
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εκπαίδευσης, ενώ μόνο κατά τον εξευγενισμό μπορεί η αγάπη του να εκπληρώσει τον έμφυτο
σκοπό της.

Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως
Του
Η ουσία της πίστης των περισσότερων ανθρώπων στον Θεό είναι θρησκευτική
πεποίθηση: Είναι ανίκανοι να αγαπήσουν τον Θεό και μπορούν μόνο να ακολουθήσουν τον
Θεό σαν ρομπότ, είναι ανίκανοι να λαχταρήσουν πραγματικά τον Θεό ή να Τον λατρέψουν.
Απλώς Τον ακολουθούν σιωπηλά. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι πολύ
λίγοι εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Έχουν «φόβο Θεού», επειδή φοβούνται την καταστροφή,
αλλιώς «θαυμάζουν» τον Θεό, επειδή είναι ύψιστος και παντοδύναμος —αλλά στο σεβασμό
και τον θαυμασμό τους δεν υπάρχει αγάπη ή αληθινή λαχτάρα. Στις εμπειρίες τους αναζητούν
τις μικρολεπτομέρειες της αλήθειας ή κάποια ασήμαντα μυστήρια. Οι περισσότεροι άνθρωποι
απλώς ακολουθούν, ψαρεύουν σε θολά νερά μόνο για να λάβουν ευλογίες. Δεν αναζητούν την
αλήθεια, ούτε υπακούν πραγματικά στον Θεό για να λάβουν τις ευλογίες του Θεού. Η ζωή της
πίστης όλων των ανθρώπων στον Θεό δεν έχει νόημα, είναι χωρίς αξία, και σε αυτή υπάρχουν
και οι προσωπικές σκέψεις και επιδιώξεις. Δεν πιστεύουν στον Θεό για να αγαπήσουν τον
Θεό, αλλά για χάρη της ευλογίας που θα λάβουν. Πολλοί άνθρωποι ενεργούν όπως θέλουν και
κάνουν ό,τι θέλουν και ποτέ δεν εξετάζουν τα συμφέροντα του Θεού ή αν αυτό που κάνουν
είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να πετύχουν την
αληθινή πίστη, πόσο μάλλον δε, την αγάπη για τον Θεό. Την ουσία του Θεού δεν πρέπει μόνο
να την πιστέψει ο άνθρωπος. Χρειάζεται και να την αγαπήσει. Αλλά πολλοί από εκείνους που
πιστεύουν στον Θεό είναι ανίκανοι να ανακαλύψουν αυτό το «μυστικό». Οι άνθρωποι δεν
τολμούν να αγαπήσουν τον Θεό και ούτε προσπαθούν να Τον αγαπήσουν. Δεν ανακάλυψαν
ποτέ ότι υπάρχουν τόσα πολλά που είναι αξιαγάπητα σε Εκείνον, ούτε ανακάλυψαν ποτέ ότι ο
Θεός αυτός είναι ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο και ότι αυτός είναι ο Θεός που πρέπει ο
άνθρωπος να αγαπά. Η ομορφιά του Θεού εκφράζεται στο έργο Του: Μόνο όταν βιώνουν το
έργο Του οι άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν την ομορφιά Του, μόνο με την πραγματική
τους εμπειρία μπορούν να εκτιμήσουν την ομορφιά του Θεού και, χωρίς να την προσέξει στην
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πραγματική ζωή, κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει την ομορφιά του Θεού. Υπάρχουν τόσα
πολλά για να αγαπήσει κανείς στον Θεό, αλλά, χωρίς ουσιαστικά να κοινωνούν μαζί Του, οι
άνθρωποι είναι ανίκανοι να την ανακαλύψουν. Δηλαδή, εάν ο Θεός δεν ενσαρκωνόταν, οι
άνθρωποι θα ήταν ανίκανοι να κοινωνήσουν πραγματικά μαζί Του, και αν δεν μπορούσαν να
κοινωνήσουν πραγματικά μαζί Του, δεν θα μπορούσαν επίσης να βιώσουν το έργο Του —και
έτσι, η αγάπη τους για τον Θεό θα ήταν μολυσμένη από πολλά ψεύδη και φαντασίες. Η αγάπη
του ανθρώπου για τον Θεό στον ουρανό δεν είναι τόσο αληθινή όσο και η αγάπη για τον Θεό
στη γη, αφού η γνώση των ανθρώπων για τον Θεό στον ουρανό χτίστηκε πάνω στις φαντασίες
τους, παρά σ’ αυτά που έχουν δει με τα μάτια τους και σ’ αυτά που έχουν προσωπικά βιώσει.
Όταν ο Θεός έρχεται στη γη, οι άνθρωποι είναι ικανοί να δουν τις πραγματικές πράξεις Του
και την ομορφιά Του και μπορούν να δουν όλη την πρακτική και κανονική Του διάθεση, όλα
αυτά τα οποία είναι χίλιες φορές πιο αληθινά απ’ την γνώση του Θεού στον ουρανό.
Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό στον ουρανό, δεν υπάρχει
τίποτα το αληθινό σχετικά μ’ αυτήν την αγάπη και είναι γεμάτη από ανθρώπινες ιδέες. Όσο
λίγη κι αν είναι η αγάπη τους για τον Θεό στη γη, αυτή η αγάπη είναι αληθινή· ακόμα κι αν
είναι λίγη, εξακολουθεί να είναι αληθινή. Ο Θεός ωθεί τους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν
μέσα απ’ το αληθινό έργο Του και μέσα απ’ αυτήν τη γνώση Εκείνος κερδίζει την αγάπη τους.
Είναι σαν τον Πέτρο: Εάν δεν είχε ζήσει με τον Ιησού, θα ήταν αδύνατο για κείνον να Τον
λατρέψει. Έτσι, και η πίστη του απέναντι στον Ιησού είχε χτιστεί πάνω στην κοινωνία μαζί
Του. Για να κάνει τον άνθρωπο να Τον αγαπήσει, ο Θεός ήρθε ανάμεσα στους ανθρώπους και
έζησε με τον άνθρωπο, και όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο να δει και να βιώνει την
πραγματικότητα του Θεού.
Ο Θεός χρησιμοποιεί την πραγματικότητα και την έλευση των γεγονότων για να
οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση. Τα λόγια του Θεού εκπληρώνουν μέρος της
τελείωσης του ανθρώπου από Εκείνον, και αυτό είναι το έργο της καθοδήγησης και το
άνοιγμα του δρόμου. Δηλαδή, μέσα από τα λόγια του Θεού πρέπει να βρεις το μονοπάτι προς
την πράξη και πρέπει να βρεις τη γνώση των οραμάτων. Με την κατανόηση αυτών των
πραγμάτων, ο άνθρωπος θα έχει βρει ένα μονοπάτι και κάποια οράματα ουσιαστικά κατά την
πράξη και θα είναι σε θέση να διαφωτιστεί με τα λόγια του Θεού, να καταλάβει ότι αυτά τα
πράγματα προέρχονται από τον Θεό και να διακρίνει πολλά πράγματα. Μετά την κατανόηση,
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πρέπει να εισέλθει αμέσως σε αυτήν την πραγματικότητα και πρέπει να χρησιμοποιήσει τα
λόγια του Θεού για να ικανοποιήσει τον Θεό στην πραγματική του ζωή. Ο Θεός θα σε
καθοδηγήσει σε όλα τα πράγματα και θα σου δώσει ένα μονοπάτι προς την πράξη και θα σε
κάνει να νιώσεις ότι ο Θεός είναι τόσο αξιαγάπητος και θα σου επιτρέψει να δεις ότι κάθε
βήμα του έργου του Θεού μέσα σου είναι για να σε οδηγήσει στην τελείωση. Εάν επιθυμείς να
δεις την αγάπη του Θεού, αν θέλεις πραγματικά να βιώσεις την αγάπη του Θεού, τότε πρέπει
να εισέλθεις βαθιά στην πραγματικότητα, πρέπει να εισέλθεις βαθιά στην πραγματική ζωή
και να δεις ότι όλα όσα κάνει ο Θεός είναι αγάπη και σωτηρία· για να μπορούν οι άνθρωποι
να αφήσουν πίσω τους αυτό που είναι ακάθαρτο και για να εξευγενίσουν τα πράγματα μέσα
τους που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για
να προσφέρει στον άνθρωπο, ενώ παράλληλα δημιουργεί περιβάλλοντα στην πραγματική ζωή
που επιτρέπουν στους ανθρώπους να βιώσουν εμπειρίες, και αν οι άνθρωποι τρώνε και
πίνουν πολλά από τα λόγια του Θεού, τότε όταν τα κάνουν στην πραγματικότητα πράξη,
μπορούν να επιλύσουν όλες τις δυσκολίες στη ζωή τους χρησιμοποιώντας πολλά από τα λόγια
του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τα λόγια του Θεού για να πας βαθιά στην
πραγματικότητα. Εάν δεν τρως ούτε πίνεις τα λόγια του Θεού και είσαι χωρίς το έργο του
Θεού, τότε δεν θα έχεις κανένα μονοπάτι στην πραγματική ζωή. Αν ποτέ δεν φας ή δεν πιείς
τα λόγια του Θεού, τότε θα βρεθείς σε σύγχυση όταν σου συμβεί κάτι. Ξέρεις μόνο ότι πρέπει
να αγαπάς τον Θεό, αλλά είσαι ανίκανος για οποιαδήποτε διαφοροποίηση και δεν έχεις
κανένα μονοπάτι προς την πράξη. Είσαι σαστισμένος και μπερδεμένος και, μερικές φορές,
ακόμη πιστεύεις ότι ικανοποιώντας τη σάρκα ικανοποιείς τον Θεό —όλα αυτά είναι η
συνέπεια του να μην τρως και να μην πίνεις τα λόγια του Θεού. Δηλαδή, εάν είσαι χωρίς τη
βοήθεια των λόγων του Θεού, και πηγαίνεις μόνο στα τυφλά μέσα στην πραγματικότητα, τότε
είσαι ουσιαστικά ανίκανος να βρεις το μονοπάτι προς την πράξη. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς
δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να πιστεύουν στον Θεό, πολύ λιγότερο, δε, καταλαβαίνουν τι
σημαίνει να αγαπάς τον Θεό. Εάν, χρησιμοποιώντας τη διαφώτιση και την καθοδήγηση των
λόγων του Θεού, συχνά προσεύχεσαι, εξερευνάς και αναζητάς, και μέσα απ’ αυτά
ανακαλύπτεις αυτό που θα έπρεπε να κάνεις πράξη, βρίσκεις ευκαιρίες για το έργο του Αγίου
Πνεύματος, συνεργάζεσαι πραγματικά με τον Θεό και δεν σαστίζεις ούτε μπερδεύεσαι, τότε
θα έχεις ένα μονοπάτι στην πραγματική ζωή και θα ικανοποιήσεις πραγματικά τον Θεό. Όταν
ικανοποιήσεις τον Θεό, μέσα σου θα υπάρξει η καθοδήγηση του Θεού και θα είσαι ιδιαίτερα
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ευλογημένος από τον Θεό, κι αυτό θα σου δώσει μια αίσθηση ευχαρίστησης: Θα αισθανθείς
ιδιαίτερα τιμημένος που έχεις ικανοποιήσει τον Θεό, θα νιώσεις ιδιαίτερα φωτισμένος μέσα
σου και στην καρδιά σου θα είσαι διαυγής και γαλήνιος, η συνείδησή σου θα είναι
αναπαυμένη και απαλλαγμένη από κατηγορίες και θα νιώσεις ευχάριστα μέσα σου όταν θα
δεις τους αδελφούς και τις αδελφές σου. Αυτό σημαίνει να απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού
και μόνο αυτό σημαίνει να απολαμβάνεις πραγματικά τον Θεό. Η απόλαυση της αγάπης του
Θεού από τους ανθρώπους επιτυγχάνεται μέσα από την εμπειρία: Με τις κακουχίες και την
εμπειρία του να κάνουν την αλήθεια πράξη, αποκτούν τις ευλογίες του Θεού. Εάν λες μόνο ότι
ο Θεός πραγματικά σε αγαπά, ότι ο Θεός έχει πληρώσει ένα μεγάλο τίμημα για τους
ανθρώπους, ότι έχει μιλήσει υπομονετικά και ευγενικά με τόσα λόγια και ότι πάντα σώζει τους
ανθρώπους, η εκφορά αυτών των λόγων από εσένα είναι μόνο μία πλευρά της απόλαυσης του
Θεού. Ωστόσο, θα ήταν μεγαλύτερη απόλαυση —αληθινή απόλαυση— για τους ανθρώπους να
κάνουν πράξη την αλήθεια στην πραγματική τους ζωή, μετά την οποία θα είναι γαλήνιοι και
διαυγείς στις καρδιές τους, θα αισθάνονται τόσο συγκινημένοι μέσα τους και ότι ο Θεός είναι
τόσο αξιαγάπητος. Θα νιώσεις ότι το τίμημα που έχεις πληρώσει το άξιζε. Έχοντας πληρώσει
ένα μεγάλο τίμημα για τις προσπάθειές σου, θα είσαι ιδιαίτερα φωτισμένος μέσα σου: Θα
αισθάνεσαι ότι απολαμβάνεις αληθινά την αγάπη του Θεού και θα καταλαβαίνεις ότι ο Θεός
έχει επιτελέσει το έργο της σωτηρίας στους ανθρώπους, ότι ο εξευγενισμός των ανθρώπων
από Εκείνον είναι για να τους εξαγνίσει και ότι ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους για να δει
αν Τον αγαπούν πραγματικά. Εάν κάνεις πάντα την αλήθεια πράξη με αυτόν τον τρόπο, θα
αναπτύξεις σταδιακά μια σαφή γνώση ενός μεγάλου μέρους του έργου του Θεού και τότε θα
αισθάνεσαι πάντα ότι τα λόγια του Θεού ενώπιόν σου είναι τόσο ξεκάθαρα. Εάν μπορείς να
κατανοήσεις ξεκάθαρα πολλές αλήθειες, θα νιώσεις ότι όλα τα θέματα είναι εύκολο να γίνουν
πράξη, ότι μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το ζήτημα και αυτόν τον πειρασμό και θα δεις ότι
τίποτα δεν είναι πρόβλημα για σένα, πράγμα το οποίο θα σε κάνει να νιώσεις ελεύθερος και
απελευθερωμένος. Εκείνη τη στιγμή θα απολαμβάνεις την αγάπη του Θεού και η αληθινή
αγάπη του Θεού θα έχει έρθει σ’ εσένα. Ο Θεός ευλογεί όσους έχουν οράματα και κατέχουν
την αλήθεια, όσους έχουν γνώση και Τον αγαπούν πραγματικά. Αν οι άνθρωποι επιθυμούν να
δουν την αγάπη του Θεού, πρέπει να κάνουν την αλήθεια πράξη στην πραγματική ζωή, πρέπει
να είναι πρόθυμοι να αντέξουν τον πόνο και να απαρνηθούν αυτό που αγαπούν για να
ικανοποιήσουν τον Θεό και, παρά τα δάκρυα στα μάτια τους, πρέπει να είναι σε θέση να
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ικανοποιήσουν την καρδιά του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός σίγουρα θα σε ευλογήσει
και αν υπομένεις τέτοιες δυσκολίες, τότε θα ακολουθήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Μέσα από την πραγματική ζωή και μέσα από την εμπειρία των λόγων του Θεού, οι άνθρωποι
είναι σε θέση να δουν την ομορφιά του Θεού και μόνο εάν έχουν δοκιμάσει την αγάπη του
Θεού μπορούν να Τον αγαπούν πραγματικά.
Όσο περισσότερο κάνεις την αλήθεια πράξη, τόσο περισσότερο κατέχεις την αλήθεια.
Όσο περισσότερο κάνεις την αλήθεια πράξη, τόσο περισσότερο κατέχεις την αγάπη του Θεού·
και όσο περισσότερο κάνεις την αλήθεια πράξη, τόσο περισσότερο είσαι ευλογημένος από τον
Θεό. Αν πράττεις πάντα με αυτόν τον τρόπο, η αγάπη του Θεού για σένα θα σου δώσει
σταδιακά τη δυνατότητα να δεις, όπως ακριβώς κατάφερε ο Πέτρος να γνωρίσει τον Θεό: ο
Πέτρος είπε ότι ο Θεός όχι μόνο έχει τη σοφία να δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη και όλα
τα πράγματα, αλλά, επιπλέον, έχει τη σοφία να κάνει πραγματικό έργο στον άνθρωπο. Ο
Πέτρος είπε ότι Εκείνος δεν είναι μόνο άξιος της αγάπης του ανθρώπου λόγω της δημιουργίας
του ουρανού και της γης και όλων των πραγμάτων, αλλά, περισσότερο, λόγω της ικανότητάς
Του να δημιουργήσει τον άνθρωπο, να σώσει τον άνθρωπο, να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
τελείωση και να κληροδοτήσει την αγάπη Του σ’ αυτόν. Επίσης, ο Πέτρος είπε ότι υπάρχουν
πολλά σε Εκείνον που αξίζουν την αγάπη του ανθρώπου. Ο Πέτρος είπε στον Ιησού: «Δεν
αξίζεις την αγάπη των ανθρώπων για πολύ περισσότερα από τη δημιουργία του ουρανού και
της γης και όλων των πραγμάτων; Υπάρχουν περισσότερα μέσα σ’ Εσένα που είναι
αξιαγάπητα. Ενεργείς και κινείσαι στην πραγματική ζωή, το Πνεύμα Σου με αγγίζει μέσα μου,
με πειθαρχείς, με επιπλήττεις —αυτά τα πράγματα είναι ακόμα πιο άξια της αγάπης των
ανθρώπων». Αν θέλεις να δεις και να βιώσεις την αγάπη του Θεού, τότε πρέπει να
εξερευνήσεις και να αναζητήσεις στην πραγματική ζωή, και πρέπει να είσαι πρόθυμος να
παραμερίσεις τη δική σου σάρκα. Πρέπει να πάρεις αυτή την απόφαση. Πρέπει να είσαι ένας
άνθρωπος με αποφασιστικότητα, ο οποίος μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό σε όλα τα
πράγματα, χωρίς να είναι τεμπέλης ή να επιθυμεί τις απολαύσεις της σάρκας, κάποιος που
δεν ζει για τη σάρκα, αλλά για τον Θεό. Μπορεί να υπάρχουν φορές που δεν ικανοποιείς τον
Θεό. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν καταλαβαίνεις το θέλημα του Θεού. Την επόμενη φορά, αν
και θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια, πρέπει να Τον ικανοποιήσεις και δεν πρέπει να
ικανοποιήσεις τη σάρκα. Όταν το βιώσεις με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίσεις τον Θεό. Θα δεις
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ότι ο Θεός μπορούσε να δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη και όλα τα άλλα πράγματα, ότι
έχει ενσαρκωθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν πραγματικά και ουσιαστικά να Τον δουν
και να κοινωνήσουν πραγματικά και ουσιαστικά μαζί Του, και ότι είναι ικανός να περπατήσει
ανάμεσα στους ανθρώπους, ότι το Πνεύμα Του μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην
τελείωση στην πραγματική ζωή, επιτρέποντάς τους να δουν την ομορφιά Του και να βιώσουν
την πειθαρχία Του, την συμμόρφωσή Του και τις ευλογίες Του. Αν τα βιώνεις πάντα με αυτόν
τον τρόπο, στην πραγματική ζωή θα είσαι αχώριστος από τον Θεό, και εάν κάποια στιγμή η
σχέση σου με τον Θεό παύσει να είναι κανονική, θα είσαι σε θέση να υποστείς αποδοκιμασία
και να αισθανθείς τύψεις. Όταν έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, ποτέ δεν θα θελήσεις να
φύγεις από τον Θεό, και εάν κάποια στιγμή ο Θεός πει ότι θα σε αφήσει, θα φοβηθείς και θα
πεις ότι θα προτιμούσες να πεθάνεις παρά να εγκαταλειφθείς από τον Θεό. Μόλις αποκτήσεις
αυτά τα συναισθήματα, θα αισθανθείς ότι δεν είσαι σε θέση να αφήσεις τον Θεό και, με αυτόν
τον τρόπο, θα έχεις ένα θεμέλιο και θα απολαύσεις πραγματικά την αγάπη του Θεού.
Οι άνθρωποι συχνά δηλώνουν ότι αφήνουν τον Θεό να είναι η ζωή τους, αλλά δεν το
έχουν ακόμη βιώσει μέχρι αυτό το σημείο. Εσύ απλώς λες ότι ο Θεός είναι η ζωή σου, ότι σε
καθοδηγεί κάθε μέρα, ότι τρως και πίνεις τα λόγια Του κάθε μέρα και προσεύχεσαι σε Αυτόν
κάθε μέρα και ότι Εκείνος έχει γίνει η ζωή σου. Η γνώση αυτών που λένε τα λόγια αυτά είναι
τόσο επιφανειακή. Σε πολλούς ανθρώπους, δεν υπάρχει βάση. Τα λόγια του Θεού έχουν
εμφυτευτεί μέσα τους, αλλά δεν έχουν ακόμη βλαστήσει, πολύ λιγότερο δε, έχουν φέρει
οποιουσδήποτε καρπούς. Σήμερα, σε ποιο βαθμό το έχεις βιώσει; Μόνο τώρα, αφού ο Θεός σε
έχει αναγκάσει να φτάσεις τόσο μακριά, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αφήσεις τον Θεό.
Κάποια μέρα, όταν θα έχεις αποκτήσει εμπειρίες μέχρι κάποιο σημείο, αν ο Θεός σε ωθούσε
να φύγεις, δεν θα είχες αυτή τη δυνατότητα. Πάντα θα αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να είσαι
χωρίς τον Θεό μέσα σου. Μπορείς να είσαι χωρίς σύζυγο ή παιδιά, χωρίς οικογένεια, χωρίς
μητέρα ή πατέρα, χωρίς τις απολαύσεις της σάρκας, αλλά δεν μπορείς να είσαι χωρίς τον Θεό.
Όντας χωρίς τον Θεό, θα είναι σαν να χάνεις τη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις χωρίς
τον Θεό. Όταν το έχεις βιώσει μέχρι αυτό το σημείο, θα έχεις πετύχει το σκοπό της πίστης σου
στον Θεό και, με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός θα έχει γίνει η ζωή σου, θα έχει γίνει το θεμέλιο της
ύπαρξής σου και δεν θα είσαι ποτέ ξανά σε θέση να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όταν το βιώσεις
σε αυτό το βαθμό, θα έχεις αληθινά απολαύσει την αγάπη του Θεού, η σχέση σου με τον Θεό
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θα είναι τόσο στενή, ο Θεός θα είναι η ζωή σου, η αγάπη σου, και, εκείνη τη στιγμή, θα
προσευχηθείς στον Θεό και θα πεις: «Ω Θεέ Μου! Δεν μπορώ να Σε αφήσω, είσαι η ζωή μου,
μπορώ να φύγω χωρίς τίποτα άλλο, αλλά χωρίς Εσένα δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω». Αυτό
είναι το πραγματικό ανάστημα των ανθρώπων. Είναι η πραγματική ζωή. Μερικοί άνθρωποι
έχουν αναγκαστεί να έρθουν μέχρι εδώ σήμερα: πρέπει να συνεχίσουν είτε το θέλουν είτε όχι,
και πάντα αισθάνονται σαν να είναι ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Πρέπει να βιώσεις
με τέτοιο τρόπο ότι ο Θεός είναι η ζωή σου, έτσι ώστε εάν ο Θεός απομακρυνόταν από την
καρδιά σου, θα ήταν σαν να χάνεις τη ζωή σου. Ο Θεός πρέπει να είναι η ζωή σου και πρέπει
να είσαι ανίκανος να Τον αφήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις, στην πραγματικότητα,
βιώσει τον Θεό, και εκείνη τη στιγμή, όταν αγαπήσεις τον Θεό, θα αγαπάς πραγματικά τον
Θεό και θα είναι μια μοναδική, αγνή αγάπη. Μια μέρα, όταν οι εμπειρίες σου είναι τέτοιες
που η ζωή σου έχει φτάσει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, όταν προσευχηθείς στον Θεό και
φας και πιεις τα λόγια του Θεού, δεν θα είσαι σε θέση να εγκαταλείψεις τον Θεό μέσα σου,
ούτε θα είσαι σε θέση να Τον ξεχάσεις, ακόμη κι αν το ήθελες. Ο Θεός θα έχει γίνει η ζωή σου.
Μπορεί να ξεχάσεις τον κόσμο, να ξεχάσεις τη γυναίκα, τον άντρα ή τα παιδιά σου, αλλά θα
έχεις πρόβλημα αν ξεχάσεις τον Θεό —αυτό είναι αδύνατο, αυτή είναι η πραγματική σου ζωή
και η αληθινή αγάπη σου για τον Θεό. Όταν η αγάπη των ανθρώπων για τον Θεό φτάσει σε
ένα συγκεκριμένο σημείο, η αγάπη τους για τον Θεό δεν συγκρίνεται με την αγάπη τους για
οτιδήποτε άλλο· η αγάπη τους για τον Θεό προηγείται. Με αυτόν τον τρόπο, θα είσαι σε θέση
να εγκαταλείψεις τα πάντα, και θα είσαι πρόθυμος να αποδεχθείς όλη την αντιμετώπιση και
το κλάδεμα από τον Θεό. Όταν έχεις επιτύχει μια αγάπη για τον Θεό που ξεπερνά όλες τις
άλλες, θα ζήσεις στην πραγματικότητα και στην αγάπη του Θεού.
Μόλις ο Θεός γίνει η ζωή μέσα στους ανθρώπους, αδυνατούν να εγκαταλείψουν τον Θεό.
Δεν είναι αυτό πράξη του Θεού; Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία! Ο Θεός έχει εργαστεί
μέχρι ένα σημείο. Έχει πει στους ανθρώπους να παρέχουν υπηρεσία και να παιδεύονται ή να
πεθάνουν και οι άνθρωποι δεν έχουν υποχωρήσει, πράγμα που δείχνει ότι έχουν κατακτηθεί
από τον Θεό. Οι άνθρωποι που κατέχουν την αλήθεια είναι αυτοί που, με τις πραγματικές
τους εμπειρίες, μπορούν να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους, να μένουν σταθεροί
στη θέση τους, να στέκονται στο πλευρό του Θεού χωρίς ποτέ να υποχωρούν, και που έχουν
μια κανονική σχέση με τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, οι οποίοι, όταν συμβαίνουν
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διάφορα σε αυτούς, είναι σε θέση να υπακούσουν πλήρως στον Θεό και μπορούν να υπακούν
στον Θεό μέχρι θανάτου. Η πράξη σου και οι αποκαλύψεις στην πραγματική ζωή είναι η
μαρτυρία του Θεού, είναι το βίωμα του ανθρώπου και η μαρτυρία του Θεού, και αυτό
σημαίνει να απολαμβάνεις πραγματικά την αγάπη του Θεού. Όταν τη βιώσεις μέχρι αυτό το
σημείο, θα έχει επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Κατέχεις το πραγματικό βίωμα και κάθε δράση
σου αντιμετωπίζεται με θαυμασμό από άλλους. Ο ρουχισμός και η εξωτερική εμφάνισή σου
δεν είναι αξιοσημείωτα, αλλά βιώνεις τη ζωή της υπέρτατης ευσέβειας, και όταν επικοινωνείς
τα λόγια του Θεού, κατευθύνεσαι και διαφωτίζεσαι από Αυτόν. Είσαι σε θέση να εκφράσεις το
θέλημα του Θεού μέσα από τα λόγια σου, να επικοινωνήσεις με την πραγματικότητα και να
καταλάβεις πολλά για την υπηρεσία στο πνεύμα. Είσαι ειλικρινής στην ομιλία σου, είσαι
αξιοπρεπής και έντιμος, δεν μπαίνεις σε αντιπαραθέσεις και υπακούς σε καθωσπρεπισμούς,
είσαι σε θέση να υπακούσεις στις ρυθμίσεις του Θεού και να είσαι σταθερός στη μαρτυρία
σου όταν σου προκύπτουν διάφορα και είσαι ήρεμος και συγκροτημένος, ανεξάρτητα από το
τι αντιμετωπίζεις. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει πραγματικά δει την αγάπη του Θεού. Μερικοί
άνθρωποι είναι ακόμα νέοι, αλλά ενεργούν ως μεσήλικες· είναι ώριμοι, κατέχουν την αλήθεια
και θαυμάζονται από άλλους —και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μαρτυρία και είναι η
εκδήλωση του Θεού. Δηλαδή, όταν έχουν εμπειρία μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, μέσα τους
θα έχουν μια γνώση προς τον Θεό και έτσι, η εξωτερική τους διάθεση θα σταθεροποιηθεί
επίσης. Πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη και δεν παραμένουν σταθεροί στις
μαρτυρίες τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, ούτε μαρτυρία για
τον Θεό, και αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Θεός απεχθάνεται περισσότερο. Διαβάζουν τα
λόγια του Θεού στις συναθροίσεις, αλλά αυτό που βιώνουν είναι ο Σατανάς, και αυτό ατιμάζει
τον Θεό, διασύρει τον Θεό και βλασφημεί τον Θεό. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει
κανένα σημάδι της αγάπης του Θεού, και δεν κατέχουν σε καμία περίπτωση το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, τα λόγια και οι ενέργειες των ανθρώπων αντιπροσωπεύουν τον
Σατανά. Εάν η καρδιά σου είναι πάντα γαλήνια ενώπιον του Θεού και πάντα δίνεις προσοχή
στους ανθρώπους και στα πράγματα γύρω σου και σε ό,τι συμβαίνει γύρω σου, και αν έχεις
επίγνωση του φορτίου του Θεού και έχεις πάντα μια καρδιά που έχει φόβο Θεού, τότε ο Θεός
θα σε διαφωτίζει συχνά μέσα σου. Στην εκκλησία, υπάρχουν άνθρωποι που είναι
«επιβλέποντες», παρακολουθούν ειδικά τις αποτυχίες των άλλων και στη συνέχεια, τους
αντιγράφουν και τους μιμούνται. Είναι ανίκανοι να διαφοροποιηθούν, δεν μισούν την
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αμαρτία και δεν αποστρέφονται ή δεν αισθάνονται αηδιασμένοι από όσα ανήκουν στο
Σατανά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από όσα ανήκουν στο Σατανά και τελικά θα
εγκαταλειφθούν τελείως από τον Θεό. Η καρδιά σου θα πρέπει να είναι πάντα ευλαβική
ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να είσαι μετριοπαθής στα λόγια και τις πράξεις σου και ποτέ να
μην επιθυμείς να αντιταχθείς ή να στεναχωρήσεις τον Θεό. Δεν πρέπει ποτέ να είσαι
πρόθυμος το έργο του Θεού μέσα σου να έχει γίνει μάταια ή να αφήσεις όλες τις κακουχίες
που έχεις υπομείνει και όλα όσα έχεις κάνει πράξη να καταλήξουν στο μηδέν. Θα πρέπει να
είσαι πρόθυμος να εργαστείς σκληρότερα και να αγαπάς τον Θεό περισσότερο στο μονοπάτι
που βρίσκεται μπροστά σου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα όραμα ως θεμέλιό τους.
Αυτοί είναι οι άνθρωποι που επιδιώκουν την πρόοδο.
Αν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό και βιώνουν τα λόγια του Θεού, με μια καρδιά που
έχει φόβο Θεού, τότε σ’ αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να ειδωθούν η σωτηρία του Θεού και
η αγάπη του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση να μαρτυρούν στον Θεό, βιώνουν την
αλήθεια και αυτό που μαρτυρούν είναι επίσης η αλήθεια, το τι είναι ο Θεός και η διάθεση του
Θεού και ζουν μέσα στην αγάπη του Θεού και έχουν δει την αγάπη του Θεού. Αν οι άνθρωποι
επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, πρέπει να δοκιμάσουν την ομορφιά του Θεού και να δουν
την ομορφιά του Θεού. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μέσα τους μια καρδιά που αγαπά τον
Θεό, μια καρδιά που είναι πρόθυμη να δαπανηθεί πιστά για τον Θεό. Ο Θεός δεν κάνει τους
ανθρώπους να Τον αγαπούν με γράμματα ή τη φαντασία τους, και δεν αναγκάζει τους
ανθρώπους να Τον αγαπούν. Αντίθετα, τους κάνει να Τον αγαπούν με δική τους βούληση, και
τους κάνει να δουν την ομορφιά Του στο έργο και τις ομιλίες Του, και μετά γεννάται μέσα
τους η αγάπη για τον Θεό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να
γίνουν μάρτυρες για τον Θεό. Οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό επειδή έχουν παροτρυνθεί
να το πράξουν από άλλους, και ούτε πρόκειται για μια στιγμιαία συναισθηματική παρόρμηση.
Αγαπούν τον Θεό επειδή είδαν την ομορφιά Του, έχουν δει ότι υπάρχουν τόσα πολλά από
αυτά που είναι άξια της αγάπης των ανθρώπων, επειδή έχουν δει τη σωτηρία, τη σοφία και τις
θαυμαστές πράξεις του Θεού —και ως εκ τούτου, εξυμνούν πραγματικά τον Θεό, και
πραγματικά Τον ποθούν διακαώς, και εγείρεται ένα τέτοιο πάθος, ώστε να μην μπορούν να
επιβιώσουν χωρίς να κερδίσουν τον Θεό. Ο λόγος για τον οποίο αυτοί που πραγματικά
μαρτυρούν στον Θεό είναι σε θέση να δώσουν μια ηχηρή μαρτυρία σε Αυτόν, είναι επειδή η
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μαρτυρία τους έχει τα θεμέλιά της στην αληθινή γνώση και στην αληθινή λαχτάρα για τον
Θεό. Δεν προκύπτει σύμφωνα με μια συναισθηματική παρόρμηση, αλλά σύμφωνα με τη
γνώση του Θεού και τη διάθεσή Του. Επειδή έχουν γνωρίσει τον Θεό, αισθάνονται ότι πρέπει
να μαρτυρήσουν σίγουρα στον Θεό και να κάνουν όλους εκείνους που λαχταρούν τον Θεό να
γνωρίσουν τον Θεό και να γνωρίζουν την ομορφιά του Θεού και την πραγματικότητά Του.
Όπως η αγάπη των ανθρώπων για τον Θεό, έτσι και η μαρτυρία τους είναι αυθόρμητη, είναι
πραγματική και έχει πραγματική σημασία και αξία. Δεν είναι παθητική ούτε κενή και χωρίς
νόημα. Ο λόγος για τον οποίο μόνο όσοι αγαπούν πραγματικά τον Θεό έχουν μεγαλύτερη αξία
και νόημα στη ζωή τους και μόνο αυτοί πιστεύουν πραγματικά στον Θεό, είναι επειδή αυτοί οι
άνθρωποι ζουν στο φως του Θεού και είναι ικανοί να ζήσουν για το έργο και τη διαχείριση του
Θεού. Δεν ζουν στο σκοτάδι, αλλά στο φως. Δεν ζουν ζωές χωρίς νόημα, αλλά ζωές που έχουν
ευλογηθεί από τον Θεό. Μόνο αυτοί που αγαπούν τον Θεό είναι σε θέση να μαρτυρήσουν
στον Θεό, μόνο αυτοί είναι μάρτυρες του Θεού, μόνο αυτοί ευλογούνται από τον Θεό και μόνο
αυτοί είναι σε θέση να λάβουν τις υποσχέσεις του Θεού. Εκείνοι που αγαπούν τον Θεό είναι οι
οικείοι του Θεού, είναι άνθρωποι που αγαπά ο Θεός και μπορούν να απολαύσουν ευλογίες
μαζί με τον Θεό. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν στην αιωνιότητα και μόνο αυτοί θα
ζήσουν για πάντα κάτω από τη φροντίδα και την προστασία του Θεού. Ο Θεός είναι για Τον
αγαπούν οι άνθρωποι και είναι άξιος της αγάπης όλων των ανθρώπων, αλλά δεν είναι όλοι οι
άνθρωποι ικανοί να αγαπούν τον Θεό και δεν μπορούν όλοι να μαρτυρήσουν στον Θεό και να
κατέχουν την εξουσία μαζί με τον Θεό. Επειδή είναι σε θέση να μαρτυρήσουν στον Θεό και να
αφιερώσουν όλες τις προσπάθειές τους στο έργο του Θεού, αυτοί που πραγματικά αγαπούν
τον Θεό μπορούν να περπατήσουν οπουδήποτε κάτω από τους ουρανούς, χωρίς κανείς να
τολμά να τους αντιταχθεί, και μπορούν να ασκήσουν εξουσία στη γη και να κυβερνήσουν όλο
τον λαό του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί από όλο τον κόσμο, μιλούν
διαφορετικές γλώσσες και έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, αλλά η ύπαρξή τους έχει το
ίδιο νόημα, όλοι έχουν μια καρδιά που αγαπάει τον Θεό, όλοι γίνονται μάρτυρες του ίδιου
πράγματος και έχουν την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια επιθυμία. Εκείνοι που αγαπούν
τον Θεό μπορούν να περπατήσουν ελεύθερα σε όλο τον κόσμο, αυτοί που μαρτυρούν στον
Θεό μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο το σύμπαν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αγαπημένοι του
Θεού, είναι ευλογημένοι από τον Θεό και θα ζήσουν για πάντα στο φως Του.
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Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να
οδηγηθούν στην τελείωση
Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε προκειμένου να επιτελέσει το έργο που
όφειλε να επιτελέσει και να εκτελέσει τη διακονία του λόγου Του. Ήρθε αυτοπροσώπως για
να εργαστεί ανάμεσα στα ανθρώπινα πλάσματα, με στόχο να οδηγήσει στην τελείωση όσους
επιθυμεί η καρδιά Του. Από την εποχή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, έχει επιτελέσει αυτού
του είδους το έργο αποκλειστικά κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός ενσαρκώθηκε μόνο κατά
τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο. Παρόλο που
υπομένει κακουχίες, τις οποίες οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να αντέξουν, και παρόλο που
είναι ένας μεγαλοπρεπής Θεός, ο οποίος, ωστόσο, έχει την ταπεινοφροσύνη να γίνει ένας
συνηθισμένος άνθρωπος, καμία πτυχή του έργου Του δεν έχει καθυστερήσει, και το σχέδιό
Του δεν έχει καταλήξει ούτε στο ελάχιστο βορά στο χάος. Επιτελεί το έργο σύμφωνα με το
αρχικό Του σχέδιο. Ένας από τους σκοπούς της ενσάρκωσης αυτής είναι η κατάκτηση των
ανθρώπων, ένας άλλος είναι να οδηγήσει στην τελείωση τους ανθρώπους που αγαπά.
Επιθυμεί να βλέπει με τα ίδια Του τα μάτια τους ανθρώπους που οδηγεί στην τελείωση, και
θέλει να βλέπει ο ίδιος πώς οι άνθρωποι που οδηγεί στην τελείωση καταθέτουν μαρτυρία γι’
Αυτόν. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο εκείνοι που οδηγούνται στην τελείωση. Αντιθέτως,
πρόκειται για μια ομάδα αποτελούμενη από λίγους μόνο ανθρώπους. Οι άνθρωποι σ’ αυτήν
την ομάδα προέρχονται από διάφορες χώρες και εθνικότητες του κόσμου. Σκοπός της
επιτέλεσης έργου τόσο μεγάλης κλίμακας είναι να κερδίσει τη συγκεκριμένη ομάδα
ανθρώπων, να κερδίσει την κατάθεση μαρτυρίας αυτής της ομάδας ανθρώπων γι’ Αυτόν και
να αποκτήσει τη δόξα μέσω αυτών. Δεν επιτελεί έργο άνευ σημασίας ούτε επιτελεί έργο άνευ
αξίας. Μπορεί να λεχθεί ότι, επιτελώντας ένα τόσο μεγάλο έργο, στόχος του Θεού είναι να
οδηγήσει στην τελείωση όλους όσους επιθυμεί. Στον ελεύθερο χρόνο που Του απομένει, θα
ξεφορτωθεί τους κακούς. Να ξέρεις ότι δεν επιτελεί το σπουδαίο αυτό έργο εξαιτίας των
κακών· αντίθετα, δίνει όλον Του τον εαυτό προς χάριν αυτού του μικρού αριθμού ανθρώπων
που πρόκειται να οδηγήσει στην τελείωση. Το έργο που επιτελεί, τα λόγια που εκφράζει, τα
μυστήρια που αποκαλύπτει, και η κρίση και η παίδευσή Του είναι όλα προς χάριν αυτού του
μικρού αριθμού ανθρώπων. Δεν ενσαρκώθηκε εξαιτίας των κακών, και αυτοί δεν προκαλούν
καν τη μεγάλη Του οργή. Λέει την αλήθεια και μιλά για είσοδο, προς χάριν εκείνων που
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πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση· για δική τους χάρη ενσαρκώθηκε και για χάρη τους
παραχωρεί τις υποσχέσεις και τις ευλογίες Του. Η αλήθεια, η είσοδος και η ζωή στην
ανθρώπινη φύση, για τις οποίες μιλά, δεν γίνονται αντικείμενο έργου προς χάριν των κακών.
Θέλει να αποφύγει να μιλήσει στους κακούς και επιθυμεί να παραχωρήσει όλες τις αλήθειες
σε όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση. Ωστόσο, το έργο Του απαιτεί, προς το
παρόν, να επιτραπεί στους κακούς να απολαύσουν λίγα από τα πλούτη Του. Όσοι δεν κάνουν
την αλήθεια πράξη, όσοι δεν ικανοποιούν τον Θεό και όσοι διακόπτουν το έργο Του είναι όλοι
τους κακοί. Δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση, και ο Θεός τούς αποστρέφεται και
τους απορρίπτει. Αντίθετα, όσοι κάνουν την αλήθεια πράξη και μπορούν να ικανοποιούν τον
Θεό, και όσοι δαπανούν ολόκληρο τον εαυτό τους στο έργο του Θεού είναι οι άνθρωποι που
πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτοί που ο Θεός επιθυμεί να
ολοκληρώσει δεν είναι άλλοι από αυτήν την ομάδα ανθρώπων, και το έργο που επιτελεί ο
Θεός είναι προς χάριν αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια για την οποία μιλά, απευθύνεται
προς τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να την κάνουν πράξη. Δεν μιλά στους ανθρώπους
που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη. Η αύξηση της ενόρασης και η ανάπτυξη της διακριτικής
ικανότητας, για τις οποίες μιλά, στοχεύουν στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την
αλήθεια πράξη. Όταν μιλά για εκείνους που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, εννοεί
ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος απευθύνεται στους
ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να κάνουν την αλήθεια πράξη. Πράγματα, όπως η κατοχή
της σοφίας και της ανθρώπινης φύσης, απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι
να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, ίσως να ακούσουν πολλά
λόγια για την αλήθεια, αλλά επειδή είναι τόσο κακοί από τη φύση τους και δεν ενδιαφέρονται
για την αλήθεια, κατανοούν μόνο δόγματα και λόγια, καθώς και κενές θεωρίες, χωρίς την
παραμικρή αξία για την είσοδό τους στη ζωή. Κανείς από αυτούς δεν είναι πιστός στον Θεό·
όλοι τους είναι άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν να Τον αποκτήσουν· όλοι
τους καταδικάζονται από τον Θεό.
Το Άγιο Πνεύμα βαδίζει ένα μονοπάτι μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο
την ευκαιρία να οδηγηθεί στην τελείωση. Μέσω της αρνητικότητάς σου αναγκάζεσαι να
γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την
αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη· όλοι αυτοί είναι τρόποι
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με τους οποίους οδηγείσαι στην τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη
φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου ενεργά, θα
αναπτύξεις ενόραση και θα αποκτήσεις διακριτική ικανότητα. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου
είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε
Αυτόν, και μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με τη δική σου κατάσταση. Σε
τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να
συνειδητοποιήσεις κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Έτσι οδηγείσαι στην τελείωση από
θετικής πλευράς. Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και παθητικός· νιώθεις ότι δεν
έχεις τον Θεό στην καρδιά σου. κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να βρεις ένα
μονοπάτι για να το κάνεις πράξη. Η έξοδος από αυτήν την κατάσταση αποτελεί επίτευξη της
τελείωσης από αρνητικής πλευράς. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση,
τόσο από θετικής, όσο και από αρνητικής πλευράς. Εξαρτάται από το αν είσαι ικανός να
βιώνεις, κι από το αν επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν πραγματικά
επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η αρνητική πλευρά δεν μπορεί να
σου κοστίσει κάποια απώλεια, αλλά μπορεί να σου φέρει πράγματα πιο αληθινά, ενώ μπορεί
να σε καταστήσει ικανότερο να γνωρίζεις αυτό που λείπει από μέσα σου, ικανότερο να
κατανοείς την πραγματική σου κατάσταση, και να αντιληφθείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει
τίποτα και δεν είναι τίποτα· αν δεν βιώσεις δοκιμασίες, δεν μαθαίνεις, και πάντα θα νιώθεις
ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους και καλύτερος από όλους. Μέσα από όλα αυτά, θα
κατανοήσεις ότι όλα όσα προηγήθηκαν, επιτελέστηκαν από τον Θεό και είχαν τη δική Του
προστασία. Η είσοδος στις δοκιμασίες σε αφήνει χωρίς αγάπη ή πίστη, δεν προσεύχεσαι και
είσαι ανίκανος να ψάλλεις ύμνους και, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, στο μέσον αυτού,
τελικά, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει πολλά μέσα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
τελείωση. Χρησιμοποιεί κάθε λογής περιβάλλοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη
διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και χρησιμοποιεί διάφορα πράγματα για να ξεγυμνώσει
τον άνθρωπο· από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, από μια άλλη, τον ξεγυμνώνει
και, από μια τρίτη, τον αποκαλύπτει, ξεθάβοντας και αποκαλύπτοντας τα «μυστήρια» στα
βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και δείχνοντας στον άνθρωπο τη φύση του μέσω της
αποκάλυψης πολλών από τις καταστάσεις του. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση
μέσω πολλών μεθόδων —μέσω της αποκάλυψης, της αντιμετώπισης, του εξευγενισμού και της
παίδευσης του ανθρώπου— έτσι ώστε ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Θεός είναι πρακτικός.
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Τι είναι αυτό που αναζητάτε τώρα; Να σας οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, να γνωρίσετε
τον Θεό, να αποκτήσετε τον Θεό —ή ίσως επιζητάτε να συμπεριφέρεστε με το ύφος ενός
Πέτρου της δεκαετίας του ’90 ή να έχετε πίστη μεγαλύτερη από του Ιώβ, ή ίσως να γυρεύετε
να σας αποκαλέσει δίκαιους ο Θεός και να φτάσετε μπροστά στον θρόνο Του, είτε να είστε
ικανοί να εκδηλώσετε τον Θεό πάνω στη γη και να γίνετε ισχυροί και ηχηροί μάρτυρές Του.
Ανεξάρτητα από το τι αναζητάτε, σε γενικές γραμμές, αναζητάτε τη σωτηρία του Θεού. Δεν
έχει σημασία αν επιζητάς να είσαι δίκαιος άνθρωπος, αν επιζητάς το ύφος του Πέτρου ή την
πίστη του Ιώβ ή να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, όλα αυτά αποτελούν το έργο του Θεού
πάνω στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι αναζητάς, όλα είναι προς χάριν
της τελείωσης από τον Θεό, όλα προς χάριν της βίωσης του λόγου του Θεού, προς χάριν της
ικανοποίησης της καρδιάς του Θεού· ό,τι και αν αναζητάς, είναι όλα προς χάριν της
ανακάλυψης της ομορφιάς του Θεού, της αναζήτησης ενός μονοπατιού για να το κάνεις πράξη
στην πραγματική εμπειρία, με στόχο να καταστείς ικανός να αποτινάξεις την ίδια σου την
επαναστατική διάθεση, να επιτύχεις μια κανονική κατάσταση μέσα σου, να καταστείς ικανός
να συμμορφώνεσαι πλήρως με το θέλημα του Θεού, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος, και να
έχεις σωστά κίνητρα σε ό,τι κάνεις. Ο λόγος για τον οποίο βιώνεις όλα τούτα είναι να
κατορθώσεις να γνωρίσεις τον Θεό και να επιτύχεις να αναπτυχθείς στη ζωή. Παρόλο που
αυτά που βιώνεις είναι ο λόγος του Θεού και τα πραγματικά γεγονότα, καθώς και οι
άνθρωποι, τα ζητήματα και τα πράγματα του περιβάλλοντός σου, τελικά καθίστασαι ικανός
να γνωρίσεις τον Θεό και να οδηγηθείς στην τελείωση από Αυτόν. Το να επιζητάς να
πορεύεσαι στο μονοπάτι ενός δίκαιου ανθρώπου ή να επιζητάς να κάνεις τον λόγο του Θεού
πράξη: όλα αυτά είναι ο στίβος, ενώ το να γνωρίσεις τον Θεό και να τελειωθείς από Αυτόν
είναι ο προορισμός. Είτε τώρα αναζητάς την τελείωση από τον Θεό, ή επιζητάς να γίνεις
μάρτυρας για τον Θεό, τελικά το πράττεις προκειμένου να γνωρίσεις τον Θεό· το πράττεις
προκειμένου να μην καταστεί μάταιο το έργο που επιτελεί μέσα σου, έτσι ώστε τελικά να
γνωρίσεις την πραγματικότητα του Θεού, το μεγαλείο Του, και, ακόμα περισσότερο, να
γνωρίσεις την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του, και να γνωρίσεις το πόσο πολύ έργο
επιτελεί μέσα σου. Ο Θεός έχει ταπεινώσει τον εαυτό Του σε τέτοιο σημείο που επιτελεί το
έργο Του μέσα σε αυτούς τους ρυπαρούς και διεφθαρμένους ανθρώπους, και οδηγεί στην
τελείωση αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να ζει και να τρώει
ανάμεσα στους ανθρώπους, να τους ποιμαίνει και να τους παράσχει αυτό που χρειάζονται. Το
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πιο σημαντικό είναι ότι επιτελεί το μέγα έργο Του για σωτηρία και κατάκτηση πάνω σε
αυτούς τους αφόρητα διεφθαρμένους ανθρώπους. Ήρθε στην καρδιά του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα, για να σώσει τους πιο διεφθαρμένους από τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι οι
άνθρωποι να μπορέσουν να αλλάξουν και να καταστούν καινούριοι. Οι τεράστιες κακουχίες
που υπομένει ο Θεός δεν είναι μόνο οι κακουχίες που υπομένει ο ενσαρκωμένος Θεός, αλλά
είναι κυρίως το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού υφίσταται ακραία ταπείνωση —Εκείνος
ταπεινώνεται και κρύβεται τόσο πολύ, ώστε γίνεται ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο Θεός
ενσαρκώθηκε και έλαβε την ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν ότι διάγει μια
κανονική ανθρώπινη ζωή και ότι έχει κανονικές ανθρώπινες ανάγκες. Τούτο αρκεί για να
αποδείξει ότι ο Θεός έχει ταπεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το Πνεύμα του Θεού πραγματώνεται
στη σάρκα. Ενώ το Πνεύμα Του είναι ύψιστο και μέγα, Εκείνος παίρνει τη μορφή ενός κοινού,
ασήμαντου ανθρώπου, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του Πνεύματός Του. Το επίπεδο, η
διορατικότητα, η λογική, η ανθρώπινη φύση και η ζωή του καθενός από εσάς δείχνουν ότι
είστε πραγματικά ανάξιοι να δεχτείτε αυτό το είδος του έργου του Θεού. Είστε πραγματικά
ανάξιοι που αφήνετε τον Θεό να υπομένει τέτοιες κακουχίες για χάρη σας. Ο Θεός είναι
μέγας. Εκείνος είναι υπέρτατος, και οι άνθρωποι τόσο ποταποί, κι όμως, εξακολουθεί να
εργάζεται πάνω τους. Δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να παρέχει στους ανθρώπους, για να μιλά
στους ανθρώπους, αλλά και να ζει μαζί τους. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός, τόσο αξιαγάπητος.
Αν, στο άκουσμα της αγάπης και της χάριτος του Θεού, εσύ χύνεις δάκρυα καθώς εκφέρεις
μέγα αίνο, αν φτάσεις σε αυτήν την κατάσταση, τότε έχεις γνωρίσει πραγματικά τον Θεό.
Στις μέρες μας, υπάρχει μια παρέκκλιση στο τι επιζητούν οι άνθρωποι· το μόνο που
επιζητούν είναι να αγαπούν και να ικανοποιούν τον Θεό, αλλά δεν Τον γνωρίζουν καθόλου,
ενώ έχουν παραμελήσει τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Δεν
έχουν την αληθινή γνώση του Θεού ως θεμέλιο. Με αυτόν τον τρόπο, και καθώς η εμπειρία
τους εξελίσσεται, εκείνοι χάνουν τον ενθουσιασμό τους. Όλοι όσοι επιζητούν να έχουν
αληθινή γνώση του Θεού, ακόμα και αν στο παρελθόν δεν βρίσκονταν σε καλές καταστάσεις,
έρεπαν

προς

την

αρνητικότητα

και

την

αδυναμία,

και

συχνά

έχυναν

δάκρυα,

αποκαρδιώθηκαν και έχασαν κάθε ελπίδα —τώρα, η κατάστασή τους βελτιώνεται, καθώς
αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία. Αφού βίωσαν την αντιμετώπιση και λύγισαν, και πέρασαν
από ένα στάδιο δοκιμασιών και εξευγενισμού, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Οι αρνητικές
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καταστάσεις έχουν μειωθεί, και έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή στη διάθεση της ζωής τους.
Καθώς υποβάλλονται σε περισσότερες δοκιμασίες, η καρδιά τους αρχίζει να αγαπά τον Θεό.
Υπάρχει ένας κανόνας στην τελείωση των ανθρώπων από τον Θεό, που είναι ο εξής: Σε
διαφωτίζει χρησιμοποιώντας μια επιθυμητή πλευρά σου, έτσι ώστε να έχεις ένα μονοπάτι για
να το κάνεις πράξη και να μπορέσεις να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από όλες τις αρνητικές
καταστάσεις, βοηθώντας το πνεύμα σου να φτάσει στην απελευθέρωση, και καθιστώντας σε
ικανότερο να Τον αγαπάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είσαι ικανός να αποτινάξεις τη διεφθαρμένη
διάθεση του Σατανά. Είσαι άδολος και ανοιχτός, πρόθυμος να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να
κάνεις την αλήθεια πράξη. Ο Θεός ασφαλώς θα σε ευλογήσει, οπότε, όταν είσαι αδύναμος και
αρνητικός, Εκείνος σε διαφωτίζει διπλά, βοηθώντας σε να γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό
σου, να γίνεις πιο πρόθυμος να μετανοήσεις, και πιο ικανός να κάνεις πράξη τα πράγματα που
οφείλεις να κάνεις πράξη. Μόνο έτσι η καρδιά σου θα μπορέσει να γαληνέψει και να
ηρεμήσει. Ένας άνθρωπος που συνήθως φροντίζει να γνωρίζει τον Θεό και τον εαυτό του, που
δίνει σημασία στην άσκησή του, θα είναι και ικανός να λαμβάνει συχνά το έργο του Θεού,
καθώς και την καθοδήγηση και τη διαφώτισή Του. Αν και ευρισκόμενος σε αρνητική
κατάσταση, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ικανός να αντιστρέψει αμέσως τα πράγματα, είτε
χάρη στη δράση της συνείδησης, είτε χάρη στη διαφώτιση από τον λόγο του Θεού. Πάντοτε, η
αλλαγή της διάθεσης ενός ανθρώπου επιτυγχάνεται όταν αυτός γνωρίζει την πραγματική του
κατάσταση, καθώς και τη διάθεση και το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος, πρόθυμος να
γνωρίσει και να ανοίξει τον εαυτό του, θα είναι ικανός να κάνει την αλήθεια πράξη. Ένας
τέτοιος άνθρωπος είναι πιστός στον Θεό, και όποιος είναι πιστός στον Θεό, κατανοεί τον Θεό,
είτε η κατανόηση αυτή είναι βαθιά ή ρηχή, πενιχρή ή άφθονη. Τούτη είναι η δικαιοσύνη του
Θεού, και είναι κάτι που οι άνθρωποι κατορθώνουν· είναι το κέρδος τους. Ο άνθρωπος που
έχει γνώση του Θεού, έχει μια βάση, ένα όραμα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι βέβαιος για τη
σάρκα του Θεού, και είναι βέβαιος για τον λόγο του Θεού και για το έργο του Θεού.
Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ή μιλά ο Θεός, ή το πώς οι άλλοι άνθρωποι προκαλούν
αναστάτωση, αυτός μπορεί να σταθεί στο ύψος του και να παραμείνει σταθερός στη μαρτυρία
του για τον Θεό. Όσο πιο πολύ είναι έτσι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να
εφαρμόζει την αλήθεια που κατανοεί. Επειδή κάνει πάντοτε πράξη τον λόγο του Θεού,
κατανοεί περισσότερο τον Θεό και διαθέτει την αποφασιστικότητα να παραμείνει για πάντα
σταθερός στη μαρτυρία του για τον Θεό.
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Το να διαθέτεις διακριτική ικανότητα, να ξέρεις να υποτάσσεσαι, και να έχεις την
ικανότητα να διακρίνεις τα πράγματα ώστε να έχεις οξύ πνεύμα, σημαίνει ότι τα λόγια του
Θεού σε φωτίζουν και σε διαφωτίζουν μέσα σου, αμέσως μόλις συναντήσεις κάτι. Αυτό
σημαίνει να διαθέτεις οξύ πνεύμα. Όλα όσα κάνει ο Θεός, είναι για να βοηθήσει στην
αναζωογόνηση του πνεύματος των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός λέει πάντοτε ότι οι άνθρωποι
είναι μουδιασμένοι και αποβλακωμένοι; Επειδή το πνεύμα των ανθρώπων έχει πεθάνει, και
αυτοί έχουν μουδιάσει σε τέτοιον βαθμό, που αγνοούν εντελώς τα σχετικά με το πνεύμα. Το
έργο του Θεού είναι να κάνει τη ζωή των ανθρώπων να προοδεύσει και να βοηθήσει το
πνεύμα των ανθρώπων να αναζωογονηθεί, ώστε εκείνοι να μπορούν να διακρίνουν τα σχετικά
με το πνεύμα, και να είναι πάντα ικανοί να αγαπούν τον Θεό μέσα τους και να ικανοποιούν
τον Θεό. Όταν φτάσει κάποιος σε τούτο το σημείο, δείχνει ότι το πνεύμα του ανθρώπου έχει
αναβιώσει και, την επόμενη φορά που αυτός θα συναντήσει κάτι, θα μπορέσει να αντιδράσει
αμέσως. Ανταποκρίνεται στα κηρύγματα και αντιδρά γρήγορα στις συνθήκες. Αυτό σημαίνει
το να επιτύχει κανείς οξύ πνεύμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιδρούν γρήγορα στα
εξωτερικά γεγονότα, αλλά μόλις γίνει αναφορά στην είσοδο στην πραγματικότητα ή σε
λεπτομέρειες σχετικά με το πνεύμα, μουδιάζουν και αποβλακώνονται. Κατανοούν κάτι, μόνο
αν αυτό το κάτι τους κοιτάζει κατά πρόσωπο. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι κάποιος είναι
πνευματικά μουδιασμένος και αποβλακωμένος, ότι έχει ελάχιστη εμπειρία στα πράγματα του
πνεύματος. Κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν οξύ πνεύμα και διακριτική ικανότητα. Μόλις ακούν
λόγια που επισημαίνουν την κατάστασή τους, τα καταγράφουν αμέσως. Μόλις ακούν λόγια
για τις βασικές αρχές της άσκησης, είναι ικανοί να τα δεχτούν και να τα εφαρμόσουν στις
επακόλουθες εμπειρίες τους, αλλάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον εαυτό τους. Τούτος είναι
ο άνθρωπος που διαθέτει οξύ πνεύμα. Και γιατί είναι ικανός να αντιδρά τόσο γρήγορα;
Επειδή επικεντρώνεται σ’ αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητα. Όταν διαβάζει τα λόγια
του Θεού, είναι ικανός να τα αντιπαραβάλει με την κατάστασή του και να αυτοστοχαστεί.
Όταν ακούει τη συναναστροφή και τα κηρύγματα ή λόγια που του φέρνουν διαφώτιση και
φώτιση, είναι ικανός να τα δεχτεί αμέσως. Είναι παρόμοιο με το να δίνει κανείς φαγητό σε
κάποιον πεινασμένο· είναι ικανός να το φάει αμέσως. Εάν δώσεις φαγητό σε κάποιον που δεν
πεινά, δεν θα αντιδράσει τόσο γρήγορα. Συχνά, μετά την προσευχή στον Θεό, είσαι ικανός να
αντιδράσεις αμέσως όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι: τι απαιτεί ο Θεός στο συγκεκριμένο
θέμα, και πώς θα πρέπει να ενεργήσεις. Ο Θεός σε καθοδήγησε στο θέμα αυτό την
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προηγούμενη φορά· όταν αντιμετωπίζεις το ίδιο ζήτημα σήμερα, θα ξέρεις φυσικά πώς να
ασκηθείς με τρόπο που να ικανοποιεί την καρδιά του Θεού. Εάν πάντα ασκείσαι και βιώνεις
εμπειρίες με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα μπορείς να το κάνεις εύκολα. Όταν διαβάζεις
τον λόγο του Θεού, γνωρίζεις σε τι είδους ανθρώπους αναφέρεται ο Θεός, για τι είδους
πνευματικές συνθήκες μιλάει, και είσαι ικανός να κατανοήσεις το βασικό σημείο και να το
κάνεις πράξη· τούτο δείχνει ότι είσαι ικανός να βιώσεις την εμπειρία. Γιατί ορισμένοι
άνθρωποι έχουν ελλείψεις ως προς την άποψη αυτή; Επειδή δεν καταβάλλουν μεγάλες
προσπάθειες από την πλευρά της άσκησης. Αν και είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια
πράξη, δεν έχουν πραγματική επίγνωση των λεπτομερειών της υπηρεσίας, των λεπτομερειών
της αλήθειας στη ζωή τους. Όταν συμβαίνει κάτι, μπερδεύονται. Έτσι, όταν εμφανίζεται ένας
ψευδοπροφήτης ή ένας ψευδο-απόστολος, εσύ μπορεί να παρασυρθείς. Πρέπει να
συναναστρέφεσαι συχνά επί του λόγου και του έργου του Θεού —μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο
θα είσαι ικανός να κατανοήσεις την αλήθεια και να αναπτύξεις διακριτική ικανότητα. Αν δεν
κατανοείς την αλήθεια, δεν θα έχεις διακριτική ικανότητα. Παραδείγματος χάριν, τι λέει ο
Θεός, πώς εργάζεται ο Θεός, ποιες είναι οι απαιτήσεις Του προς τους ανθρώπους, με τι είδους
ανθρώπους θα πρέπει να έρχεσαι σε επαφή και τι είδους ανθρώπους να απορρίπτεις —πρέπει
να συναναστρέφεσαι συχνά επ’ αυτών των θεμάτων. Αν πάντα βιώνεις τον λόγο του Θεού κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα κατανοείς την αλήθεια και θα κατανοείς απόλυτα πολλά πράγματα, ενώ
θα διαθέτεις και διακριτική ικανότητα. Τι σημαίνει πειθαρχία από το Άγιο Πνεύμα, τι
σημαίνει μομφή που γεννιέται από το ανθρώπινο θέλημα, τι σημαίνει καθοδήγηση από το
Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει διευθέτηση ενός περιβάλλοντος, τι σημαίνει η διαφώτιση του λόγου
του Θεού εσωτερικά; Αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τις παραπάνω έννοιες, δεν θα έχεις διακριτική
ικανότητα. Θα πρέπει να γνωρίζεις τι προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει
επαναστατική διάθεση, πώς να υπακούς τον λόγο του Θεού και πώς να αποτινάσσεις την
παρακοή σου· αν κατανοείς αυτά τα πράγματα από βιωματική άποψη, θα έχεις μια βάση·
όταν συμβαίνει κάτι, θα έχεις μια ταιριαστή αλήθεια ως μέτρο σύγκρισης και κατάλληλα
οράματα ως θεμέλια. Θα έχεις αρχές σε καθετί που κάνεις και θα είσαι ικανός να ενεργείς
σύμφωνα με την αλήθεια. Τότε, η ζωή σου θα είναι γεμάτη με τη διαφώτιση του Θεού, γεμάτη
με τις ευλογίες Του. Ο Θεός δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί άδικα σε όποιον Τον αναζητά
ειλικρινά ή σε όποιον Τον βιώνει και γίνεται μάρτυράς Του, και δεν θα καταραστεί κανέναν
άνθρωπο που είναι ικανός να διψά ειλικρινά για την αλήθεια. Εάν, καθώς τρως και πίνεις τα
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λόγια του Θεού, μπορείς παράλληλα να δίνεις προσοχή στη γνώση της δικής σου αληθινής
κατάστασης, να δίνεις προσοχή στη δική σου άσκηση και στη δική σου κατανόηση, τότε, όταν
συναντήσεις κάποιο πρόβλημα, θα λάβεις διαφώτιση και θα αποκτήσεις πρακτική
κατανόηση. Τότε, θα έχεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη παντού, και θα διαθέτεις
διακριτική ικανότητα για τα πάντα. Ο άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια, είναι απίθανο να
εξαπατηθεί, και είναι απίθανο να προκαλέσει διαταραχές ή να ενεργήσει υπερβολικά. Τον
προστατεύει η αλήθεια και, επίσης, χάρη σε αυτήν, αποκτά μεγαλύτερη κατανόηση. Χάρη
στην αλήθεια, έχει περισσότερα μονοπάτια για να τα κάνει πράξη, περισσότερες ευκαιρίες
για να εργαστεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για να οδηγηθεί
στην τελείωση.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά
Πώς φτάνει κανείς στο σημείο να κατανοήσει τις λεπτομέρειες του πνεύματος; Πώς
εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο; Πώς εργάζεται ο Σατανάς στον άνθρωπο; Πώς
εργάζονται τα κακά πνεύματα στον άνθρωπο; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις; Όταν σου συμβαίνει
κάτι, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα; Θα πρέπει να το υπακούσεις ή να το απορρίψεις; Στην
πραγματική άσκηση των ανθρώπων, πολλά αποτελούν απόρροια της ανθρώπινης θέλησης, τα
οποία οι άνθρωποι πιστεύουν πάντα ότι προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Ορισμένα
πράγματα προέρχονται από κακά πνεύματα, όμως οι άνθρωποι και πάλι πιστεύουν ότι έχουν
προέλθει από το Άγιο Πνεύμα και, μερικές φορές, το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους ανθρώπους
εκ των έσω, όμως οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτή η καθοδήγηση προέρχεται από τον Σατανά
κι έτσι δεν τολμούν να υπακούσουν, ενώ στην πραγματικότητα, αυτή η καθοδήγηση αποτελεί
τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, εκτός κι αν κάνει κανείς πράξη τη διάκριση,
δεν υπάρχει κανένας τρόπος να βιώσει πράγματα κατά την πρακτική του εμπειρία· χωρίς
διάκριση, δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσει ζωή. Πώς επιτελεί έργο το Άγιο Πνεύμα; Πώς
επιτελούν έργο τα κακά πνεύματα; Τι προέρχεται από τη θέληση του ανθρώπου; Και τι
γεννάται από την καθοδήγηση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος; Εάν κατανοήσεις τα
μοτίβα του έργου του Άγιου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο, τότε, στην καθημερινή σου ζωή
και κατά τη διάρκεια των πρακτικών σου εμπειριών, θα είσαι σε θέση να επεκτείνεις τις
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γνώσεις σου και να προβαίνεις σε διακρίσεις· θα καταφέρεις να γνωρίσεις τον Θεό, θα
μπορέσεις να καταλάβεις και να διακρίνεις τον Σατανά· δεν θα είσαι μπερδεμένος αναφορικά
με την υπακοή ή την επιδίωξή σου, και θα είσαι κάποιος με καθαρές σκέψεις, ο οποίος
υπακούει στο έργο του Αγίου Πνεύματος.
Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικής
διαφώτισης. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά,
τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να επιδιώκουν να
οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι
σε θέση να εισέλθουν ενεργά· δεν είναι παθητικοί ούτε έχουν εξαναγκαστεί, μα ενεργούν εξ
ιδίας πρωτοβουλίας. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και
πρόθυμοι, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και ταπεινώνουν ευχαρίστως τον εαυτό τους.
Παρόλο που μέσα τους πονούν και είναι ευάλωτοι, έχουν την αποφασιστικότητα να
συνεργαστούν· υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν και δεν έχουν
κηλιδωθεί από την ανθρώπινη θέληση, δεν έχουν κηλιδωθεί από το σκεπτικό του ανθρώπου
και σίγουρα δεν έχουν κηλιδωθεί από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα ανθρώπινα κίνητρα.
Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους.
Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη για τον Θεό και την
αγάπη για τους αδελφούς και τις αδελφές τους· αντλούν ευχαρίστηση από τα πράγματα που
ευχαριστούν τον Θεό και αποστρέφονται τα πράγματα που αποστρέφεται ο Θεός. Οι
άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη
φύση, επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το
Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, η κατάστασή τους γίνεται όλο και καλύτερη
και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια συνεργασία τους
μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν
προσπαθούν να προκαλέσουν διατάραξη και δεν υπάρχει καθόλου κακία μέσα τους. Το έργο
του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον
άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και
καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων.
Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει
σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων. Μεριμνά για εκείνους σύμφωνα με τις
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ανάγκες τους και τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει θετικά σύμφωνα με αυτά που τους
λείπουν και σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να
διαφωτίσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή· μόνο αν εκείνοι
βιώσουν τα λόγια του Θεού στην πραγματική ζωή τους είναι σε θέση να δουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική
κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, έχουν
πίστη· όταν προσεύχονται, έχουν έμπνευση· όταν αντιμετωπίζουν κάτι, δεν είναι παθητικοί·
και, καθώς συμβαίνουν πράγματα, είναι σε θέση να βλέπουν στα πράγματα αυτά τα
διδάγματα τα οποία ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν. Δεν είναι παθητικοί ούτε αδύναμοι
και, παρόλο που έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούν σε όλες τις
διευθετήσεις του Θεού.
Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί
να είσαι ανόητος και μπορεί να μην έχεις ικανότητα διάκρισης, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει
παρά να εργαστεί και θα υπάρξει πίστη μέσα σου και πάντα θα αισθάνεσαι ότι δεν δύναται να
αγαπήσεις αρκετά τον Θεό. Θα είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, όσο μεγάλες κι αν είναι οι
δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά σου. Θα σου συμβούν πράγματα και δεν θα γνωρίζεις με
σιγουριά εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά θα είσαι σε θέση να
περιμένεις και δεν θα είσαι ούτε παθητικός ούτε αμελής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του
Αγίου Πνεύματος. Όταν εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις
πραγματικές δυσκολίες: Μερικές φορές θα κλάψεις και μερικές φορές θα υπάρχουν
πράγματα που αδυνατείς να ξεπεράσεις, αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια φάση του
συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που δεν ξεπέρασες εκείνες τις δυσκολίες
και παρόλο που ήσουν τότε αδύναμος και γεμάτος παράπονα, στη συνέχεια ήσουν και πάλι σε
θέση να αγαπήσεις τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά σου δεν μπορεί να σε
εμποδίσει να έχεις κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και
πώς σου επιτίθενται οι άλλοι, εσύ είσαι ακόμα σε θέση να αγαπάς τον Θεό. Κατά τη διάρκεια
της προσευχής, πάντα νιώθεις ότι στο παρελθόν ήσουν ιδιαίτερα υπόχρεος στον Θεό, και
αποφασίζεις να ικανοποιείς τον Θεό και να αποκηρύττεις τη σάρκα όποτε συναντάς πάλι
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τέτοια πράγματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σου.
Αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.
Ποιο είναι το έργο που προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον
Σατανά, τα οράματα μέσα στους ανθρώπους είναι ασαφή· οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική
ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που
επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα κατηγορίες μέσα τους, κι αυτές οι
κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν συνεχείς παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την
ανάπτυξη της ζωής τους και εμποδίζοντάς τους να έρχονται ενώπιον του Θεού όντας στην
κανονική κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρξει το έργο του Σατανά μέσα στους
ανθρώπους, η καρδιά τους δεν μπορεί να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν ξέρουν τι να κάνουν —όταν βλέπουν ανθρώπους να συναθροίζονται, θέλουν να το βάλουν
στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο
των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού,
και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της
εισόδου στη ζωή· μες στην καρδιά τους, δεν μπορούν ποτέ να πλησιάσουν τον Θεό, και
συμβαίνουν συνεχώς πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους δεσμεύουν. Η
καρδιά τους δεν μπορεί να βρει γαλήνη, δεν τους μένει δύναμη να αγαπήσουν τον Θεό και το
πνεύμα τους βουλιάζει. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Οι εκδηλώσεις του
έργου του Σατανά είναι οι εξής: το να είσαι ανήμπορος να εμμείνεις στη θέση σου και να
παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου, γεγονός που σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει
σφάλει ενώπιον του Θεού και δεν έχει καθόλου πίστη προς τον Θεό. Όταν παρεμβαίνει ο
Σατανάς, χάνεις την αγάπη και την αφοσίωση που έχεις μέσα σου προς τον Θεό, σου
αφαιρείται η κανονική σχέση με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ούτε τη βελτίωση του
εαυτού σου· οπισθοδρομείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις
την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι μίσος για την αμαρτία· επιπλέον,
η παρεμβολή του Σατανά σε κάνει ακόλαστο· εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού από μέσα σου
και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, και σε οδηγεί να
αμφισβητείς τον Θεό· υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά
προέρχονται από τον Σατανά.
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Όταν σου συμβαίνει κάτι στην καθημερινή σου ζωή, πώς θα πρέπει να διακρίνεις αν
προέρχεται από το έργο του Αγίου Πνεύματος ή από το έργο του Σατανά; Όταν οι
καταστάσεις των ανθρώπων είναι κανονικές, η πνευματική τους ζωή και η ζωή τους στη
σάρκα είναι κανονικές, και η λογική τους είναι κανονική και εύτακτη. Όταν βρίσκονται σε
αυτήν την κατάσταση, μπορεί, σε γενικές γραμμές, να ειπωθεί ότι αυτά που βιώνουν και
καταφέρνουν να γνωρίσουν μέσα τους προέρχονται από τη συγκίνηση που δέχονται από το
Άγιο Πνεύμα (το να έχουν ενόραση ή να κατέχουν κάποια απλή γνώση όταν τρώνε και πίνουν
τα λόγια του Θεού ή το να είναι πιστοί σε ορισμένα πράγματα ή το να έχουν τη δύναμη να
αγαπούν τον Θεό σε ορισμένα πράγματα —όλα αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα). Το
έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα κανονικό· ο άνθρωπος είναι
ανίκανος να το νιώσει, και φαίνεται ότι πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο, αν και, στην
πραγματικότητα, πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στην καθημερινή ζωή, το Άγιο
Πνεύμα επιτελεί και μεγάλο και μικρό έργο μέσα στους πάντες, και το μόνο που ποικίλλει
είναι η έκταση αυτού του έργου. Μερικοί άνθρωποι έχουν καλό επίπεδο, καταλαβαίνουν τα
πράγματα γρήγορα και η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη μέσα τους.
Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι έχουν χαμηλό επίπεδο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει εσωτερικά και μπορούν
κι εκείνοι να επιτύχουν την πίστη στον Θεό —το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε όλους εκείνους
που επιδιώκουν τον Θεό. Όταν, στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι δεν αντιτίθενται στον Θεό
ούτε επαναστατούν εναντίον του Θεού, δεν κάνουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τη
διαχείριση του Θεού και δεν παρεμβαίνουν στο έργο του Θεού, τότε το Πνεύμα του Θεού
εργάζεται μέσα στον καθένα τους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό· Εκείνος τους αγγίζει,
τους διαφωτίζει, τους δίνει πίστη, τους δίνει δύναμη και τους ωθεί να εισέρχονται ενεργά και
να μην είναι οκνηροί ούτε να λαχταρούν τις απολαύσεις της σάρκας, να είναι πρόθυμοι να
κάνουν πράξη την αλήθεια και να λαχταρούν τα λόγια του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν έργο
που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.
Όταν η κατάσταση των ανθρώπων δεν είναι κανονική, το Άγιο Πνεύμα τούς
εγκαταλείπει· στον νου τους, έχουν την τάση να παραπονιούνται, τα κίνητρά τους είναι
λανθασμένα, είναι οκνηροί, ενδίδουν στη σάρκα και η καρδιά τους επαναστατεί ενάντια στην
αλήθεια. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Όταν οι καταστάσεις των ανθρώπων δεν
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είναι κανονικές, όταν έχουν σκοτάδι μέσα τους κι έχουν χάσει την κανονική λογική τους, όταν
το Άγιο Πνεύμα τούς έχει εγκαταλείψει και δεν μπορούν να νιώσουν τον Θεό μέσα τους, τότε
ο Σατανάς εργάζεται μέσα τους. Εάν οι άνθρωποι έχουν πάντα δύναμη μέσα τους και πάντα
αγαπούν τον Θεό, τότε, γενικά, όταν τους συμβαίνουν πράγματα, αυτά προέρχονται από το
Άγιο Πνεύμα, και όποιον κι αν συναντούν, η συνάντηση αυτή είναι το αποτέλεσμα των
διευθετήσεων του Θεού. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε κανονική κατάσταση, όταν βρίσκεσαι
εντός του σπουδαίου έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι αδύνατον ο Σατανάς να σε κάνει
να αμφιταλαντευτείς. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, μπορεί να ειπωθεί ότι τα πάντα προέρχονται
από το Άγιο Πνεύμα και, παρόλο που μπορεί να έχεις εσφαλμένες σκέψεις, είσαι σε θέση να
τις αποκηρύξεις και να μην τις ακολουθείς. Όλα αυτά προέρχονται από το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Σε ποιες καταστάσεις παρεμβαίνει ο Σατανάς; Είναι εύκολο να εργαστεί μέσα
σου ο Σατανάς όταν οι καταστάσεις σου δεν είναι κανονικές, όταν δεν σε έχει αγγίξει ο Θεός
και όταν δεν έχεις το έργο του Θεού, όταν είσαι ξερός και άγονος μέσα σου, όταν προσεύχεσαι
στον Θεό αλλά δεν κατανοείς τίποτα και όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού αλλά δεν
λαμβάνεις ούτε διαφώτιση ούτε φώτιση. Με άλλα λόγια, όταν το Άγιο Πνεύμα σε έχει
εγκαταλείψει και δεν μπορείς να νιώσεις τον Θεό, τότε σου συμβαίνουν πολλά πράγματα που
προέρχονται από τον πειρασμό του Σατανά. Καθώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, εργάζεται
ταυτόχρονα και ο Σατανάς. Το Άγιο Πνεύμα αγγίζει εσωτερικά τον άνθρωπο την ίδια στιγμή
που ο Σατανάς παρεμβαίνει μέσα του. Ωστόσο, το έργο του Αγίου Πνεύματος αναλαμβάνει
την ηγετική θέση, και οι άνθρωποι με κανονικές καταστάσεις μπορούν να θριαμβεύσουν·
αυτός είναι ο θρίαμβος του έργου του Αγίου Πνεύματος επί του έργου του Σατανά. Ενώ
εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, μέσα στους ανθρώπους εξακολουθεί να υφίσταται μια
διεφθαρμένη διάθεση· ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έργου του Αγίου Πνεύματος, είναι
εύκολο οι άνθρωποι να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν την ανυπακοή, τα κίνητρα και τις
νοθεύσεις τους. Τότε μόνο νιώθουν οι άνθρωποι μεταμέλεια και γίνονται πρόθυμοι να
μετανοήσουν. Ως εκ τούτου, οι επαναστατικές και διεφθαρμένες διαθέσεις τους
αποβάλλονται σταδιακά μέσα στο έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι
ιδιαίτερα κανονικό· καθώς εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να έχουν
προβλήματα, εξακολουθούν να κλαίνε, εξακολουθούν να υποφέρουν, εξακολουθούν να είναι
αδύναμοι και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα, όμως, σε
αυτήν την κατάσταση, είναι σε θέση να εμποδίσουν την οπισθοδρόμησή τους και μπορούν να
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αγαπούν τον Θεό και, παρόλο που θρηνούν και είναι αναστατωμένοι, μπορούν ακόμα να
δοξάζουν τον Θεό· το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό και επ’ ουδενί
υπερφυσικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι, μόλις αρχίσει να εργάζεται το Άγιο
Πνεύμα, λαμβάνουν χώρα αλλαγές στην κατάσταση των ανθρώπων και απομακρύνονται τα
στοιχεία που είναι ουσιώδη γι’ αυτούς. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι εσφαλμένες. Όταν το Άγιο
Πνεύμα εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, τα παθητικά στοιχεία του ανθρώπου παραμένουν εκεί
και το ανάστημά του παραμένει το ίδιο, αλλά εκείνος κερδίζει τη φώτιση και τη διαφώτιση
του Αγίου Πνεύματος, κι έτσι η κατάστασή του γίνεται πιο ενεργητική, οι καταστάσεις μέσα
του γίνονται κανονικές κι εκείνος αλλάζει ραγδαία. Στις πραγματικές εμπειρίες των
ανθρώπων, αυτοί βιώνουν κυρίως το έργο είτε του Αγίου Πνεύματος είτε του Σατανά, και εάν
δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν αυτές τις καταστάσεις και δεν έχουν ικανότητα διάκρισης,
τότε δεν τίθεται λόγος για είσοδο στις πραγματικές εμπειρίες, για να μην αναφερθούμε στις
αλλαγές στη διάθεση. Έτσι, το βασικό για να βιώσει κανείς το έργο του Θεού είναι να μπορεί
να διακρίνει τέτοια πράγματα· με αυτόν τον τρόπο, θα του είναι πιο εύκολο να το βιώσει.
Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι θετική πρόοδος, ενώ το έργο του Σατανά είναι
οπισθοχώρηση, αρνητικότητα, παρακοή, αντίσταση στον Θεό, απώλεια πίστης στον Θεό,
απροθυμία ακόμα και να τραγουδήσει κανείς ύμνους και τόση αδυναμία που δεν μπορεί να
εκτελέσει το καθήκον του. Όλα όσα προέρχονται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος
είναι πολύ φυσικά· δεν σου επιβάλλονται. Εάν την ακολουθήσεις, τότε θα έχεις γαλήνη· εάν
δεν το κάνεις, τότε στη συνέχεια θα δεχθείς επίπληξη. Με τη διαφώτιση του Αγίου
Πνεύματος, τίποτα απ’ όσα κάνεις δεν θα υφίσταται παρεμβολή ούτε θα περιορίζεται· θα
απελευθερωθείς, θα υπάρχει ένα μονοπάτι άσκησης στις ενέργειές σου και δεν θα υπόκεισαι
σε περιορισμούς, μα θα είσαι σε θέση να ενεργείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το έργο
του Σατανά σού προκαλεί παρεμβολές σε πολλά πράγματα· σε κάνει να μην είσαι πρόθυμος
να προσευχηθείς, να είσαι πολύ οκνηρός για να φας και να πιεις τα λόγια του Θεού, να μην
είσαι διατεθειμένος να ζήσεις τη ζωή της εκκλησίας και σε αποξενώνει από την πνευματική
ζωή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή σου και δεν
παρεμβαίνει στην κανονική πνευματική ζωή σου. Δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις πολλά
πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν, όμως, μετά από λίγες μέρες, η καρδιά σου φωτίζεται
και αποκτάς πιο καθαρό μυαλό. Καταφέρνεις να αποκτήσεις λίγη σύνεση σχετικά με τα
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ζητήματα του πνεύματος και, σιγά σιγά, μπορείς να διακρίνεις κατά πόσο μια σκέψη έχει
προέλθει από τον Θεό ή από τον Σατανά. Ορισμένα πράγματα σε κάνουν ξεκάθαρα να
εναντιώνεσαι στον Θεό και να επαναστατείς εναντίον του Θεού ή σε εμποδίζουν να κάνεις
πράξη τα λόγια του Θεού· όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Ορισμένα πράγματα δεν
είναι εμφανή και δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι εκείνη τη στιγμή· στη συνέχεια, μπορείς
να δεις τις εκδηλώσεις τους και μετά να ασκήσεις τη διάκριση. Αν μπορείς να διακρίνεις
ξεκάθαρα ποια πράγματα προέρχονται από τον Σατανά και ποια κατευθύνονται από το Άγιο
Πνεύμα, τότε δεν θα παραπλανηθείς εύκολα κατά τις εμπειρίες σου. Μερικές φορές, όταν η
κατάστασή σου δεν είναι καλή, κάνεις ορισμένες σκέψεις που σε βγάζουν από την παθητική
σου κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι ακόμη κι όταν η κατάστασή σου είναι δυσμενής, ορισμένες
από τις σκέψεις σου μπορούν και πάλι να προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν ισχύει ότι
όταν είσαι παθητικός, όλες τις σκέψεις σου τις στέλνει ο Σατανάς· αν ήταν αυτό αλήθεια, τότε
πότε θα μπορούσες να μεταβείς σε μια θετική κατάσταση; Όταν είσαι αρνητικός για ένα
χρονικό διάστημα, το Άγιο Πνεύμα σού δίνει την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση· σε
αγγίζει και σε βγάζει από την παθητική σου κατάσταση.
Γνωρίζοντας ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και ποιο είναι το έργο του Σατανά,
μπορείς να τα συγκρίνεις με τη δική σου κατάσταση κατά τη διάρκεια των εμπειριών σου,
καθώς και με τις δικές σου εμπειρίες, και έτσι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες αλήθειες που
σχετίζονται με την αρχή στις εμπειρίες σου. Έχοντας κατανοήσει αυτές τις αλήθειες σχετικά
με την αρχή, θα μπορείς να ελέγχεις την πραγματική σου κατάσταση, θα είσαι σε θέση να
διακρίνεις μεταξύ ανθρώπων και γεγονότων, και δεν θα χρειάζεται να καταβάλλεις τόσο
πολλή προσπάθεια για να αποκτήσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, αυτό έχει ως
προϋπόθεση να είναι σωστά τα κίνητρά σου και εξαρτάται από την προθυμία σου να
αναζητάς και να ασκείσαι. Αυτού του είδους η γλώσσα —η γλώσσα που σχετίζεται με τις
αρχές— θα πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στις εμπειρίες σου. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες
σου θα είναι γεμάτες από την παρεμβολή του Σατανά και γεμάτες ανόητη γνώση. Εάν δεν
καταλαβαίνεις πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να
εισέλθεις, και αν δεν καταλαβαίνεις πώς εργάζεται ο Σατανάς, τότε δεν καταλαβαίνεις πώς
πρέπει να είσαι προσεκτικός σε κάθε βήμα που κάνεις. Οι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοούν
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τόσο το πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα όσο και το πώς εργάζεται ο Σατανάς· και τα δύο
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εμπειριών των ανθρώπων.

Προειδοποίηση σε όσους δεν κάνουν πράξη την αλήθεια
Όσοι από τους αδελφούς και τις αδελφές εκπέμπουν συνεχώς την αρνητικότητά τους,
είναι υπηρέτες του Σατανά και αναστατώνουν την εκκλησία. Αυτού του είδους οι άνθρωποι
πρέπει μια μέρα να αποβληθούν και να εξαλειφθούν. Εάν οι άνθρωποι, στην πίστη τους στον
Θεό, δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους σεβασμό γι’ Αυτόν, αν η καρδιά τους δεν είναι
υπάκουη προς Αυτόν, τότε, όχι μόνο δεν θα είναι σε θέση να επιτελέσουν οποιοδήποτε έργο
γι’ Αυτόν, αλλά, αντιθέτως, θα καταστούν αυτοί που αναστατώνουν το έργο Του και Τον
αψηφούν. Όταν κάποιος πιστεύει στον Θεό αλλά δεν υπακούει σ’ Αυτόν ούτε Τον σέβεται,
και, αντίθετα, Του αντιστέκεται, τούτο είναι το μεγαλύτερο όνειδος για έναν πιστό. Αν η
ομιλία και η συμπεριφορά των πιστών είναι το ίδιο χαλαρή και ασυγκράτητη όσο και των
άπιστων, τότε αυτοί είναι ακόμη πιο μοχθηροί από τους άπιστους· είναι κλασικοί δαίμονες.
Όσοι εκφέρουν τα δηλητηριώδη, κακόβουλα λόγια τους εντός της εκκλησίας, διαδίδουν
φήμες, υποδαυλίζουν διχόνοιες και σχηματίζουν κλίκες μεταξύ των αδελφών —αυτοί θα
έπρεπε να έχουν αποβληθεί από την εκκλησία. Εντούτοις, επειδή τώρα είναι μια διαφορετική
εποχή του έργου του Θεού, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν περιοριστεί, διότι πρόκειται να
εξαλειφθούν στα σίγουρα. Όλοι όσοι έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, έχουν διεφθαρμένη
διάθεση. Μερικοί δεν έχουν τίποτα παραπάνω από διεφθαρμένη διάθεση, ενώ άλλοι
διαφέρουν: Όχι μόνο έχουν διεφθαρμένη, σατανική διάθεση, αλλά και η φύση τους είναι
άκρως κακόβουλη. Τα λόγια και οι ενέργειές τους δεν αποκαλύπτουν μόνο τη διεφθαρμένη,
σατανική διάθεσή τους· αυτοί οι άνθρωποι είναι, επίσης, ο αληθινός Σατανάς ο διάβολος. Με
τη συμπεριφορά τους διακόπτουν και αναστατώνουν το έργο του Θεού, βλάπτουν την είσοδο
των αδελφών στη ζωή και καταστρέφουν την κανονική ζωή της εκκλησίας. Αυτοί οι λύκοι με
την αμφίεση προβάτων πρέπει αργά ή γρήγορα να απομακρυνθούν· η στάση που θα πρέπει
να υιοθετηθεί προς αυτούς τους υπηρέτες του Σατανά θα πρέπει να είναι άτεγκτη, μια στάση
απόρριψης. Μονάχα έτσι στέκεται κανείς στο πλευρό του Θεού, και όσοι δεν μπορούν να το
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κάνουν, κυλιούνται στον βούρκο με τον Σατανά. Οι άνθρωποι που πιστεύουν αληθινά στον
Θεό Τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, και η καρδιά τους είναι πάντα γεμάτη με σεβασμό
και αγάπη γι’ Αυτόν. Όσοι πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να ενεργούν με προσοχή και
σύνεση, και όλα όσα κάνουν θα πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Θεού και να
μπορούν να ικανοποιήσουν την καρδιά Του. Δεν θα πρέπει να είναι ισχυρογνώμονες,
κάνοντας ό,τι θέλουν· τούτο δεν ταιριάζει στο ήθος των αγίων. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να
παθαίνουν αμόκ, να ανεμίζουν το λάβαρο του Θεού προς κάθε κατεύθυνση, ενώ παράλληλα
παρελαύνουν αλαζονικά παντού και εξαπατούν τους πάντες· αυτό είναι το πλέον
επαναστατικό είδος συμπεριφοράς. Οι οικογένειες έχουν τους κανόνες τους και τα έθνη έχουν
τους νόμους τους —δεν ισχύει αυτό, και με το παραπάνω, στον οίκο του Θεού; Δεν είναι τα
πρότυπα ακόμη πιο αυστηρά; Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερα διοικητικά διατάγματα; Οι
άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που θέλουν, αλλά τα διοικητικά διατάγματα του
Θεού δεν μπορούν να τροποποιούνται κατά βούληση. Ο Θεός είναι ένας Θεός που δεν
ανέχεται προσβολές από τους ανθρώπους· είναι ένας Θεός που θανατώνει τους ανθρώπους.
Στ’ αλήθεια, δεν το ξέρουν ήδη αυτό οι άνθρωποι;
Κάθε εκκλησία έχει ανθρώπους που προκαλούν προβλήματα σ’ αυτήν ή ανακατεύονται
στο έργο του Θεού. Είναι όλοι τους Σατανάδες που έχουν παρεισφρήσει μεταμφιεσμένοι στον
οίκο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να προσποιούνται καλά: Προσέρχονται με μεγάλο
σεβασμό ενώπιόν Μου, σκύβουν το κεφάλι και σέρνονται, ζώντας σαν ψωραλέοι σκύλοι, και
αφιερώνουν «όλο τους το είναι» για να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους —όμως, ενώπιον
των αδελφών δείχνουν την άσχημη πλευρά τους. Όταν βλέπουν κάποιους να κάνουν πράξη
την αλήθεια, τους επιτίθενται και τους σπρώχνουν στο περιθώριο· όταν βλέπουν κάποιους να
είναι πιο τρομεροί από τους ίδιους, τους κολακεύουν και τους καλοπιάνουν. Είναι
ανεξέλεγκτοι μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να λεχθεί ότι τέτοιοι «ντόπιοι νταήδες», τέτοια
«σκυλάκια του καναπέ» υπάρχουν στην πλειονότητα των εκκλησιών. Κινούνται ύπουλα μαζί,
κλείνοντας το μάτι και κάνοντας νοήματα ο ένας στον άλλο στα κρυφά, και κανένας από
αυτούς δεν κάνει πράξη την αλήθεια. Όποιος έχει το περισσότερο δηλητήριο, είναι ο
«επικεφαλής δαίμονας», ενώ όποιος έχει το μεγαλύτερο κύρος, τους οδηγεί, κρατώντας ψηλά
το λάβαρό τους. Οι άνθρωποι αυτοί δρουν ανεξέλεγκτα στους κόλπους της εκκλησίας,
σκορπώντας την αρνητικότητά τους, εξαπλώνοντας τον θάνατο, κάνοντας και λέγοντας ό,τι
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θέλουν, και κανείς δεν τολμά να τους σταματήσει. Βρίθουν από τη διάθεση του Σατανά. Μόλις
αρχίσουν να προκαλούν αναστάτωση, ένας αέρας θανάτου εισέρχεται στην εκκλησία. Όσοι
εντός της εκκλησίας κάνουν πράξη την αλήθεια αποκλείονται, μην μπορώντας να δώσουν όλο
τους το είναι, ενώ όσοι αναστατώνουν την εκκλησία και σκορπούν τον θάνατο δρουν
ανεξέλεγκτα μέσα στους κόλπους της. Επιπλέον, η πλειονότητα των ανθρώπων τούς
ακολουθεί. Τέτοιου είδους εκκλησίες διοικούνται από τον Σατανά, απλά και ξάστερα· ο
διάβολος είναι βασιλιάς τους. Εάν τα μέλη της εκκλησίας δεν ορθώσουν το ανάστημά τους και
δεν απορρίψουν τους επικεφαλής δαίμονες, τότε και αυτοί, αργά ή γρήγορα, θα φτάσουν
στην καταστροφή. Από εδώ και στο εξής, πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά τέτοιων ειδών
εκκλησιών. Εάν όσοι είναι ικανοί να κάνουν πράξη έστω και την ελάχιστη αλήθεια δεν το
επιζητούν αυτό, τότε η συγκεκριμένη εκκλησία θα διαγραφεί. Εάν, στους κόλπους μιας
εκκλησίας, δεν υπάρχει κανείς πρόθυμος να κάνει πράξη την αλήθεια και κανείς που να
μπορεί να παραμείνει σταθερός στη μαρτυρία του για τον Θεό, τότε θα πρέπει αυτή η
εκκλησία να απομονωθεί τελείως και να διακοπούν οι σχέσεις της με τις άλλες εκκλησίες.
Τούτο αποκαλείται «ενταφιασμός του θανάτου»· έτσι εξαλείφεται ο Σατανάς. Αν στους
κόλπους μιας εκκλησίας υπάρχουν αρκετοί ντόπιοι νταήδες, τους οποίους ακολουθούν κάποια
«μυγάκια» που στερούνται παντελώς ικανότητας διάκρισης, και αν τα μέλη της εκκλησίας,
αφού μάλιστα έχουν δει την αλήθεια, εξακολουθούν να είναι ανίκανα να αποβάλουν τα δεσμά
και τη χειραγώγηση αυτών των νταήδων, τότε όλοι αυτοί οι ανόητοι θα εξαλειφθούν στο
τέλος. Τα μυγάκια αυτά μπορεί να μην έχουν πράξει κάτι φοβερό, ωστόσο είναι ακόμα πιο
δόλια, ακόμα πιο επιτήδεια και παμπόνηρα, και όλοι όσοι τους μοιάζουν θα εξαλειφθούν. Δεν
θα μείνει ούτε ένας! Όσοι ανήκουν στον Σατανά θα επιστραφούν στον Σατανά, ενώ όσοι
ανήκουν στον Θεό θα στραφούν σίγουρα στην αναζήτηση της αλήθειας· τούτο έχει
καθοριστεί από τη φύση τους. Ας χαθούν όλοι όσοι ακολουθούν τον Σατανά! Δεν θα υπάρξει
καθόλου οίκτος προς αυτού του είδους τους ανθρώπους. Ας λάβουν παροχές όσοι αναζητούν
την αλήθεια, και είθε να απολαύσουν τον λόγο του Θεού μέχρι να ευχαριστηθεί η καρδιά τους.
Ο Θεός είναι δίκαιος· δεν θα έδειχνε μεροληψία σε κανέναν. Εάν είσαι διάβολος, τότε είσαι
ανίκανος να κάνεις πράξη την αλήθεια· εάν είσαι κάποιος που αναζητά την αλήθεια, τότε
είναι βέβαιο ότι ο Σατανάς δεν πρόκειται να σε αιχμαλωτίσει. Τούτο είναι πέραν κάθε
αμφιβολίας.
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Όσοι δεν αγωνίζονται να προοδεύσουν, πάντα εύχονται οι άλλοι να είναι τόσο αρνητικοί
και νωθροί όσο και οι ίδιοι. Όσοι δεν κάνουν πράξη την αλήθεια, ζηλεύουν εκείνους που το
κάνουν, και προσπαθούν πάντοτε να εξαπατήσουν όσους τελούν σε σύγχυση και στερούνται
ικανότητας διάκρισης. Όσα εξαπολύουν οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να σε οδηγήσουν στον
εκφυλισμό, στο ολίσθημα και στην ανάπτυξη μη κανονικής κατάστασης, και να σε γεμίσουν
με σκοτάδι. Σε κάνουν να απομακρυνθείς από τον Θεό και να λατρεύεις τη σάρκα και τις
απολαύσεις. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν την αλήθεια και πάντοτε ενεργούν επιπόλαια
απέναντι στον Θεό δεν διαθέτουν αυτογνωσία, ενώ η διάθεση τέτοιων ανθρώπων παρασύρει
άλλους να διαπράττουν αμαρτίες και να αψηφούν τον Θεό. Δεν κάνουν πράξη την αλήθεια,
ούτε επιτρέπουν σε άλλους να την κάνουν πράξη. Αγαπούν την αμαρτία και δεν
αποστρέφονται καθόλου τον εαυτό τους. Δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους και εμποδίζουν και
τους άλλους να γνωρίσουν τον εαυτό τους· επιπλέον, εμποδίζουν τους άλλους να λαχταρούν
την αλήθεια. Αυτοί τους οποίους εξαπατούν, δεν μπορούν να δουν το φως. Πέφτουν στο
σκοτάδι, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, δεν κατανοούν την αλήθεια και απομακρύνονται όλο
και περισσότερο από τον Θεό. Δεν κάνουν πράξη την αλήθεια και εμποδίζουν και τους άλλους
να κάνουν πράξη την αλήθεια, φέρνοντας όλους αυτούς τους ανόητους ενώπιόν τους. Αντί να
λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, καλά θα έκαναν να λένε ότι πιστεύουν στους προγόνους τους,
και ότι αυτό στο οποίο πιστεύουν είναι τα είδωλα μέσα στις καρδιές τους. Όσοι ισχυρίζονται
ότι ακολουθούν τον Θεό, καλά θα έκαναν να ανοίξουν τα μάτια τους και να κοιτάξουν καλά
για να δουν σε ποιον ακριβώς πιστεύουν: Όντως πιστεύεις στον Θεό ή μήπως πιστεύεις στον
Σατανά; Αν ξέρεις ότι αυτό στο οποίο πιστεύεις δεν είναι ο Θεός, αλλά τα δικά σου είδωλα,
τότε καλύτερα να μην ισχυρίζεσαι ότι είσαι πιστός. Εάν πραγματικά δεν γνωρίζεις σε ποιον
πιστεύεις, τότε πάλι, καλά θα κάνεις να μην ισχυρίζεσαι ότι είσαι πιστός. Θα ήταν βλασφημία!
Κανείς δεν σε αναγκάζει να πιστεύεις στον Θεό. Μη λέτε ότι πιστεύετε σ’ Εμένα· έχω ακούσει
αυτά τα λόγια αρκετές φορές, και δεν επιθυμώ να τα ακούσω ξανά, επειδή αυτό στο οποίο
πιστεύετε είναι τα είδωλα μέσα στις καρδιές σας και οι ντόπιοι νταήδες ανάμεσά σας. Όσοι
κουνούν το κεφάλι τους όταν ακούν την αλήθεια, και χαμογελούν πλατιά όταν ακούν για
θάνατο, είναι όλοι τους απόγονοι του Σατανά και είναι αυτοί που θα εξαλειφθούν. Μέσα
στους κόλπους της εκκλησίας, υπάρχουν πολλοί που δεν διαθέτουν ικανότητα διάκρισης.
Όταν συμβαίνει κάτι παραπλανητικό, εκείνοι στέκονται αναπάντεχα στο πλευρό του Σατανά·
προσβάλλονται, μάλιστα, όταν τους αποκαλούν υπηρέτες του Σατανά. Παρόλο που οι
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άνθρωποι μπορεί να πούνε ότι δεν διαθέτουν ικανότητα διάκρισης, αυτοί πάντα
υποστηρίζουν την πλευρά που δεν κατέχει την αλήθεια· ποτέ δεν υποστηρίζουν την αλήθεια
σε μια κρίσιμη στιγμή, ποτέ δεν ορθώνουν ανάστημα για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της
αλήθειας. Στερούνται πράγματι ικανότητας διάκρισης; Γιατί παίρνουν αναπάντεχα το μέρος
του Σατανά; Γιατί ποτέ δεν λένε ούτε μία λέξη που να είναι δίκαιη ή λογική υπέρ της
αλήθειας; Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργηθεί, πράγματι, ως αποτέλεσμα της στιγμιαίας
σύγχυσής τους; Όσο λιγότερη ικανότητα διάκρισης διαθέτουν οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο
είναι σε θέση να υποστηρίξουν την αλήθεια. Τι δείχνει αυτό; Δεν δείχνει ότι οι άνθρωποι που
δεν διαθέτουν ικανότητα διάκρισης αγαπούν το κακό; Δεν δείχνει ότι είναι οι πιστοί απόγονοι
του Σατανά; Πώς συμβαίνει να μπορούν πάντα να υποστηρίζουν τον Σατανά και να μιλούν τη
γλώσσα του; Κάθε λέξη και πράξη τους, οι εκφράσεις στα πρόσωπά τους, όλα αρκούν για να
αποδείξουν ότι δεν είναι καθόλου λάτρεις της αλήθειας· αντιθέτως, είναι άνθρωποι που
απεχθάνονται την αλήθεια. Το γεγονός ότι μπορούν να υποστηρίζουν τον Σατανά, αρκεί για
να αποδείξει ότι ο Σατανάς αγαπά πραγματικά αυτούς τους μικρόψυχους διαβόλους που
αγωνίζονται για χάρη του Σατανά όλη τους τη ζωή. Δεν είναι όλα αυτά τα γεγονότα απολύτως
ξεκάθαρα; Εάν πράγματι είσαι κάποιος που αγαπά την αλήθεια, τότε γιατί δεν εκτιμάς
καθόλου όσους την κάνουν πράξη, και γιατί ακολουθείς αμέσως όσους δεν κάνουν πράξη την
αλήθεια με το που σου ρίξουν την παραμικρή ματιά; Τι είδους πρόβλημα είναι αυτό; Δεν Mε
νοιάζει αν διαθέτεις ή όχι ικανότητα διάκρισης. Δεν Mε νοιάζει πόσο ακριβό τίμημα έχεις
πληρώσει. Δεν Mε νοιάζει πόσο μεγάλες είναι οι δυνάμεις σου, ούτε Με νοιάζει αν είσαι
ντόπιος νταής ή λαβαροφόρος επικεφαλής. Εάν οι δυνάμεις σου είναι μεγάλες, τούτο
οφείλεται μόνο στη βοήθεια της δύναμης του Σατανά. Εάν το κύρος σου είναι μεγάλο, τούτο
συμβαίνει απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω σου που δεν κάνουν πράξη την
αλήθεια. Αν δεν έχεις αποβληθεί, τούτο οφείλεται στο ότι τώρα δεν είναι ώρα για το έργο της
αποβολής· αντιθέτως, είναι ώρα για το έργο της εξάλειψης. Δεν βιάζομαι να σε αποβάλλω
τώρα αμέσως. Απλώς περιμένω την ημέρα που θα σε τιμωρήσω αφότου εξαλειφθείς. Όποιος
δεν κάνει πράξη την αλήθεια, θα εξαλειφθεί!
Οι άνθρωποι που πιστεύουν αληθινά στον Θεό είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν
πράξη τον λόγο του Θεού και αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια. Οι
άνθρωποι που μπορούν στ’ αλήθεια να παραμένουν σταθεροί στη μαρτυρία τους για τον Θεό
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είναι και αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη τον λόγο Του και μπορούν αληθινά να
υποστηρίξουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι που καταφεύγουν στην απάτη και στην αδικία. όλοι
στερούνται της αλήθειας και ντροπιάζουν τον Θεό. Όσοι προκαλούν διχόνοιες μέσα στους
κόλπους της εκκλησίας είναι υπηρέτες του Σατανά, είναι η προσωποποίηση του Σατανά. Οι
άνθρωποι αυτού του είδους είναι πολύ μοχθηροί. Όσοι δεν διαθέτουν ικανότητα διάκρισης
και είναι ανίκανοι να υποστηρίξουν την αλήθεια, τρέφουν κακές προθέσεις και αμαυρώνουν
την αλήθεια. Επιπλέον, είναι οι κλασικοί εκπρόσωποι του Σατανά. Είναι πέραν λύτρωσης και
είναι αυτονόητο ότι θα εξαλειφθούν. Η οικογένεια του Θεού δεν επιτρέπει σε όσους δεν
κάνουν την αλήθεια πράξη ούτε σε όσους σκοπίμως καταλύουν την εκκλησία να παραμένουν.
Εντούτοις, τώρα δεν είναι η ώρα να επιτελεστεί το έργο της αποβολής· αυτού του είδους οι
άνθρωποι απλώς θα εκτεθούν και, στο τέλος, θα εξαλειφθούν. Δεν θα δαπανηθεί άλλο
ανώφελο έργο πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους· όσοι ανήκουν στον Σατανά δεν μπορούν να
υποστηρίξουν την αλήθεια, ενώ όσοι επιζητούν την αλήθεια, μπορούν να την υποστηρίξουν.
Οι άνθρωποι που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη είναι ανάξιοι να ακούσουν την οδό της
αλήθειας και να καταθέσουν μαρτυρία στην αλήθεια. Απλούστατα, η αλήθεια δεν είναι για τα
δικά τους αυτιά· αντιθέτως, απευθύνεται σε όσους την κάνουν πράξη. Προτού αποκαλυφθεί
το τέλος κάθε ανθρώπου, όσοι αναστατώνουν την εκκλησία και διακόπτουν το έργο του Θεού
θα αφεθούν κατά μέρος αρχικά, προς στιγμή, για να αντιμετωπιστούν αργότερα. Μόλις
ολοκληρωθεί το έργο, οι άνθρωποι αυτοί θα εκτεθούν και στη συνέχεια θα εξαλειφθούν. Προς
το παρόν, κατά την παροχή της αλήθειας, θα αγνοηθούν. Αφού αποκαλυφθεί ολόκληρη η
αλήθεια στον άνθρωπο, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξαλειφθούν· αυτή θα είναι και η
ώρα που όλοι οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το είδος τους. Τα μικρόψυχα κόλπα
όσων δεν διαθέτουν ικανότητα διάκρισης θα τους οδηγήσουν στην καταστροφή στα χέρια
των μοχθηρών, και θα παρασυρθούν από αυτούς, χωρίς να υπάρχει γυρισμός. Αυτή η
συμπεριφορά τούς αξίζει, επειδή δεν αγαπούν την αλήθεια, επειδή είναι ανίκανοι να
υποστηρίξουν

την

αλήθεια,

επειδή

ακολουθούν

μοχθηρούς

ανθρώπους

και

τους

υποστηρίζουν, και επειδή συνωμοτούν με μοχθηρούς ανθρώπους και αψηφούν τον Θεό.
Ξέρουν πολύ καλά ότι οι κακοί άνθρωποι εκπέμπουν το κακό, αλλά σκληραίνουν τις καρδιές
τους και γυρνούν την πλάτη τους στην αλήθεια προκειμένου να τους ακολουθήσουν. Μήπως
δεν διαπράττουν κακό όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, παρά
κάνουν καταστροφικά και αποτρόπαια πράγματα; Παρόλο που ανάμεσά τους υπάρχουν
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εκείνοι που στολίζονται σαν βασιλείς κι όσοι τους ακολουθούν, οι φύσεις τους, που αψηφούν
τον Θεό, δεν είναι όλες ίδιες; Με ποια δικαιολογία μπορεί να ισχυρίζονται ότι ο Θεός δεν τους
σώζει; Με ποια δικαιολογία μπορεί να ισχυρίζονται ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος; Η ίδια η
μοχθηρία τους δεν τους καταστρέφει; Η ίδια η παρακοή τους δεν τους σέρνει κάτω στην
κόλαση; Οι άνθρωποι που κάνουν πράξη την αλήθεια τελικά θα σωθούν και θα οδηγηθούν
στην τελείωση λόγω της αλήθειας. Όσοι δεν κάνουν πράξη την αλήθεια τελικά θα φέρουν την
καταστροφή πάνω τους λόγω της αλήθειας. Τούτες είναι οι καταλήξεις που περιμένουν όσους
κάνουν πράξη την αλήθεια και όσους δεν την κάνουν πράξη. Συμβουλεύω όσους δεν
σχεδιάζουν να κάνουν πράξη την αλήθεια να εγκαταλείψουν την εκκλησία το συντομότερο
δυνατό, προκειμένου να αποφύγουν να διαπράξουν ακόμα περισσότερες αμαρτίες. Όταν
έρθει ο καιρός, θα είναι πολύ αργά για μεταμέλεια. Ιδιαίτερα, όσοι σχηματίζουν κλίκες και
δημιουργούν σχίσματα, και οι ντόπιοι νταήδες μέσα στους κόλπους της εκκλησίας, πρέπει να
φύγουν ακόμα νωρίτερα. Αυτού του είδους οι άνθρωποι, που έχουν τη φύση του κακού λύκου,
είναι ανίκανοι να αλλάξουν. Θα ήταν καλύτερο να εγκαταλείψουν την εκκλησία το
συντομότερο δυνατό για να μην αναστατώσουν ποτέ ξανά την κανονική ζωή των αδελφών,
αποφεύγοντας, έτσι, την τιμωρία του Θεού. Όσοι από εσάς συμπράξατε μαζί τους καλά θα
κάνετε να αξιοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία για να αυτοστοχαστείτε. Θα εγκαταλείψετε την
εκκλησία μαζί με τους μοχθηρούς ή θα παραμείνετε και θα ακολουθείτε υπάκουα; Πρέπει να
αναλογιστείτε προσεκτικά αυτό το ζήτημα. Σας δίνω ακόμη μία ευκαιρία για να επιλέξετε, και
περιμένω την απάντησή σας.

Θα πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό
Πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην εκκλησία τη σήμερον ημέρα; Κατανοείς καλά
το ερώτημα αυτό; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αδελφοί και οι
αδελφές σου; Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελλείψεις τους; Τη στιγμή αυτήν, υπάρχουν κάποιοι
άνθρωποι που είναι αρνητικοί καθώς υφίστανται δοκιμασίες, και κάποιοι, μάλιστα,
παραπονιούνται. Κάποιοι άλλοι δεν προχωρούν πια μπροστά, γιατί ο Θεός έχει σταματήσει να
μιλάει. Οι άνθρωποι δεν έχουν εισέλθει στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό. Δεν μπορούν
να ζήσουν ανεξάρτητοι ούτε να διατηρήσουν τη δική τους πνευματική ζωή. Κάποιοι άνθρωποι
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ακολουθούν και επιδιώκουν ενεργητικά και είναι πρόθυμοι να ασκηθούν όταν μιλά ο Θεός,
αλλά όταν ο Θεός δεν μιλά, δεν προχωρούν πλέον μπροστά. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει
ακόμη το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά τους και δεν νιώθουν αυθόρμητη αγάπη για τον
Θεό. Στο παρελθόν, ακολουθούσαν τον Θεό, γιατί εξαναγκάζονταν. Τώρα υπάρχουν κάποιοι
που έχουν κουραστεί από το έργο του Θεού. Δεν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε κίνδυνο;
Πολλοί βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου απλώς ανταπεξέρχονται. Παρόλο που τρώνε και
πίνουν τον λόγο του Θεού και προσεύχονται σ’ Εκείνον, το κάνουν με μισή καρδιά και δεν
έχουν πλέον το κίνητρο που είχαν κάποτε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για
το έργο του Θεού όσον αφορά τον εξευγενισμό και την τελείωση, και είναι όντως σαν να τους
λείπει συνεχώς το εσωτερικό κίνητρο. Όταν οι παραβάσεις τούς υπερνικούν, δεν νιώθουν
υπόχρεοι στον Θεό ούτε έχουν την επίγνωση να νιώσουν μεταμέλεια. Δεν επιδιώκουν την
αλήθεια ούτε εγκαταλείπουν την εκκλησία, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν μόνο προσωρινές
απολαύσεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανόητοι, εντελώς ανεγκέφαλοι! Όταν έρθει η ώρα, θα
εξαλειφθούν όλοι και ούτε ένας δεν θα σωθεί! Νομίζεις ότι αν κάποιος έχει σωθεί μία φορά,
θα σώζεται πάντα; Αυτή η πεποίθηση είναι σκέτη απάτη! Όλοι όσοι δεν επιδιώκουν είσοδο
στη ζωή θα παιδευτούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται καθόλου να εισέλθουν
στη ζωή ούτε ενδιαφέρονται για οράματα ή για να κάνουν την αλήθεια πράξη. Δεν
επιδιώκουν την είσοδο και σίγουρα δεν επιδιώκουν να εισέλθουν βαθύτερα. Δεν
αυτοκαταστρέφονται; Αυτήν τη στιγμή, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, η κατάσταση των
οποίων βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο. Όσο περισσότερο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα,
τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αποκτούν· όσo περισσότερα βιώνουν, τόσο περισσότερο
νιώθουν το βαθυστόχαστο μυστήριο του έργου του Θεού. Όσο πιο βαθιά εισέρχονται, τόσο
περισσότερα κατανοούν. Νιώθουν ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη και νιώθουν μέσα
τους σταθεροί και διαφωτισμένοι. Κατανοούν το έργο του Θεού. Αυτοί είναι οι άνθρωποι
μέσα στους οποίους εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Κάποιοι λένε: «Παρόλο που δεν υπάρχουν
νέα λόγια απ’ τον Θεό, πρέπει να εξακολουθήσω να επιζητώ να εισέλθω βαθύτερα στην
αλήθεια, πρέπει να είμαι ειλικρινής για τα πάντα στις πραγματικές μου εμπειρίες και να
εισέλθω στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού.» Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος κατέχει
το έργο του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που ο Θεός δεν δείχνει την όψη Του και είναι
κρυμμένος από κάθε άνθρωπο, και παρόλο που δεν προφέρει ούτε λέξη και υπάρχουν φορές
που οι άνθρωποι βιώνουν κάποιον εσωτερικό εξευγενισμό, εντούτοις, ο Θεός δεν έχει
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εγκαταλείψει εντελώς τους ανθρώπους. Αν κάποιος δεν μπορεί να διατηρήσει την αλήθεια
που θα πρέπει να εκτελέσει, δεν θα έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Κατά την περίοδο του
εξευγενισμού, στην οποία ο Θεός δεν φανερώνεται, αν δεν έχεις εμπιστοσύνη, αλλά,
αντιθέτως, δειλιάσεις, αν δεν επικεντρωθείς στο να βιώσεις τα λόγια Του, τότε τρέπεσαι σε
φυγή μακριά από το έργο Του. Αργότερα, θα είσαι ένας από εκείνους που θα εξαλειφθούν.
Όσοι δεν επιζητούν να εισέλθουν στον λόγο του Θεού δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να
παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους για Εκείνον. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να
καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό και να ικανοποιήσουν το θέλημά Του βασίζονται όλοι
πλήρως στο κίνητρό τους να επιδιώκουν τα λόγια του Θεού. Το έργο που εκτελεί ο Θεός μέσα
στους ανθρώπους έχει στόχο κυρίως να τους δώσει τη δυνατότητα να κερδίσουν την αλήθεια·
το ότι σε κάνει να επιδιώξεις τη ζωή είναι χάριν της τελείωσής σου και όλα αυτά γίνονται για
να γίνεις κατάλληλος για χρήση απ’ τον Θεό. Το μόνο που επιδιώκεις τώρα είναι να ακούς
μυστήρια, να ακούς τα λόγια του Θεού, να χορταίνουν τα μάτια σου, να κοιτάς τριγύρω για να
δεις αν υπάρχει κάποια καινοτομία ή τάση, και έτσι να ικανοποιείς την περιέργειά σου. Αν
αυτή είναι η πρόθεση στην καρδιά σου, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθείς στις
απαιτήσεις του Θεού. Όσοι δεν επιδιώκουν την αλήθεια δεν μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι
τέλους. Τη στιγμή αυτή, δεν είναι ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα, αλλά αντιθέτως, οι άνθρωποι
δεν συνεργάζονται μαζί Του, γιατί έχουν κουραστεί από το έργο Του. Θέλουν μόνο να ακούν
τα λόγια που εκστομίζει για να προσφέρει ευλογίες και δεν είναι πρόθυμοι να ακούσουν τα
λόγια Του για την κρίση και την παίδευση. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει διότι η
επιθυμία των ανθρώπων να κερδίσουν ευλογίες δεν έχει εκπληρωθεί, και γι’ αυτό έχουν γίνει
αρνητικοί και αδύναμοι. Δεν είναι ότι ο Θεός σκόπιμα δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να Τον
ακολουθήσουν ούτε ότι σκόπιμα επιφέρει πλήγματα στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι είναι
αρνητικοί και αδύναμοι, μόνο και μόνο γιατί οι προθέσεις τους δεν είναι σωστές. Ο Θεός είναι
ο Θεός που δίνει στον άνθρωπο ζωή· Αυτός δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον
θάνατο. Οι ίδιοι οι άνθρωποι δημιουργούν όλη αυτήν την αρνητικότητα, τις αδυναμίες και τα
πισωγυρίσματά τους.
Το τωρινό έργο του Θεού φέρνει στους ανθρώπους κάποιον εξευγενισμό και μόνο εκείνοι
που παραμένουν σταθεροί καθώς δέχονται αυτόν τον εξευγενισμό θα κερδίσουν την έγκριση
του Θεού. Όσο κι αν κρύβεται Αυτός, είτε με το να μη μιλά είτε με το να μην εργάζεται, εσύ
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μπορείς και πάλι να επιδιώκεις με σθένος. Ακόμη κι αν ο Θεός έλεγε ότι θα σε απέρριπτε, εσύ
και πάλι θα Τον ακολουθούσες. Αυτό σημαίνει να παραμένεις σταθερός στη μαρτυρία σου για
τον Θεό. Αν ο Θεός κρύβεται από εσένα και εσύ σταματήσεις να Τον ακολουθείς, παραμένεις
έτσι σταθερός στη μαρτυρία σου για τον Θεό; Αν οι άνθρωποι δεν εισέλθουν πραγματικά,
τότε δεν έχουν πραγματικό ανάστημα και όταν έρθουν στ’ αλήθεια αντιμέτωποι με μία
μεγάλη δοκιμασία, θα σκοντάψουν. Όταν ο Θεός δεν μιλά ή κάνει κάτι που δεν συνάδει με τις
δικές σου αντιλήψεις, καταρρέεις. Αν ο Θεός ενεργούσε τώρα σύμφωνα με τις δικές σου
αντιλήψεις, αν ικανοποιούσε το θέλημά σου και ήσουν σε θέση να σηκωθείς και να επιδιώξεις
ενεργητικά, τότε ποιο θα ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο ζεις; Λέω ότι υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά βασιζόμενοι στην ανθρώπινη περιέργεια. Δεν έχουν σε
καμιά περίπτωση την ειλικρινή πρόθεση να επιδιώξουν. Όλοι όσοι δεν επιδιώκουν είσοδο
στην αλήθεια, αλλά βασίζονται στην περιέργειά τους στη ζωή, είναι άθλιοι άνθρωποι και
κινδυνεύουν! Τα διάφορα είδη του έργου του Θεού επιτελούνται όλα για να οδηγήσουν την
ανθρωπότητα στην τελείωση. Ωστόσο, οι άνθρωποι είναι πάντοτε περίεργοι, τους αρέσει να
ρωτούν για φήμες, ενδιαφέρονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στις ξένες χώρες —
παραδείγματος χάριν, είναι περίεργοι για το τι συμβαίνει στο Ισραήλ, ή αν έγινε σεισμός στην
Αίγυπτο— αναζητούν πάντα καινούρια, πρωτότυπα πράγματα για να ικανοποιήσουν τις
εγωιστικές επιθυμίες τους. Δεν επιδιώκουν τη ζωή, ούτε επιδιώκουν να τελειωθούν. Επιζητούν
μόνο να φτάσει η ημέρα του Θεού νωρίτερα, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα το όμορφο
όνειρό τους και να εκπληρωθούν οι εξωφρενικές επιθυμίες τους. Ένας τέτοιου είδους
άνθρωπος δεν είναι πρακτικός. Είναι άνθρωπος που έχει λανθασμένη οπτική. Μόνο η
επιδίωξη της αλήθειας είναι το θεμέλιο για την πίστη της ανθρωπότητας στον Θεό και, αν οι
άνθρωποι δεν επιδιώκουν την είσοδο στη ζωή, αν δεν επιζητούν να ικανοποιήσουν τον Θεό,
τότε θα υποστούν τιμωρία. Εκείνοι που πρόκειται να τιμωρηθούν είναι όσοι δεν είχαν το έργο
του Αγίου Πνεύματος κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού.
Πώς θα πρέπει να συνεργάζονται οι άνθρωποι με τον Θεό κατά τη διάρκεια του
συγκεκριμένου σταδίου του έργου Του; Ο Θεός, επί του παρόντος, δοκιμάζει τους ανθρώπους.
Δεν λέει ούτε λέξη, αλλά κρύβεται και δεν επικοινωνεί άμεσα με τους ανθρώπους. Εξωτερικά,
φαίνεται σαν να μην επιτελεί κανένα έργο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη εργάζεται εντός
του ανθρώπου. Οποιοσδήποτε επιδιώκει είσοδο στη ζωή έχει ένα όραμα για την επιδίωξη της
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ζωής· δεν έχει αμφιβολίες, ακόμη κι αν δεν κατανοεί πλήρως το έργο του Θεού. Ενώ
υφίστασαι δοκιμασίες, ακόμη κι όταν δεν γνωρίζεις τι θέλει να κάνει ο Θεός και τι έργο θέλει
να επιτύχει, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι προθέσεις του Θεού για την ανθρωπότητα είναι
πάντα καλές. Αν Τον επιδιώκεις με ειλικρινή καρδιά, τότε δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ, και
στο τέλος σίγουρα θα σε οδηγήσει στην τελείωση και θα φέρει τους ανθρώπους στον σωστό
προορισμό. Ανεξάρτητα από το πώς δοκιμάζει ο Θεός τους ανθρώπους επί του παρόντος, θα
έρθει μία ημέρα που Αυτός θα παράσχει στους ανθρώπους ένα κατάλληλο αποτέλεσμα και θα
τους δώσει την κατάλληλη τιμωρία σύμφωνα με όσα έχουν κάνει. Ο Θεός δεν θα οδηγήσει
τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά απλώς θα τους παραμερίσει και θα
τους αγνοήσει. Αυτό γίνεται γιατί ο Θεός είναι αξιόπιστος. Στο στάδιο αυτό, το Άγιο Πνεύμα
κάνει το έργο του εξευγενισμού. Εξευγενίζει κάθε άνθρωπο. Κατά τα βήματα του έργου που
αποτελούνταν από τη δοκιμασία του θανάτου και τη δοκιμασία της παίδευσης, ο εξευγενισμός
επιτελείτο μέσω των λόγων. Για να βιώσουν οι άνθρωποι το έργο του Θεού, πρέπει πρώτα να
κατανοήσουν το τωρινό έργο Του και το πώς θα πρέπει να συνεργάζεται η ανθρωπότητα.
Πράγματι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν. Ό,τι κι αν κάνει ο Θεός, είτε
είναι εξευγενισμός ή ακόμα κι αν δεν μιλά, ούτε το παραμικρό βήμα του έργου του Θεού δεν
συμβαδίζει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Κάθε βήμα του έργου Του διαλύει και καταρρίπτει
τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Αυτό είναι το έργο Του. Εντούτοις, πρέπει να πιστέψεις ότι,
εφόσον το έργο του Θεού φτάσει σ’ ένα συγκεκριμένο στάδιο, Αυτός δεν θα θανατώσει σε
καμία περίπτωση όλη την ανθρωπότητα. Δίνει και υποσχέσεις και ευλογίες στην
ανθρωπότητα κι όλοι όσοι Τον επιδιώκουν θα μπορέσουν να κερδίσουν τις ευλογίες Του, ενώ
εκείνοι που δεν το κάνουν θα απορριφθούν από Αυτόν. Αυτό εξαρτάται από την επιδίωξή σου.
Ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να πιστέψεις ότι όταν το έργο του Θεού ολοκληρωθεί, κάθε άνθρωπος
θα έχει έναν κατάλληλο προορισμό. Ο Θεός έχει παράσχει στους ανθρώπους όμορφες
φιλοδοξίες, αλλά αν δεν τις επιδιώκουν, είναι αδύνατο να τις επιτύχουν. Θα πρέπει να είσαι σε
θέση να το δεις αυτό τώρα —ο εξευγενισμός και η παίδευση των ανθρώπων από τον Θεό είναι
το έργο Του, αλλά οι άνθρωποι, από την πλευρά τους, πρέπει να επιδιώκουν πάντοτε την
αλλαγή διάθεσης. Στην πρακτική εμπειρία σου, πρέπει πρώτα να ξέρεις πώς να τρως και να
πίνεις τα λόγια του Θεού· πρέπει να βρεις μέσα στον λόγο Του σε τι θα πρέπει να εισέλθεις,
όπως επίσης και τις ατέλειές σου, θα πρέπει να αναζητήσεις είσοδο στην πρακτική σου
εμπειρία, αλλά και να πάρεις τα λόγια αυτά του Θεού που θα πρέπει να γίνουν πράξη και να
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προσπαθήσεις να τα κάνεις πράξη. Το να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού είναι μία
πτυχή. Επιπλέον, πρέπει να διατηρηθεί η ζωή της εκκλησίας, πρέπει να έχεις μια κανονική
πνευματική ζωή και πρέπει να είσαι σε θέση να παραδώσεις όλες τις τωρινές σου καταστάσεις
στον Θεό. Όσο κι αν αλλάζει το έργο Του, η πνευματική σου ζωή θα πρέπει να παραμένει
κανονική. Μια πνευματική ζωή μπορεί να διατηρήσει την κανονική είσοδό σου. Ό,τι κι αν
κάνει ο Θεός, οφείλεις να συνεχίσεις την πνευματική σου ζωή ανεμπόδιστα και να
εκπληρώσεις το καθήκον σου. Αυτό θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι όλα έργο του
Αγίου Πνεύματος, αλλά, ενώ για όσους είναι σε κανονική κατάσταση αυτό είναι τελείωση, για
όσους δεν είναι σε κανονική κατάσταση αυτό είναι δοκιμασία. Στο τωρινό στάδιο του έργου
του εξευγενισμού από το Άγιο Πνεύμα, μερικοί άνθρωποι λένε ότι το έργο του Θεού είναι
τόσο μεγαλειώδες και ότι οι άνθρωποι χρειάζονται οπωσδήποτε εξευγενισμό, διαφορετικά το
ανάστημά τους θα είναι υπερβολικά μικρό και δεν θα μπορέσουν με κανέναν τρόπο να
επιτύχουν το θέλημα του Θεού. Ωστόσο, για εκείνους των οποίων η κατάσταση δεν είναι
καλή, αυτό αποτελεί λόγο ώστε να μην επιδιώκουν τον Θεό και ώστε να μην παρευρίσκονται
σε συναθροίσεις ή να μην τρώνε ούτε να πίνουν τον λόγο του Θεού. Στο έργο του Θεού, ό,τι κι
αν κάνει ή ό,τι αλλαγές κι αν επιφέρει Αυτός, οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν ένα σημείο
αναφοράς μιας κανονικής πνευματικής ζωής. Ίσως δεν ήσουν χαλαρός στο τωρινό στάδιο της
πνευματικής σου ζωής, αλλά ακόμη δεν έχεις κερδίσει πολλά και δεν έχεις δρέψει πολλούς
καρπούς. Υπό τέτοιου είδους συνθήκες, πρέπει να συνεχίσεις να ακολουθείς τους κανόνες·
πρέπει να τηρείς αυτούς τους κανόνες, έτσι ώστε να μην υποστείς απώλειες στη ζωή σου και
έτσι ώστε να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αν η πνευματική σου ζωή δεν είναι
κανονική, τότε δεν μπορείς να κατανοήσεις το τωρινό έργο του Θεού, και αντ’ αυτού θα
νιώθεις πάντα ότι είναι απολύτως ασύμβατο με τις δικές σου αντιλήψεις. Παρόλο που είσαι
πρόθυμος να Τον ακολουθήσεις, σου λείπει το εσωτερικό κίνητρο. Οπότε, ό,τι κι αν κάνει ο
Θεός επί του παρόντος, οι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν. Αν οι άνθρωποι δεν
συνεργαστούν, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κάνει το έργο Του και αν οι άνθρωποι δεν
έχουν θέληση να συνεργαστούν, τότε δύσκολα θα κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Αν θέλεις να έχεις το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου και αν θέλεις να κερδίσεις την
έγκριση του Θεού, τότε πρέπει να διατηρήσεις την αρχική σου αφοσίωση ενώπιον του
προσώπου του Θεού. Τώρα, δεν είναι απαραίτητο να έχεις βαθύτερη κατανόηση, υψηλότερες
θεωρίες ή άλλα παρόμοια πράγματα. Εκείνο που απαιτείται είναι να στηρίζεις τον λόγο του
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Θεού στην αρχική βάση. Αν οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται με τον Θεό και δεν επιδιώκουν
βαθύτερη είσοδο, τότε ο Θεός θα τους αφαιρέσει όλα αυτά που ήταν αρχικά δικά τους.
Εσωτερικά, οι άνθρωποι λαχταρούν πάντοτε τις ανέσεις και θα προτιμούσαν να απολαύσουν
όσα είναι ήδη διαθέσιμα. Θέλουν να κερδίσουν τις υποσχέσεις του Θεού χωρίς να πληρώσουν
το παραμικρό τίμημα. Αυτές είναι οι εξωφρενικές σκέψεις που τρέφει η ανθρωπότητα.
Υπήρξε ποτέ κάτι πιο εύκολο από το να κερδίσει κανείς τη ζωή χωρίς να πληρώσει κάποιο
τίμημα; Όταν κάποιος πιστεύει στον Θεό και επιζητά να εισέλθει στη ζωή και να αλλάξει τη
διάθεσή του, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα και να επιτύχει μια κατάσταση όπου πάντοτε θα
ακολουθεί τον Θεό, ό,τι κι αν κάνει Εκείνος. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να
κάνουν. Ακόμη κι αν ακολουθείς όλα αυτά ως κανόνα, πρέπει να τα τηρείς πάντα, και όσο
μεγάλες κι αν είναι οι δοκιμασίες, δεν μπορείς να αφήσεις την κανονική σχέση σου με τον
Θεό. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να προσεύχεσαι, να διατηρείς την εκκλησιαστική ζωή σου
και να μην εγκαταλείπεις ποτέ τους αδελφούς και τις αδελφές σου. Όταν ο Θεός σε δοκιμάζει,
θα πρέπει και πάλι να αναζητείς την αλήθεια. Αυτή είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για μια
πνευματική ζωή. Πάντοτε να έχεις την επιθυμία για αναζήτηση και να προσπαθείς να
συνεργαστείς, βάζοντας όλη σου την ενέργεια —μπορεί να γίνει αυτό; Αν έχουν αυτό ως
θεμέλιο, οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν ικανότητα διάκρισης και είσοδο στην
πραγματικότητα. Είναι εύκολο να αποδεχτείς τον λόγο του Θεού όταν η κατάστασή σου είναι
κανονική. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν φαίνεται δύσκολο να κάνεις πράξη την αλήθεια και
νιώθεις ότι το έργο του Θεού είναι μεγαλειώδες. Εντούτοις, αν η κατάστασή σου είναι
ανεπαρκής, όσο μεγαλειώδες κι αν είναι το έργο του Θεού και όσο όμορφα κι αν μιλά κάποιος,
εσύ δεν θα δίνεις προσοχή. Όταν η κατάσταση ενός ανθρώπου δεν είναι κανονική, ο Θεός δεν
μπορεί να εργαστεί μέσα του και εκείνος δεν μπορεί να επιτύχει αλλαγή στη διάθεσή του.
Αν οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη, δεν είναι εύκολο να συνεχίσουν στο
μονοπάτι αυτό. Όλοι μπορούν τώρα να δουν ότι το έργο του Θεού δεν συνάδει καθόλου με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων. Ο Θεός έχει κάνει τόσο πολύ έργο και έχει πει τόσο πολλά λόγια,
τα οποία δεν συνάδουν καθόλου με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Συνεπώς, οι άνθρωποι πρέπει
να έχουν την εμπιστοσύνη και τη θέληση να μπορούν να εμμένουν σε όσα έχουν ήδη δει και
όσα έχουν κερδίσει από τις εμπειρίες τους. Ό,τι κι αν κάνει ο Θεός μέσα στους ανθρώπους,
πρέπει να στηρίζουν όσα κατέχουν οι ίδιοι, να είναι ειλικρινείς ενώπιον του Θεού και να
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παραμένουν αφοσιωμένοι σ’ Εκείνον μέχρι τέλους. Αυτό είναι το καθήκον της ανθρωπότητας.
Οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Η πίστη στον Θεό απαιτεί
υπακοή σ’ Εκείνον και βίωση του έργου Του. Ο Θεός έχει κάνει τόσο πολύ έργο —θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι όλα αυτά είναι τελείωση, εξευγενισμός και ακόμα περισσότερο,
παίδευση για τους ανθρώπους. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένα βήμα στο έργο του Θεού που να
συνάδει με τις αντιλήψεις των ανθρώπων· αυτό που έχουν απολαύσει οι άνθρωποι είναι τα
σκληρά λόγια του Θεού. Όταν έρθει ο Θεός, οι άνθρωποι θα πρέπει να απολαύσουν την
μεγαλοπρέπεια και την οργή Του. Εντούτοις, όσο σκληρά κι αν είναι τα λόγια Του, έρχεται για
να σώσει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει στην τελείωση. Ως δημιουργήματα, οι
άνθρωποι θα πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που οφείλουν να εκπληρώσουν και να
παραμένουν ακλόνητοι στη μαρτυρία τους για τον Θεό εν μέσω του εξευγενισμού. Σε κάθε
δοκιμασία, θα πρέπει να στηρίζουν τη μαρτυρία που θα πρέπει να καταθέσουν και να το
κάνουν ηχηρά για χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό είναι νικητής. Όπως κι αν
σε εξευγενίζει ο Θεός, παραμένεις γεμάτος εμπιστοσύνη και δεν χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη
σου σ’ Αυτόν. Κάνεις ό,τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό ζητά ο Θεός απ’ τον άνθρωπο,
και η καρδιά του ανθρώπου θα πρέπει να μπορεί να επιστρέψει ολοκληρωτικά σ’ Εκείνον και
να στρέφεται σ’ Εκείνον κάθε στιγμή που περνά. Αυτός είναι νικητής. Εκείνοι στους οποίους
αναφέρεται ο Θεός ως «νικητές» είναι εκείνοι που εξακολουθούν να μπορούν να παραμείνουν
σταθεροί στη μαρτυρία τους και να διατηρούν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους στον
Θεό όταν είναι υπό την επιρροή του Σατανά και ενώ τελούν υπό την πολιορκία του Σατανά,
δηλαδή όταν βρίσκονται εν μέσω των δυνάμεων του σκότους. Αν εξακολουθείς να μπορείς να
διατηρείς την καρδιά σου αγνή ενώπιον του Θεού και να διατηρείς γνήσια αγάπη για τον Θεό
ό,τι κι αν γίνει, τότε παραμένεις σταθερός στη μαρτυρία σου ενώπιον του Θεού, και σ’ αυτό
αναφέρεται ο Θεός όταν μιλά για κάποιον που είναι «νικητής». Αν η επιδίωξή σου είναι
εξαιρετική όταν ο Θεός σε ευλογεί, αλλά οπισθοχωρείς χωρίς τις ευλογίες Του, είναι αυτό
αγνότητα; Εφόσον είσαι σίγουρος ότι αυτή η οδός είναι αληθινή, πρέπει να την ακολουθήσεις
μέχρι τέλους· πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό. Εφόσον έχεις δει ότι ο ίδιος
ο Θεός έχει έρθει στη γη για να σε οδηγήσει στην τελείωση, θα πρέπει να δώσεις την καρδιά
σου ολοκληρωτικά σ’ Αυτόν. Αν εξακολουθείς να μπορείς να Τον ακολουθήσεις, ό,τι κι αν
κάνει, ακόμη κι αν αποφασίσει ένα δυσμενές αποτέλεσμα για σένα στο τέλος, αυτό σημαίνει
να διατηρείς την αγνότητά σου ενώπιον του Θεού. Η προσφορά ενός άγιου πνευματικού
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σώματος και ενός αγνού παρθένου στον Θεό σημαίνει να διατηρείς ειλικρινή καρδιά ενώπιον
του Θεού. Για την ανθρωπότητα, η ειλικρίνεια είναι αγνότητα και το να είναι κανείς ικανός να
είναι ειλικρινής προς τον Θεό σημαίνει να διατηρεί την αγνότητα. Αυτό είναι που θα πρέπει
να κάνεις πράξη. Όταν οφείλεις να προσευχηθείς, προσευχήσου· όταν οφείλεις να
συμμετάσχεις σε συναθροίσεις συναναστροφής, κάν’ το· όταν οφείλεις να ψάλλεις ύμνους,
ψάλλε ύμνους· κι όταν οφείλεις να απαρνηθείς τη σάρκα, απαρνήσου τη σάρκα. Όταν
εκτελείς το καθήκον σου, μην το κάνεις όπως να ’ναι· όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με
δοκιμασίες, μείνε ακλόνητος. Αυτό σημαίνει αφοσίωση στον Θεό. Αν δεν τηρείς όσα θα
πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, τότε όλα τα προηγούμενα δεινά και οι αποφάσεις σου ήταν
μάταια.
Για κάθε στάδιο του έργου του Θεού, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να
συνεργάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός εξευγενίζει τους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουν
εμπιστοσύνη καθώς υφίστανται εξευγενισμούς. Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην
τελείωση, έτσι ώστε να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα οδηγηθούν στην τελείωση απ’ τον Θεό και
να είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τους εξευγενισμούς Του, να αντιμετωπιστούν και να
κλαδευτούν απ’ τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στους ανθρώπους για να τους
φέρει διαφώτιση και φώτιση, και για να τους κάνει να συνεργαστούν μαζί Του και να
ασκηθούν. Ο Θεός δεν μιλά κατά τη διάρκεια των εξευγενισμών. Δεν ακούγεται η φωνή Του,
αλλά υπάρχει ακόμη έργο που θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να διατηρήσεις
όσα ήδη έχεις, θα πρέπει να εξακολουθείς να μπορείς να προσεύχεσαι στον Θεό, να είσαι
κοντά στον Θεό και να παραμένεις σταθερός στη μαρτυρία σου ενώπιον του Θεού. Μ’ αυτόν
τον τρόπο, θα εκπληρώσεις το δικό σου καθήκον. Όλοι σας θα πρέπει να δείτε καθαρά από το
έργο του Θεού ότι οι δοκιμασίες Του όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την αγάπη των
ανθρώπων απαιτούν εκείνοι να προσεύχονται περισσότερο στον Θεό και να γεύονται τα λόγια
του Θεού ενώπιόν Του πιο συχνά. Αν ο Θεός σε διαφωτίσει και σε κάνει να κατανοήσεις το
θέλημά Του, κι όμως εσύ δεν το κάνεις πράξη, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Όταν κάνεις τα λόγια
του Θεού πράξη, θα πρέπει να εξακολουθείς να μπορείς να προσεύχεσαι σ’ Εκείνον και όταν
απολαμβάνεις τα λόγια Του, θα πρέπει να έρχεσαι ενώπιόν Του και να αναζητάς και να είσαι
γεμάτος εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν χωρίς να αποθαρρύνεσαι ή να είσαι ψυχρός στο παραμικρό.
Όσοι δεν κάνουν τα λόγια του Θεού πράξη είναι γεμάτοι ενέργεια κατά τη διάρκεια των
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συναθροίσεων, αλλά πέφτουν στο σκοτάδι όταν επιστρέφουν στο σπίτι. Υπάρχουν κάποιοι
που ούτε καν θέλουν να συναθροιστούν. Άρα πρέπει να δεις ξεκάθαρα ποιο είναι το καθήκον
που θα πρέπει να εκπληρώσουν οι άνθρωποι. Μπορεί να μην ξέρεις ποιο πραγματικά είναι το
θέλημα του Θεού, αλλά μπορείς να εκτελείς το καθήκον σου, μπορείς να προσεύχεσαι όταν θα
πρέπει, μπορείς να κάνεις την αλήθεια πράξη όταν θα πρέπει, και μπορείς να κάνεις όσα οι
άνθρωποι οφείλουν να κάνουν. Μπορείς να στηρίξεις το αρχικό σου όραμα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, θα είσαι περισσότερο σε θέση να αποδεχτείς το επόμενο βήμα του έργου του Θεού.
Είναι πρόβλημα αν δεν αναζητάς όταν ο Θεός εργάζεται κρυφά. Όταν μιλά και κηρύττει κατά
τη διάρκεια συναθροίσεων, ακούς με ενθουσιασμό, αλλά όταν δεν μιλά, δεν έχεις ενέργεια και
τραβιέσαι πίσω. Τι είδους άνθρωπος ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; Κάποιος που απλώς
ακολουθεί όπου πηγαίνει το κοπάδι. Δεν έχει στάση, μαρτυρία ούτε όραμα! Οι περισσότεροι
άνθρωποι είναι έτσι. Αν συνεχίσεις έτσι, μία μέρα, όταν θα συναντήσεις μια μεγάλη
δοκιμασία, θα πέσεις στην τιμωρία. Η τήρηση μιας στάσης είναι πολύ σημαντική κατά τη
διαδικασία της τελείωσης των ανθρώπων απ’ τον Θεό. Αν δεν αμφισβητείς ούτε ένα βήμα του
έργου του Θεού, αν εκπληρώνεις το καθήκον του ανθρώπου, αν τηρείς με ειλικρίνεια όσα ο
Θεός σού βάζει να κάνεις πράξη, δηλαδή θυμάσαι τις προτροπές του Θεού και, ό,τι κι αν κάνει
τώρα Αυτός, δεν ξεχνάς τις προτροπές Του, αν δεν αμφιβάλλεις για το έργο Του, διατηρείς τη
στάση σου, στηρίζεις τη μαρτυρία σου και νικάς σε κάθε βήμα του δρόμου, τότε στο τέλος θα
τελειωθείς από τον Θεό και θα γίνεις νικητής. Αν μπορέσεις να παραμείνεις σταθερός σε κάθε
βήμα των δοκιμασιών του Θεού και αν μπορέσεις να εξακολουθείς να παραμένεις σταθερός
ως το τέλος, τότε είσαι νικητής, είσαι κάποιος που έχει τελειωθεί απ’ τον Θεό. Αν δεν
μπορέσεις να παραμείνεις σταθερός κατά τις τωρινές σου δοκιμασίες, τότε στο μέλλον θα
γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Αν υποστείς μόνο έναν ασήμαντο αριθμό δεινών και δεν επιδιώκεις
την αλήθεια, τότε δεν θα κερδίσεις τίποτα στο τέλος. Θα βρεθείς με άδεια χέρια. Υπάρχουν
κάποιοι που παρατούν την επιδίωξή τους όταν βλέπουν ότι ο Θεός δεν μιλά, και η καρδιά τους
κομματιάζεται. Δεν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ανόητος; Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν
έχουν πραγματικότητα. Όταν ο Θεός μιλά, πάντοτε τρέχουν πέρα δώθε, φαίνονται
απασχολημένοι και ενθουσιασμένοι εξωτερικά, αλλά τώρα που Αυτός δεν μιλά, σταματούν
την αναζήτηση. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει μέλλον. Κατά τη διάρκεια των εξευγενισμών,
πρέπει να εισέλθεις με θετική προοπτική και να μάθεις τα διδάγματα που θα πρέπει να
μάθεις· όταν προσεύχεσαι στον Θεό και διαβάζεις τα λόγια Του, θα πρέπει να συγκρίνεις τη
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δική σου κατάσταση μ’ αυτά, να ανακαλύπτεις τα ελαττώματά σου και να καταλαβαίνεις ότι
έχεις ακόμα πολλά διδάγματα να μάθεις. Με όσο περισσότερη ειλικρίνεια αναζητάς καθώς
υφίστασαι εξευγενισμούς, τόσο περισσότερο θα ανακαλύπτεις ότι είσαι ανεπαρκής. Όταν
βιώνεις εξευγενισμούς, υπάρχουν πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζεις· δεν μπορείς να τα δεις
καθαρά, παραπονιέσαι, αποκαλύπτεις την ίδια τη σάρκα σου —μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσεις να ανακαλύψεις ότι έχεις υπερβολικά πολλές διεφθαρμένες διαθέσεις μέσα σου.
Οι άνθρωποι στερούνται επιπέδου και υπολείπονται των προδιαγραφών του Θεού και
στο μέλλον ίσως έχουν ακόμη περισσότερο ανάγκη την εμπιστοσύνη για να διαβούν αυτό το
μονοπάτι. Το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες απαιτεί τεράστια εμπιστοσύνη —ακόμη
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απ’ αυτή του Ιώβ. Χωρίς εμπιστοσύνη, οι άνθρωποι δεν θα
μπορέσουν να συνεχίσουν να κερδίζουν εμπειρίες ούτε θα μπορέσουν να οδηγηθούν στην
τελείωση απ’ τον Θεό. Όταν έρθει η ημέρα των μεγάλων δοκιμασιών, θα υπάρξουν άνθρωποι
που θα αφήσουν τις εκκλησίες —κάποιοι εδώ, κάποιοι εκεί. Θα υπάρξουν κάποιοι που τα
είχαν πάει καλά στην επιδίωξή τους στο παρελθόν και δεν θα είναι ξεκάθαρο γιατί δεν
πιστεύουν πια. Πολλά πράγματα θα συμβούν που δεν θα τα κατανοείς και ο Θεός δεν θα
αποκαλύπτει σημεία και τέρατα ούτε θα κάνει οτιδήποτε υπερφυσικό. Αυτό γίνεται για να δει
αν μπορείς να παραμένεις σταθερός —ο Θεός χρησιμοποιεί γεγονότα για να εξευγενίσει τους
ανθρώπους. Δεν έχεις υποφέρει ακόμη πολλά. Στο μέλλον, όταν θα έρθουν μεγάλες
δοκιμασίες, σε κάποια μέρη ούτε άνθρωπος δεν θα μείνει στην εκκλησία, και εκείνοι με τους
οποίους έχεις καλή σχέση θα φύγουν και θα εγκαταλείψουν την πίστη τους. Θα μπορέσεις
τότε να παραμείνεις σταθερός; Μέχρι στιγμής, οι δοκιμασίες που έχεις αντιμετωπίσει είναι
ασήμαντες και πιθανόν μόλις που μπόρεσες να τις αντέξεις. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει
εξευγενισμό και τελείωση μόνο μέσω του λόγου. Στο επόμενο στάδιο, θα έρθουν επάνω σου
τα γεγονότα για να σε εξευγενίσουν και τότε θα βρεθείς εν μέσω κινδύνου. Μόλις τα
πράγματα δυσκολέψουν πολύ, ο Θεός θα σε συμβουλεύσει να βιαστείς και να φύγεις, και οι
θρήσκοι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να σε δελεάσουν να πας μαζί τους. Αυτό γίνεται για να
φανεί αν μπορείς να συνεχίσεις στο μονοπάτι και όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν
δοκιμασίες. Οι τωρινές δοκιμασίες είναι ασήμαντες, αλλά θα έρθει η ημέρα που θα υπάρξουν
κάποια σπίτια όπου οι γονείς δεν θα πιστεύουν πλέον και κάποια όπου τα παιδιά δεν θα
πιστεύουν πλέον. Θα μπορέσεις να συνεχίσεις; Όσο πιο μακριά πας, τόσο πιο μεγάλες θα
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γίνονται οι δοκιμασίες σου. Ο Θεός επιτελεί το έργο Του για τον εξευγενισμό των ανθρώπων
σύμφωνα με τις ανάγκες και το ανάστημά τους. Κατά τη διάρκεια του σταδίου κατά το οποίο
ο Θεός οδηγεί την ανθρωπότητα στην τελείωση, δεν είναι δυνατόν ο αριθμός των ανθρώπων
να συνεχίσει να αυξάνεται —μόνο θα μειώνεται. Μόνο μέσω αυτών των εξευγενισμών θα
μπορέσουν οι άνθρωποι να τελειωθούν. Αντιμετώπιση, πειθαρχία, δοκιμή, παίδευση, κατάρα
—μπορείς να τα αντέξεις όλα αυτά; Όταν βλέπεις μια εκκλησία σε μια ιδιαίτερα καλή
κατάσταση, όπου οι αδελφές και οι αδελφοί αναζητούν όλοι με μεγάλη ενεργητικότητα, εσύ ο
ίδιος παίρνεις κουράγιο. Όταν έρθει η ημέρα που όλοι θα έχουν φύγει, κάποιοι από αυτούς
δεν θα πιστεύουν πλέον, κάποιοι θα έχουν φύγει για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση ή να
παντρευτούν και κάποιοι θα έχουν προσχωρήσει στη θρησκεία, θα μπορέσεις τότε να
παραμείνεις σταθερός; Θα μπορέσεις να παραμείνεις ανεπηρέαστος μέσα σου; Η τελείωση
της ανθρωπότητας απ’ τον Θεό δεν είναι τόσο απλό πράγμα! Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλά
πράγματα για να εξευγενίσει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά ως μεθόδους,
αλλά σύμφωνα με την αρχική πρόθεση του Θεού αυτά σε καμιά περίπτωση δεν είναι μέθοδοι,
αλλά γεγονότα. Στο τέλος, όταν Αυτός θα έχει εξευγενίσει τους ανθρώπους έως έναν
συγκεκριμένο βαθμό και δεν θα έχουν πλέον κανένα παράπονο, το στάδιο αυτό του έργου Του
θα έχει ολοκληρωθεί. Το μεγάλο έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να σε οδηγήσει στην
τελείωση και όταν δεν εργάζεται και κρύβεται, το κάνει ακόμη περισσότερο με σκοπό την
τελείωσή σου και, μ’ αυτόν τον τρόπο ειδικότερα, μπορεί να φανεί αν οι άνθρωποι έχουν
αγάπη για τον Θεό, αν έχουν πραγματική εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν. Όταν ο Θεός μιλά με απλό
τρόπο, δεν χρειάζεται να ερευνάς· μόνο όταν είναι κρυμμένος χρειάζεται να ερευνάς και να
βρεις τον δρόμο σου ψαχουλεύοντας. Θα πρέπει να μπορείς να εκπληρώσεις το καθήκον σου
ως δημιούργημα, και όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμά σου στο μέλλον και ο προορισμός σου,
θα πρέπει να μπορείς να επιδιώκεις τη γνώση και την αγάπη για τον Θεό κατά τη διάρκεια
των χρόνων που είσαι ζωντανός και, όπως κι αν σου συμπεριφέρεται ο Θεός, θα πρέπει να
μπορείς να μην παραπονιέσαι. Υπάρχει ένας όρος για να εργαστεί το Άγιο Πνεύμα μέσα
στους ανθρώπους. Πρέπει να διψούν και να αναζητούν και να μην είναι απρόθυμοι ή να
αμφισβητούν τις πράξεις του Θεού, και πρέπει να μπορούν να τηρήσουν το καθήκον τους ανά
πάσα στιγμή. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κερδίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε
βήμα του έργου του Θεού, εκείνο που απαιτείται από την ανθρωπότητα είναι τεράστια
εμπιστοσύνη και αναζήτηση ενώπιον του Θεού —μόνο διαμέσου της εμπειρίας μπορούν οι
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άνθρωποι να ανακαλύψουν πόσο αγαπητός είναι ο Θεός και πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα
μέσα στους ανθρώπους. Αν δεν έχεις εμπειρίες, αν δεν βρεις τον δρόμο σου ψαχουλεύοντας
μέσω αυτών, αν δεν αναζητήσεις, τότε δεν θα κερδίσεις τίποτα. Πρέπει να βρεις τον δρόμο
σου ψαχουλεύοντας μέσα από τις εμπειρίες σου και μόνο διαμέσου των εμπειριών σου θα
μπορέσεις να δεις τις πράξεις του Θεού και να αναγνωρίσεις πόσο θαυμάσιος και
ακατάληπτος είναι.

Είσαι κάποιος που έχει έρθει στη ζωή;
Μόνο όταν αποτινάξεις τις διεφθαρμένες σου διαθέσεις και καταφέρεις να βιώσεις την
κανονική ανθρώπινη φύση, θα έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Παρόλο που δεν θα είσαι σε
θέση να προφητεύεις ή να μιλάς για άλλα μυστήρια, θα βιώνεις και θα αποκαλύπτεις την
εικόνα ενός ανθρώπου. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και στη συνέχεια ο άνθρωπος
διεφθάρη από τον Σατανά, και η διαφθορά αυτή έχει μετατρέψει τους ανθρώπους σε «νεκρά
σώματα» —κι έτσι, αφότου αλλάξεις, θα είσαι διαφορετικός από τα νεκρά αυτά σώματα. Τα
λόγια του Θεού είναι εκείνα που δίνουν ζωή στο πνεύμα των ανθρώπων και τους κάνουν να
αναγεννηθούν, και όταν τα πνεύματα των ανθρώπων αναγεννηθούν, τότε θα έχουν
ζωντανέψει. Η λέξη «νεκροί» αναφέρεται στα πτώματα που δεν έχουν πνεύμα, σε ανθρώπους
που το πνεύμα μέσα τους έχει πεθάνει. Όταν δίνεται ζωή στα πνεύματα των ανθρώπων, τότε
εκείνα ζωντανεύουν. Οι άγιοι για τους οποίους έγινε αναφορά πριν, είναι άνθρωποι που έχουν
ζωντανέψει, άνθρωποι που ήταν υπό την επιρροή του Σατανά, αλλά τον νίκησαν. Οι εκλεκτοί
άνθρωποι της Κίνας έχουν υποστεί τον βάναυσο και απάνθρωπο διωγμό και την απάτη του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, που τους άφησε πνευματικά συντετριμμένους και χωρίς το
ελάχιστο κουράγιο για ζωή. Έτσι, η αφύπνιση των πνευμάτων τους πρέπει να ξεκινήσει με την
ουσία τους: λίγο-λίγο, στην ουσία τους, το πνεύμα τους πρέπει να αφυπνιστεί. Όταν, κάποια
μέρα, ζωντανέψουν, δεν θα υπάρχουν πλέον εμπόδια και όλα θα βαίνουν ομαλώς. Προς το
παρόν, αυτό παραμένει ακατόρθωτο. Η ζωή των περισσότερων ανθρώπων περιέχει σε μεγάλο
βαθμό την πνοή του θανάτου. Είναι σκεπασμένοι με μία αύρα θανάτου και έχουν πολλές
ελλείψεις. Τα λόγια ορισμένων ανθρώπων ενέχουν θάνατο, οι πράξεις τους ενέχουν θάνατο
και σχεδόν όλα όσα ζουν είναι θάνατος. Αν, σήμερα, οι άνθρωποι καταθέσουν δημόσια τη
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μαρτυρία τους για τον Θεό, τότε το έργο αυτό θα αποτύχει, διότι δεν έχουν ακόμη ζωντανέψει
και υπάρχουν πολλοί νεκροί ανάμεσά σας. Σήμερα, μερικοί ρωτούν γιατί ο Θεός δεν δείχνει
κάποια σημεία ή θαύματα ώστε να μπορεί γρήγορα να διαδώσει το έργο Του στους Εθνικούς.
Οι νεκροί δεν μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό. Μόνο οι ζωντανοί μπορούν,
αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι νεκροί, πάρα πολλοί από αυτούς ζουν στο
κλουβί του θανάτου, ζουν υπό την επιρροή του Σατανά και δεν μπορούν να νικήσουν —
επομένως, πώς μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό; Πώς μπορούν να διαδώσουν
το έργο του ευαγγελίου;
Όσοι ζουν υπό την επιρροή του σκότους είναι εκείνοι που ζουν εν μέσω του θανάτου,
είναι εκείνοι που είναι κυριευμένοι από τον Σατανά. Χωρίς τη σωτηρία του Θεού, την κρίση
και το παίδεμά Του, οι άνθρωποι είναι ανήμποροι να ξεφύγουν από την επιρροή του θανάτου,
δεν μπορούν να γίνουν ζωντανοί. Αυτοί οι νεκροί δεν μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία για
τον Θεό ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ τον Θεό, πόσο μάλλον να εισέλθουν στο
βασίλειό Του. Ο Θεός θέλει τη μαρτυρία των ζωντανών, όχι των νεκρών και ζητά να
εργαστούν για Εκείνον οι ζωντανοί, όχι οι νεκροί. Οι «νεκροί» είναι εκείνοι που αντιστέκονται
και επαναστατούν ενάντια στον Θεό, εκείνοι που είναι μουδιασμένοι στο πνεύμα και δεν
κατανοούν τα λόγια του Θεού. Είναι εκείνοι που δεν βάζουν την αλήθεια σε εφαρμογή και δεν
έχουν την παραμικρή αφοσίωση στον Θεό, καθώς και εκείνοι που ζουν υπό την κυριαρχία του
Σατανά και τους οποίους εκείνος εκμεταλλεύεται. Οι νεκροί αποκαλύπτονται από την
αντίστασή τους στην αλήθεια, από την επανάστασή τους απέναντι στον Θεό και όντας
ασήμαντοι, άξιοι περιφρόνησης, κακόβουλοι, κτηνώδεις, ανειλικρινείς και ύπουλοι. Παρόλο
που τέτοιοι άνθρωποι τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, είναι ανίκανοι να ζήσουν τα λόγια
του Θεού. Ζουν, αλλά είναι νεκροί που περπατούν, είναι πτώματα με πνοή. Οι νεκροί είναι
παντελώς ανίκανοι να ικανοποιήσουν τον Θεό, πόσο μάλλον να υπακούσουν σ’ Εκείνον
ολοκληρωτικά. Μπορούν μόνο να Τον εξαπατούν, να Τον βλασφημούν και να Τον προδίδουν,
και όλη η ζωή τους αποκαλύπτει τη φύση του Σατανά. Αν οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν
ζωντανά πλάσματα, να καταθέσουν τη μαρτυρία τους για τον Θεό και να λάβουν την έγκρισή
Του, πρέπει να αποδεχτούν τη σωτηρία Του, να υποταχθούν πρόθυμα στην κρίση και στην
παίδευσή Του και να αποδεχτούν πρόθυμα το κλάδεμα και την αντιμετώπιση του Θεού. Μόνο
τότε θα μπορέσουν να βάλουν σε εφαρμογή όλες τις αλήθειες που απαιτούνται απ’ τον Θεό
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και μόνο τότε θα κερδίσουν τη σωτηρία του Θεού και θα γίνουν αληθινά ζωντανοί. Οι
ζωντανοί έχουν σωθεί απ’ τον Θεό, έχουν κριθεί και έχουν παιδευτεί απ’ τον Θεό, είναι
πρόθυμοι να αφιερώσουν τον εαυτό τους και χαρούμενοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για τον
Θεό, πρόθυμα θα αφιέρωναν όλη τους τη ζωή στον Θεό. Μόνο όταν οι ζωντανοί γίνουν
μάρτυρες για τον Θεό μπορεί ο Σατανάς να ντροπιαστεί. Μόνο οι ζωντανοί μπορούν να
διαδώσουν το ευαγγελικό έργο του Θεού, μόνο τους ζωντανούς επιθυμεί η καρδιά του Θεού
και μόνο οι ζωντανοί είναι πραγματικοί άνθρωποι. Αρχικά, ο άνθρωπος που δημιούργησε ο
Θεός ήταν ζωντανός, αλλά λόγω της διαφθοράς από τον Σατανά, ο άνθρωπος ζει μέσα στο
θάνατο και υπό την επιρροή του Σατανά και, επομένως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει οι
νεκροί που είναι χωρίς πνεύμα, έχουν γίνει εχθροί που αντιστρατεύονται τον Θεό, έχουν γίνει
εργαλεία του Σατανά και αιχμάλωτοι του Σατανά. Όλοι οι ζωντανοί άνθρωποι που
δημιουργήθηκαν απ’ τον Θεό έχουν γίνει νεκροί κι επομένως ο Θεός έχασε τη μαρτυρία Του κι
έχασε την ανθρωπότητά Του, που ο ίδιος δημιούργησε και είναι το μοναδικό πράγμα που έχει
την πνοή Του. Αν ο Θεός είναι να πάρει πίσω τη μαρτυρία Του και να πάρει πίσω όσους έχουν
φτιαχτεί από το δικό Του χέρι, οι οποίοι όμως έχουν γίνει αιχμάλωτοι του Σατανά, πρέπει να
τους αναστήσει, ώστε να γίνουν ζωντανά όντα, και να τους ανακτήσει ώστε να ζουν στο φως
Του. Οι νεκροί είναι εκείνοι που δεν έχουν πνεύμα, όσοι είναι μουδιασμένοι στο έπακρο και
όσοι αντιστρατεύονται τον Θεό. Επιπλέον, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Οι
άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να υπακούσουν τον Θεό. Μόνο
επαναστατούν εναντίον Του και Τον αντιστρατεύονται και δεν έχουν την παραμικρή
αφοσίωση στον Θεό. Οι ζωντανοί είναι εκείνοι των οποίων τα πνεύματα έχουν αναγεννηθεί,
που υπακούουν τον Θεό και που είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Κατέχουν την αλήθεια και τη
μαρτυρία και μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι ευχάριστοι στον Θεό μέσα στον οίκο Του. Ο Θεός
σώζει όσους έχουν έρθει στη ζωή, όσους μπορούν να δουν τη σωτηρία του Θεού, όσους είναι
αφοσιωμένοι στον Θεό και πρόθυμοι να αναζητήσουν το θέλημά Του. Σώζει όσους πιστεύουν
στην ενσάρκωση του Θεού και στην εμφάνισή Του. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να έρθουν
στη ζωή, άλλοι όχι. Εξαρτάται από το αν η φύση τους μπορεί να σωθεί ή όχι. Πολλοί έχουν
ακούσει πολλά λόγια του Θεού, ωστόσο δεν κατανοούν το θέλημά Του. Έχουν ακούσει πολλά
λόγια του Θεού, αλλά είναι ακόμη ανίκανοι να τα κάνουν πράξη. Είναι ανίκανοι να ζήσουν την
όποια αλήθεια και επίσης ηθελημένα επεμβαίνουν στο έργο του Θεού. Είναι ανίκανοι να
πράξουν το οποιοδήποτε έργο για τον Θεό, δεν μπορούν να αφιερώσουν τίποτα σ’ Εκείνον κι
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επίσης ξοδεύουν κρυφά τα χρήματα της εκκλησίας και τρώνε στον οίκο του Θεού δωρεάν. Οι
άνθρωποι αυτοί είναι νεκροί και δεν θα σωθούν. Ο Θεός σώζει όλους όσοι είναι εν μέσω του
έργου Του, αλλά υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν μπορεί να λάβει τη σωτηρία Του·
μόνο ένας μικρός αριθμός ανθρώπων μπορεί να λάβει τη σωτηρία Του. Ο λόγος είναι ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν καταστεί νεκροί,
και είναι πέραν σωτηρίας· έχουν πέσει ολότελα θύματα εκμετάλλευσης απ’ τον Σατανά και
από τη φύση τους είναι πολύ μοχθηροί. Κι ούτε μπόρεσαν αυτοί οι λίγοι να υπακούσουν
πλήρως στον Θεό. Δεν ήταν εκείνοι που ήταν απόλυτα πιστοί στον Θεό εξαρχής ή είχαν
εξαρχής την υπέρτατη αγάπη για τον Θεό. Αντίθετα, έγιναν υπάκουοι στον Θεό λόγω του
έργου της κατάκτησής Του. Βλέπουν τον Θεό εξαιτίας της υπέρτατης αγάπης Του. Υπάρχουν
αλλαγές στη διάθεσή τους λόγω της δίκαιης διάθεσης του Θεού και γνώρισαν τον Θεό εξαιτίας
του έργου Του που είναι και πραγματικό και φυσιολογικό. Χωρίς το έργο αυτό του Θεού, όσο
καλοί κι αν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα ανήκαν ακόμη στον Σατανά, στον θάνατο. Θα ήταν
ακόμη νεκροί. Το γεγονός ότι σήμερα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να λάβουν τη σωτηρία του
Θεού οφείλεται μονάχα στην προθυμία τους να συνεργαστούν με τον Θεό.
Λόγω της αφοσίωσής τους στον Θεό, ο Θεός θα κερδίσει τους ζωντανούς και θα ζουν εν
μέσω των υποσχέσεών Του, ενώ εξαιτίας της αντίστασής τους στον Θεό, οι νεκροί θα είναι
αντικείμενο απέχθειας και απόρριψης απ’ τον Θεό και θα ζουν εν μέσω της τιμωρίας και της
κατάρας Του. Τέτοια είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού και δεν δύναται να αλλαχτεί από
κανέναν. Λόγω της δικής τους αναζήτησης, οι άνθρωποι δέχονται την έγκριση του Θεού και
ζουν στο φως. Λόγω των πανούργων σχεδίων τους, οι άνθρωποι είναι καταραμένοι απ’ τον
Θεό και καταλήγουν στην τιμωρία. Λόγω των παραβάσεών τους, οι άνθρωποι τιμωρούνται απ’
τον Θεό και λόγω της αναζήτησης και της αφοσίωσής τους, δέχονται τις ευλογίες Του. Ο Θεός
είναι δίκαιος: ευλογεί τους ζωντανούς και καταριέται τους νεκρούς, ώστε να είναι πάντοτε εν
μέσω θανάτου και να μη ζουν ποτέ στο φως του Θεού. Ο Θεός θα πάρει τους ζωντανούς στη
βασιλεία Του. Θα πάρει τους ζωντανούς στις ευλογίες Του για να είναι μαζί Του για πάντα. Θα
ρίξει τους νεκρούς στον αιώνιο θάνατο. Θα είναι αντικείμενο της καταστροφής Του και θα
ανήκουν για πάντα στον Σατανά. Ο Θεός δεν συμπεριφέρεται άδικα σε κανέναν. Όλοι όσοι
αναζητούν αληθινά τον Θεό θα παραμείνουν σίγουρα στον οίκο Του, ενώ όλοι όσοι είναι
ανυπάκουοι προς Αυτόν και μη συμβατοί μαζί Του θα ζήσουν σίγουρα στην τιμωρία Του. Ίσως
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δεν είσαι σίγουρος για το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά κάποια μέρα, η ενσάρκωση του
Θεού δεν θα καθορίζει άμεσα το τέλος του ανθρώπου. Αντίθετα, το Πνεύμα Του θα καθορίζει
τον προορισμό του ανθρώπου και τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν ότι η ενσάρκωση του Θεού
και το Πνεύμα Του είναι ένα, ότι η ενσάρκωση Του δεν μπορεί να κάνει λάθος και ότι το
Πνεύμα Του είναι ακόμη περισσότερο ανίκανο να διαπράξει λάθος. Στο τέλος, θα πάρει
σίγουρα στη βασιλεία Του όσους έχουν έρθει στη ζωή, ούτε έναν παραπάνω ούτε έναν
λιγότερο και οι νεκροί που δεν έχουν έρθει στη ζωή θα ριχθούν στη σπηλιά του Σατανά.

Το να έχετε μια αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε
εχθρικοί προς τον Θεό
Έπειτα από χιλιάδες χρόνια διαφθοράς, ο άνθρωπος έχει γίνει αναίσθητος και
αργόστροφος, ένας δαίμονας που εναντιώνεται στον Θεό, σε σημείο που η επαναστατικότητα
του ανθρώπου ενάντια στον Θεό έχει καταγραφεί σε ιστορικά βιβλία, και ακόμα κι ο ίδιος ο
άνθρωπος δεν είναι σε θέση να δώσει μια πλήρη εικόνα της αντιδραστικής συμπεριφοράς του
—διότι τον άνθρωπο τον έχει διαφθείρει βαθιά ο Σατανάς, τον έχει παρασύρει και ο
άνθρωπος δεν ξέρει πού να στραφεί. Ακόμα και σήμερα, ο άνθρωπος εξακολουθεί να προδίδει
τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό Τον προδίδει, και όταν δεν Τον βλέπει κάνει το
ίδιο. Ακόμη, υπάρχουν κι εκείνοι που έχοντας γίνει μάρτυρες των καταρών του Θεού και της
οργής Του, συνεχίζουν και Τον προδίδουν. Και έτσι λέω πως η σύνεση του ανθρώπου έχει
χάσει την αρχική της λειτουργία και πως το ίδιο συνέβη και στη συνείδηση του. Ο άνθρωπος
που αντικρίζω είναι ένα κτήνος σε ανθρώπινη μορφή, είναι ένα δηλητηριώδες φίδι και όσο
αξιοθρήνητος κι αν προσπαθεί να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια Μου, ποτέ δεν θα είμαι
ελεήμων προς αυτόν διότι ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ του μαύρου και
του άσπρου, την διαφορά μεταξύ αλήθειας και μη αλήθειας. Η λογική του ανθρώπου είναι
τόσο μουδιασμένη, κι όμως προσπαθεί ακόμη να κερδίσει ευλογίες· η ανθρώπινη φύση του
είναι τόσο ποταπή, κι όμως ακόμα επιθυμεί να αποκτήσει την κυριαρχία ενός βασιλιά. Με
τέτοια λογική, ποιανού βασιλιάς θα μπορούσε να είναι; Πώς θα μπορούσε με τέτοια
ανθρώπινη φύση να καθίσει σε θρόνο; Ο άνθρωπος πραγματικά δεν έχει καμία ντροπή! Είναι
ένας αλαζονικός αχρείος! Σε όσους από εσάς επιθυμείτε να κερδίσετε ευλογίες, προτείνω
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πρώτα να κοιτάξετε σε έναν καθρέφτη τη δική σας άσχημη αντανάκλαση —εσύ έχεις ό, τι
χρειάζεται για να γίνεις βασιλιάς; Έχεις το πρόσωπο κάποιου που μπορεί να κερδίσει
ευλογίες; Δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή αλλαγή στη διάθεσή σου και δεν έχεις εφαρμόσει
καμία από τις αλήθειες στην πράξη, κι όμως συνεχίζεις να ελπίζεις για ένα υπέροχο αύριο.
Πλανάσαι! Έχοντας γεννηθεί σε τόσο βρόμικη γη, ο άνθρωπος έχει σημαδευτεί σοβαρά από
την κοινωνία, έχει επηρεαστεί από φεουδαρχική δεοντολογία και έχει διδαχτεί σε «ιδρύματα
υψηλής μόρφωσης». Ο οπισθοδρομικός τρόπος σκέψης, η διεφθαρμένη ηθική, η μοχθηρή
άποψη ζωής, η ελεεινή φιλοσοφία για τη ζωή, η απολύτως ανάξια ύπαρξη κι ο διεφθαρμένος
τρόπος ζωής και τα έθιμα, όλα έχουν εισβάλει βαθιά στην καρδιά του ανθρώπου και
επιτίθενται άγρια και υπονομεύουν τη συνείδησή του. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος έχει
απομακρυνθεί περισσότερο από τον Θεό και Του εναντιώνεται ακόμη περισσότερο. Ημέρα με
την ημέρα, η διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο μοχθηρή και δεν υπάρχει ούτε ένας
που πρόθυμα θα εγκαταλείψει τα πάντα για τον Θεό, ούτε ένας που πρόθυμα θα υπακούσει
Εκείνον και, επιπλέον, ούτε ένας που θα αναζητήσει πρόθυμα την εμφάνιση Του. Αντίθετα,
υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά, ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επιδιώκει
την απόλαυση, παραδίδοντας τον εαυτό του στη διαφθορά της σάρκας στη γη της λάσπης.
Ακόμη κι όταν ακούν την αλήθεια, εκείνοι που ζουν στο σκότος δεν σκέφτονται να την
εφαρμόσουν στην πράξη, και ούτε τείνουν να αναζητήσουν τον Θεό, ακόμη και αν έχουν
αντικρίσει την εμφάνιση Του. Πώς θα μπορούσε μια τόσο διεφθαρμένη ανθρωπότητα να έχει
οποιαδήποτε ευκαιρία για σωτηρία; Πώς θα μπορούσε μια τόσο παρηκμασμένη ανθρωπότητα
να ζήσει στο φως;
Η διάθεση του ανθρώπου πρέπει να μεταβληθεί ξεκινώντας από τη γνώση της υπόστασής
του και μέσω αλλαγών στη σκέψη, τη φύση και τις διανοητικές του προοπτικές μέσα από
θεμελιώδεις αλλαγές. Μονάχα έτσι θα επιτευχθούν πραγματικές αλλαγές στη διάθεση του
ανθρώπου. Η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου πηγάζει από το ότι ο Σατανάς έχει
ποδοπατήσει και δηλητηριάσει την ύπαρξή του, από την ανήκουστη βλάβη που έχει
προξενήσει ο Σατανάς στη σκέψη του, στην ηθική του, στην αντίληψη και τη λογική του.
Ακριβώς επειδή αυτά τα βασικά πράγματα του ανθρώπου τα έχει διαφθείρει ο Σατανάς και
είναι τελείως διαφορετικά από το πώς ήταν όταν ο Θεός τα δημιούργησε αρχικά,
εναντιώνεται ο άνθρωπος στον Θεό και δεν καταλαβαίνει την αλήθεια. Έτσι, οι αλλαγές στη
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διάθεση του ανθρώπου θα πρέπει να ξεκινήσουν με αλλαγή στη σκέψη, τη λογική και την
αντίληψη του, οι οποίες θα αλλάξουν τη γνώση του για τον Θεό και τη γνώση του για την
αλήθεια. Εκείνοι που γεννήθηκαν στην πιο βαθιά διεφθαρμένη χώρα από όλες, έχουν ακόμη
μεγαλύτερη άγνοια του τί είναι ο Θεός, ή του τί σημαίνει να πιστεύεις σε Εκείνον. Όσο
περισσότερο διεφθαρμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο γνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού
και τόσο φτωχότερη είναι η λογική κι η αντίληψή τους. Η πηγή της αντίθεσης και της
παρακοής ενάντια στον Θεό είναι η διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά. Επειδή έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά, η συνείδηση του ανθρώπου έχει αναισθητοποιηθεί, έχει γίνει
ανήθικος, οι σκέψεις του έχουν εκφυλιστεί κι έχει αποκτήσει μια οπισθοδρομική διανοητική
στάση. Πριν τον διαφθείρει ο Σατανάς, ο άνθρωπος ακολουθούσε τον Θεό και υπάκουε στα
λόγια Του με φυσικό τρόπο, αφού τα είχε ακούσει. Είχε σωστή λογική και συνείδηση και
κανονική ανθρώπινη φύση. Αφού τον διέφθειρε ο Σατανάς, η αρχική του λογική, συνείδηση
και η ανθρώπινη φύση του θόλωσαν και καταστράφηκαν από τον Σατανά. Επομένως, έχασε
την υπακοή του και την αγάπη του προς τον Θεό. Η λογική του ανθρώπου άρχισε να
αποκλίνει, η διάθεσή του έγινε σαν αυτή των ζώων και η παρακοή του προς τον Θεό έγινε
συχνότερη και πιο σοβαρή. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν το ξέρει και ούτε το αναγνωρίζει αυτό,
απλώς εναντιώνεται και επαναστατεί τυφλά. Η αποκάλυψη της διάθεσης του ανθρώπου είναι
η έκφραση της λογικής, της αντίληψης και της συνείδησής του, και επειδή η σύνεση και η
αντίληψή του έχουν ασθενήσει και η συνείδησή του έχει θολώσει υπερβολικά, η διάθεσή του
εναντιώνεται στον Θεό. Αν η λογική και η αντίληψη του ανθρώπου δεν μπορούν να αλλάξουν,
τότε δεν τίθεται θέμα για αλλαγές στη διάθεσή του, όσο και το αν τον επιθυμεί η καρδιά του
Θεού. Εάν η λογική του ανθρώπου είναι αδύναμη, τότε δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Θεό και
δεν είναι κατάλληλος για χρήση από τον Θεό. Η «κανονική λογική» αναφέρεται στην υπακοή
και στην πίστη στον Θεό, στη λαχτάρα για τον Θεό, στο να είσαι απόλυτος προς τον Θεό και
στο να έχεις συνείδηση απέναντί Του. Αναφέρεται στο να είσαι ψυχή τε και σώματι δοσμένος
στον Θεό και να μην Του εναντιώνεσαι σκόπιμα. Εκείνοι που η σύνεσή τους αποκλίνει, δεν
είναι έτσι. Από τότε που ο άνθρωπος διαφθάρηκε από τον Σατανά, έχει δημιουργήσει
αντιλήψεις για τον Θεό και δεν έχει καμία πίστη ή λαχτάρα για Εκείνον, όπως και καθόλου
συνείδηση προς τον Θεό. Σκόπιμα εναντιώνεται και κατακρίνει τον Θεό και, επιπλέον,
εκτοξεύει ύβρεις κατ’ Αυτού πίσω από την πλάτη Του. Σαφώς γνωρίζει ότι είναι ο Θεός κι
όμως εξακολουθεί να Τον κατακρίνει πίσω από την πλάτη Του, δεν έχει καμία πρόθεση να
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Τον υπακούει και απλώς απαιτεί και ζητά τυφλά. Τέτοιοι άνθρωποι —άνθρωποι που η λογική
τους αποκλίνει— δεν είναι ικανοί να γνωρίζουν την ίδια τους την ανήκουστη συμπεριφορά ή
να μετανιώνουν για την αντιδραστικότητα τους. Εάν οι άνθρωποι είναι ικανοί να γνωρίσουν
τον εαυτό τους, τότε έχουν αποκτήσει και πάλι κάποια από τη λογική τους· όσο περισσότερο
επαναστατούν ενάντια στον Θεό αλλά δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους, τόσο πιο επιβαρυμένη
είναι η λογική τους.
Η πηγή της αποκάλυψης της διεφθαρμένης υπόστασης του ανθρώπου δεν είναι τίποτε
παραπάνω από τη θολωμένη του συνείδηση, την κακόβουλη φύση του και την αδύναμη
λογική του· εάν η συνείδηση κι η λογική του μπορούν να ξαναγίνουν φυσιολογικές, τότε θα
γίνει κατάλληλος για χρήση από τον Θεό. Απλά και μόνο επειδή η συνείδηση του ανθρώπου
ήταν πάντοτε αναισθητοποιημένη, η λογική του ποτέ δεν υπήρξε σωστή και θολώνει ολοένα
και περισσότερο, ο άνθρωπος επαναστατεί ολοένα και περισσότερο εναντίον του Θεού, σε
σημείο που σταύρωσε τον Ιησού, αρνήθηκε στον ενσαρκωμένο Θεό των εσχάτων ημερών την
είσοδο στο σπίτι του και καταδικάζει τη σάρκα του Θεού, την οποία θεωρεί ασήμαντη. Εάν ο
άνθρωπος είχε έστω και λίγη ανθρωπιά, δεν θα ήταν τόσο σκληρός απέναντι στον
ενσαρκωμένο Θεό· εάν είχε έστω και λίγη λογική, δεν θα ήταν τόσο μοχθηρός
αντιμετωπίζοντας τη σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού· αν είχε λίγη συνείδηση, δεν θα ήταν
τόσο «ευγνώμων» προς τον ενσαρκωμένο Θεό με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος ζει στην
εποχή που ο Θεός έχει αποκτήσει σάρκα και οστά, ωστόσο είναι ανίκανος να ευχαριστήσει
τον Θεό για την τόσο καλή ευκαιρία που του παρέχει, και αντ’ αυτού, καταριέται τον ερχομό
Του ή αγνοεί τελείως το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού και φαινομενικά είναι εναντίον
του γεγονότος αυτού και το έχει βαρεθεί. Ασχέτως με τον τρόπο που ο άνθρωπος
αντιμετωπίζει τον ερχομό Του, ο Θεός, εν συντομία, συνεχίζει πάντοτε το έργο Του
υπομονετικά —παρόλο που ο άνθρωπος δεν Τον καλοδέχθηκε και έχει τυφλές απαιτήσεις από
Εκείνον. Η διάθεση του ανθρώπου έχει γίνει εξαιρετικά μοχθηρή, η λογική του έχει
αναισθητοποιηθεί φοβερά και η συνείδησή του έχει ποδοπατηθεί από τον Σατανά κι εδώ και
πολύ καιρό έπαψε να είναι η αρχική ανθρώπινη συνείδηση. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά
αγνώμων απέναντι στον ενσαρκωμένο Θεό που πρόσφερε τόση πολλή ζωή και χάρη στην
ανθρωπότητα, αλλά έχει γίνει ακόμα και πικρόχολος απέναντι Του επειδή του προσέφερε την
αλήθεια· είναι που ο άνθρωπος δεν τρέφει το παραμικρό ενδιαφέρον για την αλήθεια και έτσι
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είναι πικρόχολος προς τον Θεό. Όχι μόνο ο άνθρωπος είναι ανίκανος να καταθέσει τη ζωή του
για τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά προσπαθεί επίσης να Του αποσπάσει ευλογίες και
προσποιείται πως τρέφει ένα ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο από αυτό που Του έχει προσφέρει.
Άνθρωποι με τέτοια λογική και συνείδηση θεωρούν πως αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα και
εξακολουθούν να πιστεύουν πως έχουν δαπανήσει πάρα πολλά για τον Θεό και πως Εκείνος
τους έχει δώσει πολύ λίγα. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ Μου έδωσαν μια κούπα νερό,
απλώνουν το χέρι και απαιτούν να τους πληρώσω για δύο κούπες γάλα, ή που ενώ Μου
παρείχαν δωμάτιο για να περάσω μια νύχτα, απατούν να πληρώσω ενοίκιο για πολλές. Με
τέτοια ανθρώπινη φύση, με τέτοια συνείδηση, πώς μπορείτε ακόμα να εύχεστε να κερδίσετε
ζωή; Πόσο άξιοι περιφρόνησης και αχρείοι είστε! Εξαιτίας αυτής της ανθρώπινης φύσης και
της ανθρώπινης συνείδησης περιπλανιέται ο ενσαρκωμένος Θεός σε ολόκληρη τη γη, χωρίς να
βρίσκει πουθενά καταφύγιο. Εκείνοι που πραγματικά κατέχουν συνείδηση και ανθρωπιά θα
πρέπει να λατρεύουν και να υπηρετούν ολόψυχα τον ενσαρκωμένο Θεό, όχι λόγω του πόσου
έργου έχει επιτελέσει, αλλά ακόμα κι αν δεν έχει κάνει κανένα έργο. Αυτό πρέπει να κάνουν
όσοι έχουν υγιή λογική και αυτό είναι το καθήκον του ανθρώπου. Μάλιστα, οι περισσότεροι
άνθρωποι μιλούν για όρους για να υπηρετούν τον Θεό: Δεν τους νοιάζει αν είναι Θεός ή
άνθρωπος, και μιλούν μονάχα για τους δικούς τους όρους, και επιδιώκουν μονάχα να
ικανοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες. Όταν μαγειρεύετε για Μένα, απαιτείτε αμοιβή για τις
υπηρεσίες σας, όταν τρέχετε για Μένα ζητάτε αντίστοιχη αμοιβή, όταν εργάζεστε για Εμένα
απαιτείτε μισθό, όταν πλένετε τα ρούχα Μου απαιτείτε αμοιβή, όταν φροντίζετε για την
εκκλησία τα απαιτείτε πίσω, όταν μιλάτε ζητάτε συνδρομή για τον ομιλητή, όταν δίνετε βιβλία
ζητάτε τέλη διανομής και όταν γράφετε απαιτείτε τέλη συγγραφής. Αυτοί που έχω
αντιμετωπίσει απαιτούν ακόμα και επιβράβευση από Εμένα, ενώ εκείνοι που έχουν σταλεί
σπίτι απαιτούν αποζημίωση για τη ζημιά στο όνομά τους· οι ανύπαντροι απαιτούν προίκα ή
αποζημίωση για τη χαμένη νιότη τους, αυτοί που σκοτώνουν ένα κοτόπουλο απαιτούν την
αμοιβή του χασάπη, εκείνοι που τηγανίζουν φαγητό ζητούν τον τέλη τηγανίσματος και αυτοί
που φτιάχνουν σούπα επίσης απαιτούν να πληρωθούν… Αυτή είναι η υψηλή και επιβλητική
σας ανθρώπινη φύση και αυτές είναι οι πράξεις που σας υπαγορεύει η ζεστή συνείδησή σας.
Πού είναι η λογική σας; Πού είναι η ανθρωπιά σας; Εγώ θα σας πω! Εάν συνεχίσετε έτσι, θα
πάψω να εργάζομαι ανάμεσά σας. Δεν θα εργάζομαι ανάμεσα σε μια αγέλη θηρίων με
ανθρώπινη μορφή, δεν θα υποφέρω τόσο για μια τέτοια ομάδα ανθρώπων που η ωραία τους
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όψη κρύβει μια άγρια καρδιά, δεν θα υπομείνω τόσα πολλά για μια τέτοια αγέλη ζώων που
δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα σωτηρίας. Η ημέρα που θα σας γυρίσω την πλάτη θα
είναι η ημέρα που θα πεθάνετε, είναι η ημέρα που το σκότος θα πέσει πάνω σας και η ημέρα
που το φως θα σας εγκαταλείψει. Επιτρέψετε μου να σας πω Εγώ! Ποτέ δεν θα είμαι
καλοσυνάτος σε μια ομάδα όπως η δική σας, μια ομάδα κατώτερη και από ζώα! Υπάρχουν
όρια στα λόγια και στις πράξεις Μου κι έτσι όπως είναι η συνείδηση και η ανθρώπινη φύση
σας, δεν πρόκειται να εργαστώ περισσότερο, διότι έχετε έλλειψη συνείδησης, Μου έχετε
προξενήσει πολύ πόνο και η απαράδεκτη συμπεριφορά σας Με αηδιάζει τόσο πολύ. Άνθρωποι
με τόση μεγάλη έλλειψη ανθρωπιάς και συνείδησης δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία της
λύτρωσης· δεν πρόκειται ποτέ να σώσω τόσο άκαρδους και αγνώμονες ανθρώπους. Όταν
φτάσει η ημέρα Μου, θα ρίχνω τις καυτές φλόγες Μου στους αιώνες των αιώνων πάνω στα
τέκνα της ανυπακοής που κάποτε προκάλεσαν την άγρια οργή Μου, θα επιβάλω την αιώνια
τιμωρία Μου σε εκείνα τα ζώα που κάποτε εξαπέλυσαν ύβρεις εναντίον Μου και Με
εγκατέλειψαν, θα καίω αιώνια με τις φωτιές του θυμού Μου τους γιους της ανυπακοής που
κάποτε έζησαν και έφαγαν μαζί Μου μα δεν πίστευαν σε Εμένα και Με προσέβαλαν και Με
πρόδωσαν. Θα υποβάλλω στην τιμωρία Μου όλους εκείνους που προκάλεσαν την οργή Μου,
θα ρίξω το σύνολο της οργής Μου πάνω σε αυτά τα κτήνη που κάποτε ήθελαν να σταθούν στο
πλάι Μου ως όμοιοί Μου, κι όμως δεν Με υπάκουσαν ούτε Με λάτρεψαν, η ράβδος με την
οποία χτυπώ τον άνθρωπο θα πέσει πάνω σε αυτά τα ζώα που κάποτε απόλαυσαν την
φροντίδα Μου και τα μυστήρια που αποκάλυψα και που προσπάθησαν να κερδίσουν υλικές
απολαύσεις από Εμένα. Δεν θα συγχωρήσω κανέναν που θα προσπαθήσει να πάρει την θέση
Μου· δεν θα δείξω έλεος σε κανέναν που θα προσπαθήσει να αποσπάσει τροφή και ρουχισμό
από Εμένα. Προς το παρόν, παραμένετε ελεύθεροι από το κακό και εξακολουθείτε να
υπερβάλλετε εαυτόν στις απαιτήσεις σας προς Εμένα. Όταν φτάσει η ημέρα της οργής, δεν θα
απαιτήσετε άλλα από Μένα· εκείνη την ημέρα θα σας αφήσω να «απολαύσετε» με την καρδιά
σας, θα σας κάνω να σκύψετε το κεφάλι στο έδαφος και δεν θα μπορέσετε να ξανασηκωθείτε!
Αργά η γρήγορα, θα σας «ξεπληρώσω» αυτό το χρέος και ελπίζω πως θα περιμένετε
υπομονετικά τον ερχομό αυτής της ημέρας.
Εάν αυτά τα άξια περιφρόνησης όντα μπορούν στ’ αλήθεια να παραμερίσουν τις
υπερβολικές τους επιθυμίες και να επιστρέψουν στον Θεό, τότε θα έχουν ακόμα την ευκαιρία
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για να λυτρωθούν· αν ο άνθρωπος έχει μια καρδιά που πραγματικά λαχταρά τον Θεό, τότε ο
Θεός δεν θα τον εγκαταλείψει. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει να κερδίσει τον Θεό, όχι γιατί ο
Θεός τρέφει αισθήματα ή γιατί ο Θεός είναι απρόθυμος να Τον κερδίσει ο άνθρωπος, αλλά
γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να Τον κερδίσει και γιατί δεν Τον αναζητά εντατικά. Πώς θα
μπορούσε κάποιος που πραγματικά αναζητά τον Θεό να τον καταραστεί Εκείνος; Πώς θα
μπορούσε να καταραστεί ο Θεός κάποιον με υγιή λογική και ευαίσθητη συνείδηση; Πώς θα
μπορούσε η φωτιά της οργής του Θεού να καταπιεί κάποιον που λατρεύει αληθινά και
υπηρετεί τον Θεό; Πώς θα μπορούσε κάποιος που υπακούει με ευχαρίστηση τον Θεό να
εκδιωχθεί από τον οίκο Του; Πώς θα μπορούσε κάποιος που δεν αγαπά αρκετά τον Θεό να ζει
υπό την τιμωρία του; Πώς θα μπορούσε κάποιος που με ευχαρίστηση θα εγκατέλειπε τα
πάντα για τον Θεό να μην έχει τίποτα; Ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να αναζητήσει τον Θεό,
απρόθυμος να ξοδέψει τα υπάρχοντά του για Εκείνον και απρόθυμος να αφιερώσει
προσπάθειες μια ζωής στον Θεό και, αντιθέτως, λέει πως ο Θεός το έχει παρατραβήξει, πως
πάρα πολλά σχετικά με τον Θεό έρχονται σε αντίθεση με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Με μια
τέτοια ανθρώπινη φύση, ακόμη κι αν ήσασταν γενναιόδωροι προς τις προσπάθειές σας, θα
εξακολουθούσατε να είστε ανίκανοι να κερδίσετε την έγκριση του Θεού, για να μη μιλήσουμε
για το γεγονός του ότι δεν αναζητάτε τον Θεό. Δεν γνωρίζετε πώς είστε τα ελαττωματικά
αγαθά του ανθρώπινου είδους; Δεν ξέρετε ότι καμιά ανθρώπινη φύση δεν είναι πιο άθλια από
τη δική σας; Δεν ξέρετε ποιος είναι ο «τιμητικός σας τίτλος»; Εκείνοι που πραγματικά
αγαπούν τον Θεό σάς αποκαλούν τον πατέρα του λύκου, τη μητέρα του λύκου, τον γιο του
λύκου και τον εγγονό του λύκου· είστε οι απόγονοι του λύκου, ο λαός του λύκου και θα πρέπει
να γνωρίζετε την ταυτότητα σας και να μην τη ξεχάσετε ποτέ. Μην πιστεύετε πως είστε
κάποια ανώτερη μορφή. Είστε η μοχθηρότερη ομάδα μη ανθρώπων ανάμεσα στο ανθρώπινο
είδος. Δεν ξέρετε τίποτε από αυτά; Γνωρίζετε πόσο έχω ριψοκινδυνεύσει κάνοντας έργο
ανάμεσά σας; Αν η σύνεσή σας δεν ξαναγίνει φυσιολογική, και η συνείδησή σας δεν δουλέψει
ξανά κανονικά, τότε ποτέ δεν θα είστε ελεύθεροι από την επονομασία «λύκος», δεν θα
ξεφύγετε ποτέ από την ημέρα της καταδίκης, από την ημέρα της τιμωρίας σας. Γεννηθήκατε
κατώτεροι, χωρίς καθόλου αξία. Είστε εγγενώς μια πεινασμένη αγέλη λύκων, ένας σωρός από
συντρίμμια και σκουπίδια, και σε αντίθεση με εσάς, Εγώ δεν εργάζομαι με εσάς ώστε να
ωφεληθώ, αλλά λόγω της ανάγκης για έργο. Αν εξακολουθήσετε να αντιδράτε κατ’ αυτόν τον
τρόπο, τότε θα σταματήσω το έργο Μου και δεν θα εργαστώ ξανά για εσάς· αντιθέτως, θα
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μεταφέρω το έργο Μου σε μια ομάδα που θα Με ευχαριστεί κι έτσι θα σας αφήσω για πάντα,
διότι δεν προτίθεμαι να φροντίζω αυτούς που Με εχθρεύονται. Έτσι λοιπόν, επιθυμείτε να
είστε συμβατοί με Εμένα ή να Μου φέρεστε εχθρικά;

Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι
που αντιμάχονται τον Θεό
Εκείνο που πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος που ακολουθεί τον Θεό είναι να
κατανοήσει τον σκοπό του έργου του Θεού, την επίδραση που μπορεί να έχει στον άνθρωπο,
και το θέλημα του Θεού απέναντι στον άνθρωπο. Τώρα εκείνο που όλοι οι άνθρωποι
στερούνται είναι η γνώση του έργου του Θεού. Ο άνθρωπος ούτε αντιλαμβάνεται, ούτε
κατανοεί ακριβώς τι συνιστούν οι πράξεις του Θεού στους ανθρώπους, όλο το έργο του Θεού,
και το θέλημα του Θεού από καταβολής κόσμου. Αυτή η αδυναμία δεν είναι κάτι που απλώς
παρατηρείται στον θρησκευτικό κόσμο, αλλά επιπλέον σε όλους τους πιστούς του Θεού. Όταν
έρθει εκείνη η ημέρα που αληθινά θα δεις και θα αντιληφθείς τη σοφία του Θεού˙ όταν θα
δεις όλες τις πράξεις του Θεού και θα αναγνωρίσεις τι είναι ο Θεός και τι έχει˙ όταν θα δεις
την αφθονία Του, τη σοφία Του, το θαύμα Του, και όλο το έργο Του για τον άνθρωπο, τότε
είναι που θα έχεις επιτύχει τη σωστή πίστη στον Θεό. Όταν λέμε ότι ο Θεός τα περικλείει όλα
και είναι σε μεγάλη αφθονία, τι εννοούμε λέγοντας ότι τα περικλείει όλα; Και τι σημαίνει
αφθονία; Αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε δεν μπορείς να θεωρηθείς ένας πιστός του
Θεού. Γιατί λέγω ότι οι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο που δεν πιστεύουν στον Θεό και
κάνουν διαβολικές πράξεις είναι όμοιοι με τον διάβολο; Όταν λέω ότι κάνουν διαβολικές
πράξεις, είναι γιατί δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού και δεν αντιλαμβάνονται τη σοφία
Του. Σε καμία περίπτωση ο Θεός δεν τους αποκαλύπτει τις πράξεις Του. Είναι τυφλοί
άνθρωποι, που δεν βλέπουν τα έργα του Θεού. Είναι εκείνοι που ο Θεός έχει εγκαταλείψει και
δεν απολαμβάνουν καθόλου τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, πόσο μάλλον το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που είναι χωρίς το έργο του Θεού είναι διαβολικοί και
βρίσκονται σε αντίθεση με τον Θεό. Εκείνοι που λέγω ότι βρίσκονται σε αντίθεση με τον Θεό
είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, αυτοί που αναγνωρίζουν τον Θεό με ανούσιες λέξεις
χωρίς να Τον γνωρίζουν, αυτοί που ακολουθούν τον Θεό αλλά παρόλα αυτά δεν Τον υπακούν,
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και αυτοί που απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού αλλά δεν μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία
για Εκείνον. Ο άνθρωπος αν δεν κατανοήσει το σκοπό του έργου του Θεού και το έργο του
Θεού για τον άνθρωπο, δεν θα είναι σε συμφωνία με την καρδιά του Θεού, και δεν θα μπορεί
να καταθέσει μαρτυρία στον Θεό. Η αιτία που ο άνθρωπος αντιμάχεται τον Θεό πηγάζει
αφενός μεν από τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και αφετέρου από την άγνοια για
τον Θεό και από την έλλειψη κατανόησης των αρχών του έργου του Θεού και το θέλημά Του
για τον άνθρωπο. Αυτά τα δύο θέματα συγχωνεύονται σε μια ιστορία αντίστασης του
ανθρώπου στον Θεό. Οι πρωτάρηδες στην πίστη αντιτίθενται στον Θεό γιατί κάτι τέτοιες
αντιθέσεις είναι στη φύση τους, ενώ η αντίθεση απέναντι στον Θεό ανθρώπων που έχουν
υπάρξει πιστοί για πολλά χρόνια είναι αποτέλεσμα της άγνοιάς τους για τον Θεό, και της
διεφθαρμένης διάθεσης τους. Την εποχή που ο Θεός δεν είχε ακόμα ενσαρκωθεί, το κριτήριο
για το αν κάποιος αντιτίθετο στον Θεό ήταν αν ακολουθούσε τους νόμους που όριζε ο Θεός
στον ουρανό. Για παράδειγμα, κατά την Εποχή των Νόμων, όποιος δεν ακολουθούσε τους
νόμους του Ιεχωβά ήταν αντίθετος με τον Θεό. Όποιος έκλεβε τις προσφορές προς τον
Ιεχωβά, και όποιος ήταν εχθρός με τους εκλεκτούς του Ιεχωβά ήταν εχθρός του Θεού και
έπρεπε να θανατωθεί με λιθοβολισμό. Όποιος δεν σεβόταν τη μητέρα του και τον πατέρα του,
και όποιος χτυπούσε ή έβριζε κάποιον, θεωρείτο ότι δεν υπάκουε στους νόμους. Και όλοι όσοι
δεν υπάκουαν στους νόμους του Ιεχωβά ήταν ενάντια σ’ Εκείνον. Αυτό δεν ίσχυε πια κατά την
Εποχή της Χάριτος, όπου τότε όποιος ήταν ενάντια στον Ιησού ήταν και ενάντια στον Θεό,
και όποιος δεν ακολουθούσε τους λόγους του Ιησού ήταν εναντίον του Θεού. Εκείνη την
εποχή, ο όρος αντίθεση προς τον Θεό έγινε πιο σαφής και πιο πραγματικός. Την εποχή που ο
Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, το κριτήριο για το αν ο άνθρωπος ήταν αντίθετος με τον Θεό ήταν
βασισμένο στο αν ο άνθρωπος λάτρευε και θαύμαζε τον αόρατο Θεό στον ουρανό. Ο όρος
αντίθεση προς τον Θεό την εποχή εκείνη δεν ήταν τόσο πραγματικός, γιατί ο άνθρωπος τότε
δεν ήταν ικανός ούτε να δει τον Θεό ούτε να γνωρίζει την εικόνα του Θεού ή το πώς Εκείνος
εργαζόταν και μιλούσε. Ο άνθρωπος δεν είχε αντίληψη του Θεού και πίστευε στον Θεό με
ασάφεια, καθώς Εκείνος δεν είχε παρουσιαστεί στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, όπως και να
πίστευαν οι άνθρωποι στον Θεό με τη φαντασία τους, ο Θεός δεν καταδίκαζε τον άνθρωπο
ούτε του ζητούσε πολλά, καθώς ο άνθρωπος δεν μπορούσε καθόλου να δει τον Θεό. Όταν ο
Θεός ενσαρκώνεται και θα έρθει στη γη, να εργασθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, όλοι θα
δουν τον Θεό και θα ακούσουν τον λόγο Του, και όλοι θα δουν τις πράξεις του ενσαρκωμένου
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Θεού. Εκείνη τη στιγμή, όλες οι αντιλήψεις του ανθρώπου θα γίνουν αφρός. Όσο για εκείνους
που βλέπουν την ενσάρκωση του Θεού, όλοι όσοι έχουν υπακοή στις καρδιές τους δεν θα
καταδικαστούν, ενώ εκείνοι που από σκοπού είναι ενάντια σ’ Εκείνον θα πρέπει να
θεωρηθούν αντίπαλοι του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αντίχριστοι και είναι εχθροί που
εκούσια στέκονται εναντίον του Θεού. Εκείνοι που έχουν αντιλήψεις σχετικά με τον Θεό αλλά
ευχαρίστως υπακούν δεν θα καταδικαστούν. Ο Θεός καταδικάζει τον άνθρωπο για τις
προθέσεις του και τις πράξεις του και ποτέ για τις σκέψεις του και τις ιδέες του. Εάν ο
άνθρωπος καταδικαζόταν με τέτοια κριτήρια, τότε κανένας δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από
τα οργισμένα χέρια του Θεού. Εκείνοι που εκούσια εναντιώνονται στον ενσαρκωμένο Θεό θα
τιμωρηθούν για την ανυπακοή τους. Η εκούσια εναντίωση τους στον Θεό πηγάζει από τις
αντιλήψεις που έχουν αυτοί για Εκείνον, και έχουν σαν αποτέλεσμα την διατάραξη του έργου
του Θεού. Αυτού του είδους οι άνθρωποι εν γνώσει τους αντιστέκονται και καταστρέφουν το
έργο του Θεού. Όχι μόνο έχουν αντιλήψεις για τον Θεό, αλλά πράττουν και εκείνο που ενοχλεί
το έργο Του, και αυτός είναι ο λόγος όπου τέτοιου είδους άνθρωποι θα πρέπει να
καταδικαστούν. Εκείνοι που δεν έχουν την πρόθεση να ενοχλήσουν το έργο του Θεού με τις
πράξεις τους δεν θα καταδικαστούν ως αμαρτωλοί, διότι θεωρείται ότι είναι σε θέση να
υπακούσουν με προθυμία και να μη δημιουργήσουν αναστάτωση και ενόχληση. Αυτοί δεν θα
πρέπει να καταδικαστούν. Εντούτοις, εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν βιώσει για πολλά χρόνια
τα έργα του Θεού και συνεχίζουν να διατηρούν τις αντιλήψεις τους για τον Θεό και
παραμένουν ανίκανοι να γνωρίσουν το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, και παρόλα τα πολλά
χρόνια εμπειρίας συνεχίζουν να διατηρούν πολλές αντιλήψεις για τον Θεό και δεν είναι ακόμα
σε θέση να γνωρίσουν τον Θεό, τότε ακόμα και αν δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα με τόσες
πολλές αντιλήψεις για τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, και ακόμα και αν αυτές οι αντιλήψεις
δεν είναι εμφανείς, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πουθενά χρήσιμοι στο έργο του Θεού. Δεν
έχουν την ικανότητα να κηρύξουν τον λόγο του Θεού ή να καταθέσουν μαρτυρία στον Θεό.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί για τίποτα και είναι ηλίθιοι. Επειδή δεν γνωρίζουν τον Θεό
και δεν είναι σε θέση να αποτινάξουν τις αντιλήψεις τους για τον Θεό, είναι καταδικασμένοι.
Αυτό μπορεί να ειπωθεί ως εξής: Δεν είναι ασύνηθες οι πρωτάρηδες της πίστης να έχουν
αντιλήψεις για τον Θεό ή να μη γνωρίζουν τίποτε για Εκείνον, δεν είναι όμως φυσιολογικό
εκείνοι που για πολλά χρόνια ήταν πιστοί και γνωρίζουν καλά το έργο του Θεού να διατηρούν
τέτοιες αντιλήψεις, και ακόμα περισσότερο τέτοιοι άνθρωποι να μη γνωρίζουν τον Θεό. Το
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αποτέλεσμα αυτής της ανωμαλίας είναι αυτοί οι άνθρωποι να καταδικαστούν. Τέτοιοι
ανώμαλοι άνθρωποι δεν είναι ικανοί για τίποτα. Είναι εκείνοι που αντιτίθενται στον Θεό
πάρα πολύ και που έχουν ματαίως απολαύσει τη χάρη του Θεού. Όλοι αυτοί στο τέλος θα
πρέπει να εξαλειφθούν!
Εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται τον σκοπό του έργου του Θεού είναι εκείνοι που είναι
ενάντια στον Θεό, και ακόμα περισσότερο είναι εκείνοι που ενώ αντιλαμβάνονται τον σκοπό
του έργου του Θεού, παρόλα αυτά δεν αναζητούν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Εκείνοι που
διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και απαγγέλουν τη Βίβλο κάθε μέρα, και
εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν
μπορεί να γνωρίσει τον Θεό˙ επιπλέον, κανένας δεν είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Είναι
όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να διδάξει τον Θεό. Παρότι
κραδαίνουν το όνομα του Θεού, εκουσίως Τον καταπολεμούν. Παρότι φορούν την ετικέτα των
πιστών του Θεού, είναι εκείνοι που τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι
αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες
που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και
προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Παρότι έχουν «ρωμαλέα»
εμφάνιση, πώς οι ακόλουθοί τους μπορούν να καταλάβουν ότι αυτοί είναι αντίχριστοι που
οδηγούν τους ανθρώπους στην αντίθεση με τον Θεό; Πώς να ξέρουν ότι είναι ζωντανοί
διάβολοι που ιδιαιτέρως αναζητούν ψυχές για να τις καταβροχθίσουν; Εκείνοι που τιμούν τον
εαυτό τους μπροστά στον Θεό είναι οι κατώτεροι απ’ όλους τους ανθρώπους, ενώ αυτοί που
εμφανίζονται ως οι πιο ταπεινοί είναι και οι πιο έντιμοι. Και εκείνοι που θεωρούν ότι
γνωρίζουν το έργο του Θεού και διακηρύσσουν το έργο του Θεού στους άλλους με μεγάλες
φανφάρες ενώ τα μάτια τους είναι κατά πάνω Του —αυτοί είναι και οι πιο αμαθείς άνθρωποι.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη μαρτυρία του Θεού και είναι αλαζονικοί και επηρμένοι.
Εκείνοι που πιστεύουν ότι έχουν πολύ λίγη γνώση για τον Θεό παρόλη την εμπειρία και την
πρακτική τους γνώση για τον Θεό είναι οι πιο αγαπητοί Του. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που
έχουν πραγματική μαρτυρία και είναι πράγματι δυνατό να τελειοποιηθούν από τον Θεό.
Αυτοί που δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού είναι αντίπαλοι του Θεού˙ αυτοί που παρότι
κατανοούν το θέλημα του Θεού, δεν ασκούν την αλήθεια, είναι αντίπαλοι του Θεού˙ εκείνοι
που τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού αλλά πηγαίνουν ενάντια στην ουσία του λόγου του
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Θεού είναι αντίπαλοι του Θεού˙ αυτοί που έχουν αντιλήψεις για τον ενσαρκωμένο Θεό και
επίτηδες επαναστατούν είναι αντίπαλοι του Θεού˙ αυτοί που κρίνουν τον Θεό είναι αντίπαλοι
του Θεού˙ και όποιος δεν δύναται να γνωρίσει τον Θεό και να γίνει μάρτυράς Του είναι
αντίπαλος του Θεού. Ακούστε λοιπόν την προτροπή Μου: Εάν αληθινά έχετε την πίστη να
πορευθείτε σ’ αυτό το μονοπάτι, τότε συνεχίστε να το ακολουθείτε. Εάν δεν έχετε τη
δυνατότητα να μην εναντιωθείτε στον Θεό, τότε καλύτερα να φύγετε πριν να είναι πολύ αργά.
Αλλιώς οι οιωνοί δεν είναι καλοί, γιατί η φύση σας είναι πολύ διεφθαρμένη. Δεν έχετε την
παραμικρή αφοσίωση ή υπακοή, ή μια καρδιά που διψά για το δίκαιο και την αλήθεια. Και
δεν έχετε ούτε την ελάχιστη αγάπη για τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάστασή
σας όσον αφορά στον Θεό είναι σε κακό χάλι. Δεν είστε ικανοί να τηρήσετε τις υποχρεώσεις
σας ούτε να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε. Δεν είστε ικανοί να βάλετε σε εφαρμογή αυτά
που έχετε υποχρέωση, και δεν είστε ικανοί να κάνετε αυτό που οφείλετε. Δεν έχετε την
αφοσίωση, τη συνείδηση, την υπακοή, ή την αποφασιστικότητα που οφείλετε να έχετε. Δεν
έχετε υποφέρει όπως θα έπρεπε, και δεν έχετε την πίστη που θα έπρεπε να έχετε. Δεν έχετε
απολύτως καμία αξία˙ έχετε την αυτοεκτίμηση για να συνεχίσετε να ζείτε; Σας το λέω έντονα,
είναι καλύτερα να κλείσετε τα μάτια σας για την αιώνια ανάπαυση, και έτσι να γλιτώσετε τον
Θεό από την έννοια σας και να μη χρειάζεται Εκείνος να υποφέρει για χάρη σας. Πιστεύετε
στον Θεό και εν τούτοις δεν γνωρίζετε το θέλημά Του. Τρέφεστε και πίνετε από τα λόγια του
Θεού και εν τούτοις είστε ανίκανοι να κάνετε αυτά που επιτάσσει ο Θεός. Πιστεύετε στον Θεό
και εν τούτοις δεν Τον γνωρίζετε, και ζείτε παρότι δεν έχετε καμία πρόθεση να αγωνιστείτε
για κάποιον σκοπό. Δεν έχετε ούτε αξίες ούτε σκοπό. Ζείτε σαν άνθρωπος αλλά δεν έχετε ούτε
συνείδηση, ούτε ακεραιότητα, ούτε την ελάχιστη αξιοπιστία. Πώς μπορεί να θεωρηθείτε
άνθρωπος; Πιστεύετε στον Θεό και εν τούτοις Τον εξαπατάτε. Επιπλέον, παίρνετε τα
χρήματα του Θεού και τρέφεστε από τις προσφορές Του, και εν τούτοις στο τέλος δεν
ενδιαφέρεστε καθόλου για τα συναισθήματα του Θεού ούτε έχετε συνείδηση απέναντι στον
Θεό. Δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε ούτε στις πιο απλές απαιτήσεις του Θεού. Πώς λοιπόν
μπορεί να θεωρηθείτε άνθρωπος; Η τροφή που καταναλώνετε και ο αέρας που αναπνέετε
προέρχονται από τον Θεό, απολαμβάνετε τη χάρη Του, και εν τέλει δεν έχετε την παραμικρή
γνώση του Θεού. Αντιθέτως, έχετε γίνει οι άχρηστοι που είναι ενάντια στον Θεό. Δεν είστε
λοιπόν ένα κτήνος που δεν είναι καλύτερο ούτε από ένα σκυλί; Υπάρχουν άλλα ζώα πιο
μοχθηρά από σας;
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Εκείνοι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι που στέκονται ψηλά, στον άμβωνα και
διδάσκουν τους ανθρώπους, είναι εχθροί του Θεού και συνεργάτες του Σατανά. Εκείνοι
λοιπόν από εσάς που δεν στέκονται ψηλά στον άμβωνα να διδάσκουν τους ανθρώπους, δεν
είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του Θεού; Επιπλέον δεν είστε τότε σε συμπαιγνία με τον Σατανά;
Εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται τον σκοπό του έργου του Θεού, δεν ξέρουν πώς να
συμφωνούν με την καρδιά του Θεού. Ασφαλώς, αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια για εκείνους
που κατανοούν τον σκοπό του έργου Του; Το έργο του Θεού δεν είναι ποτέ λανθασμένο˙
αντίθετα, οι επιδιώξεις του ανθρώπου είναι εκείνες που έχουν λάθη. Δεν είναι λοιπόν αυτοί οι
εκφυλισμένοι, που εκουσίως αντιτίθενται στον Θεό, πιο μοχθηροί και κακόβουλοι από
εκείνους τους πάστορες και τους πρεσβύτερους; Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιτίθενται
στον Θεό, και αυτοί πάλι αντιτίθενται στον Θεό με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όπως
ακριβώς υπάρχουν πολλά είδη πιστών, έτσι υπάρχουν και πολλών ειδών άνθρωποι που
εναντιώνονται στον Θεό, ο καθένας διαφορετικός από τους άλλους. Κανένας από αυτούς που
δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα τον σκοπό του έργου του Θεού δεν μπορεί να σωθεί. Ανεξάρτητα
από τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος είχε εναντιωθεί στον Θεό στο παρελθόν, όταν ο
άνθρωπος αντιληφθεί τον σκοπό του έργου του Θεού και αφοσιωθεί στην προσπάθεια να
ικανοποιήσει τον Θεό, οι πρότερες αμαρτίες του θα συγχωρεθούν ολότελα από τον Θεό. Όσο
ο άνθρωπος αναζητά την αλήθεια και ζει με την αλήθεια, ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του τι
είχε κάνει αυτός. Δηλαδή ο Θεός εγκρίνει τον άνθρωπο με βάση το πώς αυτός εφαρμόζει την
αλήθεια. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει δει τον Θεό και δεν
έχει εμπειρία από το έργο Του, όποια και αν είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι
στον Θεό, Εκείνος δεν το λαμβάνει υπόψη του. Εντούτοις από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει
δει τον Θεό και το έργο Του, όλες οι πράξεις και οι συμπεριφορές του ανθρώπου
καταγράφονται από τον Θεό στα «χρονικά», διότι ο άνθρωπος έχει δει τον Θεό και έχει ζήσει
με το έργο Του.
Όταν ο άνθρωπος έχει αληθινά δει τι έχει ο Θεός και τι είναι Εκείνος, έχει δει την
ανωτερότητα Του και έχει αληθινά γνωρίσει το έργο του Θεού, και επιπλέον, όταν ο
άνθρωπος έχει αλλάξει την πρότερη διάθεσή του, τότε ο άνθρωπος θα έχει τελείως αποτινάξει
τις επαναστατικές του αντιλήψεις που αντιμάχονται τον Θεό. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε
άνθρωπος έχει έστω και μία φορά αντιτεθεί στον Θεό και έχει επαναστατήσει ενάντια στον
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Θεό. Εντούτοις, αν έχεις την πρόθεση να υπακούσεις στον ενσαρκωμένο Θεό, και έτσι να
ικανοποιείς την καρδιά του Θεού με την αφοσίωσή σου, ζεις με την αλήθεια όπως οφείλεις,
είσαι εντάξει στα καθήκοντά σου όπως οφείλεις, και ακολουθείς τους κανόνες όπως πρέπει,
τότε σημαίνει ότι είσαι πρόθυμος να αποτινάξεις την επαναστατικότητά σου για να
ικανοποιήσεις τον Θεό, και θα τελειοποιηθείς από τον Θεό. Αν αρνηθείς να αναγνωρίσεις τα
λάθη σου και δεν μετανοήσεις με την καρδία σου˙ αν επιμένεις στις επαναστατικές σου
συμπεριφορές και δεν ενδιαφέρεσαι στην καρδιά σου να συμπορευτείς με τον Θεό και να
ικανοποιήσεις τον Θεό, τότε θα είσαι ένας επίμονος ηλίθιος και θα τιμωρηθείς οπωσδήποτε,
και δεν θα πρέπει να τελειοποιηθείς ποτέ από τον Θεό. Και σαν τέτοιος θα είσαι ο εχθρός του
Θεού σήμερα και αύριο, και τέτοιος θα παραμείνεις, ο εχθρός του Θεού και την επόμενη
μέρα˙ θα είσαι για πάντα ένας αντίπαλος του Θεού και εχθρός του Θεού. Πώς θα μπορούσε ο
Θεός να σε αφήσει να ξεφύγεις; Είναι στη φύση του ανθρώπου να εναντιώνεται στον Θεό,
αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί επίτηδες να αναζητά τα «μυστικά» για να εναντιώνεται στον
Θεό, γιατί το να αλλάξει τη φύση του είναι μια ανυπέρβλητη δουλειά. Αν είναι έτσι τα
πράγματα, τότε καλυτέρα να αποχωρήσεις πριν να είναι πολύ αργά, για να μην τιμωρηθείς
πιο αυστηρά αργότερα, και για να μην έρθει στην επιφάνεια η κτηνώδης σου φύση και γίνει
μη διαχειρίσιμη μέχρι που το σώμα σου να καταστραφεί εν τέλει από τον Θεό. Πιστεύεις στον
Θεό για να ευλογηθείς. Εάν είναι στο τέλος να σου συμβεί μόνο κακοτυχία, τότε δεν αξίζει τον
κόπο. Σας προτρέπω καλύτερα να ακολουθήσετε κάποιο άλλο σχέδιο. Οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα θα είναι καλύτερη από την πίστη σας στον Θεό. Σίγουρα υπάρχει και κάτι
άλλο εκτός από αυτό το μονοπάτι μόνο; Δεν θα συνεχίσετε να ζείτε έτσι και αλλιώς χωρίς να
αναζητείτε την αλήθεια; Γιατί να ζείτε διαφωνώντας με τον Θεό με αυτόν τον τρόπο;
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Β'
(Νοέμβριος 1992 έως Ιούνιος 1993)

Έργο και είσοδος (1)
Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν το σωστό μονοπάτι της πίστης στον
Θεό, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία παραμένουν μπερδεμένοι. Είναι ακόμα σε
πλήρη σύγχυση σχετικά με το έργο του Θεού και με πολύ από το έργο που πρέπει να κάνουν
οι ίδιοι. Αυτό οφείλεται, από τη μία, στην απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στην εμπειρία τους
και στα όρια της ικανότητάς τους να λαμβάνουν. Από την άλλη, οφείλεται στο γεγονός ότι το
έργο του Θεού δεν έχει φέρει ακόμα τους ανθρώπους σε αυτό το στάδιο. Συνεπώς, όλοι
αμφιταλαντεύονται σχετικά με τα περισσότερα πνευματικά ζητήματα. Όχι μόνο δεν έχετε
ξεκαθαρίσει σε τι πρέπει να εισέλθετε, αλλά είστε ακόμα περισσότερο αδαείς σχετικά με το
έργο του Θεού. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλώς ένα θέμα των ατελειών που υπάρχουν
μέσα σας: Πρόκειται για ένα τεράστιο μειονέκτημα που είναι κοινό σε όλους όσοι ανήκουν
στον θρησκευτικό κόσμο. Σε αυτό εντοπίζεται ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό, οπότε αυτό το μειονέκτημα αποτελεί ένα κοινό ελάττωμα
όλων εκείνων που Τον αναζητούν. Κανένας δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον Θεό ούτε έχει δει ποτέ
το πραγματικό Του πρόσωπο. Εξαιτίας αυτού γίνεται το έργο του Θεού τόσο κοπιαστικό όπως
το να κινείς βουνά ή να στραγγίζεις τη θάλασσα. Τόσοι έχουν θυσιάσει την έμβια κατάστασή
τους για το έργο του Θεού· τόσοι έχουν εξαλειφθεί λόγω του έργου Του· τόσοι έχουν
βασανιστεί μέχρι θανάτου για χάρη του έργου Του· τόσοι, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα αγάπης
για τον Θεό, πέθαναν αδίκως· τόσοι ήρθαν αντιμέτωποι με βάρβαρους και απάνθρωπους
διωγμούς… Δεν οφείλεται το γεγονός ότι συνέβησαν αυτές οι τραγωδίες στην έλλειψη γνώσης
των ανθρώπων για τον Θεό; Πώς θα μπορούσε κάποιος που δεν γνωρίζει τον Θεό να έχει το
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θράσος να έλθει ενώπιόν Του; Πώς θα μπορούσε κάποιος που πιστεύει στον Θεό, αλλά
παρόλα αυτά Τον καταδιώκει, να έχει το θράσος να εμφανιστεί ενώπιόν Του; Δεν πρόκειται
για ανεπάρκειες που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά όσους ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο,
αλλά για ανεπάρκειες που είναι κοινές και σ’ εσάς και σ’ αυτούς. Οι άνθρωποι πιστεύουν στον
Θεό χωρίς να Τον γνωρίζουν. Γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, δεν σέβονται τον Θεό με την
καρδιά τους και δεν έχουν τον φόβο Του μέσα στην καρδιά τους. Υπάρχουν ακόμα και εκείνοι
που, φανερά και αναίσχυντα, τελούν το έργο που οι ίδιοι οραματίζονται μέσα σ’ αυτό το
ρεύμα, και τριγυρνούν κάνοντας το έργο που έδωσε ως αποστολή ο Θεός σύμφωνα με τις
δικές τους απαιτήσεις και υπερβολικές επιθυμίες. Πολλοί ενεργούν με ακρότητες, χωρίς
καμία εκτίμηση για τον Θεό, ακολουθώντας μόνο τη δική τους βούληση. Δεν είναι όλα αυτά
τα παραδείγματα η τέλεια προσωποποίηση της εγωιστικής καρδιάς των ανθρώπων; Δεν
εκδηλώνουν αυτά τα παραδείγματα το πλεόνασμα της απάτης που βρίσκεται εντός των
ανθρώπων; Οι άνθρωποι μπορεί όντως να είναι εξόχως ευφυείς, όμως πώς είναι δυνατόν τα
χαρίσματά τους να υποκαθιστούν το έργο του Θεού; Οι άνθρωποι μπορεί όντως να νοιάζονται
για το φορτίο του Θεού, όμως δεν μπορούν να ενεργούν τόσο εγωιστικά. Είναι οι πράξεις των
ανθρώπων πραγματικά θεϊκές; Μπορεί να είναι κανείς εκατό τοις εκατό βέβαιος; Το να
γίνεται κανείς μάρτυρας του Θεού, το να κληρονομεί τη δόξα Του —με αυτά ο Θεός κάνει μια
εξαίρεση και ανυψώνει τους ανθρώπους. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να το αξίζουν; Το
έργο του Θεού έχει μόλις ξεκινήσει και τα λόγια Του έχουν μόλις αρχίσει να εκφέρονται. Σε
αυτό το σημείο, οι άνθρωποι νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, μα αυτό δεν επιβάλλει απλώς
την ταπείνωση; Καταλαβαίνουν ελάχιστα πράγματα. Ακόμα και οι πιο χαρισματικ οί
θεωρητικοί, οι πιο εύγλωττοι ρήτορες, δεν μπορούν να περιγράψουν στο σύνολό της την
αφθονία του Θεού, άρα, πολύ λιγότερο μπορείτε εσείς; Δεν θα πρέπει να βάζετε τη δική σας
αξία πιο ψηλά από τους ουρανούς, μα θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είναι πιο
χαμηλά και από καθέναν από εκείνους τους λογικούς ανθρώπους που αναζητούν την αγάπη
για τον Θεό. Αυτό είναι το μονοπάτι απ’ όπου θα εισέλθετε: το να βλέπετε τον εαυτό σας με
διαφορά πιο μικρό από όλους τους άλλους. Γιατί νομίζετε ότι είστε τόσο ψηλά; Γιατί έχετε τον
εαυτό σας σε τόσο μεγάλη εκτίμηση; Στο μακρύ ταξίδι της ζωής, δεν έχετε κάνει παρά μόνο τα
πρώτα λίγα βήματα. Το μόνο που βλέπετε είναι το χέρι του Θεού, όχι ολόκληρο τον Θεό. Είναι
επιβεβλημένο να δείτε περισσότερο από το έργο του Θεού, να ανακαλύψετε περισσότερα από
αυτά στα οποία πρέπει να εισέλθετε, επειδή δεν έχετε αλλάξει παρά ελάχιστα.
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Καθώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση και μεταμορφώνει τη διάθεσή του, το
έργο Του δεν σταματάει ποτέ, επειδή οι άνθρωποι είναι ανεπαρκείς σε πάρα πολλά και
υπολείπονται κατά πολύ από τα πρότυπα που θέτει ο Θεός. Συνεπώς, μπορεί να ειπωθεί ότι
στα μάτια του Θεού θα είστε για πάντα σαν νεογέννητα μωρά, έχοντας ελάχιστα από τα
στοιχεία που Τον ικανοποιούν, επειδή δεν είστε τίποτε άλλο παρά πλάσματα στα χέρια του
Θεού. Αν κάποιος υποπέσει σε αυταρέσκεια, δεν θα γίνει απεχθής για τον Θεό; Το να λέτε ότι
μπορείτε να ικανοποιήσετε τον Θεό σήμερα είναι το να μιλάτε από την περιορισμένη οπτική
του σαρκικού σώματός σας· αν στ’ αλήθεια βρισκόσασταν σε αναμέτρηση με τον Θεό, θα
βγαίνετε πάντοτε χαμένοι από το πεδίο της μάχης. Η σάρκα του ανθρώπου δεν έχει
καταφέρει να νικήσει ούτε μία φορά. Μόνο μέσα από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει τη
δυνατότητα

ο

άνθρωπος

να

αποκτήσει

αντισταθμιστικά

χαρακτηριστικά.

Στην

πραγματικότητα, από τα μυριάδες πράγματα που ανήκουν στην πλάση του Θεού, ο άνθρωπος
είναι το πιο ασήμαντο. Παρόλο που είναι κύριος των πάντων, ο άνθρωπος είναι ο μόνος
ανάμεσά τους που υπόκειται στον δόλο του Σατανά, ο μόνος που πέφτει θύμα της διαφθοράς
του Σατανά με αναρίθμητους τρόπους. Ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ κυρίαρχος του εαυτού του.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ζούνε στο βρομερό μέρος του Σατανά και γίνονται αντικείμενα της
χλεύης του. Τους κοροϊδεύει με τον έναν και με τον άλλον τρόπο, μέχρι που να γίνονται
ζωντανοί-νεκροί, υπομένοντας κάθε μεταστροφή, κάθε κακουχία στον κόσμο των ανθρώπων.
Και αφού παίξει μαζί τους, ο Σατανάς βάζει ένα τέλος στο πεπρωμένο τους. Έτσι, οι άνθρωποι
περνάνε όλη τους τη ζωή μέσα στη θολούρα και τη σύγχυση, χωρίς να απολαύσουν έστω και
για μία φορά όλα τα ωραία πράγματα που έχει προετοιμάσει γι’ αυτούς ο Θεός. Αντιθέτως,
καταστρέφονται από τον Σατανά και γίνονται κουρέλια. Σήμερα έχουν καταστεί τόσο
εξασθενημένοι και ράθυμοι, που απλώς δεν έχουν καμία ροπή να προσέξουν το έργο του
Θεού. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν τη ροπή να προσέξουν το έργο του Θεού, η εμπειρία τους
είναι καταδικασμένη να παραμένει για πάντα αποσπασματική και ημιτελής, ενώ η είσοδός
τους θα παραμείνει για πάντα ένας κενός χώρος. Στα χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει από
τότε που ο Θεός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, πολλοί με μεγαλόπνοα ιδεώδη έχουν
χρησιμοποιηθεί από τον Θεό για να εργαστούν για Εκείνον μέσα στην πάροδο του χρόνου·
όμως, αυτοί που γνωρίζουν το έργο Του είναι τόσο λίγοι, σχεδόν ανύπαρκτοι. Γι’ αυτόν τον
λόγο, αμέτρητοι είναι αυτοί που διατηρούν μια στάση αντίστασης απέναντι στον Θεό, ενώ
ταυτόχρονα εργάζονται για Εκείνον, γιατί, αντί να κάνουν το έργο Του, στην ουσία κάνουν
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ανθρώπινο έργο από μια θέση που τους έδωσε ο Θεός. Μπορεί αυτό να ονομαστεί έργο; Πώς
μπορούν να εισέλθουν; Η ανθρωπότητα έχει πάρει τη χάρη του Θεού και την έχει θάψει.
Εξαιτίας αυτού, με την πάροδο των γενεών, αυτοί που κάνουν το έργο του Θεού έχουν
ελάχιστη είσοδο. Απλούστατα δεν μιλούν για τη γνώση του έργου του Θεού, επειδή
κατανοούν ελάχιστα από τη σοφία του Θεού. Μπορεί να ειπωθεί ότι, παρόλο που υπάρχουν
πολλοί που έχουν υπηρετήσει τον Θεό, δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πόσο ύψιστος
είναι, γι’ αυτό έχουν όλοι παρουσιαστεί οι ίδιοι σαν θεός, ώστε να τους λατρεύουν οι άλλοι.
Τόσα χρόνια ο Θεός παραμένει κρυμμένος μέσα στη δημιουργία. Τόσες φορές, πίσω από
ένα ομιχλώδες πέπλο, έχει παρατηρήσει την άνοιξη και το φθινόπωρο να έρχονται και να
φεύγουν, τόσες ημέρες και νύχτες έχει κοιτάξει προς τα κάτω, από τον τρίτο ουρανό, επί
μήνες και χρόνια ολόκληρα περπατά ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάθεται τόσον καιρό επάνω
από όλους τους ανθρώπους, περιμένοντας ήσυχα να περάσουν τόσοι παγωμένοι χειμώνες.
Ούτε μία φορά δεν έχει εμφανιστεί ανοιχτά σε κανέναν, παραμένοντας πάντοτε αθόρυβος,
και φεύγει χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι και επιστρέφει εξίσου σιωπηλά. Ποιος μπορεί να
γνωρίζει το πραγματικό Του πρόσωπο; Δεν έχει μιλήσει ποτέ του στους ανθρώπους, δεν έχει
εμφανιστεί ποτέ στους ανθρώπους. Πόσο εύκολο είναι για τους ανθρώπους να κάνουν το έργο
που έχει δοθεί ως αποστολή από τον Θεό; Ελάχιστα καταλαβαίνουν ότι το να Τον γνωρίζουν
είναι το πιο δύσκολο απ’ όλα. Σήμερα, ο Θεός έχει μιλήσει στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος
δεν Τον έχει γνωρίσει ποτέ, επειδή η είσοδός του στη ζωή είναι υπερβολικά περιορισμένη και
ρηχή. Από τη δική Του οπτική γωνία, οι άνθρωποι είναι εντελώς ακατάλληλοι για να
εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Κατανοούν ελάχιστα τον Θεό και είναι εξαιρετικά
αποξενωμένοι από Αυτόν. Επιπροσθέτως, οι καρδιές με τις οποίες πιστεύουν στον Θεό είναι
υπερβολικά περίπλοκες και απλώς δεν φυλάνε την εικόνα του Θεού στα βάθη της καρδιάς
τους. Ως αποτέλεσμα, η κοπιαστική προσπάθεια του Θεού και το έργο Του, σαν κομμάτια
χρυσού θαμμένα κάτω από την άμμο, δεν μπορούν να ακτινοβολήσουν ούτε μία αχτίδα
φωτός. Για τον Θεό, το επίπεδο, τα κίνητρα και οι απόψεις αυτών των ανθρώπων είναι άκρως
απεχθή. Στερημένοι κάθε ικανότητας να λαμβάνουν, απαθείς σε σημείο αναισθησίας,
ευτελείς και εκφυλισμένοι, εξαιρετικά δουλοπρεπείς, αδύναμοι και άβουλοι, χρειάζονται
καθοδήγηση όπως τα κοπάδια των ζώων. Όσον αφορά στην είσοδό τους στο πνεύμα ή στην
είσοδό τους στο έργο του Θεού, δεν δίνουν την παραμικρή προσοχή, δεν διαθέτουν ούτε μια
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σταλιά αποφασιστικότητας ώστε να υποφέρουν για χάρη της αλήθειας. Δεν θα είναι εύκολο
ένα τέτοιο άτομο να φτάσει στην ολοκλήρωση μέσα από τον Θεό. Συνεπώς, είναι ζωτικής
σημασίας να ξεκινήσετε την είσοδό σας από αυτήν την οπτική, ότι μέσα από το έργο και την
είσοδό σας κάνετε την αρχή για να φτάσετε να γνωρίσετε το έργο του Θεού.

Έργο και είσοδος (2)
Το έργο και η είσοδός σας είναι πολύ ανεπαρκείς· ο άνθρωπος δεν δίνει σημασία στον
τρόπο εργασίας και είναι ακόμα πιο επιπόλαιος όσον αφορά την είσοδο στη ζωή. Ο άνθρωπος
δεν τα θεωρεί αυτά ως μαθήματα στα οποία οφείλει να εισέλθει· συνεπώς, στις εμπειρίες σας,
όλα όσα βλέπει στην ουσία ο άνθρωπος είναι κενές ψευδαισθήσεις. Δεν σας ζητούνται πάρα
πολλά όσον αφορά το έργο, αλλά, προκειμένου να οδηγηθείτε στην τελείωση από τον Θεό,
οφείλετε να αντλήσετε τα διδάγματά σας σχετικά με την εργασία σας για τον Θεό, ώστε να
μπορέσετε να συμμορφωθείτε σύντομα με το θέλημα του Θεού. Ανά τους αιώνες, εκείνοι που
επιτελούσαν έργο αποκαλούνταν εργάτες ή απόστολοι, λέξεις οι οποίες αναφέρονται σε έναν
μικρό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιούνται από τον Θεό. Εντούτοις, το έργο για το οποίο
μιλάω Εγώ σήμερα δεν αναφέρεται μόνο σ’ αυτούς τους εργάτες ή αποστόλους, αλλά,
αντιθέτως, απευθύνεται σε όλους όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό.
Ίσως πολλοί να μην ενδιαφέρονται και τόσο γι’ αυτό, αλλά, για χάρη της εισόδου, καλύτερα
να μιλήσουμε για την αλήθεια όσον αφορά αυτό το ζήτημα.
Όσον αφορά το έργο, ο άνθρωπος πιστεύει πως έργο σημαίνει να τρέχει κανείς τριγύρω
για τον Θεό, να κηρύττει παντού και να δαπανά για χάρη Του. Παρόλο που αυτή η πεποίθηση
είναι σωστή, είναι υπερβολικά μονόπλευρη· αυτό που ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο δεν
είναι μόνο να τρέχει τριγύρω γι’ Αυτόν· πέρα απ’ αυτό, το συγκεκριμένο έργο ασχολείται με
τη διακονία και την παροχή εντός του πνεύματος. Πολλοί αδελφοί και αδελφές, ακόμα και
μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, δεν έχουν σκεφτεί ποτέ να εργαστούν για τον Θεό,
επειδή το έργο, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, δεν συνάδει με αυτό που ζητάει ο
Θεός. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το ζήτημα του έργου,
και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που και η είσοδος του ανθρώπου είναι πολύ μονόπλευρη. Θα
πρέπει όλοι σας να ξεκινήσετε την είσοδό σας από την εργασία σας για τον Θεό, έτσι ώστε να
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μπορέσετε να βιώσετε καλύτερα κάθε πτυχή της εμπειρίας. Σε αυτό θα πρέπει να εισέλθετε.
Έργο δεν σημαίνει να τρέχει κανείς τριγύρω για τον Θεό, αλλά το κατά πόσο η ζωή και τα
βιώματα του ανθρώπου μπορούν να ευφράνουν τον Θεό. Έργο σημαίνει να χρησιμοποιούν οι
άνθρωποι την αφοσίωσή τους στον Θεό και τη γνώση τους για τον Θεό για να μαρτυρούν περί
του Θεού, αλλά και να διακονούν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου και αυτό
θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η είσοδός σας
είναι το έργο σας, κι ότι επιζητάτε να εισέλθετε ενώ εργάζεστε για τον Θεό. Η βίωση του
έργου του Θεού δεν σημαίνει μόνο ότι γνωρίζετε πώς να τρώτε και να πίνετε από τον λόγο
Του· το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γνωρίζετε πώς να μαρτυρείτε περί του Θεού, να
είστε σε θέση να υπηρετείτε τον Θεό και να είστε σε θέση να διακονείτε τον άνθρωπο και να
παρέχετε τα αναγκαία σ’ αυτόν. Αυτό συνιστά έργο, και αυτό συνιστά και την είσοδό σας·
αυτό θα πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος. Είναι πολλοί αυτοί που εστιάζουν μόνο στο να
τρέχουν τριγύρω για τον Θεό και να κηρύττουν παντού, όμως παραβλέπουν την προσωπική
τους εμπειρία και αμελούν την είσοδό τους στην πνευματική ζωή. Αυτό έχει κάνει όλους όσοι
υπηρετούν τον Θεό να γίνονται αυτοί που αντιστέκονται στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι, που
έχουν υπηρετήσει τον Θεό και διακονήσει τον άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια, απλώς θεωρούν
την εργασία και το κήρυγμα ως είσοδο, και κανένας τους δεν θεωρεί την προσωπική του
πνευματική εμπειρία ως σημαντική είσοδο. Αντ’ αυτού, εκλαμβάνουν τη διαφώτιση που
αντλούν από το έργο του Αγίου Πνεύματος ως κεφάλαιο από το οποίο διδάσκουν τους άλλους.
Όταν κηρύττουν, κουβαλούν μεγάλο φορτίο και λαμβάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, και
μέσω αυτού εκφράζουν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη τη στιγμή, όσοι εργάζονται
γεμίζουν αυταρέσκεια, λες και το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει γίνει η προσωπική τους
πνευματική εμπειρία· νιώθουν ότι όλα τα λόγια που εκφράζουν οι ίδιοι ανήκουν στη δική τους
προσωπική υπόσταση, αλλά, από την άλλη, νιώθουν λες και η δική τους εμπειρία δεν είναι
τόσο ξεκάθαρη όσο την έχουν περιγράψει. Επιπλέον, πριν μιλήσουν δεν έχουν την παραμικρή
ιδέα τι θα πούνε, αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους, οι λέξεις ξεχύνονται από
μέσα τους σαν χείμαρρος με αδιάλειπτη ροή. Αφότου έχεις κάνει μία φορά κήρυγμα κατ’
αυτόν τον τρόπο, νιώθεις ότι το πραγματικό σου ανάστημα δεν είναι τόσο μικρό όσο πίστευες,
και όπως συμβαίνει σε μια κατάσταση όπου το Άγιο Πνεύμα έχει εργαστεί μέσα σου πολλές
φορές, αποφασίζεις τότε ότι ήδη έχεις ανάστημα και πιστεύεις λανθασμένα ότι το έργο του
Αγίου Πνεύματος είναι η δική σου είσοδος και η δική σου υπόσταση. Όταν βιώνεις συνεχώς
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τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα βλέπεις πιο χαλαρά τη δική σου είσοδο, θα γίνεις
οκνηρός χωρίς να το συνειδητοποιήσεις και θα πάψεις να δίνεις οποιαδήποτε σημασία στην
προσωπική σου είσοδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, όταν διακονείς τους άλλους, πρέπει να διακρίνεις
ξεκάθαρα το δικό σου ανάστημα από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα διευκολύνει
περισσότερο την είσοδό σου και θα ωφελήσει περισσότερο την εμπειρία σου. Η εξαχρείωση
του ανθρώπου ξεκινάει από τη στιγμή που θεωρεί ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι
προσωπική του εμπειρία. Γι’ αυτόν τον λόγο λέω ότι οποιοδήποτε καθήκον κι αν εκτελείτε,
οφείλετε να θεωρείτε την είσοδό σας ως ένα ζωτικό μάθημα.
Ο λόγος που εργάζεται κανείς είναι για να ικανοποιεί το θέλημα του Θεού, να φέρνει
όλους όσους επιθυμεί η καρδιά του Θεού ενώπιόν Του, να φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό και
να παρουσιάζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση του Θεού στον άνθρωπο,
έτσι ώστε να τελειωθούν οι καρποί του έργου του Θεού. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να
κατανοήσετε με απόλυτη σαφήνεια την ουσία του έργου. Ως κάποιος που χρησιμοποιείται
από τον Θεό, κάθε άνθρωπος είναι άξιος να εργαστεί για τον Θεό, τουτέστιν, όλοι έχουν την
ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο
πρέπει να συνειδητοποιήσετε: Όταν ο άνθρωπος κάνει το έργο που του έχει αναθέσει ο Θεός,
έχει δοθεί η ευκαιρία στον άνθρωπο να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, αλλά αυτό που λέει και
γνωρίζει ο άνθρωπος δεν είναι εξ ολοκλήρου το ανάστημα του ανθρώπου. Το μόνο που
μπορείτε να κάνετε είναι να γνωρίσετε καλύτερα τις δικές σας ελλείψεις ενόσω εργάζεστε, και
να λάβετε μεγαλύτερη διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη
δυνατότητα να κερδίσετε καλύτερη είσοδο κατά την πορεία του έργου σας. Αν ο άνθρωπος
θεωρεί την καθοδήγηση που προέρχεται από τον Θεό ως δική του είσοδο και ως κάτι το οποίο
έχει έμφυτο, τότε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αναπτυχθεί το ανάστημα του ανθρώπου.
Η διαφώτιση που εμφυσά το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο συμβαίνει όταν αυτός είναι σε
κανονική κατάσταση· σε τέτοιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι συχνά συγχέουν τη διαφώτιση που
λαμβάνουν ως το δικό τους πραγματικό ανάστημα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο διαφωτίζει
το Άγιο Πνεύμα είναι εξαιρετικά κανονικός, και Εκείνο αξιοποιεί οτιδήποτε είναι έμφυτο στον
άνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι εργάζονται και μιλούν, ή όταν προσεύχονται και επιδίδονται
στην πνευματική τους άσκηση, θα δουν ξαφνικά μια αλήθεια να ξετυλίγεται ξεκάθαρα
μπροστά τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτό που βλέπει ο άνθρωπος είναι μόνο η
1226

διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος (φυσικά, αυτή η διαφώτιση συνδέεται με τη συνεργασία του
ανθρώπου) και δεν αντιπροσωπεύει το αληθινό ανάστημα του ανθρώπου. Μετά από μια
περίοδο εμπειρίας, κατά την οποία ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάποιες δυσκολίες
και δοκιμασίες, το αληθινό ανάστημα του ανθρώπου γίνεται εμφανές υπό αυτές τις συνθήκες.
Μόνο τότε θα ανακαλύψει ο άνθρωπος ότι το ανάστημά του δεν είναι και τόσο σπουδαίο, και
βγαίνουν στην επιφάνεια όλος ο εγωισμός, οι προσωπικές βλέψεις και η απληστία του. Μόνο
μετά από πολλούς κύκλους τέτοιων εμπειριών, θα συνειδητοποιήσουν πολλοί απ’ αυτούς των
οποίων το πνεύμα αφυπνίστηκε ότι αυτό που είχαν βιώσει στο παρελθόν δεν ήταν η δική τους
προσωπική πραγματικότητα, αλλά μια στιγμιαία φώτιση από το Άγιο Πνεύμα, και ότι ο
άνθρωπος είχε λάβει απλώς αυτό το φως. Όταν το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο για
να κατανοήσει την αλήθεια, αυτό γίνεται συχνά με σαφή και ευκρινή τρόπο, χωρίς να εξηγεί
το πώς προέκυψαν τα πράγματα ή το πού οδεύουν. Τουτέστιν, αντί να ενσωματώνει τις
δυσκολίες του ανθρώπου σ’ αυτήν την αποκάλυψη, αποκαλύπτει άμεσα την αλήθεια. Όταν ο
άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη διαδικασία της εισόδου, και τότε ενσωματώνει τη
διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, αυτό γίνεται η πραγματική εμπειρία του ανθρώπου. Για
παράδειγμα, μια ανύπαντρη αδελφή είπε τα εξής κατά τη διάρκεια της συναναστροφής: «Δεν
επιζητούμε τη δόξα και τα πλούτη, ούτε λαχταρούμε την ευτυχία της συζυγικής αγάπης·
επιζητούμε μόνο να αφιερώσουμε μια αγνή και ακλόνητη καρδιά στον Θεό». Συνέχισε
λέγοντας: «Όταν οι άνθρωποι παντρεύονται, τους ταλανίζουν πολλά, κι η αγάπη στην καρδιά
τους για τον Θεό δεν είναι πλέον γνήσια. Οι καρδιές τους είναι πάντοτε απασχολημένες με
την οικογένεια και τον ή τη σύζυγό τους, οπότε ο εσωτερικός τους κόσμος γίνεται πολύ πιο
περίπλοκος…» Καθώς μιλούσε, ήταν λες και τα λόγια που ξεστόμιζε εξέφραζαν τις σκέψεις
μέσα στην καρδιά της· τα λόγια της ήταν ηχηρά και ισχυρά, λες και όλα όσα έλεγε πήγαζαν
από τα μύχια της καρδιάς της, και σαν να ήταν διακαής πόθος της να αφιερώσει
ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον Θεό κι ελπίδα της οι αδελφοί και οι αδελφές να έχουν την
ίδια αποφασιστικότητα μ’ αυτήν. Μπορεί να πει κανείς ότι η αποφασιστικότητά σου και το
αίσθημα συγκίνησης που σε διακατέχει αυτήν τη στιγμή προέρχονται εξ ολοκλήρου από το
έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν η μέθοδος του έργου του Θεού αλλάξει, κι εσύ θα έχεις
μεγαλώσει κατά μερικά χρόνια· βλέπεις ότι όλες οι παλιές συμμαθήτριες και συνομήλικες
φίλες σου έχουν παντρευτεί, ή ακούς ότι η τάδε ή η δείνα παντρεύτηκε, ο σύζυγός της την
πήρε μαζί του για να ζήσουν στην πόλη όπου βρήκε δουλειά. Όταν τη δεις, θα αρχίσεις να
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νιώθεις ζήλεια βλέποντας ότι είναι γεμάτη γοητεία κι έχει άλλον αέρα από την κορυφή μέχρι
τα νύχια, και ότι, όταν σου μιλάει, έχει μια κοσμοπολίτικη αύρα, χωρίς να διαθέτει πια την
παραμικρή χωριατιά. Αυτό το θέαμα σού προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Εσύ, καθώς έχεις
δαπανήσει τον εαυτό σου για τον Θεό όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχεις ούτε οικογένεια ούτε
καριέρα, κι έχεις υπομείνει πολύ μεγάλη αντιμετώπιση· μπήκες στη μέση ηλικία εδώ και
καιρό, κι η νιότη σου χάθηκε γρήγορα και σιωπηλά πριν από πολύ καιρό, σαν να ήταν όνειρο.
Τώρα, έχοντας διανύσει μεγάλη απόσταση μέχρι το παρόν, δεν ξέρεις πού να κατασταλάξεις.
Αυτήν τη στιγμή, έχεις παγιδευτεί σε έναν καταιγισμό σκέψεων, λες κι έχεις χάσει τα λογικά
σου. Ολομόναχος και ανήμπορος να ηρεμήσεις και να κοιμηθείς, ξαπλώνεις άγρυπνος καθ’
όλη τη διάρκεια της μεγάλης νύχτας και, πριν το καταλάβεις, αρχίζεις να σκέφτεσαι την
απόφασή σου και τους ιερούς όρκους σου στον Θεό, και τον λόγο, μάλιστα, που έχεις
περιέλθει σε μια τόσο αξιοθρήνητη κατάσταση; Πριν καν το συνειδητοποιήσεις, σου φεύγουν
βουβά δάκρυα και νιώθεις σπαρακτικό πόνο. Ερχόμενος ενώπιον του Θεού για να
προσευχηθείς, θυμάσαι, τον καιρό που ήσουν μαζί με τον Θεό, πόσο στενή ήταν η σχέση σας
και πόσο αχώριστοι ήσαστε. Η μία σκηνή διαδέχεται την άλλη μπροστά στα μάτια σου και ο
όρκος που πήρες εκείνη την ημέρα ηχεί για άλλη μια φορά στ’ αυτιά σου: «Ο Θεός δεν είναι ο
μόνος μου οικείος;» Εκείνη τη στιγμή, ήδη τραντάζεσαι ολόκληρος με λυγμούς: «Θεέ μου!
Πολυαγαπημένε μου Θεέ! Σου έχω ήδη δώσει την καρδιά μου ολοκληρωτικά. Θέλω να Σου
είμαι για πάντα ταγμένος, και θα Σε αγαπώ ακατάπαυστα για όλη μου τη ζωή…» Μόνο αν
υποφέρεις έναν τόσο έντονο πόνο, θα νιώσεις πραγματικά πόσο αξιαγάπητος είναι ο Θεός,
και μόνο τότε θα συνειδητοποιήσεις ξεκάθαρα: Έδωσα τα πάντα στον Θεό πριν από πολύ
καιρό. Αφού υποστείς ένα τέτοιο πλήγμα, θα έχεις γίνει πλέον πολύ πιο ώριμος όσον αφορά
αυτά τα ζητήματα, και θα δεις ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος εκείνη τη στιγμή δεν ήταν
κάτι που κατείχε ο άνθρωπος. Στις εμπειρίες σου μετά από αυτό το σημείο, δεν θα
περιορίζεσαι πια σ’ αυτήν την πτυχή της εισόδου· θα είναι λες και οι ουλές από τις παλιές σου
πληγές έχουν αποφέρει τεράστιο όφελος στην είσοδό σου. Όποτε έρχεσαι αντιμέτωπος με
παρόμοιες καταστάσεις, θα θυμάσαι αμέσως τα δάκρυα που έχυσες εκείνη τη μέρα, λες και
επανενώθηκες με τον Θεό μετά από έναν χωρισμό, και θα φοβάσαι διαρκώς μήπως
διαρρηχθεί και πάλι η σχέση σου με τον Θεό και πληγεί ο συναισθηματικός δεσμός (κανονική
σχέση) ανάμεσα σ’ εσένα και τον Θεό. Αυτό είναι το έργο και η είσοδός σου. Συνεπώς, την
ίδια στιγμή που λαμβάνετε το έργο του Αγίου Πνεύματος, οφείλετε να δίνετε ακόμα
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περισσότερη σημασία στην είσοδό σας, βλέποντας ακριβώς ποιο είναι το έργο του Αγίου
Πνεύματος και ποια είναι η δική σας είσοδος, καθώς και ενσωματώνοντας το έργο του Αγίου
Πνεύματος στην είσοδό σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να οδηγηθείτε στην τελείωση από το
Άγιο Πνεύμα με πολύ περισσότερους τρόπους και έτσι ώστε η ουσία του έργου του Αγίου
Πνεύματος να σφυρηλατηθεί μέσα σας. Ενόσω βιώνετε το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα
καταφέρετε να γνωρίσετε το Άγιο Πνεύμα, όπως και τον εαυτό σας, και πολύ περισσότερο, εν
μέσω των πολυάριθμων περιόδων έντονου πόνου, θα αναπτύξετε μια κανονική σχέση με τον
Θεό, και η σχέση σας με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο στενή κάθε μέρα. Μετά από αμέτρητα
περιστατικά κλαδέματος και εξευγενισμού, θα αναπτύξετε αληθινή αγάπη για τον Θεό. Γι’
αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο πόνος, τα πλήγματα και τα δεινά δεν πρέπει να σας
φοβίζουν· αυτό που είναι τρομακτικό είναι να έχετε μόνο το έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς
την είσοδό σας. Όταν έρθει η ημέρα που θα περατωθεί το έργο του Θεού, θα έχετε κοπιάσει
για το τίποτα· παρόλο που έχετε βιώσει το έργο του Θεού, δεν θα έχετε καταφέρει να
γνωρίσετε το Άγιο Πνεύμα ή να έχετε τη δική σας είσοδο. Η διαφώτιση που εμφυσά το Άγιο
Πνεύμα στον άνθρωπο δεν έχει στόχο να συντηρήσει το πάθος του ανθρώπου, αλλά να
διανοίξει ένα μονοπάτι για την είσοδο του ανθρώπου, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα
στον άνθρωπο να καταφέρει να γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, και ορμώμενος από αυτό το σημείο
να αναπτύξει αισθήματα σεβασμού και λατρείας για τον Θεό.

Έργο και είσοδος (3)
Ο Θεός έχει εμπιστευτεί πολλά στους ανθρώπους και έχει, επίσης, μιλήσει με
αναρίθμητους τρόπους για την είσοδό τους. Όμως, επειδή το επίπεδο των ανθρώπων είναι
ιδιαίτερα χαμηλό, πολλά από τα λόγια του Θεού δεν έχουν καταφέρει να ριζώσουν. Υπάρχουν
διάφοροι λόγοι για τους οποίους το επίπεδό τους είναι χαμηλό, όπως η διαφθορά της
ανθρώπινης σκέψης και ηθικής, καθώς και η έλλειψη κατάλληλης ανατροφής, οι
φεουδαρχικές δεισιδαιμονίες που έχουν καταλάβει σοβαρά την καρδιά του ανθρώπου, οι
εκμαυλισμένοι και παρακμιακοί τρόποι ζωής που έχουν προκαλέσει πολλά δεινά στις πιο
βαθιές πτυχές της ανθρώπινης καρδιάς, καθώς και η επιδερμική αντίληψη που έχουν περί
πολιτισμικής γνώσης, αφού σχεδόν το ενενήντα οκτώ τοις εκατό των ανθρώπων δεν έχει
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λάβει καμία εκπαίδευση σχετικά με την πολιτισμική γνώση και, επιπροσθέτως, πολύ λίγοι
λαμβάνουν υψηλότερου επιπέδου πολιτισμική εκπαίδευση. Συνεπώς, οι άνθρωποι δεν έχουν
ουσιαστικά καμία ιδέα για το τι εννοεί ο Θεός ή το Πνεύμα, παρά έχουν μόνο μια αόριστη και
ασαφή εικόνα για τον Θεό, την οποία απέκτησαν μέσα από τις δεισιδαιμονίες της
φεουδαρχίας. Η ολέθρια επιρροή που έχει ασκήσει «το μεγαλόπνοο πνεύμα του εθνικισμού»
επί χιλιάδες χρόνια κι έχει ριζώσει για τα καλά στις καρδιές των ανθρώπων, καθώς και ο
φεουδαρχικός τρόπος σκέψης, ο οποίος δεσμεύει και αλυσοδένει τους ανθρώπους, αφήνοντάς
τους χωρίς την παραμικρή ελευθερία, χωρίς θέληση για αγώνα ή επιμονή, χωρίς επιθυμία για
πρόοδο, και κάνοντάς τους, αντιθέτως, να παραμένουν παθητικοί και οπισθοδρομικοί, με μια
παγιωμένη νοοτροπία δούλου, και ούτω καθεξής —αυτοί οι αντικειμενικοί παράγοντες έχουν
μεταδώσει μια ανεξίτηλα βρωμερή και αποκρουστική χροιά στην ιδεολογική στάση, τα
ιδανικά, το ήθος και τη διάθεση των ανθρώπων. Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι είναι σαν να
ζουν σε έναν σκοτεινό κόσμο της τρομοκρατίας, τον οποίον κανένας τους δεν επιζητά να
υπερβεί, και κανένας τους δεν σκέφτεται να μεταβεί σε έναν ιδανικό κόσμο. Αντιθέτως, είναι
ευχαριστημένοι με το ριζικό τους να περνάνε τις ημέρες τους γεννώντας και μεγαλώνοντας
παιδιά, πασχίζοντας, ιδρώνοντας, τρέχοντας για τις δουλειές τους, ονειρευόμενοι μια άνετη
και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή και ονειρευόμενοι τη συζυγική στοργή, την ευσέβεια από
τα παιδιά και την ευδαιμονία στη δύση της ζωής τους, καθώς θα τη βιώνουν ειρηνικά… Επί
δεκάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι κατασπαταλούν τον
χρόνο τους με αυτόν τον τρόπο, χωρίς κανένας να δημιουργεί μια τέλεια ζωή, με μοναδικό
σκοπό τους την αλληλοσφαγή σ’ αυτόν τον σκοτεινό κόσμο, τον αγώνα για φήμη και πλούτη
και τις δολοπλοκίες του ενός για τον άλλο. Ποιος έχει αναζητήσει το θέλημα του Θεού; Έχει
δώσει ποτέ κανείς βάση στο έργο του Θεού; Όλα τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν
καταληφθεί από την επιρροή του σκότους έχουν από καιρό γίνει ανθρώπινη φύση, οπότε
είναι αρκετά δύσκολο να εκτελεστεί το έργο του Θεού, και οι άνθρωποι έχουν ακόμα λιγότερα
αποθέματα καρδιάς για να δίνουν προσοχή σ’ αυτά που τους έχει εμπιστευτεί σήμερα ο Θεός.
Όπως και να ’χει, πιστεύω ότι δεν θα πειράξει τους ανθρώπους που εκφέρω αυτά τα λόγια,
καθότι αυτά που λέω σχετίζονται με μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Το να μιλάς για την ιστορία
σημαίνει να αναφέρεις γεγονότα και, επιπλέον, σκάνδαλα που είναι προφανή σε όλους.
Συνεπώς, τι νόημα έχει να λέγεται κάτι αντίθετο προς τα γεγονότα; Επίσης πιστεύω ότι οι
λογικοί άνθρωποι, μόλις διαβάσουν αυτά τα λόγια, θα αφυπνιστούν και να αγωνιστούν για
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την πρόοδο. Ο Θεός ελπίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν και να εργάζονται ειρηνικά
όντας ευχαριστημένοι και, ταυτόχρονα να έχουν την ικανότητα να αγαπούν τον Θεό. Το
θέλημα του Θεού για όλη την ανθρωπότητα είναι να εισέλθει στην ανάπαυση. Πέραν αυτού, η
μεγαλύτερη επιθυμία του Θεού είναι ολόκληρος ο τόπος να γεμίσει με τη δόξα του Θεού. Είναι
απλώς κρίμα που οι άνθρωποι παραμένουν βυθισμένοι στη λήθη και δεν έχουν αφυπνιστεί,
τόσο άσχημα διεφθαρμένοι από τον Σατανά, που σήμερα δεν έχουν πλέον την ανθρώπινη
ομοιότητα. Συνεπώς, η ανθρώπινη σκέψη, ηθικότητα και μόρφωση απαρτίζουν έναν
σημαντικό σύνδεσμο, με την κατάρτιση στην πολιτισμική γνώση να αποτελεί έναν δεύτερο
σύνδεσμο, προκειμένου να ανέβει το πολιτισμικό επίπεδο των ανθρώπινων όντων και να
αλλάξει η πνευματική τους στάση.
Στην πραγματικότητα, οι απαιτήσεις του Θεού προς τους ανθρώπους δεν είναι τόσο
υψηλές, όμως επειδή το χάσμα ανάμεσα στο επίπεδο των ανθρώπων και τα πρότυπα που
θέτει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο, οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς σηκώνουν το κεφάλι και
κοιτάνε προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων του Θεού, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να τις
εκπληρώσουν. Το έμφυτο χάρισμα των ανθρώπων, σε συνδυασμό με αυτά με τα οποία
εφοδιάζονται μετά τη γέννησή τους, κάθε άλλο παρά επαρκούν για να πληρούν τις απαιτήσεις
του Θεού. Όμως, μια απλή αναγνώριση αυτού του θέματος δεν αποτελεί σίγουρη λύση. Το
νερό που είναι μακριά δεν μπορεί να σβήσει την άμεση δίψα. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι ξέρουν
ότι είναι κατώτεροι κι από τη σκόνη, αν δεν έχουν την αποφασιστικότητα να ικανοποιήσουν
την καρδιά του Θεού, πόσο μάλλον να ακολουθήσουν την εξελιγμένη οδό για να πληρούν τις
απαιτήσεις του Θεού, τότε τι αξία έχει αυτού του είδους η γνώση; Δεν είναι σαν να κουβαλάς
νερό με το κόσκινο, μια μάταιη προσπάθεια; Η ουσία των όσων λέω έχει να κάνει με την
είσοδο· αυτό είναι το κυρίως θέμα.
Κατά την πορεία της εισόδου του ανθρώπου, η ζωή είναι πάντοτε βαρετή, γεμάτη από
μονότονα στοιχεία της πνευματικής ζωής, όπως η προσευχή, η βρώση και η πόση των λόγων
του Θεού ή η οργάνωση συγκεντρώσεων, κι έτσι οι άνθρωποι νιώθουν συνεχώς ότι η πίστη
στον Θεό δεν αποφέρει κάποια σπουδαία απόλαυση. Αυτού του είδους οι πνευματικές
δραστηριότητες εκτελούνται πάντοτε βάσει της αρχικής διάθεσης της ανθρώπινη φύσης, η
οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Παρόλο που οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν,
ορισμένες φορές, τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, ο αρχικός τρόπος σκέψης, η διάθεση, ο
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τρόπος ζωής τους και οι συνήθειές τους είναι ακόμα ριζωμένα μέσα τους, οπότε η φύση τους
παραμένει αμετάβλητη. Οι δεισιδαιμονικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται οι
άνθρωποι είναι αυτό που μισεί ο Θεός πάνω απ’ όλα, όμως πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα
ανίκανοι να απαλλαχτούν απ’ αυτές, καθώς πιστεύουν ότι αυτές οι δεισιδαιμονικές
δραστηριότητες έχουν θεσπιστεί από τον Θεό, και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμα καταφέρει
να τις αποβάλλουν πλήρως. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι οι διευθετήσεις που κάνουν οι νέοι
για τις γαμήλιες δεξιώσεις και τα προικιά· τα χρηματικά δώρα, τα γεύματα και άλλοι
παρόμοιοι τρόποι με τους οποίους γιορτάζονται χαρμόσυνες περιστάσεις· τα αρχαία
τελετουργικά που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά· όλες οι ανούσιες δεισιδαιμονικές
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για τους νεκρούς και την κηδεία τους: αυτά τα
απεχθάνεται

ακόμα

περισσότερο

ο

Θεός.

Ακόμα

και

η

ημέρα

λατρείας

(συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου, όπως το τηρεί ο θρησκευτικός κόσμος) είναι απεχθής
σ’ Εκείνον. Ο Θεός, επίσης, περιφρονεί και απορρίπτει, ακόμα περισσότερο, τις κοινωνικές
σχέσεις και τις εγκόσμιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ακόμα και η Γιορτή της
Άνοιξης και τα Χριστούγεννα, τα οποία τα γνωρίζουν όλοι, δεν έχουν θεσπιστεί από τον Θεό,
πόσο μάλλον τα παιχνίδια και οι στολισμοί (δίστιχα, κροτίδες, φαναράκια, Θεία Κοινωνία,
χριστουγεννιάτικα δώρα και χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί) αφού όλα τα προαναφερθέντα
δεν αποτελούν είδωλα στο μυαλό των ανθρώπων; Η Θεία Ευχαριστία την Κυριακή, το κρασί
και το καθαρό λινό είναι ακόμα πιο εμφατικά. Όλες οι παραδοσιακές γιορτές που είναι
δημοφιλείς στην Κίνα, όπως η ημέρα Ανύψωσης του Κεφαλιού του Δράκου, η Γιορτή της
Βάρκας του Δράκου, η Γιορτή του Μεσοφθινοπώρου, η Γιορτή του Χυλού Λάμπα και η
Πρωτοχρονιά, καθώς και οι γιορτές στον θρησκευόμενο κόσμο, όπως το Πάσχα, τα
Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα, όλες αυτές οι αβάσιμες γιορτές έχουν θεσπιστεί και περάσει
από γενιά σε γενιά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσω πολλών ανθρώπων. Είναι η
αχαλίνωτη φαντασία και οι εφευρετικές αντιλήψεις των ανθρώπων που έχουν δώσει τη
δυνατότητα σ’ αυτές τις παραδόσεις να επιβιώσουν μέχρι σήμερα. Δείχνουν να μην έχουν
ψεγάδια, αλλά είναι στην ουσία παιχνίδια που παίζει ο Σατανάς στους ανθρώπους. Όσο
μεγαλύτερος συνωστισμός από Σατανάδες επικρατεί σ’ ένα μέρος και όσο πιο παρωχημένο
και οπισθοδρομικό είναι αυτό το μέρος, τόσο πιο παγιωμένα είναι τα φεουδαρχικά του έθιμα.
Αυτά τα στοιχεία κρατούν σφιχτά δεμένους τους ανθρώπους, και δεν αφήνουν κανένα
απολύτως περιθώριο για κίνηση. Πολλές από τις γιορτές στον θρησκευόμενο κόσμο δείχνουν
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ότι έχουν μεγάλη αυθεντικότητα και ότι λειτουργούν ως γέφυρα για το έργο του Θεού, αλλά
στην πραγματικότητα είναι τα αόρατα δεσμά με τα οποία ο Σατανάς δεσμεύει τους
ανθρώπους και τους αποτρέπει από το να γνωρίσουν τον Θεό· είναι όλα πονηρά τεχνάσματα
του Σατανά. Στην πραγματικότητα, όταν ολοκληρώνεται ένα στάδιο από το έργο του Θεού,
Εκείνος έχει ήδη καταστρέψει τα εργαλεία και το ύφος εκείνου του χρονικού διαστήματος,
χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Οι «ευσεβείς πιστοί», ωστόσο, εξακολουθούν να λατρεύουν
αυτά τα απτά υλικά αντικείμενα· ταυτόχρονα, εμπιστεύονται με το πίσω μέρος του μυαλού
τους τα όσα έχει ο Θεός, χωρίς να τα μελετάνε περαιτέρω, δείχνοντας ότι είναι γεμάτοι από
αγάπη για τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα Τον έχουν εδώ και πολύ καιρό πετάξει έξω από
τον οίκο και έχουν βάλει επάνω στο τραπέζι τον Σατανά για να τον λατρεύουν. Εικονίσματα
με τον Ιησού, τη σταύρωση, την Παναγία, τη Βάφτιση του Ιησού και τον Μυστικό δείπνο· οι
άνθρωποι τα λατρεύουν σαν τον Κύριο των Ουρανών, ενώ επανειλημμένως αναφωνούν «ο
Κύριος, ο Ουράνιος Πατέρας». Δεν είναι όλα αυτά αστεία; Μέχρι σήμερα, πολλά παρόμοια
ρητά και πρακτικές που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά είναι μισητά στον Θεό. Αποτελούν
ένα σοβαρό εμπόδιο στο μονοπάτι του Θεού και, επιπλέον, επιφέρουν τρομερές αναποδιές
κατά την είσοδο των ανθρώπων. Αν αφήσουμε κατά μέρους τον βαθμό στον οποίον έχει
διαφθείρει τους ανθρώπους ο Σατανάς, μέσα τους είναι γεμάτοι μέχρι πάνω με στοιχεία όπως
τον νόμο του Γουίτνες Λι, τις εμπειρίες του Λόρενς, τις έρευνες του Γουότσμαν Νι και το έργο
του Παύλου. Απλώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίον να μπορεί ο Θεός να εργαστεί
επάνω στους ανθρώπους, επειδή μέσα τους έχουν πάρα πολύ ατομικισμό, νόμους, κανόνες,
κανονισμούς, συστήματα και άλλα τέτοια. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τις φεουδαρχικές
δεισιδαιμονικές τάσεις των ανθρώπων, έχουν αιχμαλωτίσει και κατασπαράξει την
ανθρωπότητα. Είναι λες και οι σκέψεις των ανθρώπων είναι μια ενδιαφέρουσα έγχρωμη
ταινία, η οποία αφηγείται ένα παραμύθι με φανταστικά όντα που καβαλάνε τα σύννεφα, τόσο
ευφάνταστες που συναρπάζουν τους ανθρώπους, αφήνοντάς τους σαστισμένους κι άφωνους.
Για να πούμε την αλήθεια, το έργο που έχει έρθει για να επιτελέσει ο Θεός σήμερα αποσκοπεί
κυρίως στο να αντιμετωπίσει και να διαλύσει τα δεισιδαιμονικά χαρακτηριστικά των
ανθρώπινων όντων και να μεταμορφώσει ολοσχερώς την πνευματική κατάστασή τους. Το
έργο του Θεού δεν έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα λόγω της κληρονομιάς που έχει παραδοθεί
από γενιά σε γενιά από τους ανθρώπους. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Θεός και
ολοκληρώνεται από Εκείνον, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη για να λειτουργήσει ως
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κληροδότημα κάποιου σπουδαίου πνευματικού ανθρώπου ή ως κληρονομιά οποιουδήποτε
έργου αντιπροσωπευτικής φύσης, το οποίο πραγματοποίησε ο Θεός σε κάποια άλλη εποχή.
Τα ανθρώπινα όντα δεν χρειάζεται να ασχολούνται με κανένα από αυτά τα πράγματα. Ο Θεός
σήμερα έχει ένα διαφορετικό ύφος ομιλίας και έργου, οπότε γιατί θα πρέπει τα ανθρώπινα
όντα να προβληματίζονται; Αν οι άνθρωποι βαδίζουν το σημερινό μονοπάτι μέσα στο
υφιστάμενο ρεύμα, ενώ συνεχίζουν την κληρονομιά των «προγόνων» τους, δεν θα φτάσουν
ποτέ στον προορισμό τους. Ο Θεός νιώθει βαθιά αποστροφή γι’ αυτόν τον συγκεκριμένο
τρόπο ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς όπως απεχθάνεται τα έτη, τους μήνες και τις
ημέρες του κόσμου των ανθρώπων.
Ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει η ανθρώπινη διάθεση είναι να θεραπευτούν εκείνα
τα τμήματα στα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων που έχουν δηλητηριαστεί βαθιά, ώστε να
μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεκινήσουν να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και το ήθος τους.
Πρώτα απ’ όλα, οι άνθρωποι πρέπει να δουν ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι θρησκευτικές
ιεροτελεστίες, οι θρησκευτικές δραστηριότητες, τα έτη, οι μήνες και οι γιορτές είναι όλα
μισητά για τον Θεό. Πρέπει να σπάσουν τα δεσμά του φεουδαρχικού τρόπου σκέψης και να
εξαλείψουν κάθε ίχνος της βαθιά ριζωμένης κλίσης τους προς τη δεισιδαιμονία. Όλα αυτά
περιλαμβάνονται στην είσοδο της ανθρωπότητας. Πρέπει να κατανοήσετε γιατί ο Θεός οδηγεί
την ανθρωπότητα έξω από τα εγκόσμια, καθώς και γιατί οδηγεί την ανθρωπότητα μακριά από
κανόνες και κανονισμούς. Αυτή είναι η πύλη μέσα από την οποία θα εισέλθετε, και παρόλο
που αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πνευματική εμπειρία σας, είναι τα
μεγαλύτερα εμπόδια που σας αποκλείουν από την είσοδο, που σας αποκλείουν από το να
γνωρίσετε τον Θεό. Σχηματίζουν ένα δίχτυ που εγκλωβίζει τους ανθρώπους. Πολλοί
διαβάζουν υπερβολικά πολύ τη Βίβλο και μπορούν ακόμα και να απαγγέλλουν από μνήμης
διάφορα εδάφια της Βίβλου. Κατά την είσοδό τους σήμερα, οι άνθρωποι ασυνείδητα
χρησιμοποιούν τη Βίβλο για να μετράνε το έργο του Θεού, λες και η Βίβλος είναι η βάση και η
πηγή αυτού του σταδίου του έργου του Θεού. Όταν το έργο του Θεού συμβαδίζει με τη Βίβλο,
οι άνθρωποι υποστηρίζουν ένθερμα το έργο του Θεού και Τον βλέπουν με νεοανακαλυφθείσα
εκτίμηση. Όταν το έργο του Θεού δεν βρίσκεται σε αρμονία με τη Βίβλο, οι άνθρωποι
ανησυχούν σε τέτοιο βαθμό που τους λούζει κρύος ιδρώτας και αναζητούν σ’ αυτήν το θεμέλιο
του έργου του Θεού. Αν το έργο του Θεού δεν αναφέρεται στη Βίβλο, οι άνθρωποι θα
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αγνοήσουν τον Θεό. Μπορεί να ειπωθεί ότι, όσον αφορά το σημερινό έργο του Θεού, οι
περισσότεροι άνθρωποι το δέχονται υποψιασμένα και με μεγάλη προσοχή, υπακούν σ’ αυτό
επιλεκτικά και αδιαφορούν να το γνωρίσουν. Όσον αφορά τα πράγματα του παρελθόντος,
κρατιούνται από το ένα μισό και εγκαταλείπουν το άλλο. Μπορεί αυτό να ονομαστεί είσοδος;
Όταν φυλάνε τα βιβλία των άλλων σαν θησαυρό και τα αντιμετωπίζουν σαν το χρυσό κλειδί
για την πύλη της βασιλείας, οι άνθρωποι απλώς αδιαφορούν πλήρως για το τι απαιτεί ο Θεός
από αυτούς σήμερα. Επιπλέον, πολλοί «ευφυείς ειδικοί» κρατάνε τα λόγια του Θεού στο
αριστερό τους χέρι και τα «αριστουργήματα» άλλων στο δεξί, λες και θέλουν να βρούνε τη
βάση των λόγων του Θεού σήμερα μέσα σ’ αυτά τα αριστουργήματα, προκειμένου να
αποδείξουν πλήρως ότι τα λόγια του Θεού είναι σωστά, ενώ φτάνουν στο σημείο ακόμα και να
εξηγούν τα λόγια του Θεού σε άλλους, εντάσσοντάς τα στα αριστουργήματα, λες και
εργάζονται. Για να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν πολλοί «επιστημονικοί ερευνητές» ανάμεσα
στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σε μεγάλη υπόληψη τα πιο πρόσφατα
επιστημονικά επιτεύγματα του σήμερα, επιστημονικά επιτεύγματα άνευ προηγουμένου
(δηλαδή, το έργο του Θεού, τα λόγια του Θεού και το μονοπάτι της εισόδου στη ζωή), οπότε
όλοι οι άνθρωποι είναι «αυτάρκεις», «κηρύττουν» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη με τη δύναμη
της ευγλωττίας τους και επιδεικνύουν «το καλό όνομα του Θεού». Εν τω μεταξύ, η δική τους
είσοδος διατρέχει κίνδυνο και εκείνοι δείχνουν να απέχουν τόσο από τις απαιτήσεις του Θεού
όσο απέχει η δημιουργία από το τώρα. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις το έργο του Θεού;
Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν ήδη αποφασίσει να αφήσουν το ένα μισό του εαυτού τους στο
χθες και να φέρουν το άλλο μισό στο σήμερα, να παραδώσουν το μισό στον Σατανά και να
παρουσιάσουν το άλλο μισό στον Θεό, λες και είναι αυτός ο τρόπος να έχουν ήσυχη τη
συνείδησή τους και να έχουν κάποια αίσθηση παρηγοριάς. Ο εσωτερικός κόσμος των
ανθρώπων είναι εξαιρετικά δόλιος· φοβούνται μήπως χάσουν όχι μόνο το αύριο, αλλά και το
χθες, τρέμουν μήπως υβρίσουν τόσο τον Σατανά όσο και τον Θεό του σήμερα, ο οποίος δείχνει
να είναι αλλά και να μην είναι. Καθότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει να καλλιεργήσουν
καταλλήλως τον τρόπο σκέψης τους και το ήθος τους, τους λείπει σε μεγάλο βαθμό η
ικανότητα διάκρισης και απλώς δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αν το σημερινό έργο είναι του
Θεού ή όχι. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή είναι τόσο βαθύς ο φεουδαρχικός και
δεισιδαιμονικός τρόπος σκέψης των ανθρώπων, που έχουν εδώ και καιρό βάλει στην ίδια
κατηγορία τις δεισιδαιμονίες και την αλήθεια, τον Θεό και τα είδωλα, χωρίς να νοιάζονται να
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ξεχωρίσουν αυτά τα πράγματα, και δεν φαίνονται ικανοί να κάνουν μια ξεκάθαρη διάκριση,
παρόλο που βασανίζουν το μυαλό τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ανθρώπινα όντα
έχουν σταματήσει την πορεία τους και δεν κινούνται πλέον προς τα εμπρός. Όλα αυτά τα
προβλήματα προκύπτουν από την έλλειψη σωστού είδους ιδεολογικής εκπαίδευσης των
ανθρώπων, κάτι που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην είσοδό τους. Ως αποτέλεσμα, οι
άνθρωποι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για το έργο του αληθινού Θεού, παρά εμμένουν
πεισματικά[1] στο έργο του ανθρώπου (όπως το έργο ανθρώπων που θεωρούν σπουδαίους),
λες και φέρουν το σήμα του. Δεν είναι αυτά τα πιο πρόσφατα θέματα στα οποία θα πρέπει να
εισέλθουν οι άνθρωποι;
Υποσημειώσεις:
1. Η φράση «εμμένουν πεισματικά» χρησιμοποιείται ειρωνικά. Αυτή η φράση υποδεικνύει ότι οι
άνθρωποι είναι ισχυρογνώμονες και αμετακίνητοι, και πιάνονται από παρωχημένα πράγματα, τα οποία δεν
είναι διατεθειμένοι να αφήσουν.

Έργο και είσοδος (4)
Αν ο άνθρωπος μπορούσε να εισέλθει πραγματικά σε σύμπνοια με το έργο του Αγίου
Πνεύματος, η ζωή του γρήγορα θα αναπτυσσόταν σαν ένας βλαστός μπαμπού μετά από μια
ανοιξιάτικη βροχή. Κρίνοντας από το σημερινό ανάστημα των περισσότερων ανθρώπων,
κανένας δεν δίνει καμία σημασία στη ζωή. Αντιθέτως, οι άνθρωποι δίνουν σημασία σε
ορισμένα επουσιώδη επιφανειακά ζητήματα. Ή τρέχουν πέρα δώθε και εργάζονται άσκοπα
και στην τύχη, χωρίς να εστιάζουν, μη γνωρίζοντας προς ποια κατεύθυνση να πάνε και, πολύ
λιγότερο, για ποιον. Απλώς «κρύβονται ταπεινά». Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγοι από εσάς
γνωρίζουν τις προθέσεις του Θεού για τις έσχατες ημέρες. Σχεδόν κανένας από εσάς δεν
γνωρίζει το αποτύπωμα του Θεού, αλλά το χειρότερο είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα
είναι το υπέρτατο επίτευγμα του Θεού. Ωστόσο, οι πάντες, μέσω καθαρού σθένους και
καρτερικότητας, υποβάλλονται στην πειθαρχία και την αντιμετώπιση των άλλων, θαρρείς και
κάμπτουν τους μύες τους και προετοιμάζονται για κάποιον αγώνα[1], εν αναμονή της στιγμής
του θριάμβου τους. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο σχετικά με αυτά τα «θαύματα» των
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ανθρώπων, αλλά υπάρχει ένα σημείο που πρέπει όλοι σας να καταλάβετε. Αυτήν τη στιγμή, οι
περισσότεροι άνθρωποι εξελίσσονται προς την αντικανονικότητα,[2] τα βήματα της εισόδου
τους ήδη οδεύουν προς ένα αδιέξοδο.[3] Ίσως να υπάρχουν πολλοί που να πιστεύουν ότι
πρόκειται για μια ουτοπία εκτός του ανθρώπινου κόσμου που ποθεί ο άνθρωπος, νομίζοντας
ότι αυτό είναι το μέρος της ελευθερίας. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι. Ή μπορεί
κάποιος να πει ότι οι άνθρωποι έχουν ήδη ξεστρατίσει. Όμως, ανεξαρτήτως από το τι κάνουν
οι άνθρωποι, Εγώ εξακολουθώ να θέλω να μιλάω σχετικά με αυτό στο οποίο θα έπρεπε να
εισέλθει ο άνθρωπος. Οι αρετές και οι ατέλειες του πλήθους δεν είναι το πρωταρχικό θέμα
αυτής της ομιλίας. Ελπίζω ότι όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές θα μπορέσουν να λάβουν τα
λόγια Μου με σαφήνεια και ακρίβεια, και δεν θα παρανοήσουν την πρόθεσή Μου.
Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί στην κινεζική ηπειρωτική χώρα, αυτή που οι συμπατριώτες στο
Χονγκ Κονγκ και στην Ταϊβάν αποκαλούν ενδοχώρα. Όταν ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό
στη γη, κανένας στον ουρανό και στη γη δεν το ήξερε, γι’ αυτό το πραγματικό νόημα του Θεού
επιστρέφει με μυστικό τρόπο. Ζει και εργάζεται ενσαρκωμένος εδώ και πολύ καιρό, όμως
κανένας δεν το ήξερε. Ακόμα και σήμερα, κανένας δεν το αναγνωρίζει. Ίσως αυτός να
παραμείνει ένας αιώνιος γρίφος. Η ενσάρκωση του Θεού αυτήν τη φορά, δεν είναι κάτι που
μπορεί να γνωρίσει ο οποιοσδήποτε. Όσο μεγάλης κλίμακας και πανίσχυρο κι αν είναι το έργο
του Πνεύματος, ο Θεός παραμένει πάντοτε συγκροτημένος, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει τον
εαυτό Του. Μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το στάδιο του έργου Του είναι σαν να λαμβάνει
χώρα στο ουράνιο βασίλειο. Παρόλο που είναι απολύτως εμφανές στους πάντες, κανένας δεν
το αναγνωρίζει. Όταν ο Θεός ολοκληρώσει αυτό το στάδιο του έργου Του, οι πάντες θα
αφυπνιστούν από το όνειρο διαρκείας τους και θα αντιστρέψουν την προηγούμενη στάση
τους.[4] Θυμάμαι τον Θεό να λέει κάποτε: «Το να ενσαρκώνομαι αυτήν τη φορά είναι σαν να
πέφτω στο στόμα του λύκου». Αυτό που θέλει να πει είναι ότι, επειδή σε αυτόν τον γύρο του
έργου του Θεού, ο Θεός ενσαρκώνεται και, επιπλέον, γεννιέται στον τόπο όπου κατοικεί ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας, αντιμετωπίζει, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από πριν,
εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο ερχόμενος αυτήν τη φορά στη γη. Αυτό που Εκείνος αντιμετωπίζει
είναι μαχαίρια, όπλα και γκλοπ· αυτό που Εκείνος αντιμετωπίζει είναι ο πειρασμός· αυτό που
Εκείνος αντιμετωπίζει είναι πλήθη με δολοφονικά βλέμματα. Ριψοκινδυνεύει να σκοτωθεί
ανά πάσα στιγμή. Ο Θεός έχει έρθει γεμάτος οργή. Ωστόσο, ήρθε προκειμένου να κάνει το
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έργο της τελείωσης, δηλαδή, να κάνει το δεύτερο μέρος του έργου Του, το οποίο συνεχίζεται
μετά από το έργο της λύτρωσης. Για χάρη αυτού του σταδίου του έργου Του, ο Θεός έχει
αφιερώσει μέγιστη σκέψη και φροντίδα και χρησιμοποιεί κάθε πιθανό μέσο για να αποφύγει
τις επιθέσεις του πειρασμού, να κρύβεται ταπεινά και να μην επιδεικνύει ποτέ την ταυτότητά
Του. Για να σώσει τον άνθρωπο από τη σταύρωση, ο Ιησούς ολοκλήρωνε μόνο το έργο της
λύτρωσης, δεν έκανε έργο τελείωσης. Συνεπώς, μόνο το μισό από το έργο του Θεού γινόταν,
και η ολοκλήρωση του έργου της λύτρωση αποτελούσε μόνο το μισό από ολόκληρο το σχέδιό
Του. Καθώς η νέα εποχή ήταν έτοιμη να ξεκινήσει και η παλιά να υποχωρήσει, ο Πατέρας
Θεός ξεκίνησε να μελετά προσεκτικά το δεύτερο μέρος του έργου Του και άρχισε να το
προετοιμάζει. Αυτή η ενσάρκωση κατά τις έσχατες ημέρες δεν είχε προφητευθεί ξεκάθαρα
στο παρελθόν, θέτοντας, έτσι, τα θεμέλια για την αυξημένη μυστικότητα που περιβάλλει
αυτήν την ενσάρκωση του Θεού. Τη χαραυγή, χωρίς κανένας να το ξέρει, ήρθε ο Θεός στη γη
και άρχισε τη ζωή Του ως ενσαρκωμένος. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα γι’ αυτήν τη
στιγμή. Ίσως να κοιμόντουσαν όλοι τους βαθιά, ίσως πολλοί που ήταν ξύπνιοι να περίμεναν
και ίσως πολλοί να προσεύχονταν αθόρυβα στον επουράνιο Θεό. Ωστόσο, απ’ όλους αυτούς
τους πολλούς ανθρώπους, κανένας δεν γνώριζε ότι ο Θεός είχε ήδη φτάσει στη γη. Ο Θεός
εργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να φέρεις εις πέρας το έργο Του πιο ομαλά και να
πετύχει καλύτερα αποτελέσματα, καθώς επίσης για να αποφύγει περισσότερους πειρασμούς.
Όταν οι άνθρωποι ξυπνήσουν από τον ανοιξιάτικο λήθαργό τους, το έργο του Θεού θα έχει
από καιρό τελειώσει κι Εκείνος θα αναχωρήσει, λήγοντας τη ζωή της περιπλάνησης και της
παραμονής Του στη γη. Καθότι το έργο του Θεού απαιτεί από τον Θεό να ενεργεί και να
ομιλεί προσωπικά, και καθότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον οποίον μπορεί ο άνθρωπος
να παρέμβει, ο Θεός έχει υπομείνει αφόρητο πόνο για να έρθει στη γη και να φέρει εις πέρας
ο ίδιος το έργο. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αναλάβει αυτός το έργο του Θεού. Έτσι, ο
Θεός αντιμετώπισε κινδύνους χιλιάδες φορές μεγαλύτερους από εκείνους κατά την Εποχή της
Χάριτος, προκειμένου να κατεβεί στον τόπο όπου διαμένει ο μεγάλος κόκκινος δράκος και να
φέρει εις πέρας το έργο Του, να επιστρατεύσει όλη Του τη σκέψη και τη φροντίδα για να
λυτρώσει αυτήν την ομάδα εξαθλιωμένων ανθρώπων, για να λυτρώσει αυτήν την ομάδα
ανθρώπων που έχουν βουλιάξει μέσα σε έναν σωρό κοπριάς. Παρόλο που κανένας δεν
γνωρίζει την ύπαρξη του Θεού, ο Θεός δεν προβληματίζεται, καθότι αυτό ωφελεί κατά πολύ
το έργο Του. Όλοι είναι στυγερά μοχθηροί, οπότε πώς θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να
1238

ανεχθεί την ύπαρξη του Θεού; Γι’ αυτό ο Θεός είναι πάντοτε σιωπηλός επάνω στη γη.
Ασχέτως του πόσο υπερβολικά βάναυσος είναι ο άνθρωπος, ο Θεός δεν παίρνει τίποτα
κατάκαρδα κι απλώς συνεχίζει να κάνει το έργο που πρέπει να κάνει, ώστε να εκπληρώσει τη
σπουδαία αποστολή που Του έχει αναθέσει ο επουράνιος Πατέρας. Ποιος από εσάς έχει
αναγνωρίσει το κάλλος του Θεού; Ποιος νοιάζεται περισσότερο για το βάρος που κουβαλά ο
Πατέρας Θεός, απ’ ότι ο Υιός Του; Ποιος μπορεί να κατανοήσει το θέλημα του Πατέρα Θεού;
Το Πνεύμα του Πατέρα Θεού στον ουρανό συχνά προβληματίζεται, και ο Υιός Του στη γη
προσεύχεται τακτικά για το θέλημα του Πατέρα Θεού, και η καρδιά Του πάει να σπάσει από
την ανησυχία. Υπάρχει κανείς που να γνωρίζει την αγάπη του Πατέρα Θεού για τον Υιό Του;
Υπάρχει κανείς που να γνωρίζει πόσο Του λείπει του λατρευτού Υιού ο Πατέρας Θεός;
Χωρισμένοι μεταξύ ουρανού και γης, οι δυο Τους κοιτάζουν συνεχώς ο ένας τον άλλον από
μακριά, πλάι-πλάι στο Πνεύμα. Ω, ανθρωπότητα! Πότε θα νοιαστείς για την καρδιά του Θεού;
Πότε θα καταλάβεις την πρόθεση του Θεού; Πατέρας και Υιός εξαρτώνται πάντοτε ο ένας
από τον άλλον. Γιατί να είναι λοιπόν χώρια, ο ένας επάνω στον ουρανό και ο άλλος κάτω στη
γη; Ο Πατέρας αγαπά τον Υιό Του όσο κι ο Υιός αγαπά τον Πατέρα Του. Γιατί να πρέπει τότε
Εκείνος να περιμένει με τέτοια λαχτάρα και να προσμένει με τόσο άγχος; Παρόλο που δεν
έχουν χωριστεί για πολύ, γνωρίζει κανείς ότι ο Πατέρας λαχταρά ήδη με αγωνία τόσες ημέρες
και τόσες νύχτες, και τόσο καιρό δεν βλέπει την ώρα για τη γρήγορη επιστροφή του
λατρευτού του Υιού; Παρατηρεί, κάθεται σιωπηλός, περιμένει. Όλα έχουν να κάνουν με τη
γρήγορη επιστροφή του λατρευτού Υιού Του. Πότε θα ξανασμίξει με τον Υιό που
περιπλανιέται επάνω στη γη; Παρόλο που όταν σμίξουν θα μείνουν μαζί για όλη την
αιωνιότητα, πώς μπορεί Εκείνος να υπομένει τις χιλιάδες ημέρες και νύχτες του χωρισμού, ο
ένας επάνω στον ουρανό κι ο άλλος κάτω στη γη; Δεκάδες χρόνια στη γη είναι σαν χιλιάδες
χρόνια στον ουρανό. Πώς θα μπορούσε ο Θεός Πατέρας να μην ανησυχεί; Όταν ο Θεός
έρχεται στη γη, βιώνει τις τόσες αντιξοότητες του κόσμου των ανθρώπων, ακριβώς όπως ο
άνθρωπος. Ο ίδιος ο Θεός είναι αθώος, οπότε γιατί να αφήνει τον Θεό να υπομένει τον ίδιο
πόνο με τους ανθρώπους; Δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί ο Πατέρας Θεός λαχταρά
τόσο επιτακτικά τον Υιό Του. Ποιος μπορεί να καταλάβει την καρδιά του Θεού; Ο Θεός δίνει
τόσα στον άνθρωπο. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να ξεπληρώσει επαρκώς την καρδιά του
Θεού; Από την άλλη, ο άνθρωπος δίνει πολύ λίγα στον Θεό. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να μην
ανησυχεί;
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Σχεδόν κανένας από τους ανθρώπους δεν καταλαβαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της
ψυχικής κατάστασης του Θεού, επειδή το επίπεδο των ανθρώπινων όντων είναι πολύ
κατώτερο και το πνεύμα τους αρκετά νωθρό, οπότε όλοι τους δεν δίνουν μήτε προσοχή μήτε
σημασία σ’ αυτά που κάνει ο Θεός. Έτσι, ο Θεός εξακολουθεί να ανησυχεί για τον άνθρωπο,
σαν να είναι έτοιμη η κτηνώδης φύση του να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό δείχνει, ακόμα,
ότι ο ερχομός του Θεού στη γη συνοδεύεται από μεγάλους πειρασμούς. Όμως, προκειμένου
να οδηγήσει στην ολοκλήρωση μια ομάδα ανθρώπων, ο Θεός, γεμάτος δόξα, μίλησε στον
άνθρωπο για όλες τις προθέσεις του, χωρίς να κρύψει τίποτα. Είναι εντελώς αποφασισμένος
να οδηγήσει στην ολοκλήρωση αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Έτσι, όσες δυσκολίες και
πειρασμοί κι αν έρθουν Εκείνος στρέφει αλλού το βλέμμα Του και τα αγνοεί. Μόνο ήσυχα
κάνει το έργο Του, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μία μέρα, όταν ο Θεός θα έχει αποκτήσει δόξα,
ο άνθρωπος θα γνωρίσει τον Θεό, πιστεύοντας ότι όταν ο άνθρωπος θα έχει φτάσει στην
ολοκλήρωση από τον Θεό, θα κατανοήσει πλήρως την καρδιά του Θεού. Αυτήν τη στιγμή,
μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θέτουν τον Θεό σε πειρασμούς ή Τον παρανοούν ή Τον
καταδικάζουν. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από αυτά κατάκαρδα. Όταν ο Θεός κατέλθει
ένδοξος, όλοι οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι όλα όσα κάνει ο Θεός είναι για την ευημερία
της ανθρωπότητας, και όλοι θα καταλάβουν ότι όλα όσα κάνει ο Θεός είναι για να μπορέσει
να επιβιώσει καλύτερα η ανθρωπότητα. Η έλευση του Θεού συνοδεύεται από πειρασμούς, και
ο Θεός έρχεται επίσης με μεγαλείο και οργή. Όταν ο Θεός αφήσει τον άνθρωπο, θα έχει ήδη
αποκτήσει δόξα και θα φύγει εντελώς γεμάτος δόξα και χαρά για την επιστροφή. Ο Θεός που
εργάζεται στη γη, δεν παίρνει τα πράγματα κατάκαρδα, ασχέτως του πόσο Τον απορρίπτουν
οι άνθρωποι. Εκείνος απλώς κάνει το έργο Του. Η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό
πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν. Εκείνος ήρθε στη γη για να κάνει ένα έργο
ανυπολόγιστων διαστάσεων, και έχει βιώσει πλήρως την απόρριψη και τις συκοφαντίες του
κόσμου των ανθρώπων. Κανένας δεν υποδέχεται την άφιξη του Θεού· όλοι απλώς Τον
αντιμετωπίζουν με ψυχρότητα. Μέσα στις κακουχίες αυτών των πολλών χιλιάδων ετών, η
συμπεριφορά του ανθρώπου έχει από καιρό ραγίσει την καρδιά του Θεού. Εκείνος δεν δίνει
πλέον σημασία στην παρακοή των ανθρώπων, παρά καταστρώνει ένα ξεχωριστό σχέδιο για
να μεταμορφώσει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο. Ο ενσαρκωμένος Θεός έχει υποστεί
λοιδορίες, συκοφαντίες, διωγμούς, δοκιμασίες, τον πόνο της σταύρωσης, αποκλεισμό και
τόσα άλλα από τον άνθρωπο. Ο Θεός τα έχει γευτεί αρκετά όλα αυτά. Ο ενσαρκωμένος Θεός
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έχει υποφέρει πολύ από τη δυστυχία του κόσμου των ανθρώπων. Το Πνεύμα του Πατέρα
Θεού στον ουρανό, εδώ και πολύ καιρό, δεν αντέχει πλέον να αντικρίζει αυτό το αφόρητο
θέαμα, έχει γύρει το κεφάλι Του προς τα πίσω, έχει κλείσει τα μάτια και περιμένει την
επιστροφή του λατρευτού του Υιού. Το μόνο που Εκείνος επιθυμεί είναι όλοι οι άνθρωποι να
ακούσουν και να υπακούσουν, να μπορούν να νιώθουν μεγάλη αισχύνη ενώπιον της
ενσάρκωσής Του και να μην επαναστατούν εναντίον Του. Το μόνο που Εκείνος επιθυμεί είναι
όλοι οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Θεός υπάρχει. Έχει εδώ και πολύ καιρό σταματήσει να
θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις στον άνθρωπο, επειδή ο Θεός έχει πληρώσει υπερβολικά
μεγάλο τίμημα, όμως ο άνθρωπος αναπαύεται ήσυχος,[5] χωρίς να νιώθει καθόλου το έργο του
Θεού με την καρδιά του.
Παρόλο που τα όσα λέω σήμερα για το έργο του Θεού είναι γεμάτα με «αβάσιμα
λόγια»,[6] είναι πολύ σχετικά με την είσοδο του ανθρώπου. Απλώς λέω κάποια λόγια για το
έργο και μετά κάποια για την είσοδο, όμως καμία πτυχή δεν είναι επουσιώδης, και όταν
συνδυάζονται, αυτές οι δύο πτυχές γίνονται ακόμα πιο ευεργετικές για τη ζωή του ανθρώπου.
Αυτές οι δύο πτυχές συμπληρώνουν η μία την άλλη[7] και είναι εξαιρετικά ευεργετικές,
δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα το θέλημα του Θεού και
διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Μέσα από τη σημερινή
ομιλία για το έργο, η σχέση των ανθρώπων με τον Θεό έχει βελτιωθεί κι άλλο, η αμοιβαία
κατανόηση έχει βαθύνει και ο άνθρωπος μπορεί να νοιάζεται περισσότερο και να φροντίζει
για τα βάρη του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει αυτό που ο Θεός νιώθει, έχει
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να αλλάξει από τον Θεό και αναμένει την επανεμφάνιση του
Θεού. Αυτό είναι το μόνο αίτημα του Θεού σήμερα από τον άνθρωπο, δηλαδή, να βιώνει την
εικόνα κάποιου που αγαπά τον Θεό, ώστε το φως της αποκρυστάλλωσης της σοφίας του Θεού
να λάμψει στην εποχή του σκότους και το βίωμα του ανθρώπου να αφήσει πίσω μια λαμπρή
σελίδα στο έργο του Θεού, το οποίο ακτινοβολεί για πάντα στα ανατολικά του κόσμου,
απαιτώντας την προσοχή του κόσμου και τον θαυμασμό όλων. Αυτή είναι, σίγουρα, η
καλύτερη είσοδος για εκείνους που αγαπούν τον Θεό σήμερα.
Υποσημειώσεις:
1. Η φράση «κάμπτουν τους μύες τους και προετοιμάζονται για κάποιον αγώνα» χρησιμοποιείται
ειρωνικά.
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2. Η λέξη «αντικανονικότητα» υποδεικνύει ότι η είσοδος των ανθρώπων παρεκκλίνει και οι εμπειρίες
τους είναι μονόπλευρες.
3. Η λέξη «αδιέξοδο» υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι βαδίζουν σ’ ένα μονοπάτι που είναι αντίθετο με το
θέλημα του Θεού.
4. Η φράση «θα αντιστρέψουν την προηγούμενη στάση τους» αναφέρεται στο πώς αλλάζουν οι
αντιλήψεις και οι απόψεις των ανθρώπων για τον Θεό, μόλις Τον γνωρίσουν.
5. Η φράση «αναπαύεται ήσυχος» υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται για το έργο του Θεού
και δεν το θεωρούν σημαντικό.
6. Η φράση «αβάσιμα λόγια» υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι είναι θεμελιωδώς ανίκανοι να αντιληφθούν
την πηγή των λόγων που εκφέρονται. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που λέγεται. Αυτή η φράση χρησιμοποιείται
ειρωνικά.
7. Η φράση «συμπληρώνουν η μία την άλλη» σημαίνει ότι ο συνδυασμός τόσο του «έργου» όσο και της
«εισόδου» στη συναναστροφή θα ήταν ακόμη πιο ευεργετικός για τη γνώση μας σχετικά με τον Θεό.

Έργο και είσοδος (5)
Σήμερα, όλοι σας γνωρίζετε ότι ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στο σωστό μονοπάτι της
ζωής, ότι οδηγεί τον άνθρωπο να κάνει το επόμενο βήμα σε μια άλλη εποχή, ότι οδηγεί τον
άνθρωπο να υπερβεί αυτήν τη σκοτεινή, παλιά εποχή, έξω από τη σάρκα, μακριά από την
καταπίεση των δυνάμεων του σκότους και την επιρροή του Σατανά, ώστε ο καθένας μπορεί
να ζήσει σε έναν κόσμο ελευθερίας. Για χάρη ενός όμορφου αύριο και με σκοπό οι άνθρωποι
να είναι πιο τολμηροί στα αυριανά βήματά τους, το Πνεύμα του Θεού σχεδιάζει τα πάντα για
τον άνθρωπο και, προκειμένου ο άνθρωπος να απολαμβάνει περισσότερα, ο Θεός αφιερώνει
όλες Του τις προσπάθειες ως ενσαρκωμένος για να ετοιμάσει το μονοπάτι που θα διαβεί ο
άνθρωπος, επισπεύδοντας την άφιξη της ημέρας που αναμένει διακαώς ο άνθρωπος. Έτσι,
όλοι σας θα απολαύσετε αυτήν την όμορφη στιγμή. Δεν είναι εύκολο επίτευγμα να είσαι με
τον Θεό. Παρόλο που δεν Τον έχετε γνωρίσει ποτέ, είστε ήδη μαζί Του εδώ και πολύ καιρό.
Μακάρι να μπορούσαν όλοι να θυμούνται για πάντα αυτές τις όμορφες, αλλά σύντομες
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ημέρες, και να τις καταστήσουν αγαπημένα υπάρχοντά τους στη γη. Το έργο του Θεού έχει
αποκαλυφθεί στον άνθρωπο εδώ και πολύ καιρό. Όμως, επειδή η καρδιά των ανθρώπων είναι
υπερβολικά πολύπλοκη και επειδή δεν ενδιαφέρονταν ποτέ γι’ αυτό, το έργο του Θεού έχει
παραμείνει σε παύση, επάνω στα αρχικά θεμέλιά του. Φαίνεται ότι οι σκέψεις, οι αντιλήψεις
και η πνευματική κατάστασή τους παραμένουν απαρχαιωμένα, σε τέτοιον βαθμό που η
πνευματική κατάστασή πολλών απ’ αυτούς μοιάζει με αυτήν των πρωτόγονων της
αρχαιότητας, και δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι είναι
ακόμα σαστισμένοι και μπερδεμένοι σχετικά με το έργο που κάνει ο Θεός. Είναι ακόμα πιο
μπερδεμένοι σχετικά με το τι κάνουν και πού θα πρέπει να εισέλθουν. Αυτά τα πράγματα
προβάλλουν τρομερές δυσκολίες στο έργο του Θεού και εμποδίζουν συνεχώς τις ζωές των
ανθρώπων να εξελιχθούν. Λόγω της ουσίας και του χαμηλού επιπέδου των ανθρώπων, είναι
θεμελιωδώς ανίκανοι να αντιληφθούν το έργο του Θεού και δεν αντιμετωπίζουν ποτέ αυτά τα
πράγματα ως σημαντικά. Αν θέλετε να προοδεύσετε στη ζωή σας, πρέπει να αρχίσετε να
δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες της ύπαρξής σας, να αντιλαμβάνεστε την κάθε μία από
αυτές για να ελέγχετε την είσοδό σας στη ζωή, να μεταμορφώσετε ενδελεχώς την καρδιά του
καθενός σας και να επιλύσετε τα προβλήματα του κενού στην καρδιά σας, καθώς και τη
βαλτωμένη και ανιαρή ύπαρξη που σας καταδυναστεύει, ώστε καθένας σας να ανανεωθεί εκ
των έσω και να απολαύσει πραγματικά μια ζωή εξυψωμένη, υπερβατική και ελεύθερη. Ο
στόχος είναι να μπορέσει ο καθένας από εσάς να ζωντανέψει, να αναζωογονηθεί στο πνεύμα
και να αποκτήσει την όψη έμβιου όντος. Απ’ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, με τους
οποίους έρχεστε σε επαφή, σπανίως υπάρχουν κάποιοι που να έχουν ζωντάνια και φρεσκάδα.
Είναι όλοι τους σαν αρχαίοι πιθηκάνθρωποι, αφελείς και ηλίθιοι, προφανώς χωρίς καμία
προοπτική εξέλιξης. Ακόμα χειρότερα, οι αδελφοί και οι αδελφές που έχω έρθει σε επαφή
είναι τόσο αγροίκοι και απολίτιστοι σαν άγριοι των βουνών. Δεν ξέρουν τίποτα από τρόπους,
πόσο μάλλον για τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς. Πολλές είναι εκείνες οι νεαρές
αδελφές, οι οποίες, παρόλο που μπορεί να δείχνουν έξυπνες και χαριτωμένες και να έχουν
γίνει όμορφες σαν τα λουλούδια, εξακολουθούν να ακολουθούν μια «εναλλακτική» μόδα. Τα
μαλλιά μιας αδερφής[α] καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπό της, χωρίς να φαίνεται τίποτα από
τα μάτια της. Παρόλο που τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είναι καθαρά και ευπρεπή,
η κόμμωσή τους είναι αποκρουστική, προσδίδοντάς τους μια παράξενη αίσθηση, σαν να ήταν
η υπ’ αριθμόν ένα εγκληματίας σε ένα κέντρο κράτησης ανηλίκων. Τα μάτια της, διαυγή και
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φωτεινά, σαν σμαράγδια στο νερό, αντισταθμίζονται από την ένδυση και την κόμμωσή της
που τα κάνουν να φαίνονται σαν δύο φαναράκια, τα οποία φάνηκαν ξαφνικά μέσα στο μαύρο
σκοτάδι, αναβοσβήνοντας περιοδικά με μια εκτυφλωτική λάμψη που σπέρνει τον τρόμο στις
καρδιές των αντρών, κι όμως, δείχνει, επίσης, σαν να κρύβεται σκοπίμως από κάποιον. Όταν
τη συναντώ, εκείνη επινοεί πάντοτε τρόπος για να διαφύγει από τη «σκηνή», σαν κάποιον
δολοφόνο που μόλις σκότωσε κάποιον και, τρέμοντας μήπως τον ανακαλύψουν, υπεκφεύγει
συνεχώς. Έτσι, κι αυτή είναι σαν του μαύρους Αφρικανούς[1], οι οποίοι ήταν σκλάβοι γενεές
επί γενεών και δεν μπορούν ποτέ να σηκώνουν το κεφάλι τους ενώπιον άλλων. Αυτό το φάσμα
συμπεριφοράς, μέχρι τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι ντύνονται και καλλωπίζονται, θα
χρειαστεί πολλούς μήνες έργου για να βελτιωθεί.
Επί χιλιάδες χρόνια, οι Κινέζοι ζούνε σαν σκλάβοι, κι αυτό έχει περιορίσει σε μεγάλο
βαθμό τις σκέψεις, τις ιδέες, τη ζωή, τη γλώσσα, τη συμπεριφορά και τις ενέργειές τους που
έχουν στερηθεί κάθε ίχνος ελευθερίας. Τα πολλές χιλιάδες χρόνια ιστορίας έχουν πάρει
σφριγηλούς ανθρώπους με πνεύμα, και τους έχουν φθείρει σε σημείο που να μοιάζουν με
πτώματα κενά πνεύματος. Πολλοί είναι εκείνοι που ζούνε υπό το χασαπομάχαιρο του Σατανά,
πολλοί είναι εκείνοι που ζούνε σε σπίτια που μοιάζουν με φωλιές άγριων ζώων, πολλοί είναι
εκείνοι που τρώνε την ίδια τροφή με τα βόδια ή τα άλογα και πολλοί είναι εκείνοι που
κείτονται, αναίσθητοι και σε σύγχυση, στον «κάτω κόσμο». Από άποψη εξωτερικής
εμφάνισης, οι άνθρωποι δεν διαφέρουν από τον πρωτόγονο άνθρωπο, το μέρος της
ανάπαυσής τους είναι σαν την κόλαση, και για συντρόφους έχουν γύρω τους κάθε είδους
σιχαμερούς δαίμονες και μοχθηρά πνεύματα. Εξωτερικά, τα ανθρώπινα όντα δείχνουν να
είναι ανώτερα «ζώα». Στην πραγματικότητα, ζουν και διαμένουν με σιχαμερούς δαίμονες.
Χωρίς κανέναν να τους φροντίζει, οι άνθρωποι ζουν μέσα στην ενέδρα του Σατανά, πιασμένοι
στα δίχτυα του, χωρίς κανέναν τρόπο διαφυγής. Αντί να λένε ότι μαζεύονται με τους
αγαπημένους τους σε αναπαυτικά σπίτια, ότι ζούνε ευτυχισμένες και γεμάτες ζωές, θα πρέπει
να λένε ότι τα ανθρώπινα όντα ζούνε στον Άδη, έχουν να κάνουν με δαίμονες και σχετίζονται
με διαβόλους. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι είναι ακόμα δέσμιοι του Σατανά, ζούνε εκεί
όπου μαζεύονται σιχαμεροί δαίμονες και χειραγωγούνται από αυτούς τους σιχαμερούς
δαίμονες, λες και τα κρεβάτια τους είναι ένα μέρος όπου κουρνιάζουν τα πτώματά τους, σαν
να βρίσκονταν σε μια αναπαυτική φωλιά. Μπαίνοντας στο σπίτι τους, η αυλή είναι κρύα και
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μοναχική κι ένας παγερός άνεμος σφυρίζει μέσα από τα ξεραμένα κλαδιά. Ανοίγοντας την
πόρτα για το «καθιστικό», στο δωμάτιο επικρατεί πίσσα σκοτάδι· δεν βλέπεις ούτε τη μύτη
σου. Μια μικρή αχτίδα φωτός εισρέει μέσα από μια χαραγματιά της πόρτας, η οποία
προσδίδει στο δωμάτιο μια ακόμα πιο ζοφερή και ειδεχθή αίσθηση. Πού και πού, οι αρουραίοι
βγάζουν παράξενες στριγκλιές, σαν να το γλεντάνε. Τα πάντα μέσα στο δωμάτιο είναι
αποκρουστικά και τρομακτικά, ακριβώς σαν το σπίτι κάποιου που μόλις τον έβαλαν στο
φέρετρο. Το κρεβάτι, τα καλύμματα και η αδιάφορη μικρή ντουλάπα στο δωμάτιο είναι
καλυμμένα από σκόνη· στο πάτωμα πολλά μικρά σκαμνιά δείχνουν τα δόντια τους και
βγάζουν τα νύχια τους, ενώ ιστοί αράχνης κρέμονται από τους τοίχους. Ένας καθρέφτης
βρίσκεται επάνω στο τραπέζι, με μια ξύλινη χτένα δίπλα του. Προχωρώντας προς τον
καθρέφτη, παίρνεις ένα κερί και το ανάβεις. Βλέπεις ότι ο καθρέφτης είναι καλυμμένος από
σκόνη, δημιουργώντας κάποιου είδους «μακιγιάζ» στον αντικατοπτρισμό[β] των ανθρώπων, οι
οποίοι δείχνουν σαν να έχουν μόλις βγει από τον τάφο. Η χτένα είναι γεμάτη τρίχες. Όλα
αυτά τα πράγματα είναι παλιά και πρωτόγονα, και φαίνεται σαν να έχουν μόλις
χρησιμοποιηθεί από κάποιον που πέθανε πριν από λίγο. Κοιτώντας τη χτένα, έχεις την
αίσθηση ότι κάποιο πτώμα κείτεται δίπλα της. Οι τρίχες επάνω στη χτένα, χωρίς να
κυκλοφορεί αίμα μέσα τους, αναδύουν την οσμή του θανάτου. Μια παγερή ριπή ανέμου
μπαίνει μέσα από τη χαραγματιά της πόρτας, σαν ένα φάντασμα που τρυπώνει για να
επιστρέψει και να κατοικήσει στο δωμάτιο. Υπάρχει κάτι το καταθλιπτικά ανατριχιαστικό με
αυτό το δωμάτιο και, ξάφνου, μια απαίσια οσμή σαν από σαπισμένο πτώμα αναδύεται. Εκείνη
τη στιγμή, γίνεται εμφανής ένας χαμός από πράγματα που κρέμονται από τους τοίχους,
επάνω στο κρεβάτι τα σκεπάσματα είναι ακατάστατα, βρωμερά και δύσοσμα, υπάρχουν
σπόροι στη γωνία, η ντουλάπα είναι καλυμμένη από σκόνη, στο πάτωμα υπάρχουν παντού
κλαριά και βρώμα και ούτω καθεξής. Όλα δείχνουν να έχουν μόλις χρησιμοποιηθεί από
κάποιον νεκρό, τρεκλίζουν προς τα εμπρός, τρίζουν τα δόντια τους και σηκώνουν τα νύχια
τους στον αέρα. Όλα αυτά είναι αρκετά για να σου προκαλέσουν ανατριχίλα. Δεν υπάρχει
πουθενά το παραμικρό ίχνος ζωής μέσα στο δωμάτιο, τα πάντα είναι σκοτεινά και υγρά, όπως
στον Άδη και στην κόλαση για τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός. Είναι ακριβώς όπως έναν τάφο,
με την άβαφη ντουλάπα, τα σκαμνιά, τα πλαίσια των παραθύρων και τις πόρτες να φέρουν
μια πένθιμη αμφίεση και να αποδίδουν έναν σιωπηλό φόρο τιμής στον νεκρό. Ο άνθρωπος ζει
σ’ αυτόν τον κάτω κόσμο επί πολλές δεκαετίες, ακόμα κι επί πολλούς αιώνες, ή ακόμα κι επί
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πολλές χιλιετίες, βγαίνοντας νωρίς και επιστρέφοντας αργά. Ανασύρονται από τον «τάφο»
τους με το πρώτο φως της ημέρας, όταν λαλούν οι πετεινοί, και, αφού κοιτάξουν ψηλά στον
ουρανό και μετά ρίξουν μια γρήγορη ματιά στο έδαφος, ξεκινούν τις καθημερινές
δραστηριότητές τους. Όταν ο ήλιος δύει πίσω από τα βουνά, σέρνουν το κουρασμένο σώμα
τους πίσω στον «τάφο», και μέχρι να γεμίσουν την κοιλιά τους, έχει ήδη σουρουπώσει. Τότε,
αφότου ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες για να αφήσουν και πάλι τον «τάφο» τους την
επαύριον, σβήνουν το φως, το οποίο φαίνεται να εκπέμπει την ακτινοβολία μιας
φωσφορίζουσας φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή, το μόνο που διαφαίνεται υπό το σεληνόφως είναι
οι τύμβοι, οι οποίοι απλώνονται σαν μικροί λοφίσκοι σε κάθε γωνιά. Μέσα από τους
«τάφους» ακούγεται ο περιστασιακός ήχος του ροχαλητού, να ανεβαίνει και να πέφτει. Όλοι
οι άνθρωποι κοιμούνται βαθιά, και οι σιχαμεροί δαίμονες και τα φαντάσματα δείχνουν και
αυτά να αναπαύονται ειρηνικά. Αραιά και πού, ακούγονται κοράκια να κράζουν από μακριά.
Ο ήχος αυτών των απεγνωσμένων ξεφωνητών, σε μια ήσυχη και σιωπηλή νύχτα σαν κι αυτή,
είναι αρκετός για να σε κάνει να τρέμεις σύγκορμα και να σου σηκώνεται η τρίχα… Ποιος
ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις, να πεθαίνουν και να
ξαναγεννιούνται, ποιος ξέρεις πόσο καιρό έχουν μείνει στον ανθρώπινο κόσμο, όπου
άνθρωποι και φαντάσματα αναμιγνύονται και, πάνω απ’ όλα, ποιος ξέρει πόσες φορές έχουν
αποχαιρετίσει τον κόσμο. Σ’ αυτήν την επίγεια κόλαση, οι άνθρωποι ζούνε ευτυχισμένες ζωές,
σαν να μην έχουν να παραπονεθούν για τίποτα, επειδή εδώ και καιρό έχουν συνηθίσει τη ζωή
στον Άδη. Έτσι, οι άνθρωποι συναρπάζονται από αυτό το μέρος όπου διαμένουν σιχαμεροί
δαίμονες, λες και οι σιχαμεροί δαίμονες είναι φίλοι και σύντροφοί τους, λες και ο κόσμος των
ανθρώπων είναι μια συμμορία κακοποιών[2], επειδή η αρχική ουσία του ανθρώπου έχει από
καιρό γίνει καπνός, χωρίς να βγάλει άχνα, έχει εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Η
εμφάνιση των ανθρώπων έχει κάτι από σιχαμερό δαίμονα μέσα της. Επιπλέον, οι ενέργειές
τους χειραγωγούνται από σιχαμερούς δαίμονες. Σήμερα, δεν διαφέρουν στην όψη από τους
σιχαμερούς δαίμονες, σαν να έχουν γεννηθεί από σιχαμερούς δαίμονες. Επιπλέον, οι
άνθρωποι δείχνουν, επίσης, υπερβολική στοργή και υποστήριξη προς τους προγόνους τους.
Κανείς δεν γνωρίζει ότι οι άνθρωποι έχουν τσαλαπατηθεί εδώ και πολύ καιρό από τον
Σατανά, σε τέτοιον βαθμό που έχουν γίνει σαν γορίλες στα βουνά. Τα κοκκινισμένα μάτια
τους έχουν μια ικετευτική όψη, και το αμυδρό φως που λάμπει μέσα τους αποτελεί ένα
ανεπαίσθητο ίχνος της κακόβουλης μοχθηρίας ενός σιχαμερού δαίμονα. Τα πρόσωπά τους
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είναι ρυτιδιασμένα, σκασμένα σαν τον φλοιό του πεύκου, τα στόματά τους προεξέχουν, σαν
να τα έχει διαμορφώσει ο Σατανάς, τα αυτιά τους είναι καλυμμένα από λίγδα, μέσα-έξω, οι
πλάτες τους έχουν καμπουριάσει, τα πόδια τους δυσκολεύονται να στηρίξουν το σώμα τους
και τα σκελετωμένα χέρια τους λικνίζονται ρυθμικά μπρος-πίσω. Έχουν μείνει πετσί και
κόκκαλο, όμως είναι επίσης χοντροί σαν τις αρκούδες των βουνών. Μέσα κι έξω
καλλωπίζονται και ντύνονται σαν πίθηκοι της αρχαιότητας. Είναι λες και αυτοί οι πίθηκοι δεν
έχουν εξελιχθεί[3] ακόμα πλήρως στη μορφή του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο πίσω έχουν
μείνει!
Ο άνθρωπος ζει δίπλα-δίπλα με τα ζώα και συμβιώνουν αρμονικά, χωρίς διαμάχες ή
προφορικές διαφωνίες. Ο άνθρωπος είναι πολύ επιμελής στον τρόπο που φροντίζει και
ανησυχεί για τα ζώα, και τα ζώα υπάρχουν για την επιβίωση του ανθρώπου, ρητώς προς
όφελός τους, χωρίς οποιοδήποτε κέρδος για τα ίδια και σε πλήρη και απόλυτη υποταγή στον
άνθρωπο. Σε όλες τις εμφανίσεις, η σχέση μεταξύ ανθρώπου και κτήνους είναι στενή [4] και
αρμονική[5]. Οι σιχαμεροί δαίμονες δίνουν την εντύπωση ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός
ανθρώπου και κτήνους. Συνεπώς, οι άνθρωποι και οι σιχαμεροί δαίμονες στη γη έχουν ακόμα
πιο στενές σχέσεις και είναι αχώριστοι: Παρόλο που ο άνθρωπος είναι χώρια από τους
σιχαμερούς δαίμονες, παραμένει συνδεδεμένος μ’ αυτούς. Εν τω μεταξύ, οι σιχαμεροί
δαίμονες δεν κρύβουν τίποτα από τον άνθρωπο και του «αφιερώνουν» ό,τι έχουν.
Καθημερινά, οι άνθρωποι παιδιαρίζουν στο «παλάτι του βασιλιά της κόλασης», ευθυμούν με
τη συντροφιά του «βασιλιά της κόλασης» (τον πρόγονό τους) και χειραγωγούνται απ’ αυτόν,
έτσι ώστε οι άνθρωποι σήμερα να είναι μέσα στη βρώμα και, εφόσον έχουν περάσει τόσο
πολύ χρόνο στον Άδη, έχουν από καιρό πάψει να εύχονται τον γυρισμό τους στον «κόσμο των
ζωντανών». Συνεπώς, μόλις δουν το φως και αντικρίσουν τις απαιτήσεις του Θεού, τον
χαρακτήρα του Θεού και το έργο Του, έχουν νευρικότητα και άγχος, και δεν παύουν να
λαχταρούν να επιστρέψουν στον κάτω κόσμο και να είναι μαζί με τα φαντάσματα. Έχει πολύ
καιρό που ξέχασαν τον Θεό, κι έτσι, από τότε περιπλανώνται στο νεκροταφείο. Όταν συναντώ
κάποια, προσπαθώ να της μιλήσω, και μόνο τότε ανακαλύπτω ότι αυτό το πρόσωπο που
βρίσκεται ενώπιόν Μου δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο. Τα μαλλιά της είναι αχτένιστα, το
πρόσωπό της βρώμικο και το πλατύ χαμόγελό της έχει κάτι που θυμίζει λύκο. Έτσι, κι αυτή
φαίνεται να έχει την ίδια αμηχανία με ένα φάντασμα που μόλις βγήκε από τον τάφο και
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αντίκρισε κάποιον από τον κόσμο των ζωντανών. Αυτό το πρόσωπο καταβάλει συνεχώς
προσπάθεια να σχηματίσει ένα χαμόγελο με τα χείλη της, το οποίο δείχνει τόσο πονηρό όσο
και καταχθόνιο. Όταν Μου χαμογελά, φαίνεται να θέλει κάτι να Μου πει, αλλά μάλλον δεν
βρίσκει τις λέξεις, οπότε, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στέκεται σε μια πλευρά,
κοιτώντας ανέκφραστη και ηλίθια. Όταν τη βλέπεις από πίσω, φαίνεται να εκπροσωπεί την
«παντοδύναμη εικόνα της εργατικής τάξης της Κίνας». Κάτι τέτοιες στιγμές δείχνει ακόμα πιο
απεχθής, φέρνοντας στο μυαλό τους απογόνους των μυθικών Γιαν Χουάνγκ/Γιαν Γουάνγκ [γ],
για τους οποίους μιλούν οι άνθρωποι. Όταν τη ρωτάω, εκείνη χαμηλώνει το κεφάλι σιωπηλή.
Κάνει πολλή ώρα να απαντήσει και είναι πολύ αμήχανη όταν απαντά. Δεν μπορεί να κρατήσει
τα χέρια της ακίνητα και πιπιλάει τα δύο δάχτυλά της σαν γάτα. Μόνο τώρα συνειδητοποιώ
ότι τα χέρια του ανθρώπου δείχνουν σαν να έψαχνε στα σκουπίδια, με διαλυμένα νύχια, τόσο
λερωμένα που κανείς δεν θα μάθαινε ποτέ ότι θα έπρεπε κανονικά να είναι λευκά· «λεπτά»
νύχια με ένα παχύ στρώμα βρώμας επάνω τους. Ακόμα πιο αηδιαστικό είναι το επάνω μέρος
των χεριών τους, το οποίο φαίνεται σαν ξεπουπουλιασμένο δέρμα κότας. Οι γραμμές που
διατρέχουν τα χέρια τους είναι σχεδόν όλες ποτισμένες με το αίμα και τον ιδρώτα, που έχουν
πληρώσει ως τίμημα οι άνθρωποι για τη δουλειά τους, και μέσα τους υπάρχει κάτι που
φαίνεται σαν βρώμα, το οποίο αναδίδει κάτι σαν «άρωμα του χώματος», για να απεικονίζει
καλύτερα το πόσο πολύτιμο και αξιέπαινο είναι το πνεύμα της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
Έτσι, αυτό το πνεύμα της ταλαιπωρίας έχει μπει βαθιά μέσα σε κάθε γραμμή των
ανθρώπινων χεριών. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια, τα ρούχα που φοράει ο άνθρωπος δεν
μοιάζουν σε τίποτα με το δέρμα των ζώων, όμως δεν έχουν ιδέα ότι, παρόλο που είναι πάντοτε
τόσο «αξιοσέβαστοι», η αξία τους είναι στην πραγματικότητα μικρότερη από τη γούνα μιας
αλεπούς ή, ακόμα λιγότερο, από ένα φτερό παγονιού, επειδή τα ρούχα τους εδώ και καιρό
τους κάνουν να φαίνονται τόσο άσχημοι, σε σημείο που να δείχνουν χειρότεροι από τα
γουρούνια και τα σκυλιά. Το προκλητικό πανωφόρι της κρέμεται ως τη μέση της πλάτη της
και τα μπατζάκια του παντελονιού της —σαν τα έντερα κοτόπουλου— εκθέτουν πλήρως την
ασχήμια της στο υπέρλαμπρο φως του ήλιου. Είναι κοντά και στενά, λες και θέλουν να
δείξουν ότι τα πόδια της δεν είναι δεμένα εδώ και καιρό: Είναι μεγάλα πόδια, όχι σαν τα
«πόδια του λωτού» της παλιάς κοινωνίας. Το φόρεμα αυτής της γυναίκας είναι πολύ
δυτικόφερτο, αλλά και πολύ φτηνό. Όταν τη συναντώ, είναι πάντοτε μαζεμένη, το πρόσωπό
της κοκκινίζει από ντροπή και δεν μπορεί να σηκώσει το βλέμμα της, σαν να την έχουν
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πατήσει σιχαμεροί δαίμονες, και δεν μπορεί να αντικρίζει πλέον τους ανθρώπους κατάματα.
Σκόνη καλύπτει το πρόσωπο του ανθρώπου. Αυτή η σκόνη, η οποία έχει πέσει από τον
ουρανό, φαίνεται να πέφτει άδικα επάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου και το κάνουν να
δείχνει σαν το πούπουλο του σπουργιτιού. Τα μάτια του ανθρώπου μοιάζουν κι αυτά σαν του
σπουργιτιού: μικρά και στεγνά, χωρίς καμία λάμψη. Όταν μιλάνε, η ομιλία τους είναι
συνήθως διστακτική και γεμάτη υπεκφυγές, απεχθής και αηδιαστική για τους άλλους. Πολλοί,
ωστόσο, εκθειάζουν αυτούς τους ανθρώπους ως «εκπροσώπους του έθνους». Δεν είναι αστείο
αυτό; Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει τους ανθρώπους, να τους σώσει, να τους διασώσει από τον
τάφο του θανάτου, ώστε να γλιτώσουν από τη ζωή που ζούνε στον Άδη και στην κόλαση.
Υποσημειώσεις:
1. Η φράση «μαύρους Αφρικανούς» αναφέρεται στους μαύρους που έχει καταραστεί ο Θεός, οι οποίοι
είναι σκλάβοι επί ολόκληρες γενιές.
2. Η φράση «συμμορία κακοποιών» αναφέρεται στη διαφθορά της ανθρωπότητας και στο ότι δεν
υπάρχει κανένα άγιο ανθρώπινο ον ανάμεσα στους ανθρώπους.
3. Ο όρος «εξελιχθεί» αναφέρεται στην «εξέλιξη» των πιθηκανθρώπων στη σημερινή μορφή των
ανθρώπων. Η πρόθεση είναι σατυρική: Δεν ισχύει, στην πραγματικότητα, καμία τέτοια θεωρία σχετικά με
αρχαίους πιθήκους, οι οποίοι ήταν η μετάβαση για τους ανθρώπους που περπατάνε όρθιοι.
4. Το «στενή» χρησιμοποιείται ειρωνικά.
5. Το «αρμονική» χρησιμοποιείται ειρωνικά.
α. Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται «της».
β. Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται «στα πρόσωπα των ανθρώπων».
γ. Τα «Γιαν» και «Χουάνγκ» είναι τα ονόματα δύο μυθικών αυτοκρατόρων, οι οποίοι ήταν από τους
πρώτους ιδρυτές του κινεζικού πολιτισμού. «Γιαν Γουάνγκ» είναι το όνομα του «βασιλιά της κόλασης» στα
κινεζικά. Τα ονόματα «Γιαν Γουάνγκ» και «Γιαν Χουάνγκ» είναι σχεδόν ομόηχα όταν προφέρονται στα
μανδαρινικά.
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Έργο και είσοδος (6)
Το έργο και η είσοδος είναι εγγενώς πρακτικά· αναφέρονται στο έργο του Θεού και την
είσοδο του ανθρώπου. Η πλήρης ανικανότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει στο αληθινό
πρόσωπο του Θεού και στο έργο του Θεού έχει προκαλέσει μέγιστες δυσκολίες στην είσοδό
του. Μέχρι και σήμερα, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ποιο έργο θα
πραγματοποιήσει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες, ούτε τον λόγο για τον οποίο ο Θεός
υπέμεινε ακραία ταπείνωση προκειμένου να ενσαρκωθεί για να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο
στα καλά και στα άσχημα. Από τον στόχο του έργου του Θεού έως τον σκοπό του σχεδίου του
Θεού για τις έσχατες ημέρες, ο άνθρωπος έχει παντελή άγνοια γι’ αυτά τα ζητήματα. Για
διάφορους λόγους, οι άνθρωποι διατηρούσαν ανέκαθεν χλιαρή και διφορούμενη[1] στάση
απέναντι στην είσοδο την οποία απαιτεί ο Θεός από αυτούς, γεγονός που έχει προκαλέσει
μέγιστες δυσκολίες στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Απ’ ό,τι φαίνεται, όλοι οι άνθρωποι
έχουν γίνει εμπόδια και, μέχρι και σήμερα, εξακολουθούν να μην το κατανοούν ξεκάθαρα. Για
τον λόγο αυτόν, νομίζω πως θα πρέπει να μιλήσουμε για το έργο που επιτελεί ο Θεός πάνω
στον άνθρωπο, καθώς και για την επιτακτική πρόθεση του Θεού, για να γίνετε όλοι σας
αφοσιωμένοι υπηρέτες του Θεού, οι οποίοι, όπως ο Ιώβ, θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά
να απορρίψουν τον Θεό, υπομένοντας κάθε ταπείνωση, και οι οποίοι, όπως ο Πέτρος, θα
προσφέρουν όλο τους το είναι στον Θεό και θα γίνουν οι οικείοι που κερδίζει ο Θεός κατά τις
έσχατες ημέρες. Είθε όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές να μπορούσαν να δώσουν τα πάντα και
να προσφέρουν όλο τους το είναι στο ουράνιο θέλημα του Θεού, να γίνουν άγιοι υπηρέτες
στον οίκο του Θεού και να απολαύσουν την υπόσχεση του απείρου που δίνει ο Θεός, έτσι ώστε
η καρδιά του Θεού Πατέρα να μπορέσει σύντομα να απολαύσει γαλήνια ανάπαυση. Η φράση
«πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού Πατέρα» θα πρέπει να είναι το σύνθημα όλων
όσοι αγαπούν τον Θεό. Τα λόγια αυτά θα πρέπει να λειτουργούν ως οδηγός του ανθρώπου για
την είσοδο και ως πυξίδα που καθοδηγεί τις πράξεις του. Αυτή είναι η αποφασιστικότητα που
θα πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου του Θεού επί γης και η
συνεργασία στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού —αυτό είναι το καθήκον του ανθρώπου, έως
ότου, μια μέρα, όταν θα έχει επιτελεστεί το έργο του Θεού, ο άνθρωπος θα Τον αποχαιρετίσει
με χαρά καθώς Εκείνος θα επιστρέφει πρόωρα στον Πατέρα στον ουρανό. Αυτή δεν είναι η
ευθύνη που θα πρέπει να εκπληρώσει ο άνθρωπος;
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Όταν, κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός επέστρεψε στον τρίτο ουρανό, το έργο της
λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας από τον Θεό είχε, στην πραγματικότητα, περάσει ήδη στο
τελικό του μέρος. Τα μόνα που απέμεναν στη γη ήταν ο σταυρός που κουβάλησε ο Ιησούς
στην πλάτη Του, η εκλεκτή σινδόνη με την οποία σαβανώθηκε ο Ιησούς, και το ακάνθινο
στεφάνι και ο κόκκινος μανδύας τα οποία φορούσε ο Ιησούς (αυτά ήταν αντικείμενα τα οποία
χρησιμοποίησαν οι Ιουδαίοι για να Τον χλευάσουν). Με άλλα λόγια, αφότου το έργο της
σταύρωσης του Ιησού προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, τα πράγματα ηρέμησαν και πάλι. Έκτοτε,
οι μαθητές του Ιησού δρομολόγησαν τη συνέχιση του έργου Του, ποιμαίνοντας και ποτίζοντας
τις απανταχού εκκλησίες. Το περιεχόμενο του έργου τους είχε ως εξής: Ζήτησαν από όλους
τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους και να βαπτιστούν·
και όλοι οι απόστολοι ξεκίνησαν να διαδίδουν την πραγματική ιστορία, την ωμή καταγραφή,
της σταύρωσης του Ιησού, κι έτσι οι πάντες δεν μπορούσαν παρά να προσπέσουν ενώπιον του
Ιησού για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Επιπλέον, οι απόστολοι πήγαν παντού για να
μεταδώσουν τα λόγια που εξέφερε ο Ιησούς. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η οικοδόμηση των
εκκλησιών κατά την Εποχή της Χάριτος. Αυτό που έκανε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια εκείνης
της εποχής ήταν να μιλήσει, επίσης, για τη ζωή του ανθρώπου και το θέλημα του ουράνιου
Πατέρα, όμως, επειδή η εποχή ήταν διαφορετική, πολλές από εκείνες τις ρήσεις και τις
ασκήσεις διέφεραν κατά πολύ από τις σημερινές. Ωστόσο, στην ουσία είναι ίδιες: Είναι και οι
δύο, επακριβώς και απολύτως, έργο του ενσαρκωμένου Πνεύματος του Θεού. Αυτού του
είδους το έργο και η ομιλία έχουν συνεχιστεί μέχρι τη σήμερον ημέρα, κι έτσι κάτι τέτοιο
εξακολουθεί να διαδίδεται μεταξύ των θρησκευτικών ιδρυμάτων του σήμερα, και παραμένει
ίδιο κι απαράλλακτο. Όταν ολοκληρώθηκε το έργο του Ιησού και οι εκκλησίες είχαν ήδη μπει
στον σωστό δρόμο του Ιησού Χριστού, ο Θεός, μολαταύτα, δρομολόγησε το σχέδιό Του για
ένα άλλο στάδιο του έργου Του, το οποίο ήταν το ζήτημα της ενσάρκωσής Του κατά τις
έσχατες ημέρες. Από τη σκοπιά του ανθρώπου, η σταύρωση του Θεού είχε ήδη περατώσει το
έργο της ενσάρκωσης του Θεού, είχε λυτρώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και Του είχε δώσει
τη δυνατότητα να πάρει υπό την κατοχή Του τα κλειδιά για τον Άδη. Όλοι νομίζουν ότι το
έργο του Θεού έχει υλοποιηθεί απόλυτα. Στην πραγματικότητα, από την άποψη του Θεού,
είχε υλοποιηθεί μονάχα ένα μικρό μέρος του έργου Του. Το μόνο που είχε κάνει ήταν να
λυτρώσει την ανθρωπότητα· δεν είχε κατακτήσει την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον δε, είχε
αλλάξει τη σατανική όψη του ανθρώπου. Γι’ αυτό και λέει ο Θεός: «Παρόλο που η ενσάρκωσή
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Μου βίωσε τον πόνο του θανάτου, αυτός δεν ήταν ο μοναδικός στόχος της ενσάρκωσής Μου.
Ο Ιησούς είναι ο αγαπητός Μου Υιός και σταυρώθηκε για Μένα, μα δεν ολοκλήρωσε εντελώς
το έργο Μου. Επιτέλεσε μόνο ένα μέρος του». Έτσι, ο Θεός δρομολόγησε τον δεύτερο γύρο
σχεδίων για να συνεχίσει το έργο της ενσάρκωσης. Η απώτερη πρόθεση του Θεού ήταν να
οδηγήσει στην τελείωση και να αποκτήσει όλους τους ανθρώπους που διασώθηκαν από τα
νύχια του Σατανά, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Θεός ετοιμάστηκε, για ακόμα μία
φορά, να αψηφήσει τον κίνδυνο και να ενσαρκωθεί. Αυτό που νοείται ως «ενσάρκωση»
αναφέρεται σε Εκείνον που δεν φέρνει δόξα (επειδή το έργο του Θεού δεν έχει τελειώσει
ακόμα), μα που εμφανίζεται με την ταυτότητα του αγαπητού Υιού, και είναι ο Χριστός, με τον
οποίο ο Θεός είναι πολύ ευχαριστημένος. Γι’ αυτό λέγεται ότι «αψηφά τον κίνδυνο». Η
ενσάρκωση έχει ελάχιστη δύναμη και πρέπει να είναι πολύ προσεκτική,[2] και η δύναμή Του
απέχει παρασάγγας από την εξουσία του Πατέρα στον ουρανό· εκπληρώνει μονάχα τη
διακονία της σάρκας, ολοκληρώνοντας το έργο του Θεού Πατέρα και την αποστολή Του,
χωρίς να εμπλέκεται σε άλλο έργο, και ολοκληρώνει μόνο ένα μέρος του έργου. Γι’ αυτόν τον
λόγο ονομάστηκε ο Θεός «Χριστός» μόλις ήλθε στη γη —αυτό το νόημα ενσωμάτωνε το
όνομα. Ο λόγος για τον οποίο λέγεται ότι η έλευση συνοδεύεται από πειρασμούς είναι επειδή
ολοκληρώνεται μόνο ένα τμήμα του έργου. Επιπλέον, ο λόγος για τον οποίο ο Θεός Πατέρας
Τον αποκαλεί μόνο «Χριστό» και «αγαπητό Υιό», αλλά δεν Του έχει δώσει όλη τη δόξα, είναι
ακριβώς επειδή η ενσάρκωση έρχεται να επιτελέσει ένα τμήμα του έργου, όχι να
εκπροσωπήσει τον Πατέρα στον ουρανό, μα, αντ’ αυτού, να εκπληρώσει τη διακονία του
αγαπητού Υιού. Όταν ο αγαπητός Υιός ολοκληρώσει ολόκληρη την αποστολή που έχει
επωμιστεί, ο Πατέρας θα Του δώσει τότε πλήρη δόξα, καθώς και την ταυτότητα του Πατέρα.
Μπορεί κανείς να πει πως αυτός είναι ο «κώδικας του ουρανού». Επειδή Εκείνος που έχει
ενσαρκωθεί και ο Πατέρας στον ουρανό βρίσκονται σε δύο διαφορετικά βασίλεια, ο ένας
ατενίζει τον άλλο μόνο εν Πνεύματι· ο Πατέρας προσέχει τον αγαπητό Υιό, αλλά ο Υιός
αδυνατεί να δει τον Πατέρα από μακριά. Επειδή οι λειτουργίες για τις οποίες είναι ικανή η
σάρκα είναι μηδαμινές και Εκείνος ενδέχεται να σκοτωθεί ανά πάσα στιγμή, μπορεί κανείς να
πει ότι η έλευση αυτή διατρέχει τεράστιο κίνδυνο. Αυτό ισοδυναμεί με τον Θεό να
εγκαταλείπει για άλλη μια φορά τον αγαπητό Του Υιό στο στόμα της τίγρης, όπου η ζωή Του
βρίσκεται σε κίνδυνο, τοποθετώντας Τον σε έναν τόπο όπου η παρουσία του Σατανά είναι
περισσότερο έντονη. Ακόμη και υπό αυτές τις δυσχερείς συνθήκες, ο Θεός και πάλι παρέδωσε
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τον αγαπητό Του Υιό στους ανθρώπους ενός τόπου που έβριθε από βρομιά και ανηθικότητα,
ώστε να «Τον αναθρέψουν έως ότου ενηλικιωθεί». Κι αυτό γιατί μόνο έτσι θα μοιάζει το έργο
του Θεού κατάλληλο και φυσικό, και είναι ο μόνος τρόπος να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες
του Θεού Πατέρα και να ολοκληρωθεί το τελευταίο μέρος του έργου Του ανάμεσα στην
ανθρωπότητα. Ο Ιησούς δεν έκανε κάτι άλλο πέρα από το να πραγματοποιήσει ένα στάδιο
του έργου του Θεού Πατέρα. Εξαιτίας του εμποδίου που επέβαλλε η ενσάρκωση και των
διαφορών στο έργο προς ολοκλήρωση, ο ίδιος ο Ιησούς δεν γνώριζε πως θα υπήρχε δεύτερη
ενσάρκωση. Επομένως, κανένας ερμηνευτής της Βίβλου και κανένας προφήτης δεν τόλμησε
να προφητεύσει σαφώς ότι ο Θεός θα ενσαρκωνόταν ξανά κατά τις έσχατες ημέρες, ότι θα
ενδυόταν, δηλαδή, και πάλι τη σάρκα για να επιτελέσει το δεύτερο μέρος του έργου Του στη
σάρκα. Συνεπώς, κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είχε ήδη από καιρό κρυφτεί στη
σάρκα. Αυτό δεν είναι άξιο απορίας, καθώς ο Ιησούς αποδέχθηκε αυτήν την αποστολή μόνο
αφότου αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, επομένως δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη
προφητεία για τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού και είναι κάτι το αστάθμητο για τον
ανθρώπινο νου. Σε όλα τα πολυάριθμα βιβλία προφητειών στη Βίβλο, δεν υπάρχουν λόγια
που να το αναφέρουν αυτό ξεκάθαρα. Όταν, όμως, ήλθε ο Ιησούς για να εργαστεί, είχε ήδη
υπάρξει μια σαφής προφητεία που έλεγε πως μία παρθένος θα κυοφορούσε και θα γεννούσε
υιό, πράγμα που σημαίνει πως η σύλληψή Του είχε γίνει μέσω του Αγίου Πνεύματος. Παρόλα
αυτά, ο Θεός και πάλι είπε πως αυτό συνέβη διατρέχοντας τον κίνδυνο του θανάτου, οπότε
πόσο περισσότερο θα ίσχυε σήμερα; Δεν είναι άξιο απορίας που ο Θεός λέει ότι αυτή η
ενσάρκωση διατρέχει κινδύνους χιλιάδες φορές μεγαλύτερους από εκείνους που υπήρχαν
κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος. Σε πολλούς τόπους, ο Θεός έχει προφητεύσει ότι
πρόκειται να αποκτήσει μια ομάδα νικητών στη γη της Σινείμ. Εφόσον οι νικητές πρόκειται να
αποκτηθούν στην Ανατολή του κόσμου, ο τόπος όπου πατά ο Θεός το πόδι Του κατά τη
δεύτερη ενσάρκωσή Του είναι, δίχως αμφιβολία, η γη της Σινείμ —το ακριβές σημείο όπου
κείτεται κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Εκεί, ο Θεός θα αποκτήσει τους
απογόνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, ούτως ώστε να τον νικήσει και να τον ντροπιάσει
ολοκληρωτικά. Ο Θεός πρόκειται να αφυπνίσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι φέρουν
βαρύ φορτίο δεινών, για να τους κάνει να ξυπνήσουν για τα καλά, να εξέλθουν από την
ομίχλη και να απορρίψουν τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Θα ξυπνήσουν από το όνειρό τους,
θα δουν ποιος είναι πραγματικά ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, θα μπορέσουν να δώσουν
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όλη την καρδιά τους στον Θεό, να εγερθούν από την καταδυνάστευση των σκοτεινών
δυνάμεων, να σταθούν όρθιοι στην Ανατολή του κόσμου και να γίνουν απόδειξη της νίκης του
Θεού. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει δόξα ο Θεός. Γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, ο
Θεός έφερε το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στο Ισραήλ στον τόπο όπου κείτεται
κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας και, σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια αφότου
έφυγε, έχει ενσαρκωθεί για ακόμα μία φορά για να συνεχίσει το έργο της Εποχής της
Χάριτος. Στο γυμνό μάτι του ανθρώπου, ο Θεός ξεκινά νέο έργο όντας ενσαρκωμένος. Από
την άποψη του Θεού, όμως, συνεχίζει το έργο της Εποχής της Χάριτος, αλλά μόνο κατόπιν
μιας μεσοβασιλείας μερικών χιλιάδων ετών και μόνο με μια αλλαγή στην τοποθεσία και στο
πρόγραμμα του έργου Του. Παρόλο που η εικόνα που έχει υιοθετήσει το σαρκικό σώμα στο
σημερινό έργο φαίνεται να είναι τελείως διαφορετική από εκείνη του Ιησού, Αυτοί
προέρχονται από την ίδια ουσία και ρίζα, όπως και από την ίδια πηγή. Ίσως να έχουν πολλές
διαφορές εξωτερικά, μα τα πραγματικά γεγονότα του έργου Τους είναι ολόιδια. Οι εποχές,
στο κάτω-κάτω, διαφέρουν όσο η μέρα απ’ τη νύχτα. Πώς μπορεί, λοιπόν, το έργο του Θεού
να ακολουθεί ένα αμετάβλητο μοτίβο; Ή πώς μπορούν τα διαφορετικά στάδια του έργου Του
να παρεμποδίζουν το ένα το άλλο;
Ο Ιησούς εμφανίστηκε ως Ιουδαίος, συμμορφώθηκε με τον ρουχισμό των Ιουδαίων και
μεγάλωσε τρώγοντας ιουδαϊκό φαγητό. Αυτή είναι η κανονική ανθρώπινη πτυχή Του.
Σήμερα, όμως, η ενσάρκωση παίρνει τη μορφή ενός πολίτη της Ασίας και μεγαλώνει στο
έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αυτά τα στοιχεία δεν αντικρούoυν σε καμία
περίπτωση τον στόχο της ενσάρκωσης του Θεού. Αντίθετα, αλληλοσυμπληρώνονται,
ολοκληρώνοντας πληρέστερα την αληθινή σπουδαιότητα της ενσάρκωσης του Θεού. Επειδή η
ενσάρκωση αναφέρεται ως «Υιός του ανθρώπου» ή ως «Χριστός», δεν μπορεί να γίνεται
λόγος για την εξωτερική όψη του σημερινού Χριστού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται
λόγος για τον Ιησού Χριστό. Εξάλλου, αυτή η σάρκα αποκαλείται «Υιός του ανθρώπου» και
έχει την εικόνα ενός σαρκικού σώματος. Κάθε στάδιο του έργου του Θεού εμπεριέχει πολύ
βαθύ νόημα. Ο λόγος για τον οποίον η σύλληψη του Ιησού έγινε από το Άγιο Πνεύμα είναι
επειδή Εκείνος επρόκειτο να λυτρώσει τους αμαρτωλούς. Έπρεπε να είναι αναμάρτητος.
Μόνο στο τέλος, όμως, όταν αναγκάστηκε να γίνει όμοιος με την αμαρτωλή σάρκα και πήρε
πάνω Του τις αμαρτίες των αμαρτωλών, τους διέσωσε από τον καταραμένο σταυρό —τον
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σταυρό με τον οποίο παίδευε ο Θεός την ανθρωπότητα. (Ο σταυρός αποτελεί το εργαλείο του
Θεού για να καταριέται και να παιδεύει την ανθρωπότητα· όποτε γίνεται αναφορά στην
κατάρα και την παίδευση, γίνεται ειδική αναφορά στους αμαρτωλούς.) Ο στόχος ήταν να
μετανοήσουν όλοι οι αμαρτωλοί και, μέσω της σταύρωσης, να εξομολογηθούν τις αμαρτίες
τους. Με άλλα λόγια, για χάρη της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας, ο Θεός ενσαρκώθηκε
σε ένα σαρκικό σώμα, η σύλληψη του οποίου έγινε από το Άγιο Πνεύμα, και πήρε πάνω Του
τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Για να το περιγράψουμε στην καθομιλουμένη,
προσέφερε ένα άγιο σαρκικό σώμα σε αντάλλαγμα για όλους τους αμαρτωλούς, το οποίο
ισοδυναμεί με τον Ιησού να τοποθετείται ως «προσφορά περί αμαρτίας» ενώπιον του Σατανά
για να «ικετεύσει» τον Σατανά να πάρει ολόκληρη την αθώα ανθρωπότητα, την οποία είχε
ποδοπατήσει, και να την επιστρέψει στον Θεό. Γι’ αυτό και ήταν απαραίτητη η σύλληψη από
το Άγιο Πνεύμα για την πραγματοποίηση αυτού του σταδίου του έργου της λύτρωσης.
Αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση, μια «συνθήκη ειρήνης» στη μάχη μεταξύ του Θεού
Πατέρα και του Σατανά. Γι’ αυτό και το στάδιο αυτού του έργου περατώθηκε μόνο αφότου
δόθηκε ο Ιησούς στον Σατανά. Ωστόσο, το έργο της λύτρωσης του Θεού έχει επιτύχει σήμερα
έναν πρότερα απαράμιλλο βαθμό μεγαλοπρέπειας, και ο Σατανάς δεν έχει άλλο πρόσχημα για
να θέτει απαιτήσεις, επομένως ο Θεός δεν έχει πια την ανάγκη να συλληφθεί από το Άγιο
Πνεύμα για να ενσαρκωθεί. Εφόσον ο Θεός είναι εγγενώς άγιος και αθώος, ο Θεός αυτής της
ενσάρκωσης δεν είναι πια ο Ιησούς της Εποχής της Χάριτος. Ωστόσο, και πάλι ενσαρκώνεται
για χάρη του θελήματος του Θεού Πατέρα, καθώς και για να φέρει εις πέρας τις επιθυμίες του
Θεού Πατέρα. Αυτός δεν μπορεί να είναι παράλογος τρόπος επεξήγησης των πραγμάτων, έτσι
δεν είναι; Πρέπει η ενσάρκωση του Θεού να συμμορφώνεται με κάποιο δεδομένο σύνολο
κανόνων;
Πολλοί άνθρωποι ανατρέχουν στη Βίβλο για αποδείξεις, με την ελπίδα να βρουν κάποια
προφητεία για την ενσάρκωση του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος, με τις μπερδεμένες και
ασυνάρτητες σκέψεις του, να γνωρίζει πως πάει πολύς καιρός που ο Θεός σταμάτησε να
«εργάζεται» εντός της Βίβλου και έχει «υπερβεί» τα όριά της για να αναλάβει, με ζήλο και
όρεξη, το έργο το οποίο είχε σχεδιάσει από καιρό, μα για το οποίο δεν είχε μιλήσει ποτέ στον
άνθρωπο; Οι άνθρωποι υστερούν πολύ σε σύνεση. Μετά από μια πολύ μικρή γεύση της
διάθεσης του Θεού, ανεβαίνουν σε μια εξέδρα και κάθονται σε ένα πρωτοκλασάτο
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«αναπηρικό αμαξίδιο», παντελώς αδιάφοροι, για να επιθεωρήσουν το έργο του Θεού,
φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να αρχίσουν να εκπαιδεύουν τον Θεό με πομπώδη λόγια και
φλυαρίες επί παντός επιστητού. Πολλοί «γέροι», φορώντας γυαλιά πρεσβυωπίας και
χαϊδεύοντας τη γενειάδα τους, ανοίγουν τις κιτρινισμένες σελίδες του «παλιού ημερολογίου»
(Βίβλος) το οποίο διαβάζουν όλη τους τη ζωή. Μουρμουρίζοντας λόγια και με μάτια που
μοιάζουν να αστράφτουν από ενθουσιασμό, ανοίγουν τώρα το Βιβλίο της Αποκάλυψης, έπειτα
το Βιβλίο του Δανιήλ και στη συνέχεια το Βιβλίο του Ησαΐα, το οποίο είναι ευρέως γνωστό σε
όλους. Κοιτάζοντας επίμονα απανωτές σελίδες πυκνογραμμένες με μικροσκοπικά γράμματα,
διαβάζουν σιωπηλοί, ενώ το μυαλό τους παίρνει αδιάκοπα στροφές. Ξάφνου το χέρι σταματά
να χαϊδεύει τη γενειάδα και αρχίζει να την τραβά. Πού και πού ακούγεται ο ήχος τριχών να
ξεριζώνονται από τη γενειάδα. Αυτή η τόσο παράξενη συμπεριφορά προκαλεί έκπληξη. «Γιατί
χρησιμοποιεί τέτοια δύναμη; Για ποιον λόγο είναι τόσο θυμωμένος;» Κοιτάζοντας ξανά τον
γέρο, βλέπουμε τώρα πως τα φρύδια του φουντώνουν. Οι τρίχες των γκριζαρισμένων φρυδιών
του έχουν κατέβει, σαν πούπουλα χήνας, ακριβώς δύο εκατοστά από τα βλέφαρα του γέρου,
θαρρείς και κατά σύμπτωση κι όμως με μεγάλη τελειότητα, καθώς ο γέρος κρατά τα μάτια του
καρφωμένα στις σελίδες που μοιάζουν μουχλιασμένες. Αφού ξανακοιτάξει τις ίδιες σελίδες
πολλές φορές, δεν μπορεί παρά να πηδήσει όρθιος, και αρχίζει να φλυαρεί θαρρείς και έχει
πιάσει κουβεντούλα[3] με κάποιον, αν και το λαμπερό του βλέμμα δεν έχει ξεκολλήσει από το
ημερολόγιο. Ξαφνικά, καλύπτει την ανοιγμένη σελίδα και στρέφεται σε έναν «άλλον κόσμο».
Οι κινήσεις του είναι τόσο βιαστικές[4] και τρομακτικές, που σχεδόν πιάνουν τους ανθρώπους
προ εκπλήξεως. Τώρα, το ποντίκι που είχε βγει από την τρύπα του και, κατά τη διάρκεια της
σιωπής του, είχε μόλις αρχίσει να χαλαρώνει τόσο ώστε να κινείται ελεύθερα, τρομάζει τόσο
από τις αναπάντεχες κινήσεις του, που τρέχει γρήγορα πίσω στην τρύπα του, εξαφανίζεται
σαν καπνός και δεν ξαναεμφανίζεται ποτέ. Και τώρα το αριστερό χέρι του γέρου αρχίζει και
πάλι την κίνηση που είχε διακόψει προσωρινά: το χάιδεμα της γενειάδας πάνω κάτω, πάνω
κάτω. Απομακρύνεται από τη θέση του, αφήνοντας το βιβλίο πάνω στο γραφείο. Ο άνεμος
που φυσά από τη χαραμάδα της πόρτας και το ανοιχτό παράθυρο ανοιγοκλείνει το βιβλίο
δίχως έλεος. Η σκηνή κρύβει μια απερίγραπτη δυστυχία και, πέρα από τον ήχο των σελίδων
του βιβλίου που θροΐζουν από τον άνεμο, είναι θαρρείς και ολόκληρη η πλάση έχει βυθιστεί
στη σιωπή. Εκείνος, με τα χέρια πίσω από την πλάτη, βηματίζει πέρα δώθε στο δωμάτιο· τη
μια στιγμή σταματά, την άλλη ξεκινά, κουνώντας πού και πού το κεφάλι, και το στόμα του
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φαίνεται πως επαναλαμβάνει τα λόγια: «Ω, Θεέ μου! Θα το έκανες στ’ αλήθεια αυτό;» Πού
και πού λέει, επίσης, γνέφοντας: «Ω, Θεέ μου! Ποιος μπορεί να συλλάβει το έργο Σου; Δεν
είναι δύσκολο να αναζητήσει κανείς τα χνάρια Σου; Πιστεύω πως δεν κάνεις πράγματα για να
δημιουργήσεις μπελάδες χωρίς να έχεις λόγο». Τώρα, ο γέρος σμίγει σφιχτά τα φρύδια και
κλείνει ερμητικά τα μάτια, φανερώνοντας ντροπή, καθώς και μια ολοένα πιο πονεμένη
έκφραση, θαρρείς και πρόκειται να κάνει έναν αργό και προσεγμένο υπολογισμό. Ο καημένος
ο γέρος! Ολόκληρη η ζωή του έχει παρέλθει, κι έπειτα έπεσε «δυστυχώς» πάνω σε αυτό το
θέμα, τόσο καθυστερημένα. Τι μπορεί να γίνει; Κι εγώ τα έχω χαμένα και είμαι ανίσχυρος να
κάνω κάτι. Ποιος έκανε το παλιό ημερολόγιό του να κιτρινίσει με τον καιρό; Ποιος έκανε τη
γενειάδα και τα φρύδια του να καλύψουν, αδυσώπητα, τα διάφορα μέρη του προσώπου του
σαν άσπρο χιόνι; Είναι θαρρείς και οι τρίχες της γενειάδας του αντιπροσωπεύουν την
αρχαιότητά του. Ωστόσο, ποιος να το ’λεγε ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει τόσο
ανόητος, ώστε να πάει να αναζητήσει την παρουσία του Θεού σε ένα παλιό ημερολόγιο;
Πόσες σελίδες μπορεί να έχει ένα παλιό ημερολόγιο; Μπορεί στ’ αλήθεια να καταγράψει όλες
τις πράξεις του Θεού με απόλυτη ακρίβεια; Ποιος τολμά να εγγυηθεί κάτι τέτοιο; Όμως, ο
άνθρωπος πράγματι σκέφτεται να αναζητήσει την εμφάνιση του Θεού και να ανταποκριθεί
στο θέλημα του Θεού κάνοντας συντακτική ανάλυση των λέξεων και διυλίζοντας τον
κώνωπα,[5] ελπίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εισέλθει στη ζωή. Το να προσπαθεί κανείς να
εισέλθει στη ζωή κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται; Δεν πρόκειται για
ψευδή και άκρως παράλογη συλλογιστική; Δεν το βρίσκεις γελοίο;
Υποσημειώσεις:
1. Ο όρος «διφορούμενη» υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν σαφή εικόνα του έργου του Θεού.
2. Η φράση «έχει ελάχιστη δύναμη και πρέπει να είναι πολύ προσεκτική» υποδεικνύει ότι οι δυσκολίες
της σάρκας είναι πάρα πολλές και ότι το έργο που επιτελείται είναι πολύ περιορισμένο.
3. Η «κουβεντούλα» αποτελεί μεταφορά για το άσχημο πρόσωπο των ανθρώπων όταν ερευνούν το
έργο του Θεού.
4. Ο όρος «βιαστικές» αναφέρεται στις ανυπόμονες, εσπευσμένες κινήσεις του «γέρου» καθώς
ανατρέχει στη Βίβλο.
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5. Η φράση «κάνοντας συντακτική ανάλυση των λέξεων και διυλίζοντας τον κώνωπα» χρησιμοποιείται
για να χλευάσει τους ειδικούς στις πλάνες, οι οποίοι διυλίζουν τον κώνωπα όσον αφορά τις λέξεις, μα δεν
αναζητούν την αλήθεια, ούτε γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Έργο και είσοδος (7)
Μόλις σήμερα συνειδητοποίησε ο άνθρωπος πως αυτό που του λείπει δεν είναι μόνο η
παροχή της πνευματικής ζωής και η εμπειρία της γνώσης για τον Θεό, μα και οι αλλαγές στη
διάθεσή του —κάτι που είναι ακόμα πιο καίριας σημασίας. Εξαιτίας της πλήρους άγνοιας που
έχει ο άνθρωπος σχετικά με την ιστορία και την αρχαία κουλτούρα της δικής του φυλής, δεν
γνωρίζει τίποτα απολύτως για το έργο του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν πως ο άνθρωπος
μπορεί να δεθεί με τον Θεό βαθιά μες στην καρδιά του, αλλά επειδή η σάρκα του ανθρώπου
είναι υπερβολικά διεφθαρμένη, καθώς και αναίσθητη και απαθής, αυτό τον έχει κάνει να μη
γνωρίζει τίποτα απολύτως για τον Θεό. Ερχόμενος σήμερα ανάμεσα στους ανθρώπους, ο
σκοπός του Θεού δεν είναι άλλος από το να μεταμορφώσει τις σκέψεις και το πνεύμα των
ανθρώπων, καθώς και την εικόνα του Θεού που έχουν μες στην καρδιά τους επί εκατομμύρια
χρόνια. Θα αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Με
άλλα λόγια, μέσω της γνώσης του ανθρώπου, θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φτάνουν οι
άνθρωποι στο σημείο να Τον γνωρίσουν και τη στάση που έχουν απέναντί Του, δίνοντας στον
άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει ένα θριαμβευτικό νέο ξεκίνημα όσον αφορά το να γνωρίσει
τον Θεό, κι έτσι να επιτύχει την ανανέωση και τη μεταμόρφωση του ανθρώπινου πνεύματος.
Η αντιμετώπιση και η πειθαρχία αποτελούν τα μέσα, ενώ η κατάκτηση και η ανανέωση
αποτελούν τους στόχους. Η πρόθεση του Θεού ήταν ανέκαθεν να διαλύσει τις δεισιδαιμονικές
σκέψεις που διατηρεί ο άνθρωπος σχετικά με τον ασαφή Θεό και, πρόσφατα, αυτό έχει
καταστεί ζήτημα επείγουσας ανάγκης για Εκείνον. Είθε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να
βλέπουν τα πράγματα σε βάθος χρόνου καθώς εξετάζουν αυτήν την κατάσταση. Αλλάξτε τον
τρόπο με τον οποίο βιώνει τα πράγματα κάθε άνθρωπος, ώστε αυτή η επιτακτική πρόθεση
του Θεού να μπορέσει να επιτευχθεί σύντομα και ώστε το τελευταίο στάδιο του έργου του
Θεού επί γης να μπορέσει να ολοκληρωθεί άψογα. Δώστε στον Θεό την αφοσίωση που
επιβάλλεται να Του δώσετε και, για τελευταία φορά, προσφέρετε παρηγοριά στην καρδιά του
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Θεού. Μεταξύ των αδελφών, είθε κανείς να μην αποφύγει αυτήν την ευθύνη, ούτε απλώς να
προσποιηθεί και να ενεργήσει μηχανικά. Ο Θεός ενσαρκώνεται αυτήν τη φορά ως απάντηση
σε μια πρόσκληση και ως εύστοχη απόκριση στην κατάσταση του ανθρώπου. Με άλλα λόγια,
έρχεται για να παράσχει στον άνθρωπο αυτά που χρειάζεται. Ασχέτως του επιπέδου ή της
ανατροφής του ανθρώπου, Εκείνος θα του δώσει, εν ολίγοις, τη δυνατότητα να δει τον λόγο
του Θεού και, μέσα από τον λόγο Του, να δει την ύπαρξη και την εκδήλωση του Θεού και να
αποδεχθεί την τελείωσή του από τον Θεό, αλλάζοντας τις σκέψεις και τις αντιλήψεις του
ανθρώπου, ώστε η αρχική όψη του Θεού να ριζώσει σταθερά στα βάθη της καρδιάς του
ανθρώπου. Αυτή είναι η μόνη επιθυμία του Θεού στη γη. Όσο μεγάλη κι αν είναι η εγγενής
φύση του ανθρώπου ή όσο κακή κι αν είναι η ουσία του ή όπως κι αν ήταν πραγματικά η
συμπεριφορά του ανθρώπου στο παρελθόν, ο Θεός δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Το μόνο που
ελπίζει είναι ο άνθρωπος να ανανεώσει πλήρως την εικόνα του Θεού που έχει μες στην καρδιά
του και να φτάσει στο σημείο να γνωρίσει την ουσία της ανθρωπότητας, κι έτσι να επιτύχει τη
μεταμόρφωση της ιδεολογικής στάσης του ανθρώπου, καθώς και να μπορέσει να λαχταρά τον
Θεό απ’ τα βάθη της καρδιάς του και να αφυπνίσει έναν αιώνιο δεσμό με Αυτόν: Αυτή είναι η
μόνη απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο.
Η γνώση σχετικά με την αρχαία κουλτούρα και ιστορία, που εκτείνονται σε χρονική
περίοδο αρκετών χιλιάδων ετών, έχει σφραγίσει τόσο ερμητικά το σκεπτικό, τις αντιλήψεις
και τη διανοητική στάση του ανθρώπου, που τα κατέστησε αδιαπέραστα και μη
βιοδιασπώμενα.[1] Οι άνθρωποι ζουν στον δέκατο όγδοο κύκλο της κόλασης, όπου, σαν να
έχουν εξοριστεί στα μπουντρούμια από τον Θεό, το φως δεν είναι ποτέ ορατό. Το
φεουδαρχικό σκεπτικό έχει καταπιέσει τους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό, που μετά βίας
μπορούν να αναπνεύσουν και ασφυκτιούν. Δεν έχουν το παραμικρό ίχνος δύναμης για να
αντισταθούν· το μόνο που κάνουν είναι να υπομένουν αδιάκοπα μες στη σιωπή… Κανείς δεν
έχει τολμήσει ποτέ να αγωνιστεί ή να υπερασπιστεί τη δικαιοσύνη και το δίκαιο· οι άνθρωποι
απλώς διάγουν μια ζωή χειρότερη των ζώων, υπό τα πλήγματα και την κακοποίηση της
φεουδαρχικής ηθικής, μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Δεν έχουν σκεφτεί ποτέ τους να
αναζητήσουν τον Θεό ώστε να απολαύσουν την ευτυχία στον κόσμο των ανθρώπων. Είναι
θαρρείς και οι άνθρωποι είναι τόσο χτυπημένοι που είναι σαν τα πεσμένα φύλλα του
φθινοπώρου —μαραμένα, ξερά και καστανοκίτρινα. Πάει καιρός που οι άνθρωποι έχουν
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χάσει τη μνήμη τους· ζουν αβοήθητοι στην κόλαση που ονομάζεται «κόσμος των ανθρώπων»,
περιμένοντας την έλευση της έσχατης ημέρας ώστε να μπορέσουν να χαθούν μαζί μ’ αυτήν
την κόλαση, θαρρείς και η έσχατη ημέρα την οποία λαχταρούν είναι η μέρα που ο άνθρωπος
θα απολαύσει τη γαλήνη της ανάπαυσης. Η φεουδαρχική ηθική έχει οδηγήσει τη ζωή του
ανθρώπου στον «Άδη», εξασθενίζοντας κι άλλο τη δύναμη του ανθρώπου να αντισταθεί. Κάθε
λογής καταπίεση ωθεί τον άνθρωπο, βήμα προς βήμα, να πέσει πιο βαθιά στον Άδη, όλο και
πιο μακριά από τον Θεό, στο σημείο που σήμερα έχει γίνει παντελώς άγνωστος στον Θεό και
σπεύδει να Τον αποφύγει όταν συναντιούνται. Ο άνθρωπος δεν Του δίνει προσοχή και Τον
αφήνει να στέκεται μόνος Του παράμερα, θαρρείς κι ο άνθρωπος δεν Τον έχει γνωρίσει ποτέ,
δεν Τον έχει ξαναδεί ποτέ. Ο Θεός, ωστόσο, περιμένει τον άνθρωπο καθ’ όλο το μακρύ ταξίδι
της ανθρώπινης ζωής, χωρίς να εξαπολύει ποτέ την ασυγκράτητη οργή Του προς αυτόν,
περιμένοντας απλώς ήσυχα και δίχως να λέει κουβέντα να μετανοήσει ο άνθρωπος και να
κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ο Θεός ήλθε στον κόσμο των ανθρώπων πριν από πολύ καιρό για να
μοιραστεί τα βάσανα του κόσμου αυτού με τον άνθρωπο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που
ζει με τον άνθρωπο, κανείς δεν έχει ανακαλύψει την ύπαρξή Του. Ο Θεός υπομένει απλώς
σιωπηλά τη δυστυχία της αθλιότητας στον κόσμο των ανθρώπων, καθώς επιτελεί το έργο που
έφερε αυτοπροσώπως. Συνεχίζει να υπομένει για χάρη του θελήματος του Θεού Πατέρα και
για χάρη των αναγκών της ανθρωπότητας, υποβαλλόμενος σε βάσανα που δεν είχε βιώσει
ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος. Υπηρετεί τον άνθρωπο ήσυχα υπό την παρουσία του και έχει
ταπεινώσει τον εαυτό Του υπό την παρουσία του ανθρώπου, για χάρη του θελήματος του
Θεού Πατέρα και για χάρη των αναγκών της ανθρωπότητας. Η γνώση περί αρχαίας
κουλτούρας έχει κλέψει στα κρυφά τον άνθρωπο από την παρουσία του Θεού και τον έχει
παραδώσει στον βασιλιά των διαβόλων και στους απογόνους του. Τα Τέσσερα Βιβλία και τα
Πέντε Κλασικά[α] έχουν μεταφέρει το σκεπτικό και τις αντιλήψεις του ανθρώπου σε μια άλλη
εποχή παρακοής, κάνοντάς τον να λατρεύει ακόμη περισσότερο από πριν εκείνους που
συνέταξαν το Βιβλίο των Πηγών και επιδεινώνοντας, ως εκ τούτου, περαιτέρω τις αντιλήψεις
του για τον Θεό. Εν αγνοία του ανθρώπου, ο βασιλιάς των διαβόλων απέκλεισε άσπλαχνα τον
Θεό από την καρδιά του κι έπειτα την κατέλαβε ο ίδιος, με θριαμβευτική χαρά. Από τότε, ο
άνθρωπος απέκτησε μια άσχημη και μοχθηρή ψυχή, καθώς και την όψη του βασιλιά των
διαβόλων. Μίσος για τον Θεό γέμισε το στήθος του, και η κακεντρέχεια του βασιλιά των
διαβόλων εξαπλωνόταν μέρα με τη μέρα μες στον άνθρωπο, έως ότου τον κυρίευσε ολότελα.
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Ο άνθρωπος δεν είχε πια ούτε την παραμικρή ελευθερία και δεν είχε τον τρόπο να ξεφύγει
από τα δίχτυα του βασιλιά των διαβόλων. Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να πιαστεί επιτόπου
αιχμάλωτος, να παραδοθεί και να πέσει κάτω υποταγμένος ενώπιόν του. Πριν από πολύ
καιρό, όταν η καρδιά και η ψυχή του ανθρώπου ήταν ακόμη στο πρώιμο στάδιό τους, ο
βασιλιάς των διαβόλων φύτεψε μέσα τους τον σπόρο του καρκινώματος του αθεϊσμού,
διδάσκοντάς του πλάνες όπως «μελέτησε τις επιστήμες και την τεχνολογία· υλοποίησε τους
Τέσσερις Εκσυγχρονισμούς· στον κόσμο Θεός δεν υπάρχει». Και πέραν τούτων, δεν χάνει
ευκαιρία να φωνάξει: «Ας βασιστούμε στον σκληρό μας μόχθο για να χτίσουμε μια όμορφη
πατρίδα», ζητώντας από τον καθένα να είναι προετοιμασμένος από την παιδική του ηλικία να
υπηρετήσει πιστά την πατρίδα του. Ο άνθρωπος, όντας ανυποψίαστος, ήρθε στην παρουσία
του, όπου εκείνος σφετερίστηκε δίχως δισταγμό όλα τα εύσημα (τα εύσημα, δηλαδή, που
ανήκουν στον Θεό για το γεγονός πως κρατά όλη την ανθρωπότητα στα χέρια Του). Ποτέ του
δεν ένιωσε καμία ντροπή. Επιπλέον, άρπαξε αναίσχυντα τον λαό του Θεού και έσυρε τους
ανθρώπους αυτούς στο σπίτι του, όπου πήδησε σαν ποντικός πάνω στο τραπέζι κι έβαλε τον
άνθρωπο να τον λατρεύει ως Θεό. Τέτοιος κακοποιός είναι! Αναφωνεί σκανδαλώδη,
σοκαριστικά πράγματα, όπως: «Στον κόσμο Θεός δεν υπάρχει. Ο άνεμος προέρχεται από
μετασχηματισμούς σύμφωνα με φυσικούς νόμους· η βροχή προκαλείται όταν οι υδρατμοί,
αφού έρθουν σε επαφή με κρύες θερμοκρασίες, συμπυκνώνονται σε σταγόνες και πέφτουν
στη γη· ο σεισμός είναι η δόνηση της επιφάνειας της γης λόγω γεωλογικών αλλαγών· η
ξηρασία οφείλεται στην ξηρότητα του αέρα που προκαλείται από νουκλεονικές διαταραχές
στην επιφάνεια του ήλιου. Πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. Πού βρίσκεται, σε όλα αυτά,
κάποια πράξη του Θεού;» Υπάρχουν, μάλιστα, εκείνοι που φωνάζουν δηλώσεις που δεν θα
έπρεπε να εκφράζονται, όπως οι ακόλουθες: «Ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο κατά
την αρχαιότητα, και ο σημερινός κόσμος προέρχεται από μια διαδοχή πρωτόγονων κοινωνιών
που ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Το αν μια χώρα θα ακμάσει ή
θα παρακμάσει εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον λαό της». Στο παρασκήνιο, κάνει τον
άνθρωπο να τον κρεμάσει στον τοίχο ή να τον τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι προκειμένου να
του αποτίνει φόρο τιμής και να του κάνει προσφορές. Ενώ αναφωνεί «δεν υπάρχει Θεός»,
ταυτόχρονα πλασάρει τον εαυτό του ως Θεό, διώχνοντας τον Θεό από τα όρια της γης με
συνοπτική βαναυσότητα, καθώς στέκεται στη θέση του Θεού και αναλαμβάνει τον ρόλο του
βασιλιά των διαβόλων. Είναι πέρα για πέρα παράλογος! Κάνει τον άνθρωπο να τον μισεί ως
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το μεδούλι. Φαίνεται πως ο Θεός κι αυτός είναι ορκισμένοι εχθροί, και οι δυο τους δεν
μπορούν να συνυπάρξουν. Μηχανορραφεί για να ξεφορτωθεί τον Θεό ενώ ο ίδιος κυκλοφορεί
ελεύθερος, πέρα από την εμβέλεια του νόμου.[2] Τέτοιος βασιλιάς διαβόλων είναι! Πώς μπορεί
να γίνει ανεκτή η ύπαρξή του; Δεν θα ησυχάσει έως ότου κάνει άνω-κάτω το έργο του Θεού
και το ρημάξει τελείως,[3] θαρρείς και θέλει να εναντιώνεται στον Θεό μέχρις εσχάτων, μέχρις
ότου είτε πεθάνει το ψάρι είτε κοπεί το δίχτυ, πηγαίνοντας σκόπιμα κόντρα στον Θεό και
ασκώντας όλο και μεγαλύτερη πίεση. Το αποκρουστικό πρόσωπό του, έχοντας αποκαλυφθεί
τελείως από καιρό, είναι τώρα μελανιασμένο, δαρμένο[4] και σε άσχημη κατάσταση, κι όμως
το μίσος του για τον Θεό παραμένει ανυποχώρητο, θαρρείς και μόνο αν καταβροχθίσει τον
Θεό με μια χαψιά θα μπορέσει να απαλλαγεί από το μίσος που είναι συσσωρευμένο μες στην
καρδιά του. Πώς είναι δυνατόν να τον ανεχτούμε, αυτόν τον εχθρό του Θεού! Μονάχα η
εξάλειψη και η πλήρης εξόντωσή του θα εκπληρώσουν την επιθυμία της ζωής μας. Πώς είναι
δυνατόν να του επιτραπεί να συνεχίσει να δρα ανεξέλεγκτος; Έχει διαφθείρει τον άνθρωπο
σε τέτοιο βαθμό, που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον ουρανοήλιο, έχει νεκρωθεί και δεν νιώθει
τίποτα. Ο άνθρωπος έχει χάσει την κανονική ανθρώπινη σύνεσή του. Γιατί να μην
προσφέρουμε όλο μας το είναι για να τον καταστρέψουμε και να τον κατακάψουμε, ώστε να
εξαλείψουμε κάθε ανησυχία για το μέλλον και να δώσουμε τη δυνατότητα στο έργο του Θεού
να φτάσει συντομότερα σε άνευ προηγουμένου μεγαλείο; Αυτή η συμμορία αχρείων έχει έλθει
στον κόσμο των ανθρώπων και τον έχει βυθίσει στο χάος. Οι αχρείοι αυτοί έχουν φέρει όλους
τους ανθρώπους στην άκρη ενός γκρεμού, σχεδιάζοντας στα κρυφά να τους σπρώξουν απ’ το
χείλος για να γίνουν κομμάτια, ώστε τότε να καταβροχθίσουν τα πτώματά τους. Τρέφουν τη
μάταιη ελπίδα να καταστρέψουν το σχέδιο του Θεού και να αναμετρηθούν μαζί Του,
ποντάροντας τα πάντα σε μια ζαριά[5]. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο! Ο σταυρός, εξάλλου,
έχει ετοιμαστεί για τον βασιλιά των διαβόλων, ο οποίος είναι ένοχος για τα πιο ειδεχθή
εγκλήματα. Ο Θεός δεν ανήκει στον σταυρό. Τον έχει ήδη παραμερίσει για τον διάβολο. Πάει
πολύς καιρός που ο Θεός έχει βγει νικητής και δεν νιώθει πια λύπη για τις αμαρτίες της
ανθρωπότητας, μα θα φέρει τη σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα.
Από πάνω έως κάτω και από την αρχή έως το τέλος, ο Σατανάς διαταράσσει το έργο του
Θεού και ενεργεί ενάντια σ’ Εκείνον. Όλη αυτή η κουβέντα περί «αρχαίας πολιτιστικής
κληρονομιάς», πολύτιμης «γνώσης για την αρχαία κουλτούρα», «διδασκαλιών του ταοϊσμού
1262

και του κομφουκιανισμού» και «κομφουκιανικών κλασικών και φεουδαρχικών τελετών» έχει
οδηγήσει τον άνθρωπο στην κόλαση. Η προηγμένη επιστήμη και τεχνολογία της σύγχρονης
εποχής, καθώς και οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι τομείς της βιομηχανίας, της γεωργίας και των
επιχειρήσεων είναι άφαντοι. Αντίθετα, το μόνο που κάνει είναι να τονίζει τις φεουδαρχικές
τελετές που διαδίδονται από τους «πιθήκους» των αρχαίων χρόνων προκειμένου να
διαταράξει και να αποδομήσει σκοπίμως το έργο του Θεού, καθώς και να εναντιωθεί σε αυτό.
Δεν έχει συνεχίσει απλώς να πλήττει τον άνθρωπο μέχρι και σήμερα, μα θέλει, μάλιστα, να
τον καταπιεί[6] ολόκληρο. Η μετάδοση των ηθικών και δεοντολογικών διδασκαλιών του
φεουδαρχισμού και η μεταλαμπάδευση της γνώσης περί αρχαίας κουλτούρας έχουν μολύνει
από καιρό τους ανθρώπους, μετατρέποντάς τους σε μεγάλους και μικρούς διαβόλους. Λίγοι
είναι εκείνοι που θα λάμβαναν μετά χαράς τον Θεό· λίγοι θα υποδέχονταν τον ερχομό Του με
ευφροσύνη. Στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων διαγράφονται δολοφονικές προθέσεις και σε
κάθε τόπο διαχέεται στον αέρα η πνοή του θανάτου. Επιζητούν να αποκλείσουν τον Θεό απ’
αυτόν τον τόπο· κραδαίνοντας μαχαίρια και ξίφη, παρατάσσονται σε σχηματισμό μάχης
απέναντι στον Θεό για να Τον «εξοντώσουν». Απ’ άκρη σ’ άκρη σε αυτόν τον τόπο του
διαβόλου, όπου ο άνθρωπος διδάσκεται συνεχώς πως δεν υπάρχει Θεός, διαδίδονται είδωλα
και ο αέρας άνωθεν είναι διαποτισμένος με μια εμετική οσμή χαρτιού και θυμιάματος που
καίγονται —τόσο έντονη που γίνεται αποπνικτική. Είναι σαν τη δυσωδία της ιλύος που
αναδίδεται καθώς σπαρταρά το δηλητηριώδες ερπετό —τόσο έντονη που προκαλεί εμετό.
Πέραν τούτου, ακούγεται αμυδρά ο ήχος κακών δαιμόνων που ψάλλουν τις γραφές —ένας
ήχος που μοιάζει να προέρχεται από τη μακρινή κόλαση— σε τέτοιο βαθμό, που προκαλεί
ακούσια ρίγος. Απ’ άκρη σ’ άκρη σε αυτόν τον τόπο, τοποθετούνται είδωλα σε κάθε χρώμα
του ουράνιου τόξου, μετατρέποντας τον τόπο σε έναν κόσμο αισθησιακών απολαύσεων, ενώ ο
βασιλιάς των διαβόλων γελά συνεχώς πονηρά, θαρρείς και η κακεντρεχής σκευωρία του έχει
στεφθεί με επιτυχία. Στο μεταξύ, ο άνθρωπος παραμένει παντελώς ανυποψίαστος, ούτε έχει
την παραμικρή ιδέα ότι ο διάβολος τον έχει ήδη διαφθείρει σε σημείο που έχει γίνει ανόητος
και σκύβει το κεφάλι ηττημένος. Ελπίζει να εξαλείψει μονομιάς ό,τι αφορά τον Θεό και να Τον
ατιμάσει και να Τον δολοφονήσει για άλλη μια φορά· είναι αποφασισμένος να καταστρέψει
και να διαταράξει το έργο Του. Πώς μπορεί να επιτρέψει στον Θεό να είναι ισότιμός του; Πώς
μπορεί να ανεχτεί τον Θεό να «παρεμβαίνει» στο έργο που κάνει επί γης μεταξύ των
ανθρώπων; Πώς μπορεί να επιτρέψει στον Θεό να ξεσκεπάσει το αποκρουστικό του
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πρόσωπο; Πώς μπορεί να επιτρέψει στον Θεό να αποδιοργανώσει το έργο του; Πώς μπορεί
αυτός ο διάβολος, ο οποίος είναι έξω φρενών, να επιτρέψει στον Θεό να έχει υπό τον έλεγχό
Του την αυτοκρατορική του αυλή στη γη; Πώς μπορεί να υποκλιθεί με προθυμία μπροστά
στην ανώτερη δύναμή Του; Η αποκρουστική του όψη έχει αποκαλυφθεί, ούτως ώστε ο
άνθρωπος δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει ή να κλάψει, ενώ είναι πολύ δύσκολο να γίνει λόγος
γι’ αυτήν. Αυτή δεν είναι η ουσία του; Η ψυχή του είναι άσχημη, κι όμως αυτός εξακολουθεί
να πιστεύει πως είναι απίστευτα όμορφος. Αυτή η συμμορία συνεργών στο έγκλημα! [7]
Κατέρχονται στο θνητό βασίλειο για να ενδώσουν σε απολαύσεις και να προκαλέσουν
αναστάτωση, δημιουργώντας τέτοια αναταραχή που ο κόσμος γίνεται ένας άστατος και
ασταθής τόπος και η καρδιά του ανθρώπου καταλαμβάνεται από πανικό και ανησυχία, και
έχουν παίξει τόσο πολύ με τον άνθρωπο, που μοιάζει με ένα μη ανθρώπινο ζώο του αγρού,
υπέρμετρα άσχημος, έχοντας χάσει και το τελευταίο ίχνος του αρχικού άγιου ανθρώπου.
Επιπλέον, επιθυμούν, μάλιστα, να είναι η κυρίαρχη δύναμη πάνω στη γη. Παρεμποδίζουν το
έργο του Θεού τόσο πολύ που μετά βίας μπορεί να σημειώσει πρόοδο, και περικλείουν τον
άνθρωπο πολύ ερμητικά, σαν τοίχοι από χαλκό και ατσάλι. Έχοντας διαπράξει τόσο πολλές
σοβαρές αμαρτίες και έχοντας προξενήσει τόσο πολλές καταστροφές, εξακολουθούν να
προσμένουν σε κάτι άλλο πέραν της παίδευσης; Οι δαίμονες και τα κακά πνεύματα
βρίσκονται εκτός ελέγχου στη γη εδώ και καιρό, και έχουν σφραγίσει το θέλημα και την
επίπονη προσπάθεια του Θεού τόσο ερμητικά, που είναι αδιαπέραστα. Πρόκειται,
πραγματικά, για θανάσιμο αμάρτημα! Πώς μπορεί ο Θεός να μη νιώθει ανησυχία; Πώς
μπορεί ο Θεός να μη νιώθει εξοργισμένος; Έχουν παρακωλύσει σοβαρά το έργο του Θεού, κι
έχουν εναντιωθεί σοβαρά σε αυτό: Μα πόσο στασιαστικοί είναι! Ακόμη κι εκείνοι οι δαίμονες,
είτε είναι μεγάλοι είτε μικροί, συμπεριφέρονται σαν τσακάλια στα πόδια του λιονταριού, και
ακολουθούν το μοχθηρό ρεύμα, σχεδιάζοντας ενοχλήσεις καθ’ οδόν. Ενώ γνωρίζουν την
αλήθεια, εναντιώνονται σκοπίμως σε αυτήν, αυτοί οι υιοί της παρακοής! Είναι θαρρείς και,
τώρα που ο βασιλιάς της κόλασης έχει ανέβει στον βασιλικό θρόνο, έχουν γίνει υπεροπτικοί
και αυτάρεσκοι, και συμπεριφέρονται σε όλους τους άλλους περιφρονητικά. Πόσοι απ’
αυτούς αναζητούν την αλήθεια και ακολουθούν τη δικαιοσύνη; Είναι όλοι τους κτήνη,
καθόλου καλύτεροι από τους χοίρους και τους σκύλους, στην κεφαλή μιας συμμορίας
βρομερών μυγών, κουνώντας το κεφάλι τους με ψωνισμένη αυταρέσκεια και δημιουργώντας
κάθε λογής μπελάδες,[8] μέσα σε έναν σωρό κοπριάς. Πιστεύουν πως ο βασιλιάς της κόλασης
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είναι ο μεγαλύτερος βασιλιάς όλων, δίχως να γνωρίζουν πως οι ίδιοι δεν είναι τίποτα
περισσότερο από βρομερές μύγες. Κι όμως, εκμεταλλεύονται τη δύναμη των χοίρων και των
σκύλων που έχουν ως γονείς ώστε να κακολογήσουν την ύπαρξη του Θεού. Όντας
μικροσκοπικές μύγες, πιστεύουν πως οι γονείς τους είναι τόσο μεγάλοι όσο οι οδοντωτές
φάλαινες.[9] Δεν γνωρίζουν, όμως, ότι ενώ οι ίδιοι είναι μικροσκοπικοί, οι γονείς τους είναι
ακάθαρτοι χοίροι και σκύλοι, εκατοντάδες εκατομμύρια φορές μεγαλύτεροι από τους ίδιους.
Έχοντας άγνοια της ποταπότητάς τους, στηρίζονται στη δυσωδία της σήψης που αναδίδουν
εκείνοι οι χοίροι και οι σκύλοι προκειμένου να δρουν ανεξέλεγκτοι, μάταια σκεπτόμενοι να
αναπαράξουν μελλοντικές γενιές, δίχως να γνωρίζουν ντροπή! Με πράσινα φτερά στην πλάτη
(αυτό αναφέρεται στον ισχυρισμό τους πως πιστεύουν στον Θεό), είναι ψωνισμένοι και
καυχιούνται παντού για την ομορφιά και τη γοητεία τους, ενώ ρίχνουν στα κρυφά τις
ακαθαρσίες του σώματός τους στον άνθρωπο. Επιπλέον, είναι υπέρμετρα ευχαριστημένοι με
τον εαυτό τους, θαρρείς και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ζευγάρι φτερά στα χρώματα
του ουράνιου τόξου για να κρύψουν τις ακαθαρσίες τους, και με αυτόν τον τρόπο καταπιέζουν
την ύπαρξη του αληθινού Θεού (αυτό αναφέρεται σε αυτά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο
στον θρησκευτικό κόσμο). Πώς θα γνώριζε ο άνθρωπος ότι, όσο μαγευτικά όμορφα κι αν είναι
τα φτερά μιας μύγας, η ίδια η μύγα δεν είναι, εν τέλει, τίποτε άλλο παρά ένα μικροσκοπικό
πλάσμα, με μια κοιλιά γεμάτη βρομιά κι ένα σώμα γεμάτο μικρόβια; Στηριζόμενοι στους
χοίρους και τους σκύλους που έχουν ως γονείς, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτοι σε όλον τον τόπο
(αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι θρησκευτικοί λειτουργοί που διώκουν τον Θεό
στηρίζονται στην ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης του έθνους για να επαναστατήσουν ενάντια
στον αληθινό Θεό και την αλήθεια), με ασυγκράτητη αγριότητα. Είναι θαρρείς και τα
φαντάσματα των ιουδαίων Φαρισαίων έχουν επιστρέψει μαζί με τον Θεό στο έθνος του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα, πίσω στην παλιά τους φωλιά. Έχουν εξαπολύσει άλλον ένα γύρο
διώξεων, συνεχίζοντας το έργο τους που ξεκίνησε πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια. Είναι
βέβαιο πως, στο τέλος, αυτή η ομάδα έκφυλων θα χαθεί στη γη! Απ’ ό,τι φαίνεται, μετά από
αρκετές χιλιετίες, τα ακάθαρτα πνεύματα έχουν γίνει ακόμη πιο πανούργα και ύπουλα.
Σκέφτονται συνεχώς τρόπους να υπονομεύσουν στα κρυφά το έργο του Θεού. Με πάμπολλα
κόλπα και τεχνάσματα, επιθυμούν να αναπαραστήσουν στην πατρίδα τους την τραγωδία που
εκτυλίχθηκε πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, προκαλώντας τον Θεό τόσο πολύ, που φτάνει
σχεδόν στο σημείο να φωνάξει. Μετά βίας μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό Του και να μην
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επιστρέψει στον τρίτο ουρανό για να τους εξοντώσει. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό,
πρέπει να κατανοήσει το θέλημά Του, να γνωρίσει τις χαρές και τις λύπες Του και να
καταλάβει τι αποστρέφεται. Αυτό θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο την είσοδο του
ανθρώπου. Όσο πιο γρήγορα γίνεται η είσοδος του ανθρώπου, τόσο πιο σύντομα
ικανοποιείται το θέλημα του Θεού, τόσο πιο καθαρά διακρίνει ο άνθρωπος τον βασιλιά των
διαβόλων και τόσο περισσότερο πλησιάζει τον Θεό, έτσι ώστε η επιθυμία Του να μπορέσει να
εκπληρωθεί.
Υποσημειώσεις:
1. Ο όρος «μη βιοδιασπώμενα» νοείται ως σάτιρα σε αυτό το σημείο, και σημαίνει πως οι άνθρωποι
είναι άκαμπτοι στη γνώση, την κουλτούρα και την πνευματική στάση τους.
2. Η φράση «κυκλοφορεί ελεύθερος, πέρα από την εμβέλεια του νόμου» υποδεικνύει πως ο διάβολος
τρελαίνεται και τον πιάνει αμόκ.
3. Η φράση «ρημάξει τελείως» αναφέρεται στο γεγονός ότι η βίαια συμπεριφορά του διαβόλου είναι
αβάσταχτο θέαμα.
4. Η φράση «μελανιασμένο, δαρμένο» αναφέρεται στο άσχημο πρόσωπο του βασιλιά των διαβόλων.
5. Η φράση «ποντάροντας τα πάντα σε μια ζαριά» σημαίνει να ποντάρει κανείς όλα του τα χρήματα σε
ένα μόνο στοίχημα, με την ελπίδα στο τέλος να κερδίσει. Αποτελεί μεταφορά για τις δόλιες και ειδεχθείς
μηχανορραφίες του διαβόλου. Η έκφραση χρησιμοποιείται ειρωνικά.
6. Ο όρος «καταπιεί» αναφέρεται στη μοχθηρή συμπεριφορά του βασιλιά των διαβόλων, ο οποίος
ατιμάζει τους ανθρώπους στην ολότητά τους.
7. Οι «συνεργοί στο έγκλημα» ανήκουν στην ίδια φάρα με «μια συμμορία αλητών».
8. Η φράση «δημιουργώντας κάθε λογής μπελάδες» αναφέρεται στο γεγονός ότι οι δαιμονικοί
άνθρωποι είναι ανεξέλεγκτοι, παρεμποδίζοντας το έργο του Θεού και αντιβαίνοντας σε αυτό.
9. Η φράση «οδοντωτές φάλαινες» χρησιμοποιείται ειρωνικά. Είναι μεταφορά για το γεγονός ότι οι
μύγες είναι τόσο μικρές, που στα μάτια τους οι χοίροι και οι σκύλοι μοιάζουν μεγάλοι σαν φάλαινες.
α. Τα Τέσσερα Βιβλία και τα Πέντε Κλασικά είναι τα επίσημα βιβλία του κομφουκιανισμού στην Κίνα.
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Έργο και είσοδος (8)
Έχω πει τόσες φορές ότι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες πραγματοποιείται
προκειμένου να μεταβάλει το πνεύμα όλων των ανθρώπων, να αλλάξει τις ψυχές τους, ώστε οι
καρδιές τους, οι οποίες έχουν υποστεί τρομερό τραύμα, να αναμορφωθούν και, έτσι, να σώσει
τις ψυχές τους, που τόσο βαθύ πλήγμα έχουν δεχθεί από το κακό. Αυτό γίνεται προκειμένου
να αφυπνιστεί το πνεύμα των ανθρώπων, να λιώσουν οι παγωμένες τους καρδιές και να
μπορέσουν να αναζωογονηθούν. Αυτό είναι το ύψιστο θέλημα του Θεού. Άφησε κατά μέρους
τις ομιλίες για το πόσο μεγαλόπνοη ή εμβριθής είναι η ζωή του ανθρώπου και οι εμπειρίες
του. Όταν οι καρδιές των ανθρώπων θα έχουν αφυπνιστεί, όταν θα έχουν ξυπνήσει από τα
όνειρά τους και θα έχουν πλήρη συνείδηση της ζημιάς που τους έχει κάνει ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας, τότε το έργο της διακονίας του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί. Η ημέρα της
ολοκλήρωσης του έργου του Θεού συμπίπτει με την ημέρα που ο άνθρωπος ξεκινά επισήμως
το ορθό μονοπάτι της πίστης στον Θεό. Εκείνη τη στιγμή, η διακονία του Θεού θα έχει φτάσει
στο τέλος της: Το έργο της ενσάρκωσης του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και ο
άνθρωπος θα ξεκινήσει επίσημα να εκτελεί το καθήκον που οφείλει να εκτελέσει, δηλαδή, να
φέρει εις πέρας τη διακονία του. Αυτά είναι τα βήματα του έργου του Θεού. Συνεπώς, θα
πρέπει ψηλαφώντας να αναζητήσετε το μονοπάτι της εισόδου, έχοντας ως θεμέλιο τη γνώση
αυτών των πραγμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να κατανοήσετε. Η είσοδος του ανθρώπου θα
βελτιωθεί μόνο όταν συντελεστούν αλλαγές στα βάθη της καρδιάς του, επειδή το έργο του
Θεού είναι η πλήρης σωτηρία του ανθρώπου —του ανθρώπου που έχει λυτρωθεί, που
εξακολουθεί να ζει κάτω από τις δυνάμεις του σκότους και που ποτέ του δεν έχει σταθεί
όρθιος— από αυτό το μέρος συνάθροισης δαιμόνων. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα
απελευθερωθεί από αμαρτίες χιλιετιών και γίνει αγαπητός στον Θεό, εξολοθρεύοντας τον
μεγάλο κόκκινο δράκοντα, εδραιώνοντας τη βασιλεία του Θεού και φέρνοντας συντομότερα
την αγαλλίαση στην καρδιά του Θεού· σημαίνει να εκτονώσετε, χωρίς καμία επιφύλαξη, το
μίσος που φουντώνει στα στήθια σας, να εξαλείψετε εκείνα τα μουχλιασμένα μικρόβια, να
μπορέσετε να αφήσετε αυτήν τη ζωή που δεν διαφέρει από τη ζωή ενός βοδιού ή ενός αλόγου,
να μην είστε πλέον σκλάβοι, να μη σας τσαλαπατά πλέον ή να σας διατάζει όποτε θέλει ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Δεν θα είστε πλέον από αυτό το αποτυχημένο έθνος, δεν θα
ανήκετε πλέον στον ειδεχθή μεγάλο κόκκινο δράκοντα και δεν θα είστε πλέον υπόδουλοί του.
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Ο Θεός θα κομματιάσει σίγουρα τη φωλιά των δαιμόνων και εσείς θα σταθείτε στο πλευρό
του Θεού —ανήκετε στον Θεό και όχι σε αυτήν την αυτοκρατορία σκλάβων. Εδώ και πολύ
καιρό, ο Θεός απεχθάνεται μέχρι το κόκκαλο αυτήν τη σκοτεινή κοινωνία. Τρίζει τα δόντια
Του, ανυπομονώντας να λιώσει με το πόδι Του αυτόν τον αχρείο, ειδεχθή όφιν, ώστε να μην
μπορέσει ποτέ ξανά να σηκώσει κεφάλι και να μην κακομεταχειριστεί ποτέ ξανά τον
άνθρωπο. Δεν θα τον συγχωρέσει για τις πράξεις του στον παρελθόν, δεν θα ανεχθεί το ότι
εξαπατά τον άνθρωπο και θα πάρει το αίμα Του πίσω για κάθε μία από τις αμαρτίες που έχει
κάνει κατά το πέρασμα των αιώνων. Ο Θεός δεν θα αφήσει ούτε στο ελάχιστο αυτόν τον
αρχισυμμορίτη όλου του κακού[1] στο απυρόβλητο, θα τον καταστρέψει ολοκληρωτικά.
Επί χιλιάδες έτη, αυτή η χώρα είναι η γη του αίσχους. Είναι αφόρητα βρομερή, η μιζέρια
βρίθει παντού, φαντάσματα τρέχουν παντού ανεξέλεγκτα, ξεγελούν και εξαπατούν, εγείρουν
ανυπόστατες κατηγορίες[2], αδίστακτα και μοχθηρά ποδοπατούν αυτόν τον στοιχειωμένο τόπο
και τον αφήνουν γεμάτο πτώματα. Η δυσωδία από την αποσύνθεση καλύπτει τη γη και
διαποτίζει τον αέρα, και φρουρείται αυστηρά[3]. Ποιος μπορεί να δει τον κόσμο πέρα από τους
ουρανούς; Ο διάβολος κρατά σφιχτά δεμένο ολόκληρο το κορμί του ανθρώπου, του βγάζει και
τα δύο μάτια και του σφαλίζει καλά το στόμα. Ο βασιλιάς των δαιμόνων προβαίνει σε
βιαιοπραγίες εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, μέχρι σήμερα, καθώς εξακολουθεί να
παρακολουθεί στενά την πόλη-φάντασμα, σαν να ήταν ένα απόρθητο παλάτι δαιμόνων. Εν τω
μεταξύ, αυτή η αγέλη από μαντρόσκυλα κοιτάει με αγριωπό βλέμμα, καθώς τρέμει μήπως ο
Θεός την πιάσει στον ύπνο και την εξαφανίσει παντελώς, στερώντας της κάθε τόπο ειρήνης
και ευτυχίας. Πώς θα μπορούσαν οι κάτοικοι μιας πόλης-φαντάσματος σαν κι αυτήν να έχουν
δει ποτέ τους τον Θεό; Έχουν απολαύσει ποτέ τη στοργή και την ομορφιά του Θεού; Ποια
είναι η εκτίμηση που έχουν για τα ζητήματα του κόσμου των ανθρώπων; Ποιος από αυτούς
μπορεί να κατανοήσει το διακαές θέλημα του Θεού; Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το
γεγονός ότι η ενσάρκωση του Θεού παραμένει εντελώς κρυμμένη: σε μια σκοτεινή κοινωνία
σαν κι αυτήν, όπου οι δαίμονες είναι ανελέητοι και απάνθρωποι, πώς θα μπορούσε ο βασιλιάς
των δαιμόνων, ο οποίος σκοτώνει ανθρώπους ανενδοίαστα, να ανεχτεί την ύπαρξη ενός Θεού
που είναι αξιαγάπητος, ευγενικός, αλλά και άγιος; Πώς θα μπορούσε να χειροκροτεί και να
ζητωκραυγάζει για την άφιξη του Θεού; Αυτοί οι λακέδες! Ανταποδίδουν την καλοσύνη με
μίσος, εδώ και καιρό έχουν απαξιώσει τον Θεό, Τον κακομεταχειρίζονται, είναι σε ακραίο
1268

βαθμό βάναυσοι, δεν έχουν την παραμικρή εκτίμηση για τον Θεό, λεηλατούν και
πλιατσικολογούν, έχουν χάσει κάθε ευσυνειδησία και δρουν αντίθετα με τη συνείδηση, ενώ
παρασύρουν τους αθώους στην ανοησία. Προπάτορες των αρχαίων; Πολυαγαπημένοι ηγέτες;
Όλοι τους αντιτίθενται στον Θεό! Η ανάμειξή τους έχει αφήσει τα πάντα κάτω από τους
ουρανούς σε μια κατάσταση σκότους και χάους! Θρησκευτική ελευθερία; Τα νόμιμα
δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών; Όλα είναι κόλπα συγκάλυψης της αμαρτίας! Ποιος
έχει αγκαλιάσει το έργο του Θεού; Ποιος έχει δώσει τη ζωή του ή έχει χύσει αίμα για το έργο
του Θεού; Από τη μία γενιά στην άλλη, από γονιό σε παιδί, ο υπόδουλος άνθρωπος έχει
απότομα υποδουλώσει τον Θεό. Πώς θα μπορούσε αυτό να μην προκαλέσει οργή; Χιλιάδες
χρόνια μίσους έχουν συγκεντρωθεί μέσα στην καρδιά, χιλιετίες αμαρτιών έχουν χαραχτεί
στην καρδιά. Πώς θα μπορούσε αυτό να μην προκαλεί την απέχθεια; Εκδικηθείτε για τον
Θεό, αποτελειώστε τον εχθρό Του, μην τον αφήνετε να δρα πλέον ανεξέλεγκτος και μην του
επιτρέπετε να δημιουργεί πλέον τόσα προβλήματα όσα αυτός επιθυμεί! Τώρα είναι η ώρα: ο
άνθρωπος έχει από καιρό συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του, έχει αφιερώσει όλες του τις
προσπάθειες και έχει πληρώσει κάθε τίμημα για έναν λόγο, για να ξεσκίσει το φρικτό
πρόσωπο αυτού του δαίμονα και να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, που έχουν
τυφλωθεί και έχουν υποστεί κάθε είδους δυστυχία και δυσκολίες, να ξεσηκωθούν από τον
πόνο τους και να γυρίσουν την πλάτη σε αυτόν τον σατανικό διάβολο. Γιατί να μπαίνει ένα
τόσο αδιαπέραστο εμπόδιο στο έργο του Θεού; Γιατί να επιστρατεύονται διάφορα κόλπα για
την παραπλάνηση του λαού του Θεού; Πού είναι η πραγματική ελευθερία και τα νόμιμα
δικαιώματα και συμφέροντα; Πού είναι η αμεροληψία; Πού είναι η παρηγοριά; Πού είναι η
θαλπωρή; Γιατί χρησιμοποιούνται απατηλά σχέδια για να ξεγελιέται ο λαός του Θεού; Γιατί
χρησιμοποιούνται δυνάμεις για να παρεμποδίζεται ο ερχομός του Θεού; Γιατί να μην
επιτρέπεται στον Θεό να περιφέρεται ελεύθερα επάνω στη γη που Αυτός δημιούργησε; Γιατί
ο Θεός καταδιώκεται σε βαθμό που να μην έχει πού την κεφαλήν κλίναι; Πού είναι η θαλπωρή
ανάμεσα στους ανθρώπους; Πού είναι το καλωσόρισμα ανάμεσα στους ανθρώπους; Γιατί να
προκαλείται μια τόσο απεγνωσμένη λαχτάρα στον Θεό; Γιατί να πρέπει ο Θεός να καλεί ξανά
και ξανά; Γιατί να αναγκάζεται ο Θεός να ανησυχεί για τον πολυαγαπημένο Υιό Του; Γιατί, σ’
αυτή τη σκοτεινή κοινωνία, τα θλιβερά μαντρόσκυλά της δεν επιτρέπουν στον Θεό να
πηγαινοέρχεται ελεύθερα στον κόσμο που Αυτός δημιούργησε; Γιατί δεν καταλαβαίνει ο
άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα στον πόνο και τη δυστυχία; Ο Θεός έχει περάσει μεγάλα βάσανα
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για χάρη σας, με αφόρητο πόνο έστειλε τον πολυαγαπημένο Υιό Του, το ίδιο Του το αίμα, σ’
εσάς. Γιατί, λοιπόν, εσείς εξακολουθείτε να κάνετε τα στραβά μάτια; Μπροστά σε όλους
αρνείστε την άφιξη του Θεού και απορρίπτετε τη φιλία Του. Γιατί είστε τόσο ασυνείδητοι;
Είστε σίγουροι ότι θέλετε να υπομένετε τις αδικίες σε μια σκοτεινή κοινωνία σαν κι αυτήν;
Γιατί, αντί να γεμίζετε τις κοιλιές σας με χιλιετίες εχθρότητας, μπουκώνεστε με τα «σκατά»
του βασιλιά των διαβόλων;
Πόσο μεγάλα είναι τα εμπόδια στο έργο του Θεού; Το έχει μάθει ποτέ κανείς; Με τους
ανθρώπους εγκλωβισμένους από βαθιά ριζωμένες αποχρώσεις δεισιδαιμονίας, ποιος είναι
ικανός να γνωρίζει το πραγματικό πρόσωπο του Θεού; Με αυτήν την τόσο ρηχή και παράλογη
οπισθοδρομική πολιτιστική γνώση, πώς θα μπορούσαν να καταλάβουν πλήρως τα λόγια που
λέει ο Θεός; Ακόμα και αν τους πει κατ’ ιδίαν και τους τα ταΐσει από το στόμα στο στόμα, πώς
θα μπορούσαν να καταλάβουν; Μερικές φορές φαίνεται λες και τα λόγια του Θεού
προσπίπτουν εις ώτα μη ακουόντων: οι άνθρωποι δεν έχουν την παραμικρή αντίδραση, απλώς
κουνάνε το κεφάλι χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς θα μπορούσε αυτό να μην είναι
ανησυχητικό; Αυτή η «μακρινή[4] αρχαία πολιτιστική ιστορία και πολιτιστική γνώση» έχει
διαπαιδαγωγήσει μια τόσο άχρηστη ομάδα ανθρώπων. Αυτή η αρχαία κουλτούρα —η
πολύτιμη κληρονομιά— είναι σκέτη σαβούρα! Έχει γίνει αιώνια ντροπή εδώ και τόσο καιρό,
είναι ανάξια αναφοράς! Έχει διδάξει στους ανθρώπους τα κόλπα και τις τεχνικές να
αντιτίθενται στον Θεό και η «διατεταγμένη, ευγενής καθοδήγηση»[5] από την εθνική
εκπαίδευση έχει καταστήσει τους ανθρώπους ακόμα πιο ανυπάκουους απέναντι στον Θεό.
Κάθε τμήμα του έργου του Θεού είναι εξαιρετικά δύσκολο και κάθε στάδιο του έργου Του στη
γη Τού ήταν βασανιστικό. Πόσο δύσκολο είναι το έργο Του στη γη! Τα στάδια του έργου του
Θεού στη γη εμπεριέχουν τεράστιες δυσκολίες: Για την αδυναμία, τις ανεπάρκειες, τα
παιδιαρίσματα, την ασχετοσύνη του ανθρώπου και όλα όσα τον χαρακτηρίζουν, ο Θεός κάνει
επιμελή σχέδια και τα λαμβάνει υπόψη με κάθε σχολαστικότητα. Ο άνθρωπος είναι σαν μια
χάρτινη τίγρη, που κανένας δεν τολμά να παγιδέψει ή να προκαλέσει· με το παραμικρό
άγγιγμα δαγκώνει, αλλιώς πέφτει κάτω και χάνει τον δρόμο του, και είναι λες και με την
ελάχιστη απώλεια συγκέντρωσης υποτροπιάζει, ή αλλιώς αγνοεί τον Θεό, ή καταφεύγει στα
γουρούνια και στα σκυλιά που έχει για γονείς για να ενδώσουν στην ανηθικότητα των
σωμάτων τους. Τι τεράστιο εμπόδιο! Πρακτικά σε κάθε στάδιο του έργου Του, ο Θεός
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υποβάλλεται σε πειρασμό και σχεδόν σε κάθε στάδιο ο Θεός διακινδυνεύει πολύ. Τα λόγια του
είναι ειλικρινή και τίμια, χωρίς μοχθηρία, όμως ποιος είναι πρόθυμος να τα αποδεχθεί; Ποιος
είναι πρόθυμος να υποταχθεί πλήρως; Αυτό ραγίζει την καρδιά του Θεού. Πασχίζει
νυχθημερόν για τον άνθρωπο, ταλαιπωρείται από την αγωνία για τη ζωή του ανθρώπου και
συμπονάει τον άνθρωπο για την αδυναμία του. Έχει υπομείνει πολλές ανατροπές και
αναποδιές σε κάθε στάδιο του έργου Του, για κάθε λέξη που εκφέρει. Βρίσκεται μονίμως
μεταξύ σφύρας και άκμωνος και σκέφτεται την αδυναμία, την ανυπακοή, τα παιδιαρίσματα
και την ευπάθεια του ανθρώπου… επί εικοσιτετραώρου βάσης, ξανά και ξανά. Ποιος το ξέρει
αυτό; Σε ποιον μπορεί να το εκμυστηρευτεί; Ποιος θα ήταν ικανός να καταλάβει;
Απεχθάνεται τις αμαρτίες του ανθρώπου και την έλλειψη πυγμής, τη δειλία του ανθρώπου,
και ανησυχεί πάντοτε για την ευπάθεια του ανθρώπου και μελετά το μονοπάτι που ανοίγεται
μπροστά στον άνθρωπο. Πάντοτε, καθώς παρατηρεί τα λόγια και τις πράξεις του ανθρώπου,
γεμίζει με ένα αίσθημα ελέους, αλλά και θυμού, και πάντοτε η θέα αυτών των πραγμάτων Τού
φέρνει πόνο στην καρδιά. Οι αθώοι, εξάλλου, έχουν γίνει αναίσθητοι· γιατί πρέπει ο Θεός να
τους τα κάνει πάντοτε όλα δύσκολα; Ο ασθενικός άνθρωπος στερείται πλήρως επιμονής· γιατί
πρέπει ο Θεός να νιώθει πάντοτε τέτοια αδιάπτωτη οργή απέναντί του; Ο αδύναμος και
ανίσχυρος άνθρωπος δεν έχει πλέον την παραμικρή ζωτικότητα· γιατί πρέπει ο Θεός να τον
επιπλήττει μονίμως για την ανυπακοή του; Ποιος μπορεί να αντέξει τις απειλές του Θεού
στους ουρανούς; Ο άνθρωπος, εξάλλου, είναι εύθραυστος και ο Θεός, σε απελπιστικά
δύσκολη κατάσταση, έχει θάψει τον θυμό βαθιά μέσα στην καρδιά Του, ώστε ο άνθρωπος να
μπορέσει σιγά-σιγά να σκεφτεί για τον εαυτό του. Ωστόσο, ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται
σε δεινή θέση, δεν έχει την παραμικρή εκτίμηση για το θέλημα του Θεού. Έχει ποδοπατηθεί
από τον παλιό βασιλιά των διαβόλων, μα έχει πλήρη άγνοια περί αυτού και τάσσεται πάντοτε
κατά του Θεού ή αλλιώς είναι αδιάφορος απέναντι στον Θεό. Ο Θεός έχει εκστομίσει τόσα
λόγια, όμως ποιος τα έχει πάρει ποτέ στα σοβαρά; Ο άνθρωπος δεν κατανοεί τα λόγια του
Θεού, ωστόσο παραμένει ατάραχος και χωρίς καμία επιθυμία, ενώ δεν έχει γνωρίσει ποτέ του
πραγματικά την ουσία του κακού διαβόλου. Οι άνθρωποι ζούνε στον Άδη, στην κόλαση, όμως
πιστεύουν ότι ζούνε σ’ ένα παλάτι στον βυθό της θάλασσας· τους καταδιώκει ο μεγάλος
κόκκινος δράκοντας, όμως θεωρούν για τους εαυτούς τους ότι είναι «ευνοημένοι» [6] από τη
χώρα· γίνονται ο περίγελος του διαβόλου, όμως πιστεύουν ότι απολαμβάνουν την υπέρτατη
επιδεξιότητα της σάρκας. Τι τσούρμο από βρωμερούς, άθλιους φουκαράδες! Ο άνθρωπος έχει
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έρθει αντιμέτωπος με τη δυστυχία, όμως δεν το γνωρίζει, και σε αυτήν τη σκοτεινή κοινωνία
τον βρίσκουν απανωτές, η μία μετά την άλλη, οι κακοτυχίες[7], όμως αυτός δεν λέει να
ξυπνήσει. Πότε θα απαλλαχτεί από αυτήν την καλοσύνη που δείχνει για τον εαυτό του και
αυτήν τη δουλοπρεπή διάθεσή του; Γιατί είναι τόσο άσπλαχνος απέναντι στην καρδιά του
Θεού; Ανέχεται σιωπηρά αυτήν την καταδυνάστευση και τις δυσκολίες; Δεν επιθυμεί να έρθει
η μέρα που θα μπορεί να αλλάξει το σκοτάδι σε φως; Δεν επιθυμεί να διορθώσει για άλλη μια
φορά τις αδικίες απέναντι στη δικαιοσύνη και την αλήθεια; Είναι πρόθυμος να κάθεται και να
κοιτάει, χωρίς να κάνει τίποτα, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την αλήθεια και
διαστρεβλώνουν τα γεγονότα; Είναι ευχαριστημένος που εξακολουθεί να υπομένει αυτήν την
κακομεταχείριση; Είναι πρόθυμος να είναι σκλάβος; Είναι πρόθυμος να σβήσει και να χαθεί
στα χέρια του Θεού, μαζί με τους σκλάβους αυτού του αποτυχημένου κράτους; Πού είναι η
αποφασιστικότητά σου; Πού είναι η φιλοδοξία σου; Πού είναι η αξιοπρέπειά σου; Πού είναι η
ακεραιότητά σου; Πού είναι η ελευθερία σου; Είσαι πρόθυμος να παραμείνεις σκυφτός σε όλη
σου τη ζωή[8] για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, τον βασιλιά των διαβόλων; Χαίρεσαι να τον
αφήνεις να σε βασανίζει μέχρι θανάτου; Το πρόσωπο της αβύσσου είναι χαοτικό και
σκοτεινό, ενώ οι κοινοί άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν τρομερά, αναφωνούν στον ουρανό και
παραπονιούνται στη γη. Πότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει ψηλά το κεφάλι του; Ο
άνθρωπος είναι ισχνός και αποστεωμένος· πώς θα μπορούσε να τα βάλει με αυτόν τον
βάρβαρο και τυρρανικό διάβολο; Γιατί δεν δίνει τη ζωή του στον Θεό το συντομότερο δυνατό;
Γιατί εξακολουθεί να αμφιταλαντεύεται; Πότε μπορεί να τελειώσει το έργο του Θεού; Έτσι,
δεχόμενος άσκοπα εκφοβισμό και καταδυνάστευση, ολόκληρη η ζωή του θα πάει τελικά
στράφι. Γιατί βιάζεται τόσο να έρθει και μετά βιάζεται τόσο να αναχωρήσει; Γιατί δεν
κρατάει κάτι πολύτιμο για να το δώσει στον Θεό; Έχει ξεχάσει τις χιλιετίες του μίσους;
Ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να απεχθάνονται ορισμένα από τα λόγια του Θεού, ή
μπορεί να μην τα απεχθάνονται ούτε να τους ενδιαφέρουν και καθόλου. Όπως και να ’χει, τα
γεγονότα δεν μπορούν να γίνουν παράλογη επιχειρηματολογία· κανένας δεν μπορεί να
εκστομίζει λόγια που αντικρούουν τα γεγονότα. Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί αυτήν τη φορά για
να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο έργο, για να φέρει εις πέρας το έργο που πρέπει να
ολοκληρώσει, να οδηγήσει αυτήν την εποχή στο τέλος της, να κρίνει αυτήν την εποχή, να
σώσει τους βαθιά αμαρτωλούς από τον ωκεανό των δεινών και να τους μεταμορφώσει
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πλήρως. Οι Ιουδαίοι σταύρωσαν τον Θεό, κι έτσι έληξε το ταξίδι του Θεού στην Ιουδαία. Όχι
πολύ καιρό αργότερα, ο Θεός ήρθε αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους, για άλλη μια
φορά, φτάνοντας ήσυχα στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Είναι γεγονός ότι η
θρησκευτική κοινότητα του κράτους των Ιουδαίων είχε από καιρό κρεμάσει την εικόνα του
Ιησού στους τοίχους και τα στόματα των ανθρώπων αναφωνούσαν «Κύριε Ιησού Χρηστέ».
Δεν είχαν την παραμικρή ιδέα ότι ο Ιησούς είχε από καιρό δεχθεί την εντολή του Πατέρα Του
να επιστρέψει ανάμεσα στους ανθρώπους και να ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο του έργου
Του που δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι όταν Τον
αντίκρισαν: Είχε γεννηθεί σε έναν κόσμο όπου είχαν ήδη περάσει πολλές εποχές και
εμφανίστηκε ανάμεσα στους ανθρώπους με την όψη κάποιου εξαιρετικά κοινότυπου. Στην
πραγματικότητα, με το πέρασμα των αιώνων, ο ρουχισμός Του και η συνολική εμφάνισή Του
είχαν αλλάξει, λες και είχε ξαναγεννηθεί. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι
Εκείνος ήταν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος αποκαθηλώθηκε από τον σταυρό και
αναστήθηκε; Δεν φέρει το παραμικρό ίχνος τραύματος, ακριβώς όπως ο Ιησούς δεν έμοιαζε
καθόλου με τον Ιεχωβά. Ο Ιησούς του σήμερα υπάρχει από καιρό, χωρίς να φαίνεται επάνω
Του το παρελθόν. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να Τον γνωρίσουν; Ο διπρόσωπος
«Θωμάς» αμφιβάλει πάντοτε ότι αυτός είναι ο Ιησούς αναστημένος και ζητάει πάντοτε να δει
τις ουλές από τα καρφιά στα χέρια του Ιησού, προκειμένου να ησυχάσει· αν δεν τις είχε δει,
θα βρισκόταν πάντοτε επάνω σ’ ένα νέφος καχυποψίας, καθώς είναι ανίκανος να πατήσει με
τα πόδια του σε στέρεο έδαφος και να ακολουθήσει τον Ιησού. Ο καημένος ο «Θωμάς», πώς
θα μπορούσε να γνωρίζει ότι ο Ιησούς έχει έρθει για να κάνει το έργο που του ανέθεσε ως
αποστολή ο Θεός ο Πατήρ; Γιατί πρέπει ο Ιησούς να φέρει τις ουλές της σταύρωσης; Είναι
ουλές της σταύρωσης το σημάδι του Ιησού; Ήρθε να εργαστεί για το θέλημα του Πατέρα Του·
γιατί θα έπρεπε να έρθει ντυμένος και στολισμένος όπως ένας Ιουδαίος πριν από χιλιάδες
χρόνια; Μήπως η μορφή που παίρνει ο Θεός κατά την ενσάρκωσή Του παρακωλύει το έργο
του Θεού; Τίνος θεωρία είναι αυτή; Γιατί, όταν εργάζεται ο Θεός, πρέπει να το κάνει
σύμφωνα με τη φαντασία του ανθρώπου; Το μόνο πράγμα στο οποίο εστιάζει ο Θεός κατά το
έργο Του είναι να το κάνει αποτελεσματικό. Δεν κινείται βάσει νόμου και δεν υπάρχουν
κανόνες στο έργο Του· πώς θα μπορούσε να το συλλάβει αυτό ο άνθρωπος; Πώς θα μπορούσε
ο άνθρωπος να εισχωρήσει στο έργο του Θεού βασιζόμενος σε αντιλήψεις και
φαντασιοκοπίες; Οπότε, καλύτερα να κατασταλάξετε όπως πρέπει: Μην ασχολείστε με
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μικροπράγματα και μη δίνετε υπερβολικά μεγάλη σημασία σε πράγματα που σας είναι
καινούργια· έτσι θα σταματήσεις να γελοιοποιείσαι και να γίνεσαι αντικείμενο χλευασμού.
Πιστεύεις στον Θεό επί τόσα χρόνια, ωστόσο, εξακολουθείς να μην Τον γνωρίζεις. Τελευταία
έχεις βυθιστεί στην παίδευση· εσύ, που ήσουν «πρώτης τάξης»[9], τώρα έχεις υποπέσει στην
κατηγορία των παιδευόμενων. Καλύτερα να μη χρησιμοποιήσεις έξυπνα μέσα για να
επιδείξεις τα ανούσια κόλπα σου. Μπορεί η κοντόφθαλμη νόησή σου να αντιληφθεί
πραγματικά τον Θεό, ο οποίος μπορεί να ατενίζει ολόκληρη την αιωνιότητα; Μπορούν οι
επιφανειακές εμπειρίες σου να σου επιτρέψουν να διακρίνεις πλήρως το θέλημα του Θεού;
Μην είσαι επηρμένος. Ο Θεός, εξάλλου, δεν είναι από αυτόν τον κόσμο· πώς θα μπορούσε το
έργο Του να είναι έτσι όπως το περιμένεις;
Υποσημειώσεις:
1. Η φράση «αρχισυμμορίτη όλου του κακού» αναφέρεται στον κακό διάβολο. Αυτή η φράση εκφράζει
ακραία αποστροφή.
2. Η φράση «εγείρουν ανυπόστατες κατηγορίες» αναφέρεται στις μεθόδους με τις οποίες ο διάβολος
βλάπτει τους ανθρώπους.
3. «Φρουρείται αυστηρά» σημαίνει ότι οι μέθοδοι με τις οποίες ο διάβολος πλήττει τους ανθρώπους
είναι εξαιρετικά υποχθόνιες και ελέγχουν τους ανθρώπους σε τέτοιον βαθμό που δεν έχουν χώρο να
κινηθούν.
4. Η λέξη «μακρινή» χρησιμοποιείται ειρωνικά.
5. Η φράση «διατεταγμένη, ευγενής καθοδήγηση» λέγεται ειρωνικά.
6. Η λέξη «ευνοημένοι» χρησιμοποιείται ειρωνικά για τους ανθρώπους που φαίνονται ανέκφραστοι
και δεν έχουν αυτεπίγνωση.
7. Η φράση «Τον βρίσκουν απανωτές η μία μετά την άλλη οι κακοτυχίες» σημαίνει ότι οι άνθρωποι
γεννήθηκαν στη γη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και δεν μπορούν να κρατήσουν το κεφάλι τους ψηλά.
8. Η φράση «να παραμείνεις σκυφτός σε όλη σου τη ζωή» νοείται υποτιμητικά.
9. Το «πρώτης τάξης» χρησιμοποιείται ειρωνικά για εκείνους που αναζητούν με ζήλο τον Θεό.
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Έργο και είσοδος (9)
Οι παγιωμένες εθνοτικές παραδόσεις και η πνευματική κατάσταση επισκιάζουν εδώ και
καιρό το αγνό και παιδικό πνεύμα του ανθρώπου, έχουν επιτεθεί στην ψυχή του ανθρώπου,
χωρίς να έχουν την παραμικρή ανθρωπιά, σαν να είναι στερημένα συναισθημάτων ή
οποιασδήποτε αίσθησης του εαυτού. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτοί οι δαίμονες είναι
εξαιρετικά βάρβαρες και είναι σαν η «εκπαίδευση» και η «διαπαιδαγώγηση» να έχουν γίνει
οι παραδοσιακές μέθοδοι με τις οποίες ο βασιλιάς των διαβόλων φονεύει τους ανθρώπους·
χρησιμοποιεί τις «βαθυστόχαστες διδαχές» του για να καλύψει πλήρως την άσχημη ψυχή του,
ντύνεται με προβιά αρνιού για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και, στη
συνέχεια, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δίνεται όταν ο άνθρωπος κοιμάται
ληθαργικά, για να τον καταβροχθίσει εντελώς. Οι καημένοι οι άνθρωποι. Πώς θα μπορούσαν
να γνωρίζουν ότι η γη στην οποία μεγάλωσαν είναι η γη του διαβόλου, ότι αυτός που τους
ανέθρεψε είναι, στην πραγματικότητα, ένας εχθρός που τους κάνει κακό. Ωστόσο, ο
άνθρωπος δεν έχει αφυπνιστεί καθόλου. Αφότου κόρεσε την πείνα και τη δίψα του,
ετοιμάζεται να ανταποδώσει την «καλοσύνη» των «γονέων» του που τον ανέθρεψαν. Έτσι
είναι ο άνθρωπος. Σήμερα, εξακολουθεί να μη γνωρίζει ότι ο βασιλιάς που τον ανέθρεψε είναι
ο εχθρός του. Η γη έχει βρομίσει από τα οστά των νεκρών, το ξέφρενο γλέντι του διαβόλου
δεν έχει σταματημό, ενώ συνεχίζει να καταβροχθίζει τη σάρκα του ανθρώπου στον «κάτω
κόσμο», μοιράζεται τον ίδιο τάφο με τους ανθρώπινους σκελετούς και μάταια προσπαθεί να
καταναλώσει τα τελευταία υπολείμματα των ξεσκισμένων ανθρώπινων σωμάτων. Όμως, ο
άνθρωπος παραμένει πάντοτε αδαής, δεν αντιμετώπισε ποτέ του τον διάβολο ως εχθρό,
αντιθέτως, τον υπηρετεί με όλη του την καρδιά. Τόσο εκμαυλισμένοι άνθρωποι είναι απλώς
ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό. Εύκολο είναι για τον Θεό να ενσαρκωθεί και να ζήσει
ανάμεσά τους, πραγματοποιώντας στο σύνολό του το έργο της σωτηρίας; Πώς θα μπορούσε ο
άνθρωπος, ο οποίος έχει ήδη βυθιστεί στον Άδη, να μπορέσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις
του Θεού; Πόσες άγρυπνες νύχτες πέρασε ο Θεός, λόγω του έργου για την ανθρωπότητα. Από
τα πιο υψηλά σημεία μέχρι τα πιο μεγάλα βάθη, Εκείνος κατέβηκε στην ζωντανή κόλαση
όπου ζει ο άνθρωπος, προκειμένου να περάσει τις ημέρες Του με τον άνθρωπο. Ποτέ Του δεν
παραπονέθηκε για την αθλιότητα ανάμεσα στους ανθρώπων, ποτέ Του δεν τους επέκρινε για
την ανυπακοή τους, παρά υπομένει μέγιστο εξευτελισμό, την ώρα που φέρει ο ίδιος εις πέρας
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το έργο Του. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να ανήκει στην κόλαση; Πώς θα μπορούσε να περάσει
τη ζωή Του στην κόλαση; Όμως, για χάρη όλη της ανθρωπότητας, ώστε όλη η ανθρωπότητα
να βρει πιο σύντομα ανάπαυση, Εκείνος υπέμενε τον εξευτελισμό και την αδικία για να έρθει
στη γη και εισήλθε ο ίδιος στην «κόλαση» και στον «Άδη», μέσα στο στόμα του λύκου, για να
σώσει τον άνθρωπο. Με τι προσόντα μπορεί ο άνθρωπος να αντιτίθεται στον Θεό; Τι λόγο
έχει να παραπονιέται για τον Θεό; Πώς έχει το θράσος να αντικρίζει τον Θεό; Ο Θεός του
ουρανού ήρθε σε αυτόν τον κατάπτυστο τόπο της ακολασίας, χωρίς να εκφράσει ποτέ τη
στεναχώρια Του ή να παραπονεθεί για τον άνθρωπο· αντιθέτως, αποδέχεται στωικά τη
φθορά[1] και την καταπίεση του ανθρώπου. Δεν αντεπιτέθηκε ποτέ στις παράλογες απαιτήσεις
του ανθρώπου, ποτέ δεν είχε υπερβολικές απαιτήσεις από τον άνθρωπο και ποτέ δεν είχε
παράλογες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Εκείνος απλώς κάνει αδιαμαρτύρητα όλο το έργο
που απαιτεί ο άνθρωπος: διδάσκει, διαφωτίζει, επιπλήττει, εξευγενίζει μέσω των λόγων,
υπενθυμίζει, προτρέπει, παρηγορεί, κρίνει και αποκαλύπτει. Ποιο από τα στάδια που Εκείνος
κάνει δεν είναι για τη ζωή του ανθρώπου; Παρόλο που έχει καταργήσει τις προοπτικές και τη
μοίρα του ανθρώπου, ποιο από τα στάδια που κάνει ο Θεός δεν είναι για τη μοίρα του
ανθρώπου; Ποιο από τα στάδια δεν γίνεται χάριν της επιβίωσης του ανθρώπου; Ποιο από τα
στάδια δεν γίνεται για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτά τα βάσανα και την καταπίεση
που επιφέρουν οι δυνάμεις του σκότους, οι οποίες είναι μαύρες σαν τη νύχτα; Ποιο από τα
στάδια δεν γίνεται χάριν του ανθρώπου; Ποιος μπορεί να καταλάβει την καρδιά του Θεού, η
οποία είναι σαν αυτή μιας στοργικής μητέρας; Ποιος μπορεί να κατανοήσει την ένθερμη
καρδιά του Θεού; Η παθιασμένη καρδιά του Θεού και οι φλογερές προσδοκίες Του έχουν
λάβει ως ανταπόδοση κρύες καρδιές με σκληρά, αδιάφορα βλέμματα, επαναλαμβανόμενες
επιτιμήσεις και ύβρεις από τον άνθρωπο, αιχμηρά σχόλια, σαρκασμό και απαξίωση, έχουν
λάβει ως ανταπόδοση τον χλευασμό του ανθρώπου, το ποδοπάτημα και την απόρριψή του,
παρανόηση και γκρίνια, αποξένωση και αποφυγή, και τίποτα άλλο παρά εξαπάτηση,
επιθέσεις και πίκρα. Τα θερμά λόγια έχουν αντιμετωπιστεί με άγρια βλέμματα και ψυχρή
απείθεια από χιλιάδες που του κουνούν το δάχτυλο. Ο Θεός μπορεί να υπομείνει πολλά,
υπηρετώντας τους ανθρώπους με το κεφάλι σκυφτό, σαν ένα πειθήνιο βόδι [2]. Τόσο πολλούς
ήλιους και τόσο πολλά φεγγάρια, τόσο πολλές φορές είδε τα αστέρια, τόσο πολλές φορές
έφυγε την αυγή και γύρισε το σούρουπο, στριφογυρνάει άγρυπνος νιώθοντας μια αγωνία
χίλιες φορές μεγαλύτερη από τον πόνο που ένιωσε όταν έφυγε από τον Πατέρα Του,
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υπομένοντας τις επιθέσεις και το σπάσιμο του ανθρώπου, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα
του ανθρώπου. Η ταπεινότητα και η απόκρυψη του Θεού ανταποδόθηκαν με την
προκατάληψη[3] του ανθρώπου, με τις άδικες απόψεις και αντιμετώπιση του ανθρώπου, ενώ η
ανωνυμία, η μακροθυμία και η ανεκτικότητα Του έλαβαν ως ανταπόδοση το άπληστο βλέμμα
του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να κοπανήσει με τα πόδια του τον Θεό μέχρι θανάτου,
χωρίς ενδοιασμούς, και προσπαθεί να ποδοπατήσει τον Θεό στο έδαφος. Η στάση του
ανθρώπου, όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Θεό, είναι «σπάνιας ευφυΐας», ενώ
ο Θεός, ο οποίος δέχεται τον εκφοβισμό και την περιφρόνηση του ανθρώπου, συνθλίβεται
κάτω από τα πόδια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τη στιγμή που ο άνθρωπος στέκεται ψηλά,
σαν να ήταν ο βασιλιάς του κάστρου, σαν να θέλει να αναλάβει την απόλυτη εξουσία [4], να
είναι στο επίκεντρο της προσοχής, πίσω από το παραπέτασμα, να κάνει τον Θεό έναν
ευσυνείδητο σκηνοθέτη που τηρεί τους κανόνες και βρίσκεται στο παρασκήνιο, στον οποίον
δεν θα επιτρέπεται να αντεπιτίθεται ή να προκαλεί προβλήματα. Ο Θεός πρέπει να παίξει τον
ρόλο του Τελευταίου Αυτοκράτορα, πρέπει να είναι μια μαριονέτα[5], στερημένος κάθε
ελευθερίας. Οι πράξεις των ανθρώπων είναι ανείπωτες, οπότε, με τι προσόντα μπορεί να
ζητάει το ένα ή το άλλο από τον Θεό; Με τι προσόντα μπορεί να κάνει υποδείξεις στον Θεό;
Με τι προσόντα μπορεί να ζητά από τον Θεό να συμμεριστεί την αδυναμία του; Πώς είναι
κατάλληλος να λάβει το έλεος του Θεού; Πώς είναι κατάλληλος να λάβει τη μεγαλοψυχία του
Θεού, ξανά και ξανά; Πώς είναι κατάλληλος να λάβει τη συγχώρεση του Θεού, ξανά και ξανά;
Πού είναι η συνείδησή του; Έχει καιρό που ράγισε την καρδιά του Θεού, έχει καιρό που
διέλυσε την καρδιά του Θεού. Ο Θεός ήρθε στους ανθρώπους γεμάτος ζωντάνια και
ενθουσιασμό, ελπίζοντας ότι ο άνθρωπος θα ήταν πονετικός απέναντί Του, και θα Του έδειχνε
λίγη θέρμη. Όμως, η καρδιά του Θεού δεν παρηγορείται εύκολα από τον άνθρωπο, και το
μόνο που έχει λάβει είναι ολοένα εντεινόμενες επιθέσεις[6] και βασανιστήρια. Η καρδιά του
ανθρώπου είναι υπερβολικά άπληστη, η επιθυμία του είναι υπερβολικά μεγάλη, δεν χορταίνει
με τίποτα, είναι πάντοτε κακόβουλος και απερίσκεπτος, δεν δίνει ποτέ οποιαδήποτε
ελευθερία στον Θεό ή δικαίωμα λόγου, ενώ δεν αφήνει καμία επιλογή στον Θεό από το να
υποβληθεί σε εξευτελισμό, ενώ επιτρέπει στον ίδιον να χειραγωγεί τον Θεό όπως επιθυμεί.
Από τη δημιουργία μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει υπομείνει τόσο πόνο και έχει υποφέρει από
τόσες επιθέσεις. Όμως, ακόμα και σήμερα, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μη μαλακώνει τις
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απαιτήσεις που έχει από τον Θεό, ακόμα μελετά τον Θεό, ακόμα δεν δείχνει καμία ανοχή
απέναντί Του και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να Τον συμβουλεύει, να Τον κριτικάρει και να
Τον πειθαρχεί, σαν να φοβάται μήπως ο Θεός πάρει τον λάθος δρόμο, μήπως ο Θεός στη γη
είναι κτηνώδης και παράλογος ή εντελώς ανεξέλεγκτος ή μήπως δεν θα καταφέρει τίποτα. Ο
άνθρωπος ανέκαθεν είχε αυτήν τη στάση απέναντι στον Θεό. Πώς θα μπορούσε να μη
στεναχωρεί τον Θεό; Όταν ενσαρκώθηκε, ο Θεός υπέμενε τρομερό πόνο και εξευτελισμό.
Πόσο χειρότερο, λοιπόν, είναι να κάνεις τον Θεό να αποδεχθεί τη διδασκαλία του ανθρώπου;
Ο ερχομός Του ανάμεσα στους ανθρώπους Του στέρησε κάθε ελευθερία, σαν να ήταν
φυλακισμένος στον Άδη, και αποδέχθηκε την ανάλυση από τον άνθρωπο, χωρίς να προβάλει
την παραμικρή αντίσταση. Αυτό δεν είναι ντροπή; Ερχόμενος στην οικογένεια των κανονικών
ανθρώπων, ο «Ιησούς» υπέμενε τη μέγιστη αδικία. Ακόμα πιο εξευτελιστικό είναι το γεγονός
ότι Εκείνος ήρθε σ’ αυτόν τον σκονισμένο κόσμο και ταπεινώθηκε στον μέγιστο βαθμό,
παίρνοντας μια εξαιρετικά κοινότυπη μορφή. Όταν γίνεται ένα πενιχρό ανθρώπινο ον, ο
Ύψιστος δεν υποφέρει λόγω των κακουχιών; Και δεν τα κάνει όλα αυτά για την
ανθρωπότητα; Έχουν υπάρξει φορές που Εκείνος σκεφτόταν μόνο τον εαυτό Του; Αφότου
απορρίφθηκε και θανατώθηκε από τους Ιουδαίους, και όταν τον περιγελούσαν και τον
χλεύαζαν οι άνθρωποι, Εκείνος δεν παραπονέθηκε ποτέ στον Ουρανό, ούτε διαμαρτυρήθηκε
στη γη. Σήμερα, αυτή η τραγωδία, η οποία συνέβη πριν από χιλιετίες, έχει επανεμφανιστεί
στις τάξεις αυτών των ανθρώπων που μοιάζουν με τους Ιουδαίους. Δεν διαπράττουν τις ίδιες
αμαρτίες; Τι δίνει στον άνθρωπο τα προσόντα να λαμβάνει τις υποσχέσεις του Θεού; Δεν
αντιτίθεται στον Θεό, για να αποδεχθεί, στη συνέχεια, τις ευλογίες Του; Γιατί ο άνθρωπος δεν
αποδέχεται ποτέ τη δικαιοσύνη ή δεν αναζητά την αλήθεια; Γιατί δεν ενδιαφέρεται ποτέ για
τα όσα κάνει ο Θεός; Πού είναι η δικαιοσύνη του; Πού είναι η αμεροληψία του; Έχει το
θράσος να εκπροσωπεί τον Θεό; Πού είναι η αίσθηση δικαιοσύνης του; Πόσα από αυτά που
αγαπάει ο άνθρωπος, τα αγαπάει κι ο Θεός; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά
ανάμεσα σε ανόμοια πράγματα[7], συγχέει πάντοτε το μαύρο με το άσπρο[8], αποσιωπά το
δίκαιο και την αλήθεια και τιμά τη μεροληψία και την αδικία. Διώχνει το φως και χοροπηδά
μέσα στο σκοτάδι. Εκείνοι που αναζητούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη εκδιώκουν το φως,
εκείνοι που αναζητούν τον Θεό Τον ποδοπατούν και οι ίδιοι ανυψώνονται στον ουρανό. Ο
άνθρωπος δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν ληστή[9]. Πού είναι η λογική του; Ποιος μπορεί να
πει τι είναι σωστό και τι λάθος; Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί το δίκαιο; Ποιος είναι
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διατεθειμένος να υποφέρει για την αλήθεια; Οι άνθρωποι είναι φαύλοι και διαβολικοί!
Σταύρωσαν τον Θεό στον σταυρό και τώρα χειροκροτούν και ζητωκραυγάζουν, τα άγρια
ξεφωνητά τους δεν έχουν σταματημό. Είναι σαν τις κότες με τους σκύλους, συνωμοτούν και
συμπράττουν, έχουν ιδρύσει το δικό τους βασίλειο, η ανάμειξή τους δεν έχει αφήσει κανένα
μέρος αδιατάρακτο, κλείνουν τα μάτια τους και αλυχτούν μανιασμένα, συναγελάζονται και
μια συγκεχυμένη ατμόσφαιρα δημιουργείται, υπάρχει βουή και ζωντάνια, κι εκείνοι που στα
τυφλά συνδέονται μεταξύ τους εξακολουθούν να αναδύονται, όλοι κρατάνε ψηλά τα
«επιφανή» ονόματα των προπατόρων τους. Αυτοί οι σκύλοι και οι κότες έχουν από καιρό
αποθέσει τον Θεό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, και δεν έχουν δώσει ποτέ προσοχή στην
κατάσταση της καρδιάς του Θεού. Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ο Θεός λέει πως ο άνθρωπος
είναι σαν τον σκύλο ή την κότα· σαν ένας σκύλος που γαβγίζει και παρασύρει εκατοντάδες
άλλους να αρχίσουν να αλυχτάνε· με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας τόσο πάταγο, έχει φέρει το
έργο του Θεού μέχρι τη σήμερον ημέρα, αγνοώντας πώς είναι το έργο του Θεού, αν υπάρχει
δικαιοσύνη, αν ο Θεός έχει πού την κεφαλήν κλίναι, με τι μοιάζει το αύριο, πώς είναι η
μοναξιά του ή η αισχρότητά του. Ο άνθρωπος ποτέ δεν σκέφτεται υπερβολικά τα πράγματα,
δεν ανησυχεί ποτέ για το αύριο και έχει μαζέψει όλα όσα είναι επωφελή και πολύτιμα στην
αγκαλιά του, χωρίς να αφήσει τίποτα για τον Θεό, παρά μόνο απομεινάρια και
υπολείμματα[10]. Πόσο βάναυσος είναι ο άνθρωπος! Δεν τους περισσεύει κανένα συναίσθημα
για τον Θεό και, αφότου κατασπαράξει στα κρυφά τα πάντα από τον Θεό, Τον πετάει μακριά
πίσω του και δεν δίνει πλέον καμία σημασία στην ύπαρξή Του. Απολαμβάνει τον Θεό, αλλά
και Του αντιτίθεται και Τον ποδοπατά, ενώ με το στόμα του ευχαριστεί και δοξάζει τον Θεό.
Προσεύχεται στον Θεό και εξαρτάται από τον Θεό, αλλά κι επίσης Τον εξαπατά. «Εξυψώνει»
το όνομα του Θεού και υπολήπτεται το πρόσωπο του Θεού, όμως, την ίδια στιγμή, αναίσχυντα
και ξεδιάντροπα κάθεται επάνω στον θρόνο του Θεού και κρίνει την «αδικία» του Θεού· από
το στόμα του βγαίνουν τα λόγια που χρωστάει στον Θεό και πραγματεύεται τα λόγια του
Θεού, όμως μέσα στην καρδιά του εξαπολύει ύβρεις ενάντια στον Θεό· είναι «ανεκτικός»
απέναντι στον Θεό, όμως, ταυτόχρονα, Τον καταπιέζει, ενώ λέει ότι το κάνει για χάρη του
Θεού· στα χέρια του κρατά τα πράγματα του Θεού και στο στόμα του μασάει την τροφή που
του έχει δώσει ο Θεός, όμως τα μάτια του ρίχνουν ένα ψυχρό και απαθές βλέμμα στον Θεό,
σαν να θέλει να Τον καταβροχθίσει ολόκληρο· κοιτά την αλήθεια, αλλά επιμένει να λέει ότι
πρόκειται για κόλπο του Σατανά· κοιτά το δίκαιο, αλλά το εξωθεί στην αυταπάρνηση· κοιτά
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τις πράξεις του ανθρώπου, αλλά επιμένει ότι αυτές είναι αυτό που είναι ο Θεός· κοιτά τα
φυσικά χαρίσματα του ανθρώπου, αλλά επιμένει ότι αυτά είναι η αλήθεια· κοιτά τις πράξεις
του Θεού, αλλά επιμένει ότι είναι υπεροπτικές και απατηλές, μεγαλόστομες και αλαζονικές.
Όταν ο άνθρωπος κοιτά τον Θεό, επιμένει να Του βάζει την ετικέτα του ανθρώπου και
προσπαθεί σκληρά να Τον βάλει στη θέση ενός δημιουργημένο όντος, το οποίο συνεργάζεται
με τον Σατανά· γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για τις ομιλίες του Θεού, όμως λέει ότι δεν
είναι τίποτα περισσότερο από τα γραπτά ενός ανθρώπου· γνωρίζει πολύ καλά ότι το Πνεύμα
έχει υλοποιηθεί στη σάρκα, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, όμως λέει μόνο ότι αυτή η σάρκα είναι
απόγονος του Σατανά· γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός είναι ταπεινός και κρυμμένος, όμως λέει
μόνο ότι ο Σατανάς έχει ταπεινωθεί κι ότι ο Θεός έχει νικήσει. Τι άχρηστος! Ο άνθρωπος δεν
κάνει ούτε για φύλακας σκύλων! Δεν ξεχωρίζει το άσπρο από το μαύρο και σκοπίμως κάνει το
μαύρο άσπρο. Μπορούν οι δυνάμεις και η πολιορκία του ανθρώπου να ανεχθούν την ημέρα
της χειραφέτησης του Θεού; Αφότου σκοπίμως αντιταχθεί στον Θεό, ο άνθρωπος δεν
ενδιαφέρεται διόλου ή φτάνει ακόμα και στο σημείο να Τον θανατώσει, μην αφήνοντας
κανένα περιθώριο στον Θεό να αποκαλυφθεί. Πού είναι η δικαιοσύνη; Πού είναι η αγάπη;
Κάθεται δίπλα στον Θεό και Τον εξαναγκάζει να γονατίσει και να ικετεύει για συγχώρεση, να
υπακούσει σε όλες τις διευθετήσεις του ανθρώπου, να συναινέσει σε όλους του ελιγμούς του,
και βάζει τον Θεό να ακολουθήσει το παράδειγμά του σε οτιδήποτε Εκείνος κάνει,
διαφορετικά ο άνθρωπος εξοργίζεται[11] και γίνεται έξαλλος. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να μη
θρηνεί υπό αυτήν την επιρροή του σκότους, η οποία κάνει το μαύρο άσπρο; Πώς θα μπορούσε
να μην ανησυχεί; Γιατί λέγεται ότι όταν ο Θεός ξεκίνησε το πιο πρόσφατο έργο Του, ήταν σαν
το έργο της δημιουργίας των ουρανών και της γης; Οι πράξεις των ανθρώπων είναι τόσο
«πλούσιες», η «ανεξάντλητη ζωοδόχος πηγή» που αδιάλειπτα «αναπληρώνει» το χωράφι της
καρδιάς του ανθρώπου, μολονότι η «ζωοδόχος πηγή» του ανθρώπου ανταγωνίζεται τον Θεό,
χωρίς ηθικές αναστολές[12]. Αυτά τα δύο είναι ασυμβίβαστα, και παρέχει ανενδοίαστα στους
ανθρώπους στη θέση του Θεού, ενώ ο άνθρωπος συνεργάζεται μ’ αυτό, χωρίς να σκέφτεται
καθόλου τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Και με τι αποτέλεσμα; Με ψυχρό αίμα πετάει τον
Θεό στην άκρη και Τον διώχνει μακριά, ενώ οι άνθρωποι δεν Του δίνουν καμία σημασία,
φοβούμενοι μήπως τους αποσπάσει την προσοχή και τρέμοντας μήπως η ζωοδόχος πηγή του
Θεού σαγηνέψει τον άνθρωπο και τον κερδίσει. Έτσι, αφότου βιώσει πολλά χρόνια εγκόσμιας
ανησυχίας, συνωμοτεί και μηχανορραφεί ενάντια του Θεού, ενώ φτάνει στο σημείο ακόμα και
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να βάλει τον Θεό στο στόχαστρο της επίπληξής του. Είναι σαν ο Θεός να έχει γίνει μια δοκός
στον οφθαλμό και ο άνθρωπος κοιτά απεγνωσμένα πώς να αρπάξει τον Θεό και να Τον ρίξει
στη φωτιά για να Τον εξευγενίσει και να τον εξαγνίσει. Βλέποντας τον Θεό να δυσανασχετεί,
ο άνθρωπος χτυπά το στήθος του και γελά, χορεύει από χαρά και λέει ότι κι ο Θεός έχει
βυθιστεί στον εξευγενισμό, λέει ότι θα καψαλίσει τις σιχαμερές ανηθικότητες του Θεού, σαν
να είναι αυτό το μόνο λογικό και συνετό πράγμα, σαν να είναι αυτές οι δίκαιες και λογικές
μέθοδοι του Ουρανού. Αυτή η βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου δείχνει εσκεμμένη και
ασυνείδητη. Ο άνθρωπος αποκαλύπτει το αποκρουστικό πρόσωπό του και τη φρικτή,
σιχαμερή ψυχή του, καθώς και την αξιολύπητη όψη του ζητιάνου. Αφότου περιφερθεί
μανιασμένος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, υιοθετεί μια παθητική εμφάνιση και εκλιπαρεί για
τη συγχώρεση του Ουρανού, μοιάζοντας με εξαιρετικά αξιοθρήνητο σκύλο. Ο άνθρωπος είναι
πάντοτε απρόβλεπτος στις ενέργειές του, πάντοτε «καβαλάει την πλάτη της τίγρης για να
τρομάζει τους άλλους»[α], πάντα παίζει έναν ρόλο, δεν νοιάζεται καθόλου για την καρδιά του
Θεού ούτε κάνει οποιαδήποτε σύγκριση με τη δική του κατάσταση. Απλώς αντιτίθεται στον
Θεό σιωπηλά, σαν να τον έχει αδικήσει ο Θεός και να οφείλει να μην του φέρεται κατ’ αυτόν
τον τρόπο, και σαν ο Ουρανός να μην έχει μάτια να δει και σκοπίμως του κάνει τη ζωή
δύσκολη. Έτσι, ο άνθρωπος καταστρώνει συνεχώς μυστικά υποχθόνιες μηχανορραφίες και
δεν μαλακώνει ούτε ελάχιστα τις απαιτήσεις που έχει από τον Θεό, κοιτώντας Τον με μάτια
αρπακτικού, ατενίζοντας με λυσσαλέο μίσος την κάθε κίνηση του Θεού, χωρίς ποτέ του να
σκέφτεται ότι είναι ο εχθρός του Θεού και ελπίζοντας ότι η ημέρα θα έρθει όταν ο Θεός διώξει
την ομίχλη, θα κάνει τα πάντα ξεκάθαρα, θα τον σώσει από το «στόμα του λύκου» και θα
πάρει εκδίκηση εκ μέρους του. Ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην
πιστεύουν ότι παίζουν έναν ρόλο εναντίωσης στον Θεό, τον οποίο ρόλο έχουν παίξει τόσοι και
τόσοι ανά τους αιώνες. Πώς θα μπορούσαν να το γνωρίζουν ότι ό,τι κάνουν είναι απόρροια
του γεγονότος ότι έχουν εδώ και καιρό ξεστρατίσει, κι ότι ό,τι έχουν καταλάβει το έχει από
καιρό καταπιεί η θάλασσα.
Ποιος έχει ποτέ αποδεχθεί την αλήθεια; Ποιος έχει ποτέ υποδεχθεί τον Θεό με ανοιχτές
αγκάλες; Ποιος ευχήθηκε ποτέ με χαρά την εμφάνιση του Θεού; Η συμπεριφορά του
ανθρώπου έχει εδώ και καιρό φθαρεί, και η μίανσή του έχει από καιρό καταστήσει αγνώριστο
τον ναό του Θεού. Ο άνθρωπος, εν τω μεταξύ, εξακολουθεί να συνεχίζει το δικό του έργο,
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κοιτώντας πάντοτε αφ’ υψηλού τον Θεό. Είναι λες και η εναντίωσή του στον Θεό να έχει
μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη και αμετάβλητη, και ως αποτέλεσμα θα προτιμούσε να είναι
καταραμένος, παρά να υποφέρει άλλο από την κακομεταχείριση των λόγων και των
ενεργειών του. Πώς θα μπορούσαν τέτοιου είδους άνθρωποι να γνωρίζουν τον Θεό; Πώς θα
μπορούσαν να βρουν ανάπαυση με τον Θεό; Και θα μπορούσαν να είναι κατάλληλοι για να
εμφανιστούν ενώπιον του Θεού; Αδιαμφισβήτητα, δεν υπάρχει τίποτα το κακό, αν κάποιος
αφιερώσει τον εαυτό του στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Όμως γιατί οι άνθρωποι βάζουν
πάντοτε το έργο και την ολότητα του Θεού στο πίσω μέρους του μυαλού τους, ενώ,
ανιδιοτελώς, αφιερώνουν το αίμα και τα δάκρυά τους; Το πνεύμα της ανιδιοτελούς
αφοσίωσης των ανθρώπων είναι, αδιαμφισβήτητα, πολύτιμο. Όμως, πώς θα μπορούσαν να
γνωρίζουν ότι το «νήμα» που τυλίγουν στην ανέμη είναι παντελώς ανίκανο να εκπροσωπήσει
αυτό που είναι ο Θεός; Οι προθέσεις των ανθρώπων είναι, αδιαμφισβήτητα, πολύτιμες και
σπάνιες. Όμως, πώς θα μπορούσαν να καταπιούν τον «ανεκτίμητο θησαυρό»[13]; Ο καθένας
από εσάς θα πρέπει να αναλογίζεται το παρελθόν: Γιατί δεν έχετε αφήσει ποτέ την άσπλαχνη
παίδευση και την κατάρα; Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάντοτε τόση «οικειότητα» με τα
μεγαλοπρεπή λόγια και τη δίκαιη κρίση; Μήπως ο Θεός τους δοκιμάζει πραγματικά; Μήπως ο
Θεός τούς εξευγενίζει σκοπίμως; Και πώς εισέρχονται οι άνθρωποι εν μέσω εξευγενισμού;
Γνωρίζουν πραγματικά το έργο του Θεού; Τι μάθημα έχουν διδαχθεί οι άνθρωποι από το έργο
του Θεού και τη δική τους είσοδο; Μακάρι οι άνθρωποι να μην ξεχάσουν την παρότρυνση του
Θεού και μακάρι να έχουν ενορατικότητα για το έργο του Θεού, να το αναγνωρίζουν
ξεκάθαρα και να διαχειρίζονται καταλλήλως την είσοδό τους.
Υποσημειώσεις:
1. Η λέξη «φθορά» χρησιμοποιείται για να εκθέσει την ανυπακοή των ανθρώπων.
2. Οι προτάσεις «έχουν αντιμετωπιστεί με άγρια βλέμματα και ψυχρή απείθεια από χιλιάδες που του
κουνούν το δάχτυλο» και «υπηρετώντας τους ανθρώπους με το κεφάλι σκυφτό, σαν ένα πειθήνιο βόδι»
ήταν αρχικά μία ενιαία πρόταση, η οποία χωρίστηκε εδώ σε δύο χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας. Η πρώτη
πρόταση αναφέρεται στις ενέργειες του ανθρώπου, ενώ η δεύτερη υποδεικνύει το πόσο έχει υποφέρει ο
Θεός, καθώς και ότι ο Θεός είναι ταπεινός και κρυμμένος.
3. Η λέξη «προκατάληψη» αναφέρεται στην απειθή συμπεριφορά των ανθρώπων.
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4. Η φράση «να αναλάβει την απόλυτη εξουσία» αναφέρεται στην απειθή συμπεριφορά των
ανθρώπων. Θεωρούν ότι είναι ανώτεροι, περνάνε τις χειροπέδες στους άλλους και τους κάνουν να τους
ακολουθούν και να υποφέρουν γι’ αυτούς. Είναι δυνάμεις εχθρικά προσκείμενες στον Θεό.
5. Η λέξη «μαριονέτα» χρησιμοποιείται για να γελοιοποιήσει εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό.
6. Η φράση «ολοένα εντεινόμενες επιθέσεις» χρησιμοποιείται για να τονίσει την άθλια συμπεριφορά
των ανθρώπων.
7. Η φράση «δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ανόμοια πράγματα» καταδεικνύει ότι οι
άνθρωποι μεταστρέφουν το θέλημα του Θεού σε κάτι σατανικό, και αναφέρεται γενικά στη συμπεριφορά
με την οποία οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Θεό.
8. Η φράση «συγχέει το μαύρο με το άσπρο» αναφέρεται στο να συγχέει κανείς την αλήθεια με
ψευδαισθήσεις και τη δικαιοσύνη με το κακό.
9. Η λέξη «ληστής» χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι οι άνθρωποι είναι απαθείς και στερούνται
ενορατικότητας.
10. Η φράση «απομεινάρια και υπολείμματα» χρησιμοποιείται για να καταδείξει τη συμπεριφορά με
την οποία οι άνθρωποι καταπιέζουν τον Θεό.
11. Η λέξη «εξοργίζεται» αναφέρεται στο αποκρουστικό πρόσωπο του ανθρώπου, όταν αυτός οργίζεται
και αγανακτεί.
12. Η φράση «χωρίς ηθικές αναστολές» αναφέρεται στο όταν οι άνθρωποι αποχαλινώνονται και δεν
έχουν τον παραμικρό φόβο Θεού.
13. Η φράση «ανεκτίμητος θησαυρός» αναφέρεται στην ολότητα του Θεού.
α. Μεταφράστηκε βάσει της φράσης «hú jiǎ hǔ wēi»του πρωτότυπου κειμένου, η οποία αποτελεί κινέζικο ιδιωματισμό.
Αναφέρεται σε μια ιστορία στην οποία μια αλεπού τρομάζει και διώχνει τα άλλα ζώα περπατώντας πλάι σε μια τίγρη,
«δανειζόμενη» έτσι τον φόβο και το κύρος που αποπνέει η τίγρης. Πρόκειται για μεταφορά, η οποία χρησιμοποιείται εδώ ως
αναφορά στους ανθρώπους που «δανείζονται» το κύρος κάποιου άλλου για να τρομάξουν ή να καταπιέσουν άλλους
ανθρώπους.
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Έργο και είσοδος (10)
Είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου το γεγονός ότι η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει
μέχρι αυτό το σημείο. Το έργο του Θεού και η είσοδος του ανθρώπου προχωράνε χέρι με χέρι,
οπότε και το έργο του Θεού αποτελεί μια μεγάλη κι απαράμιλλη ευκαιρία. Η είσοδος του
ανθρώπου αποτελεί ένα θαύμα που δεν είχε ποτέ πριν φανταστεί ο άνθρωπος. Το έργο του
Θεού έχει φτάσει στο ζενίθ του, οπότε, ακολούθως, και η «είσοδος»[1] του ανθρώπου έχει
φτάσει στο αποκορύφωμά της. Ο Θεός έχει φτάσει όσο πιο χαμηλά μπορούσε, χωρίς να έχει
ποτέ διαμαρτυρηθεί στην ανθρωπότητα ή στο σύμπαν και στα πάντα. Ο άνθρωπος, εν τω
μεταξύ, στέκεται επάνω στο κεφάλι του Θεού, καταπιέζοντάς Τον στον ανώτατο βαθμό. Τα
πάντα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, ήγγικεν η ώρα για την εμφάνιση της
δικαιοσύνης. Γιατί η κατήφεια συνεχίζει να αφεθεί να καλύπτει τη γη και το σκοτάδι να
σκεπάζει όλους τους ανθρώπους; Ο Θεός μας παρακολουθούσε επί πολλές χιλιάδες χρόνια,
ακόμα κι επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια, και η ανεκτικότητα Του έχει από καιρό φτάσει στα όριά
της. Παρακολουθούσε κάθε κίνηση της ανθρωπότητας, παρατηρούσε για πόσο καιρό θα δρα
ανεξέλεγκτη η αδικία του ανθρώπου, κι όμως, ο άνθρωπος, ο οποίος από καιρό έχει γίνει
αναίσθητος, δεν νιώθει τίποτα. Ποιος έχει ποτέ παρατηρήσει τις πράξεις του Θεού; Ποιος έχει
σηκώσει ποτέ τα μάτια του για να κοιτάξει μακριά; Ποιος έχει ακούσει ποτέ προσεκτικά;
Ποιος έχει βρεθεί ποτέ στα χέρια του Παντοδύναμου; Οι άνθρωποι καταδυναστεύονται από
φανταστικούς φόβους[2]. Σε τι χρησιμεύει ένας σωρός από σανό και άχυρα; Το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να βασανίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό μέχρι θανάτου. Παρόλο που
δεν είναι τίποτα, παρά σωροί από άχυρα, υπάρχει ακόμα κάτι που κάνουν «καλύτερα απ’
όλα[3]»: βασανίζουν τον Θεό μέχρι θανάτου και μετά αναφωνούν «χαροποιεί τις καρδιές των
ανθρώπων». Τι τσούρμο από στρατιώτες γαρίδες και στρατηγούς καβούρια! Είναι
αξιοθαύμαστο ότι, εν μέσω ενός συνεχούς ρεύματος ανθρώπων, εστιάζουν την προσοχή τους
στον Θεό και Τον περικυκλώνουν με αδιαπέραστες οχυρώσεις. Η ζέση τους γίνεται ολοένα
θερμότερη[4], έχουν κυκλώσει τον Θεό σε ορδές ώστε Εκείνος να μην μπορεί να κινηθεί
καθόλου. Στα χέρια τους κραδαίνουν κάθε είδος όπλου, κοιτάνε τον Θεό σαν να κοιτάνε
κάποιον εχθρό και τα μάτια τους είναι γεμάτα θυμό· τρώγονται για να «διαμελίσουν τον
Θεό». Τι μπέρδεμα: Γιατί ο άνθρωπος και ο Θεός έχουν γίνει τόσο άσπονδοι εχθροί; Μήπως
υπάρχει μνησικακία ανάμεσα στον στοργικό Θεό και στον άνθρωπο; Μήπως οι ενέργειες του
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Θεού δεν ωφελούν σε τίποτα τον άνθρωπο; Βλάπτουν τον άνθρωπο; Ο άνθρωπος κοιτάει με
ακλόνητο άγριο βλέμμα τον Θεό, φοβούμενος βαθιά ότι Εκείνος θα διασπάσει τις οχυρώσεις
του, θα επιστρέψει στον τρίτο ουρανό και για άλλη μια φορά θα πετάξει τον άνθρωπο στο
μπουντρούμι. Ο άνθρωπος είναι επιφυλακτικός απέναντι στον Θεό, περπατάει σε τεντωμένο
σχοινί, στριφογυρνάει στο έδαφος από απόσταση, κρατώντας ένα «οπλοπολυβόλο» που
σημαδεύει τον Θεό ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι λες και με την παραμικρή κίνηση του
Θεού, ο άνθρωπος θα εξαφανίσει οτιδήποτε έχει να κάνει μ’ Εκείνον —ολόκληρο το σώμα Του
και ό,τι φοράει— χωρίς ν’ αφήσει τίποτα πίσω του. Η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου έχει
υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ο Θεός είναι ακατανόητος για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, εν
τω μεταξύ, επίτηδες κλείνει τα μάτια του και χαζολογά, αρνείται εντελώς να αντικρίσει την
ύπαρξή Μου και δεν μεταπείθεται από την κρίση Μου. Συνεπώς, όταν δεν το περιμένει ο
άνθρωπος, Εγώ αθόρυβα απομακρύνομαι, και δεν θα συγκρίνω πια ποιος είναι υψηλά και
ποιος είναι χαμηλά ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι το πιο άθλιο «ζώο» απ’ όλα
και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ άλλο μαζί τους. Πάει καιρός που μετέφερα το σύνολο της
χάρης Μου πίσω στο μέρος όπου διαμένω ειρηνικά. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι τόσο
απειθής, για ποιον λόγο να συνεχίσει να απολαμβάνει την πολύτιμη χάρη Μου; Δεν είμαι
διατεθειμένος να προσφέρω επί ματαίω τη χάρη Μου στις δυνάμεις που Με αντιμετωπίζουν
εχθρικά. Θα απονείμω τους πολύτιμους καρπούς Μου σε εκείνους τους αγρότες της Χαναάν,
οι οποίοι εργάζονται με ζήλο και υποδέχονται με ειλικρίνεια την επιστροφή Μου. Το μόνο που
εύχομαι είναι οι ουρανοί να είναι αιώνιοι και, ακόμα περισσότερο, ο άνθρωπος να μη γεράσει
ποτέ, ώστε οι ουρανοί και ο άνθρωπος να αναπαύονται για πάντα, αυτά τα αειθαλή «πεύκα
και κυπαρίσσια» να συνοδεύουν για πάντα τον Θεό και τους ουρανούς, όταν θα εισέρχονται
μαζί στην ιδανική εποχή.
Έχω περάσει πολλές ημέρες και νύχτες με τον άνθρωπο, έχω ζήσει στον κόσμο μαζί με
τον άνθρωπο και δεν είχα ποτέ απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Εγώ απλώς οδηγώ τον άνθρωπο
πάντοτε προς τα εμπρός, το μόνο που κάνω είναι να οδηγώ τον άνθρωπο και, για χάρη του
πεπρωμένου της ανθρωπότητας, πραγματοποιώ αδιάκοπα το έργο της διευθέτησης. Ποιος
κατάλαβε ποτέ το θέλημα του επουράνιου Πατέρα; Ποιος διένυσε την απόσταση μεταξύ
ουρανού και γης; Δεν θέλω να περάσω άλλο τα «γεράματα» του ανθρώπου μαζί του, επειδή ο
άνθρωπος είναι υπερβολικά παλιομοδίτικος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, το μόνο που ξέρει είναι
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να τρώει μέχρι σκασμού από το γεύμα που έχω ετοιμάσει, απόμακρος από οτιδήποτε άλλο,
χωρίς να σκέφτεται ποτέ του οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Οι άνθρωποι είναι τόσο φιλάργυροι,
η φασαρία, η κατήφεια και ο κίνδυνος είναι υπερβολικά έντονα στον κόσμο των ανθρώπων,
οπότε Εγώ δεν θέλω να μοιραστώ τους πολύτιμους καρπούς της υπερίσχυσης, οι οποίοι
συλλέγονται κατά τις έσχατες ημέρες. Ας απολαύσει ο άνθρωπος τις πλούσιες ευλογίες που ο
ίδιος δημιούργησε, καθότι δεν Με καλωσορίζει. Γιατί θα έπρεπε να εξαναγκάσω τους
ανθρώπους να χαμογελάνε προσποιητά; Κάθε γωνιά του κόσμου είναι στερημένη από
ζεστασιά, δεν υπάρχει ίχνος άνοιξης σε κανένα από τα τοπία του κόσμου, επειδή, σαν τα
υδρόβια ζώα, ο άνθρωπος δεν έχει την παραμικρή ζεστασιά, είναι σαν ένα πτώμα κι ακόμα
και το αίμα που κυλάει στις φλέβες του είναι παγωμένο και του ψυχραίνει την καρδιά. Πού
είναι η ζεστασιά; Ο άνθρωπος σταύρωσε τον Θεό χωρίς κανέναν λόγο, χωρίς να έχει έπειτα
την παραμικρή αμφιβολία περί αυτού. Κανένας ποτέ δεν το μετάνιωσε και αυτοί οι βάναυσοι
τύραννοι ακόμα σχεδιάζουν να «πιάσουν ζωντανό»[5] τον Υιό του ανθρώπου για άλλη μια
φορά και να Τον στήσουν μπροστά από το εκτελεστικό απόσπασμα, προκειμένου να θέσουν
ένα τέλος στο μίσος που έχουν στην καρδιά τους. Ποιο το όφελος να παραμένω σ’ αυτόν τον
επικίνδυνο τόπο; Αν παραμείνω, το μόνο πράγμα που θα επιφέρω στον άνθρωπο θα είναι
διαμάχες και βιαιοπραγίες, και προβλήματα χωρίς τελειωμό, επειδή ποτέ δεν έδωσα στον
άνθρωπο ειρήνη, παρά μόνο πόλεμο. Οι έσχατες ημέρες της ανθρωπότητας πρέπει να είναι
γεμάτες πόλεμο και ο προορισμός του ανθρώπου πρέπει να ανατραπεί εν μέσω βιαιοπραγιών
και διαμάχης. Δεν είμαι διατεθειμένος να «μοιραστώ» τη «χαρά» του πολέμου, δεν θα
συμμετάσχω στο αιματοκύλισμα και τη θυσία του ανθρώπου, καθότι η απόρριψη του
ανθρώπου Με έχει οδηγήσει στην «απελπισία» και δεν βαστάει η καρδιά Μου να αντικρίζω
τους πολέμους του. Ας πολεμά ο άνθρωπος προς τέρψιν της καρδιάς του, Εγώ θέλω να
αναπαυτώ, θέλω να κοιμηθώ, ας συνοδέψουν οι δαίμονες την ανθρωπότητα στις έσχατες
ημέρες της! Ποιος γνωρίζει το θέλημά Μου; Επειδή δεν είμαι καλοδεχούμενος στους
ανθρώπους, κι επειδή ποτέ τους δεν Με ανέμεναν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους
ευχηθώ καλό κατευόδιο, να τους αφήσω τον προορισμό τους στα χέρια τους, να τους
κληροδοτήσω όλα Μου τα πλούτη, να σπείρω τη ζωή Μου στους ανθρώπους, να φυτέψω τον
σπόρο της ζωής Μου στο περιβόλι της καρδιάς τους, να τους αφήσω αξέχαστες αναμνήσεις,
να δώσω όλη Μου την αγάπη στους ανθρώπους και να τους δώσω όλα αυτά που εκτιμούν σ’
Εμένα, ως ένα δώρο για την αγάπη που μας κάνει να ποθούμε ο ένας τον άλλον. Θέλω να
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αγαπιόμαστε για πάντα, το παρελθόν μας να είναι εκείνο το όμορφο πράγμα που δίνει ο ένας
στον άλλον, επειδή Εγώ έχω δώσει όλο Μου το είναι στους ανθρώπους. Τι παράπονα θα
μπορούσε να έχει ο άνθρωπος; Έχω ήδη αφήσει το σύνολο της ζωής Μου στους ανθρώπους
και, χωρίς να πω λέξη, έχω μοχθήσει για να οργώσω τον όμορφο αγρό της αγάπης για την
ανθρωπότητα. Ποτέ Μου δεν έθεσα δίκαιες, κατά τ’ άλλα, απαιτήσεις στους ανθρώπους και
το μόνο που έχω κάνει είναι απλώς να παραδίνομαι στις διευθετήσεις των ανθρώπων και να
δημιουργώ ένα πιο όμορφο αύριο για την ανθρωπότητα.
Παρόλο που το έργο του Θεού είναι πλούσιο και γεμάτο αφθονία, η είσοδος του
ανθρώπου είναι πολύ ελλιπής. Όλες οι «κοινοπραξίες» του ανθρώπου με τον Θεό,
αποτελούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το έργο του Θεού. Όσον αφορά το πόσο έχει εισέλθει
ο άνθρωπος, εκείνος δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εξαθλιωμένος
και τυφλός, εξακολουθεί να αναμετριέται με τον Θεό του σήμερα, κραδαίνοντας «αρχαία
όπλα». Αυτοί οι «πρωτόγονοι πίθηκοι» μετά βίας μπορούν να περπατήσουν στα δύο πόδια
και δεν αισχύνονται καθόλου για τη «γύμνια» τους. Με τι προσόντα μπορούν να
αξιολογήσουν το έργο του Θεού; Τα μάτια πολλών από αυτούς τους τετράποδους πιθήκους
έχουν γεμίσει με μένος, και βάλλονται εναντίον του Θεού με αρχαία λίθινα όπλα στα χέρια
τους, προσπαθώντας να ξεκινήσουν έναν αγώνα πιθηκάνθρωπων, που όμοιούς τους δεν έχει
ματαδεί ο κόσμος, να κάνουν έναν αγώνα, κατά τις έσχατες ημέρες, ανάμεσα στους
πιθηκανθρώπους και τον Θεό, ο οποίος θα γίνει ξακουστός σε όλη την οικουμένη. Πέραν
αυτού, πολλοί από αυτούς τους αρχαίους τετράποδους πιθήκους ξεχειλίζουν από
αυταρέσκεια. Οι τρίχες που καλύπτουν το πρόσωπό τους μπλέκονται μεταξύ τους, είναι
γεμάτοι δολοφονικές προθέσεις και σηκώνουν τα μπροστινά τους πόδια. Δεν έχουν εξελιχθεί
ακόμα πλήρως στη μορφή του σύγχρονου ανθρώπου, οπότε μερικές φορές στέκονται όρθιοι,
μερικές φορές έρπουν, σταγονίδια ιδρώτα καλύπτουν το μέτωπό τους, σαν στριμωγμένες
δροσοσταλίδες, και ο ζήλος τους είναι αυταπόδεικτος. Κοιτάξτε αυτόν τον πρωτόγονο, αρχαίο
πιθηκάνθρωπο, τον σύντροφό τους, να περπατά στα τέσσερα, με τα χοντροκομμένα και
αργοκίνητα άκρα του, που μετά βίας μπορεί να αποκρούει τα χτυπήματα και χωρίς σθένος για
αντεπίθεση, που μόλις και μετά βίας μπορεί να αυτοσυγκρατηθεί. Εν ριπή οφθαλμού, πριν
καλά-καλά καταλάβει τι έγινε, ο «ήρωας» της αρένας τσακίζεται στο έδαφος με τα πόδια στον
αέρα. Αυτά τα πόδια, τα οποία διατηρούσαν λανθασμένη στάση επάνω στο έδαφος όλα αυτά
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τα χρόνια, τώρα ξαφνικά αναποδογύρισαν και ο πιθηκάνθρωπος έμεινε πλέον χωρίς καμία
διάθεση για αντίσταση. Από εκείνη τη στιγμή, ο πιο αρχαίος των πιθηκανθρώπων
εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Αυτό είναι πραγματικά «θλιβερό». Αυτός ο αρχαίος
πιθηκάνθρωπος είχε ένα τόσο αιφνίδιο τέλος. Γιατί έπρεπε να σπεύσει και να αφήσει τόσο
σύντομα τον υπέροχο κόσμο των ανθρώπων; Γιατί δεν συζήτησε το επόμενο βήμα της
στρατηγικής του με τους συντρόφους του; Τι κρίμα που αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο, χωρίς
να πει πώς είναι να αναμετριέται κανείς με τον Θεό! Τι απερισκεψία για έναν τόσο αρχαίο
πιθηκάνθρωπο να πεθάνει χωρίς να βγάλει άχνα, να φύγει χωρίς να μεταλαμπαδεύσει «τον
αρχαίο πολιτισμό και τις τέχνες» στους απογόνους του. Δεν είχε τον χρόνο να καλέσει τους
πιο κοντινούς του στο πλευρό του για να τους πει πόσο τους αγαπάει, δεν άφησε κανένα
μήνυμα επάνω σε μια λίθινη πλάκα, δεν διέκρινε τον ουρανοήλιο και δεν εκστόμισε λέξη για
τις ανείπωτες κακουχίες που πέρασε. Καθώς άφηνε την τελευταία του πνοή, δεν κάλεσε τους
απογόνους του δίπλα στο ετοιμοθάνατο κορμί του για να τους πει «μην μπείτε στην αρένα για
να προκαλέσετε τον Θεό», πριν κλείσει τα μάτια του με τα τέσσερα άκαμπτα πόδια του να
εξέχουν πάντοτε προς τα επάνω, σαν τα κλαδιά ενός δέντρου που είναι στραμμένα προς τον
ουρανό. Φαίνεται πως είχε έναν φριχτό θάνατο… Ξαφνικά, ένα τρανταχτό γέλιο ξεσπάει έξω
από την αρένα. Ένας από τους ημιόρθιους πιθηκανθρώπους βγαίνει εκτός εαυτού. Στο χέρι
κρατάει ένα «λίθινο ρόπαλο» για να κυνηγάει αντιλόπες ή άλλα άγρια θηράματα και είναι πιο
εξελιγμένος από εκείνον τον παλιό πιθηκάνθρωπο. Πηδάει μέσα στην αρένα, γεμάτος μένος,
με ένα καλά υπολογισμένο σχέδιο κατά νου[6]. Είναι σαν να έχει κάνει κάτι αξιέπαινο. Με τη
«δύναμη» από το λίθινο ρόπαλο, καταφέρνει να σταθεί στα δύο πόδια επί «τρία λεπτά».
Πόσο σπουδαία είναι η «ισχύς» αυτού του τρίτου «ποδιού»! Κράτησε στα δύο πόδια αυτόν
τον μεγαλόσωμο, αδέξιο, ανόητο, ημιόρθιο πιθηκάνθρωπο επί τρία λεπτά. Δεν προκαλεί
έκπληξη που αυτό ο σεβάσμιος[7] αρχαίος πιθηκάνθρωπος είναι τόσο αυταρχικός. Είναι
σίγουρο ότι το αρχαίο λίθινο εργαλείο «ανταποκρίνεται στη φήμη του»: Έχει λαβή μαχαιριού,
κόψη και μύτη· το μόνο του ελάττωμα είναι ότι δεν γυαλίζει η κόψη του. Πόσο αξιοθρήνητο
είναι. Κοιτάξτε ξανά τον «μικρό ήρωα» της αρχαιότητας, να στέκεται μέσα στην αρένα και να
κοιτάει τους πάντες γύρω του με ένα περιφρονητικό βλέμμα, εκείνος είναι ο ανδρείος ήρωας
κι όλοι οι άλλοι ανίκανοι υποτακτικοί. Ενδόμυχα και μυστικά απεχθάνεται όσους είναι στις
κερκίδες. «Η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα και ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος, γιατί
κρύβεστε; Είναι δυνατόν να βλέπετε τη χώρα να έρχεται αντιμέτωπη με την καταστροφή και
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να μην εμπλέκεστε σε αιματοβαμμένες μάχες; Αυτή η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της
καταστροφής, γιατί δεν είστε εσείς οι πρώτοι που να δείχνετε την ανησυχία σας και οι
τελευταίοι που να περνάτε καλά; Πώς μπορείτε να βλέπετε τη χώρα σας να καταρρέει και
τους πολίτες της να παρακμάζουν; Είστε διατεθειμένοι να κουβαλάτε την ντροπή της εθνικής
υποδούλωσης; Τι τσούρμο άχρηστοι!» Καθώς τα σκέφτεται αυτά, ξεσπάνε καβγάδες μπροστά
από την αρένα και τα μάτια του γίνονται ακόμα πιο αγριεμένα, σαν να είναι έτοιμα να
εκτοξεύσουν[8] φλόγες. Τρώγεται για να κάνει τον Θεό να αποτύχει πριν από τη μάχη, κοιτάει
απεγνωσμένα πώς να θανατώσει τον Θεό, ώστε να ευχαριστήσει το πλήθος. Δεν έχει ιδέα ότι,
παρόλο που το λίθινο εργαλείο του είναι αντάξιο της φήμης του, δεν θα μπορούσε ποτέ να
ανταγωνιστεί τον Θεό. Πριν έχει τον χρόνο να αμυνθεί, πριν προλάβει να πέσει κάτω και να
σηκωθεί στα πόδια του, κουνιέται πίσω-μπρος, χάνει την όραση και στα δυο του μάτια.
Κατρακυλάει κάτω στους παλιούς προγόνους του και δεν ξανασηκώνεται· κρατάει σφιχτά τον
αρχαίο πιθηκάνθρωπο, χωρίς να ξεφωνίζει πια, και αναγνωρίζει την κατωτερότητά του, χωρίς
να έχει πλέον καμία επιθυμία να αντισταθεί. Αυτοί οι δύο καημένοι πιθηκάνθρωποι πέθαναν
μέσα στην αρένα. Πόσο κρίμα είναι που οι πρόγονοι των ανθρώπων, οι οποίοι επιβίωσαν
μέχρι τη σήμερον ημέρα, πέθαναν μέσα στην άγνοια, ακριβώς την ημέρα που εμφανίστηκε ο
Ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ανοησία που άφησαν να τους προσπεράσει μια τόσο μεγάλη
ευλογία. Την ημέρα της ευλογίας τους, οι πιθηκάνθρωποι, οι οποίοι περίμεναν επί χιλιάδες
χρόνια, πήραν τις ευλογίες μαζί τους στον Άδη για να τις «χαρούν» με τον βασιλιά των
διαβόλων! Γιατί δεν τις κράτησαν στον κόσμο των ζωντανών, για να τις χαρούν με τους γιους
και τις κόρες τους; Απλώς πηγαίνουν γυρεύοντας! Τι κρίμα που είναι, για χάρη λίγου κύρους,
φήμης και ματαιοδοξία, να υπομένουν τη δυστυχία της σφαγής, να ορμάνε για να είναι οι
πρώτοι που θα ανοίξουν τις πύλες της κολάσεως και να γίνουν οι γιοι της. Ένα τέτοιο τίμημα
είναι τόσο περιττό. Τι κρίμα που τόσο παλιοί πρόγονοι, οι οποίοι ήταν «γεμάτοι εθνική
συνείδηση» να είναι τόσο «αυστηροί με τον εαυτό τους και τόσο ανεκτικοί με τους άλλους»,
να εγκλείονται στην κόλαση και να κλείνουν απ’ έξω εκείνους τους ανίκανους υποτακτικούς.
Πού να βρεθούν άλλοι τέτοιοι «εκπρόσωποι των ανθρώπων»; Χάριν της «ευημερίας των
απογόνων τους» και της «ειρηνικής ζωής των μελλοντικών γενεών» δεν επιτρέπουν στον Θεό
να παρέμβει, κι έτσι δεν νοιάζονται καθόλου για την ίδια τους τη ζωή. Χωρίς κανέναν
ενδοιασμό, αφιερώνονται στον «εθνικό σκοπό» και εισέρχονται στον Άδη, χωρίς να πουν
κουβέντα. Πού να βρεθεί τέτοιος εθνικισμός; Μάχονται τον Θεό, δεν φοβούνται τον θάνατο
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ούτε την αιματοχυσία, πόσο μάλλον ανησυχούν για το αύριο. Απλώς οδεύουν προς το πεδίο
της μάχης. Τι κρίμα που το μόνο που κερδίζουν γι’ αυτό το «πνεύμα αυτοθυσίας» είναι
ατέρμονες τύψεις και το κάψιμο στις αιώνιες φλόγες της κόλασης!
Πόσο ενδιαφέρον είναι! Γιατί η ενσάρκωση του Θεού συναντά πάντοτε απόρριψη και
διασυρμό από τους ανθρώπους; Γιατί οι άνθρωποι δεν κατανοούν ποτέ την ενσάρκωση του
Θεού; Μήπως ο Θεός έχει έρθει σε λάθος χρονική στιγμή; Μήπως ο Θεός έχει έρθει σε λάθος
μέρος; Μήπως όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Θεός ενήργησε από μόνος Του, χωρίς την
«υπογραφή» του ανθρώπου; Μήπως ο Θεός αποφάσισε από μόνος Του, χωρίς να πάρει την
άδεια του ανθρώπου; Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι ο Θεός προειδοποίησε έγκαιρα. Η
ενσάρκωση του Θεού δεν έκανε κανένα κακό. Πρέπει να ζητήσει τη συγκατάθεση του
ανθρώπου; Επιπλέον, ο Θεός το είχε προ πολλού υπενθυμίσει στον άνθρωπο. Μπορεί οι
άνθρωποι να το ξέχασαν. Δεν φταίνε αυτοί, επειδή είναι, εδώ και πολύ καιρό, τόσο
διεφθαρμένοι από τον Σατανά, που δεν μπορούν πλέον να καταλάβουν τι γίνεται κάτω από
τους ουρανούς, πόσο μάλλον για το τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο! Τι κρίμα που οι
πρόγονοι των ανθρώπων, οι πιθηκάνθρωποι, πέθαναν μέσα στην αρένα. Όμως, αυτό δεν
προκαλεί έκπληξη: Ο ουρανός και η γη δεν ήταν ποτέ πράγματα συμβατά μεταξύ τους, οπότε,
πώς θα μπορούσαν οι πιθηκάνθρωποι, των οποίων τα μυαλά είναι φτιαγμένα από πέτρα, να
συλλάβουν το γεγονός ότι ο Θεός θα μπορούσε να ενσαρκωθεί και πάλι; Πόσο λυπηρό είναι το
γεγονός ότι ένας τέτοιος «ηλικιωμένος», που διανύει το «εξηκοστό του έτος», πέθανε την
ημέρα της εμφάνισης του Θεού. Δεν είναι θαύμα που έφυγε από τον κόσμο μη ευλογημένος
κατά την έλευση μιας τόσο μεγάλης ευλογίας; Η ενσάρκωση του Θεού έχει στείλει ωστικά
κύματα σε όλα τα θρησκεύματα και όλες τις σφαίρες, έχει «βυθίσει στο χάος» την αρχική
τάξη θρησκευτικών κύκλων και έχει συνταράξει την καρδιά όλων εκείνων που λαχταρούν την
εμφάνιση του Θεού. Ποιος δεν λατρεύει; Ποιος δεν ποθεί να δει τον Θεό; Ο Θεός βρίσκεται
αυτοπροσώπως ανάμεσα στους ανθρώπους εδώ και πολλά χρόνια, όμως ο άνθρωπος δεν το
κατάλαβε ποτέ. Σήμερα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Θεός και αποκάλυψε την ταυτότητά του στις
μάζες. Πώς θα μπορούσε να μην ευφρανθεί η καρδιά του ανθρώπου από ένα τέτοιο γεγονός;
Κάποτε ο Θεός μοιραζόταν με τον άνθρωπο χαρές και λύπες, και σήμερα έχει επανενωθεί με
τους ανθρώπους και μοιράζεται μαζί τους ιστορίες από καιρούς που έχουν περάσει
ανεπιστρεπτί. Αφότου αποχώρησε από την Ιουδαία, οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη Του.
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Λαχταρούσαν να συναντηθούν για ακόμα μια φορά με τον Θεό, χωρίς να γνωρίζουν ότι και
σήμερα Τον έχουν συναντήσει και έχουν επανενωθεί μαζί Του. Πώς θα μπορούσε αυτό να μη
φέρει στον νου σκέψεις για το χθες; Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Σίμων Βαριωνάς, ο
απόγονος των Ιουδαίων, αντίκρισε τον Ιησού τον Σωτήρα, έφαγε στο ίδιο τραπέζι μαζί Του
και, αφότου Τον ακολούθησε επί πολλά χρόνια, ένιωσε μια πιο βαθιά τρυφερότητα για
Εκείνον: Τον αγάπησε από τα βάθη της καρδιάς του, αγάπησε βαθιά τον Κύριο Ιησού. Οι
Ιουδαίοι δεν ήξεραν πώς εκείνο το μωρό με τα χρυσά μαλλιά, το οποίο γεννήθηκε σε μια
παγερή φάτνη, ήταν η πρώτη εικόνα της ενσάρκωσης του Θεού. Όλοι νόμιζαν ότι Εκείνος
ήταν το ίδιο με αυτούς και κανένας δεν Τον έβλεπε ως διαφορετικό. Πώς θα μπορούσαν οι
άνθρωποι να αναγνωρίσουν αυτόν τον κοινό και συνηθισμένο Ιησού; Οι Ιουδαίοι Τον
θεωρούσαν έναν υιό Ιουδαίου εκείνου του καιρού. Κανένας δεν Τον έβλεπε ως έναν στοργικό
Θεό και το μόνο που έκαναν οι άνθρωποι ήταν να απαιτούν αδιακρίτως, ζητώντας Του να
τους απονείμει πλούτη και πλουσιοπάροχη χάρη, ειρήνη και ευδαιμονία. Το μόνο που ήξεραν
ήταν ότι Εκείνος, σαν ένας εκατομμυριούχος, είχε ό,τι θα μπορούσε ποτέ του να ευχηθεί ένας
άνθρωπος. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν Του φέρθηκαν ποτέ σαν κάποιον αγαπημένο. Οι
άνθρωποι εκείνου του καιρού δεν Τον αγαπούσαν, παρά μόνο διαμαρτύρονταν και Του
έθεταν παράλογες απαιτήσεις, ενώ Εκείνος ποτέ Του δεν αντιστεκόταν, απονέμοντας
συνεχώς χάρη στον άνθρωπο, παρόλο που ο άνθρωπος δεν Τον γνώριζε. Δεν έκανε τίποτα
άλλο από το να προσφέρει σιωπηλά στον άνθρωπο ζεστασιά, αγάπη και έλεος, καθώς και,
ακόμα περισσότερο, νέα μέσα για να κάνει πράξη άσκησης, οδηγώντας τον να σπάσει τα
δεσμά του νόμου. Ο άνθρωπος δεν Τον αγαπούσε, παρά μόνο Τον φθονούσε και αναγνώριζε
τα ασυνήθιστα ταλέντα Του. Πώς θα μπορούσε ο τυφλός άνθρωπος να γνωρίζει πόσο μεγάλη
ήταν η ταπείνωση που υπόμεινε ο στοργικός Ιησούς, ο Σωτήρας, όταν ήρθε στους ανθρώπους;
Κανένας δεν σκέφτηκε τη θλίψη Του, κανένας δεν γνώριζε την αγάπη που είχε για τον
Πατέρα Θεό και κανένας δεν μπορούσε να γνωρίζει τη μοναξιά που ένιωθε. Παρόλο που η
Παναγία Τον γέννησε, πώς θα μπορούσε να γνωρίζει τις σκέψεις που έκανε ενδόμυχα ο
ελεήμων Κύριος Ιησούς; Ποιος γνώριζε τον απερίγραπτο πόνο που βίωνε ο Υιός του
ανθρώπου; Αφότου Του έθεταν τις απαιτήσεις τους, οι άνθρωποι εκείνου του καιρού Τον
πετούσαν ψυχρά στο πίσω μέρος του μυαλού τους και Τον εξοστράκιζαν. Έτσι, Εκείνος
περιφερόταν στους δρόμους μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, περιπλανώμενος επί
χρόνια, μέχρι που πέρασαν τριάντα τρία χρόνια ζωής, χρόνια που κράτησαν πολύ αλλά και
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λίγο ταυτόχρονα. Όταν οι άνθρωποι Τον χρειάζονταν, Τον προσκαλούσαν στο σπίτι τους με
το χαμόγελο στο στόμα, προσπαθώντας να Του ζητήσουν πράγματα. Κι όταν Εκείνος
ολοκλήρωνε τη συνεισφορά Του, εκείνοι στη στιγμή Τον πετούσαν έξω από την πόρτα. Οι
άνθρωποι έτρωγαν αυτό που τους παρείχε από το στόμα Του, έπιναν το αίμα Του,
απολάμβαναν τη χάρη που τους χάριζε, κι όμως, Του αντιτάσσονταν, επειδή ποτέ τους δεν
γνώρισαν ποιος τους είχε δώσει τη ζωή τους. Εν τέλει, Τον κάρφωσαν επάνω στον σταυρό, κι
Εκείνος δεν έβγαλε άχνα. Ακόμα και σήμερα παραμένει σιωπηλός. Οι άνθρωποι τρώνε τη
σάρκα Του, πίνουν το αίμα Του, τρώνε το φαγητό που Εκείνος τους ετοιμάζει και βαδίζουν
στην οδό που Εκείνος τους άνοιξε, όμως εξακολουθούν να θέλουν να Τον απορρίπτουν· στην
πραγματικότητα φέρονται στον Θεό που τους χάρισε τη ζωή τους όπως θα φέρονταν σ’ έναν
εχθρό, ενώ, αντιθέτως, εκείνους που είναι σκλάβοι σαν κι αυτούς, τους φέρονται λες και είναι
ο επουράνιος Πατέρας. Επ’ αυτού, δεν αντιτάσσονται εσκεμμένα στον Θεό; Πώς έγινε κι ο
Ιησούς πέθανε επάνω στον σταυρό; Το γνωρίζετε; Δεν προδόθηκε από τον Ιούδα, ο οποίος
ήταν ο πιο κοντινός Του και ο οποίος Τον είχε φάει, Τον είχε πιει και Τον είχε απολαύσει; Ο
λόγος που ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού δεν ήταν επειδή δεν ήταν τίποτα περισσότερο από
ένας ασήμαντος, κανονικός δάσκαλος; Αν οι άνθρωποι είχαν καταλάβει πραγματικά ότι ο
Ιησούς ήταν ξεχωριστός και καταγόταν από τον ουρανό, πώς θα μπορούσαν να Τον
καρφώσουν ζωντανό επάνω στον σταυρό για εικοσιτέσσερις ώρες, μέχρι που να αφήσει την
τελευταία Του πνοή; Ποιος μπορεί να γνωρίζει τον Θεό; Το μόνο που κάνουν οι άνθρωποι
είναι να απολαμβάνουν τον Θεό με ακόρεστη απληστία, όμως ποτέ τους δεν Τον γνώρισαν.
Δώσε θάρρος στον χωριάτη! Κάνουν τον «Ιησού» να υπακούει πλήρως στις εντολές και στις
διαταγές τους. Ποιος έχει επιδείξει ποτέ οποιοδήποτε έλεος γι’ αυτόν τον Υιό του ανθρώπου, ο
οποίος δεν έχει πού την κεφαλή κλίναι; Ποιος σκέφτηκε ποτέ να ενώσει τις δυνάμεις του μ’
Εκείνον, ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή του Πατέρα Θεού; Ποιος Τον σκέφτηκε ποτέ
έστω και λίγο; Ποιος νοιάστηκε ποτέ για τις δυσκολίες που Εκείνος περνάει; Χωρίς το
παραμικρό ίχνος αγάπης, ο άνθρωπος Τον τραβολογάει εδώ κι εκεί. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει
από πού πηγάζει το φως της ζωής του, και το μόνο που κάνει είναι να σχεδιάζει στα κρυφά
πώς να για άλλη μια φορά να σταυρώσει τον «Ιησού», όπως πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο
οποίος βίωσε τον πόνο ανάμεσα στους ανθρώπους. Πραγματικά εμπνέει τόσο μίσος ο
«Ιησούς»; Έχουν προ πολλού ξεχαστεί όλα όσα έκανε Εκείνος; Το συσσωρευμένο μίσος
χιλιάδων ετών θα εκδηλωθεί τελικά. Εσείς, το γένος των Ιουδαίων! Πότε ήταν ο «Ιησούς»
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εχθρικός απέναντί σας, προκειμένου να Τον μισείτε τόσο πολύ; Έχει κάνει τόσα πολλά και
έχει μιλήσει τόσο πολύ. Τίποτα από αυτά δεν είναι προς όφελός σας; Σας έδωσε τη ζωή Του,
χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα, σας έδωσε όλο Του το είναι. Θέλετε πραγματικά
ακόμα να Τον φάτε ζωντανό; Σας έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, χωρίς να κρατήσει τίποτα,
χωρίς ποτέ να απολαύσει εγκόσμια δόξα, θαλπωρή ανάμεσα στους ανθρώπους και την αγάπη
των ανθρώπων ή τις ευλογίες στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι τόσο κακοί μαζί Του,
Εκείνος δεν χάρηκε ποτέ τα πλούτη της γης, αφιερώνει όλη την ειλικρινή και φλογερή καρδιά
Του στους ανθρώπους, έχει αφιερώσει όλο Του το είναι στην ανθρωπότητα. Ποιος Του έχει
δώσει ποτέ θαλπωρή; Ποιος Τον έχει παρηγορήσει ποτέ; Ο άνθρωπος Του έχει φορτώσει όλη
την πίεση, Του έχει μεταφέρει όλη τη δυστυχία, έχει ρίξει με τη βία επάνω Του τις πιο ατυχείς
εμπειρίες του ανθρώπου, Τον κατηγορεί για κάθε αδικία κι Εκείνος τα αποδέχθηκε χωρίς να
πει τίποτα. Παραπονέθηκε ποτέ Του σε κανέναν; Ζήτησε ποτέ Του κάποια μικρή ανταμοιβή
από τον οποιονδήποτε; Του συμπαραστάθηκε ποτέ κανείς; Από εσάς, τους κανονικούς
ανθρώπους, ποιος δεν είχε μια ρομαντική παιδική ηλικία; Ποιος δεν είχε μια ενδιαφέρουσα
νεότητα; Ποιος δεν απολαμβάνει τη θαλπωρή των αγαπημένων του; Ποιος είναι χωρίς την
αγάπη των συγγενών και των φίλων; Ποιος είναι χωρίς τον σεβασμό των άλλων; Ποιος είναι
χωρίς μια ζεστή οικογένεια; Ποιος είναι χωρίς την παρηγοριά των ατόμων που εμπιστεύεται;
Έχει απολαύσει ποτέ Εκείνος κάτι απ’ αυτά; Ποιος Του έχει δώσει ποτέ λίγη θαλπωρή; Ποιος
Του έχει δώσει ποτέ κάποιο ψήγμα παρηγοριάς; Ποιος Του έχει δείξει ποτέ λίγη ανθρωπιά;
Ποιος ήταν ποτέ ανεκτικός απέναντί Του; Ποιος Του στάθηκε στις δύσκολες στιγμές; Ποιος
πέρασε μαζί Του τις δυσκολίες της ζωής; Ο άνθρωπος δεν μαλάκωσε ποτέ τις απαιτήσεις που
είχε από Εκείνον. Του ζητάει πράγματα χωρίς καμία ηθική αναστολή, λες και, από τη στιγμή
που Εκείνος ήρθε στον κόσμο των ανθρώπων, θα πρέπει να είναι το βόδι ή το άλογο του
ανθρώπου, αιχμάλωτός του, και θα πρέπει να δώσει όλο Του το είναι στον άνθρωπο. Αν δεν το
κάνει, ο άνθρωπος δεν θα Τον συγχωρέσει ποτέ, δεν θα Τον αποκαλέσει ποτέ Θεό και δεν θα
Τον έχει ποτέ σε μεγάλη υπόληψη. Ο άνθρωπος έχει πολύ αυστηρή στάση απέναντι στον Θεό,
λες και έχει βαλθεί να βασανίσει τον Θεό μέχρι θανάτου, και μόνο μετά τον θάνατό Του θα
χαλαρώσει τις απαιτήσεις που έχει από Εκείνον. Αν δεν γίνει έτσι, ο άνθρωπος δεν θα ρίξει
ποτέ τα στάνταρ των απαιτήσεών του από τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος
να μην είναι απεχθής στον Θεό; Τέτοια δεν είναι η τραγωδία του σήμερα; Η συνείδηση του
ανθρώπου δεν φαίνεται πουθενά. Λέει συνεχώς ότι θα ανταποδώσει την αγάπη του Θεού,
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αλλά διαμελίζει τον Θεό και Τον βασανίζει μέχρι θανάτου. Αυτή δεν είναι η «μυστική
συνταγή» της πίστης του στον Θεό, την οποία του κληροδότησαν οι πρόγονοί του; Σήμερα οι
«Ιουδαίοι» βρίσκονται παντού και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο έργο, εξακολουθούν να
πραγματοποιούν το ίδιο έργο την αντίστασης στον Θεό, κι όμως πιστεύουν ότι έχουν τον Θεό
πολύ ψηλά. Πώς θα μπορούσαν τα μάτια του ανθρώπου να γνωρίσουν τον Θεό; Πώς θα
μπορούσε ο άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα στη σάρκα, να αντιμετωπίζεται σαν τον Θεό τον
ενσαρκωμένο, ο οποίος προέρχεται από το Πνεύμα; Ποιος από τους ανθρώπους θα μπορούσε
να Τον γνωρίζει; Πού είναι η αλήθεια στους ανθρώπους; Πού είναι η αληθινή δικαιοσύνη;
Ποιος μπορεί να γνωρίζει τη διάθεση του Θεού; Ποιος μπορεί να ανταγωνιστεί τον επουράνιο
Θεό; Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όταν Εκείνος ήρθε στους ανθρώπους, κανένας δεν
γνώριζε τον Θεό και Τον απέρριψαν. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ανεχτεί την ύπαρξη του
Θεού; Πώς μπορεί να επιτρέψει στο φως να εκδιώξει το σκοτάδι από τον κόσμο; Όλα αυτά
δεν συνιστούν την αξιοσέβαστη αφοσίωση του ανθρώπου; Δεν είναι αυτή η ορθή είσοδος του
ανθρώπου; Και το έργο του Θεού δεν έχει ως επίκεντρο την είσοδο του ανθρώπου; Θα ήθελα
να συσχετίσετε το έργο του Θεού με την είσοδο του ανθρώπου, να οικοδομήσετε μια καλή
σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό και να εκτελέσετε το καθήκον που οφείλει να
εκτελέσει ο άνθρωπος, όσο καλύτερα μπορείτε. Έτσι, το έργο του Θεού θα φτάσει, στη
συνέχεια, στο τέλος του, καταλήγοντας με την αποθέωσή Του!
Υποσημειώσεις:
1. Η φράση «είσοδος του ανθρώπου» εδώ, υποδεικνύει την απειθή συμπεριφορά του ανθρώπου. Αντί
να αναφέρεται στην είσοδο των ανθρώπων στη ζωή —κάτι το οποίο είναι θετικό— αναφέρεται στις
αρνητικές ενέργειες και συμπεριφορά τους. Γενικότερα αναφέρεται σε όλες τις πράξεις του ανθρώπου που
πηγαίνουν αντίθετα με τον Θεό.
2. Η φράση «καταδυναστεύονται από φανταστικούς φόβους» χρησιμοποιείται ειρωνικά για τη
λανθασμένη κατεύθυνση που έχει πάρει η ζωή των ανθρώπων. Αναφέρεται στην άσχημη κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η ζωή των ανθρώπων, κατά την οποία οι άνθρωποι ζούνε μαζί με δαίμονες.
3. Η φράση «καλύτερα απ’ όλα» λέγεται ειρωνικά.
4. Η φράση «η ζέση τους γίνεται ολοένα θερμότερη» λέγεται ειρωνικά.
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5. Η φράση «πιάσουν ζωντανό» αναφέρεται στη βίαιη και απαίσια συμπεριφορά του ανθρώπου. Ο
άνθρωπος είναι βάναυσος και δεν δείχνει την παραμικρή συγχώρεση προς τον Θεό, ενώ έχει και παράλογες
απαιτήσεις από τον Θεό.
6. Η φράση «ένα καλά υπολογισμένο σχέδιο κατά νου» λέγεται ειρωνικά και αναφέρεται στο ότι οι
άνθρωποι δεν έχουν γνώθι σαυτόν και αγνοούν το πραγματικό τους ανάστημα. Είναι υποτιμητική δήλωση.
7. Η λέξη «σεβάσμιος» λέγεται ειρωνικά.
8. Η λέξη «εκτοξεύσουν» υποδηλώνει την αποκρουστική κατάσταση των ανθρώπων, οι οποίοι βγάζουν
καπνούς από την οργή τους, όταν γνωρίζουν την ήττα από τον Θεό. Υποδηλώνει τον βαθμό της εναντίωσής
τους στον Θεό.

Το όραμα του έργου του Θεού (1)
Ο Ιωάννης εργάστηκε επί επτά έτη για τον Ιησού και είχε ήδη προετοιμάσει τον δρόμο
όταν έφτασε ο Ιησούς. Πρωτύτερα, το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών που κήρυξε ο
Ιωάννης ακουγόταν σε όλη τη χώρα, κι έτσι εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ιουδαία, και όλοι
τον αποκαλούσαν προφήτη. Εκείνη την εποχή, ο Βασιλιάς Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει τον
Ιωάννη, όμως δεν τολμούσε, διότι ο λαός είχε τον Ιωάννη σε μεγάλη εκτίμηση και ο Ηρώδης
φοβόταν ότι εάν σκότωνε τον Ιωάννη, θα εξεγειρόταν εναντίον του. Το έργο που επιτελούσε ο
Ιωάννης είχε ριζοβολήσει μεταξύ των κοινών ανθρώπων, κι εκείνος έκανε τους Ιουδαίους να
πιστέψουν. Επί επτά έτη προετοίμαζε τον δρόμο για τον Ιησού, μέχρι τη στιγμή που ο Ιησούς
άρχισε να εκτελεί τη διακονία Του. Για τον λόγο αυτόν, ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος όλων
των προφητών. Ο Ιησούς άρχισε το επίσημο έργο Του μόνο αφότου φυλακίστηκε ο Ιωάννης.
Πριν από τον Ιωάννη, δεν είχε υπάρξει ποτέ κάποιος προφήτης που να προετοίμασε τον
δρόμο για τον Θεό γιατί, πριν από τον Ιησού, ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί ποτέ. Επομένως,
από όλους τους προφήτες μέχρι τον Ιωάννη, εκείνος ήταν ο μόνος που προετοίμασε το
έδαφος για τον ενσαρκωμένο Θεό και, με αυτόν τον τρόπο, ο Ιωάννης έγινε ο μεγαλύτερος
προφήτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης άρχισε να διαδίδει το ευαγγέλιο
της βασιλείας των ουρανών επτά έτη πριν από τη βάπτιση του Ιησού. Στον λαό, το έργο που
επιτελούσε έμοιαζε να είναι ανώτερο από το μετέπειτα έργο του Ιησού, αλλά, παρόλα αυτά,
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παρέμενε απλώς ένας προφήτης. Δεν μιλούσε και δεν εργαζόταν εντός του ναού, αλλά στις
πόλεις και τα χωριά εκτός του ναού. Αυτό το έκανε, βέβαια, μεταξύ των ανθρώπων του
ιουδαϊκού έθνους, ιδιαίτερα μεταξύ των εξαθλιωμένων. Σπανίως ερχόταν ο Ιωάννης σε επαφή
με ανθρώπους από τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας, και διέδιδε το ευαγγέλιο μόνο στους
συνηθισμένους ανθρώπους της Ιουδαίας. Το έκανε αυτό για να προετοιμάσει τους σωστούς
ανθρώπους για τον Κύριο Ιησού και για να προετοιμάσει κατάλληλους χώρους για να
εργαστεί Αυτός. Με έναν προφήτη όπως τον Ιωάννη να ανοίγει τον δρόμο, ο Κύριος Ιησούς
μπόρεσε, αμέσως μόλις κατέφθασε, να ξεκινήσει άμεσα την οδό του σταυρού. Όταν
ενσαρκώθηκε ο Θεός για να επιτελέσει το έργο Του, δεν χρειαζόταν να επιτελέσει το έργο της
επιλογής ανθρώπων και δεν χρειάστηκε να αναζητήσει ο ίδιος ανθρώπους ή ένα μέρος για να
εργαστεί. Δεν επιτέλεσε τέτοιο έργο όταν ήλθε. Το σωστό άτομο είχε ήδη προετοιμάσει αυτά
τα πράγματα για Εκείνον προτού φτάσει Αυτός. Ο Ιωάννης είχε ήδη ολοκληρώσει αυτό το
έργο προτού ξεκινήσει ο Ιησούς το έργο Του, διότι όταν έφτασε ο ενσαρκωμένος Θεός για να
επιτελέσει το έργο Του, άρχισε κατευθείαν να εργάζεται επί αυτών που Τον προσδοκούσαν
για πολύ καιρό. Ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να επιτελέσει το έργο της διόρθωσης, που ήταν
χρέος του ανθρώπου. Είχε έλθει μόνο για να επιτελέσει τη διακονία που έπρεπε να επιτελέσει
ο ίδιος· καθετί άλλο ουδεμία σχέση είχε μ’ Αυτόν. Όταν ήλθε ο Ιωάννης, δεν έκανε τίποτα
άλλο παρά να βγάλει από τον ναό και από τους Ιουδαίους μια ομάδα με όσους δέχτηκαν το
ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, ώστε να μπορέσουν εκείνοι να αποτελέσουν τα
αντικείμενα του έργου του Κυρίου Ιησού. Ο Ιωάννης εργάστηκε επί επτά έτη, τουτέστιν
διέδιδε το ευαγγέλιο επί επτά έτη. Κατά τη διάρκεια του έργου του, ο Ιωάννης δεν έκανε
πολλά θαύματα, επειδή το έργο του ήταν να ανοίξει τον δρόμο· το έργο του ήταν το έργο της
προετοιμασίας. Οποιοδήποτε άλλο έργο, το έργο που επρόκειτο να επιτελέσει ο Ιησούς, δεν
σχετιζόταν με τον Ιωάννη· εκείνος ζήτησε απλώς από τους ανθρώπους να ομολογήσουν τις
αμαρτίες τους και να μετανοήσουν, και τους βάπτισε, ώστε να μπορέσουν να σωθούν. Αν και
επιτέλεσε νέο έργο και άνοιξε ένα μονοπάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν είχε πορευτεί ποτέ
πριν, μολαταύτα, προετοίμασε απλώς τον δρόμο για τον Ιησού. Ήταν απλώς ένας προφήτης
που επιτέλεσε το έργο της προετοιμασίας και δεν ήταν ικανός να επιτελέσει το έργο του
Ιησού. Παρόλο που ο Ιησούς δεν ήταν ο πρώτος που κήρυξε το ευαγγέλιο της βασιλείας των
ουρανών και παρόλο που συνέχισε στο μονοπάτι που είχε ανοίξει ο Ιωάννης, και πάλι δεν
υπήρχε κανείς άλλος που θα μπορούσε να επιτελέσει το έργο Του, το οποίο ήταν ανώτερο από
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το έργο του Ιωάννη. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να προετοιμάσει τον δικό Του δρόμο· το έργο
Του επιτελείτο άμεσα για λογαριασμό του Θεού. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το πόσα έτη
εργάστηκε ο Ιωάννης, παρέμενε προφήτης, παρέμενε αυτός που προετοίμασε τον δρόμο. Τα
τρία έτη έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς ξεπερνούσαν τα επτά έτη του έργου του Ιωάννη,
επειδή η ουσία του έργου Του διέφερε. Όταν άρχισε ο Ιησούς να εκτελεί τη διακονία Του, την
ίδια στιγμή που έληξε και το έργο του Ιωάννη, ο Ιωάννης είχε προετοιμάσει αρκετούς
ανθρώπους και μέρη για να χρησιμοποιήσει ο Κύριος Ιησούς και αρκούσαν για να ξεκινήσει ο
Κύριος Ιησούς τρία χρόνια έργου. Επομένως, μόλις τελείωσε το έργο του Ιωάννη, ο Κύριος
Ιησούς ξεκίνησε επίσημα το δικό Του έργο, και τα λόγια που είπε ο Ιωάννης παραμερίστηκαν.
Αυτό συνέβη επειδή το έργο του Ιωάννη επιτελέστηκε μόνο χάριν της μετάβασης, και τα
λόγια του δεν ήταν τα λόγια ζωής που θα οδηγούσαν τον άνθρωπο σε νέα ανάπτυξη. Εν τέλει,
τα λόγια του ήταν μόνο για προσωρινή χρήση.
Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς δεν ήταν υπερφυσικό. Υπήρχε μια διαδικασία που το
διείπε, και το σύνολό του εκτυλίχθηκε σύμφωνα με τους κανονικούς νόμους των πραγμάτων.
Τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής Του, ο Ιησούς γνώριζε με βεβαιότητα ότι είχε έλθει για
να επιτελέσει αυτό το έργο και γνώριζε ότι είχε έλθει για να καρφωθεί στον σταυρό. Προτού
σταυρωθεί, ο Ιησούς προσευχόταν συνεχώς στον Θεό Πατέρα, όπως ακριβώς προσευχήθηκε
τρεις φορές στον κήπο της Γεθσημανής. Αφού βαπτίστηκε, ο Ιησούς εκτέλεσε τη διακονία Του
επί τριάμισι έτη και το επίσημο έργο Του διήρκεσε δυόμισι έτη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους, κατηγορήθηκε από τον Σατανά, δέχθηκε παρενόχληση από τον άνθρωπο και
υποβλήθηκε στους πειρασμούς του ανθρώπου. Υπερνίκησε πολλούς πειρασμούς ενώ
επιτελούσε το έργο Του. Τους τελευταίους έξι μήνες, όταν ο Ιησούς επρόκειτο σύντομα να
σταυρωθεί, από το στόμα του Πέτρου ακούστηκαν τα λόγια ότι ήταν ο Υιός του ζώντος Θεού,
ότι ήταν ο Χριστός. Μόνο τότε έγινε γνωστό σε όλους το έργο Του και μόνο τότε
αποκαλύφθηκε δημόσια η ταυτότητά Του. Κατόπιν τούτου, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του
ότι επρόκειτο να σταυρωθεί για χάρη του ανθρώπου και ότι τρεις ημέρες αργότερα θα
ανασταινόταν και πάλι, ότι είχε έλθει για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης και ότι ήταν ο
Σωτήρας. Μόνο τους τελευταίους έξι μήνες αποκάλυψε την ταυτότητά Του και το έργο που
σκόπευε να επιτελέσει. Αυτή ήταν και η ώρα του Θεού και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο
έπρεπε να επιτελεστεί το έργο. Τον καιρό εκείνο, μέρος του έργου του Ιησού συμφωνούσε με
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την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και με τους νόμους του Μωυσή και τα λόγια του Ιεχωβά κατά τη
διάρκεια της Εποχής του Νόμου. Ο Ιησούς τα χρησιμοποίησε όλα αυτά προκειμένου να
επιτελέσει μέρος του έργου Του. Κήρυξε στους ανθρώπους και τους δίδαξε στις συναγωγές
και χρησιμοποίησε τις προβλέψεις των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη για να επιπλήξει
τους Φαρισαίους που Τον εχθρεύονταν, και χρησιμοποίησε τα λόγια των Γραφών για να
αποκαλύψει την ανυπακοή τους και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τους καταδικάσει. Διότι εκείνοι
σιχαίνονταν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς· ειδικότερα, μεγάλο μέρος του έργου του Ιησού δεν είχε
επιτελεστεί σύμφωνα με τους νόμους των Γραφών και, επιπλέον, αυτό που δίδασκε ήταν
ανώτερο από τα δικά τους λόγια και πολύ ανώτερο από αυτό που είχαν προαναγγείλει οι
προφήτες στις Γραφές. Το έργο του Ιησού επιτελέστηκε μόνο χάριν της λύτρωσης του
ανθρώπου και της σταύρωσης, κι έτσι δεν υπήρχε ανάγκη να πει Εκείνος περισσότερα λόγια
για να κατακτήσει οποιονδήποτε άνθρωπο. Άντλησε πολλά από όσα δίδαξε τον άνθρωπο από
τα λεγόμενα των Γραφών και, ακόμα κι αν το έργο Του δεν ξεπερνούσε τις Γραφές, Αυτός
ήταν και πάλι σε θέση να πραγματοποιήσει το έργο της σταύρωσης. Το έργο που έκανε δεν
ήταν το έργο του λόγου ούτε το έργο που επιτελέστηκε προς κατάκτηση της ανθρωπότητας,
αλλά το έργο που έγινε για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Ενήργησε απλώς ως η προσφορά
περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα και δεν ενήργησε ως πηγή του λόγου για την
ανθρωπότητα. Δεν επιτέλεσε το έργο των Εθνικών, το οποίο ήταν το έργο της κατάκτησης του
ανθρώπου, αλλά το έργο της σταύρωσης —έργο που έγινε μεταξύ όσων πίστευαν ότι υπήρχε
Θεός. Παρόλο που το έργο Του επιτελέστηκε επί τη βάσει των Γραφών και παρόλο που
χρησιμοποίησε ό,τι προανήγγειλαν οι παλαιοί προφήτες για να καταδικάσει τους Φαρισαίους,
αυτό αρκούσε για να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης. Εάν το σημερινό έργο
εξακολουθούσε να επιτελείται επί τη βάσει των προβλέψεων των παλαιών προφητών στις
Γραφές, τότε η κατάκτησή σας θα ήταν αδύνατη, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν περιέχει καμία
καταγραφή για την ανυπακοή και τις αμαρτίες σας —του κινεζικού λαού— και δεν υπάρχει
ιστορικό των αμαρτιών σας. Επομένως, εάν αυτό το έργο ενέμενε ακόμα στη Βίβλο, δεν θα
παραδινόσασταν ποτέ. Η Βίβλος καταγράφει μόνο μια περιορισμένη ιστορία των Ισραηλιτών,
από την οποία είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εάν είστε κακοί ή καλοί, και η οποία είναι
αδύνατο να σας κρίνει. Φανταστείτε να σας έκρινα σύμφωνα με την ιστορία των Ισραηλιτών
—θα εξακολουθούσατε να Με ακολουθείτε όπως κάνετε σήμερα; Ξέρετε πόσο δύσκολοι είστε;
Εάν δεν εκφέρονταν λόγια κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τότε θα ήταν αδύνατο να
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ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης. Επειδή δεν έχω έλθει για να σταυρωθώ, πρέπει να
εκφέρω λόγια που δεν σχετίζονται με τη Βίβλο, έτσι ώστε να μπορέσετε να κατακτηθείτε. Το
έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς ήταν απλώς ένα στάδιο ανώτερο από την Παλαιά Διαθήκη·
χρησιμοποιήθηκε για να ξεκινήσει μια εποχή και για να καθοδηγήσει αυτήν την εποχή. Γιατί
είπε: «Δεν έχω έλθει για να καταλύσω τον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσω»; Ωστόσο, στο
έργο Του υπήρχαν πολλά που διέφεραν από τους νόμους που εφαρμόζονταν και τις εντολές
που ακολουθούσαν οι Ισραηλίτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι Εκείνος δεν είχε έλθει για να
υπακούσει στον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσει. Η διαδικασία της εκπλήρωσης
περιλάμβανε πολλά πρακτικά στοιχεία: Το έργο Του ήταν πιο πρακτικό και αληθινό και,
επιπλέον, ήταν πιο ζωντανό και δεν συνιστούσε τυφλή προσκόλληση στους κανόνες. Δεν
τηρούσαν οι Ισραηλίτες το Σάββατο; Όταν ήλθε ο Ιησούς, δεν τηρούσε το Σάββατο, γιατί είπε
ότι ο Υιός του ανθρώπου ήταν ο Κύριος του Σαββάτου και ότι όταν έφτανε ο Κύριος του
Σαββάτου, θα έπραττε κατά τη βούλησή Του. Είχε έλθει για να εκπληρώσει τους νόμους της
Παλαιάς Διαθήκης και για να αλλάξει τους νόμους. Ό,τι επιτελείται σήμερα βασίζεται στο
παρόν, αλλά εξακολουθεί να στηρίζεται επί τη βάσει του έργου του Ιεχωβά στην Εποχή του
Νόμου και δεν παραβαίνει αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, το να προσέχει κανείς τα λόγια του
και να μη διαπράττει μοιχεία, δεν συνιστούν νόμους της Παλαιάς Διαθήκης; Σήμερα, αυτό
που απαιτείται από εσάς δεν περιορίζεται μόνο στις Δέκα Εντολές, αλλά συνίσταται από
εντολές και νόμους ανώτερης τάξης από εκείνους που προηγήθηκαν. Αυτό, όμως, δεν
σημαίνει ότι ό,τι έχει προηγηθεί έχει καταργηθεί, διότι κάθε στάδιο του έργου του Θεού
επιτελείται επί τη βάσει του σταδίου που προηγήθηκε. Όσο γι’ αυτό που εισήγαγε ο Ιεχωβά
στο Ισραήλ, όπως το να απαιτεί από τους ανθρώπους να προσφέρουν θυσίες, να τιμούν τον
πατέρα και τη μητέρα τους, να μη λατρεύουν είδωλα, να μην επιτίθενται και να μην
καταριούνται τους άλλους, να μη μοιχεύουν, να μην καπνίζουν και να μην πίνουν, να μην
τρέφονται με πράγματα νεκρά και να μην πίνουν αίμα —αυτά δεν αποτελούν τη βάση της
άσκησής σας ακόμη και σήμερα; Επί τη βάσει του παρελθόντος έχει επιτελεστεί το έργο μέχρι
σήμερα. Παρόλο που οι νόμοι του παρελθόντος δεν αναφέρονται πλέον και έχουν διατυπωθεί
νέες απαιτήσεις από εσένα, αυτοί οι νόμοι απέχουν πολύ από το να καταργηθούν και, αντ’
αυτού, έχουν ανυψωθεί σε υψηλότερη θέση. Το να πει κανείς ότι έχουν καταργηθεί θα
σήμαινε ότι η προηγούμενη εποχή είναι ξεπερασμένη, ενώ υπάρχουν κάποιες εντολές που
πρέπει να τιμάς για όλη την αιωνιότητα. Οι εντολές του παρελθόντος έχουν ήδη γίνει πράξη,
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έχουν ήδη γίνει το είναι του ανθρώπου και δεν χρειάζεται να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε
εντολές όπως «Μην καπνίζεις» και «Μην πίνεις» και ούτω καθεξής. Επί τη βάσει αυτή,
θεσπίζονται νέες εντολές σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες σας, σύμφωνα με το ανάστημά
σας και σύμφωνα με το σημερινό έργο. Η θέσπιση εντολών για τη νέα εποχή δεν σημαίνει ότι
καταργούνται οι εντολές της παλαιάς εποχής, αλλά ότι ανυψώνονται περαιτέρω επ’ αυτής της
βάσεως, για να καταστούν οι πράξεις του ανθρώπου πιο ολοκληρωμένες και να συνάδουν
περισσότερο με την πραγματικότητα. Αν, σήμερα, το μόνο που απαιτείτο από εσάς ήταν να
ακολουθείτε τις εντολές και να συμμορφώνεστε με τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης όπως
έκαναν και οι Ισραηλίτες, και αν απαιτείτο, μάλιστα, να απομνημονεύσετε τους νόμους που
θέσπισε ο Ιεχωβά, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσετε να αλλάξετε. Αν έπρεπε
μόνο να συμμορφώνεστε με αυτές τις λίγες περιορισμένες εντολές ή να απομνημονεύσετε
αναρίθμητους νόμους, η παλιά φύση σας θα παρέμενε βαθιά ριζωμένη και δεν θα υπήρχε
τρόπος να ξεριζωθεί. Έτσι, θα εκφυλιζόσαστε όλο και περισσότερο και κανείς σας δεν θα
γινόταν υπάκουος. Τουτέστιν, λίγες απλές εντολές ή αμέτρητοι νόμοι αδυνατούν να σας
βοηθήσουν να γνωρίσετε τις πράξεις του Ιεχωβά. Δεν είστε ίδιοι με τους Ισραηλίτες:
Ακολουθώντας τους νόμους και απομνημονεύοντας τις εντολές, εκείνοι μπόρεσαν να γίνουν
μάρτυρες των πράξεων του Ιεχωβά και να προσφέρουν την αφοσίωσή τους σε Αυτόν και
μόνο. Εντούτοις, εσείς δεν μπορείτε να το πετύχετε αυτό, και μερικές εντολές της εποχής της
Παλαιάς Διαθήκης όχι μόνο δεν μπορούν να σας κάνουν να παραδώσετε την καρδιά σας ή να
σας προστατέψουν, αλλά, αντιθέτως, θα σας κάνουν να επαναπαυτείτε και θα σας οδηγήσουν
στον Άδη. Διότι το έργο Μου είναι το έργο της κατάκτησης και στοχεύει στην ανυπακοή και
την παλιά φύση σας. Τα ευγενικά λόγια του Ιεχωβά και του Ιησού απέχουν κατά πολύ από τα
σημερινά αυστηρά λόγια της κρίσης. Χωρίς αυτά τα αυστηρά λόγια, θα ήταν αδύνατο να
κατακτηθείτε εσείς οι «επαΐοντες», οι οποίοι υπήρξατε ανυπάκουοι επί χιλιάδες έτη. Οι νόμοι
της Παλαιάς Διαθήκης έχασαν τη δύναμή τους πάνω σας εδώ και πολύ καιρό και η σημερινή
κρίση είναι πολύ πιο τρομερή από τους παλαιούς νόμους. Το πιο κατάλληλο για εσάς είναι η
κρίση, και όχι οι ασήμαντοι περιορισμοί των νόμων, γιατί δεν είστε η ανθρωπότητα που
υπήρχε στην αρχή, αλλά μια ανθρωπότητα που είναι διεφθαρμένη επί χιλιάδες έτη. Αυτό που
πρέπει να επιτύχει τώρα ο άνθρωπος συνάδει με την αληθινή κατάσταση του ανθρώπου
σήμερα, σύμφωνα με το επίπεδο και το πραγματικό ανάστημα του ανθρώπου της σημερινής
εποχής, και δεν απαιτεί να ακολουθείς κανόνες. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε να επιτευχθούν
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αλλαγές στην παλιά σου φύση και να μπορέσεις να παραμερίσεις τις αντιλήψεις σου.
Πιστεύεις ότι οι εντολές είναι κανόνες; Μπορεί να ειπωθεί πως είναι οι συνήθεις απαιτήσεις
από τον άνθρωπο. Δεν είναι κανόνες που πρέπει να ακολουθείς. Η απαγόρευση του
καπνίσματος, παραδείγματος χάριν —συνιστά άραγε κανόνα; Δεν είναι κανόνας! Απαιτείται
από την κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν είναι κανόνας, αλλά κάτι που καθορίζεται για το
σύνολο της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι περίπου δώδεκα εντολές που έχουν θεσπιστεί δεν
αποτελούν ούτε κι αυτές κανόνες· συνιστούν αυτό που απαιτείται για να επιτευχθεί η
κανονική ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι δεν κατείχαν ούτε γνώριζαν αυτά τα πράγματα στο
παρελθόν, κι έτσι είναι υποχρεωμένοι να τα επιτύχουν σήμερα, και τέτοια πράγματα δεν
θεωρούνται κανόνες. Οι νόμοι διαφέρουν από τους κανόνες. Οι κανόνες για τους οποίους
μιλώ αναφέρονται σε τελετές, τυπικότητες ή στις αποκλίνουσες και λανθασμένες ασκήσεις
του ανθρώπου· είναι οι κανόνες και οι κανονισμοί που δεν βοηθούν καθόλου τον άνθρωπο,
δεν τον ωφελούν καθόλου· συστήνουν μια μορφή δράσης που δεν έχει καμία σημασία. Αυτή
είναι η επιτομή των κανόνων, και τέτοιοι κανόνες πρέπει να απορριφθούν, διότι δεν
προσφέρουν κανένα όφελος στον άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να γίνεται πράξη είναι αυτό που
ωφελεί τον άνθρωπο.

Το όραμα του έργου του Θεού (2)
Το ευαγγέλιο της μετάνοιας κηρύχθηκε κατά την Εποχή της Χάριτος και, εφόσον ο
άνθρωπος πίστευε, τότε θα σωζόταν. Σήμερα, στη θέση της σωτηρίας, γίνεται μόνο λόγος για
κατάκτηση και τελείωση. Δεν λέγεται ποτέ ότι αν κάποιος πιστεύει, όλη η οικογένειά του θα
είναι ευλογημένη ή ότι άπαξ και σωθεί, θα έχει σωθεί δια παντός. Σήμερα, κανείς δεν λέει
κάτι τέτοιο και τέτοια πράγματα είναι ξεπερασμένα. Τον καιρό εκείνον, το έργο του Ιησού
ήταν το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας. Οι αμαρτίες όλων όσοι πίστευαν σ’ Αυτόν
συγχωρέθηκαν. Εφόσον πίστευες σε Αυτόν, θα σε λύτρωνε· αν πίστευες σε Αυτόν, δεν ήσουν
πλέον αμαρτωλός, είχες απαλλαγεί από τις αμαρτίες σου. Αυτή ήταν η σημασία της σωτηρίας
και της δικαίωσης μέσω πίστης. Εντούτοις, όσοι πίστευαν, είχαν ακόμα μέσα τους το
επαναστατικό στοιχείο και το στοιχείο της αντίστασης στον Θεό —στοιχεία τα οποία έπρεπε
σιγά-σιγά να απομακρυνθούν. Η σωτηρία δεν σήμαινε ότι ο άνθρωπος είχε κερδηθεί πλήρως
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από τον Ιησού, αλλά ότι ο άνθρωπος δεν ήταν πια αμαρτωλός, ότι οι αμαρτίες του είχαν
συγχωρεθεί. Εφόσον πίστευες, δεν θα ήσουν ποτέ πια αμαρτωλός. Εκείνον τον καιρό, ο
Ιησούς επιτέλεσε πολύ έργο το οποίο ήταν ακατανόητο στους μαθητές Του και είπε πολλά τα
οποία δεν κατανοούσαν οι άνθρωποι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, εκείνον τον καιρό, δεν
έδινε εξηγήσεις. Έτσι, αρκετά χρόνια αφότου Εκείνος έφυγε, ο Ματθαίος δημιούργησε τη
γενεαλογία του Ιησού, και άλλοι επιτέλεσαν επίσης πολύ έργο που ήταν θέλημα του
ανθρώπου. Ο Ιησούς δεν ήλθε για να οδηγήσει στην τελείωση και να κερδίσει τον άνθρωπο,
αλλά για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου: να δημιουργήσει το ευαγγέλιο της βασιλείας
των ουρανών και να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης. Κι έτσι, μόλις σταυρώθηκε ο
Ιησούς, το έργο Του ολοκληρώθηκε πλήρως. Ωστόσο, στο σημερινό στάδιο —στο έργο της
κατάκτησης— πρέπει να ειπωθούν περισσότερα λόγια, πρέπει να επιτελεστεί περισσότερο
έργο και πρέπει να υπάρξουν πολλές διαδικασίες. Πρέπει, επίσης, να αποκαλυφθούν τα
μυστήρια του έργου του Ιησού και του Ιεχωβά, ώστε όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουν
κατανόηση και σαφήνεια στην πίστη τους, διότι αυτό είναι το έργο των εσχάτων ημερών, και
οι έσχατες ημέρες αποτελούν το τέλος του έργου του Θεού, τον χρόνο της ολοκλήρωσης αυτού
του έργου. Αυτό το στάδιο του έργου θα σου αποσαφηνίσει τον νόμο του Ιεχωβά και τη
λύτρωση του Ιησού, και γίνεται, κατά κύριο λόγο, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις
ολόκληρο το έργο του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη και να
εκτιμήσεις όλη τη σημασία και την ουσία αυτού του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι
χιλιάδες έτη, όπως επίσης και να κατανοήσεις τον σκοπό όλου του έργου που επιτέλεσε ο
Ιησούς και των λόγων που εξέφερε, ακόμα και την τυφλή σου πίστη στη Βίβλο και την τυφλή
λατρεία της. Θα σου δώσει τη δυνατότητα να τα κατανοήσεις όλα αυτά λεπτομερώς. Θα
φτάσεις στο σημείο να κατανοήσεις τόσο το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς όσο και το έργο του
Θεού σήμερα· θα κατανοήσεις και θα δεις όλη την αλήθεια, τη ζωή και την οδό. Στο στάδιο
του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς, γιατί έφυγε ο Ιησούς χωρίς να κάνει το έργο της
ολοκλήρωσης; Επειδή το στάδιο του έργου του Ιησού δεν ήταν το έργο της ολοκλήρωσης.
Όταν σταυρώθηκε, τα λόγια Του έφτασαν κι αυτά στο τέλος τους. Μετά τη σταύρωσή Του, το
έργο Του τελείωσε οριστικά. Το τρέχον στάδιο είναι διαφορετικό: το έργο του Θεού θα
τελειώσει μόνο όταν ειπωθούν τα λόγια μέχρι τέλους και ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο Του.
Κατά τη διάρκεια του σταδίου του έργου του Ιησού, υπήρχαν πολλά λόγια που δεν ειπώθηκαν
ή δεν διατυπώθηκαν πλήρως. Τον Ιησού, όμως, δεν Τον απασχολούσε τι έλεγε ή τι δεν έλεγε,
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διότι η διακονία Του δεν ήταν διακονία λόγων, κι έτσι, αφού καρφώθηκε στον σταυρό, έφυγε.
Εκείνο το στάδιο του έργου έγινε κυρίως χάριν της σταύρωσης και διαφέρει από το τρέχον
στάδιο. Αυτό το στάδιο του έργου γίνεται κυρίως χάριν της ολοκλήρωσης, του
ξεκαθαρίσματος και της περάτωσης όλου του έργου. Αν τα λόγια δεν ειπωθούν μέχρι να
τελειώσουν, δεν θα υπάρξει τρόπος να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, διότι σε αυτό το στάδιο του
έργου, όλο το έργο φτάνει στο τέλος του και πραγματοποιείται με τη χρήση λόγων. Εκείνον
τον καιρό, ο Ιησούς επιτέλεσε πολύ έργο που ήταν ακατανόητο στον άνθρωπο. Έφυγε ήσυχα,
και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν κατανοούν τα λόγια Του, η
κατανόηση των οποίων είναι εσφαλμένη αλλά αυτοί ακόμα πιστεύουν ότι είναι σωστή, και οι
οποίοι δεν ξέρουν ότι σφάλλουν. Τελικά, αυτό το τρέχον στάδιο θα θέσει οριστικό τέλος στο
έργο του Θεού και θα παράσχει την ολοκλήρωσή του. Όλοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν
και να γνωρίσουν το σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Θα διορθωθούν οι αντιλήψεις του
ανθρώπου, οι προθέσεις του, η εσφαλμένη κατανόησή του, οι αντιλήψεις του σχετικά με το
έργο του Ιεχωβά και του Ιησού, οι απόψεις του σχετικά με τους Εθνικούς και οι άλλες
αποκλίσεις και τα λάθη του. Και ο άνθρωπος θα κατανοήσει όλα τα σωστά μονοπάτια της
ζωής, όλο το έργο που επιτελεί ο Θεός και ολόκληρη την αλήθεια. Όταν συμβεί αυτό, αυτό το
στάδιο του έργου θα φτάσει στο τέλος του. Το έργο του Ιεχωβά ήταν η δημιουργία του
κόσμου· ήταν η αρχή. Αυτό το στάδιο του έργου είναι το τέλος του έργου, είναι η ολοκλήρωση.
Στην αρχή, το έργο του Θεού επιτελείτο μεταξύ των εκλεκτών του Ισραήλ και ήταν η αυγή
μιας νέας εποχής στον πιο ιερό από όλους τους τόπους. Το τελευταίο στάδιο του έργου
επιτελείται στην πιο ακάθαρτη χώρα, ώστε να κρίνει τον κόσμο και να φέρει την εποχή στο
τέλος της. Στο πρώτο στάδιο, το έργο του Θεού επιτελέστηκε στον πιο φωτεινό από όλους
τους τόπους και το τελευταίο στάδιο επιτελείται στον πιο σκοτεινό από όλους τους τόπους, και
αυτό το σκοτάδι θα εκδιωχθεί, θα δημιουργηθεί φως και όλοι οι άνθρωποι θα κατακτηθούν.
Όταν θα έχουν κατακτηθεί οι άνθρωποι αυτού του πιο ακάθαρτου και πιο σκοτεινού τόπου,
και ολόκληρος ο πληθυσμός αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος είναι ο αληθινός
Θεός, και κάθε άνθρωπος πειστεί απόλυτα, τότε αυτό το γεγονός θα χρησιμοποιηθεί για να
επιτελεστεί το έργο της κατάκτησης απ’ άκρη σ’ άκρη σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό το στάδιο
του έργου είναι συμβολικό: μόλις τελειώσει το έργο αυτής της εποχής, το έργο των 6.000
ετών διαχείρισης θα φτάσει σε ένα πλήρες τέλος. Μόλις κατακτηθούν όσοι βρίσκονται στον
σκοτεινότερο τόπο, είναι αυτονόητο ότι το ίδιο θα συμβεί και οπουδήποτε αλλού. Ως εκ
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τούτου, μόνο το έργο της κατάκτησης στην Κίνα φέρει συμβολισμό με νόημα. Η Κίνα
αντιπροσωπεύει όλες τις δυνάμεις του σκότους και ο λαός της Κίνας αντιπροσωπεύει όλους
εκείνους που είναι από σάρκα, που είναι του Σατανά και που είναι από σάρκα και οστά. Ο
κινεζικός λαός είναι αυτός που έχει διαφθαρεί περισσότερο από τον μεγάλο κόκκινο
δράκοντα, που αντιτίθεται περισσότερο στον Θεό και του οποίου η ανθρώπινη φύση είναι η
πιο ποταπή και ακάθαρτη, κι έτσι αποτελεί το αρχέτυπο όλης της διεφθαρμένης
ανθρωπότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες χώρες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι
αντιλήψεις του ανθρώπου είναι όλες ίδιες και, παρόλο που ο λαός των χωρών αυτών μπορεί
να είναι καλού επιπέδου, αν δεν γνωρίζει τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει ότι αντιτίθεται σε
Αυτόν. Γιατί και οι Εβραίοι αντιτάχθηκαν στον Θεό και Τον αψήφησαν; Γιατί και οι
Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν σε Αυτόν; Γιατί πρόδωσε ο Ιούδας τον Ιησού; Εκείνον τον καιρό,
πολλοί από τους μαθητές δεν γνώριζαν τον Ιησού. Γιατί, αφότου ο Ιησούς σταυρώθηκε και
αναστήθηκε ξανά, οι άνθρωποι εξακολούθησαν να μην πιστεύουν σε Αυτόν; Δεν είναι ίδια η
ανυπακοή του ανθρώπου; Απλώς ο λαός της Κίνας χρησιμοποιείται για παραδειγματισμό και,
όταν κατακτηθεί, θα αποτελέσει πρότυπο και δείγμα και θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς
για τους άλλους. Γιατί έλεγα ανέκαθεν ότι είστε παράρτημα στο σχέδιο διαχείρισής Μου; Ο
λαός της Κίνας είναι εκείνος στον οποίο η διαφθορά, η ακαθαρσία, η αδικία, η εναντίωση και
η ανυπακοή εκδηλώνονται στον μέγιστο βαθμό και αποκαλύπτονται σε όλες τις ποικίλες
μορφές τους. Από τη μία πλευρά, οι άνθρωποι αυτοί είναι χαμηλού επιπέδου και, από την
άλλη, η ζωή και η νοοτροπία τους είναι οπισθοδρομικές, και οι συνήθειες, το κοινωνικό
περιβάλλον τους, η οικογένεια στην οποία έχουν γεννηθεί —όλα είναι φτωχά και τα πιο
οπισθοδρομικά. Το κύρος τους είναι, επίσης, χαμηλό. Το έργο σε αυτόν τον τόπο είναι
συμβολικό, και αφού επιτελεστεί αυτό το δοκιμαστικό έργο στο σύνολό του, το επακόλουθο
έργο του Θεού θα επιτευχθεί πολύ καλύτερα. Αν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του
έργου, τότε εξυπακούεται ότι το ίδιο μπορεί να κάνει και το επακόλουθο έργο. Μόλις
πραγματοποιηθεί αυτό το στάδιο του έργου, θα έχει σημειωθεί μεγάλη επιτυχία, και το έργο
της κατάκτησης απ’ άκρη σ’ άκρη σε ολόκληρο το σύμπαν θα έχει φτάσει οριστικά στο τέλος
του. Στην πραγματικότητα, μόλις το έργο μεταξύ σας στεφθεί με επιτυχία, αυτή θα
ισοδυναμεί με την επιτυχία απ’ άκρη σ’ άκρη σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτήν τη σημασία έχει
το γεγονός ότι σας βάζω να λειτουργήσετε ως πρότυπα και δείγματα. Η ανυπακοή, η
εναντίωση, η ακαθαρσία, η αδικία —όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, και
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μέσα τους αντιπροσωπεύεται όλη η ανυπακοή της ανθρωπότητας. Είναι πραγματικά το κάτι
άλλο. Έτσι, θεωρούνται η επιτομή της κατάκτησης και, μόλις κατακτηθούν, θα γίνουν,
φυσικά, δείγματα και πρότυπα για τους άλλους. Τίποτα δεν ήταν πιο συμβολικό από το
γεγονός ότι το πρώτο στάδιο επιτελέστηκε στο Ισραήλ: Οι Ισραηλίτες ήταν οι πιο άγιοι και
λιγότερο διεφθαρμένοι από όλους τους λαούς, κι έτσι η αυγή της νέας εποχής σε αυτόν τον
τόπο είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι προπάτορες της ανθρωπότητας
προήλθαν από το Ισραήλ και ότι το Ισραήλ ήταν η γενέτειρα του έργου του Θεού. Στην αρχή,
αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πιο άγιοι και όλοι λάτρευαν τον Ιεχωβά, και το έργο του Θεού σε
αυτούς μπορούσε να αποφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα. Ολόκληρη η Βίβλος καταγράφει το
έργο δύο εποχών: το ένα ήταν το έργο της Εποχής του Νόμου και το άλλο ήταν το έργο της
Εποχής της Χάριτος. Η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει τα λόγια του Ιεχωβά στους Ισραηλίτες
και το έργο Του στο Ισραήλ· η Καινή Διαθήκη καταγράφει το έργο του Ιησού στην Ιουδαία.
Όμως γιατί η Βίβλος δεν περιέχει κανένα κινέζικο όνομα; Επειδή τα δύο πρώτα μέρη του
έργου του Θεού επιτελέστηκαν στο Ισραήλ, επειδή ο λαός του Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός —
δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι πρώτοι που αποδέχτηκαν το έργο του Ιεχωβά. Ήταν οι
λιγότερο διεφθαρμένοι από όλη την ανθρωπότητα και, στην αρχή, ήταν διατεθειμένοι να
θαυμάζουν τον Θεό και να Τον σέβονται. Υπάκουαν τα λόγια του Ιεχωβά, πάντα υπηρετούσαν
στον ναό και φορούσαν ιερατικά άμφια ή μίτρες. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που λάτρεψαν
τον Θεό και αποτέλεσαν το πρώτο αντικείμενο του έργου Του. Αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν
τα δείγματα και τα πρότυπα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ήταν δείγματα και πρότυπα
αγιοσύνης και δικαιοσύνης. Άνθρωποι όπως ο Ιώβ, ο Αβραάμ, ο Λωτ ή ο Πέτρος και ο
Τιμόθεος —ήταν όλοι Ισραηλίτες και τα πιο άγια δείγματα και πρότυπα. Το Ισραήλ ήταν η
πρώτη χώρα που λάτρεψε τον Θεό μεταξύ της ανθρωπότητας και περισσότεροι δίκαιοι
άνθρωποι προήλθαν από εκεί παρά από οπουδήποτε αλλού. Ο Θεός εργάστηκε μέσα τους
ώστε, στο μέλλον, να μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα την ανθρωπότητα σε όλον τον τόπο.
Έγινε καταγραφή των επιτευγμάτων τους και της δικαιοσύνης της λατρείας τους στον
Ιεχωβά, έτσι ώστε εκείνοι να μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως δείγματα και πρότυπα για τους
ανθρώπους πέρα από το Ισραήλ κατά την εποχή της Χάριτος. Και οι πράξεις τους έχουν
υποστηρίξει αρκετές χιλιάδες έτη έργου μέχρι σήμερα.
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Μετά τη δημιουργία του κόσμου, το πρώτο στάδιο του έργου του Θεού επιτελέστηκε στο
Ισραήλ, κι έτσι το Ισραήλ ήταν η γενέτειρα του έργου του Θεού επί γης και η βάση του έργου
του Θεού επί γης. Το πεδίο του έργου του Ιησού κάλυπτε ολόκληρη την Ιουδαία. Κατά τη
διάρκεια του έργου Του, πολύ λίγοι από όσους βρίσκονταν εκτός της Ιουδαίας γνώριζαν γι’
αυτό, διότι Εκείνος δεν επιτέλεσε κανένα έργο εκτός Ιουδαίας. Σήμερα, το έργο του Θεού έχει
έλθει στην Κίνα και επιτελείται μόνο εντός αυτού του πεδίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της
φάσης, κανένα έργο δεν ξεκινά εκτός Κίνας. Η εξάπλωσή του πέρα από την Κίνα είναι έργο
που θα έλθει αργότερα. Αυτό το στάδιο του έργου έπεται του σταδίου του έργου του Ιησού. Ο
Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης, και αυτό το στάδιο είναι το έργο που συνεχίζει εκείνο
το έργο· το έργο της λύτρωσης έχει ολοκληρωθεί, και σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει ανάγκη
για σύλληψη από το Άγιο Πνεύμα, επειδή αυτό το στάδιο του έργου διαφέρει από το
τελευταίο στάδιο και, επιπλέον, επειδή η Κίνα διαφέρει από το Ισραήλ. Το στάδιο του έργου
που επιτέλεσε ο Ιησούς ήταν το έργο της λύτρωσης. Ο άνθρωπος είδε τον Ιησού και, λίγο
καιρό αργότερα, το έργο Του άρχισε να εξαπλώνεται στους Εθνικούς. Σήμερα, υπάρχουν
πολλοί που πιστεύουν στον Θεό στην Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία,
επομένως γιατί υπάρχουν λιγότεροι πιστοί στην Κίνα; Επειδή η Κίνα είναι το πιο κλειστό
έθνος. Ως εκ τούτου, η Κίνα ήταν η τελευταία που αποδέχτηκε την οδό του Θεού και, ακόμη
και τώρα, έχουν περάσει λιγότερο από εκατό έτη από τότε που το αποδέχτηκε —πολύ
αργότερα από την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελευταίο στάδιο του έργου του
Θεού επιτελείται στη γη της Κίνας προκειμένου να φέρει το έργο Του στο τέλος του και
προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί όλο το έργο Του. Όλος ο λαός του Ισραήλ
αποκαλούσε τον Ιεχωβά Κύριό του. Εκείνον τον καιρό, οι άνθρωποι αυτοί Τον θεωρούσαν την
κεφαλή της οικογένειάς τους και ολόκληρο το Ισραήλ έγινε μια μεγάλη οικογένεια στην οποία
όλοι λάτρευαν τον Κύριο Ιεχωβά τους. Το Πνεύμα του Ιεχωβά εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς
και τους μιλούσε και εξέφερε τη φωνή Του προς αυτούς, και χρησιμοποιούσε μια στήλη
νεφέλης και ήχου για να καθοδηγήσει τη ζωή τους. Εκείνον τον καιρό, το Πνεύμα παρείχε την
καθοδήγησή Του απευθείας στο Ισραήλ, μιλώντας και απευθύνοντας τη φωνή Του προς τον
λαό, και οι άνθρωποι έβλεπαν τα σύννεφα και άκουγαν τη βροντή· αυτός ήταν ο τρόπος με
τον οποίο καθοδηγούσε τη ζωή τους για πολλές χιλιάδες χρόνια. Έτσι, μόνο ο λαός του Ισραήλ
λάτρευε ανέκαθεν τον Ιεχωβά. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά είναι ο Θεός τους
και ότι δεν είναι ο Θεός των Εθνικών. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη: ο Ιεχωβά, εξάλλου, είχε
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εργαστεί ανάμεσά τους για σχεδόν 4.000 χρόνια. Στη γη της Κίνας, μετά από ληθαργικό ύπνο
χιλιάδων ετών, μόλις τώρα έχουν κατορθώσει οι έκφυλοι να μάθουν ότι οι ουρανοί και η γη
και τα πάντα δεν σχηματίστηκαν φυσικά, αλλά έγιναν από τον Δημιουργό. Επειδή αυτό το
ευαγγέλιο προέρχεται από το εξωτερικό, εκείνα τα φεουδαρχικά, αντιδραστικά μυαλά
πιστεύουν ότι όλοι όσοι αποδέχονται αυτό το ευαγγέλιο είναι δόλιοι, είναι τα παλιόσκυλα που
έχουν προδώσει τον Βούδα, τον πρόγονό τους. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα φεουδαρχικά
μυαλά ρωτούν: «Πώς γίνεται οι Κινέζοι να πιστεύουν στον Θεό των ξένων; Δεν προδίδουν
τους προγόνους τους; Δεν διαπράττουν κακό;» Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει εδώ και
πολύ καιρό ότι ο Ιεχωβά είναι ο Θεός τους. Πάει καιρός που έχουν παραγκωνίσει τον
Δημιουργό στο πίσω μέρος του μυαλού τους και, αντ’ αυτού, πιστεύουν στην εξέλιξη, δηλαδή
ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τους πιθήκους και ότι ο φυσικός κόσμος προέκυψε με φυσικό
τρόπο. Πιστεύουν ότι όλη η καλή τροφή που απολαμβάνει η ανθρωπότητα παρέχεται από τη
φύση, ότι υπάρχει τάξη στη ζωή και τον θάνατο του ανθρώπου και ότι δεν υπάρχει κάποιος
Θεός που κυβερνά τα πάντα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί αθεϊστές που πιστεύουν ότι το
γεγονός ότι ο Θεός κυβερνά τα πάντα αποτελεί δεισιδαιμονία και δεν έχει επιστημονική βάση.
Μπορεί, όμως, η επιστήμη να αντικαταστήσει το έργο του Θεού; Μπορεί η επιστήμη να
κυβερνήσει την ανθρωπότητα; Η κήρυξη του ευαγγελίου σε μια χώρα που κυβερνάται από
τον αθεϊσμό δεν είναι εύκολη υπόθεση και συνεπάγεται μεγάλα εμπόδια. Σήμερα, δεν
υπάρχουν πολλοί που αντιτίθενται στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Όταν ήλθε ο Ιησούς για να κάνει το έργο Του, πολλοί άνθρωποι συνέκριναν το έργο Του
με το έργο του Ιεχωβά και, διαπιστώνοντας πως ήταν αντιφατικά, κάρφωσαν τον Ιησού στον
σταυρό. Γιατί δεν βρήκαν συνοχή στα έργα Τους; Αυτό συνέβη, εν μέρει, επειδή ο Ιησούς
επιτέλεσε νέο έργο και επειδή, προτού ξεκινήσει ο Ιησούς το έργο Του, κανείς δεν είχε γράψει
τη γενεαλογία Του. Αν την είχε γράψει κάποιος, τότε δεν θα συνέτρεχε λόγος ανησυχίας και
ποιος θα κάρφωνε τότε τον Ιησού στον σταυρό; Αν ο Ματθαίος είχε γράψει τη γενεαλογία του
Ιησού αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, τότε ο Ιησούς δεν θα είχε υποστεί τόσο μεγάλο διωγμό.
Έτσι δεν είναι; Μόλις οι άνθρωποι διάβαζαν τη γενεαλογία του Ιησού —ότι ήταν ο υιός του
Αβραάμ και η ρίζα του Δαβίδ— θα σταματούσαν να Τον διώκουν. Δεν είναι κρίμα ότι η
γενεαλογία Του γράφτηκε πολύ αργά; Και πόσο κρίμα είναι που η Βίβλος καταγράφει μόνο
δύο στάδια του έργου του Θεού: ένα στάδιο που ήταν το έργο της Εποχής του Νόμου και ένα
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στάδιο που ήταν το έργο της Εποχής της Χάριτος· ένα στάδιο που ήταν το έργο του Ιεχωβά
και ένα που ήταν το έργο του Ιησού. Πόσο καλύτερα θα ήταν αν ένας μεγάλος προφήτης είχε
προφητεύσει το σημερινό έργο. Θα υπήρχε μία επιπλέον ενότητα στη Βίβλο με τίτλο «Το έργο
των εσχάτων ημερών» —αυτό δεν θα ήταν πολύ καλύτερο; Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να
υποβάλλεται σε τόσο πολλές κακουχίες σήμερα; Έχετε αντιμετωπίσει τόσο πολλές δυσκολίες!
Αν κάποιοι αξίζουν να είναι μισητοί, αυτοί είναι ο Ησαΐας και ο Δανιήλ που δεν προφήτευσαν
το έργο των εσχάτων ημερών· και εάν πρέπει να κατηγορηθούν κάποιοι, αυτοί είναι οι
απόστολοι της Καινής Διαθήκης που δεν κατέγραψαν νωρίτερα τη γενεαλογία της δεύτερης
ενσάρκωσης του Θεού. Τι κρίμα! Πρέπει να ψάξετε παντού για αποδείξεις και, ακόμη κι αφού
βρείτε κάποια αποσπασματικά μικρά λόγια, και πάλι δεν μπορείτε να καταλάβετε αν
αποτελούν όντως απόδειξη. Μα πόσο ντροπιαστικό! Γιατί είναι ο Θεός τόσο μυστικοπαθής
στο έργο Του; Σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμη αδιάσειστες αποδείξεις, αλλά
δεν μπορούν και να το αρνηθούν. Τι θα πρέπει, λοιπόν, να κάνουν; Δεν μπορούν να
ακολουθήσουν με αποφασιστικότητα τον Θεό, αλλά ούτε μπορούν να προχωρήσουν προς τα
εμπρός με τέτοια αμφιβολία. Κι έτσι, πολλοί «ευφυείς και χαρισματικοί λόγιοι» υιοθετούν μια
στάση του τύπου «δοκιμάζουμε και βλέπουμε» όταν ακολουθούν τον Θεό. Αυτό απαιτεί
υπερβολικό κόπο! Δεν θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα αν ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο
Λουκάς και ο Ιωάννης ήταν σε θέση να προειπούν το μέλλον; Θα ήταν καλύτερο αν ο Ιωάννης
είχε δει την εσωτερική αλήθεια της ζωής στη βασιλεία —τι κρίμα που είδε μόνο οράματα και
δεν είδε πραγματικό, υλικό έργο στη γη. Μα τι κρίμα! Τι συμβαίνει με τον Θεό; Γιατί, αφού το
έργο Του πήγε τόσο καλά στο Ισραήλ, έχει έλθει τώρα στην Κίνα και γιατί έπρεπε να
ενσαρκωθεί, και να εργαστεί και να ζήσει προσωπικά ανάμεσα στους ανθρώπους; Ο Θεός δεν
σκέπτεται καθόλου τον άνθρωπο! Όχι μόνο δεν το είπε στους ανθρώπους εκ των προτέρων,
αλλά ξαφνικά έφερε την παίδευση και την κρίση Του. Πραγματικά, δεν βγάζει κανένα
απολύτως νόημα! Την πρώτη φορά που ενσαρκώθηκε ο Θεός, υπέστη πολλές κακουχίες
επειδή δεν είπε εκ των προτέρων στον άνθρωπο όλη την εσωτερική αλήθεια. Σίγουρα δεν
γίνεται να το έχει ξεχάσει αυτό, σωστά; Συνεπώς, γιατί δεν το λέει στον άνθρωπο ούτε αυτήν
τη φορά; Σήμερα, πόσο ατυχές είναι που υπάρχουν μόνο εξήντα έξι βιβλία στη Βίβλο. Πρέπει
να υπάρξει μόνο ένα ακόμα, που να προλέγει το έργο των εσχάτων ημερών! Δεν συμφωνείς;
Ούτε καν ο Ιεχωβά, ο Ησαΐας και ο Δαβίδ δεν ανέφεραν τίποτα για το σημερινό έργο. Ήταν
πολύ μακριά από το παρόν, καθώς το διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ εκείνων και του
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παρόντος υπερέβαινε τα 4.000 έτη. Ούτε και ο Ιησούς προείπε πλήρως το σημερινό έργο,
είπε μόνο ελάχιστα γι’ αυτό, και ο άνθρωπος και πάλι βρίσκει ανεπαρκή αποδεικτικά
στοιχεία. Εάν συγκρίνεις το έργο του σήμερα με το παρελθόν, πώς μπορούν τα δύο να
συνάδουν; Το στάδιο του έργου του Ιεχωβά απευθυνόταν στο Ισραήλ, οπότε αν το συγκρίνεις
με το έργο του σήμερα, θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ασυμφωνία· αυτά τα δύο απλώς δεν
μπορούν να συγκριθούν. Ούτε προέρχεσαι από το Ισραήλ, ούτε είσαι Εβραίος. Το επίπεδό σου
και όλα όσα σε χαρακτηρίζουν είναι ανεπαρκή —πώς μπορείς να συγκρίνεις τον εαυτό σου με
αυτούς; Είναι δυνατόν; Να ξέρεις ότι σήμερα είναι η Εποχή της Βασιλείας, και διαφέρει από
την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος. Εν πάση περιπτώσει, μην προσπαθήσεις να
εφαρμόσεις κάποιον τύπο. Ο Θεός δεν δύναται να βρεθεί σε τέτοιους τύπους.
Πώς ζούσε ο Ιησούς κατά τη διάρκεια των 29 ετών μετά τη γέννησή Του; Η Βίβλος δεν
καταγράφει τίποτε για την παιδική Του ηλικία και τα νεανικά Του χρόνια. Γνωρίζεις πώς
ήταν; Μήπως δεν είχε παιδική ή νεανική ηλικία, και όταν γεννήθηκε ήταν ήδη 30 ετών;
Γνωρίζεις ελάχιστα, γι’ αυτό μην είσαι τόσο απερίσκεπτος όταν εκφράζεις την άποψή σου.
Δεν σε ωφελεί σε τίποτα! Η Βίβλος καταγράφει μόνο ότι πριν από τα τριακοστά γενέθλια του
Ιησού, βαπτίστηκε και οδηγήθηκε στην έρημο από το Άγιο Πνεύμα για να υποβληθεί στον
πειρασμό του διαβόλου. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια καταγράφουν τα τριάμισι έτη του έργου
Του. Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή για την παιδική και τη νεανική ηλικία Του, αλλά αυτό
δεν αποδεικνύει ότι δεν είχε παιδική και νεανική ηλικία. Απλώς, στην αρχή, δεν επιτέλεσε
κανένα έργο και ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Θα μπορούσες, λοιπόν, να πεις ότι ο Ιησούς
είχε ζήσει επί 33 έτη χωρίς νεανική και παιδική ηλικία; Θα μπορούσε να είχε φθάσει ξαφνικά
στην ηλικία των 33,5 ετών; Όλα αυτά τα πράγματα που σκέφτεται γι’ Αυτόν ο άνθρωπος είναι
υπερφυσικά και μη ρεαλιστικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ενσαρκωμένος Θεός κατέχει
συνηθισμένη και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά όταν επιτελεί το έργο Του, το πράττει
άμεσα με την ατελή ανθρώπινη φύση και την απόλυτη θεϊκή φύση Του. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες για το σημερινό έργο, αλλά και για το έργο του
Ιησού. Αν και το έργο του Θεού διαφέρει τις δύο φορές που Αυτός ενσαρκώθηκε, η ουσία Του
δεν διαφέρει. Φυσικά, εάν διαβάσεις τα όσα καταγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια, οι
διαφορές είναι μεγάλες. Πώς μπορείς να επιστρέψεις στη ζωή του Ιησού κατά τη διάρκεια της
παιδικής και της νεανικής Του ηλικίας; Πώς μπορείς να κατανοήσεις την κανονική ανθρώπινη
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φύση του Ιησού; Ίσως να κατανοείς πολύ καλά την ανθρώπινη φύση του Θεού σήμερα, όμως
δεν έχεις συλλάβει καθόλου την ανθρώπινη φύση του Ιησού, πολύ λιγότερο δε, την έχεις
κατανοήσει. Αν δεν είχε καταγραφεί από τον Ματθαίο, δεν θα είχες καμία ιδέα για την
ανθρώπινη φύση του Ιησού. Ίσως, όταν σου πω τις ιστορίες του Ιησού κατά τη διάρκεια της
ζωής Του και σου πω για τις εσωτερικές αλήθειες της παιδικής και νεανικής ηλικίας του
Ιησού, να κουνήσεις το κεφάλι σου και να πεις: «Όχι! Δεν μπορεί να ήταν έτσι. Δεν μπορεί να
έχει καμία αδυναμία, πολύ λιγότερο δε, θα πρέπει να έχει ανθρώπινη φύση!» Μάλιστα, θα
φωνάξεις και θα κραυγάσεις. Ακριβώς επειδή δεν κατανοείς τον Ιησού, έχεις αντιλήψεις για
Μένα. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι πάρα πολύ θεϊκός, ότι δεν χαρακτηρίζεται από τίποτε το
σαρκικό. Αλλά τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Κανείς δεν θέλει να αψηφήσει, με τα λόγια του, την
αλήθεια των γεγονότων, διότι όταν μιλώ Εγώ, αυτά που λέω σχετίζονται με την αλήθεια. Δεν
είναι υποθέσεις, ούτε προφητείες. Να γνωρίζεις ότι ο Θεός μπορεί να ανέλθει σε μεγάλα ύψη
και, επιπλέον, μπορεί να κρυφτεί σε μεγάλα βάθη. Η διάνοιά σου δεν δύναται να Τον
συλλάβει, είναι ο Θεός όλων των πλασμάτων και όχι ένας προσωπικός Θεός Τον οποίο έχει
σκεφτεί κάποιο συγκεκριμένο άτομο.

Το όραμα του έργου του Θεού (3)
Η πρώτη ενσάρκωση του Θεού συνέβη μέσω της σύλληψης από το Άγιο Πνεύμα, και αυτό
σχετιζόταν με το έργο που σκόπευε να επιτελέσει. Η Εποχή της Χάριτος ξεκίνησε με το όνομα
του Ιησού. Όταν ξεκίνησε να εκτελεί τη διακονία Του ο Ιησούς, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να
γίνεται μάρτυρας του ονόματος του Ιησού, και το όνομα του Ιεχωβά δεν αναφερόταν πλέον.
Αντίθετα, το Άγιο Πνεύμα ανέλαβε το νέο έργο κυρίως υπό το όνομα του Ιησού. Όσοι
πίστευαν σε Αυτόν, κατέθεταν μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, και το έργο που επιτελούσαν
ήταν και αυτό για τον Ιησού Χριστό. Η ολοκλήρωση της Εποχής του Νόμου της Παλαιάς
Διαθήκης σήμαινε ότι το έργο που διεξήχθη κυρίως υπό το όνομα του Ιεχωβά είχε έλθει στο
τέλος του. Από εκεί και πέρα, το όνομα του Θεού δεν ήταν πλέον Ιεχωβά· τουναντίον,
ονομαζόταν Ιησούς, και στο εξής το Άγιο Πνεύμα ξεκίνησε το έργο κυρίως υπό το όνομα του
Ιησού. Συνεπώς, οι άνθρωποι που εξακολουθούν να τρώνε και πίνουν τα λόγια του Ιεχωβά
σήμερα και εξακολουθούν να κάνουν τα πάντα σύμφωνα με το έργο της Εποχής του Νόμου —
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δεν συμμορφώνεσαι άραγε τυφλά με τους κανόνες; Δεν είσαι προσκολλημένος στο παρελθόν;
Γνωρίζετε πλέον ότι οι έσχατες ημέρες έχουν φτάσει. Άραγε, όταν έλθει ο Ιησούς, θα
εξακολουθεί να ονομάζεται Ιησούς; Ο Ιεχωβά είπε στον λαό του Ισραήλ ότι θα ερχόταν ένας
Μεσσίας, αλλά όταν όντως ήλθε, δεν ονομαζόταν Μεσσίας αλλά Ιησούς. Ο Ιησούς είπε ότι θα
ερχόταν και πάλι και ότι θα κατέφτανε όπως είχε φύγει. Αυτά ήταν τα λόγια του Ιησού, αλλά
εσύ είδες με ποιον τρόπο έφυγε ο Ιησούς; Ο Ιησούς έφυγε πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, αλλά
θα επιστρέψει άραγε προσωπικά μεταξύ των ανθρώπων πάνω σε ένα λευκό σύννεφο; Εάν
ίσχυε αυτό, δεν θα ονομαζόταν ακόμα Ιησούς; Όταν έλθει και πάλι ο Ιησούς, η εποχή θα έχει
ήδη αλλάξει, άρα θα μπορούσε να ονομάζεται ακόμα Ιησούς; Άραγε ο Θεός μπορεί να είναι
γνωστός μόνο με το όνομα του Ιησού; Δεν μπορεί να προσφωνείται με ένα νέο όνομα σε μια
νέα εποχή; Μπορεί η εικόνα ενός ατόμου και ένα συγκεκριμένο όνομα να αντιπροσωπεύουν
τον Θεό στην ολότητά Του; Σε κάθε εποχή, ο Θεός επιτελεί νέο έργο και αποκαλείται με νέο
όνομα· πώς θα μπορούσε να επιτελεί το ίδιο έργο σε διαφορετικές εποχές; Πώς θα μπορούσε
να μένει προσκολλημένος στα παλιά; Το όνομα του Ιησού ελήφθη για χάρη του έργου της
λύτρωσης, άρα θα εξακολουθεί να αποκαλείται με το ίδιο όνομα όταν επιστρέψει κατά τις
έσχατες ημέρες; Θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της λύτρωσης; Πώς γίνεται ο Ιεχωβά και ο
Ιησούς να είναι ένα, αλλά να αποκαλούνται με διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εποχές;
Δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η εποχή του έργου Τους είναι διαφορετική; Θα μπορούσε ένα
και μόνο όνομα να αντιπροσωπεύει τον Θεό στην ολότητά Του; Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο
Θεός πρέπει να αποκαλείται με διαφορετικό όνομα σε διαφορετική εποχή και πρέπει να
χρησιμοποιεί το όνομα για να αλλάξει την εκάστοτε εποχή και να την αντιπροσωπεύσει. Διότι
κανένα όνομα δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πλήρως τον ίδιο τον Θεό και κάθε όνομα μπορεί
να αντιπροσωπεύει μόνο τη χρονική διάσταση της διάθεσης του Θεού σε μια δεδομένη εποχή.
Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να αντιπροσωπεύει το έργο Του. Ως εκ τούτου, ο Θεός
μπορεί να επιλέγει όποιο όνομα ταιριάζει με τη διάθεσή Του ώστε να αντιπροσωπεύει
ολόκληρη την εποχή. Ανεξάρτητα από το αν είναι η εποχή του Ιεχωβά ή η εποχή του Ιησού,
κάθε εποχή αντιπροσωπεύεται από ένα όνομα. Στο τέλος της Εποχής της Χάριτος, έχει φτάσει
η έσχατη εποχή και ο Ιησούς έχει ήδη έλθει. Πώς θα μπορούσε να ονομάζεται ακόμα Ιησούς;
Πώς θα μπορούσε να έχει ακόμα τη μορφή του Ιησού μεταξύ των ανθρώπων; Έχεις
λησμονήσει ότι ο Ιησούς δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η εικόνα ενός Ναζωραίου; Έχεις
λησμονήσει ότι ο Ιησούς ήταν μόνο ο Λυτρωτής της ανθρωπότητας; Πώς θα μπορούσε να
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αναλάβει το έργο της κατάκτησης και της τελείωσης του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες;
Ο Ιησούς έφυγε πάνω σε ένα λευκό σύννεφο —αυτό είναι γεγονός— αλλά πώς θα μπορούσε
να επιστρέψει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο μεταξύ των ανθρώπων και να εξακολουθεί να
ονομάζεται Ιησούς; Αν πράγματι κατέφθανε πάνω σε ένα σύννεφο, πώς θα μπορούσε ο
άνθρωπος να μην Τον αναγνωρίσει; Δεν θα Τον αναγνώριζαν οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο;
Σε αυτήν την περίπτωση, ο Θεός δεν θα ήταν μόνο ο Ιησούς; Σε αυτήν την περίπτωση, η
εικόνα του Θεού θα είχε την όψη ενός Εβραίου και θα ήταν, επιπλέον, πάντα απαράλλαχτη. Ο
Ιησούς είπε ότι θα κατέφθανε όπως είχε φύγει, αλλά γνωρίζεις το αληθινό νόημα των λόγων
Του; Μήπως τα είπε σε αυτήν την ομάδα που απαρτίζεται από εσάς; Το μόνο που γνωρίζεις
είναι ότι θα καταφτάσει όπως έφυγε, πάνω σε ένα σύννεφο, αλλά γνωρίζεις πώς ακριβώς
επιτελεί το έργο Του ο ίδιος ο Θεός; Εάν ήσουν πραγματικά σε θέση να δεις, τότε πώς
εξηγούνται τα λόγια που εξέφερε ο Ιησούς; Είπε: Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου τις έσχατες
ημέρες, ο ίδιος δεν θα το γνωρίζει, οι άγγελοι δεν θα το γνωρίζουν, οι αγγελιοφόροι στον
ουρανό δεν θα το γνωρίζουν και ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν θα το γνωρίζει. Μόνο ο Πατήρ
θα το γνωρίζει, τουτέστιν θα το γνωρίζει μόνο το Πνεύμα. Ούτε ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου
δεν το γνωρίζει, όμως εσύ είσαι σε θέση να βλέπεις και να γνωρίζεις; Εάν ήσουν ικανός να
γνωρίζεις και να βλέπεις ιδίοις όμμασι, τότε δεν θα είχαν ειπωθεί μάταια αυτά τα λόγια; Και τι
είπε ο Ιησούς τον καιρό εκείνο; «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει,
ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος· και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω
θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. […] Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι,
διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Όταν έλθει εκείνη η
ημέρα, ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου δεν θα το γνωρίζει. Ο Υιός του ανθρώπου αναφέρεται
στην ενσαρκωμένη σάρκα του Θεού, έναν κανονικό και συνηθισμένο άνθρωπο. Ακόμη και ο
ίδιος ο Υιός του ανθρώπου δεν το γνωρίζει, άρα πώς θα μπορούσες να το γνωρίζεις εσύ; Ο
Ιησούς είπε ότι θα κατέφτανε όπως είχε φύγει. Το πότε θα καταφτάσει δεν το γνωρίζει ούτε ο
ίδιος, άρα μπορεί να σε ενημερώσει εκ των προτέρων; Είσαι σε θέση να δεις την άφιξή Του;
Δεν είναι αυτό αστείο; Κάθε φορά που έρχεται ο Θεός στη γη, αλλάζει το όνομά Του, το φύλο
Του, την εικόνα Του και το έργο Του. Δεν επαναλαμβάνει το έργο Του. Είναι ένας Θεός που
είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός. Την προηγούμενη φορά που ήλθε, ονομαζόταν Ιησούς.
Μπορεί κι αυτήν τη φορά, όταν θα έλθει ξανά, να ονομάζεται και πάλι Ιησούς; Την
προηγούμενη φορά που ήλθε, ήταν άντρας. Μπορεί να είναι και πάλι άντρας αυτήν τη φορά;
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Το έργο Του, όταν ήλθε κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ήταν να καρφωθεί στον
σταυρό. Όταν έλθει ξανά, μπορεί να λυτρώσει και πάλι την ανθρωπότητα από την αμαρτία;
Μπορεί να σταυρωθεί ξανά; Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα επαναλάμβανε το έργο Του; Δεν
ήξερες ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός; Κάποιοι λένε ότι ο Θεός είναι
αμετάβλητος. Αυτό είναι σωστό, αλλά αναφέρεται στην αμεταβλητότητα της διάθεσης του
Θεού και της ουσίας Του. Οι αλλαγές στο όνομα και στο έργο Του δεν αποδεικνύουν ότι η
ουσία Του έχει αλλάξει· με άλλα λόγια, ο Θεός θα είναι πάντα ο Θεός, και αυτό δεν θα αλλάξει
ποτέ. Εάν λες ότι το έργο του Θεού είναι αμετάβλητο, τότε θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει
το σχέδιο διαχείρισής Του που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη; Γνωρίζεις μόνο ότι ο Θεός είναι
αιώνια αμετάβλητος, αλλά γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός; Εάν το
έργο του Θεού είναι αμετάβλητο, τότε θα μπορούσε Εκείνος να έχει καθοδηγήσει την
ανθρωπότητα καθ’ όλη τη διαδρομή έως σήμερα; Εάν ο Θεός είναι αμετάβλητος, τότε για
ποιον λόγο έχει ήδη επιτελέσει το έργο δύο εποχών; Το έργο Του δεν παύει ποτέ να
προχωράει προς τα εμπρός, δηλαδή η διάθεσή Του αποκαλύπτεται σταδιακά στον άνθρωπο,
και αυτό που αποκαλύπτεται είναι η έμφυτη διάθεσή Του. Στην αρχή, η διάθεση του Θεού
ήταν κρυμμένη από τον άνθρωπο, Εκείνος ποτέ δεν αποκάλυψε ανοιχτά τη διάθεσή Του στον
άνθρωπο και ο άνθρωπος απλώς δεν γνώριζε γι’ Αυτόν. Εξαιτίας αυτού, χρησιμοποιεί το έργο
Του για να αποκαλύψει σταδιακά τη διάθεσή Του στον άνθρωπο, αλλά το να εργάζεται κατ’
αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει ότι η διάθεση του Θεού αλλάζει ανά εποχή. Δεν αληθεύει ότι η
διάθεση του Θεού αλλάζει διαρκώς επειδή το θέλημά Του αλλάζει συνεχώς. Αντιθέτως, επειδή
οι εποχές του έργου Του είναι διαφορετικές, ο Θεός παίρνει όλη την έμφυτη διάθεσή Του και,
βήμα προς βήμα, την αποκαλύπτει στον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να Τον
γνωρίσει. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει σε καμία περίπτωση ότι ο Θεός δεν έχει αρχικά
ιδιαίτερη διάθεση ή ότι η διάθεσή Του έχει αλλάξει σταδιακά με το πέρασμα των εποχών —
μια τέτοια κατανόηση θα ήταν εσφαλμένη. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο την έμφυτη
και ιδιαίτερη διάθεσή Του —αυτό που Αυτός είναι— σύμφωνα με το πέρασμα των εποχών· το
έργο μίας μόνο εποχής δεν μπορεί να εκφράσει ολόκληρη τη διάθεση του Θεού. Συνεπώς, η
φράση «ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός» αναφέρεται στο έργο Του και η φράση «ο
Θεός είναι αμετάβλητος» αναφέρεται σε αυτό που ο Θεός έχει και είναι εγγενώς. Όπως και να
’χει, δεν μπορείς να βασίσεις το έργο έξι χιλιάδων ετών σε ένα μόνο σημείο ούτε να το
περιορίσεις με νεκρές λέξεις. Αυτή είναι η ανοησία του ανθρώπου. Ο Θεός δεν είναι τόσο
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απλός όσο φαντάζεται ο άνθρωπος και το έργο Του δεν μπορεί να μένει στάσιμο σε μία μόνο
εποχή. Το όνομα Ιεχωβά, παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να πρεσβεύει αιωνίως το όνομα
του Θεού. Ο Θεός μπορεί να επιτελεί το έργο Του και υπό το όνομα του Ιησού. Αυτό είναι ένα
σημάδι ότι το έργο του Θεού κινείται πάντα προς τα εμπρός.
Ο Θεός είναι πάντα Θεός και δεν θα γίνει ποτέ Σατανάς. Ο Σατανάς είναι πάντα Σατανάς
και δεν θα γίνει ποτέ Θεός. Η σοφία του Θεού, η θαυμασιότητα του Θεού, η δικαιοσύνη του
Θεού και η μεγαλοπρέπεια του Θεού δεν θα αλλάξουν ποτέ. Η ουσία Του και αυτό που έχει
και είναι δεν θα αλλάξουν ποτέ. Το έργο Του, ωστόσο, προχωρεί πάντα προς τα εμπρός,
φτάνει συνεχώς σε όλο και μεγαλύτερο βάθος, διότι Αυτός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός.
Σε κάθε εποχή ο Θεός υιοθετεί ένα νέο όνομα, σε κάθε εποχή επιτελεί νέο έργο και σε κάθε
εποχή επιτρέπει στα δημιουργήματά Του να βλέπουν το νέο Του θέλημα και τη νέα Του
διάθεση. Εάν, σε μια νέα εποχή, οι άνθρωποι δεν κατάφερναν να δουν την έκφραση της νέας
διάθεσης του Θεού, δεν θα Τον κάρφωναν στον σταυρό για πάντα; Και αν το έκαναν αυτό,
δεν θα όριζαν τον Θεό; Αν ο Θεός ενσαρκωνόταν μόνο ως άντρας, οι άνθρωποι θα Τον όριζαν
ως άντρα, ως τον Θεό των αντρών, και δεν θα πίστευαν ποτέ ότι είναι ο Θεός των γυναικών.
Οι άντρες θα θεωρούσαν τότε ότι ο Θεός ανήκει στο αρσενικό φύλο, ότι ο Θεός είναι η κεφαλή
των αντρών —αλλά τι θα γινόταν τότε με τις γυναίκες; Αυτό είναι άδικο. Δεν συνιστά
μεροληπτική μεταχείριση; Αν ίσχυε αυτό, τότε όλοι εκείνοι που έσωσε ο Θεός θα ήταν άντρες
σαν κι Αυτόν, και δεν θα μπορούσε να σωθεί ούτε μία γυναίκα. Όταν ο Θεός δημιούργησε την
ανθρωπότητα, δημιούργησε τον Αδάμ και δημιούργησε και την Εύα. Δεν δημιούργησε μόνο
τον Αδάμ, αλλά ποίησε και τον άντρα και τη γυναίκα κατ’ εικόνα Του. Ο Θεός δεν είναι μόνο ο
Θεός των αντρών —είναι και ο Θεός των γυναικών. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός
εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο του έργου. Θα αποκαλύψει ακόμη περισσότερα στοιχεία της
διάθεσής Του, και δεν θα υπάρχει η ευσπλαχνία και η αγάπη της εποχής του Ιησού.
Δεδομένου ότι έχει αναλάβει νέο έργο, αυτό το νέο έργο θα συνοδεύεται από μια νέα διάθεση.
Έτσι, εάν το έργο αυτό επιτελούνταν από το Πνεύμα —αν δεν ενσαρκωνόταν ο Θεός και, αντ’
αυτού, το Πνεύμα μιλούσε απευθείας μέσω βροντής ώστε ο άνθρωπος να μην είχε τρόπο να
έρθει σε επαφή μαζί Του, θα μπορούσε ο άνθρωπος να γνωρίσει τη διάθεσή Του; Εάν το έργο
επιτελείτο αποκλειστικά από το Πνεύμα, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε τρόπο να καταφέρει να
γνωρίσει τη διάθεση του Θεού. Οι άνθρωποι μπορούν να δουν τη διάθεση του Θεού ιδίοις
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όμμασι μόνο όταν Εκείνος ενσαρκώνεται, όταν ο Λόγος ενσαρκώνεται και Εκείνος εκφράζει
ολόκληρη τη διάθεσή Του μέσω της σάρκας. Ο Θεός ζει πραγματικά και αληθινά μεταξύ των
ανθρώπων. Είναι απτός· ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να έλθει σε επαφή με τη διάθεσή
Του, να έλθει σε επαφή με αυτό που Αυτός έχει και είναι. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο
άνθρωπος να Τον γνωρίσει πραγματικά. Παράλληλα, ο Θεός έχει ολοκληρώσει επίσης το έργο
στο οποίο «ο Θεός είναι ο Θεός των αντρών και ο Θεός των γυναικών», και έχει ολοκληρώσει
το συνολικό Του έργο στη σάρκα. Δεν αντιγράφει το έργο σε καμία εποχή. Εφόσον έχουν
καταφτάσει οι έσχατες ημέρες, Εκείνος θα επιτελέσει το έργο που επιτελεί κατά τις έσχατες
ημέρες και θα αποκαλύψει ολόκληρη τη διάθεση που έχει κατά τις έσχατες ημέρες. Όσον
αφορά τις έσχατες ημέρες, αναφέρονται σε μια ξεχωριστή εποχή, σε μια εποχή στην οποία ο
Ιησούς είπε ότι σίγουρα θα αντιμετωπίσετε καταστροφές, όπως και σεισμούς, λιμούς και
επιδημίες, γεγονός που θα αποδείξει ότι πρόκειται για μια νέα εποχή και ότι δεν είναι πια η
παλαιά Εποχή της Χάριτος. Αν υποτεθεί, όπως λένε οι άνθρωποι, ότι ο Θεός είναι πάντα
αμετάβλητος, ότι η διάθεσή Του είναι πάντα συμπονετική και στοργική, ότι Εκείνος αγαπά
τον άνθρωπο όπως αγαπά τον εαυτό Του, ότι προσφέρει σωτηρία σε κάθε άνθρωπο και ότι
ποτέ δεν μισεί τον άνθρωπο, θα μπορούσε να φτάσει ποτέ το έργο Του στο τέλος του; Όταν
ήλθε και σταυρώθηκε ο Ιησούς, θυσιάζοντας τον εαυτό Του για όλους τους αμαρτωλούς και
προσφέροντας τον εαυτό Του στον βωμό, είχε ήδη ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης και
είχε φέρει την Εποχή της Χάριτος στο τέλος της. Ποιο θα ήταν, λοιπόν, το νόημα της
επανάληψης του έργου εκείνης της εποχής κατά τις έσχατες ημέρες; Η επανάληψη των ίδιων
πραγμάτων δεν θα συνιστούσε άρνηση του έργου του Ιησού; Αν ο Θεός δεν επιτελούσε το
έργο της σταύρωσης όταν ερχόταν κατά το στάδιο αυτό, αλλά παρέμενε στοργικός και
συμπονετικός, τότε θα ήταν σε θέση να φέρει την εποχή στο τέλος της; Θα μπορούσε ένας
στοργικός και συμπονετικός Θεός να φέρει την εποχή στο τέλος της; Στο τελικό έργο Του που
αφορά την ολοκλήρωση της εποχής, η διάθεση του Θεού χαρακτηρίζεται από παίδευση και
κρίση, κατά την οποία αποκαλύπτει όλα όσα είναι άδικα προκειμένου να κρίνει δημοσίως
όλους τους λαούς και να οδηγήσει στην τελείωση όσους Τον αγαπούν με ειλικρινή καρδιά.
Μόνο μια τέτοια διάθεση μπορεί να φέρει την εποχή στο τέλος της. Οι έσχατες ημέρες έχουν
ήδη καταφτάσει. Τα πάντα στην κτίση θα διαχωριστούν σύμφωνα με το είδος τους και θα
χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τη φύση τους. Αυτή είναι η στιγμή που ο
Θεός αποκαλύπτει την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας. Εάν οι άνθρωποι δεν
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υποβληθούν σε παίδευση και κρίση, τότε δεν θα υπάρχει τρόπος να εκτεθεί η ανυπακοή και η
αδικία τους. Μόνο μέσω παίδευσης και κρίσης μπορεί να αποκαλυφθεί η έκβαση όλης της
κτίσης. Ο άνθρωπος δείχνει το αληθινό του πρόσωπο μόνο όταν παιδεύεται και κρίνεται. Το
κακό θα ταξινομηθεί με το κακό, το καλό με το καλό και όλοι οι άνθρωποι θα διαχωριστούν
σύμφωνα με το είδος τους. Μέσω της παίδευσης και της κρίσης θα αποκαλυφθεί η έκβαση
όλης της κτίσης, έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι κακοί και να ανταμειφθούν οι καλοί, και όλοι οι
άνθρωποι να υπαχθούν στο κράτος του Θεού. Όλο αυτό το έργο πρέπει να επιτευχθεί μέσω
της δίκαιης παίδευσης και κρίσης. Επειδή η διαφθορά του ανθρώπου έχει φτάσει στο
αποκορύφωμά της και η ανυπακοή του γίνεται όλο και πιο έντονη, μόνο η δίκαιη διάθεση του
Θεού —μια διάθεση η οποία συνίσταται κυρίως από παίδευση και κρίση και αποκαλύπτεται
κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών— μπορεί να μεταμορφώσει και να ολοκληρώσει
πλήρως τον άνθρωπο. Μόνο αυτή η διάθεση μπορεί να εκθέσει το κακό και, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, να τιμωρήσει αυστηρά όλους τους άδικους. Επομένως, μια τέτοια διάθεση έχει εποχική
σημασία, και η αποκάλυψη και η έκθεση της διάθεσής Του εκδηλώνονται χάριν του έργου
κάθε νέας εποχής. Δεν ισχύει ότι ο Θεός αποκαλύπτει τη διάθεσή Του αυθαίρετα και άνευ
σημασίας. Αν υποτεθεί ότι, αποκαλύπτοντας την έκβαση του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των
εσχάτων ημερών, ο Θεός παραχωρούσε και πάλι στον άνθρωπο απεριόριστη ευσπλαχνία και
αγάπη και συνέχιζε να είναι στοργικός απέναντί του, χωρίς να υποβάλλει τον άνθρωπο σε
δίκαιη κρίση, αλλά, αντιθέτως, δείχνοντάς του ανοχή, υπομονή και συγχώρεση, και δίνοντάς
του άφεση αμαρτιών όσο σοβαρές κι αν ήταν οι αμαρτίες του, χωρίς ίχνος δίκαιης κρίσης,
τότε πότε θα ολοκληρωνόταν όλη η διαχείριση του Θεού; Πότε θα μπορούσε μια τέτοια
διάθεση να οδηγήσει τους ανθρώπους στον κατάλληλο προορισμό της ανθρωπότητας; Πάρε
για παράδειγμα έναν δικαστή που είναι μονίμως στοργικός, έναν δικαστή με καλοσυνάτο
πρόσωπο και τρυφερή καρδιά. Αγαπά τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τα εγκλήματα που
μπορεί να έχουν διαπράξει και είναι στοργικός και επιεικής μαζί τους, όποιοι κι αν είναι. Σε
αυτήν την περίπτωση, πότε θα μπορέσει να καταλήξει σε μια δίκαιη ετυμηγορία; Κατά τη
διάρκεια των εσχάτων ημερών, μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να διαχωρίσει τους ανθρώπους
σύμφωνα με το είδος τους και να φέρει τον άνθρωπο σε μια νέα σφαίρα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ολόκληρη η εποχή φτάνει στο τέλος της μέσω της δίκαιης διάθεσης της κρίσης και της
παίδευσης του Θεού.
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Το έργο του Θεού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχείρισής Του είναι απόλυτα σαφές: Η
Εποχή της Χάριτος είναι η Εποχή της Χάριτος και οι έσχατες ημέρες είναι οι έσχατες ημέρες.
Υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ κάθε εποχής, διότι σε κάθε εποχή ο Θεός επιτελεί έργο
που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη εποχή. Προκειμένου να επιτελεστεί το έργο των
εσχάτων ημερών, πρέπει να υπάρξει κάψιμο, κρίση, παίδευση, οργή και καταστροφή για να
φτάσει η εποχή στο τέλος της. Οι έσχατες ημέρες αναφέρονται στην τελική εποχή. Κατά τη
διάρκεια της τελικής εποχής, δεν θα φέρει ο Θεός την εποχή στο τέλος της; Για να φέρει την
εποχή στο τέλος της, ο Θεός πρέπει να φέρει μαζί Του παίδευση και κρίση. Μόνο κατ’ αυτόν
τον τρόπο μπορεί να φέρει την εποχή στο τέλος της. Ο σκοπός του Ιησού ήταν να μπορέσει ο
άνθρωπος να συνεχίσει να επιβιώνει, να παραμείνει ζωντανός και να μπορέσει να ζήσει
καλύτερα. Έσωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία ώστε να σταματήσει την κάθοδό του στην
ακολασία και να μη ζει πλέον στον Άδη και την κόλαση, και σώζοντας τον άνθρωπο από τον
Άδη και την κόλαση, ο Ιησούς τού έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει. Τώρα έχουν
καταφτάσει οι έσχατες ημέρες. Ο Θεός θα εξοντώσει τον άνθρωπο και θα καταστρέψει
ολοσχερώς την ανθρώπινη φυλή, δηλαδή θα μεταμορφώσει την παρακοή της ανθρωπότητας.
Για τον λόγο αυτό, θα ήταν αδύνατο ο Θεός —με τη συμπονετική και στοργική διάθεση του
παρελθόντος— να τερματίσει την εποχή ή να υλοποιήσει το σχέδιο διαχείρισής Του που
αριθμεί έξι χιλιάδες έτη. Κάθε εποχή παρουσιάζει μια ειδική αντιπροσώπευση της διάθεσης
του Θεού και κάθε εποχή περιέχει το έργο που θα πρέπει να επιτελέσει ο Θεός. Συνεπώς, το
έργο που επιτελεί ο ίδιος ο Θεός σε κάθε εποχή περιέχει την έκφραση της αληθινής Του
διάθεσης, και τόσο το όνομά Του όσο και το έργο που επιτελεί αλλάζουν μαζί με την εποχή —
είναι όλα νέα. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, το έργο της καθοδήγησης της
ανθρωπότητας επιτελείτο υπό το όνομα του Ιεχωβά, και το πρώτο στάδιο του έργου ξεκίνησε
επί γης. Σε αυτό το στάδιο, το έργο συνίστατο στην οικοδόμηση του ναού και του βωμού, και
στο να χρησιμοποιήσει τον νόμο για να καθοδηγήσει τον λαό του Ισραήλ και να εργαστεί
μεταξύ του. Καθοδηγώντας τον λαό του Ισραήλ, εγκαινίασε τη βάση για το έργο Του επί γης.
Από τη βάση αυτή, επέκτεινε το έργο Του πέρα από το Ισραήλ, δηλαδή, ξεκινώντας από το
Ισραήλ, επέκτεινε το έργο Του έξωθεν, κι έτσι οι μετέπειτα γενιές κατάφεραν σταδιακά να
γνωρίσουν ότι ο Ιεχωβά ήταν ο Θεός και ότι ο Ιεχωβά ήταν Εκείνος που δημιούργησε τους
ουρανούς και τη γη και τα πάντα, καθώς και ότι ο Ιεχωβά ήταν Εκείνος που δημιούργησε όλα
τα πλάσματα. Διέδωσε το έργο Του μέσω του λαού του Ισραήλ έξωθεν και πέρα από αυτόν. Η
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γη του Ισραήλ ήταν ο πρώτος άγιος τόπος του έργου του Ιεχωβά επί γης και η γη του Ισραήλ
ήταν ο τόπος όπου πήγε για πρώτη φορά ο Θεός να εργαστεί επί γης. Αυτό ήταν το έργο της
Εποχής του Νόμου. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο Ιησούς ήταν ο Θεός που
έσωσε τον άνθρωπο. Αυτό που Εκείνος είχε και ήταν, ήταν χάρη, αγάπη, ευσπλαχνία,
μακροθυμία, υπομονή, ταπεινοφροσύνη, φροντίδα και ανοχή, κι έτσι μεγάλο μέρος του έργου
που επιτέλεσε ήταν προς χάριν της λύτρωσης του ανθρώπου. Η διάθεσή Του ήταν μια
διάθεση ευσπλαχνίας και αγάπης, και επειδή ήταν συμπονετικός και στοργικός, έπρεπε να
καρφωθεί στον σταυρό για τον άνθρωπο προκειμένου να δείξει ότι ο Θεός αγαπούσε τον
άνθρωπο όπως τον εαυτό Του, σε τέτοιο βαθμό που προσφέρθηκε ο ίδιος στην ολότητά Του.
Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, το όνομα του Θεού ήταν Ιησούς, δηλαδή ο Θεός
ήταν ο Θεός που έσωσε τον άνθρωπο και ήταν ένας συμπονετικός και στοργικός Θεός. Ο Θεός
ήταν μαζί με τον άνθρωπο. Η αγάπη Του, η ευσπλαχνία Του και η σωτηρία Του συνόδευαν
κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως. Μόνο με την αποδοχή του ονόματος του Ιησού και της
παρουσίας Του ήταν ο άνθρωπος σε θέση να κερδίσει γαλήνη και χαρά, να λάβει την ευλογία
Του, τις τεράστιες και πολυάριθμες χάρες Του και τη σωτηρία Του. Μέσω της σταύρωσης του
Ιησού, όλοι όσοι τον ακολουθούσαν έλαβαν σωτηρία και συγχώρεση αμαρτιών. Κατά τη
διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, το όνομα του Θεού ήταν Ιησούς. Με άλλα λόγια, το έργο
της Εποχής της Χάριτος επιτελείτο κυρίως υπό το όνομα του Ιησού. Κατά τη διάρκεια της
Εποχής της Χάριτος, ο Θεός αποκαλείτο Ιησούς. Ανέλαβε ένα στάδιο νέου έργου πέραν της
Παλαιάς Διαθήκης, και το έργο Του έληξε με τη σταύρωση. Αυτό ήταν ολόκληρο το έργο Του.
Επομένως, κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, το όνομα του Θεού ήταν Ιεχωβά, και την
Εποχή της Χάριτος το όνομα του Ιησού εκπροσωπούσε τον Θεό. Κατά τη διάρκεια των
εσχάτων ημερών, το όνομά Του είναι Παντοδύναμος Θεός —ο Παντοδύναμος, ο οποίος
χρησιμοποιεί τη δύναμή Του για να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, να κατακτήσει τον άνθρωπο
και να κερδίσει τον άνθρωπο και, εν τέλει, να φέρει την εποχή στο τέλος της. Σε κάθε εποχή,
σε κάθε στάδιο του έργου Του, η διάθεση του Θεού είναι εμφανής.
Στην αρχή, η καθοδήγηση του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου της
Παλαιάς Διαθήκης ήταν σαν να καθοδηγεί κανείς τη ζωή ενός παιδιού. Η πρώιμη
ανθρωπότητα είχε μόλις γεννηθεί από τον Ιεχωβά· ήταν οι Ισραηλίτες. Δεν κατανοούσαν ούτε
πώς να σέβονται τον Θεό ούτε πώς να ζουν στη γη. Με άλλα λόγια, ο Ιεχωβά δημιούργησε την
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ανθρωπότητα, δηλαδή δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά δεν τους έδωσε την
ικανότητα να κατανοούν πώς να σέβονται τον Ιεχωβά ή πώς να τηρούν τους νόμους του
Ιεχωβά επί γης. Χωρίς την άμεση καθοδήγηση του Ιεχωβά, κανείς δεν μπορούσε να το
γνωρίζει αυτό άμεσα, διότι στην αρχή ο άνθρωπος δεν κατείχε τέτοιες ικανότητες. Ο
άνθρωπος γνώριζε μόνο ότι ο Ιεχωβά ήταν ο Θεός, αλλά όσο για το πώς έπρεπε να Τον
σέβεται, ποιου είδους συμπεριφορά μπορούσε να θεωρείται σεβασμός σε Αυτόν, με τι είδους
σκεπτικό έπρεπε κανείς να Τον σέβεται ή τι έπρεπε να Του προσφέρει σε ένδειξη του
σεβασμού του γι’ Αυτόν, ο άνθρωπος δεν είχε καμία απολύτως ιδέα. Ο άνθρωπος γνώριζε
μόνο πώς να απολαμβάνει όσα μπορούσε να απολαύσει μεταξύ όλων των πραγμάτων που
δημιούργησε ο Ιεχωβά, αλλά όσον αφορά το τι είδους ζωή στη γη άξιζε σε ένα πλάσμα του
Θεού, δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Χωρίς κάποιον να της δίνει οδηγίες, χωρίς κάποιον να την
καθοδηγεί προσωπικά, αυτή η ανθρωπότητα δεν θα είχε διάγει ποτέ μια ζωή που να αρμόζει
στην ανθρωπότητα και απλώς θα κρατιόταν στα κρυφά αιχμάλωτη από τον Σατανά. Ο Ιεχωβά
δημιούργησε την ανθρωπότητα, τουτέστιν δημιούργησε τους προγόνους της ανθρωπότητας,
την Εύα και τον Αδάμ, αλλά δεν τους έδωσε περαιτέρω νοημοσύνη ή σοφία. Αν και ζούσαν
ήδη στη γη, δεν κατανοούσαν σχεδόν τίποτα. Επομένως, το έργο του Ιεχωβά όσον αφορά τη
δημιουργία της ανθρωπότητας είχε τελειώσει μόνο κατά το ήμισυ και απείχε πολύ από την
ολοκλήρωσή του. Είχε σχηματίσει μόνο ένα πρότυπο ανθρώπου από πηλό και του είχε
εμφυσήσει την πνοή Του, χωρίς όμως να χαρίσει στον άνθρωπο επαρκή βούληση για να Τον
σέβεται. Στην αρχή, ο άνθρωπος δεν προτίθετο να Τον σέβεται ούτε να έχει φόβο Θεού. Ο
άνθρωπος ήξερε μόνο πώς να ακούει τα λόγια Του, αλλά αγνοούσε τη βασική γνώση για τη
ζωή στη γη και τους κανονικούς κανόνες της ανθρώπινης ζωής. Επομένως, παρόλο που ο
Ιεχωβά δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα και ολοκλήρωσε το έργο των επτά ημερών, δεν
ολοκλήρωσε επ’ ουδενί τη δημιουργία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος δεν ήταν παρά μόνο
ένα περίβλημα και δεν είχε την πραγματικότητα του να είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος γνώριζε
μόνο ότι ο Ιεχωβά ήταν Εκείνος που είχε δημιουργήσει την ανθρωπότητα, αλλά δεν είχε την
παραμικρή ιδέα για το πώς να συμμορφώνεται με τα λόγια ή τους νόμους του Ιεχωβά.
Συνεπώς, μετά τη δημιουργία της ανθρωπότητας, το έργο του Ιεχωβά απείχε πολύ από την
ολοκλήρωσή του. Εκείνος έπρεπε ακόμα να καθοδηγήσει πλήρως τους ανθρώπους να έρθουν
ενώπιόν Του, έτσι ώστε να μπορούσαν να ζήσουν μαζί στη γη και να Τον σέβονται, και έτσι
ώστε να μπορούσαν, με την καθοδήγησή Του, να εισέλθουν στον σωστό δρόμο μιας κανονικής
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ανθρώπινης ζωής στη γη. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε πλήρως το έργο που
διεξήχθη κυρίως υπό το όνομα του Ιεχωβά. Δηλαδή, μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο ήλθε εις πέρας
το έργο της δημιουργίας του κόσμου από τον Ιεχωβά. Έτσι λοιπόν, έχοντας δημιουργήσει την
ανθρωπότητα, έπρεπε να καθοδηγήσει τη ζωή των ανθρώπων στη γη για αρκετές χιλιάδες
χρόνια, ώστε να μπορούσαν οι άνθρωποι να τηρούν τα διατάγματα και τους νόμους Του και
να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες μιας κανονικής ανθρώπινης ζωής στη γη. Τότε
μόνο ολοκληρώθηκε πλήρως το έργο του Ιεχωβά. Ανέλαβε αυτό το έργο αφού δημιούργησε
την ανθρωπότητα και το συνέχισε μέχρι την εποχή του Ιακώβ, οπότε και μετέτρεψε τους
δώδεκα υιούς του Ιακώβ στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Από εκείνη την εποχή και μετά, όλος
ο λαός του Ισραήλ έγινε η ανθρώπινη φυλή που καθοδηγείτο επισήμως από Αυτόν επί γης και
το Ισραήλ έγινε η συγκεκριμένη τοποθεσία επί γης όπου Εκείνος επιτελούσε το έργο Του. Ο
Ιεχωβά έκανε αυτούς τους ανθρώπους την πρώτη ομάδα ανθρώπων επί της οποίας
επιτελούσε επίσημα το έργο Του επί γης και έκανε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ το σημείο
προέλευσης του έργου Του, χρησιμοποιώντας τους ως την απαρχή ενός ακόμα μεγαλύτερου
έργου, ώστε όλοι οι άνθρωποι που γεννιόντουσαν από Αυτόν επί γης να γνώριζαν πώς να Τον
σέβονται και πώς να ζουν στη γη. Συνεπώς, οι πράξεις των Ισραηλιτών έγιναν παράδειγμα
προς μίμηση για τους ανθρώπους των εθνών των Εθνικών και αυτά που ειπώθηκαν στον λαό
του Ισραήλ έγιναν λόγια που έπρεπε να ακούν οι άνθρωποι των εθνών των Εθνικών. Διότι
εκείνοι ήταν οι πρώτοι που έλαβαν τους νόμους και τις εντολές του Ιεχωβά και ήταν επίσης οι
πρώτοι που έμαθαν πώς να σέβονται τις οδούς του Ιεχωβά. Ήταν οι πρόγονοι της ανθρώπινης
φυλής που γνώριζαν τις οδούς του Ιεχωβά, καθώς και οι εκπρόσωποι της ανθρώπινης φυλής
που επέλεξε ο Ιεχωβά. Όταν ήλθε η Εποχή της Χάριτος, ο Ιεχωβά δεν καθοδηγούσε πια τον
άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος είχε αμαρτήσει και είχε παραδοθεί στην
αμαρτία, οπότε Εκείνος άρχισε να διασώζει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, αποδοκίμασε τον άνθρωπο έως ότου ο άνθρωπος απελευθερώθηκε τελείως από την
αμαρτία. Τις έσχατες ημέρες, ο άνθρωπος έχει βυθιστεί σε τέτοιο βαθμό στην ακολασία, που
το έργο αυτού του σταδίου μπορεί να επιτελεστεί μόνο μέσω της κρίσης και της παίδευσης.
Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο. Αυτό ήταν το έργο πολλών
εποχών. Με άλλα λόγια, ο Θεός χρησιμοποιεί το όνομά Του, το έργο Του και τις διαφορετικές
εικόνες του Θεού για τον διαχωρισμό της μίας εποχής από την άλλη και για να γίνει η
μετάβαση μεταξύ τους· το όνομα του Θεού και το έργο Του αντιπροσωπεύουν την εποχή Του
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και αντιπροσωπεύουν το έργο Του σε κάθε εποχή. Αν υποθέταμε ότι το έργο του Θεού ήταν
πάντα το ίδιο σε κάθε εποχή και ότι Αυτός αποκαλείτο πάντα με το ίδιο όνομα, τότε πώς θα
Τον γνώριζε ο άνθρωπος; Ο Θεός πρέπει να ονομάζεται Ιεχωβά και, πέρα από έναν Θεό που
ονομάζεται Ιεχωβά, οποιοσδήποτε αποκαλείται με οποιοδήποτε άλλο όνομα δεν είναι ο Θεός.
Ή, διαφορετικά, ο Θεός μπορεί να είναι μόνο ο Ιησούς και, πέρα από το όνομα του Ιησού, δεν
μπορεί να αποκαλείται με κανένα άλλο όνομα· πέρα από τον Ιησού, ούτε ο Ιεχωβά είναι ο
Θεός ούτε ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι πράγματι ο Θεός
είναι παντοδύναμος, αλλά ο Θεός είναι ένας Θεός που είναι με τον άνθρωπο και πρέπει να
ονομάζεται Ιησούς, διότι ο Θεός είναι με τον άνθρωπο. Αυτή η ενέργεια συνιστά συμμόρφωση
με το δόγμα και περιορισμό του Θεού σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Συνεπώς, σε κάθε εποχή,
το έργο που επιτελεί ο Θεός, το όνομα με το οποίο αποκαλείται και η εικόνα που υιοθετεί —το
έργο που επιτελεί σε κάθε στάδιο μέχρι και σήμερα— δεν ακολουθούν έναν μοναδικό
κανονισμό και δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως περιορισμό. Αυτός είναι ο Ιεχωβά, αλλά
είναι και ο Ιησούς, καθώς και ο Μεσσίας και ο Παντοδύναμος Θεός. Το έργο Του μπορεί να
υποβληθεί σε σταδιακή μεταμόρφωση και το όνομά Του μπορεί να υποστεί τις αντίστοιχες
μεταβολές. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα που να μπορεί να Τον αντιπροσωπεύει
πλήρως, απεναντίας όλα τα ονόματα με τα οποία αποκαλείται μπορούν να Τον
αντιπροσωπεύουν, και το έργο που επιτελεί σε κάθε εποχή αντιπροσωπεύει τη διάθεσή Του.
Για φαντάσου όταν έλθουν οι έσχατες ημέρες, ο Θεός που θα αντικρίσεις να είναι και πάλι ο
Ιησούς και, επιπλέον, να έρχεται πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, να εξακολουθεί να έχει την
εμφάνιση του Ιησού και τα λόγια που εκφέρει να εξακολουθούν να είναι τα λόγια του Ιησού:
«Να αγαπάτε τον πλησίον σας όπως αγαπάτε τον εαυτό σας, να νηστεύετε και να
προσεύχεστε, να αγαπάτε τους εχθρούς σας όπως αγαπάτε την ίδια τη ζωή σας, να είστε
ανεκτικοί απέναντι στους άλλους, καθώς και υπομονετικοί και ταπεινοί. Πρέπει να τα κάνετε
όλα αυτά προτού μπορέσετε να γίνετε μαθητές Μου. Και κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα,
μπορείτε να εισέλθετε στη βασιλεία Μου». Δεν θα ανήκαν αυτά στο έργο της Εποχής της
Χάριτος; Αυτά τα λόγια Του δεν θα αποτελούσαν την οδό της Εποχής της Χάριτος; Πώς θα
νιώθατε εάν ακούγατε αυτά τα λόγια; Δεν θα νιώθατε ότι αυτό εξακολουθεί να είναι το έργο
του Ιησού; Δεν θα αποτελούσε αντιγραφή αυτού του έργου; Θα μπορούσε ο άνθρωπος να
βρει ευχαρίστηση σ’ αυτό; Θα νιώθατε ότι το έργο του Θεού μπορεί μόνο να παραμείνει ως
έχει και ότι δεν μπορεί να προοδεύσει περαιτέρω. Μόνο τόση δύναμη διαθέτει Εκείνος και
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δεν υπάρχει άλλο νέο έργο να επιτελεστεί και έχει φέρει τη δύναμή Του στα όριά της. Πριν
από δύο χιλιάδες χρόνια ήταν η Εποχή της Χάριτος και μετά από δύο χιλιάδες χρόνια
εξακολουθεί να κηρύττει την οδό της Εποχής της Χάριτος και εξακολουθεί να κάνει τους
ανθρώπους να μετανοούν. Οι άνθρωποι θα έλεγαν: «Θεέ μου, μέχρι εκεί φτάνει η δύναμή
Σου. Πίστευα ότι ήσουν πολύ σοφός, και όμως Εσύ γνωρίζεις μόνο τη μακροθυμία και σε
απασχολεί μόνο η υπομονή. Ξέρεις μόνο να αγαπάς τον εχθρό Σου και τίποτε άλλο». Στο
μυαλό του ανθρώπου, ο Θεός θα ήταν πάντα όπως ήταν την Εποχή της Χάριτος και ο
άνθρωπος θα πίστευε πάντα ότι ο Θεός είναι στοργικός και συμπονετικός. Πιστεύεις ότι το
έργο του Θεού θα πορεύεται πάντα στο ίδιο παλιό μονοπάτι; Επομένως, σε αυτό το στάδιο
του έργου Του, δεν θα σταυρωθεί και όλα όσα βλέπετε και αγγίζετε θα διαφέρουν από
οτιδήποτε έχετε φανταστεί ή έχετε ακούσει να λέγεται. Σήμερα, ο Θεός δεν έρχεται σε επαφή
με τους Φαρισαίους, ούτε επιτρέπει στον κόσμο να γνωρίζει, και εκείνοι που Τον γνωρίζουν
είστε μόνο εσείς που Τον ακολουθείτε, διότι δεν θα σταυρωθεί ξανά. Κατά τη διάρκεια της
Εποχής της Χάριτος, ο Ιησούς κήρυττε ανοιχτά σε όλον τον τόπο χάριν του έργου του
ευαγγελίου Του. Ήρθε σε επαφή με τους Φαρισαίους χάριν του έργου της σταύρωσης. Αν δεν
είχε έρθει σε επαφή με τους Φαρισαίους και εκείνοι που βρίσκονταν στην εξουσία δεν
γνώριζαν ποτέ γι’ Αυτόν, πώς θα μπορούσε να καταδικαστεί και, στη συνέχεια, να προδοθεί
και να σταυρωθεί; Επομένως, ήρθε σε επαφή με τους Φαρισαίους χάριν της σταύρωσης.
Σήμερα, επιτελεί το έργο Του μυστικά για να αποφύγει τον πειρασμό. Στις δύο ενσαρκώσεις
του Θεού, το έργο και η σημασία είναι διαφορετικά και το περιβάλλον είναι επίσης
διαφορετικό, επομένως πώς θα μπορούσε να είναι ολόιδιο το έργο που επιτελεί;
Θα μπορούσε το όνομα του Ιησού —«ο Θεός μαζί μας»— να αντιπροσωπεύσει τη διάθεση
του Θεού στην ολότητά της; Θα μπορούσε να εκφράσει πλήρως τον Θεό; Αν ο άνθρωπος λέει
ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλείται μόνο Ιησούς και δεν μπορεί να έχει άλλο όνομα επειδή ο
Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή Του, αυτά τα λόγια συνιστούν όντως βλασφημία!
Πιστεύεις ότι το όνομα Ιησούς, ο Θεός μαζί μας, μπορεί από μόνο του να εκπροσωπεί τον Θεό
στην ολότητά Του; Ο Θεός μπορεί να αποκαλείται με πολλά ονόματα, αλλά μεταξύ αυτών των
πολλών ονομάτων, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μπορεί να περικλείει όλον τον Θεό, ούτε ένα
που να μπορεί να εκπροσωπεί απόλυτα τον Θεό. Επομένως, ο Θεός έχει πολλά ονόματα, αλλά
αυτά τα πολλά ονόματα δεν μπορούν να εκφράσουν πλήρως τη διάθεση του Θεού, διότι η
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διάθεση του Θεού είναι τόσο πλούσια, που απλώς υπερβαίνει την ικανότητα του ανθρώπου να
Τον γνωρίσει. Δεν υπάρχει τρόπος ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την ανθρώπινη γλώσσα, να
αποδώσει πλήρως τον Θεό. Οι άνθρωποι διαθέτουν περιορισμένο λεξιλόγιο για να αποδώσουν
όλα όσα γνωρίζουν για τη διάθεση του Θεού: μεγάλη, αξιοσέβαστη, θαυμαστή, ασύλληπτη,
υπέρτατη, άγια, δίκαιη, σοφή και ούτω καθεξής. Τόσο πολλές λέξεις! Αυτό το περιορισμένο
λεξιλόγιο αδυνατεί να περιγράψει τα ελάχιστα στοιχεία της διάθεσης του Θεού των οποίων
έχει γίνει μάρτυρας ο άνθρωπος. Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί πρόσθεσαν λέξεις που
πίστευαν ότι μπορούσαν να περιγράψουν καλύτερα τη ζέση στην καρδιά τους: Ο Θεός είναι
τόσο μεγάλος! Ο Θεός είναι τόσο άγιος! Ο Θεός είναι τόσο αξιαγάπητος! Σήμερα, οι
ανθρώπινες εκφράσεις όπως αυτές έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, όμως ο άνθρωπος
εξακολουθεί να είναι ανίκανος να εκφραστεί με σαφήνεια. Επομένως, για τον άνθρωπο, ο
Θεός έχει πολλά ονόματα, όμως δεν έχει μόνο ένα όνομα, και αυτό γιατί το Είναι του Θεού
είναι τόσο άφθονο και η ανθρώπινη γλώσσα τόσο πτωχή. Μία συγκεκριμένη λέξη ή ένα
συγκεκριμένο όνομα δεν είναι ικανά να αντιπροσωπεύουν τον Θεό στην ολότητά Του, άρα
νομίζεις ότι το όνομά Του μπορεί να είναι σταθερό; Ο Θεός είναι τόσο μεγάλος και τόσο άγιος,
κι όμως εσύ δεν θα Του επιτρέψεις να αλλάζει το όνομά Του σε κάθε νέα εποχή; Επομένως, σε
κάθε εποχή κατά την οποία ο Θεός επιτελεί προσωπικά το δικό Του έργο, χρησιμοποιεί ένα
όνομα που ταιριάζει με την εποχή προκειμένου να περικλείει το έργο που προτίθεται να
επιτελέσει. Χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο έχει χρονική σημασία, για να
αντιπροσωπεύσει τη διάθεσή Του σε εκείνη την εποχή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός
χρησιμοποιεί την ανθρώπινη γλώσσα για να εκφράσει τη δική Του διάθεση. Ακόμα κι έτσι,
πολλοί άνθρωποι που είχαν πνευματικές εμπειρίες και έχουν δει προσωπικά τον Θεό, νιώθουν
ότι αυτό το συγκεκριμένο όνομα είναι ανίκανο να εκπροσωπήσει τον Θεό στην ολότητά Του —
αλίμονο, είναι αναπόφευκτο— έτσι ο άνθρωπος δεν προσφωνεί πλέον τον Θεό με κανένα
όνομα, κι απλώς Τον αποκαλεί «Θεό». Είναι θαρρείς και η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη
αγάπη αλλά ταλανισμένη, επίσης, από αντιφάσεις, διότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς να
εξηγήσει τον Θεό. Αυτό που είναι ο Θεός χαρακτηρίζεται από τόσο μεγάλη αφθονία, που
απλώς δεν υπάρχει τρόπος να περιγραφεί. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όνομα που να
μπορεί να συνοψίσει τη διάθεση του Θεού και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όνομα που να
μπορεί να περιγράψει όλα όσα έχει και είναι ο Θεός. Αν κάποιος Με ρωτήσει: «Ποιο όνομα
ακριβώς χρησιμοποιείς Εσύ;» Εγώ θα του πω: «Ο Θεός είναι Θεός!» Αυτό δεν είναι το
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καλύτερο όνομα για τον Θεό; Δεν αποτελεί την καλύτερη σύνοψη της διάθεσης του Θεού;
Δεδομένων των παραπάνω, γιατί καταβάλλετε τόσο μεγάλη προσπάθεια αναζητώντας το
όνομα του Θεού; Γιατί πρέπει να στύβετε το μυαλό σας, στερούμενοι φαγητό και ύπνο, όλα
χάριν ενός ονόματος; Θα έλθει η μέρα που ο Θεός δεν θα ονομάζεται Ιεχωβά, Ιησούς ή
Μεσσίας —θα είναι απλώς ο Δημιουργός. Τότε, όλα τα ονόματα που έχει υιοθετήσει στη γη θα
έλθουν στο τέλος τους, επειδή το έργο Του στη γη θα έχει έλθει στο τέλος του, και μετά από
αυτό τα ονόματά Του δεν θα υφίστανται πια. Όταν τα πάντα υπάγονται στο κράτος του
Δημιουργού, τι ανάγκη έχει Εκείνος από ένα άκρως κατάλληλο αλλά ημιτελές όνομα;
Εξακολουθείς να αναζητείς το όνομα του Θεού τώρα; Τολμάς ακόμα να λες ότι ο Θεός
ονομάζεται μόνο Ιεχωβά; Τολμάς ακόμα να λες ότι ο Θεός μπορεί να ονομάζεται μόνο Ιησούς;
Είσαι σε θέση να φέρεις την αμαρτία της βλασφημίας εναντίον του Θεού; Θα πρέπει να
γνωρίζεις ότι, αρχικά, ο Θεός δεν είχε κανένα όνομα. Ο μόνος λόγος που υιοθέτησε ένα ή δύο
ή πολλά ονόματα ήταν επειδή είχε έργο να επιτελέσει και έπρεπε να διαχειριστεί την
ανθρωπότητα. Όποιο κι αν είναι το όνομα με το οποίο αποκαλείται, δεν το επέλεξε ελεύθερα
ο ίδιος; Θα χρειαζόταν εσένα —ένα από τα δημιουργήματά Του— να το αποφασίσεις; Το
όνομα με το οποίο αποκαλείται ο Θεός είναι ένα όνομα που συνάδει με αυτό που είναι ικανός
να συλλάβει ο άνθρωπος, με την ανθρώπινη γλώσσα, αλλά αυτό το όνομα δεν είναι κάτι που
μπορεί να γενικεύσει ο άνθρωπος. Μπορείς μόνο να πεις ότι υπάρχει ένας Θεός στον ουρανό,
ότι αποκαλείται Θεός, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός με μεγάλη δύναμη, ο οποίος είναι πολύ σοφός,
πολύ δοξασμένος, πολύ θαυμαστός, πολύ μυστηριώδης και πολύ παντοδύναμος, και ύστερα
δεν μπορείς να πεις τίποτα περισσότερο. Αυτά τα ελάχιστα είναι τα μόνα που μπορείς να
γνωρίζεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί μόνο το όνομα του Ιησού να
αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Θεό; Όταν έλθουν οι έσχατες ημέρες, παρόλο που ο ίδιος ο Θεός
επιτελεί πάλι το έργο Του, το όνομά Του πρέπει να αλλάξει, διότι πρόκειται για διαφορετική
εποχή.
Θα μπορούσε ο Θεός, που είναι ο μεγαλύτερος απ’ άκρη σε άκρη σε όλο το σύμπαν και
στη βασιλεία άνωθεν, να εξηγήσει πλήρως τον εαυτό Του χρησιμοποιώντας την εικόνα μιας
σάρκας; Ο Θεός ενδύεται αυτήν τη σάρκα για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου Του. Αυτή η
εικόνα της σάρκας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν έχει καμία σχέση με το πέρασμα των
εποχών, ούτε έχει καμία σχέση με τη διάθεση του Θεού. Γιατί ο Ιησούς δεν επέτρεψε να
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παραμείνει η εικόνα Του; Γιατί δεν άφησε τον άνθρωπο να ζωγραφίσει την εικόνα Του, έτσι
ώστε να μπορέσει να περάσει στις μεταγενέστερες γενεές; Γιατί δεν επέτρεψε στους
ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι η εικόνα Του ήταν η εικόνα του Θεού; Αν και η εικόνα του
ανθρώπου δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού, θα ήταν δυνατό η εμφάνιση του ανθρώπου
να εκπροσωπεί τη δοξασμένη εικόνα του Θεού; Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός, απλώς
κατέρχεται από τον ουρανό σε μια συγκεκριμένη σάρκα. Το Πνεύμα Του κατέρχεται σε μια
σάρκα, μέσω της οποίας Εκείνος επιτελεί το έργο του Πνεύματος. Το Πνεύμα είναι Εκείνο
που εκφράζεται στη σάρκα και το Πνεύμα είναι Εκείνο που επιτελεί το έργο Του στη σάρκα.
Το έργο που επιτελείται στη σάρκα αντιπροσωπεύει πλήρως το Πνεύμα, και η σάρκα υπάρχει
χάριν του έργου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα της σάρκας υποκαθιστά την αληθινή
εικόνα του ίδιου του Θεού· δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε είναι αυτή η σημασία του
ενσαρκωμένου Θεού. Αυτός ενσαρκώνεται μόνο ούτως ώστε το Πνεύμα να μπορέσει να βρει
ένα μέρος να διαμένει το οποίο αρμόζει στο έργο Του, για να επιτύχει το έργο Του στη σάρκα
πιο αποτελεσματικά, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να δουν τις πράξεις Του, να
κατανοήσουν τη διάθεσή Του, να ακούσουν τα λόγια Του και να γνωρίσουν το θαύμα του
έργου Του. Το όνομά Του αντιπροσωπεύει τη διάθεσή Του, το έργο Του αντιπροσωπεύει την
ταυτότητά Του, αλλά δεν έχει πει ποτέ ότι η εμφάνισή Του στη σάρκα αντιπροσωπεύει την
εικόνα Του· αυτό αποτελεί μονάχα μια ανθρώπινη αντίληψη. Οπότε, οι κρίσιμες πτυχές της
ενσάρκωσης του Θεού είναι το όνομά Του, το έργο Του, η διάθεσή Του και το φύλο Του. Αυτά
χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τη διαχείρισή Του σε αυτήν την εποχή. Η
εμφάνισή Του στη σάρκα δεν έχει καμιά σχέση με τη διαχείρισή Του και υφίσταται απλώς
χάριν του έργου Του εκείνη την εποχή. Ωστόσο, είναι αδύνατον ο ενσαρκωμένος Θεός να μην
έχει συγκεκριμένη εμφάνιση, οπότε επιλέγει την κατάλληλη οικογένεια για να καθορίσει την
εμφάνισή Του. Αν η εμφάνιση του Θεού είχε αντιπροσωπευτική σημασία, τότε όλοι εκείνοι με
χαρακτηριστικά προσώπου όμοια με τα δικά Του θα αντιπροσώπευαν επίσης τον Θεό. Δεν θα
ήταν αυτό μέγα σφάλμα; Ο άνθρωπος ζωγράφισε την εικόνα του Ιησού για να Τον λατρέψει.
Εκείνον τον καιρό, το Άγιο Πνεύμα δεν έδωσε ειδικές οδηγίες, οπότε ο άνθρωπος μετέφερε
εκείνη την εικόνα, την οποία είχε φανταστεί, μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα
με την αρχική πρόθεση του Θεού, ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να το είχε κάνει αυτό. Από τον
ζήλο του ανθρώπου και μόνο έχει παραμείνει η εικόνα του Ιησού μέχρι σήμερα. Ο Θεός είναι
Πνεύμα και ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ικανός να γενικεύσει αυτό που είναι η εικόνα Του
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σε τελική ανάλυση. Η εικόνα Του μπορεί να αντιπροσωπεύεται μόνο από τη διάθεσή Του.
Όσο για την εμφάνιση της μύτης Του, του στόματός Του, των ματιών Του και των μαλλιών
Του —δεν έχεις την ικανότητα να τα γενικεύσεις αυτά. Όταν ήλθε η αποκάλυψη στον Ιωάννη,
εκείνος είδε την εικόνα του Υιού του ανθρώπου: Από το στόμα Του πρόβαλλε ένα αιχμηρό
δίκοπο σπαθί, τα μάτια Του ήταν σαν πύρινες φλόγες, η κεφαλή και τα μαλλιά Του ήταν
λευκά σαν μαλλί προβάτου, τα πόδια Του έμοιαζαν σαν στιλβωμένος ορείχαλκος και μια
χρυσή ζώνη ήταν γύρω από το στήθος Του. Παρόλο που τα λόγια του ήταν εξαιρετικά
γλαφυρά, η εικόνα του Θεού που περιέγραψε δεν ήταν η εικόνα ενός δημιουργημένου όντος.
Αυτό που είδε ήταν μόνο ένα όραμα και όχι η εικόνα ενός ατόμου από τον υλικό κόσμο. Ο
Ιωάννης είχε δει ένα όραμα, αλλά δεν είχε γίνει μάρτυρας της αληθινής όψης του Θεού. Η
εικόνα του ενσαρκωμένου Θεού, που είναι η εικόνα ενός δημιουργημένου όντος, δεν είναι
ικανή να αντιπροσωπεύσει τη διάθεση του Θεού στην ολότητά της. Όταν ο Ιεχωβά
δημιούργησε την ανθρωπότητα, είπε ότι το έκανε κατ’ εικόνα Του και ότι δημιούργησε έναν
άντρα και μια γυναίκα. Εκείνη την εποχή, είπε ότι δημιούργησε έναν άντρα και μια γυναίκα
κατ’ εικόνα του Θεού. Παρόλο που η εικόνα του ανθρώπου μοιάζει με την εικόνα του Θεού,
δεν μπορεί να συναχθεί εξ αυτού ότι η εμφάνιση του ανθρώπου είναι η εικόνα του Θεού. Ούτε
μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ανθρώπινη γλώσσα για να συνοψίσεις απόλυτα την εικόνα
του Θεού, διότι ο Θεός είναι πολύ δοξασμένος, πολύ μεγάλος, πολύ θαυμαστός και
ασύλληπτος!
Όταν ήλθε ο Ιησούς για να επιτελέσει το έργο Του, το έκανε υπό την καθοδήγηση του
Αγίου Πνεύματος. Έκανε αυτό που ήθελε το Άγιο Πνεύμα και δεν ενήργησε σύμφωνα με την
Εποχή του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης ούτε σύμφωνα με το έργο του Ιεχωβά. Μολονότι το
έργο που ήλθε να επιτελέσει ο Ιησούς δεν ήταν να τηρήσει τους νόμους του Ιεχωβά ή τις
εντολές του Ιεχωβά, η πηγή Τους ήταν το ένα και το αυτό. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς
αντιπροσώπευε το όνομα του Ιησού και την Εποχή της Χάριτος. Όσο για το έργο που
επιτέλεσε ο Ιεχωβά, αυτό αντιπροσώπευε τον Ιεχωβά και την Εποχή του Νόμου. Το έργο Τους
ήταν το έργο ενός Πνεύματος σε δύο διαφορετικές εποχές. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς
μπορούσε να αντιπροσωπεύει μόνο την Εποχή της Χάριτος και το έργο που επιτέλεσε ο
Ιεχωβά μπορούσε να αντιπροσωπεύει μόνο την Εποχή του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο
Ιεχωβά καθοδήγησε μόνο τους λαούς του Ισραήλ και της Αιγύπτου και όλων των εθνών πέρα
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από το Ισραήλ. Το έργο του Ιησού την Εποχή της Χάριτος της Καινής Διαθήκης ήταν το έργο
του Θεού υπό το όνομα του Ιησού καθώς Αυτός καθοδηγούσε την εποχή. Εάν λες ότι το έργο
του Ιησού βασίστηκε στο έργο του Ιεχωβά, ότι δεν ξεκίνησε κανένα νέο έργο και ότι όλα όσα
έκανε ήταν σύμφωνα με τα λόγια του Ιεχωβά, σύμφωνα με το έργο του Ιεχωβά και τις
προφητείες του Ησαΐα, τότε ο Ιησούς δεν θα ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Αν είχε διεξάγει το
έργο Του κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ήταν απόστολος ή εργάτης της Εποχής του Νόμου. Αν
είναι όπως τα λες, τότε ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει εγκαινιάσει μια εποχή, ούτε θα
μπορούσε να έχει επιτελέσει οποιοδήποτε άλλο έργο. Τοιουτοτρόπως, το Άγιο Πνεύμα πρέπει
να επιτελέσει το έργο Του κυρίως μέσω του Ιεχωβά, και μόνο μέσω του Ιεχωβά θα μπορούσε
το Άγιο Πνεύμα να επιτελέσει οποιοδήποτε νέο έργο. Είναι λανθασμένο να κατανοεί ο
άνθρωπος το έργο του Ιησού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι το έργο που
επιτέλεσε ο Ιησούς έγινε σύμφωνα με τα λόγια του Ιεχωβά και τις προφητείες του Ησαΐα,
τότε ήταν ο Ιησούς ο ενσαρκωμένος Θεός ή ήταν ένας από τους προφήτες; Σύμφωνα με αυτήν
την άποψη, δεν θα υπήρχε η Εποχή της Χάριτος και ο Ιησούς δεν θα ήταν η ενσάρκωση του
Θεού, γιατί το έργο που επιτέλεσε δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την Εποχή της
Χάριτος και θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μόνο την Εποχή του Νόμου της Παλαιάς
Διαθήκης. Θα μπορούσε να υπάρξει μια νέα εποχή μόνο όταν ερχόταν ο Ιησούς για να
επιτελέσει νέο έργο, να εγκαινιάσει μια νέα εποχή, να διασπάσει το έργο που είχε επιτελεστεί
προηγουμένως στο Ισραήλ και να διεξάγει το έργο Του όχι σύμφωνα με το έργο που επιτέλεσε
ο Ιεχωβά στο Ισραήλ, ούτε σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες Του, ούτε σύμφωνα με
οποιουσδήποτε κανονισμούς, αλλά, αντ’ αυτού, να επιτελέσει το νέο έργο που θα έπρεπε
Εκείνος να επιτελέσει. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να εγκαινιάσει την εποχή και ο ίδιος ο Θεός
έρχεται να φέρει την εποχή στο τέλος της. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να επιτελέσει το
έργο της έναρξης μιας εποχής και της ολοκλήρωσής της. Εάν ο Ιησούς δεν έφερνε σε πέρας το
έργο του Ιεχωβά μετά τον ερχομό Του, τότε αυτό θα ήταν απόδειξη ότι ήταν απλώς ένας
άνθρωπος και ότι ήταν ανίκανος να εκπροσωπεί τον Θεό. Ακριβώς επειδή ο Ιησούς ήλθε και
ολοκλήρωσε το έργο του Ιεχωβά, συνέχισε το έργο του Ιεχωβά και, επιπλέον, επιτέλεσε το
δικό Του έργο, ένα νέο έργο, αποδεικνύεται ότι αυτή ήταν μια νέα εποχή και ότι ο Ιησούς
ήταν ο ίδιος ο Θεός. Επιτέλεσαν δύο ευκρινώς διαφορετικά στάδια έργου. Το ένα στάδιο
επιτελέστηκε εντός του ναού και το άλλο διεξήχθη εκτός του ναού. Το ένα στάδιο ήταν να
καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με τον νόμο και το άλλο ήταν να κάνει μια
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προσφορά περί αμαρτίας. Αυτά τα δύο στάδια του έργου ήταν αισθητά διαφορετικά. Αυτό
διαχωρίζει τη νέα εποχή από την παλαιά και είναι απολύτως σωστό να λέγεται ότι πρόκειται
για δύο διαφορετικές εποχές. Η τοποθεσία του έργου Τους ήταν διαφορετική, το περιεχόμενο
του έργου Τους ήταν διαφορετικό και ο σκοπός του έργου Τους ήταν διαφορετικός. Ως εκ
τούτου, μπορούν να διακριθούν σε δύο εποχές: την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή τη
νέα και την παλαιά εποχή. Όταν ήλθε ο Ιησούς, δεν πήγε στον ναό, γεγονός που αποδεικνύει
ότι η εποχή του Ιεχωβά είχε τελειώσει. Δεν εισήλθε στον ναό, επειδή το έργο του Ιεχωβά στον
ναό είχε τελειώσει και δεν υπήρχε η ανάγκη να γίνει ξανά, και το να γινόταν ξανά θα
συνιστούσε επανάληψή του. Μόνο με το να αφήσει τον ναό, να ξεκινήσει ένα νέο έργο και να
ανοίξει ένα νέο μονοπάτι εκτός του ναού, ήταν σε θέση να φέρει το έργο του Θεού στο
αποκορύφωμά του. Εάν δεν είχε βγει από τον ναό για να επιτελέσει το έργο Του, το έργο του
Θεού θα είχε βαλτώσει στα θεμέλια του ναού και δεν θα σημειώνονταν ποτέ νέες αλλαγές.
Έτσι λοιπόν, όταν ήλθε ο Ιησούς, δεν εισήλθε στον ναό και δεν επιτέλεσε το έργο Του εντός
του ναού. Επιτέλεσε το έργο Του εκτός του ναού και, καθοδηγώντας τους μαθητές, εκτέλεσε
ελεύθερα το έργο Του. Η αναχώρηση του Θεού από τον ναό για να επιτελέσει το έργο Του
σήμαινε ότι ο Θεός είχε ένα νέο σχέδιο. Το έργο Του θα διεξαγόταν εκτός του ναού και θα
αποτελούσε ένα νέο έργο που δεν περιοριζόταν ως προς τον τρόπο υλοποίησής του. Μόλις
κατέφθασε ο Ιησούς, έφερε το έργο του Ιεχωβά κατά τη διάρκεια της εποχής της Παλαιάς
Διαθήκης στο τέλος του. Αν και Εκείνοι αποκαλούνταν με δύο διαφορετικά ονόματα, το ίδιο
Πνεύμα πραγματοποίησε και τα δύο στάδια του έργου και το έργο που επιτελούνταν ήταν
συνεχές. Εφόσον το όνομα ήταν διαφορετικό και το περιεχόμενο του έργου ήταν διαφορετικό,
ήταν διαφορετική και η εποχή. Όταν ήλθε ο Ιεχωβά, εκείνη ήταν η εποχή του Ιεχωβά, και
όταν ήλθε ο Ιησούς, εκείνη ήταν η εποχή του Ιησού. Κι έτσι, με κάθε έλευση, ο Θεός
αποκαλείται με ένα όνομα, αντιπροσωπεύει μία εποχή και ανοίγει ένα νέο μονοπάτι· σε κάθε
νέο μονοπάτι, υιοθετεί ένα νέο όνομα, το οποίο αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και
ποτέ παλαιός και ότι το έργο Του δεν παύει ποτέ να προχωρά προς τα εμπρός. Η ιστορία
πάντα κινείται προς τα εμπρός και το έργο του Θεού κινείται πάντα προς τα εμπρός. Για να
φτάσει το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισής Του στο τέλος του, πρέπει να συνεχίσει να
προχωράει προς τα εμπρός. Κάθε μέρα Αυτός πρέπει να επιτελεί νέο έργο και κάθε έτος
πρέπει να επιτελεί νέο έργο. Πρέπει να ανοίγει νέα μονοπάτια, να εγκαινιάζει νέες εποχές, να
ξεκινάει νέο και πιο σπουδαίο έργο και, μαζί με αυτά, να φέρνει νέα ονόματα και νέο έργο.
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Την κάθε στιγμή, το Πνεύμα του Θεού επιτελεί νέο έργο, χωρίς ποτέ να προσκολλάται σε
παλιούς τρόπους και κανονισμούς. Ούτε το έργο Του σταμάτησε ποτέ, αλλά επιτελείται κάθε
λεπτό που περνάει. Εάν λες ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι αμετάβλητο, τότε γιατί
ζήτησε ο Ιεχωβά από τους ιερείς να Τον υπηρετήσουν στον ναό, ενώ ο Ιησούς δεν εισήλθε
στον ναό παρόλο που, όταν ήλθε, οι άνθρωποι είπαν επίσης ότι ήταν ο αρχιερέας και ότι
καταγόταν από τον οίκο του Δαβίδ και ότι ήταν επίσης ο αρχιερέας και ο μέγας Βασιλέας; Και
γιατί δεν προσέφερε θυσίες; Η είσοδος ή η μη είσοδος στον ναό, δεν είναι όλα αυτά έργο του
ίδιου του Θεού; Εάν, όπως φαντάζεται ο άνθρωπος, ο Ιησούς έλθει ξανά και, κατά τις έσχατες
ημέρες, εξακολουθεί να αποκαλείται Ιησούς και έλθει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο,
κατερχόμενος μεταξύ των ανθρώπων έχοντας την εμφάνιση του Ιησού, δεν θα συνιστά αυτό
επανάληψη του έργου Του; Είναι το Άγιο Πνεύμα ικανό να προσκολλάται στα παλιά; Όλα όσα
πιστεύει ο άνθρωπος είναι αντιλήψεις και όλα όσα κατανοεί ο άνθρωπος είναι σύμφωνα με το
κυριολεκτικό νόημα και είναι σύμφωνα με τη φαντασία του. Βρίσκονται σε αντίθεση με τις
αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος και δεν συνάδουν με τις προθέσεις του Θεού. Ο Θεός
δεν θα εργαζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός δεν είναι τόσο ανόητος και μωρός, και το
έργο Του δεν είναι τόσο απλό όσο φαντάζεσαι. Με βάση τα όλα όσα φαντάζεται ο άνθρωπος,
ο Ιησούς θα έλθει πάνω σε ένα σύννεφο και θα κατέλθει μεταξύ σας. Εσείς θα δείτε Εκείνον
που, πάνω σε ένα σύννεφο, θα σας πει ότι είναι ο Ιησούς. Θα δείτε, επίσης, τα σημάδια από τα
καρφιά στα χέρια Του και θα Τον αναγνωρίσετε ως τον Ιησού. Κι Εκείνος θα σας σώσει και
πάλι και θα είναι ο ισχυρός Θεός σας. Θα σας σώσει, θα σας δώσει ένα νέο όνομα και θα
δώσει στον καθένα σας μια λευκή πέτρα, και κατόπιν θα σας επιτραπεί να εισέλθετε στη
βασιλεία των ουρανών και να γίνετε δεκτοί στον παράδεισο. Αυτές οι πεποιθήσεις δεν
συνιστούν τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με τις αντιλήψεις του
ανθρώπου ή εργάζεται αντίθετα με τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Δεν προέρχονται όλες οι
αντιλήψεις του ανθρώπου από τον Σατανά; Δεν έχει διαφθαρεί όλο το είναι του ανθρώπου
από τον Σατανά; Αν ο Θεός επιτελούσε το έργο Του σύμφωνα με τις αντιλήψεις του
ανθρώπου, δεν θα γινόταν τότε Σατανάς; Δεν θα ανήκε στο ίδιο είδος με τα δικά Του
πλάσματα; Δεδομένου ότι τα δημιουργήματά Του έχουν πλέον διαφθαρεί σε τέτοιο βαθμό
από τον Σατανά, ώστε ο άνθρωπος να έχει γίνει η ενσάρκωση του Σατανά, αν ο Θεός
εργαζόταν σύμφωνα με τα πράγματα του Σατανά, τότε δεν θα συμμαχούσε με τον Σατανά;
Πώς μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει το έργο του Θεού; Επομένως, ο Θεός δεν θα εργαζόταν
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ποτέ σύμφωνα με τις αντιλήψεις του ανθρώπου και δεν θα εργαζόταν ποτέ με τους τρόπους
που φαντάζεσαι. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι ο ίδιος ο Θεός είπε ότι θα καταφθάσει πάνω
σε ένα σύννεφο. Είναι αλήθεια ότι το είπε ο ίδιος ο Θεός, αλλά δεν γνωρίζεις ότι κανένας
άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει τα μυστήρια του Θεού; Δεν γνωρίζεις ότι κανένας
άνθρωπος δεν μπορεί να εξηγήσει τα λόγια του Θεού; Είσαι σίγουρος, πέραν πάσης
αμφιβολίας, ότι διαφωτίστηκες και φωτίστηκες από το Άγιο Πνεύμα; Δεν μπορεί να σου το
έδειξε το Άγιο Πνεύμα με τόσο άμεσο τρόπο, σωστά; Το Άγιο Πνεύμα ήταν Αυτό που σου
έδωσε οδηγίες ή το σκέφτηκες οδηγούμενος από τις δικές σου αντιλήψεις; Είπες: «Αυτό
ειπώθηκε από τον ίδιο τον Θεό». Εντούτοις, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις
αντιλήψεις μας και τον νου μας για να μετρήσουμε τα λόγια του Θεού. Όσο για τα λόγια που
εξέφρασε ο Ησαΐας, μπορείς να επεξηγήσεις τα λόγια του με απόλυτη βεβαιότητα; Τολμάς να
εξηγήσεις τα λόγια του; Εφόσον δεν τολμάς να εξηγήσεις τα λόγια του Ησαΐα, γιατί τολμάς να
εξηγήσεις τα λόγια του Ιησού; Ποιος είναι πιο δοξασμένος, ο Ιησούς ή ο Ησαΐας; Εφόσον η
απάντηση είναι ο Ιησούς, γιατί εξηγείς τα λόγια που εξέφερε ο Ιησούς; Θα σου έλεγε ο Θεός
εκ των προτέρων για το έργο Του; Δεν μπορεί να το γνωρίζει ούτε ένα πλάσμα, ούτε καν οι
αγγελιοφόροι στον ουρανό, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, άρα πώς θα μπορούσες να το
γνωρίζεις εσύ; Ο άνθρωπος έχει μεγάλες ελλείψεις. Αυτό που είναι σημαντικό για εσάς τώρα
είναι να γνωρίζετε τα τρία στάδια του έργου. Από το έργο του Ιεχωβά έως το έργο του Ιησού
και από το έργο του Ιησού έως το έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια
καλύπτουν χωρίς διακοπή ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλα τους
αποτελούν το έργο ενός Πνεύματος. Από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός ανέκαθεν
εργαζόταν για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Αυτός είναι η Αρχή και το Τέλος, Αυτός είναι
ο Πρώτος και ο Έσχατος, και Αυτός ξεκινά μια εποχή και Αυτός φέρνει την εποχή στο τέλος
της. Τα τρία στάδια του έργου, σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές τοποθεσίες, είναι
αναμφίβολα το έργο ενός Πνεύματος. Όλοι όσοι διαχωρίζουν αυτά τα τρία στάδια
αντιτάσσονται στον Θεό. Τώρα, επιβάλλεται να κατανοήσεις ότι όλο το έργο, από το πρώτο
στάδιο μέχρι σήμερα, είναι το έργο ενός Θεού, το έργο ενός Πνεύματος. Δεν πρέπει να
υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού.
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Σχετικά με τη Βίβλο (1)
Πώς θα πρέπει να προσεγγίζεται η Βίβλος όσον αφορά την πίστη στον Θεό; Πρόκειται
για ζήτημα αρχής. Γιατί θέτουμε αυτό το ερώτημα; Επειδή, στο μέλλον, θα διαδώσεις το
ευαγγέλιο και θα διευρύνεις το έργο της Εποχής της Βασιλείας, και δεν αρκεί να μπορείς
απλώς να μιλάς για το έργο του Θεού σήμερα. Για να διευρυνθεί το έργο Του, είναι πιο
σημαντικό να είσαι σε θέση να διορθώσεις τις παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις και τα παλιά
μέσα πίστης των ανθρώπων και να τους πείσεις απόλυτα —και για να φτάσεις σε αυτό το
σημείο χρειάζεσαι τη Βίβλο. Για πολλά χρόνια, το παραδοσιακό μέσο της πίστης των
ανθρώπων (του χριστιανισμού, μίας εκ των τριών μεγάλων θρησκειών του κόσμου) ήταν η
ανάγνωση της Βίβλου. Η απομάκρυνση από τη Βίβλο δεν αποτελεί πίστη στον Κύριο, η
απομάκρυνση από τη Βίβλο αποτελεί ετεροδοξία και αίρεση, και ακόμη κι όταν οι άνθρωποι
διαβάζουν άλλα βιβλία, τα βιβλία αυτά πρέπει να έχουν ως βάση τους την επεξήγηση της
Βίβλου. Δηλαδή, αν πιστεύεις στον Κύριο, τότε πρέπει να διαβάζεις τη Βίβλο, και πέραν της
Βίβλου δεν πρέπει να λατρεύεις κανένα βιβλίο που δεν σχετίζεται με τη Βίβλο. Αν το κάνεις,
τότε προδίδεις τον Θεό. Από τότε που υπάρχει η Βίβλος, η πίστη των ανθρώπων στον Κύριο
είναι η πίστη στη Βίβλο. Αντί να λέγεται ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στον Κύριο, είναι
καλύτερο να λέγεται ότι πιστεύουν στη Βίβλο· αντί να λέγεται ότι έχουν αρχίσει να διαβάζουν
τη Βίβλο, είναι καλύτερο να λέγεται ότι έχουν αρχίσει να πιστεύουν στη Βίβλο· και αντί να
λέγεται ότι έχουν επιστρέψει ενώπιον του Κυρίου, θα ήταν καλύτερο να λέγεται ότι έχουν
επιστρέψει ενώπιον της Βίβλου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι λατρεύουν τη Βίβλο σαν
να είναι Θεός, σαν να είναι η πηγή της ζωής τους, και το να τη χάσουν θα ισοδυναμούσε με το
να χάσουν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι η Βίβλος είναι τόσο υψηλή όσο ο Θεός, ενώ
υπάρχουν ακόμη κι εκείνοι που τη θεωρούν ανώτερη από τον Θεό. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν
το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορούν να νιώσουν τον Θεό, μπορούν να συνεχίσουν
να ζουν —αλλά μόλις χάσουν τη Βίβλο ή χάσουν τα περίφημα κεφάλαια και ρητά της Βίβλου,
τότε είναι θαρρείς και έχουν χάσει τη ζωή τους. Κι έτσι, μόλις οι άνθρωποι πιστέψουν στον
Κύριο, αρχίζουν να διαβάζουν και να απομνημονεύουν τη Βίβλο, και όσο πιο πολλά
αποσπάσματα από τη Βίβλο είναι σε θέση να απομνημονεύσουν, τόσο περισσότερο
αποδεικνύεται ότι αγαπούν τον Κύριο και έχουν μεγάλη πίστη. Όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη
Βίβλο και μπορούν να μιλούν γι’ αυτήν στους άλλους είναι καλοί αδελφοί και αδελφές. Για
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όλα αυτά τα χρόνια, η πίστη και η αφοσίωση των ανθρώπων στον Κύριο υπολογίζεται βάσει
του βαθμού στον οποίο κατανοούν τη Βίβλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς δεν κατανοούν
γιατί θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό, ούτε πώς να πιστεύουν στον Θεό, και δεν κάνουν
τίποτε άλλο παρά να αναζητούν στοιχεία στα τυφλά ώστε να αποκρυπτογραφήσουν τα
κεφάλαια της Βίβλου. Οι άνθρωποι δεν έχουν επιδιώξει ποτέ την κατεύθυνση του έργου του
Αγίου Πνεύματος· εξαρχής, δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο παρά να μελετούν και να διερευνούν
απεγνωσμένα τη Βίβλο, και κανείς δεν έχει βρει ποτέ νεότερο έργο του Αγίου Πνεύματος
εκτός της Βίβλου. Κανείς δεν έχει απομακρυνθεί ποτέ από τη Βίβλο, ούτε έχει τολμήσει ποτέ
να το κάνει. Οι άνθρωποι μελετούν τη Βίβλο για όλα αυτά τα χρόνια, έχουν βρει τόσο πολλές
εξηγήσεις κι έχουν καταβάλει τόσο μεγάλη προσπάθεια· έχουν, επίσης, πολλές διαφορές
απόψεων σχετικά με τη Βίβλο, τις οποίες συζητούν ασταμάτητα, σε βαθμό που, τη σήμερον
ημέρα, έχουν σχηματιστεί πάνω από δύο χιλιάδες διαφορετικά δόγματα. Όλοι θέλουν να
βρουν κάποιες ιδιαίτερες εξηγήσεις ή πιο βαθιά μυστήρια στη Βίβλο, θέλουν να τη
διερευνήσουν και να βρουν σε αυτήν το υπόβαθρο του έργου του Ιεχωβά στο Ισραήλ ή το
υπόβαθρο του έργου του Ιησού στην Ιουδαία ή περισσότερα μυστήρια που κανείς άλλος δεν
γνωρίζει. Οι άνθρωποι προσεγγίζουν τη Βίβλο με εμμονή και πίστη, και κανείς δεν μπορεί να
είναι απόλυτα ξεκάθαρος σχετικά με την πραγματική ιστορία ή την ουσία της Βίβλου.
Συνεπώς, τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να διακατέχονται από μια
απερίγραπτη αίσθηση θαυμασμού όσον αφορά τη Βίβλο, και έχουν ακόμη μεγαλύτερη
εμμονή με αυτήν και ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτήν. Τη σήμερον ημέρα, όλοι θέλουν να
βρουν τις προφητείες του έργου των εσχάτων ημερών στη Βίβλο, θέλουν να ανακαλύψουν
ποιο έργο επιτελεί ο Θεός κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών και ποια είναι τα σημεία
των εσχάτων ημερών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η λατρεία τους στη Βίβλο γίνεται πιο ένθερμη,
και όσο πιο πολύ πλησιάζουν οι έσχατες ημέρες, τόσο πιο τυφλή αξιοπιστία προσδίδουν στις
προφητείες της Βίβλου, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τις έσχατες ημέρες. Με τέτοια
τυφλή πίστη στη Βίβλο, με τέτοια εμπιστοσύνη στη Βίβλο, δεν έχουν καμία επιθυμία να
αναζητήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι μόνο η Βίβλος μπορεί να φέρει το έργο του Αγίου Πνεύματος, μόνο στη Βίβλο
μπορούν να βρουν τα βήματα του Θεού, μόνο στη Βίβλο βρίσκονται κρυμμένα τα μυστήρια
του έργου του Θεού, μόνο η Βίβλος —όχι άλλα βιβλία ή άνθρωποι— μπορεί να διασαφηνίσει
τα πάντα για τον Θεό και το συνολικό έργο Του· η Βίβλος μπορεί να φέρει το έργο του
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ουρανού στη γη, και η Βίβλος μπορεί και να εκκινήσει και να ολοκληρώσει τις εποχές. Με
αυτές τις αντιλήψεις, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία διάθεση να αναζητήσουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ανεξάρτητα από το πόσο βοήθησε η Βίβλος τους ανθρώπους στο
παρελθόν, έχει καταστεί εμπόδιο στο πιο πρόσφατο έργο του Θεού. Χωρίς τη Βίβλο, οι
άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν τα βήματα του Θεού αλλού· εντούτοις, τη σήμερον
ημέρα, τα βήματά Του έχουν περιοριστεί από τη Βίβλο, και η επέκταση του πιο πρόσφατου
έργου Του έχει γίνει δύο φορές πιο δύσκολη, έχει μετατραπεί σε επίπονο αγώνα. Όλα αυτά
οφείλονται στα περίφημα κεφάλαια και ρητά της Βίβλου, καθώς και στις διάφορες
προφητείες της Βίβλου. Η Βίβλος έχει γίνει είδωλο στον νου των ανθρώπων, έχει γίνει γρίφος
στο μυαλό τους, κι εκείνοι απλώς δεν είναι ικανοί να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί
εκτός της Βίβλου, είναι ανίκανοι να πιστέψουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τον Θεό
εκτός της Βίβλου, πολύ λιγότερο δε, είναι σε θέση να πιστέψουν ότι ο Θεός θα μπορούσε να
απομακρυνθεί από τη Βίβλο κατά τη διάρκεια του τελικού έργου και να ξεκινήσει εκ νέου.
Αυτό είναι αδιανόητο για τους ανθρώπους· δεν μπορούν ούτε να το πιστέψουν ούτε να το
φανταστούν. Η Βίβλος έχει μετατραπεί σε μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την αποδοχή του νέου
έργου του Θεού από τους ανθρώπους και έχει προκαλέσει δυσχέρεια στη διεύρυνση αυτού
του νέου έργου από τον Θεό. Συνεπώς, εάν δεν καταλαβαίνετε την πραγματική ιστορία της
Βίβλου, δεν θα είστε σε θέση να διαδώσετε επιτυχώς το ευαγγέλιο, ούτε θα μπορείτε να γίνετε
μάρτυρες του νέου έργου. Παρόλο που, τη σήμερον ημέρα, δεν διαβάζετε τη Βίβλο,
εξακολουθείτε να είστε εξαιρετικά φιλικά διακείμενοι προς αυτήν, δηλαδή μπορεί να μην
κρατάτε τη Βίβλο στα χέρια σας, αλλά πολλές από τις αντιλήψεις σας προέρχονται από αυτήν.
Δεν κατανοείτε την προέλευση της Βίβλου ή την πραγματική ιστορία των δύο προηγούμενων
σταδίων του έργου του Θεού. Παρόλο που δεν διαβάζετε συχνά τη Βίβλο, πρέπει να
κατανοείτε τη Βίβλο, πρέπει να αποκτήσετε σωστή γνώση της Βίβλου, και μόνο κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσετε να μάθετε περί τίνος πρόκειται το διάρκειας 6.000 ετών σχέδιο
διαχείρισης του Θεού. Θα τα χρησιμοποιήσετε αυτά για να πείσετε τους ανθρώπους, να τους
κάνετε να αναγνωρίσουν ότι αυτό το ρεύμα είναι η αληθινή οδός, να τους κάνετε να
αναγνωρίσουν ότι το μονοπάτι στο οποίο πορεύεστε σήμερα είναι το μονοπάτι της αλήθειας,
ότι καθοδηγητής σε αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα και ότι δεν έχει εγκαινιαστεί από κανέναν
άνθρωπο.
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Αφού επιτέλεσε ο Θεός το έργο της Εποχής του Νόμου, παρήχθη η Παλαιά Διαθήκη, και
τότε άρχισαν οι άνθρωποι να διαβάζουν τη Βίβλο. Αφότου ήρθε ο Ιησούς, επιτέλεσε το έργο
της Εποχής της Χάριτος, και οι απόστολοί Του έγραψαν την Καινή Διαθήκη. Έτσι
παρήχθησαν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη της Βίβλου και, ακόμη και μέχρι σήμερα, όλοι
όσοι πιστεύουν στον Θεό διαβάζουν τη Βίβλο. Η Βίβλος αποτελεί ένα βιβλίο ιστορίας. Φυσικά,
περιέχει επίσης κάποιες από τις προβλέψεις των προφητών, και αυτές οι προβλέψεις δεν
αποτελούν σε καμία περίπτωση ιστορία. Η Βίβλος περιλαμβάνει πολλά μέρη —δεν περιέχει
μόνο προφητείες, ούτε μόνο το έργο του Ιεχωβά, ούτε μόνο τις επιστολές του Αποστόλου
Παύλου. Πρέπει να ξέρεις πόσα μέρη περιλαμβάνει η Βίβλος· η Παλαιά Διαθήκη περιέχει τη
Γένεση, την Έξοδο…, και υπάρχουν και τα βιβλία προφητείας που έγραψαν οι προφήτες. Στο
τέλος, η Παλαιά Διαθήκη κλείνει με το Βιβλίο του Μαλαχία. Καταγράφει το έργο της Εποχής
του Νόμου, του οποίου ηγείτο ο Ιεχωβά. Από τη Γένεση μέχρι το Βιβλίο του Μαλαχία,
αποτελεί μια πλήρη καταγραφή όλου του έργου της Εποχής του Νόμου. Δηλαδή, η Παλαιά
Διαθήκη καταγράφει όλα όσα βίωσαν οι άνθρωποι που καθοδηγούσε ο Ιεχωβά την Εποχή του
Νόμου. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, οι πολυάριθμοι
προφήτες που εξυψώθηκαν από τον Ιεχωβά εξέφρασαν προφητείες για Εκείνον, έδωσαν
οδηγίες σε διάφορες φυλές και έθνη και προέβλεψαν το έργο που θα επιτελούσε ο Ιεχωβά. Σε
όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν εξυψωθεί, είχε δοθεί το Πνεύμα της
προφητείας από τον Ιεχωβά: Ήταν σε θέση να βλέπουν τα οράματα από τον Ιεχωβά και να
ακούν τη φωνή Του, κι έτσι εμπνέονταν από Αυτόν και έγραφαν προφητείες. Το έργο που
επιτέλεσαν αποτελούσε την έκφραση της φωνής του Ιεχωβά, την έκφραση της προφητείας
του Ιεχωβά, και το έργο του Ιεχωβά εκείνη την εποχή ήταν απλώς να καθοδηγεί τους
ανθρώπους χρησιμοποιώντας το Πνεύμα. Δεν ενσαρκώθηκε και οι άνθρωποι δεν είδαν διόλου
το πρόσωπό Του. Έτσι, εξύψωσε πολλούς προφήτες για να επιτελέσουν το έργο Του και τους
έδωσε χρησμούς, τους οποίους εκείνοι κληροδότησαν σε κάθε φυλή και φατρία του Ισραήλ.
Το έργο τους ήταν να εκφράζουν προφητείες, και κάποιοι από αυτούς κατέγραψαν τις
οδηγίες του Ιεχωβά προς αυτούς, προκειμένου να τις δείξουν σε άλλους. Ο Ιεχωβά εξύψωσε
αυτούς τους ανθρώπους για να εκφράσουν προφητείες, να προβλέψουν το έργο του
μέλλοντος ή το έργο που εναπόμενε να επιτελεστεί κατά το διάστημα εκείνο, έτσι ώστε να
μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν τη θαυμασιότητα και τη σοφία του Ιεχωβά. Αυτά τα βιβλία
προφητείας διέφεραν αρκετά από τα υπόλοιπα βιβλία της Βίβλου· αποτελούσαν λόγια που
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ειπώθηκαν ή γράφτηκαν από εκείνους στους οποίους είχε δοθεί το Πνεύμα της προφητείας —
από εκείνους που είχαν κερδίσει τα οράματα ή τη φωνή από τον Ιεχωβά. Πέρα από τα βιβλία
προφητείας, οτιδήποτε άλλο στην Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από καταγραφές που
δημιουργήθηκαν από ανθρώπους αφότου ο Ιεχωβά είχε τελειώσει το έργο Του. Αυτά τα
βιβλία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προβλέψεις που εκφράστηκαν από τους
προφήτες που εξυψώθηκαν από τον Ιεχωβά, όπως ακριβώς η Γένεση και η Έξοδος δεν
μπορούν να συγκριθούν με το Βιβλίο του Ησαΐα και το Βιβλίο του Δανιήλ. Οι προφητείες
ειπώθηκαν προτού επιτελεστεί το έργο· τα άλλα βιβλία, εν τω μεταξύ, γράφτηκαν αφότου
τελείωσε το έργο —γι’ αυτό ήταν ικανοί οι άνθρωποι. Οι προφήτες εκείνης της εποχής
εμπνεύστηκαν από τον Ιεχωβά και εξέφρασαν κάποιες προφητείες, είπαν πολλά λόγια και
προφήτευσαν τα γεγονότα της Εποχής της Χάριτος, καθώς και την καταστροφή του κόσμου
τις έσχατες ημέρες —το έργο που σχεδίαζε να επιτελέσει ο Ιεχωβά. Όλα τα υπόλοιπα βιβλία
καταγράφουν το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στο Ισραήλ. Έτσι, όταν διαβάζεις τη Βίβλο,
διαβάζεις κυρίως για τα πράγματα που έκανε ο Ιεχωβά στο Ισραήλ. Η Παλαιά Διαθήκη της
Βίβλου καταγράφει κυρίως το έργο της καθοδήγησης του Ισραήλ από τον Ιεχωβά, τη χρήση
του Μωυσή από Εκείνον για να οδηγήσει τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο, ο οποίος τους
απάλλαξε από τα δεσμά του Φαραώ και τους οδήγησε στην έρημο, κατόπιν του οποίου
εισήλθαν στη Χαναάν, και ό,τι ακολούθησε μετά αφορούσε τη ζωή τους στη Χαναάν. Όλα τα
υπόλοιπα πέραν τούτου αποτελούνται από τις καταγραφές του έργου του Ιεχωβά σε
ολόκληρο το Ισραήλ. Όλα όσα καταγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι το έργο του
Ιεχωβά στο Ισραήλ, είναι το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στον τόπο όπου δημιούργησε τον
Αδάμ και την Εύα. Από τότε που ο Θεός άρχισε επίσημα να οδηγεί τους ανθρώπους στη γη
μετά τον Νώε, ό,τι καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι το έργο στο Ισραήλ. Και γιατί
δεν καταγράφεται κανένα έργο πέραν του Ισραήλ; Επειδή η γη του Ισραήλ είναι το λίκνο της
ανθρωπότητας. Στην αρχή, δεν υπήρχαν άλλες χώρες εκτός του Ισραήλ και ο Ιεχωβά δεν
εργαζόταν σε άλλους τόπους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ό,τι καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη
της Βίβλου είναι αποκλειστικά το έργο του Θεού στο Ισραήλ εκείνον τον καιρό. Τα λόγια που
ειπώθηκαν από τους προφήτες, από τον Ησαΐα, τον Δανιήλ, τον Ιερεμία και τον Ιεζεκιήλ… τα
λόγια τους προλέγουν το άλλο έργο Του στη γη, προλέγουν το έργο του ίδιου του Ιεχωβά
Θεού. Όλα αυτά προήλθαν από τον Θεό, ήταν το έργο του Αγίου Πνεύματος και, πέρα από
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αυτά τα βιβλία των προφητών, όλα τα υπόλοιπα αποτελούν καταγραφή των εμπειριών που
αποκόμισαν οι άνθρωποι από το έργο του Ιεχωβά εκείνον τον καιρό.
Το έργο της δημιουργίας συνέβη πριν από τη δημιουργία της ανθρωπότητας, εντούτοις
το Βιβλίο της Γένεσης ήρθε μονάχα αφότου δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα. Επρόκειτο για
βιβλίο που γράφτηκε από τον Μωυσή κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου. Είναι όπως τα
πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ σας σήμερα: Αφού συμβούν, τα καταγράφετε για να τα
δείξετε στους ανθρώπους στο μέλλον· για τους ανθρώπους του μέλλοντος, τα όσα
καταγράψατε είναι πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν —δεν αποτελούν τίποτα
περισσότερο από ιστορία. Όσα καταγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι το έργο του
Ιεχωβά στο Ισραήλ και αυτό που καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη είναι το έργο του Ιησού
κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος· καταγράφουν το έργο που επιτέλεσε ο Θεός σε δύο
διαφορετικές εποχές. Η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια της
Εποχής του Νόμου, κι έτσι η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί ένα ιστορικό βιβλίο, ενώ η Καινή
Διαθήκη είναι προϊόν του έργου της Εποχής της Χάριτος. Όταν ξεκίνησε το νέο έργο, η Καινή
Διαθήκη έγινε κι αυτή παρωχημένη —συνεπώς, και η Καινή Διαθήκη αποτελεί ιστορικό
βιβλίο. Φυσικά, η Καινή Διαθήκη δεν είναι τόσο συστηματική όσο η Παλαιά Διαθήκη, ούτε
καταγράφει τόσο πολλά πράγματα. Όλα τα πολυάριθμα λόγια που εξέφερε ο Ιεχωβά
καταγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη της Βίβλου, ενώ μόνο μερικά από τα λόγια του Ιησού
καταγράφονται στα τέσσερα Ευαγγέλια. Φυσικά, και ο Ιησούς επιτέλεσε πολύ έργο, αλλά
αυτό δεν καταγράφηκε λεπτομερώς. Το γεγονός ότι καταγράφονται πιο λίγα στην Καινή
Διαθήκη οφείλεται στο πόσο έργο επιτέλεσε ο Ιησούς. Ο όγκος του έργου που επιτέλεσε κατά
τα τριάμισι έτη Του στη γη, καθώς επίσης και το έργο των αποστόλων, ήταν πολύ μικρότερα
από το έργο του Ιεχωβά. Συνεπώς, υπάρχουν λιγότερα βιβλία στην Καινή Διαθήκη από ό,τι
στην Παλαιά Διαθήκη.
Τι είδους βιβλίο είναι η Βίβλος; Η Παλαιά Διαθήκη είναι το έργο του Θεού κατά τη
διάρκεια της Εποχής του Νόμου. Η Παλαιά Διαθήκη της Βίβλου καταγράφει το συνολικό έργο
του Ιεχωβά κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, καθώς και το έργο της δημιουργίας από
Εκείνον. Στο σύνολό της, καταγράφει το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά και, εν τέλει,
ολοκληρώνει τις καταγραφές του έργου του Ιεχωβά με το Βιβλίο του Μαλαχία. Η Παλαιά
Διαθήκη καταγράφει δύο τμήματα του έργου που επιτέλεσε ο Θεός: το ένα είναι το έργο της
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δημιουργίας και το άλλο είναι η θέσπιση του νόμου. Και τα δύο ήταν το έργο που επιτέλεσε ο
Ιεχωβά. Η Εποχή του Νόμου εκπροσωπεί το έργο υπό το όνομα του Ιεχωβά Θεού· αποτελεί το
σύνολο του έργου που επιτελέστηκε κυρίως υπό το όνομα του Ιεχωβά. Έτσι, η Παλαιά
Διαθήκη καταγράφει το έργο του Ιεχωβά και η Καινή Διαθήκη καταγράφει το έργο του Ιησού
—έργο το οποίο επιτελέστηκε κυρίως υπό το όνομα του Ιησού. Η σημασία του ονόματος του
Ιησού και το έργο που επιτέλεσε καταγράφηκαν κατά κύριο, λόγο στην Καινή Διαθήκη. Κατά
τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιεχωβά έχτισε τον ναό και τον
βωμό στο Ισραήλ, καθοδήγησε τη ζωή των Ισραηλιτών επί γης, αποδεικνύοντας ότι ήταν ο
εκλεκτός Του λαός, η πρώτη ομάδα ανθρώπων που επέλεξε ο ίδιος επί γης και την οποία
επιθυμούσε η δική Του καρδιά, η πρώτη ομάδα που είχε καθοδηγήσει ο ίδιος προσωπικά. Οι
δώδεκα φυλές του Ισραήλ ήταν οι πρώτοι εκλεκτοί του Ιεχωβά, κι έτσι Εκείνος εργαζόταν
πάντα μέσα τους, μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το έργο της Εποχής του Νόμου από τον
Ιεχωβά. Το δεύτερο στάδιο του έργου ήταν το έργο της Εποχής της Χάριτος της Καινής
Διαθήκης και επιτελέστηκε μεταξύ του εβραϊκού λαού, μεταξύ μίας από τις δώδεκα φυλές του
Ισραήλ. Το πεδίο αυτού του έργου ήταν μικρότερο επειδή ο Ιησούς ήταν ο Θεός που
ενσαρκώθηκε. Ο Ιησούς εργάστηκε μόνο στη γη της Ιουδαίας και επιτέλεσε έργο διάρκειας
μόνο τριάμισι ετών. Επομένως, ό,τι καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να υπερβεί τον όγκο του έργου που καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Το έργο
του Ιησού την Εποχή της Χάριτος καταγράφεται κυρίως στα τέσσερα Ευαγγέλια. Το μονοπάτι
στο οποίο πορεύονταν οι άνθρωποι της Εποχής της Χάριτος ήταν εκείνο των πιο
επιφανειακών αλλαγών στη διάθεση της ζωής τους, οι περισσότερες από τις οποίες
καταγράφονται στις επιστολές. Οι επιστολές καταδεικνύουν πώς εργαζόταν το Άγιο Πνεύμα
εκείνον τον καιρό. (Φυσικά, ανεξάρτητα από το αν ο Παύλος παιδεύτηκε ή χτυπήθηκε από
συμφορά, στο έργο που επιτέλεσε έλαβε οδηγίες από το Άγιο Πνεύμα· ήταν κάποιος που
χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα εκείνον τον καιρό. Και ο Πέτρος χρησιμοποιήθηκε από
το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν επιτέλεσε τόσο πολύ έργο όσο ο Παύλος. Αν και το έργο του
Παύλου εμπεριείχε τις ακαθαρσίες του ανθρώπου, από τις επιστολές που έγραψε ο Παύλος
μπορεί να δει κανείς πώς εργαζόταν το Άγιο Πνεύμα εκείνον τον καιρό. Το μονοπάτι που
ακολουθούσε ο Παύλος ήταν το σωστό, ήταν ορθό και αποτελούσε το μονοπάτι του Αγίου
Πνεύματος.)
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Εάν επιθυμείς να δεις το έργο της Εποχής του Νόμου και να δεις πώς ακολουθούσαν οι
Ισραηλίτες την οδό του Ιεχωβά, τότε πρέπει να διαβάσεις την Παλαιά Διαθήκη· αν επιθυμείς
να κατανοήσεις το έργο της Εποχής της Χάριτος, τότε πρέπει να διαβάσεις την Καινή
Διαθήκη. Πώς, όμως, βλέπεις το έργο των εσχάτων ημερών; Πρέπει να αποδεχτείς την ηγεσία
του Θεού του σήμερα και να εισέλθεις στο σημερινό έργο, διότι αυτό είναι το νέο έργο και
κανείς δεν το έχει καταγράψει προηγουμένως στη Βίβλο. Τη σήμερον ημέρα, ο Θεός έχει
ενσαρκωθεί και έχει επιλέξει άλλους εκλεκτούς στην Κίνα. Ο Θεός εργάζεται μέσα σε αυτούς
τους ανθρώπους, συνεχίζει το έργο Του επί γης και συνεχίζει το έργο της Εποχής της Χάριτος.
Το έργο του σήμερα είναι ένα μονοπάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν έχει πορευτεί ποτέ, καθώς
και μία οδός την οποία κανείς δεν έχει δει ποτέ. Είναι έργο που δεν έχει επιτελεστεί ποτέ πριν
—είναι το πιο πρόσφατο έργο του Θεού επί γης. Ως εκ τούτου, έργο που δεν έχει επιτελεστεί
ποτέ πριν δεν αποτελεί ιστορία, επειδή το τώρα είναι τώρα και δεν έχει γίνει ακόμα παρελθόν.
Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ο Θεός έχει κάνει μεγαλύτερο και νεότερο έργο επί γης και
εκτός του Ισραήλ, ότι αυτό έχει ήδη υπερβεί το πεδίο του Ισραήλ και τις προβλέψεις των
προφητών, ότι είναι νέο και θαυμάσιο έργο πέραν των προφητειών και νεότερο έργο πέραν
του Ισραήλ, καθώς και έργο το οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν μήτε να αντιληφθούν μήτε να
φανταστούν. Πώς θα μπορούσε η Βίβλος να περιέχει σαφείς καταγραφές τέτοιου έργου;
Ποιος θα μπορούσε να έχει καταγράψει εκ των προτέρων κάθε παραμικρό μέρος του
σημερινού έργου, χωρίς καμία παράλειψη; Ποιος θα μπορούσε να έχει καταγράψει αυτό το
ισχυρότερο, σοφότερο έργο, που αψηφά τις συμβάσεις, σε εκείνο το μουχλιασμένο παλιό
βιβλίο; Το σημερινό έργο δεν αποτελεί ιστορία και, ως εκ τούτου, αν θέλεις να πορευτείς στο
νέο μονοπάτι του σήμερα, τότε πρέπει να απομακρυνθείς από τη Βίβλο, πρέπει να υπερβείς
τα βιβλία προφητείας ή ιστορίας στη Βίβλο. Τότε μόνο θα μπορέσεις να πορευτείς σωστά στο
νέο μονοπάτι και τότε μόνο θα μπορέσεις να εισέλθεις στη νέα σφαίρα και στο νέο έργο.
Πρέπει να καταλάβεις τον λόγο που, τη σήμερον ημέρα, σου ζητείται να μη διαβάζεις τη
Βίβλο, τον λόγο που υπάρχει ένα άλλο έργο που είναι ξεχωριστό από τη Βίβλο, τον λόγο που ο
Θεός δεν αναζητά νεότερη, πιο λεπτομερή άσκηση στη Βίβλο και τον λόγο που υπάρχει, αντ’
αυτού, ισχυρότερο έργο εκτός της Βίβλου. Αυτά είναι όλα όσα θα πρέπει να κατανοήσετε.
Πρέπει να γνωρίζεις τη διαφορά ανάμεσα στο παλιό και το νέο έργο και, παρόλο που δεν
διαβάζεις τη Βίβλο, πρέπει να είσαι σε θέση να την αναλύεις διεξοδικά· αν δεν το κάνεις, θα
εξακολουθείς να λατρεύεις τη Βίβλο και θα σου είναι δύσκολο να εισέλθεις στο νέο έργο και
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να υποβληθείς σε νέες αλλαγές. Εφόσον υπάρχει μια ανώτερη οδός, γιατί να μελετάς εκείνη
την κατώτερη, απαρχαιωμένη οδό; Εφόσον υπάρχουν νεότερες ομιλίες και νεότερο έργο,
γιατί να ζεις εν μέσω παλαιών ιστορικών καταγραφών; Οι νέες ομιλίες μπορούν να
παράσχουν τα απαραίτητα για σένα, πράγμα που αποδεικνύει ότι αυτό είναι το νέο έργο. Οι
παλιές καταγραφές δεν μπορούν να σε κάνουν να χορτάσεις ούτε μπορούν να καλύψουν τις
τρέχουσες ανάγκες σου, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποτελούν ιστορία και όχι το έργο του
εδώ και τώρα. Η υψηλότερη οδός είναι το νεότερο έργο και, με το νέο έργο, όσο υψηλή κι αν
είναι η οδός του παρελθόντος, εξακολουθεί να είναι η ιστορία των στοχασμών των ανθρώπων
και, ανεξάρτητα από την αξία της ως αναφορά, εξακολουθεί να παραμένει η παλαιά οδός.
Παρόλο που καταγράφεται στο «ιερό βιβλίο», η παλαιά οδός αποτελεί ιστορία. Παρόλο που
δεν υπάρχει καμία καταγραφή της στο «ιερό βιβλίο», η νέα οδός είναι η οδός του εδώ και
τώρα. Αυτή η οδός μπορεί να σε σώσει και αυτή η οδός μπορεί να σε αλλάξει, διότι αυτό είναι
το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Πρέπει να κατανοήσετε τη Βίβλο —αυτό το έργο είναι υψίστης σημασίας! Τη σήμερον
ημέρα, δεν χρειάζεται να διαβάζεις τη Βίβλο, διότι δεν περιέχει τίποτε νέο· όλα είναι παλιά. Η
Βίβλος είναι ένα ιστορικό βιβλίο, και αν είχες φάει και πιει την Παλαιά Διαθήκη κατά την
Εποχή της Χάριτος —αν είχες κάνει πράξη αυτά που απαιτούνταν τον καιρό της Παλαιάς
Διαθήκης κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος— ο Ιησούς θα σε είχε απορρίψει και θα
σε είχε καταδικάσει. Αν είχες εφαρμόσει την Παλαιά Διαθήκη στο έργο του Ιησού, θα ήσουν
Φαρισαίος. Αν, τη σήμερον ημέρα, συνδυάσεις την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη για να φας
και πιεις, καθώς και για να ασκηθείς, τότε ο Θεός του σήμερα θα σε καταδικάσει. Θα έχεις
μείνει πίσω όσον αφορά το σημερινό έργο του Αγίου Πνεύματος! Εάν τρως και πίνεις την
Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, τότε είσαι έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος!
Τον καιρό του Ιησού, ο Ιησούς καθοδήγησε τους Εβραίους, καθώς και όλους όσοι Τον
ακολουθούσαν, σύμφωνα με το έργο που επιτελούσε μέσα Του το Άγιο Πνεύμα εκείνον τον
καιρό. Δεν λάμβανε τη Βίβλο ως βάση για ό,τι έπραττε, αλλά μιλούσε σύμφωνα με το έργο
Του. Δεν έδινε σημασία σε αυτά που έλεγε η Βίβλος, ούτε έψαχνε στη Βίβλο ένα μονοπάτι στο
οποίο να οδηγήσει τους ακόλουθούς Του. Από τότε που πρωτοξεκίνησε να εργάζεται, διέδιδε
την οδό της μετάνοιας —μία λέξη η οποία δεν είχε αναφερθεί διόλου στις προφητείες της
Παλαιάς Διαθήκης. Όχι μόνο δεν ενήργησε σύμφωνα με τη Βίβλο, αλλά ηγήθηκε επίσης ενός
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νέου μονοπατιού και επιτέλεσε νέο έργο. Δεν έκανε ποτέ αναφορά στη Βίβλο όταν κήρυττε.
Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, κανείς δεν ήταν ποτέ σε θέση να εκτελέσει τα
θαύματά Του —να θεραπεύσει τους άρρωστους και να εκβάλει τα δαιμόνια. Έτσι και το έργο
Του, οι διδαχές Του και η εξουσία και η δύναμη των λόγων Του υπερέβαιναν κάθε άνθρωπο
την Εποχή του Νόμου. Ο Ιησούς επιτελούσε απλώς το νεότερο έργο Του και, παρόλο που
πολλοί άνθρωποι Τον καταδίκασαν χρησιμοποιώντας τη Βίβλο —και χρησιμοποίησαν,
μάλιστα, την Παλαιά Διαθήκη για να Τον σταυρώσουν— το έργο Του υπερέβη την Παλαιά
Διαθήκη. Αν δεν ίσχυε αυτό, γιατί Τον κάρφωσαν οι άνθρωποι στον σταυρό; Ο λόγος δεν ήταν
επειδή η Παλαιά Διαθήκη δεν ανέφερε τίποτα για τη διδασκαλία Του και την ικανότητά Του
να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλλει τα δαιμόνια; Το έργο Του επιτελέστηκε με
σκοπό να ηγηθεί ενός νέου μονοπατιού· δεν είχε σκοπό να ξεκινήσει σκοπίμως πόλεμο
ενάντια στη Βίβλο, ούτε να ξεφορτωθεί σκοπίμως την Παλαιά Διαθήκη. Ήλθε απλώς για να
εκτελέσει τη διακονία Του, να φέρει το νέο έργο σε εκείνους που Τον λαχταρούσαν και Τον
αναζητούσαν. Δεν ήλθε για να επεξηγήσει την Παλαιά Διαθήκη ή να υποστηρίξει το έργο της.
Το έργο Του δεν είχε σκοπό να επιτρέψει στην Εποχή του Νόμου να συνεχίσει να εξελίσσεται,
διότι το έργο Του δεν λάμβανε διόλου υπόψη το εάν είχε ως βάση τη Βίβλο. Ο Ιησούς ήλθε
απλώς να επιτελέσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει. Οπότε, δεν εξήγησε τις προφητείες της
Παλαιάς Διαθήκης, ούτε εργάστηκε σύμφωνα με τα λόγια της Εποχής του Νόμου της Παλαιάς
Διαθήκης. Αγνόησε αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, δεν Τον ενδιέφερε αν συμφωνούσε με
το έργο Του ή όχι και δεν Τον ενδιέφερε τι γνώριζαν οι άλλοι για το έργο Του ή πώς το
καταδίκαζαν. Συνέχισε απλώς να επιτελεί το έργο που όφειλε να επιτελέσει, παρόλο που
πολλοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις προβλέψεις των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης για
να Τον καταδικάσουν. Στους ανθρώπους, φαινόταν θαρρείς και το έργο Του δεν είχε καμία
βάση, και πολλά στοιχεία του έρχονταν σε αντίθεση με τις καταγραφές της Παλαιάς
Διαθήκης. Δεν ήταν αυτό σφάλμα του ανθρώπου; Χρειάζεται να εφαρμόζεται δόγμα στο έργο
του Θεού; Και πρέπει ο Θεός να εργάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των προφητών; Στο
κάτω κάτω, τι είναι μεγαλύτερο: ο Θεός ή η Βίβλος; Γιατί πρέπει ο Θεός να εργάζεται
σύμφωνα με τη Βίβλο; Μήπως ο Θεός δεν έχει το δικαίωμα να υπερβεί τη Βίβλο; Δεν μπορεί ο
Θεός να απομακρυνθεί από τη Βίβλο και να επιτελέσει άλλο έργο; Γιατί ο Ιησούς και οι
μαθητές Του δεν τηρούσαν το Σάββατο; Αν έπρεπε να τηρεί το Σάββατο και να ασκείται
σύμφωνα με τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, τότε γιατί ο Ιησούς δεν τήρησε το Σάββατο
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μετά την έλευσή Του, αλλά, αντ’ αυτού, έπλυνε πόδια, κάλυψε το κεφάλι, έκοψε τον άρτο κι
ήπιε κρασί; Δεν απουσιάζουν όλα αυτά από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης; Αν ο Ιησούς
τιμούσε την Παλαιά Διαθήκη, τότε γιατί δεν ακολούθησε αυτά τα δόγματα; Θα πρέπει να
γνωρίζεις ποιος ήλθε πρώτος μεταξύ Θεού και Βίβλου! Εφόσον ήταν ο Κύριος του Σαββάτου,
δεν θα μπορούσε να είναι και ο Κύριος της Βίβλου;
Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς κατά τον καιρό της Καινής Διαθήκης ξεκίνησε νέο έργο:
Δεν εργαζόταν σύμφωνα με το έργο της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε εφάρμοζε τα λόγια που
εξέφερε ο Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης. Επιτέλεσε το δικό Του έργο και επιτέλεσε νεότερο
έργο, και έργο ανώτερο από τον νόμο. Έτσι, είπε: «Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον
νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω». Συνεπώς, σύμφωνα
με αυτό που επέτυχε, έσπασαν οι δεσμοί με πολλά δόγματα. Το Σάββατο, όταν οδήγησε τους
μαθητές μέσα από τα σπαρτά, συνέλεξαν και έφαγαν στάχυα· δεν τήρησε το Σάββατο, και
είπε: «Ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου». Την εποχή εκείνη, σύμφωνα με
τους κανόνες των Ισραηλιτών, όποιος δεν τηρούσε το Σάββατο λιθοβολούνταν μέχρι θανάτου.
Ο Ιησούς, ωστόσο, ούτε εισήλθε στον ναό ούτε τήρησε το Σάββατο, και το έργο Του δεν είχε
επιτελεστεί από τον Ιεχωβά τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, το έργο που επιτέλεσε ο
Ιησούς υπερέβη τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν ανώτερο από αυτόν και δεν ήταν
σύμφωνο με αυτόν. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο Ιησούς δεν εργαζόταν
σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και είχε ήδη απομακρυνθεί από αυτά τα
δόγματα. Οι Ισραηλίτες, ωστόσο, προσκολλούνταν σθεναρά στη Βίβλο και καταδίκαζαν τον
Ιησού —δεν αρνούνταν, έτσι, το έργο του Ιησού; Σήμερα, και ο θρησκευτικός κόσμος
προσκολλάται σθεναρά στη Βίβλο, και κάποιοι άνθρωποι λένε: «Η Βίβλος αποτελεί ένα ιερό
βιβλίο και πρέπει να διαβάζεται». Κάποιοι λένε: «Το έργο του Θεού πρέπει να πάντα
υποστηρίζεται, η Παλαιά Διαθήκη είναι η διαθήκη του Θεού με τους Ισραηλίτες και δεν
μπορεί να απορριφθεί, και το Σάββατο πρέπει πάντα να τηρείται!» Δεν είναι γελοίοι; Γιατί ο
Ιησούς δεν τηρούσε το Σάββατο; Μήπως αμάρτανε; Ποιος μπορεί να κατανοήσει απόλυτα
αυτά τα πράγματα; Όπως κι αν διαβάζουν οι άνθρωποι τη Βίβλο, θα είναι αδύνατο να
γνωρίσουν το έργο του Θεού χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις κατανόησής τους. Όχι μόνο δεν
θα αποκτήσουν αγνή γνώση του Θεού, αλλά οι αντιλήψεις τους θα γίνονται όλο και πιο
εξωφρενικές, σε βαθμό που εκείνοι θα αρχίσουν να εναντιώνονται στον Θεό. Αν δεν
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ενσαρκωνόταν ο Θεός τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι θα καταστρέφονταν από τις δικές τους
αντιλήψεις και θα πέθαιναν εν μέσω της παίδευσης του Θεού.

Σχετικά με τη Βίβλο (2)
Η Βίβλος αποκαλείται επίσης Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γνωρίζετε σε τι αναφέρεται η
«διαθήκη»; Η «διαθήκη» στην Παλαιά Διαθήκη προέρχεται από τη διαθήκη του Ιεχωβά με
τον λαό του Ισραήλ, όταν Εκείνος θανάτωσε τους Αιγυπτίους και έσωσε τους Ισραηλίτες από
τον Φαραώ. Φυσικά, η απόδειξη αυτής της διαθήκης ήταν το αίμα αρνιού στο ανώφλι, μέσω
του οποίου ο Θεός σύναψε μια διαθήκη με τον άνθρωπο, κατά την οποία όλοι όσοι είχαν
αλείψει με αίμα αρνιού το ανώφλι και τους παραστάτες της θύρας τους ήταν Ισραηλίτες, ήταν
ο εκλεκτός λαός του Θεού, και ο Ιεχωβά θα τους διαφύλαττε όλους (διότι ο Ιεχωβά επρόκειτο
τότε να θανατώσει όλους τους πρωτότοκους υιούς της Αιγύπτου και τα πρωτότοκα πρόβατα
και βόδια). Αυτή η διαθήκη έχει δύο επίπεδα σημασίας. Ο Ιεχωβά δεν θα απολύτρωνε
κανέναν από τους ανθρώπους και κανένα από τα ζώα της Αιγύπτου· θα θανάτωνε όλους τους
πρωτότοκους υιούς τους και όλα τα πρωτότοκα πρόβατα και βόδια τους. Έτσι, σε πολλά
βιβλία προφητείας είχε προλεχθεί ότι οι Αιγύπτιοι θα παιδεύονταν δριμύτατα ως αποτέλεσμα
της διαθήκης του Ιεχωβά. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο σημασίας της διαθήκης. Ο Ιεχωβά
θανάτωσε τους πρωτότοκους υιούς της Αιγύπτου και όλα τα πρωτότοκα ζώα της, και
διαφύλαξε όλους τους Ισραηλίτες, πράγμα που σήμαινε ότι ο Ιεχωβά θεωρούσε πολύτιμους
όλους όσοι ήταν από τη γη του Ισραήλ, όπως και σήμαινε ότι όλοι θα διαφυλάττονταν.
Επιθυμούσε να επιτελέσει μακροχρόνιο έργο επ’ αυτών και σύναψε τη διαθήκη μαζί τους
χρησιμοποιώντας το αίμα αρνιού. Από τότε κι έπειτα, ο Ιεχωβά δεν θα θανάτωνε τους
Ισραηλίτες, και είπε ότι θα ήταν για πάντα οι εκλεκτοί Του. Μεταξύ των δώδεκα φυλών του
Ισραήλ, θα ξεκινούσε το έργο Του για ολόκληρη την Εποχή του Νόμου, θα αποκάλυπτε όλους
τους νόμους Του στους Ισραηλίτες, από αυτούς θα επέλεγε προφήτες και κριτές, και αυτοί θα
βρίσκονταν στο επίκεντρο του έργου Του. Ο Ιεχωβά σύναψε μια διαθήκη μαζί τους: Αν δεν
άλλαζε η εποχή, θα εργαζόταν μόνο μεταξύ των εκλεκτών. Η διαθήκη του Ιεχωβά ήταν
αμετάβλητη, διότι έγινε με αίμα και συνάφθηκε με τον εκλεκτό λαό Του. Το πιο σημαντικό
ήταν ότι είχε επιλέξει ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής και έναν κατάλληλο στόχο μέσω των
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οποίων θα ξεκινούσε το έργο Του για όλη την εποχή, οπότε οι άνθρωποι θεωρούσαν τη
διαθήκη ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο σημασίας της διαθήκης. Με
εξαίρεση τη Γένεση, η οποία προηγήθηκε της σύναψης της διαθήκης, όλα τα υπόλοιπα βιβλία
της Παλαιάς Διαθήκης καταγράφουν το έργο του Θεού μεταξύ των Ισραηλιτών μετά τη
σύναψη της διαθήκης. Φυσικά, υπάρχουν περιστασιακές αναφορές στους Εθνικούς, αλλά,
συνολικά, η Παλαιά Διαθήκη καταγράφει το έργο του Θεού στο Ισραήλ. Λόγω της διαθήκης
του Ιεχωβά με τους Ισραηλίτες, τα βιβλία που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της Εποχής του
Νόμου ονομάζονται Παλαιά Διαθήκη. Πήραν το όνομά τους από τη διαθήκη του Ιεχωβά με
τους Ισραηλίτες.
Η Καινή Διαθήκη πήρε το όνομά της από το αίμα που έχυσε ο Ιησούς στον σταυρό και
από τη διαθήκη Του με όλους εκείνους που πίστευαν σε Αυτόν. Η διαθήκη του Ιησού είχε ως
εξής: Οι άνθρωποι έπρεπε μονάχα να πιστεύουν σ’ Αυτόν ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες
τους λόγω του αίματος που Εκείνος έχυσε, και έτσι θα σώζονταν και θα αναγεννιούνταν μέσω
Εκείνου, και δεν θα ήταν πλέον αμαρτωλοί. Οι άνθρωποι έπρεπε μονάχα να πιστεύουν σ’
Αυτόν για να λάβουν τη χάρη Του, και δεν θα υπέφεραν στην κόλαση μετά θάνατον. Όλα τα
βιβλία που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος ήλθαν κατόπιν αυτής της
διαθήκης, και όλα τους καταγράφουν το έργο και τις ομιλίες που περιέχονται σ’ αυτήν. Δεν
προχωρούν πέρα από τη σωτηρία της σταύρωσης του Κυρίου Ιησού ή από τη διαθήκη. Είναι
όλα τους βιβλία που γράφτηκαν από τους εν Κυρίω αδελφούς που είχαν βιώσει εμπειρίες.
Συνεπώς, και αυτά τα βιβλία πήραν το όνομα μιας διαθήκης: Ονομάζονται Καινή Διαθήκη.
Αυτές οι δύο διαθήκες περιλαμβάνουν μόνο την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος,
και δεν έχουν καμία σχέση με την τελική εποχή. Επομένως, η Βίβλος δεν έχει μεγάλη
χρησιμότητα για τους σημερινούς ανθρώπους των εσχάτων ημερών. Το πολύ-πολύ να
χρησιμεύσει ως προσωρινή αναφορά, αλλά ουσιαστικά έχει μικρή αξία χρήσεως. Ωστόσο, οι
θρησκευόμενοι εξακολουθούν να την εκτιμούν στον μέγιστο βαθμό. Δεν γνωρίζουν τη Βίβλο·
το μόνο που γνωρίζουν είναι το πώς να επεξηγούν τη Βίβλο, και έχουν απόλυτη άγνοια
σχετικά με την προέλευσή της. Η στάση τους απέναντι στη Βίβλο είναι η εξής: Τα πάντα στη
Βίβλο είναι σωστά, δεν υπάρχουν ανακρίβειες ούτε λάθη. Επειδή έχουν πρώτα αποφασίσει
ότι η Βίβλος είναι σωστή και αλάνθαστη, τη μελετούν και την εξετάζουν με μεγάλο
ενδιαφέρον. Το σημερινό στάδιο του έργου δεν είχε προλεχθεί στη Βίβλο. Δεν έγινε ποτέ
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αναφορά στο έργο της κατάκτησης στον σκοτεινότερο όλων των τόπων, διότι αυτό είναι το
πιο πρόσφατο έργο. Επειδή διαφέρει η εποχή του έργου, ακόμη και ο ίδιος ο Ιησούς αγνοούσε
ότι αυτό το στάδιο του έργου θα επιτελούνταν κατά τις έσχατες ημέρες —επομένως, πώς θα
μπορούσαν οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών να βρουν αυτό το στάδιο του έργου στη Βίβλο
εξετάζοντάς την;
Οι περισσότεροι από όσους επεξηγούν τη Βίβλο χρησιμοποιούν τη λογική συναγωγή και
δεν διαθέτουν πραγματικό υπόβαθρο. Απλώς χρησιμοποιούν τη λογική για να συνάγουν
πολλά συμπεράσματα. Επί πολλά χρόνια, κανείς δεν τόλμησε να αναλύσει διεξοδικά τη Βίβλο
ή να πει «όχι» στη Βίβλο, διότι αυτό το βιβλίο είναι το «άγιο βιβλίο» και οι άνθρωποι το
λατρεύουν ως Θεό. Αυτό συμβαίνει επί αρκετές χιλιάδες έτη. Ο Θεός δεν έχει δώσει σημασία
και κανείς δεν έχει ανακαλύψει την πραγματική ιστορία της Βίβλου. Λέμε ότι το να εκτιμά
κανείς τη Βίβλο σαν θησαυρό συνιστά ειδωλολατρία, όμως κανένας από εκείνους τους
αφοσιωμένους πιστούς δεν τολμά να το δει κατ’ αυτόν τον τρόπο, και θα σου πουν: «Αδελφέ!
Μην το λες αυτό, είναι απαίσιο! Πώς μπορείς να βλασφημείς κατά του Θεού;» Στη συνέχεια,
θα πάρουν μια πονεμένη έκφραση: «Αχ, ελεήμων Ιησού, Κύριε της σωτηρίας, Σε εκλιπαρώ να
συγχωρέσεις τις αμαρτίες του, διότι είσαι ο Κύριος που αγαπάει τον άνθρωπο, και όλοι μας
έχουμε αμαρτήσει, Σε παρακαλώ δείξε μας μεγάλη ευσπλαχνία, αμήν». Τόσο «ευσεβείς»
είναι· πώς θα μπορούσαν να αποδεχθούν με ευκολία την αλήθεια; Αυτά τα λόγια σου θα τους
κατατρομάξουν. Κανείς δεν θα τολμούσε να σκεφτεί ότι η Βίβλος θα μπορούσε να έχει
μολυνθεί με ανθρώπινες ιδέες και ανθρώπινες αντιλήψεις, και κανείς δεν μπορεί να δει αυτήν
την ατέλεια. Κάποια από τα πράγματα που περιέχει η Βίβλος αποτελούν τις εμπειρίες και τη
γνώση ανθρώπων, κάποια αποτελούν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, ενώ υπάρχει,
επίσης, νόθευση από την ανθρώπινη διάνοια και σκέψη. Ο Θεός δεν έχει παρέμβει ποτέ σε
αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχει ένα όριο: Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να υπερβούν το
σκεπτικό των κανονικών ανθρώπων, και αν το κάνουν, παρεμβαίνουν στο έργο του Θεού και
το διακόπτουν. Ό,τι υπερβαίνει το σκεπτικό των κανονικών ανθρώπων είναι έργο του
Σατανά, διότι αφαιρεί από τους ανθρώπους το καθήκον τους, είναι το έργο του Σατανά,
κατευθύνεται από τον Σατανά, και αυτήν τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα δεν θα σου επιτρέψει να
ενεργήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο. Μερικές φορές, κάποιοι αδελφοί και αδελφές ρωτούν:
«Μπορώ να εργαστώ με τον τάδε τρόπο;» Κοιτάζω το ανάστημά τους και λέω: «Ναι!»
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Υπάρχουν, επίσης, ορισμένοι άνθρωποι που λένε: «Αν εργάζομαι με τον τάδε τρόπο, είναι
κανονική η κατάστασή μου;» Κι Εγώ λέω: «Ναι! Είναι κανονική, ιδιαίτερα κανονική!» Άλλοι
λένε: «Μπορώ να εργαστώ κατ’ αυτόν τον τρόπο;» Κι Εγώ λέω: «Όχι!» Αυτοί λένε: «Γιατί
αυτός μπορεί κι εγώ όχι;» Κι Εγώ λέω: «Επειδή αυτό που κάνεις προέρχεται από τον Σατανά,
προκαλεί αναστάτωση, και η πηγή των κινήτρων σου δεν είναι σωστή». Υπάρχουν, επίσης,
στιγμές που το έργο δεν αναπτύσσεται αρκετά, και οι αδελφοί και οι αδελφές δεν το
γνωρίζουν. Κάποιοι Με ρωτούν εάν μπορούν να εργαστούν με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο,
και όταν βλέπω ότι οι πράξεις τους δεν θα διακόψουν το έργο του μέλλοντος, τους λέω ότι
μπορούν. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δίνει στους ανθρώπους ένα πεδίο εφαρμογής· οι
άνθρωποι δεν χρειάζεται να ακολουθούν τις επιθυμίες του Αγίου Πνεύματος κατά γράμμα,
διότι οι άνθρωποι κατέχουν την κανονική σκέψη και αδυναμία, έχουν κάποιες σαρκικές
ανάγκες, έχουν αληθινά προβλήματα, και στο μυαλό τους έχουν σκέψεις τις οποίες
ουσιαστικά δεν έχουν τρόπο να ελέγξουν. Ό,τι ζητώ από τους ανθρώπους έχει ένα όριο.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι τα λόγια Μου είναι διφορούμενα, ότι τους λέω να ενεργήσουν όπως
όπως —αυτό συμβαίνει επειδή δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κατάλληλο πεδίο για τις
απαιτήσεις Μου. Αν ήταν όπως φαντάζεσαι —εάν είχα τις ίδιες απαιτήσεις από όλους τους
ανθρώπους ανεξαιρέτως και απαιτούσα από όλους αυτούς να επιτύχουν το ίδιο ανάστημα—
τότε αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα. Έτσι θα ζητούσα το ακατόρθωτο, και πρόκειται για την
αρχή του ανθρώπινου έργου, όχι για την αρχή του έργου του Θεού. Το έργο του Θεού
επιτελείται σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες των ανθρώπων και βασίζεται στο έμφυτο
επίπεδό τους. Αυτή είναι και η αρχή της διάδοσης του ευαγγελίου: Πρέπει να προχωράς αργά,
αφήνοντας τα πράγματα να ακολουθήσουν τη φυσική τους πορεία· μόνο όταν πεις σε κάποιον
την αλήθεια με σαφήνεια, εκείνος θα καταλάβει, και μόνο τότε θα μπορέσει να παραμερίσει
τη Βίβλο. Εάν ο Θεός δεν έκανε αυτό το στάδιο του έργου, ποιος θα ήταν σε θέση να
απομακρυνθεί από τις συμβάσεις; Ποιος θα ήταν σε θέση να επιτελέσει το νέο έργο; Ποιος θα
ήταν σε θέση να βρει ένα νέο μονοπάτι εκτός της Βίβλου; Επειδή οι παραδοσιακές αντιλήψεις
και η φεουδαρχική ηθική των ανθρώπων είναι τόσο εξωφρενικές, εκείνοι δεν έχουν την
ικανότητα να αποτινάξουν αυτά τα πράγματα από μόνοι τους, ούτε έχουν το θάρρος να το
κάνουν. Για να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι οι σημερινοί άνθρωποι έχουν καταληφθεί από
λίγα νεκρά λόγια της Βίβλου —λόγια τα οποία έχουν κυριεύσει την καρδιά τους. Πώς θα
μπορούσαν να είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη Βίβλο; Πώς θα μπορούσαν να
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αποδεχθούν τόσο εύκολα μια οδό που είναι εκτός της Βίβλου; Εκτός κι αν μπορέσεις να
μιλήσεις ξεκάθαρα για την πραγματική ιστορία της Βίβλου και τις αρχές του έργου του Αγίου
Πνεύματος, έτσι ώστε να πειστούν απόλυτα όλοι οι άνθρωποι —κάτι το οποίο είναι απολύτως
αναγκαίο. Επειδή όλοι οι θρησκευόμενοι σέβονται ευλαβικά τη Βίβλο και τη λατρεύουν ως
Θεό, προσπαθούν, επίσης, να περιορίσουν τον Θεό εντός της Βίβλου και αληθεύει, μάλιστα,
ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους μόνο αφότου έχουν σταυρώσει ξανά τον Θεό.

Σχετικά με τη Βίβλο (3)
Δεν αποτελούν όλα όσα περιέχονται στη Βίβλο καταγραφή των λόγων που έχει εκφέρει ο
ίδιος ο Θεός. Η Βίβλος καταγράφει απλώς τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού,
ένα μέρος εκ των οποίων είναι η καταγραφή των προβλέψεων των προφητών και το άλλο
μέρος είναι οι εμπειρίες και η γνώση που αποτυπώθηκαν από ανθρώπους που χρησιμοποίησε
ο Θεός διαμέσου των αιώνων. Οι ανθρώπινες εμπειρίες είναι νοθευμένες με ανθρώπινες
απόψεις και γνώσεις, κάτι που είναι αναπόφευκτο. Σε πολλά από τα βιβλία της Βίβλου
υπάρχουν ανθρώπινες αντιλήψεις, ανθρώπινες προκαταλήψεις και η παράλογη κατανόηση
των ανθρώπων. Φυσικά, τα περισσότερα λόγια είναι το αποτέλεσμα της διαφώτισης και της
φώτισης του Αγίου Πνεύματος και αποτελούν σωστή κατανόηση —εντούτοις, και πάλι δεν
μπορεί να ειπωθεί ότι αποτελούν ολότελα ακριβείς εκφράσεις της αλήθειας. Οι απόψεις τους
για ορισμένα θέματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γνώση που αποκομίζεται από την
προσωπική εμπειρία ή η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Οι προβλέψεις των προφητών
προέρχονταν από τις προσωπικές οδηγίες του Θεού: Οι προφητείες ατόμων όπως ο Ησαΐας, ο
Δανιήλ, ο Έσδρας, ο Ιερεμίας και ο Ιεζεκιήλ προήλθαν από την άμεση οδηγία του Αγίου
Πνεύματος· αυτοί οι άνθρωποι ήταν μάντεις, είχαν λάβει το Πνεύμα της προφητείας και ήταν
όλοι τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, αυτοί οι
άνθρωποι, οι οποίοι είχαν λάβει την έμπνευση του Ιεχωβά, εξέφρασαν πολλές προφητείες, οι
οποίες προέκυψαν με την άμεση οδηγία του Ιεχωβά. Και γιατί εργάστηκε μέσα τους ο
Ιεχωβά; Επειδή ο λαός του Ισραήλ ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού και το έργο των προφητών
έπρεπε να επιτελεστεί ανάμεσά του· αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προφήτες ήταν
ικανοί να λάβουν τέτοιες αποκαλύψεις. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι δεν κατανοούσαν τις
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αποκαλύψεις του Θεού σε αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα εξέφερε αυτά τα λόγια δια του στόματός
τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι του μέλλοντος να μπορούσαν να κατανοήσουν τα πράγματα αυτά
και να δουν ότι ήταν πράγματι το έργο του Πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και
ότι δεν προήλθαν από τον άνθρωπο, και να τους δώσει την επιβεβαίωση του έργου του Αγίου
Πνεύματος. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο ίδιος ο Ιησούς επιτέλεσε όλο αυτό το
έργο αντ’ αυτών, κι έτσι οι άνθρωποι δεν εξέφραζαν πλέον προφητείες. Ήταν, επομένως, ο
Ιησούς προφήτης; Ο Ιησούς ήταν, φυσικά, προφήτης, αλλά ήταν επίσης σε θέση να επιτελεί
το έργο των αποστόλων —μπορούσε και να εκφράζει προφητείες και να κηρύττει στους
ανθρώπους και να τους διδάσκει σε όλον τον τόπο. Ωστόσο, το έργο που επιτελούσε και η
ταυτότητα που εκπροσωπούσε δεν ταυτίζονταν. Ήλθε για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα,
να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ήταν προφήτης και απόστολος, αλλά πολύ
περισσότερο ήταν ο Χριστός. Ένας προφήτης μπορεί να εκφράσει προφητείες, αλλά δεν
μπορεί να ειπωθεί ότι ένας τέτοιος προφήτης είναι ο Χριστός. Εκείνη την εποχή, ο Ιησούς
εξέφρασε πολλές προφητείες, κι έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι ήταν προφήτης, αλλά δεν μπορεί
να ειπωθεί ότι ήταν προφήτης και ότι, συνεπώς, δεν ήταν ο Χριστός. Κι αυτό επειδή
εκπροσωπούσε τον ίδιο τον Θεό επιτελώντας ένα στάδιο του έργου, και η ταυτότητά Του ήταν
διαφορετική από εκείνη του Ησαΐα: Ήλθε για να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης και
παρείχε, επίσης, τα απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου, και το Πνεύμα του Θεού κατήλθε
απευθείας πάνω Του. Στο έργο που επιτελούσε, δεν υπήρχε έμπνευση από το Πνεύμα του
Θεού ούτε οδηγίες από τον Ιεχωβά. Αντ’ αυτού, το Πνεύμα εργαζόταν απευθείας —πράγμα
που αρκεί για να αποδείξει ότι ο Ιησούς δεν ισοδυναμούσε με προφήτη. Το έργο που
επιτέλεσε ήταν το έργο της λύτρωσης, και η εκφορά προφητειών ερχόταν σε δεύτερη μοίρα.
Ήταν προφήτης και απόστολος, αλλά, ακόμη περισσότερο, ήταν ο Λυτρωτής. Οι προφήτες, εν
τω μεταξύ, μπορούσαν μόνο να εκφράζουν προφητείες και αδυνατούσαν να εκπροσωπήσουν
το Πνεύμα του Θεού επιτελώντας οποιοδήποτε άλλο έργο. Επειδή ο Ιησούς επιτέλεσε πολύ
έργο που δεν είχε επιτελεστεί ποτέ πριν από τον άνθρωπο, και επειδή επιτέλεσε το έργο της
λύτρωσης της ανθρωπότητας, διέφερε από τον Ησαΐα και τους ομοίους του. Το γεγονός ότι
κάποιοι άνθρωποι δεν αποδέχονται το ρεύμα του σήμερα οφείλεται στο ότι αυτό έχει
δημιουργήσει ένα εμπόδιο γι’ αυτούς. Λένε: «Στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχαν πολλοί
προφήτες που εξέφεραν κι αυτοί πολλά λόγια —γιατί, λοιπόν, δεν ήταν κι αυτοί ο
ενσαρκωμένος Θεός; Ο Θεός του σήμερα εκφέρει λόγια —αρκεί αυτό για να αποδείξει ότι
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είναι ο ενσαρκωμένος Θεός; Δεν εξυμνείς τη Βίβλο, ούτε τη μελετάς, άρα όταν λες πως
Εκείνος είναι η ενσάρκωση του Θεού, πού το βασίζεις; Λες ότι λαμβάνουν οδηγίες από το Άγιο
Πνεύμα και πιστεύεις ότι αυτό το στάδιο του έργου επιτελείται προσωπικά από τον Θεό, αλλά
πού το βασίζεις αυτό; Επικεντρώνεις την προσοχή σου στα λόγια του Θεού σήμερα και
φαίνεται σαν να έχεις απαρνηθεί τη Βίβλο και σαν να την έχεις βάλει κατά μέρος». Οπότε
λένε ότι πιστεύεις σε αίρεση και ετεροδοξία.
Εάν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας του έργου του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, τότε
πρέπει να κατανοήσεις την πραγματική ιστορία της Βίβλου, τη δομή της Βίβλου και την ουσία
της Βίβλου. Τη σήμερον ημέρα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι ο Θεός και ότι ο
Θεός είναι η Βίβλος. Επίσης, πιστεύουν ότι όλα τα λόγια της Βίβλου αποτελούν τα μόνα λόγια
που εξέφερε ο Θεός και ότι όλα ειπώθηκαν από τον Θεό. Όσοι πιστεύουν στον Θεό νομίζουν,
μάλιστα, ότι παρόλο που και τα εξήντα έξι βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
γράφτηκαν από ανθρώπους, όλα ήταν θεόπνευστα και αποτελούν καταγραφή των ομιλιών
του Αγίου Πνεύματος. Αυτό αποτελεί τη λανθασμένη κατανόηση του ανθρώπου και δεν
συνάδει απόλυτα με τα γεγονότα. Στην πραγματικότητα, πέρα από τα βιβλία των
προφητειών, το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί ιστορικό αρχείο.
Ορισμένες από τις επιστολές της Καινής Διαθήκης προέρχονται από τις εμπειρίες των
ανθρώπων και ορισμένες προέρχονται από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Οι επιστολές
του Παύλου, παραδείγματος χάριν, προέκυψαν από το έργο ενός ανθρώπου, ήταν όλες το
αποτέλεσμα της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος, γράφτηκαν για τις εκκλησίες και ήταν
λόγια προτροπής και ενθάρρυνσης για τους αδελφούς και τις αδελφές των εκκλησιών. Δεν
ήταν λόγια που εξέφερε το Άγιο Πνεύμα —ο Παύλος δεν μπορούσε να μιλήσει εξ ονόματος
του Αγίου Πνεύματος, ούτε ήταν προφήτης, πολύ λιγότερο δε, είδε τα οράματα που είδε ο
Ιωάννης. Οι επιστολές του γράφτηκαν για τις εκκλησίες της Εφέσου, της Φιλαδέλφειας, της
Γαλατίας και για άλλες εκκλησίες. Έτσι, οι επιστολές του Παύλου στην Καινή Διαθήκη είναι
επιστολές τις οποίες έγραψε ο Παύλος για τις εκκλησίες, και όχι έμπνευση από το Άγιο
Πνεύμα, ούτε άμεσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος. Είναι απλώς λόγια προτροπής,
παρηγοριάς και ενθάρρυνσης που έγραψε για τις εκκλησίες κατά τη διάρκεια του έργου του.
Είναι, επίσης, μια καταγραφή μεγάλου μέρους του έργου του Παύλου εκείνον τον καιρό.
Γράφτηκαν για όλους τους εν Κυρίω αδελφούς και τις εν Κυρίω αδελφές, ώστε οι αδελφοί και
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οι αδελφές των εκκλησιών εκείνη την εποχή να ακολουθούσαν τις συμβουλές του και να
συμμορφώνονταν με την οδό της μετάνοιας του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος επ’ ουδενί δεν είπε,
είτε πρόκειται για τις εκκλησίες εκείνης της εποχής είτε για αυτές του μέλλοντος, ότι όλοι
πρέπει να τρώνε και να πίνουν όσα εκείνος έγραψε, ούτε είπε ότι όλα τα λόγια του
προέρχονταν από τον Θεό. Σύμφωνα με τις συνθήκες της εκκλησίας εκείνη την εποχή, απλώς
επικοινωνούσε με τους αδελφούς και τις αδελφές, τους παρότρυνε και τους ενέπνεε πίστη, και
απλώς κήρυττε στους ανθρώπους ή τους έδινε υπενθυμίσεις και τους παρότρυνε. Τα λόγια του
βασίζονταν στο δικό του φορτίο και υποστήριζε τους ανθρώπους μέσω αυτών των λόγων.
Επιτέλεσε το έργο ενός αποστόλου των εκκλησιών εκείνης της εποχής, ήταν ένας εργάτης που
χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριο Ιησού, και έτσι έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για τις
εκκλησίες και έπρεπε να αναλάβει το έργο των εκκλησιών, έπρεπε να μάθει για τις
καταστάσεις των αδελφών —και, λόγω αυτού, έγραψε επιστολές για όλους τους εν Κυρίω
αδελφούς και τις εν Κυρίω αδελφές. Όλα τα εποικοδομητικά και θετικά πράγματα που είπε
στους ανθρώπους ήταν σωστά, αλλά δεν εκπροσωπούσαν τις ομιλίες του Αγίου Πνεύματος
και δεν μπορούσαν να εκπροσωπήσουν τον Θεό. Αποτελεί εξωφρενική κατανόηση και
τεράστια βλασφημία να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τις καταγραφές των εμπειριών ενός
ανθρώπου και τις επιστολές ενός ανθρώπου ως τα λόγια που εξέφερε το Άγιο Πνεύμα στις
εκκλησίες! Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιστολές που έγραψε ο Παύλος για τις
εκκλησίες, διότι οι επιστολές του γράφτηκαν για τους αδελφούς και τις αδελφές βάσει των
συνθηκών και της κατάστασης κάθε εκκλησίας εκείνον τον καιρό, και είχαν σκοπό να
προτρέψουν τους εν Κυρίω αδελφούς και τις εν Κυρίω αδελφές ώστε να μπορέσουν να
λάβουν τη χάρη του Κυρίου Ιησού. Οι επιστολές του είχαν σκοπό να αφυπνίσουν τους
αδελφούς και τις αδελφές εκείνης της εποχής. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό ήταν το δικό του
φορτίο και ήταν, επίσης, το φορτίο που του έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Στο κάτω κάτω, ήταν ένας
απόστολος που καθοδήγησε τις εκκλησίες του καιρού εκείνου, που έγραψε επιστολές για τις
εκκλησίες και τις παρότρυνε —αυτή ήταν η ευθύνη του. Η ταυτότητά του ήταν απλώς εκείνη
ενός εργαζόμενου αποστόλου, κι εκείνος ήταν απλώς ένας απόστολος που εστάλη από τον
Θεό. Δεν ήταν ούτε προφήτης ούτε μάντης. Για εκείνον, το έργο του και η ζωή των αδελφών
ήταν υψίστης σημασίας. Συνεπώς, δεν μπορούσε να μιλά εξ ονόματος του Αγίου Πνεύματος.
Τα λόγια του δεν ήταν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, πολύ λιγότερο δε, θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι ήταν τα λόγια του Θεού, διότι ο Παύλος δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα
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πλάσμα του Θεού και σίγουρα δεν ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Η ταυτότητά του δεν ήταν
ίδια με αυτή του Ιησού. Τα λόγια του Ιησού ήταν τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, ήταν τα
λόγια του Θεού, διότι η ταυτότητά Του ήταν εκείνη του Χριστού —του Υιού του Θεού. Πώς θα
μπορούσε ο Παύλος να είναι ισότιμος με Εκείνον; Εάν οι άνθρωποι βλέπουν τις επιστολές ή
τα λόγια του Παύλου ως τις ομιλίες του Αγίου Πνεύματος και τα λατρεύουν ως Θεό, τότε
μπορεί να ειπωθεί μονάχα ότι δεν έχουν καμία ικανότητα διάκρισης. Για να μιλήσουμε πιο
σκληρά, αυτό δεν αποτελεί απλώς βλασφημία; Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να μιλά εξ
ονόματος του Θεού; Και πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να προσκυνούν ενώπιον των
καταγραφών των επιστολών του και των λόγων που εξέφερε σαν να ήταν ένα ιερό βιβλίο ή
ένα θεϊκό βιβλίο; Θα μπορούσαν τα λόγια του Θεού να ειπωθούν τυχαία από έναν άνθρωπο;
Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να μιλά εξ ονόματος του Θεού; Οπότε, τι λες εσύ —θα
μπορούσαν οι επιστολές που έγραψε για τις εκκλησίες να μην είναι νοθευμένες με τις δικές
του ιδέες; Πώς θα μπορούσαν να μην είναι νοθευμένες με ανθρώπινες ιδέες; Έγραψε
επιστολές για τις εκκλησίες με βάση τις προσωπικές του εμπειρίες και τη δική του γνώση.
Παραδείγματος χάριν, ο Παύλος έγραψε μια επιστολή στις εκκλησίες της Γαλατίας, η οποία
περιείχε μια συγκεκριμένη άποψη, και ο Πέτρος έγραψε μια άλλη, η οποία περιείχε μια άλλη
άποψη. Ποια από τις δύο προήλθε από το Άγιο Πνεύμα; Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά.
Ως εκ τούτου, μπορεί μονάχα να ειπωθεί ότι και οι δύο έφεραν ένα φορτίο για τις εκκλησίες,
όμως οι επιστολές τους εκπροσωπούν το ανάστημά τους, εκπροσωπούν την προμήθεια και
την υποστήριξή τους προς τους αδελφούς και τις αδελφές, και το φορτίο τους προς τις
εκκλησίες, και εκπροσωπούν μόνο ανθρώπινο έργο —δεν προήλθαν εξ ολοκλήρου από το Άγιο
Πνεύμα. Αν λες ότι οι επιστολές του είναι τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, τότε είσαι
παράλογος και διαπράττεις βλασφημία! Οι επιστολές του Παύλου και οι λοιπές επιστολές της
Καινής Διαθήκης ισοδυναμούν με τα απομνημονεύματα των πιο πρόσφατων πνευματικών
μορφών: Είναι εφάμιλλες με τα βιβλία του Γουότσμαν Νι ή τις εμπειρίες του Λόρενς και ούτω
καθεξής. Απλώς τα βιβλία των πρόσφατων πνευματικών μορφών δεν συμπεριλαμβάνονται
στην Καινή Διαθήκη, αλλά η ουσία αυτών των ανθρώπων ήταν ίδια: Ήταν άνθρωποι που
χρησιμοποιήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου και
δεν μπορούσαν να εκπροσωπήσουν άμεσα τον Θεό.

1350

Το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης καταγράφει τη γενεαλογία του Ιησού.
Στην αρχή λέει ότι ο Ιησούς ήταν απόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ, και υιός του Ιωσήφ·
στη συνέχεια λέει ότι η σύλληψη του Ιησού έγινε δια του Αγίου Πνεύματος και ότι Εκείνος
γεννήθηκε εκ παρθένου, κάτι που θα σήμαινε ότι δεν ήταν υιός του Ιωσήφ ούτε απόγονος του
Αβραάμ και του Δαβίδ. Η γενεαλογία, ωστόσο, επιμένει να σχετίζει τον Ιησού με τον Ιωσήφ.
Στη συνέχεια, η γενεαλογία αρχίζει να καταγράφει τη διαδικασία δια της οποίας γεννήθηκε ο
Ιησούς. Λέει ότι η σύλληψη του Ιησού έγινε δια του Αγίου Πνεύματος, ότι Εκείνος γεννήθηκε
εκ παρθένου και ότι δεν ήταν υιός του Ιωσήφ. Εντούτοις, στη γενεαλογία καταγράφεται
σαφώς ότι ο Ιησούς ήταν υιός του Ιωσήφ και, επειδή η γενεαλογία γράφτηκε για τον Ιησού,
καταγράφει σαράντα δύο γενεές. Όταν φτάνει στη γενιά του Ιωσήφ, αναφέρει εν τάχει ότι ο
Ιωσήφ ήταν ο σύζυγος της Μαρίας —λόγια τα οποία παρέχονται για να αποδείξουν ότι ο
Ιησούς ήταν απόγονος του Αβραάμ. Δεν αποτελεί αυτό αντίφαση; Η γενεαλογία καταγράφει
ξεκάθαρα την καταγωγή του Ιωσήφ, είναι προφανώς η γενεαλογία του Ιωσήφ, αλλά ο
Ματθαίος επιμένει ότι είναι η γενεαλογία του Ιησού. Τούτο δεν αρνείται το γεγονός της
σύλληψης του Ιησού δια του Αγίου Πνεύματος; Συνεπώς, η γενεαλογία από τον Ματθαίο δεν
αποτελεί ανθρώπινη ιδέα; Είναι γελοίο! Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να
γνωρίζεις ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν προήλθε εξ ολοκλήρου από το Άγιο Πνεύμα.
Υπάρχουν, ίσως, κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Θεός πρέπει να έχει μια γενεαλογία
στη γη, με αποτέλεσμα να ορίζουν τον Ιησού ως την τεσσαρακοστή δεύτερη γενιά του
Αβραάμ. Αυτό κι αν είναι γελοίο! Μετά την έλευσή Του στη γη, πώς θα μπορούσε να έχει
γενεαλογία ο Θεός; Αν λες ότι ο Θεός έχει γενεαλογία, δεν Τον κατατάσσεις μεταξύ των
πλασμάτων του Θεού; Διότι ο Θεός δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, είναι ο Κύριος της
δημιουργίας και, παρόλο που ενσαρκώθηκε, δεν έχει την ίδια ουσία με τον άνθρωπο. Πώς θα
μπορούσες να κατατάξεις τον Θεό στο ίδιο είδος με ένα πλάσμα του Θεού; Ο Αβραάμ δεν
μπορεί να εκπροσωπεί τον Θεό· ήταν το αντικείμενο του έργου του Ιεχωβά τον καιρό εκείνον,
ήταν απλώς ένας πιστός υπηρέτης που ενέκρινε ο Ιεχωβά και ανήκε στον λαό του Ισραήλ.
Πώς θα μπορούσε να είναι πρόγονος του Ιησού;
Ποιος έγραψε τη γενεαλογία του Ιησού; Την έγραψε ο ίδιος ο Ιησούς; Μήπως τους είπε
προσωπικά ο Ιησούς: «Γράψτε τη γενεαλογία Μου»; Καταγράφηκε από τον Ματθαίο,
αφότου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς είχε επιτελέσει πολύ έργο που
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ήταν ακατανόητο στους μαθητές Του και δεν είχε παράσχει καμία εξήγηση. Αφού έφυγε, οι
μαθητές άρχισαν να κηρύττουν και να εργάζονται παντού και, χάριν εκείνου του σταδίου του
έργου, άρχισαν να γράφουν τις επιστολές και τα ευαγγέλια. Τα ευαγγέλια της Καινής
Διαθήκης καταγράφηκαν είκοσι με τριάντα χρόνια μετά τη σταύρωση του Ιησού. Πριν, ο λαός
του Ισραήλ διάβαζε μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, στην αρχή της Εποχής της
Χάριτος οι άνθρωποι διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη εμφανίστηκε μόλις
κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος. Η Καινή Διαθήκη δεν υπήρχε όσο εργαζόταν ο
Ιησούς· οι άνθρωποι κατέγραψαν το έργο Του μετά την ανάστασή Του και την ανάληψή Του
στον ουρανό. Τότε μόνο δημιουργήθηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, πέραν των οποίων υπήρχαν
και οι επιστολές του Παύλου και του Πέτρου, καθώς και το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Πάνω
από τριακόσια έτη αφότου ο Ιησούς ανήλθε στον ουρανό, οι επόμενες γενεές συνέλεξαν
επιλεκτικά αυτά τα έγγραφα, και τότε μόνο προέκυψε η Καινή Διαθήκη της Βίβλου. Μόνο
μετά από την ολοκλήρωση αυτού του έργου δημιουργήθηκε η Καινή Διαθήκη. Δεν υπήρχε
προηγουμένως. Ο Θεός είχε επιτελέσει όλο αυτό το έργο και ο Παύλος και οι άλλοι απόστολοι
είχαν γράψει τόσο πολλές επιστολές στις εκκλησίες σε διάφορες τοποθεσίες. Οι άνθρωποι
μετά από αυτούς συνδύασαν τις επιστολές τους και προσέθεσαν το μεγαλύτερο όραμα που
κατέγραψε ο Ιωάννης στο νησί της Πάτμου, στο οποίο προφητεύτηκε το έργο του Θεού τις
έσχατες ημέρες. Αυτή η αλληλουχία δημιουργήθηκε από ανθρώπους και διαφέρει από τις
ομιλίες του σήμερα. Αυτό που καταγράφεται σήμερα είναι σε συμφωνία με τα στάδια του
έργου του Θεού· αυτό με το οποίο ασχολούνται οι άνθρωποι σήμερα είναι το έργο που
επιτέλεσε προσωπικά ο Θεός και τα λόγια που εξέφερε ο ίδιος προσωπικά. Εσύ —η
ανθρωπότητα— δεν χρειάζεται να παρέμβεις· τα λόγια, τα οποία προέρχονται απευθείας από
το Πνεύμα, έχουν ταξινομηθεί βήμα προς βήμα και διαφέρουν από τη διάταξη των
καταγραφών του ανθρώπου. Μπορεί να ειπωθεί πως ό,τι κατέγραψαν ήταν σύμφωνα με το
επίπεδο εκπαίδευσής τους και το ανθρώπινο επίπεδό τους. Ό,τι κατέγραψαν ήταν οι
εμπειρίες των ανθρώπων, και ο καθένας είχε τα δικά του μέσα καταγραφής και γνώσης, και
κάθε καταγραφή ήταν διαφορετική. Έτσι, αν λατρεύεις τη Βίβλο ως Θεό, είσαι εξαιρετικά
αδαής και ανόητος! Γιατί δεν αναζητάς το έργο του Θεού του σήμερα; Μόνο το έργο του Θεού
μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Η Βίβλος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο· ακόμη κι αν οι
άνθρωποι τη διάβαζαν για αρκετές χιλιάδες χρόνια, και πάλι δεν θα υπήρχε η παραμικρή
αλλαγή μέσα τους, και αν λατρεύεις τη Βίβλο δεν θα κερδίσεις ποτέ το έργο του Αγίου
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Πνεύματος. Τα δύο στάδια του έργου του Θεού στο Ισραήλ καταγράφονται αμφότερα στη
Βίβλο, οπότε, μεταξύ αυτών των καταγραφών, όλα τα ονόματα αναφέρονται στο Ισραήλ και
όλα τα περιστατικά συμβαίνουν στο Ισραήλ. Ακόμη και το όνομα «Ιησούς» είναι ισραηλίτικο
όνομα. Αν εξακολουθείς να διαβάζεις τη Βίβλο σήμερα, δεν συμμορφώνεσαι με τις συμβάσεις;
Αυτά που καταγράφονται στην Καινή Διαθήκη της Βίβλου είναι τα ζητήματα της Ιουδαίας. Το
αρχικό κείμενο ήταν γραμμένο τόσο στα ελληνικά όσο και στα εβραϊκά, και το όνομα με το
οποίο προσφωνούνταν Εκείνος και τα λόγια του Ιησού τον καιρό εκείνον ανήκουν όλα στη
γλώσσα του ανθρώπου. Όταν καρφώθηκε στον σταυρό, ο Ιησούς είπε: «Ηλί, Ηλί, λαμά
σαβαχθανί;» Δεν είναι αυτά εβραϊκά; Αυτό συνέβη απλώς επειδή ο Ιησούς ενσαρκώθηκε στην
Ιουδαία, αλλά δεν αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι Εβραίος. Τη σήμερον ημέρα, ο Θεός έχει
ενσαρκωθεί στην Κίνα, κι έτσι όλα όσα λέει είναι αναμφίβολα στα κινέζικα. Ωστόσο, δεν
μπορούν να συγκριθούν με τα κινέζικα που μεταφράστηκαν από τη Βίβλο, γιατί η πηγή αυτών
των λόγων είναι διαφορετική: Τα μεν προέρχονται από τα εβραϊκά που κατέγραψαν οι
άνθρωποι και τα δε προέρχονται από τις άμεσες ομιλίες του Πνεύματος. Πώς θα μπορούσε να
μην υπάρχει καμία απολύτως διαφορά;

Σχετικά με τη Βίβλο (4)
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατανόηση και η ικανότητα ερμηνείας της Βίβλου
ισοδυναμεί με την ανακάλυψη της αληθινής οδού —στην πραγματικότητα, όμως, είναι όντως
τόσο απλό; Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματικότητα της Βίβλου: ότι δεν είναι τίποτα
παραπάνω από ένα ιστορικό αρχείο του έργου του Θεού και μια απόδειξη των δύο
προηγούμενων σταδίων του έργου του Θεού και ότι δεν σε βοηθά να κατανοήσεις καθόλου
τους στόχους του έργου του Θεού. Όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη Βίβλο γνωρίζουν ότι
καταγράφει τα δύο στάδια του έργου του Θεού κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου και
της Εποχής της Χάριτος. Η Παλαιά Διαθήκη εξιστορεί την ιστορία του Ισραήλ και το έργο του
Ιεχωβά από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι το πέρας της Εποχής του Νόμου. Η Καινή
Διαθήκη καταγράφει το έργο του Ιησού επί γης, το οποίο εμπεριέχεται στα Τέσσερα
Ευαγγέλια, καθώς και το έργο του Παύλου. Δεν αποτελούν αυτά ιστορικά αρχεία; Η αναφορά
των γεγονότων του παρελθόντος σήμερα τα καθιστά ιστορία και ανεξάρτητα από το πόσο
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αληθινά ή πραγματικά είναι, εξακολουθούν να αποτελούν ιστορία —και η ιστορία δεν μπορεί
να αφορά το παρόν, διότι ο Θεός δεν αναπολεί την ιστορία! Συνεπώς, αν κατανοείς μόνο τη
Βίβλο χωρίς να κατανοείς τίποτα από το έργο που ο Θεός προτίθεται να επιτελέσει τη
σήμερον ημέρα, και αν πιστεύεις στον Θεό αλλά δεν αναζητάς το έργο του Αγίου Πνεύματος,
τότε δεν κατανοείς τι σημαίνει να αναζητάς τον Θεό. Εάν διαβάζεις τη Βίβλο για να
μελετήσεις την ιστορία του Ισραήλ, ώστε να διερευνήσεις την ιστορία της δημιουργίας του
Θεού όλων των ουρανών και της γης, τότε δεν πιστεύεις στον Θεό. Αλλά σήμερα, από τη
στιγμή που πιστεύεις στον Θεό και επιδιώκεις τη ζωή, αφού επιδιώκεις τη γνώση του Θεού και
δεν επιδιώκεις νεκρά γράμματα και δόγματα ή την κατανόηση της ιστορίας, πρέπει να
αναζητήσεις το σημερινό θέλημα του Θεού και να αναζητήσεις την κατεύθυνση του έργου του
Αγίου Πνεύματος. Εάν ήσουν αρχαιολόγος, θα μπορούσες να διαβάσεις τη Βίβλο —αλλά δεν
είσαι, είσαι ένας από εκείνους που πιστεύουν στον Θεό και καλά θα κάνεις να αναζητήσεις το
σημερινό θέλημα του Θεού. Με την ανάγνωση της Βίβλου, το πολύ-πολύ να κατανοήσεις λίγη
από την ιστορία του Ισραήλ, να μάθεις για τη ζωή του Αβραάμ, του Δαβίδ και του Μωυσή, να
μάθεις πώς εκείνοι σέβονταν τον Ιεχωβά, πώς ο Ιεχωβά έκαιγε όσους αντιτάσσονταν σε
Αυτόν και πώς μιλούσε στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Θα ανακαλύψεις μόνο το έργο
του Θεού στο παρελθόν. Τα αρχεία της Βίβλου αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι
πρώτοι άνθρωποι του Ισραήλ σέβονταν τον Θεό και ζούσαν υπό την καθοδήγηση του Ιεχωβά.
Επειδή οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη μπορείς να δεις
την αφοσίωση όλου του λαού του Ισραήλ στον Ιεχωβά, πώς όλοι όσοι υπάκουαν στον Ιεχωβά
απολάμβαναν τη φροντίδα και την ευλογία Του, μπορείς να μάθεις ότι όταν ο Θεός εργάστηκε
στο Ισραήλ ήταν γεμάτος έλεος και αγάπη, καθώς επίσης ότι διέθετε πύρινες φλόγες και ότι
όλοι οι Ισραηλίτες, από τους πιο ταπεινούς μέχρι τους πιο ισχυρούς, είχαν φόβο Ιεχωβά και
έτσι όλη η χώρα ήταν ευλογημένη από τον Θεό. Αυτή είναι η ιστορία του Ισραήλ που
καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη.
Η Βίβλος είναι η ιστορική καταγραφή του έργου του Θεού στο Ισραήλ και καταγράφει
πολλές από τις προφητείες των αρχαίων προφητών, καθώς και κάποιες από τις ομιλίες του
Ιεχωβά στο έργο Του εκείνον τον καιρό. Συνεπώς, όλοι θεωρούν το βιβλίο αυτό ως άγιο (διότι
ο Θεός είναι άγιος και μεγάλος). Φυσικά, αυτό όλο απέρρεε από τον σεβασμό τους προς τον
Ιεχωβά και την λατρεία τους στον Θεό. Οι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο κατ’
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αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο γιατί τα πλάσματα του Θεού σέβονται και λατρεύουν τον
Δημιουργό τους τόσο πολύ, ενώ υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που το αποκαλούν θεϊκό βιβλίο.
Στην πραγματικότητα, είναι απλώς μια ανθρώπινη καταγραφή. Δεν ονομάστηκε προσωπικά
από τον Ιεχωβά, ούτε ο Ιεχωβά καθοδήγησε προσωπικά τη δημιουργία του. Με άλλα λόγια, ο
συγγραφέας αυτού του βιβλίου δεν είναι ο Θεός, αλλά άνθρωποι. Η Αγία Γραφή είναι απλώς ο
τίτλος που δόθηκε από τον άνθρωπο λόγω σεβασμού. Τον συγκεκριμένο τίτλο δεν τον
αποφάσισε ο Ιεχωβά και ο Ιησούς κατόπιν συζήτησης μεταξύ Τους. Δεν είναι τίποτα
παραπάνω από μια ανθρώπινη ιδέα. Διότι το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε από τον Ιεχωβά, πολύ
λιγότερο δε, από τον Ιησού. Αντιθέτως, αποτελεί αρχείο πλήθους αρχαίων προφητών,
απόστολων και μαντών, το οποίο καταρτίστηκε από τις επόμενες γενεές σε βιβλίο αρχαίων
γραφών και οι άνθρωποι το θεωρούν ιδιαίτερα ιερό, ένα βιβλίο που πιστεύουν ότι περιέχει
πολλά ασύλληπτα και βαθιά μυστήρια που περιμένουν να αποκαλυφθούν από τις μελλοντικές
γενιές. Λόγω αυτού, οι άνθρωποι είναι ακόμη πιο διατεθειμένοι να πιστεύουν ότι αυτό το
βιβλίο είναι θεϊκό. Με την προσθήκη των Τεσσάρων Ευαγγελίων και του Βιβλίου της
Αποκάλυψης, η στάση των ανθρώπων απέναντι σ’ αυτό διαφέρει ιδιαίτερα σε σύγκριση με
οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και επομένως κανείς δεν τολμά να αναλύσει αυτό το «θεϊκό βιβλίο»
—επειδή είναι πάρα πολύ «ιερό».
Γιατί οι άνθρωποι, από τη στιγμή που διαβάζουν τη Βίβλο, είναι σε θέση να βρουν ένα
σωστό μονοπάτι για να κάνουν πράξη; Γιατί είναι σε θέση να κερδίσουν πολλά που ήταν
ακατανόητα σε αυτούς; Σήμερα, αναλύω τη Βίβλο κατ’ αυτόν τον τρόπο και αυτό δεν σημαίνει
ότι τη μισώ ή αρνούμαι την αξία της ως σημείο αναφοράς. Εξηγώ και διευκρινίζω την έμφυτη
αξία και προέλευση της Βίβλου σ’ εσένα για να σταματήσεις να μένεις στο σκοτάδι. Διότι οι
άνθρωποι έχουν τόσο πολλές απόψεις για τη Βίβλο και οι περισσότερες από αυτές είναι
εσφαλμένες. Η ανάγνωση της Βίβλου κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τους εμποδίζει να
κερδίσουν ό,τι πρέπει, αλλά, το πιο σημαντικό, εμποδίζει το έργο που σκοπεύω να επιτελέσω.
Παρεμβαίνει τρομερά στο έργο του μέλλοντος και προσφέρει μόνο μειονεκτήματα, όχι
πλεονεκτήματα. Συνεπώς, αυτό που σε διδάσκω είναι απλώς η ουσία και η πραγματική
ιστορία της Βίβλου. Δεν ζητώ να μη διαβάσεις τη Βίβλο ή να τριγυρνάς δηλώνοντας ότι
στερείται ουσίας, ζητώ μόνο να έχεις τη σωστή γνώση και άποψη για τη Βίβλο. Μην είσαι
υπερβολικά μονόπλευρος! Μολονότι η Βίβλος αποτελεί ένα βιβλίο ιστορίας που γράφτηκε
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από ανθρώπους, καταγράφει, επίσης, πολλές από τις αρχές βάσει των οποίων υπηρετούσαν
τον Θεό οι αρχαίοι άγιοι και προφήτες, καθώς και τις εμπειρίες των πρόσφατων αποστόλων
καθώς υπηρετούσαν τον Θεό —το σύνολο των οποίων το είδαν και το γνώρισαν όντως αυτοί οι
άνθρωποι και μπορεί να χρησιμεύσει ως αναφορά για τους ανθρώπους αυτής της εποχής στην
επιδίωξη της αληθινής οδού. Έτσι, αναγιγνώσκοντας τη Βίβλο, οι άνθρωποι μπορούν, επίσης,
να κερδίσουν πολλές οδούς ζωής που δεν μπορούν να βρουν σε άλλα βιβλία. Αυτές οι οδοί
είναι οι οδοί ζωής του έργου του Αγίου Πνεύματος που βίωσαν οι προφήτες και οι απόστολοι
στα παλιά χρόνια, και πολλά από τα λόγια είναι πολύτιμα και μπορούν να παράσχουν ό,τι
χρειάζονται οι άνθρωποι. Έτσι, όλοι αρέσκονται στο να διαβάζουν τη Βίβλο. Επειδή υπάρχουν
τόσο πολλά στοιχεία κρυμμένα στη Βίβλο, οι απόψεις των ανθρώπων απέναντί της διαφέρουν
από τις απόψεις προς τα γραπτά μεγάλων πνευματικών μορφών. Η Βίβλος είναι μια
καταγραφή και συλλογή των εμπειριών και των γνώσεων των ανθρώπων που υπηρετούσαν
τον Ιεχωβά και τον Ιησού στην παλαιά και τη νέα εποχή, κι έτσι οι μεταγενέστερες γενιές
έχουν καταφέρει να κερδίσουν μέσω αυτής μεγάλη διαφώτιση, φώτιση και μονοπάτια για να
κάνουν πράξη. Ο λόγος για τον οποίο η Βίβλος είναι υψηλότερη από τα γραπτά οποιασδήποτε
μεγάλης πνευματικής μορφής είναι ότι όλα τα γραπτά τους προέρχονται από τη Βίβλο, όλες οι
εμπειρίες τους προέρχονται από τη Βίβλο και όλοι εξηγούν τη Βίβλο. Ως εκ τούτου, παρόλο
που οι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν εφόδια από τα βιβλία οποιασδήποτε μεγάλης
πνευματικής μορφής, εξακολουθούν να λατρεύουν τη Βίβλο, γιατί τους φαίνεται τόσο υψηλή
και βαθιά! Παρόλο που η Βίβλος συγκεντρώνει κάποια από τα βιβλία του λόγου της ζωής,
όπως οι επιστολές του Παύλου και οι επιστολές του Πέτρου, και παρόλο που οι άνθρωποι
μπορούν να λάβουν παροχή και να βοηθηθούν από αυτά τα βιβλία, τα συγκεκριμένα βιβλία
εξακολουθούν να είναι παρωχημένα, εξακολουθούν να ανήκουν στην παλαιά εποχή και
ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι, είναι κατάλληλα μόνο για μια περίοδο και δεν είναι
αιώνια. Διότι το έργο του Θεού αναπτύσσεται συνεχώς και δεν μπορεί απλά να σταματήσει
στην εποχή του Παύλου και του Πέτρου ή να παραμείνει για πάντα στην Εποχή της Χάριτος,
κατά την οποία σταυρώθηκε ο Ιησούς. Έτσι, λοιπόν, τα βιβλία αυτά είναι κατάλληλα μόνο για
την Εποχή της Χάριτος, όχι για την Εποχή της Βασιλείας των εσχάτων ημερών. Μπορούν να
παρέχουν μόνο στους πιστούς της Εποχής της Χάριτος, όχι στους αγίους της Εποχής της
Βασιλείας, και ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι, παραμένουν παρωχημένα. Το ίδιο
συμβαίνει με το έργο της δημιουργίας του Ιεχωβά ή με το έργο Του στο Ισραήλ: Όσο
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σπουδαίο κι αν ήταν αυτό το έργο, θα παρέμενε απαρχαιωμένο και θα ερχόταν ο καιρός που
θα έσβηνε. Το ίδιο συμβαίνει και με το έργο του Θεού: Είναι σπουδαίο, αλλά θα έρθει μια
εποχή που θα τελειώσει. Δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα εν μέσω του έργου της
δημιουργίας, ούτε εν μέσω του έργου της σταύρωσης. Ανεξάρτητα από το πόσο πειστικό είναι
το έργο της σταύρωσης, ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικό ήταν στη νίκη κατά του
Σατανά, το έργο εξακολουθεί, εν τέλει, να είναι έργο και οι εποχές εξακολουθούν να είναι, εν
τέλει, εποχές. Το έργο δεν μπορεί να στηρίζεται πάντα στην ίδια βάση, ούτε μπορούν ποτέ οι
εποχές να παραμένουν αμετάβλητες, γιατί η δημιουργία υπήρξε και πρέπει να υπάρξουν και
οι έσχατες ημέρες. Αυτό είναι αναπόφευκτο! Έτσι, ο λόγος της ζωής στην Καινή Διαθήκη
σήμερα —οι επιστολές των Αποστόλων και τα Τέσσερα Ευαγγέλια— έχουν μετατραπεί σε
ιστορικά βιβλία, έχουν μετατραπεί σε παλιά ημερολόγια· και πώς θα μπορούσαν τα παλιά
ημερολόγια να μεταφέρουν τους ανθρώπους στη νέα εποχή; Ανεξάρτητα από το πόσο ικανά
είναι αυτά τα ημερολόγια να παρέχουν στους ανθρώπους τη ζωή, ανεξάρτητα από το πόσο
ικανά είναι να οδηγήσουν τους ανθρώπους στον σταυρό, δεν είναι απαρχαιωμένα; Δεν
στερούνται αξίας; Συνεπώς, λέω ότι δεν θα πρέπει να πιστεύεις τυφλά σε αυτά τα ημερολόγια.
Είναι πάρα πολύ παλιά, δεν μπορούν να σε φέρουν στο νέο έργο, μα μπορούν μόνο να σε
επιβαρύνουν. Όχι μόνο δεν μπορούν να σε φέρουν στο νέο έργο και στη νέα είσοδο, αλλά θα
σε οδηγήσουν σε παλιές θρησκευτικές εκκλησίες —και αν συνέβαινε αυτό, δεν θα επέστρεφες
στην πίστη σου στον Θεό;
Αυτό

που

καταγράφει

η

Βίβλος

είναι

το

έργο

του

Θεού

στο

Ισραήλ,

συμπεριλαμβανομένου και μέρους των όσων έπραξε ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Παρά το
γεγονός ότι υπήρξε κάποια επιλογή μερών που θα συμπεριλαμβάνονταν ή θα παραλείπονταν,
μολονότι το Άγιο Πνεύμα δεν το ενέκρινε ακόμα, και πάλι δεν προσήψε καμιά ευθύνη. Η
Βίβλος είναι απλώς ιστορία του Ισραήλ, που είναι, επίσης, και ιστορία του έργου του Θεού. Οι
άνθρωποι, τα ζητήματα και τα πράγματα που καταγράφει ήταν όλα πραγματικά και τίποτα
σχετικά μ’ αυτά δεν είχε συμβολική σημασία —εκτός, φυσικά, από τις προφητείες του Ησαΐα,
του Δανιήλ και άλλων προφητών ή του βιβλίου των οραμάτων του Ιωάννη. Οι πρώτοι
άνθρωποι του Ισραήλ διέθεταν μόρφωση και καλλιέργεια, και η αρχαία γνώση και ο
πολιτισμός τους ήταν αρκετά αναπτυγμένα· συνεπώς, ό,τι έγραψαν ήταν σε υψηλότερο
επίπεδο από αυτά που γράφουν οι άνθρωποι του σήμερα. Ως αποτέλεσμα αυτού, το γεγονός
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ότι μπορούσαν να γράψουν αυτά τα βιβλία δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη, γιατί ο
Ιεχωβά είχε επιτελέσει τόσο μεγάλο έργο ανάμεσά τους και είχαν δει τόσα πολλά. Ο Δαβίδ
είδε τις πράξεις του Ιεχωβά ιδίοις όμμασι, τις βίωσε προσωπικά και είδε πολλά από τα σημεία
και τέρατα, και έτσι έγραψε όλους αυτούς τους ψαλμούς για να δοξάσει τις πράξεις του
Ιεχωβά. Ήταν σε θέση να γράψουν αυτά τα βιβλία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όχι
επειδή είχαν ιδιαίτερες δεξιότητες. Δόξαζαν τον Ιεχωβά επειδή Τον είχαν δει. Αν δεν είχατε
δει τίποτε από τον Ιεχωβά και δεν γνωρίζατε την ύπαρξή Του, πώς θα μπορούσατε να Τον
δοξάζετε; Αν δεν έχετε δει τον Ιεχωβά, τότε δεν θα ξέρετε να Τον δοξάζετε ούτε να Τον
λατρεύετε, πολύ λιγότερο δε, θ α είστε σε θέση να γράψετε ύμνους που θα τον εξυμνούν και,
ακόμα και αν σας ζητηθεί να εφεύρετε κάποιες πράξεις του Ιεχωβά, δεν θα είσαστε σε θέση
να το πράξετε. Το ότι, σήμερα, μπορείτε να δοξάζετε τον Θεό και να αγαπάτε τον Θεό
οφείλεται, επίσης, στο ότι Τον έχετε δει και στο ότι έχετε, επίσης, βιώσει το έργο Του —και αν
βελτιωθεί το επίπεδό σας, δεν θα είστε σε θέση κι εσείς να γράψετε ποιήματα δοξάζοντας τον
Θεό, όπως ο Δαβίδ;
Το να κατανοείς τη Βίβλο, το να κατανοείς την ιστορία, αλλά να μην κατανοείς τι κάνει
σήμερα το Άγιο Πνεύμα, είναι σφάλμα! Έχεις αριστεύσει στη μελέτη της ιστορίας, έχεις κάνει
καταπληκτική δουλειά, αλλά δεν κατανοείς τίποτα από το έργο που επιτελεί το Άγιο Πνεύμα
τη σήμερον ημέρα. Δεν είναι, άραγε, αυτό ανόητο; Άλλοι σε ρωτούν: «Τι πράττει ο Θεός
σήμερα; Σε τι πρέπει να εισέλθεις σήμερα; Πώς πηγαίνει η επιδίωξη της ζωής από μέρους
σου; Κατανοείς το θέλημα του Θεού;» Δεν θα έχεις καμία απάντηση για ό,τι σε ρωτούν —άρα,
τι γνωρίζεις; Θα πεις: «Γνωρίζω μόνο ότι πρέπει να γυρίσω την πλάτη μου στη σάρκα και να
γνωρίσω τον εαυτό μου». Και αν στη συνέχεια ρωτήσουν: «Τι άλλο γνωρίζεις;» θα πεις ότι
γνωρίζεις, επίσης, να υπακούς σε όλα τα σχέδια του Θεού και ότι κατανοείς κάτι από την
ιστορία της Βίβλου, και αυτό είναι όλο. Αυτά είναι όλα όσα έχεις κερδίσει από την πίστη στον
Θεό όλα αυτά τα χρόνια; Αν κατανοείς μόνο αυτά, τότε σου λείπουν πάρα πολλά. Έτσι, το
τωρινό σας ανάστημα ουσιαστικά αδυνατεί να επιτύχει αυτό που απαιτώ και οι αλήθειες που
κατανοείτε είναι υπερβολικά αδύναμες, μαζί με τις δυνάμεις διαφοροποίησής σας —με άλλα
λόγια, η πίστη σας είναι υπερβολικά επιφανειακή! Πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με
περισσότερες αλήθειες, χρειάζεστε περισσότερες γνώσεις, πρέπει να δείτε περισσότερα, και
τότε μόνο θα είστε σε θέση να διαδώσετε το ευαγγέλιο, γιατί αυτό οφείλετε να επιτύχετε!
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Άσκηση (1)
Στο παρελθόν, υπήρχαν πολλές αποκλίσεις, ακόμη και παραλογισμοί στον τρόπο με τον
οποίο βίωναν πράγματα οι άνθρωποι. Απλώς δεν κατανοούσαν τα πρότυπα των απαιτήσεων
του Θεού, κι έτσι υπήρχαν πολλοί τομείς στους οποίους οι εμπειρίες των ανθρώπων έπαιρναν
άσχημη τροπή. Αυτό που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο είναι να μπορεί να βιώσει την
κανονική ανθρώπινη φύση. Για παράδειγμα, είναι αποδεκτό να ακολουθούν οι άνθρωποι τις
σύγχρονες συμβάσεις όσον αφορά το φαγητό και την ένδυση, να φορούν κουστούμι και
γραβάτα, να μαθαίνουν κάποια πράγματα σχετικά με τη σύγχρονη τέχνη και, στον ελεύθερό
τους χρόνο, μπορούν να απολαμβάνουν τις τέχνες, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.
Μπορούν να βγάλουν κάποιες αξέχαστες φωτογραφίες, να διαβάσουν και να αποκτήσουν
κάποιες χρήσιμες γνώσεις και να έχουν ένα σχετικά καλό περιβάλλον διαβίωσης. Όλα αυτά
αποτελούν πράγματα που αρμόζουν σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης, κι όμως οι
άνθρωποι τα θεωρούν πράγματα που απεχθάνεται ο Θεός και συγκρατούνται για να μην τα
κάνουν. Η άσκησή τους συνίσταται μονάχα στην τήρηση μερικών κανόνων, γεγονός που
οδηγεί σε μια ζωή που είναι βαρετή του θανατά και στερείται παντελούς νοήματος. Στην
πραγματικότητα, ο Θεός δεν έχει απαιτήσει ποτέ να ενεργούν οι άνθρωποι κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να περιορίσουν τις δικές τους διαθέσεις, προσευχόμενοι
αδιάκοπα μες στο πνεύμα τους να είναι πιο κοντά με τον Θεό, με το μυαλό τους να
συλλογίζεται συνεχώς τις προθέσεις του Θεού, με τα μάτια τους να παρατηρούν συνεχώς το
τάδε ή το δείνα, φοβούμενοι τρομερά πως η σύνδεσή τους με τον Θεό με κάποιον τρόπο θα
διακοπεί. Όλα αυτά είναι συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι άνθρωποι από μόνοι
τους· είναι κανόνες που έχουν θέσει οι άνθρωποι στον εαυτό τους. Εάν δεν γνωρίζεις την ίδια
τη φύση και την ουσία σου και δεν κατανοείς το επίπεδο στο οποίο δύναται να φτάσει η
άσκησή σου, τότε δεν θα έχεις κανέναν τρόπο να είσαι βέβαιος για το ποια ακριβώς πρότυπα
απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο, ούτε και θα έχεις ένα ακριβές μονοπάτι άσκησης. Εφόσον
δεν μπορείς να κατανοήσεις τι ακριβώς απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο, στο μυαλό σου
στριφογυρίζουν συνεχώς σκέψεις, σπας το κεφάλι σου αναλύοντας τις προθέσεις του Θεού
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και πασχίζεις να βρεις κάποιον τρόπο να σε συγκινήσει και να σε διαφωτίσει το Άγιο Πνεύμα.
Ως εκ τούτου, αναπτύσσεις κάποιους τρόπους άσκησης που θεωρείς κατάλληλους.
Απλούστατα, δεν έχεις ιδέα τι ακριβώς απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο· απλώς εκτελείς
επιπόλαια το δικό σου σύνολο ασκήσεων, δείχνοντας ελάχιστο ενδιαφέρον για το
αποτέλεσμα, κι ακόμη λιγότερο για το αν υπάρχουν αποκλίσεις ή λάθη στην άσκησή σου. Με
αυτόν τον τρόπο, η άσκησή σου, φυσικά, στερείται ακρίβειας και δεν βασίζεται σε αρχές.
Αυτό που της λείπει, ιδίως, είναι η κανονική ανθρώπινη λογική και συνείδηση, καθώς και η
επιδοκιμασία του Θεού και η επιβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος. Καθίσταται υπερβολικά
εύκολο να ακολουθήσεις απλώς τον δικό σου δρόμο. Αυτό το είδος άσκησης είναι μονάχα
τήρηση των κανόνων ή εσκεμμένη ανάληψη μεγαλύτερου φορτίου προκειμένου να
περιορίσεις και να ελέγξεις τον εαυτό σου. Κι όμως, εσύ νομίζεις ότι η άσκησή σου είναι
σωστή μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας, αγνοώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της άσκησής σου
συνίσταται από αχρείαστες διαδικασίες ή τελετουργίες. Υπάρχουν πολλοί που ασκούνται έτσι
επί χρόνια, δίχως να υπάρχει ουσιαστικά καμία αλλαγή στις διαθέσεις τους, καμία νέα
κατανόηση και καμία νέα είσοδος. Εν αγνοία τους, διαπράττουν ξανά τα ίδια λάθη και δίνουν
πλήρη ελευθερία στην κτηνώδη φύση τους, ακόμη και στο σημείο να διαπράττουν πολλές
φορές παράλογες, απάνθρωπες πράξεις και να συμπεριφέρονται με τρόπο που προβληματίζει
και παραξενεύει τελείως τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως αυτοί οι άνθρωποι
έχουν βιώσει μεταμόρφωση της διάθεσης;
Τώρα, η πίστη στον Θεό έχει εισέλθει στην Εποχή του Λόγου του Θεού. Συγκριτικά
μιλώντας, οι άνθρωποι δεν προσεύχονται όσο προσεύχονταν κάποτε· τα λόγια του Θεού έχουν
γνωστοποιήσει με σαφήνεια όλες τις πτυχές της αλήθειας και τους τρόπους άσκησης,
επομένως δεν είναι πια αναγκαίο να αναζητούν και να πηγαίνουν ψαχτά οι άνθρωποι. Στη
ζωή της Εποχής της Βασιλείας, τα λόγια του Θεού οδηγούν τους ανθρώπους προς τα εμπρός,
και είναι μια ζωή στην οποία τα πάντα αποσαφηνίζονται, ώστε να τα δουν εκείνοι —διότι ο
Θεός έχει εξηγήσει τα πάντα με σαφήνεια και ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πια να ψηλαφίζει
τον δρόμο του στη ζωή. Όσον αφορά τον γάμο, τις εγκόσμιες υποθέσεις, τη ζωή, την τροφή,
τον ρουχισμό και τη στέγη, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον τρόπο που μπορεί κανείς να
υπηρετεί ώστε να ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, τον τρόπο που θα πρέπει κανείς να
απαρνηθεί τη σάρκα και ούτω καθεξής, ποια από αυτά τα πράγματα δεν σας έχει εξηγήσει ο
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Θεός; Εξακολουθείτε να έχετε την ανάγκη να προσευχηθείτε και να αναζητήσετε;
Πραγματικά, δεν υπάρχει ανάγκη! Εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά τα πράγματα, κάνεις απλώς
περιττές ενέργειες. Είναι αδαές και ανόητο και εντελώς αχρείαστο! Μόνο εκείνοι που
υστερούν υπερβολικά σε επίπεδο και αδυνατούν να κατανοήσουν τα λόγια του Θεού, λένε
ακατάπαυστα ανόητες προσευχές. Το βασικό για να κάνεις πράξη την αλήθεια είναι το κατά
πόσο διαθέτεις ή όχι αποφασιστικότητα. Κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να ακολουθούν τις
σαρκικές προτιμήσεις τους στις ενέργειές τους, ακόμη κι όταν γνωρίζουν πως αυτό δεν
συνάδει με την αλήθεια. Αυτό, με τη σειρά του, παρακωλύει τη δική τους πρόοδο στη ζωή, και
ακόμη και αφότου προσευχηθούν και αναζητήσουν, εξακολουθούν να θέλουν να ενεργούν
υπακούοντας στη σάρκα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν διαπράττουν αμαρτίες εν γνώσει τους;
Όπως εκείνοι που ποθούν τις απολαύσεις της σάρκας και λαχταρούν χρήματα και που, στη
συνέχεια, προσεύχονται στον Θεό και λένε: «Θεέ μου! Θα μου επιτρέψεις να ποθώ τις
απολαύσεις της σάρκας και να ποθώ τον πλούτο; Είναι το θέλημά Σου να κερδίσω χρήματα με
αυτόν τον τρόπο;» Είναι ενδεδειγμένος αυτός ο τρόπος προσευχής; Οι άνθρωποι που το
κάνουν αυτό, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται διόλου με τέτοια πράγματα,
όπως και γνωρίζουν ότι θα πρέπει να τα εγκαταλείψουν, αλλά τα πράγματα που φυλάσσουν
στην καρδιά τους έχουν ήδη καθοριστεί, και όταν προσεύχονται και αναζητούν, προσπαθούν
να αναγκάσουν τον Θεό να τους επιτρέψει να συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Μέσα
στην καρδιά τους, μπορεί, μάλιστα, να απαιτούν από τον Θεό να πει κάτι για να το
επιβεβαιώσει αυτό —τούτο ονομάζεται παρακοή. Υπάρχουν κι εκείνοι που φέρνουν με το
μέρος τους αδελφούς και αδελφές της εκκλησίας και στήνουν τα δικά τους ανεξάρτητα
βασίλεια. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτές οι πράξεις εναντιώνονται στον Θεό, αλλά μόλις
αποφασίσεις να κάνεις κάτι τέτοιο, και πάλι πηγαίνεις να αναζητήσεις και να προσευχηθείς
στον Θεό, ήρεμος και απτόητος. Πόσο αδιάντροπος και αναίσχυντος είσαι! Όσο για το να
αφήσει κανείς πίσω τα εγκόσμια, πάει πολύς καιρός που έχει γίνει λόγος γι’ αυτό. Υπάρχουν
κάποιοι που γνωρίζουν ξεκάθαρα ότι ο Θεός μισεί τα εγκόσμια, ωστόσο, και πάλι
προσεύχονται, λέγοντας: «Ω, Θεέ μου! Καταλαβαίνω πως δεν θα ήθελες να ακολουθώ τα
εγκόσμια, μα το κάνω αυτό για να μην ντροπιαστεί το όνομά Σου· το κάνω για να μπορέσουν
να δουν οι κοσμικοί άνθρωποι τη δόξα Σου σ’ εμένα». Τι είδους προσευχή είναι αυτή;
Μπορείτε να καταλάβετε; Πρόκειται για μια προσευχή που αποσκοπεί στο να πειθαναγκάσει
τον Θεό και να Του ασκήσει πίεση. Δεν ντρέπεσαι να προσεύχεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο; Οι
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άνθρωποι που προσεύχονται τοιουτοτρόπως, εναντιώνονται σκοπίμως στον Θεό, και αυτό το
είδος προσευχής είναι εξολοκλήρου ζήτημα αμφίβολων κινήτρων· είναι στ’ αλήθεια μια
έκφραση σατανικής διάθεσης. Τα λόγια του Θεού είναι απολύτως ξεκάθαρα, ιδίως εκείνα που
εξέφερε σχετικά με το θέλημά Του, τη διάθεσή Του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα
διαφορετικά είδη ανθρώπων. Εάν δεν κατανοείς την αλήθεια, τότε θα πρέπει να διαβάζεις
περισσότερο τα λόγια του Θεού —τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσα από αυτό είναι
πολύ καλύτερα από την προσευχή και την αναζήτηση στα τυφλά. Υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις στις οποίες η αναζήτηση και η προσευχή θα πρέπει να αντικατασταθούν από τη
συχνότερη ανάγνωση των λόγων του Θεού και τη συναναστροφή σχετικά με την αλήθεια. Στις
τακτικές σου προσευχές, θα πρέπει να αναλογίζεσαι και να προσπαθείς να μάθεις
περισσότερο τον εαυτό σου μέσα από τα λόγια του Θεού. Αυτό είναι πιο επωφελές για την
πρόοδό σου στη ζωή. Εάν, τώρα, εξακολουθείς να αναζητάς υψώνοντας το βλέμμα στον
ουρανό, τούτο δεν δείχνει ότι εξακολουθείς να πιστεύεις σε έναν ασαφή Θεό; Στο παρελθόν,
έβλεπες αποτελέσματα από την αναζήτηση και τις προσευχές σου, και το Άγιο Πνεύμα
συγκινούσε κάπως το πνεύμα σου, διότι τότε ήταν η Εποχή της Χάριτος. Δεν μπορούσες να
δεις τον Θεό, κι έτσι δεν είχες άλλη επιλογή από το να προχωρήσεις ψηλαφιστά και να
αναζητήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ο Θεός έχει έλθει ανάμεσα στους ανθρώπους, ο
Λόγος έχει ενσαρκωθεί κι εσύ έχεις δει τον Θεό· συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται πια
όπως παλαιότερα. Έχει αλλάξει η εποχή και, ομοίως, έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο
εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μην προσεύχονται τόσο όσο
προσεύχονταν κάποτε, επειδή ο Θεός βρίσκεται στη γη, ο άνθρωπος έχει τώρα την ευκαιρία
να αγαπήσει τον Θεό. Η ανθρωπότητα έχει εισέλθει στην εποχή της αγάπης για τον Θεό και οι
άνθρωποι μπορούν να πλησιάσουν κανονικά τον Θεό μέσα τους: «Ω, Θεέ μου! Είσαι πράγματι
τόσο καλός και επιθυμώ να Σε αγαπώ!» Λίγα μόνο ξεκάθαρα και απλά λόγια εκφράζουν την
αγάπη που υπάρχει για τον Θεό μες στην καρδιά των ανθρώπων· αυτή η προσευχή εκφέρεται
μόνο και μόνο για να εμβαθύνει την αγάπη μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ενίοτε, μπορεί να
διαπιστώσεις πως εκδηλώνεις κάποια παρακοή, και να πεις: «Ω, Θεέ μου! Γιατί είμαι τόσο
διεφθαρμένος;» Νιώθεις μια έντονη παρόρμηση να χτυπήσεις τον εαυτό σου μερικές φορές,
και δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια σου. Τέτοιες στιγμές, νιώθεις μεταμέλεια και στενοχώρια
μες στην καρδιά σου, αλλά δεν έχεις τον τρόπο να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα. Αυτό
είναι το τρέχον έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπορούν να το επιτύχουν μόνο όσοι
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επιδιώκουν τη ζωή. Νιώθεις ότι ο Θεός τρέφει μεγάλη αγάπη για σένα και έχεις ένα ιδιαίτερο
αίσθημα. Παρόλο που στερείσαι λόγια ώστε να προσευχηθείς με σαφήνεια, νιώθεις διαρκώς
ότι η αγάπη του Θεού είναι βαθιά σαν τον ωκεανό. Δεν υπάρχουν κατάλληλα λόγια για να
εκφράσουν αυτήν την κατάσταση ύπαρξης, κι αυτή είναι μια κατάσταση που προκύπτει
συχνά μέσα στο πνεύμα. Αυτού του είδους η προσευχή και η συναναστροφή, που αποσκοπεί
στο να πλησιάσει κανείς τον Θεό μες στην καρδιά του, είναι κανονική.
Παρόλο που η εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι έπρεπε να πηγαίνουν ψηλαφιστά και
να αναζητούν έχει πλέον περάσει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσεύχονται ή να
αναζητούν άλλο πια, ούτε και αληθεύει ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να περιμένουν να
αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού προτού συνεχίσουν το έργο· αυτά αποτελούν απλώς τις
παρανοήσεις του ανθρώπου. Ο Θεός έχει έλθει μεταξύ των ανθρώπων για να ζήσει μαζί τους,
να είναι το φως τους, η ζωή τους και η οδός τους: Αυτό είναι γεγονός. Φυσικά, με τον ερχομό
του Θεού στη γη, Εκείνος φέρνει ασφαλώς στους ανθρώπους μια πρακτική οδό και ζωή που
αρμόζει στο ανάστημά τους, ώστε να την απολαύσουν —δεν έχει έλθει για να καταρρίψει
όλους τους τρόπους άσκησης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ζει πια πηγαίνοντας ψαχτά και
αναζητώντας, διότι τα πράγματα αυτά έχουν αντικατασταθεί από τον ερχομό του Θεού στη γη
για να εργαστεί και να εκφέρει τον λόγο Του. Έχει έλθει για να απελευθερώσει τον άνθρωπο
από τη ζωή του σκότους και του ερέβους την οποία ζούσε και να του δώσει τη δυνατότητα να
έχει μια ζωή γεμάτη φως. Το τρέχον έργο έχει ως σκοπό να επισημάνει με σαφήνεια τα
πράγματα, να μιλήσει ξεκάθαρα, να προσφέρει άμεση ενημέρωση και να προσδιορίσει τα
πράγματα ρητώς, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν πράξη αυτά τα πράγματα,
όπως ακριβώς ο Ιεχωβά Θεός καθοδήγησε τον λαό του Ισραήλ, λέγοντάς του πώς να
προσφέρει θυσίες και πώς να χτίσει τον ναό. Επομένως, δεν χρειάζεται να ζείτε πια μια ζωή
ένθερμης αναζήτησης, όπως κάνατε αφότου έφυγε ο Κύριος Ιησούς. Στο μέλλον, θα πρέπει να
ψηλαφίζετε τον δρόμο σας μέσα από το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου; Θα πρέπει να
πασχίζετε να βρείτε έναν σωστό τρόπο ζωής; Πρέπει να πηγαίνετε ψαχτά για να διακρίνετε
πώς θα πρέπει να εκτελείτε τα καθήκοντά σας; Είναι αναγκαίο να προσπέφτετε στο έδαφος
αναζητώντας, προκειμένου να μάθετε πώς θα πρέπει να γίνετε μάρτυρες; Είναι αναγκαίο να
νηστεύετε και να προσεύχεστε για να μάθετε πώς θα πρέπει να ντύνεστε ή να ζείτε; Είναι
αναγκαίο να προσεύχεστε αδιάλειπτα στον Θεό στον ουρανό για να μάθετε πώς θα πρέπει να
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δεχτείτε την κατάκτηση από τον Θεό; Είναι αναγκαίο να προσεύχεστε συνεχώς, μέρα-νύχτα,
για να μάθετε πώς θα πρέπει να υπακούτε στον Θεό; Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά σας που λένε
ότι είστε ανίκανοι να ασκηθείτε επειδή δεν καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι απλώς δεν δίνουν
προσοχή στο έργο του Θεού τη σήμερον ημέρα! Είπα πολλά λόγια προ πολλού, μα εσείς ποτέ
δεν δείξατε το παραμικρό ενδιαφέρον να τα διαβάσετε· δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το
γεγονός ότι δεν γνωρίζετε πώς να ασκείστε. Φυσικά, τη σήμερον εποχή, το Άγιο Πνεύμα
εξακολουθεί να συγκινεί τους ανθρώπους για να τους δώσει τη δυνατότητα να νιώσουν
απόλαυση, και ζει μαζί με τον άνθρωπο. Από εδώ πηγάζουν εκείνα τα[α] ιδιαίτερα, ευχάριστα
αισθήματα που προκύπτουν συχνά στη ζωή σου. Μια στο τόσο, έρχεται μια μέρα που
αισθάνεσαι ότι ο Θεός είναι πολύ αξιαγάπητος και δεν μπορείς παρά να προσευχηθείς σε
Εκείνον: «Ω, Θεέ μου! Η αγάπη Σου είναι τόσο όμορφη και η εικόνα Σου τόσο σπουδαία.
Επιθυμώ να Σε αγαπήσω πιο βαθιά. Επιθυμώ να αφιερώσω όλο μου το είναι στο να
δαπανήσω το σύνολο της ζωής μου. Θα αφιερώσω τα πάντα σε Εσένα, εφόσον είναι για Σένα,
εφόσον κάνοντάς το θα μπορώ να Σε αγαπήσω…» Αυτό είναι ένα αίσθημα απόλαυσης που
σου δίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι διαφώτιση μήτε φώτιση· είναι η εμπειρία του να
συγκινείσαι. Περιστασιακά, θα λαμβάνουν χώρα εμπειρίες όπως αυτή: Κάποιες φορές, ενώ
είσαι καθ’ οδόν για τη δουλειά, θα προσεύχεσαι και θα πλησιάζεις τον Θεό, και θα συγκινείσαι
σε σημείο που δάκρυα θα βρέχουν το πρόσωπό σου και θα χάνεις κάθε αυτοέλεγχο, και θα
αγωνιάς να βρεις ένα κατάλληλο μέρος όπου θα μπορείς να εκφράσεις όλον τον ζήλο που
υπάρχει μες στην καρδιά σου… Θα υπάρξουν φορές που θα βρίσκεσαι σε κάποιο δημόσιο
χώρο και θα νιώθεις πως απολαμβάνεις τόσο πολλή από την αγάπη του Θεού, πως ο κλήρος
σου είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένος και, ακόμη περισσότερο, πως ζεις τη ζωή σου πιο
ουσιαστικά από κάθε άλλον άνθρωπο. Θα ξέρεις βαθιά μέσα σου πως ο Θεός σε έχει εξυψώσει
και πως αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού για σένα. Στα μύχια της καρδιάς σου, θα νιώθεις
πως ο Θεός έχει μέσα Του ένα είδος αγάπης που είναι απερίγραπτο και ασύλληπτο για τον
άνθρωπο, σαν να το ξέρεις αλλά να μην έχεις τρόπο να το περιγράψεις, που σε οδηγεί πάντα
σε περίσκεψη, αφήνοντάς σε, ωστόσο, ανήμπορο να το εκφράσεις εντελώς. Σε στιγμές σαν κι
αυτή, θα ξεχνάς ακόμη και πού βρίσκεσαι, και θα αναφωνείς: «Ω, Θεέ μου! Είσαι τόσο
ασύλληπτος και τόσο αγαπητός!» Αυτό θα μπερδέψει τους ανθρώπους, αλλά όλα αυτά τα
πράγματα συμβαίνουν αρκετά συχνά. Έχετε βιώσει κάτι τέτοιο πάρα πολλές φορές. Αυτή
είναι η ζωή που σου έχει δώσει σήμερα το Άγιο Πνεύμα, καθώς και η ζωή που θα πρέπει τώρα
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να ζεις. Δεν έχει ως σκοπό να σε σταματήσει να ζεις τη ζωή σου, μα να αλλάξει τον τρόπο με
τον οποίο τη ζεις. Είναι ένα αίσθημα που δεν μπορεί μήτε να περιγραφεί μήτε να εκφραστεί.
Είναι, επίσης, το αληθινό αίσθημα του ανθρώπου και, ακόμη περισσότερο, είναι το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να το κατανοείς μες στην καρδιά σου, αλλά δεν έχεις κανέναν
τρόπο να το εκφράσεις ξεκάθαρα σε κανέναν απολύτως άνθρωπο. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι
έχεις βραδύτητα λόγου ή στο ότι τραυλίζεις, αλλά στο ότι πρόκειται για ένα είδος αισθήματος
που δεν δύναται να περιγραφεί με λόγια. Σήμερα, σου επιτρέπεται να απολαμβάνεις αυτά τα
πράγματα, κι αυτή είναι η ζωή που θα πρέπει να ζεις. Φυσικά, οι άλλες πτυχές της ζωής σου
δεν είναι κενές· απλώς αυτή η εμπειρία συγκίνησης γίνεται ένα είδος χαράς στη ζωή σου που
σε κάνει να είσαι πάντα πρόθυμος να απολαμβάνεις τέτοιες εμπειρίες από το Άγιο Πνεύμα.
Θα πρέπει, όμως, να ξέρεις ότι το να συγκινείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν συμβαίνει ώστε να
μπορέσεις να υπερβείς τη σάρκα και να πας στον τρίτο ουρανό ή να ταξιδέψεις σ’ όλον τον
κόσμο. Αντίθετα, συμβαίνει για να μπορέσεις να νιώσεις και να γευτείς την αγάπη του Θεού
που απολαμβάνεις σήμερα, να βιώσεις τη σημασία του έργου του Θεού σήμερα και να
εξοικειωθείς και πάλι με τη φροντίδα και την προστασία του Θεού. Όλα αυτά τα πράγματα
έχουν ως σκοπό να μπορέσεις να αποκτήσεις μεγαλύτερη γνώση του έργου που κάνει σήμερα
ο Θεός —αυτός είναι ο στόχος του Θεού όταν κάνει αυτό το έργο.
Η αναζήτηση και το ψηλάφισμα ήταν ο τρόπος ζωής πριν την ενσάρκωση του Θεού. Τον
καιρό εκείνο, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό, κι έτσι δεν είχαν άλλη επιλογή
από το να αναζητούν και να ψηλαφίζουν. Σήμερα, έχεις δει τον Θεό, κι Εκείνος σου λέει
ευθέως πώς θα πρέπει να ασκείσαι· αυτός είναι ο λόγος που δεν χρειάζεται πια ούτε να
πηγαίνεις ψαχτά ούτε να αναζητάς. Το μονοπάτι στο οποίο Εκείνος οδηγεί τον άνθρωπο είναι
η οδός της αλήθειας, και τα πράγματα που Εκείνος λέει στον άνθρωπο και τα οποία δέχεται ο
άνθρωπος είναι η ζωή και η αλήθεια. Έχεις την οδό, τη ζωή και την αλήθεια, επομένως ποιος
ο λόγος να πηγαίνεις να αναζητάς παντού; Το Άγιο Πνεύμα δεν θα επιτελέσει δύο στάδια
έργου ταυτόχρονα. Εάν, όταν έχω τελειώσει την εκφορά του λόγου Μου, οι άνθρωποι δεν
τρώνε και δεν πίνουν τα λόγια του Θεού προσεκτικά και δεν επιδιώκουν σωστά την αλήθεια,
συνεχίζοντας να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονταν κατά την Εποχή της Χάριτος,
ψηλαφίζοντας θαρρείς και είναι τυφλοί, προσευχόμενοι και αναζητώντας συνεχώς, αυτό δεν
θα σήμαινε πως αυτό το στάδιο του έργου Μου —το έργο των λόγων— γίνεται επί ματαίω;
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Παρόλο που μπορεί να έχω τελειώσει την εκφορά του λόγου Μου, οι άνθρωποι εξακολουθούν
να μην καταλαβαίνουν απόλυτα, κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υστερούν σε επίπεδο. Το
πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με το να ζουν την εκκλησιαστική ζωή και να
συναναστρέφονται μεταξύ τους. Στο παρελθόν, στην Εποχή της Χάριτος, παρόλο που ο Θεός
είχε ενσαρκωθεί, δεν επιτελούσε το έργο των λόγων, κι αυτός είναι ο λόγος που το Άγιο
Πνεύμα εργαζόταν κατ’ εκείνον τον τρόπο τότε, προκειμένου να διατηρήσει το έργο. Τον
καιρό εκείνον, το Άγιο Πνεύμα επιτελούσε κυρίως το έργο· τώρα, όμως, ο ίδιος ο
ενσαρκωμένος Θεός είναι Αυτός που το επιτελεί, έχοντας πάρει τη θέση του έργου του Αγίου
Πνεύματος. Στο παρελθόν, εφόσον οι άνθρωποι προσεύχονταν συχνά, βίωναν γαλήνη και
χαρά· υπήρχε αποδοκιμασία, καθώς και πειθαρχία. Όλα αυτά ήταν το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Τώρα, οι καταστάσεις αυτές είναι λίγες και σποραδικές. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί
να επιτελέσει μόνο ένα είδος έργου σε μία εποχή. Εάν επιτελούσε δύο είδη έργου ταυτόχρονα,
με τη σάρκα να επιτελεί το ένα είδος και το Άγιο Πνεύμα να επιτελεί το άλλο μέσα στους
ανθρώπους, και αν δεν μετρούσε αυτό που έλεγε η σάρκα και μετρούσε μόνο αυτό που έκανε
το Πνεύμα, τότε ο Χριστός δεν θα είχε καμία αξιόλογη αλήθεια, οδό ή ζωή. Αυτό θα
αποτελούσε αντίφαση. Θα μπορούσε το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο; Ο
Θεός είναι παντοδύναμος και πάνσοφος, άγιος και δίκαιος, και σε καμία περίπτωση δεν κάνει
λάθη.
Υπήρχαν πάρα πολλές αποκλίσεις και λάθη στις παρελθοντικές εμπειρίες των ανθρώπων.
Υπήρχαν κάποια πράγματα, τα οποία ήταν προορισμένα να τα έχουν ή να τα κάνουν οι
άνθρωποι με κανονική ανθρώπινη φύση ή υπήρχαν λάθη που ήταν δύσκολο να αποφευχθούν
στην ανθρώπινη ζωή, και όταν γινόταν κακός χειρισμός αυτών των πραγμάτων, οι άνθρωποι
επέρριπταν την ευθύνη στον Θεό. Ήταν κάποτε μια αδελφή που είχε καλεσμένους στο σπίτι
της. Τα αχνιστά ψωμάκια της δεν είχαν μαγειρευτεί σωστά, κι έτσι σκέφτηκε: «Μάλλον θα
πρόκειται για την πειθαρχία του Θεού. Ο Θεός αντιμετωπίζει και πάλι τη ματαιόδοξη καρδιά
μου· η ματαιοδοξία μου είναι πραγματικά πολύ ισχυρή». Στην πραγματικότητα, όσον αφορά
τον φυσιολογικό τρόπο σκέψης του ανθρώπου, όταν έρχονται καλεσμένοι, εσύ ενθουσιάζεσαι
και τρέχεις να προλάβεις, ανοργάνωτος σε οτιδήποτε κάνεις, κι έτσι είναι αυτονόητο πως είτε
θα καεί το ρύζι είτε τα πιάτα θα βγουν πολύ αλμυρά. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι είσαι
πολύ τσιτωμένος, αλλά οι άνθρωποι καταλήγουν να το αποδίδουν στην «πειθαρχία του
1366

Θεού». Στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι απλώς λάθη που γίνονται στην ανθρώπινη ζωή.
Δεν θα αντιμετώπιζες συχνά τέτοιου είδους πράγματα ακόμη κι αν δεν πίστευες στον Θεό; Τα
προβλήματα που προκύπτουν είναι συχνά το αποτέλεσμα λαθών που έγιναν από ανθρώπους
—απλώς δεν αληθεύει ότι τα εν λόγω λάθη είναι πράξη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα λάθη
δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Όπως όταν δαγκώνεις τη γλώσσα σου ενώ τρως —θα
μπορούσε αυτό να είναι η πειθαρχία του Θεού; Η πειθαρχία του Θεού έχει αρχές και
παρατηρείται συνήθως όταν διαπράττεις ύβρι εν γνώσει σου. Εκείνος θα σε πειθαρχήσει μόνο
όταν κάνεις πράγματα που περιλαμβάνουν το όνομα του Θεού ή αφορούν τη μαρτυρία ή το
έργο Του. Οι άνθρωποι κατανοούν αρκετό μέρος της αλήθειας τώρα, ώστε να έχουν
εσωτερική επίγνωση των πραγμάτων που κάνουν. Για παράδειγμα: Είναι δυνατόν να μην
ένιωθες τίποτα αν υπεξαιρούσες τα χρήματα της εκκλησίας ή τα ξόδευες αλόγιστα; Κάτι θα
ένιωθες όταν το έκανες αυτό. Δεν είναι δυνατόν να νιώθει κανείς κάτι μόνο αφότου γίνει η
πράξη. Μες στην καρδιά σου, έχεις σαφή επίγνωση των πραγμάτων που κάνεις και
αντιβαίνουν στη συνείδησή σου. Επειδή οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους αρέσκειες και
προτιμήσεις, απλώς ενδίδουν στις απολαύσεις, παρόλο που γνωρίζουν ξεκάθαρα πώς να
κάνουν πράξη την αλήθεια. Ως εκ τούτου, αφότου κάνουν κάτι, δεν νιώθουν προφανή
αποδοκιμασία ούτε υποβάλλονται σε εμφανή πειθαρχία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
διέπραξαν ύβρι εν γνώσει τους, κι έτσι ο Θεός δεν τους πειθαρχεί· όταν έλθει ο καιρός της
δίκαιης κρίσης, η τιμωρία του Θεού θα επέλθει στον καθένα βάσει των ενεργειών του.
Υπάρχουν, επί του παρόντος, κάποιοι άνθρωποι στην εκκλησία οι οποίοι υπεξαιρούν
χρήματα, κάποιοι που δεν διατηρούν σαφή όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών, και κάποιοι
που κρίνουν, αψηφούν και προσπαθούν να καταστρέψουν στα κρυφά το έργο του Θεού. Γιατί
συνεχίζουν να τους πηγαίνουν όλα καλά; Όταν κάνουν τέτοια πράγματα, έχουν επίγνωση και
νιώθουν αποδοκιμασία μες στην καρδιά τους· λόγω αυτού, ενίοτε υφίστανται παίδευση και
εξευγενισμό, αλλά είναι απλώς υπερβολικά αδιάντροποι! Όπως όταν οι άνθρωποι επιδίδονται
σε ανηθικότητα —έχουν επίγνωση αυτού που κάνουν εκείνη την ώρα, αλλά ο πόθος τους είναι
υπερβολικά μεγάλος και δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Ακόμη κι αν τους
πειθαρχήσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα είναι μάταιο· συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα δεν θα
παράσχει πειθαρχία. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν τους πειθαρχήσει τότε, αν δεν νιώσουν
αποδοκιμασία και δεν συμβεί τίποτε στη σάρκα τους, τι αποδοκιμασία θα μπορούσε να
υπάρξει αργότερα; Η πράξη έχει τελεστεί —ποια πειθαρχία θα μπορούσε να υπάρξει;
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Αποδεικνύει απλώς ότι είναι υπερβολικά αδιάντροποι και υστερούν πολύ σε ανθρώπινη φύση,
και ότι τους αξίζουν κατάρες και τιμωρία! Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται άσκοπα. Εάν
γνωρίζεις πολύ καλά την αλήθεια, αλλά δεν την κάνεις πράξη, εάν είσαι ικανός να διαπράξεις
οποιοδήποτε κακό, τότε το μόνο που μπορείς να αναμένεις είναι η έλευση εκείνης της ημέρας
που θα τιμωρηθείς μαζί με τον πονηρό. Αυτό είναι το καλύτερο τέλος για σένα! Τώρα, έχω
κηρύξει επανειλημμένως σχετικά με τη συνείδηση, η οποία αποτελεί το ελάχιστο κριτήριο.
Εάν οι άνθρωποι στερούνται συνειδήσεως, τότε έχουν χάσει την πειθαρχία του Αγίου
Πνεύματος· μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κι ο Θεός δεν τους δίνει καμία σημασία. Όταν
εκείνοι που έχουν πραγματικά συνείδηση και λογική κάνουν κάτι κακό, θα έχουν επίγνωσή
του. Θα αισθανθούν αμήχανα μόλις νιώσουν κάποια αποδοκιμασία στη συνείδησή τους· θα
υποβληθούν σε μια εσωτερική μάχη και, εν τέλει, θα απαρνηθούν τη σάρκα. Δεν θα φτάσουν
στο σημείο να κάνουν κάτι που εναντιώνεται πολύ σοβαρά στον Θεό. Ανεξάρτητα από το αν
το Άγιο Πνεύμα τούς πειθαρχεί και τους παιδεύει, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν κάποιο αίσθημα
όταν κάνουν κάτι κακό. Επομένως, οι άνθρωποι τώρα κατανοούν κάθε λογής αλήθειες, και αν
δεν τις κάνουν πράξη, τότε αυτό είναι ανθρώπινο ζήτημα. Δεν αντιδρώ καθόλου σε
ανθρώπους σαν κι αυτούς, ούτε διατηρώ καμιά ελπίδα γι’ αυτούς. Μπορείς να κάνεις ό,τι σου
αρέσει!
Όταν συναθροίζονται κάποιοι άνθρωποι, βάζουν τον λόγο του Θεού κατά μέρος και
πάντα μιλούν για το πώς είναι ο τάδε και ο δείνα. Είναι, φυσικά, καλό να είσαι λίγο
οξυδερκής, έτσι ώστε όπου και αν πας, να μην εξαπατάσαι εύκολα, ούτε να ξεγελιέσαι ή να
πιάνεσαι κορόιδο εύκολα —κι αυτή είναι μια πτυχή που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι.
Ωστόσο, δεν πρέπει να επικεντρώνεσαι αποκλειστικά σε αυτήν την πτυχή. Αυτή σχετίζεται με
την αρνητική πλευρά των πραγμάτων και δεν μπορείς να έχεις πάντα το βλέμμα σου
προσηλωμένο σε άλλους ανθρώπους. Επί του παρόντος, έχεις πολύ λίγες γνώσεις του τρόπου
με τον οποίο εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, η πίστη σου στον Θεό είναι πολύ επιφανειακή κι εσύ
κατέχεις ελάχιστα θετικά πράγματα. Ο Θεός είναι Αυτός στον οποίο πιστεύεις και ο Θεός
είναι Αυτός τον οποίο πρέπει να κατανοήσεις, όχι ο Σατανάς. Εάν αναγνωρίζεις μονάχα τον
τρόπο που εργάζεται ο Σατανάς και όλους τους τρόπους που εργάζονται τα κακά πνεύματα,
αλλά δεν έχεις καμία απολύτως γνώση του Θεού, τι νόημα θα είχε αυτό; Δεν είναι ο Θεός
Αυτός στον οποίο πιστεύεις σήμερα; Γιατί η γνώση σου δεν περιλαμβάνει αυτά τα θετικά
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πράγματα; Απλώς δεν δίνεις σημασία στη θετική πτυχή της εισόδου, ούτε την κατανοείς
καθόλου, επομένως, τι στο καλό θέλεις να αποκτήσεις στην πίστη σου; Δεν γνωρίζεις πώς θα
πρέπει να επιδιώκεις; Γνωρίζεις πολλά σχετικά με τις αρνητικές πτυχές, αλλά δεν
κατορθώνεις να βρεις τη θετική πτυχή της εισόδου, επομένως, πώς μπορεί να μεγαλώσει ποτέ
το ανάστημά σου; Ποιες μελλοντικές προοπτικές για ανάπτυξη θα έχει ένας άνθρωπος σαν κι
εσένα, ο οποίος δεν μιλάει για τίποτε άλλο πέραν του πολέμου με τον Σατανά; Δεν θα ήταν
πολύ ξεπερασμένη η είσοδός σου; Κάνοντάς το αυτό, τι θα μπορούσες να κερδίσεις από το
τρέχον έργο; Αυτό που τώρα προέχει είναι να κατανοήσεις αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο
Θεός, πώς θα πρέπει να συνεργάζεται ο άνθρωπος, πώς θα πρέπει να αγαπά τον Θεό, πώς θα
πρέπει να κατανοεί το έργο του Αγίου Πνεύματος, πώς θα πρέπει να εισέρχεται σε όλα τα
λόγια που λέει σήμερα ο Θεός, πώς θα πρέπει να τα τρώει και να τα πίνει, να τα βιώνει και να
τα κατανοεί, πώς θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, να κατακτηθεί
ολοκληρωτικά από τον Θεό και να υποταχθεί ενώπιον του Θεού… Αυτά είναι τα πράγματα
στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθείς και στα οποία θα πρέπει τώρα να εισέλθεις.
Καταλαβαίνεις; Τι νόημα έχει να επικεντρώνεται κανείς αποκλειστικά και μόνο στο να
διακρίνει τους άλλους ανθρώπους; Μπορείς να διακρίνεις εδώ τον Σατανά, να διακρίνεις εκεί
τα κακά πνεύματα —μπορείς να έχεις πλήρη κατανόηση των κακών πνευμάτων, αλλά αν δεν
είσαι σε θέση να πεις τίποτε σχετικά με το έργο του Θεού, μπορεί μια τέτοια ικανότητα
διάκρισης να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της κατανόησης του Θεού; Έχω συναναστραφεί
μαζί σας προηγουμένως σχετικά με τις εκφράσεις του έργου των κακών πνευμάτων, μα αυτό
δεν αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος τους. Φυσικά, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν κάποια
ικανότητα διάκρισης, κι αυτό αποτελεί μια πτυχή που θα πρέπει να κατέχουν εκείνοι που
υπηρετούν τον Θεό, προκειμένου να αποφεύγουν να πράττουν ανόητα πράγματα και να
διακόπτουν το έργο του Θεού. Ωστόσο, αυτό που εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη σημασία
είναι να έχει κανείς γνώση του έργου του Θεού και κατανόηση του θελήματος του Θεού. Ποια
γνώση αυτού του σταδίου του έργου του Θεού υπάρχει μέσα σου; Μπορείς να μιλήσεις για το
τι κάνει ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποια είναι τα ελαττώματά σου και ποια τα
πράγματα με τα οποία θα πρέπει να εφοδιαστείς; Μπορείς να αναφέρεις τη νεότερη είσοδό
σου; Θα πρέπει να είσαι σε θέση να δρέψεις καρπούς και να επιτύχεις κατανόηση στη νέα
είσοδο. Μην παριστάνεις τον μπερδεμένο· πρέπει να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια στη
νέα είσοδο προκειμένου να εμβαθύνεις τη δική σου εμπειρία και γνώση και, ακόμη
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περισσότερο, πρέπει να αποκτήσεις κάποια κατανόηση των τρεχόντων νεότερων εισόδων και
του ορθότερου τρόπου βίωσης. Επιπλέον, μέσα από το νέο έργο και τις νέες εισόδους, θα
πρέπει να κατέχεις ικανότητα διάκρισης αναφορικά με τις προηγούμενες ξεπερασμένες και
αποκλίνουσες ασκήσεις σου, καθώς και να επιζητήσεις πώς να απαλλαγείς από αυτές
προκειμένου να εισέλθεις σε νέες εμπειρίες. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει τώρα να
κατανοήσεις και στα οποία πρέπει να εισέλθεις επειγόντως. Πρέπει να κατανοήσεις τις
διαφορές και τη σχέση μεταξύ των παλαιών και των νέων εισόδων. Αν δεν κατανοείς αυτά τα
πράγματα, τότε δεν θα έχεις τρόπο να προοδεύσεις, καθώς θα είσαι ανίκανος να συμβαδίσεις
με το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να είσαι σε θέση να πάρεις την κανονική βρώση και
πόση του λόγου του Θεού, καθώς και την κανονική συναναστροφή, και να τα χρησιμοποιήσεις
για να αλλάξεις τους πρότερους ξεπερασμένους τρόπους άσκησής σου, καθώς και τις παλιές
παραδοσιακές αντιλήψεις σου, ούτως ώστε να μπορέσεις να εισέλθεις σε μια νέα άσκηση και
να εισέλθεις στο νέο έργο του Θεού. Αυτά είναι πράγματα που οφείλεις να επιτύχεις. Δεν σου
ζητώ τώρα απλώς να διαπιστώσεις με ακρίβεια ποιο είναι το ανάστημά σου· δεν είναι αυτός ο
στόχος. Αντίθετα, σου ζητώ να πάρεις στα σοβαρά το πώς κάνεις πράξη την αλήθεια και το
πώς κατανοείς την είσοδο στη ζωή. Η ικανότητά σου να γνωρίσεις τον εαυτό σου δεν είναι
αντιπροσωπευτική του αληθινού σου αναστήματος. Αν μπορείς να βιώσεις το έργο του Θεού,
να έχεις εμπειρία και κατανόηση των αληθειών που υπάρχουν στα λόγια του Θεού, και είσαι
σε θέση να διακρίνεις τις προηγούμενες προσωπικές αντιλήψεις και τα λάθη σου, τότε αυτό
είναι το αληθινό σου ανάστημα και είναι κάτι που θα πρέπει να επιτύχει ο καθένας σας.
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες απλώς δεν γνωρίζετε πώς να ασκηθείτε και
γνωρίζετε ακόμη λιγότερο πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Κάποιες φορές, κάνεις κάτι που
δείχνει ξεκάθαρη ανυπακοή στο Άγιο Πνεύμα. Μέσα από τη βρώση και την πόση των λόγων
του Θεού, έχεις ήδη μια κατανόηση της υπό εξέταση αρχής στο ζήτημα, κι έτσι νιώθεις ένα
αίσθημα αποδοκιμασίας και ταραχής μέσα σου· φυσικά, αυτό το αίσθημα θα το νιώσει
κάποιος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζει μέρος της αλήθειας. Αν οι άνθρωποι δεν
συνεργάζονται και δεν ασκούνται σύμφωνα με τον σημερινό λόγο του Θεού, τότε
παρεμποδίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και είναι βέβαιο πως θα νιώσουν ταραχή μέσα
τους. Αν, για παράδειγμα, κατανοείς την αρχή μιας συγκεκριμένης πτυχής, μα δεν ασκείσαι
αναλόγως, θα νιώσεις ένα αίσθημα αποδοκιμασίας μέσα σου. Αν δεν κατανοείς την αρχή και
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δεν γνωρίζεις καθόλου αυτήν την πτυχή της αλήθειας, τότε δεν είναι απαραίτητο πως θα
νιώσεις ένα αίσθημα αποδοκιμασίας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η μομφή του Αγίου Πνεύματος
είναι πάντα εντός πλαισίου. Νομίζεις ότι επειδή δεν έχεις προσευχηθεί και δεν έχεις
συνεργαστεί με το έργο του Αγίου Πνεύματος, έχεις καθυστερήσει το έργο. Στην
πραγματικότητα, δεν δύναται να καθυστερήσει. Το Άγιο Πνεύμα θα συγκινήσει κάποιον
άλλο· το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίζεται από κανέναν. Νιώθεις ότι έχεις
απογοητεύσει τον Θεό, κι αυτό είναι ένα αίσθημα που θα πρέπει να έχεις στη συνείδησή σου.
Το αν μπορείς ή όχι να αποκτήσεις την αλήθεια είναι δική σου υπόθεση και δεν σχετίζεται με
τον Θεό. Κάποιες φορές, η συνείδησή σου είναι αυτή που αισθάνεται να κατηγορείται, αλλά
αυτό δεν είναι η διαφώτιση, ούτε η φώτιση του Αγίου Πνεύματος, ούτε και είναι η
αποδοκιμασία του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, είναι ένα αίσθημα μέσα στην ανθρώπινη
συνείδηση. Αν ενεργείς αλόγιστα σε θέματα που περιλαμβάνουν το όνομα του Θεού, τη
μαρτυρία του Θεού ή το έργο του Θεού, τότε ο Θεός δεν θα σου τη χαρίσει. Υπάρχει, όμως,
ένα όριο —ο Θεός δεν θα ασχοληθεί μαζί σου σε κοινά, μικρά θέματα. Θα σε αγνοήσει. Αν
παραβιάσεις κάποιες αρχές, και διαταράξεις και αναστατώσεις το έργο του Θεού, Εκείνος θα
εξαπολύσει πάνω σου την οργή Του και δεν θα σου τη χαρίσει σε καμία περίπτωση. Κάποια
από τα λάθη που κάνεις είναι αναπόφευκτα στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Για
παράδειγμα, δεν αχνίζεις σωστά τα ψωμάκια σου και λες ότι πρόκειται για την πειθαρχία του
Θεού —αυτό αποτελεί εντελώς παράλογη κουβέντα. Προτού καταλήξεις να πιστεύεις στον
Θεό, δεν συνέβαιναν συχνά τέτοιου είδους πράγματα; Νιώθεις πως φαίνεται ότι πρόκειται για
την πειθαρχία του Αγίου Πνεύματος, αλλά, στην πραγματικότητα, δεν έχουν έτσι τα
πράγματα (πέρα από κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις), διότι το έργο αυτό δεν προέρχεται
εξολοκλήρου από το Άγιο Πνεύμα, αλλά από τα ανθρώπινα συναισθήματα. Ωστόσο, είναι
φυσιολογικό να σκέφτονται έτσι οι θρησκευόμενοι. Δεν θα μπορούσες να σκέφτεσαι κατ’
αυτόν τον τρόπο όταν δεν πίστευες στον Θεό. Όταν κατέληξες να πιστεύεις στον Θεό, άρχισες
να δαπανάς περισσότερο χρόνο στον συλλογισμό αυτών των πραγμάτων, κι έτσι κατέληξες,
φυσικά, να σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτό απορρέει από το σκεπτικό των κανονικών
ανθρώπων κι έχει να κάνει με τη νοοτροπία τους. Επίτρεψέ Μου, όμως, να σου πω πως αυτό
το σκεπτικό δεν εμπίπτει στο πεδίο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για ένα
παράδειγμα του Αγίου Πνεύματος που δίνει στους ανθρώπους μια φυσιολογική αντίδραση
μέσω των σκέψεών τους· πρέπει, όμως, να καταλάβεις ότι αυτή η αντίδραση δεν είναι το έργο
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του Αγίου Πνεύματος. Το να κατέχεις αυτού του είδους τη «γνώση» δεν αποδεικνύει ότι έχεις
το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η γνώση σου δεν απορρέει από τη διαφώτιση του Αγίου
Πνεύματος, πόσο δε μάλλον πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αποτελεί απλώς το
προϊόν της κανονικής ανθρώπινης σκέψης και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη
διαφώτιση ή τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος —πρόκειται για κατηγορηματικά ξεχωριστά
φαινόμενα. Αυτή η κανονική ανθρώπινη σκέψη δεν απορρέει εξολοκλήρου από το Άγιο
Πνεύμα. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να διαφωτίσει τους ανθρώπους, σε γενικές
γραμμές τούς δίνει γνώση περί του έργου του Θεού, καθώς και γνώση περί της αληθινής
εισόδου τους και της αληθινής κατάστασής τους. Τους δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να
κατανοήσουν τις επιτακτικές προθέσεις του Θεού και τις απαιτήσεις που έχει Εκείνος από τον
άνθρωπο σήμερα, έτσι ώστε να έχουν την αποφασιστικότητα να θυσιάσουν τα πάντα για να
ικανοποιήσουν τον Θεό, να αγαπούν τον Θεό ακόμη κι αν αντιμετωπίσουν διωγμό και
αντιξοότητες, και να μείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους για τον Θεό, ακόμη κι αν αυτό
σημαίνει να χύσουν το αίμα τους ή να δώσουν τη ζωή τους, και να το κάνουν δίχως να
μετανιώνουν. Αν διαθέτεις αυτού του είδους την αποφασιστικότητα, τούτο σημαίνει ότι έχεις
την υποκίνηση και το έργο του Αγίου Πνεύματος —αλλά να ξέρεις ότι δεν κατέχεις αυτήν την
υποκίνηση κάθε στιγμή που περνά. Κάποιες φορές, όταν προσεύχεσαι και τρως και πίνεις τα
λόγια του Θεού σε συναθροίσεις, μπορεί να νιώσεις εξαιρετική συγκίνηση και έμπνευση. Σου
δίνεται η αίσθηση του τόσο νέου και φρέσκου όταν σε συναναστρέφονται οι άλλοι σχετικά με
την εμπειρία και την κατανόησή τους πάνω στα λόγια του Θεού, και η καρδιά σου είναι
απόλυτα καθαρή και φωτεινή. Όλα αυτά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν είσαι
επικεφαλής και το Άγιο Πνεύμα σού δίνει εξαιρετική διαφώτιση και φώτιση όταν πηγαίνεις
στην εκκλησία για να εργαστείς, σου δίνει ενόραση στα προβλήματα που υφίστανται μέσα
στην εκκλησία, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις πώς να συναναστραφείς με άλλους
σχετικά με την αλήθεια προκειμένου να τα λύσεις, σε κάνει απίστευτα έντιμο, υπεύθυνο και
σοβαρό στο έργο σου, όλα αυτά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Υποσημειώσεις:
α. Το πρωτότυπο κείμενο λέει: «Αυτά είναι κάποια».
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Άσκηση (2)
Στο παρελθόν, οι άνθρωποι εκπαιδεύονταν να είναι μαζί με τον Θεό και να ζουν μέσα στο
πνεύμα την κάθε στιγμή. Σε σύγκριση με την άσκηση της σημερινής εποχής, εκείνη είναι μια
απλή μορφή πνευματικής εκπαίδευσης· είναι ο πιο επιφανειακός και ο απλούστερος τρόπος
άσκησης προτού οι άνθρωποι εισέλθουν στον σωστό δρόμο της ζωής, και αποτελεί το
πρωταρχικό στάδιο της άσκησης στην πίστη των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι βασίζονται
συνεχώς σε αυτού του είδους την άσκηση στη ζωή τους, θα έχουν πολλά συναισθήματα και θα
είναι πιθανό να κάνουν λάθη, και θα είναι ανίκανοι να εισέλθουν σε πραγματικές εμπειρίες
ζωής· θα μπορούν μόνο να εκπαιδεύσουν το πνεύμα τους, να πλησιάσουν τον Θεό κανονικά
στην καρδιά τους, και το να έχουν μαζί τους τον Θεό θα τους δίνει διαρκώς απίστευτη χαρά.
Θα περιοριστούν εντός του μικρού πεδίου της συντροφικότητάς τους με τον Θεό και δεν θα
μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε κάτι πιο βαθύ. Οι άνθρωποι που ζουν εντός των ορίων
αυτών είναι ανίκανοι να κάνουν οποιαδήποτε μεγάλη πρόοδο. Ανά πάσα στιγμή, είναι πιθανό
να φωνάξουν: «Αχ! Κύριε Ιησού. Αμήν!» Είναι έτσι σχεδόν κάθε μέρα —πρόκειται για την
άσκηση περασμένων εποχών, την άσκηση του να ζει κανείς στο πνεύμα την κάθε στιγμή. Δεν
είναι χυδαίο; Σήμερα, όταν είναι ώρα να αναλογιστείτε τα λόγια του Θεού, επικεντρωθείτε
μόνο στο να αναλογιστείτε τα λόγια του Θεού· όταν είναι ώρα να κάνετε την αλήθεια πράξη,
επικεντρωθείτε μόνο στο να κάνετε την αλήθεια πράξη· όταν είναι ώρα να εκτελέσετε το
καθήκον σας, απλώς εκτελέστε το καθήκον σας. Αυτό το είδος άσκησης όντως σε
απελευθερώνει σε μεγάλο βαθμό· σε αποδεσμεύει. Δεν μοιάζει με την προσευχή και τις
ευχαριστίες που απευθύνουν στον Θεό οι θρησκευόμενοι ηλικιωμένοι. Βέβαια, παλαιότερα,
έτσι ήταν η άσκηση των ανθρώπων της πίστης, αλλά η άσκηση αυτή είναι πλέον υπερβολικά
παρωχημένη. Το έργο του Θεού βρίσκεται τώρα σε υψηλότερο επίπεδο· αυτό που λέγεται
σήμερα, η φράση «φέρνω τον Θεό στην πραγματική ζωή», αποτελεί την πιο σημαντική πτυχή
της άσκησης. Αυτή είναι η κανονική ανθρώπινη φύση που αναμένεται να έχουν οι άνθρωποι
στην πραγματική τους ζωή, και αυτό που θα πρέπει να διαθέτουν οι άνθρωποι στη κανονική
ανθρώπινη φύση τους είναι όλα τα λόγια που εκφράζει ο Θεός σήμερα. Η φράση «φέρνω τον
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Θεό στην πραγματική ζωή» σημαίνει στην πράξη το να φέρει κανείς αυτά τα λόγια του Θεού
στην πραγματική ζωή. Σήμερα, οι άνθρωποι θα πρέπει να εφοδιάζονται κυρίως με τα εξής:
Από τη μία πλευρά, πρέπει να βελτιώνουν το επίπεδό τους, να μορφώνονται και να
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση και την κατανόηση· από την άλλη, πρέπει να
διάγουν τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου. Εσύ έχεις μόλις έρθει ενώπιον του Θεού από τα
εγκόσμια· πρέπει πρώτα να εκπαιδεύσεις την καρδιά σου να σιωπά ενώπιον του Θεού. Αυτή
ακριβώς είναι η απαρχή της άσκησης και είναι, επίσης, το πρώτο βήμα για την επίτευξη
αλλαγής στη διάθεση της ζωής σου. Κάποιοι μπορούν να προσαρμόζονται σχετικά εύκολα
κατά την άσκησή τους· στοχάζονται την αλήθεια ενώ εργάζονται, ανακαλύπτοντας τις
αλήθειες και τις βασικές αρχές της άσκησης που θα πρέπει να κατανοήσουν στην
πραγματικότητα. Μια πτυχή είναι ότι πρέπει να έχεις μια κανονική ανθρώπινη ζωή και η άλλη
είναι ότι πρέπει να γίνει είσοδος στην αλήθεια. Όλα αυτά συνιστούν την καλύτερη άσκηση για
την πραγματική ζωή.
Για να φέρουν οι άνθρωποι τον Θεό στην πραγματική τους ζωή, απαιτείται κυρίως να
λατρεύουν τον Θεό, να επιζητούν να γνωρίσουν τον Θεό και να εκτελούν το καθήκον ενός
πλάσματος του Θεού εντός της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει
απαραίτητα να προσεύχονται στον Θεό κάθε φορά που κάνουν κάτι, καθώς και ότι δεν είναι
σωστό και ότι θα πρέπει να αισθάνονται υπόχρεοι σε Αυτόν αν δεν προσεύχονται. Η άσκηση
τη σήμερον ημέρα δεν είναι έτσι· είναι πολύ χαλαρή και απλή! Δεν απαιτεί από τους
ανθρώπους να συμμορφώνονται με τα δόγματα. Αντιθέτως, καθένας θα πρέπει να ενεργεί
σύμφωνα με το προσωπικό του ανάστημα: Αν τα μέλη της οικογένειάς σου δεν πιστεύουν
στον Θεό, να τους φέρεσαι ως άπιστους, και αν πιστεύουν, να τους φέρεσαι ως πιστούς. Μην
επιδεικνύεις αγάπη και υπομονή, αλλά σοφία. Κάποιοι βγαίνουν έξω για να αγοράσουν
λαχανικά και καθώς περπατούν μουρμουρίζουν: «Θεέ μου! Τι λαχανικά λες να αγοράσω
σήμερα; Σε ικετεύω, βοήθησέ με. Ο Θεός ζητά να δοξάσουμε το όνομά Του στα πάντα και να
γίνουμε όλοι μάρτυρες, οπότε ακόμη και αν ο πωλητής μού δώσει κάτι σάπιο, εγώ θα
εξακολουθώ να ευχαριστώ τον Θεό —θα υπομείνω. Εμείς που πιστεύουμε στον Θεό δεν
μπορούμε να ξεδιαλέγουμε και να επιλέγουμε τα λαχανικά». Πιστεύουν ότι ενεργώντας έτσι,
καταθέτουν μαρτυρία, και το αποτέλεσμα είναι ότι δαπανούν χρήματα για να αγοράσουν ένα
σωρό σάπια λαχανικά, αλλά εξακολουθούν να προσεύχονται και να λένε: «Θεέ μου! Θα τα
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φάω αυτά τα σάπια λαχανικά, αρκεί Εσύ να το θεωρείς αποδεκτό». Δεν είναι μια τέτοια
πρακτική παράλογη; Δεν σημαίνει ότι ακολουθεί το δόγμα; Παλαιότερα, οι άνθρωποι
εκπαιδεύονταν να ζουν στο πνεύμα την κάθε στιγμή —αυτό σχετίζεται με το έργο που είχε
γίνει προηγουμένως κατά την Εποχή της Χάριτος. Η ευλάβεια, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η
υπομονή, η απόδοση ευχαριστιών για τα πάντα —αυτά ήταν τα πράγματα που απαιτούνταν
από κάθε πιστό την Εποχή της Χάριτος. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι προσεύχονταν στον
Θεό για τα πάντα· προσεύχονταν όταν αγόραζαν ρούχα, αλλά και όταν ειδοποιούνταν για μια
συνάθροιση, προσεύχονταν και πάλι: «Θεέ μου! Λες να πάω ή όχι; Εάν λες να πάω, τότε κάνε
το μονοπάτι μου εύκολο. Εάν λες να μην πάω, κάνε με να σκοντάψω και να πέσω». Ικέτευαν
τον Θεό ενώ προσεύχονταν, και μετά την προσευχή αισθάνονταν ανήσυχοι και δεν πήγαιναν.
Κάποιες αδελφές, φοβούμενες ότι όταν επέστρεφαν στο σπίτι μετά από συναθροίσεις μπορεί
να υφίσταντο ξυλοδαρμούς από τους άπιστους συζύγους τους, αισθάνονταν ανήσυχες όταν
προσεύχονταν και, συνεπώς, δεν πήγαιναν στις συναθροίσεις. Πίστευαν ότι αυτό ήταν το
θέλημα του Θεού, όταν στην πραγματικότητα, αν είχαν πάει, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι έχαναν τη συνάθροιση. Όλα αυτά προέρχονταν από την άγνοια των
ανθρώπων. Οι άνθρωποι που ασκούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο ζουν όλοι σύμφωνα με τα δικά
τους συναισθήματα. Αυτός ο τρόπος άσκησης είναι τόσο λανθασμένος και παράλογος, και
είναι χρωματισμένος με ασάφεια. Υπάρχουν πάρα πολλά προσωπικά συναισθήματα και
σκέψεις. Εάν σου πούνε για μια συνάθροιση, τότε πήγαινε· δεν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη να
προσευχηθείς στον Θεό. Δεν είναι αυτό άραγε απλό; Εάν πρέπει να αγοράσεις ένα ρούχο
σήμερα, τότε βγες έξω και πάρ’ το. Μην προσεύχεσαι στον Θεό και λες: «Θεέ μου! Λες να πάω
ή όχι; Κι αν τύχει να περάσει κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή όταν λείπω;» Φοβάσαι ότι
μπορεί να περάσει ένας αδελφός ή μια αδελφή, οπότε δεν πας, αλλά τελικά το απόγευμα
κυλάει και κανείς δεν έχει έρθει. Ακόμα και κατά την Εποχή της Χάριτος, αυτός ο τρόπος
άσκησης ήταν παρεκκλίνων και λανθασμένος. Συνεπώς, εάν οι άνθρωποι ασκούνται όπως στο
παρελθόν, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη ζωή τους. Απλώς θα αποδεχτούν ό,τι έρχεται
έχοντας πλήρη άγνοια, δεν θα δώσουν σημασία στην ευθυκρισία και δεν θα κάνουν τίποτα
άλλο παρά να υπακούν και να υπομένουν στα τυφλά. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι
επικεντρώνονταν στο να δοξάζουν τον Θεό —όμως, ο Θεός δεν κέρδισε καθόλου δόξα από
αυτούς, διότι δεν είχαν βιώσει τίποτα πρακτικό. Απλώς συγκρατούνταν και περιορίζονταν
σύμφωνα με τις προσωπικές τους αντιλήψεις, και μάλιστα τα πολλά χρόνια άσκησης δεν
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έφεραν καμία αλλαγή στη ζωή τους. Ήξεραν μόνο να υπομένουν, να είναι ταπεινοί, να
αγαπούν και να συγχωρούν, αλλά δεν είχαν την παραμικρή διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα.
Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο; Και πώς θα
μπορούσαν ποτέ να δοξάσουν τον Θεό;
Οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό μόνο αν
φέρουν τον Θεό στην πραγματική τους ζωή και στην κανονική ανθρώπινη ζωή τους. Τα λόγια
του Θεού σάς οδηγούν σήμερα· δεν υπάρχει ανάγκη να αναζητάτε και να πηγαίνετε
ψαχουλευτά όπως στο παρελθόν. Όταν μπορείς να ασκείσαι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού
και να εξετάζεις και να μετράς τον εαυτό σου σύμφωνα με τις ανθρώπινες καταστάσεις που
Εγώ έχω αποκαλύψει, τότε θα είσαι σε θέση να επιτύχεις αλλαγή. Αυτό δεν είναι δόγμα, αλλά
η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Σήμερα, άσε Με να σου πω πώς έχουν τα πράγματα:
Να σε απασχολεί μόνο το αν ενεργείς σύμφωνα με τα λόγια Μου. Οι απαιτήσεις Μου όσον
αφορά εσένα βασίζονται στις ανάγκες ενός κανονικού ανθρώπου. Σου έχω ήδη εκφράσει τα
λόγια Μου· εφόσον επικεντρώνεσαι στο να τα κάνεις πράξη, θα συμβαδίζεις με τις προθέσεις
του Θεού. Τώρα είναι η ώρα να ζήσεις μέσα στα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού έχουν
εξηγήσει τα πάντα, όλα έχουν διασαφηνιστεί, και εφόσον ζεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού,
θα ζεις μια ζωή που είναι εντελώς ελεύθερη και χειραφετημένη. Στο παρελθόν, όταν οι
άνθρωποι έφερναν τον Θεό στην πραγματική τους ζωή, έκαναν πράξη και περνούσαν από
πάρα πολλά δόγματα και τελετουργικά· ακόμη και σε μικρής σημασίας ζητήματα,
προσεύχονταν και επιζητούσαν απαντήσεις, βάζοντας τα ξεκάθαρα λόγια του Θεού κατά
μέρος και αμελώντας να τα διαβάζουν. Αντ’ αυτού, αναλώνονταν στην αναζήτηση χωρίς
κανένα αποτέλεσμα. Πάρτε το ζήτημα της τροφής και της ένδυσης ως παράδειγμα: Εσύ
προσεύχεσαι και θέτεις τα θέματα αυτά στα χέρια του Θεού, ζητώντας από τον Θεό να
φροντίσει τα πάντα για σένα. Όταν ο Θεός ακούσει αυτά τα λόγια, θα πει: «Πρέπει να
ασχοληθώ Εγώ με αυτά τα μικροπράγματα; Πού έχουν πάει η κανονική ανθρώπινη φύση και
λογική που δημιούργησα για εσένα;» Μερικές φορές, κάποιος ενεργεί εσφαλμένα· τότε
πιστεύει ότι έχει προσβάλει τον Θεό και νιώθει αμήχανα. Οι καταστάσεις κάποιων ανθρώπων
είναι πολύ καλές, αλλά όταν σφάλλουν σε κάτι ασήμαντο, πιστεύουν ότι ο Θεός τούς παιδεύει.
Στην πραγματικότητα, αυτό δεν το κάνει ο Θεός· πρόκειται για την επίδραση του ίδιου του
ανθρώπινου μυαλού. Ενίοτε, ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις τα πράγματα δεν είναι καθόλου
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λανθασμένος, αλλά οι άλλοι λένε ότι εσύ δεν τα βιώνεις σωστά, οπότε παγιδεύεσαι —γίνεσαι
αρνητικός και σκοτεινός μέσα σου. Συχνά, όταν οι άνθρωποι είναι αρνητικοί κατ’ αυτόν τον
τρόπο, πιστεύουν ότι παιδεύονται από τον Θεό, αλλά ο Θεός λέει: «Δεν προέβην σε κανένα
έργο παίδευσης μέσα σου· πώς μπορείς να Με κατηγορείς έτσι;» Οι άνθρωποι γίνονται
αρνητικοί πάρα πολύ εύκολα. Επιπλέον, είναι κατά περιόδους υπερευαίσθητοι και συχνά
παραπονιούνται για τον Θεό. Ο Θεός δεν απαιτεί από σένα να υποφέρεις κατ’ αυτόν τον
τρόπο, όμως εσύ επιτρέπεις στον εαυτό σου να περιπέσει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό το
είδος ταλαιπωρίας δεν έχει καμία αξία. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το έργο που επιτέλεσε ο
Θεός και έχουν άγνοια για πολλά πράγματα και αδυνατούν να τα δουν καθαρά, οπότε
εγκλωβίζονται στις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιώσεις, και μπλέκονται στα δίχτυα τους
όλο και περισσότερο. Κάποιοι λένε ότι όλα τα πράγματα και τα ζητήματα είναι στα χέρια του
Θεού —άρα δεν θα μπορούσε ο Θεός να ξέρει πότε οι άνθρωποι είναι αρνητικοί; Φυσικά και
το ξέρει ο Θεός. Όταν παγιδεύεσαι στις ανθρώπινες αντιλήψεις, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί
επ’ ουδενί να εργαστεί μέσα σου. Συχνά, κάποιοι παγιδεύονται σε μια αρνητική κατάσταση,
αλλά Εγώ συνεχίζω το έργο Μου. Είτε είσαι αρνητικός είτε θετικός, δεν Με περιορίζεις —αλλά
θα πρέπει να γνωρίζεις ότι τα πάμπολλα λόγια που εκφράζω και το μεγάλο έργο που επιτελώ
είναι στενά συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, σύμφωνα με τις καταστάσεις των ανθρώπων.
Όταν είσαι αρνητικός, δεν παρακωλύεις το έργο του Αγίου Πνεύματος. Κατά την περίοδο της
παίδευσης και της δοκιμασίας του θανάτου, όλοι οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι σε μια
αρνητική κατάσταση, αλλά αυτό δεν παρακώλυσε το έργο Μου. Όταν ήσουν αρνητικός, το
Άγιο Πνεύμα συνέχισε να κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει στους άλλους. Εσύ ίσως σταματήσεις την
επιδίωξη για έναν μήνα, αλλά Εγώ συνεχίζω να εργάζομαι —οτιδήποτε κι αν κάνεις στο παρόν
ή στο μέλλον, δεν μπορεί να σταματήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ορισμένες αρνητικές
καταστάσεις προέρχονται από την ανθρώπινη αδυναμία· όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι
είναι πραγματικά ανίκανοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Θεού ή να τις
κατανοήσουν, γίνονται αρνητικοί. Παραδείγματος χάριν, κατά την περίοδο της παίδευσης, τα
λόγια του Θεού έλεγαν να αγαπά κανείς τον Θεό μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου εν μέσω
παίδευσης, αλλά οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν ανίκανοι. Ένιωθαν ιδιαίτερη θλίψη και
ενοχές που η σάρκα τους είχε διαφθαρεί τόσο βαθιά από τον Σατανά και που το επίπεδό τους
ήταν τόσο χαμηλό. Ένιωθαν ότι ήταν πολύ λυπηρό το γεγονός ότι γεννήθηκαν σε αυτό το
περιβάλλον. Και κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν πολύ αργά να πιστέψουν στον Θεό και να Τον
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γνωρίσουν, και ότι ήταν ανάξιοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Όλα αυτά συνιστούν κανονικές
ανθρώπινες καταστάσεις.
Η ανθρώπινη σάρκα είναι του Σατανά, είναι γεμάτη επαναστατικές διαθέσεις, είναι
αξιοθρήνητα ακάθαρτη και είναι κάτι το μιαρό. Οι άνθρωποι λαχταρούν τις σαρκικές
απολαύσεις σε υπερβολικό βαθμό και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις της σάρκας· αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός απεχθάνεται τη σάρκα του ανθρώπου μέχρι ενός σημείου.
Όταν οι άνθρωποι απαλλάσσονται από τα ακάθαρτα, διεφθαρμένα στοιχεία του Σατανά,
κερδίζουν τη σωτηρία του Θεού. Ωστόσο, αν και πάλι δεν απαλλαγούν από την ακαθαρσία και
τη διαφθορά, τότε εξακολουθούν να ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Η πονηρία, η
δολιότητα και η ατιμία του ανθρώπου είναι όλα στοιχεία του Σατανά. Η σωτηρία σου από τον
Θεό αποσκοπεί να σε απελευθερώσει από αυτά τα πράγματα του Σατανά. Το έργο του Θεού
δεν μπορεί να κάνει λάθος· γίνεται, στο σύνολό του, για να σωθούν οι άνθρωποι από το
σκοτάδι. Όταν πιστεύεις σε κάποιο βαθμό και μπορείς να απαλλαγείς από τη διαφθορά της
σάρκας, και δεν είσαι πλέον δέσμιος αυτής της διαφθοράς, δεν θα έχεις σωθεί; Όταν ζεις υπό
τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, είσαι ανίκανος να εκδηλώσεις τον Θεό, είσαι μίασμα και δεν
μπορείς να λάβεις την κληρονομιά του Θεού. Μόλις καθαρθείς και τελειωθείς, θα γίνεις άγιος,
θα είσαι κανονικός άνθρωπος και θα είσαι ευλογημένος από τον Θεό και θα ευφραίνεις τον
Θεό. Το έργο που επιτελεί σήμερα ο Θεός είναι η σωτηρία και, επιπλέον, είναι η κρίση, η
παίδευση και οι κατάρες. Έχει πολυάριθμες πτυχές. Όλοι σας βλέπετε πως οι ομιλίες του
Θεού περιέχουν κρίση και παίδευση, καθώς και κατάρες. Μιλώ προκειμένου να επιτύχω ένα
αποτέλεσμα, να κάνω τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να μη στείλω τους
ανθρώπους στον θάνατο. Η καρδιά Μου υπάρχει για χάρη σας. Η ομιλία είναι μία από τις
μεθόδους με τις οποίες εργάζομαι· με λόγια εκφράζω τη διάθεση του Θεού και σου δίνω τη
δυνατότητα να κατανοήσεις το θέλημά Του. Η σάρκα σου ίσως να πεθάνει, αλλά εσύ έχεις
πνεύμα και ψυχή. Αν οι άνθρωποι είχαν μόνο σάρκα, τότε δεν θα είχε νόημα η πίστη τους,
ούτε θα είχε νόημα όλο αυτό το έργο που έχω κάνει. Σήμερα, μιλώ με έναν τρόπο και μετά με
άλλον· για μια περίοδο μισώ τους ανθρώπους σε υπερβολικό βαθμό, και έπειτα για μια
περίοδο τούς αγαπώ στον υπέρτατο βαθμό· τα κάνω όλα αυτά για να επιτευχθεί αλλαγή στις
διαθέσεις σου, αλλά και για να μετασχηματιστούν οι αντιλήψεις σου όσον αφορά το έργο του
Θεού.
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Οι έσχατες ημέρες έχουν καταφτάσει και οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται σε
αναταραχή. Υπάρχει πολιτική αποδιοργάνωση, εμφανίζονται παντού λιμοί, επιδημίες,
πλημμύρες και ξηρασίες. Υπάρχει καταστροφή στον κόσμο του ανθρώπου· και τα ουράνια
έχουν αποστείλει συμφορές. Αυτά είναι σημεία των εσχάτων ημερών. Εντούτοις, οι άνθρωποι
θεωρούν ότι ο κόσμος είναι γεμάτος ευθυμία και λαμπρότητα· γίνεται ολοένα πιο εύθυμος και
λαμπρός, προσελκύει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, και πολλοί άνθρωποι παγιδεύονται και
δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτόν· αμέτρητοι θα παρασυρθούν από εκείνους που
ασχολούνται με τεχνάσματα και μαγεία. Εάν δεν πασχίζεις να προοδεύσεις, δεν έχεις ιδανικά
και δεν έχεις ριζώσει στην αληθινή οδό, θα σε παρασύρουν τα φουσκωμένα κύματα της
αμαρτίας. Η Κίνα είναι το πιο υπανάπτυκτο από όλα τα κράτη· είναι η χώρα όπου κείτεται
κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, εκεί βρίσκονται οι περισσότεροι
ειδωλολάτρες και μάγοι, οι περισσότεροι ναοί, και είναι ένας τόπος όπου κατοικούν μιαροί
δαίμονες. Εσύ είσαι γέννημά της, σε έχει εκπαιδεύσει και τελείς υπό την πλήρη επιρροή της·
σε έχει διαφθείρει και βασανίσει, αλλά αφότου αφυπνιστείς, την απαρνιέσαι και σε κερδίζει
πλήρως ο Θεός. Αυτή είναι η δόξα του Θεού και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
συγκεκριμένο στάδιο του έργου έχει μεγάλη σημασία. Ο Θεός έχει επιτελέσει έργο πολύ
μεγάλης κλίμακας, έχει εκφράσει τόσο πολλά λόγια και τελικά θα σας κερδίσει πλήρως —αυτό
είναι ένα μέρος του έργου της διαχείρισης του Θεού και εσείς είστε τα «λάφυρα της νίκης»
στη μάχη του Θεού με τον Σατανά. Όσο περισσότερο κατανοείτε την αλήθεια και όσο
καλύτερη είναι η εκκλησιαστική ζωή σας, τόσο περισσότερο λυγίζει ο μεγάλος κόκκινος
δράκοντας. Αυτά είναι όλα ζητήματα του πνευματικού κόσμου —είναι οι μάχες του
πνευματικού κόσμου, και όταν ο Θεός νικήσει, ο Σατανάς θα ντροπιαστεί και θα εκπέσει.
Αυτό το στάδιο του έργου του Θεού έχει τεράστια σημασία. Ο Θεός επιτελεί έργο σε τόσο
μεγάλη κλίμακα και σώζει πλήρως αυτήν την ομάδα ανθρώπων, ώστε να μπορέσεις να
ξεφύγεις από την επιρροή του Σατανά, να ζήσεις στους άγιους τόπους, να ζήσεις στο φως του
Θεού και να έχεις την ηγεσία και την καθοδήγηση του φωτός. Τότε η ζωή σου θα έχει νόημα.
Η τροφή και τα ρούχα σας διαφέρουν από εκείνα των απίστων· εσείς απολαμβάνετε τα λόγια
του Θεού και διάγετε μια ζωή γεμάτη νόημα —αυτοί τι απολαμβάνουν; Απολαμβάνουν μόνο
την «πατρογονική κληρονομιά» και το «εθνικό πνεύμα» τους. Δεν έχουν το παραμικρό ίχνος
ανθρώπινης φύσης! Τα ρούχα, τα λόγια και οι πράξεις σας, όλα διαφέρουν από τα δικά τους.
Στο τέλος, εσείς θα ξεφύγετε εντελώς από την ακαθαρσία, δεν θα είστε παγιδευμένοι πλέον
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στον πειρασμό του Σατανά και θα κερδίσετε την καθημερινή παροχή του Θεού. Θα πρέπει να
είστε πάντα προσεκτικοί. Παρόλο που ζείτε σε έναν μιαρό τόπο, η ακαθαρσία δεν σας έχει
μολύνει και μπορείτε να ζήσετε πλάι στον Θεό, λαμβάνοντας τη μεγάλη προστασία Του. Ο
Θεός επέλεξε εσάς από όλους αυτούς σε αυτήν την ασιατική χώρα. Δεν είστε οι πιο
ευλογημένοι άνθρωποι; Εσύ είσαι ένα δημιουργημένο ον —φυσικά και θα πρέπει να
λατρεύεις τον Θεό και να επιδιώκεις μια ζωή γεμάτη νόημα. Εάν δεν λατρεύεις τον Θεό αλλά
ζεις μέσα στη μιαρή σάρκα σου, τότε δεν είσαι απλώς ένα κτήνος με ανθρώπινη ενδυμασία;
Εφόσον είσαι άνθρωπος, θα πρέπει να δαπανήσεις τον εαυτό σου για τον Θεό και να
υπομείνεις κάθε βάσανο! Θα πρέπει να αποδεχτείς με χαρά και σιγουριά τα λίγα βάσανα στα
οποία υποβάλλεσαι σήμερα και να ζήσεις μια ζωή γεμάτη νόημα, όπως ο Ιώβ και ο Πέτρος. Σε
αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος φοράει τα ρούχα του διαβόλου, τρώει φαγητό από τον διάβολο,
και εργάζεται και υπηρετεί υπό τον έλεγχο του διαβόλου, ο οποίος τον ποδοπατά και τον
βυθίζει πλήρως στην ακαθαρσία του. Εάν δεν αντιλαμβάνεσαι το νόημα της ζωής και δεν
αποκτήσεις την αληθινή οδό, τότε τι σημασία έχει να ζεις έτσι; Είστε άνθρωποι που
επιδιώκουν το σωστό μονοπάτι, αυτοί που επιζητούν τη βελτίωση. Είστε άνθρωποι που
ανέρχονται στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αυτοί που ο Θεός αποκαλεί δίκαιους.
Δεν έχει αυτή η ζωή το μέγιστο νόημα;

Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)
Την Εποχή της Χάριτος, ο Ιωάννης άνοιξε τον δρόμο για τον Ιησού. Ο Ιωάννης δεν
μπορούσε να επιτελέσει το έργο του ίδιου του Θεού και απλώς εκπλήρωνε το καθήκον του
ανθρώπου. Παρόλο που ο Ιωάννης ήταν ο πρόδρομος του Κυρίου, δεν μπορούσε να
εκπροσωπήσει τον Θεό· ήταν απλώς ένας άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποιούσε το Άγιο
Πνεύμα. Μετά τη βάπτιση του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε πάνω Του σαν περιστέρι. Τότε
ξεκίνησε το έργο Του, άρχισε, δηλαδή, να εκτελεί τη διακονία του Χριστού. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο πήρε την ταυτότητα του Θεού, διότι προήλθε από τον Θεό. Όπως κι αν
ήταν η πίστη Του πριν από αυτό —μπορεί ενίοτε να ήταν εξασθενημένη κι ενίοτε δυνατή—
όλα αυτά ανήκαν στην κανονική ανθρώπινη ζωή που διήγε προτού εκτελέσει τη διακονία Του.
Αφότου βαπτίστηκε (αφότου, δηλαδή, χρίστηκε), είχε αμέσως τη δύναμη και τη δόξα του
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Θεού μαζί Του, κι έτσι ξεκίνησε να εκτελεί τη διακονία Του. Μπορούσε να πραγματοποιεί
σημεία και τέρατα, να κάνει θαύματα, και είχε δύναμη κι εξουσία, διότι εργαζόταν άμεσα για
λογαριασμό του ίδιου του Θεού. Επιτελούσε το έργο του Πνεύματος αντ’ Αυτού και εξέφραζε
τη φωνή του Πνεύματος. Ως εκ τούτου, ήταν ο ίδιος ο Θεός· αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ο
Ιωάννης ήταν κάποιος που χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούσε να
εκπροσωπήσει τον Θεό, ούτε ήταν δυνατόν να εκπροσωπήσει τον Θεό. Αν είχε θελήσει να το
κάνει αυτό, το Άγιο Πνεύμα δεν θα το είχε επιτρέψει, διότι δεν μπορούσε να επιτελέσει το
έργο που σκόπευε να πραγματοποιήσει ο ίδιος ο Θεός. Ίσως να υπήρχαν πολλά μέσα του που
να προέρχονταν από τη θέληση του ανθρώπου ή να υπήρχε κάποιο αποκλίνον στοιχείο. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει άμεσα τον Θεό. Τα λάθη και η
σφαλερότητά του εκπροσωπούσαν μόνο τον ίδιο, αλλά το έργο του εκπροσωπούσε το Άγιο
Πνεύμα. Ωστόσο, δεν μπορείς να πεις ότι στην ολότητά του εκπροσωπούσε τον Θεό. Θα
μπορούσαν η απόκλιση και η σφαλερότητά του να εκπροσωπούν κι αυτές τον Θεό; Το να
σφάλλει κανείς όταν εκπροσωπεί τον άνθρωπο είναι φυσιολογικό, αλλά το να ήταν κανείς
αποκλίνων όταν εκπροσωπούσε τον Θεό, δεν θα ατίμαζε τον Θεό; Δεν θα συνιστούσε αυτό
βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος; Το Άγιο Πνεύμα δεν επιτρέπει αψήφιστα στον
άνθρωπο να αντικαθιστά τον Θεό, ακόμη κι αν αυτός εξυμνείται από τους άλλους. Εάν το
άτομο αυτό δεν είναι ο Θεός, τότε δεν θα είναι σε θέση να μείνει ακλόνητος στο τέλος. Το
Άγιο Πνεύμα δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να εκπροσωπεί τον Θεό όπως επιθυμεί ο
άνθρωπος! Παραδείγματος χάριν, το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας για τον Ιωάννη και το Άγιο
Πνεύμα αποκάλυψε, επίσης, ότι εκείνος θα άνοιγε τον δρόμο για τον Ιησού, αλλά το έργο που
επιτελέστηκε πάνω του από το Άγιο Πνεύμα ήταν καλά υπολογισμένο. Το μόνο που ζητήθηκε
από τον Ιωάννη ήταν να γίνει εκείνος που θα άνοιγε τον δρόμο για τον Ιησού, εκείνος που θα
προετοίμαζε τον δρόμο γι’ Αυτόν. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα υποστήριξε απλώς το έργο
του όσον αφορά το να ανοίξει τον δρόμο και του επέτρεψε να επιτελέσει μόνο αυτό το έργο —
δεν του επιτρεπόταν να επιτελέσει άλλο έργο. Ο Ιωάννης εκπροσωπούσε τον Ηλία και
εκπροσωπούσε έναν προφήτη που άνοιξε τον δρόμο. Το Άγιο Πνεύμα τον υποστήριζε σε
αυτό· εφόσον το έργο του ήταν να ανοίξει τον δρόμο, το Άγιο Πνεύμα τον υποστήριζε.
Ωστόσο, αν είχε ισχυριστεί πως ήταν ο ίδιος ο Θεός και έλεγε πως είχε έλθει να περατώσει το
έργο της λύτρωσης, το Άγιο Πνεύμα θα χρειαζόταν να τον πειθαρχήσει. Όσο μεγάλο κι αν
ήταν το έργο του Ιωάννη και παρόλο που το υποστήριζε το Άγιο Πνεύμα, το έργο του είχε
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όρια. Αν και το Άγιο Πνεύμα πράγματι υποστήριζε το έργο του, η δύναμη που του δόθηκε
εκείνον τον καιρό περιοριζόταν στο να ανοίξει τον δρόμο. Δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση
να επιτελέσει οποιοδήποτε άλλο έργο, διότι ήταν απλώς ο Ιωάννης ο οποίος άνοιξε τον δρόμο,
και όχι ο Ιησούς. Επομένως, η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ σημαντική, αλλά
ακόμη πιο σημαντικό είναι το έργο που το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στον άνθρωπο να
επιτελέσει. Μήπως ο Ιωάννης δεν είχε δεχθεί ηχηρή μαρτυρία εκείνον τον καιρό; Δεν ήταν
μεγάλο και το δικό του έργο; Εντούτοις, το έργο που επιτέλεσε δεν μπορούσε να υπερβεί
εκείνο του Ιησού, διότι δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος που χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο
Πνεύμα και δεν μπορούσε να εκπροσωπήσει άμεσα τον Θεό, οπότε το έργο που επιτέλεσε
ήταν περιορισμένο. Αφού ολοκλήρωσε το έργο της προετοιμασίας του εδάφους, το Άγιο
Πνεύμα δεν υποστήριζε πια τη μαρτυρία του, δεν τον διαδέχθηκε νέο έργο κι εκείνος
ακολούθησε το έργο του ίδιου του Θεού όταν αυτό ξεκίνησε.
Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κυριευθεί από κακά πνεύματα και φωνάζουν δυνατά:
«Είμαι ο Θεός!» Στο τέλος, εντούτοις, αποκαλύπτονται, επειδή κάνουν λάθος σε αυτό που
αντιπροσωπεύουν. Αντιπροσωπεύουν τον Σατανά, και το Άγιο Πνεύμα δεν τους δίνει καμία
προσοχή. Όσο κι αν εξυμνείς τον εαυτό σου ή όσο δυνατά κι αν φωνάζεις, παραμένεις ένα
δημιουργημένο ον που ανήκει στον Σατανά. Εγώ δεν φωνάζω ποτέ: «Εγώ είμαι ο Θεός, Εγώ
είμαι ο αγαπημένος Υιός του Θεού!» Ωστόσο, το έργο που επιτελώ είναι το έργο του Θεού.
Χρειάζεται να φωνάζω; Δεν υπάρχει λόγος για εξύμνηση. Ο Θεός επιτελεί ο ίδιος το έργο Του
και δεν έχει την ανάγκη να Του αποδώσει ο άνθρωπος κύρος ή να Του δώσει κάποιον τιμητικό
τίτλο: Το έργο Του εκπροσωπεί την ταυτότητα και το κύρος Του. Πριν από τη βάπτισή Του,
δεν ήταν ο Ιησούς ο ίδιος ο Θεός; Δεν ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός; Σίγουρα δεν μπορεί να
ειπωθεί ότι έγινε ο μοναδικός Υιός του Θεού μόνο αφότου δέχθηκε τη μαρτυρία, έτσι δεν
είναι; Πολύ καιρό πριν ξεκινήσει το έργο Του, δεν υπήρχε ήδη κάποιος άνθρωπος με το όνομα
Ιησούς; Δεν είσαι σε θέση να δημιουργείς νέα μονοπάτια ούτε να εκπροσωπείς το Πνεύμα.
Δεν μπορείς να εκφράσεις το έργο του Πνεύματος ούτε τα λόγια που εκφέρει Εκείνο. Δεν
μπορείς να επιτελέσεις το έργο του ίδιου του Θεού ούτε το έργο του Πνεύματος. Η σοφία, το
θαύμα και η ακαταληπτότητα του Θεού, καθώς και η ολότητα της διάθεσης με την οποία ο
Θεός παιδεύει τον άνθρωπο —όλα τους υπερβαίνουν την ικανότητά σου να τα εκφράσεις. Θα
ήταν, συνεπώς, ανώφελο να προσπαθήσεις να ισχυριστείς ότι είσαι ο Θεός· θα είχες μόνο το
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όνομα και καθόλου ουσία. Ο ίδιος ο Θεός έχει έλθει, αλλά κανείς δεν Τον αναγνωρίζει, κι όμως
συνεχίζει το έργο Του και το πράττει εκπροσωπώντας το Πνεύμα. Είτε Τον αποκαλείς
άνθρωπο είτε Θεό, Κύριο ή Χριστό, είτε Την αποκαλείς αδελφή, δεν έχει σημασία. Εντούτοις,
το έργο που επιτελεί είναι αυτό του Πνεύματος και εκπροσωπεί το έργο του ίδιου του Θεού.
Εκείνον δεν Τον ενδιαφέρει το όνομα με το οποίο Τον αποκαλεί ο άνθρωπος. Μπορεί αυτό το
όνομα να καθορίσει το έργο Του; Ανεξάρτητα από το πώς Τον αποκαλείς, από την άποψη του
Θεού, Αυτός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Εκπροσωπεί το Πνεύμα και Τον
έχει εγκρίνει το Πνεύμα. Αν δεν μπορείς ούτε να ανοίξεις τον δρόμο για μια νέα εποχή, ούτε
να φέρεις την παλαιά στο τέλος της, ούτε να αναγγείλεις μια νέα εποχή, ούτε να επιτελέσεις
νέο έργο, τότε δεν μπορείς να αποκαλείσαι Θεός!
Ούτε καν ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να
εκπροσωπεί τον ίδιο τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί
να εκπροσωπεί τον Θεό, αλλά σημαίνει, επίσης, ότι το έργο που επιτελεί δεν μπορεί να
εκπροσωπεί άμεσα τον Θεό. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορεί να τεθεί άμεσα
στη διαχείριση του Θεού και δεν μπορεί να εκπροσωπεί τη διαχείριση του Θεού. Το έργο που
επιτελεί ο ίδιος ο Θεός είναι εξ ολοκλήρου το έργο που σκοπεύει να επιτελέσει στο δικό Του
σχέδιο διαχείρισης και σχετίζεται με τη μεγάλη διαχείριση. Το έργο που επιτελεί ο άνθρωπος
συνίσταται στην παροχή της προσωπικής του εμπειρίας. Συνίσταται στην εύρεση ενός νέου
μονοπατιού εμπειρίας, πέραν εκείνου στο οποίο πορεύτηκαν όσοι προηγήθηκαν, και στην
καθοδήγηση των αδελφών του ενόσω καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που παρέχουν
αυτοί οι άνθρωποι είναι η προσωπική τους εμπειρία ή τα πνευματικά συγγράμματα
πνευματικών ανθρώπων. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από το Άγιο
Πνεύμα, το έργο που επιτελούν δεν σχετίζεται με το μεγάλο έργο διαχείρισης στο σχέδιο
διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Είναι απλώς εκείνοι που έχουν εξυψωθεί από το Άγιο Πνεύμα σε
διαφορετικές περιόδους για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στο ρεύμα του Αγίου
Πνεύματος, έως ότου η λειτουργία που μπορούν να εκτελέσουν φτάσει στο τέλος της ή έως
ότου φτάσει η ζωή τους στο τέλος της. Το έργο που επιτελούν είναι μονάχα η προετοιμασία
ενός κατάλληλου μονοπατιού για τον ίδιο τον Θεό ή η συνέχιση μιας συγκεκριμένης πτυχής
της διαχείρισης του ίδιου του Θεού επί γης. Μέσα τους, αυτοί οι άνθρωποι αδυνατούν να
επιτελέσουν το μεγαλύτερο έργο της διαχείρισής Του, ούτε μπορούν να ανοίξουν νέες
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διεξόδους, πολύ λιγότερο δε, μπορεί κανείς τους να ολοκληρώσει όλο το έργο του Θεού από
την προηγούμενη εποχή. Συνεπώς, το έργο που επιτελούν εκπροσωπεί μόνο ένα
δημιουργημένο ον που εκτελεί τη λειτουργία του και δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ίδιο τον
Θεό που εκτελεί τη διακονία Του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο που επιτελούν
διαφέρει από εκείνο που επιτελεί ο ίδιος ο Θεός. Το έργο της αναγγελίας μιας νέας εποχής δεν
είναι κάτι που μπορεί να επιτελεστεί από κάποιον άνθρωπο στη θέση του Θεού. Δεν μπορεί να
επιτελεστεί από κανέναν άλλον πέραν του ίδιου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελεί ο
άνθρωπος συνίσταται στην εκτέλεση του καθήκοντός του ως δημιουργημένου όντος και
επιτελείται όταν τον αγγίζει ή τον διαφωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Η καθοδήγηση που παρέχουν
αυτοί οι άνθρωποι συνίσταται εξ ολοκλήρου στο να δείχνουν στον άνθρωπο το μονοπάτι της
άσκησης στην καθημερινή ζωή και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενεργεί εκείνος σε
αρμονία με το θέλημα του Θεού. Το έργο του ανθρώπου μήτε σχετίζεται με τη διαχείριση του
Θεού μήτε εκπροσωπεί το έργο του Πνεύματος. Για παράδειγμα, το έργο του Γουίτνες Λι και
του Γουότσμαν Νι ήταν να ανοίξουν τον δρόμο. Ανεξάρτητα από το αν η οδός ήταν νέα ή
παλαιά, το έργο βασιζόταν στην αρχή της παραμονής εντός της Βίβλου. Είτε επρόκειτο για
την αποκατάσταση της τοπικής εκκλησίας είτε για την κατασκευή της τοπικής εκκλησίας, το
έργο τους αφορούσε την ίδρυση εκκλησιών. Το έργο που επιτέλεσαν ήταν η συνέχεια του
έργου που άφησαν ανολοκλήρωτο ή δεν ανέπτυξαν περαιτέρω ο Ιησούς και οι απόστολοί Του
κατά την Εποχή της Χάριτος. Αυτό που έπραξαν στο έργο τους ήταν να αποκαταστήσουν
αυτό που είχε ζητήσει ο Ιησούς, στο πρώιμο έργο Του, από τις γενεές που Τον ακολούθησαν,
όπως το να καλύπτουν την κεφαλή τους, να βαπτίζονται, να κόβουν τον άρτο ή να πίνουν
κρασί. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το έργο τους ήταν να τηρούν τη Βίβλο και να αναζητούν
μονοπάτια εντός της Βίβλου. Δεν σημείωσαν καμία νέα πρόοδο. Επομένως, στο έργο τους,
μπορεί να δει κανείς μόνο την ανακάλυψη νέων οδών εντός της Βίβλου, καθώς και καλύτερες
και πιο ρεαλιστικές πρακτικές. Ωστόσο, στο έργο τους, δεν μπορεί να βρεθεί το σημερινό
θέλημα του Θεού, πόσο μάλλον δε, το νέο έργο που σκοπεύει να επιτελέσει ο Θεός κατά τις
έσχατες ημέρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μονοπάτι στο οποίο πορεύονταν
εξακολουθούσε να είναι παλαιό —δεν υπήρχε καμία ανανέωση και καμία πρόοδος. Συνέχιζαν
να διατηρούν το γεγονός της σταύρωσης του Ιησού, να τηρούν την άσκηση του να ζητούν από
τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, να προσκολλώνται
στα ρητά που λένε ότι αυτός που υπομένει μέχρι τέλους θα σωθεί και ότι ο άντρας είναι η
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κεφαλή της γυναίκας και η γυναίκα πρέπει να υπακούει τον άντρα της, και, ακόμη
περισσότερο, στην παραδοσιακή αντίληψη ότι οι αδελφές δεν μπορούν να κηρύττουν,
μπορούν μόνο να υπακούν. Αν είχε συνεχιστεί να τηρείται αυτός ο τρόπος ηγεσίας, τότε το
Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτελέσει νέο έργο, να απελευθερώσει τους
ανθρώπους από το δόγμα ή να τους οδηγήσει σε μια σφαίρα ελευθερίας και ομορφιάς.
Συνεπώς, αυτό το στάδιο του έργου, το οποίο αλλάζει την εποχή, πρέπει να επιτελεστεί και να
εκφερθεί από τον ίδιο τον Θεό· ειδάλλως, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αντ’
Αυτού. Μέχρι στιγμής, όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος έξω από αυτό το ρεύμα έχει
σταματήσει, και εκείνοι που χρησιμοποιούνταν από το Άγιο Πνεύμα έχουν χάσει τον
προσανατολισμό τους. Ως εκ τούτου, εφόσον το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται
από το Άγιο Πνεύμα διαφέρει από το έργο που επιτελεί ο ίδιος ο Θεός, η ταυτότητά τους και
τα υποκείμενα εκ μέρους των οποίων ενεργούν είναι επίσης διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει
επειδή το έργο που σκοπεύει να επιτελέσει το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικό και, κατά
συνέπεια, σε όσους επιτελούν κι εκείνοι έργο αποδίδεται διαφορετική ταυτότητα και
διαφορετικό κύρος. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα ενδέχεται κι
αυτοί να επιτελέσουν κάποιο νέο έργο και μπορεί, επίσης, να εξαλείψουν κάποιο έργο που
επιτελέστηκε στην προηγούμενη εποχή, αλλά αυτό που κάνουν δεν μπορεί να εκφράσει τη
διάθεση και το θέλημα του Θεού στη νέα εποχή. Εργάζονται μόνο για να απομακρύνουν το
έργο της προηγούμενης εποχής, και όχι για να επιτελέσουν νέο έργο με σκοπό να
εκπροσωπήσουν άμεσα τη διάθεση του ίδιου του Θεού. Έτσι, όσες απαρχαιωμένες πρακτικές
κι αν καταργήσουν και όσες νέες πρακτικές κι αν εισαγάγουν, εξακολουθούν να εκπροσωπούν
τον άνθρωπο και τα δημιουργημένα όντα. Ωστόσο, όταν επιτελεί έργο ο ίδιος ο Θεός, δεν
δηλώνει ανοιχτά την κατάργηση των πρακτικών της παλαιάς εποχής ούτε δηλώνει άμεσα την
έναρξη μιας νέας εποχής. Είναι ευθύς και ξεκάθαρος στο έργο Του. Εκτελεί το έργο που
σκοπεύει να επιτελέσει δίχως περιστροφές· με άλλα λόγια, εκφράζει άμεσα το έργο που
δημιούργησε, επιτελεί άμεσα το έργο Του όπως σκόπευε εξαρχής, εκφράζοντας το Είναι και
τη διάθεσή Του. Από τη σκοπιά του ανθρώπου, η διάθεσή Του και το έργο Του διαφέρουν από
εκείνα των παρελθοντικών εποχών. Ωστόσο, από την άποψη του ίδιου του Θεού, πρόκειται
απλώς για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου Του. Όταν εργάζεται ο ίδιος ο
Θεός, εκφράζει τον λόγο Του και φέρνει άμεσα το νέο έργο. Αντίθετα, όταν εργάζεται ο
άνθρωπος, αυτό συμβαίνει μέσω περίσκεψης και μελέτης, ή πρόκειται για διεύρυνση της
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γνώσης και συστηματοποίηση της άσκησης που βασίζεται στο έργο άλλων. Με άλλα λόγια, η
ουσία του έργου που επιτελεί ο άνθρωπος είναι να ακολουθεί την υπάρχουσα τάξη και να
«βαδίζει σε παλιά μονοπάτια με νέα παπούτσια». Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και το μονοπάτι
στο οποίο πορεύονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα έχει
οικοδομηθεί πάνω σε εκείνο που άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, σε τελική ανάλυση, ο άνθρωπος
παραμένει άνθρωπος και ο Θεός παραμένει ο Θεός.
Ο Ιωάννης γεννήθηκε μέσω υπόσχεσης, με τον ίδιο τρόπο που ο Ισαάκ γεννήθηκε από
τον Αβραάμ. Άνοιξε τον δρόμο για τον Ιησού και επιτέλεσε πολύ έργο, αλλά δεν ήταν ο Θεός.
Αντίθετα, ήταν ένας από τους προφήτες, επειδή άνοιξε απλώς τον δρόμο για τον Ιησού. Και
το δικό του έργο ήταν μεγάλο, και μόνο αφότου είχε ανοίξει τον δρόμο, ξεκίνησε ο Ιησούς
επίσημα το έργο Του. Στην ουσία, απλώς εργάστηκε για τον Ιησού, και το έργο που επιτέλεσε
υπηρετούσε το έργο του Ιησού. Αφού είχε ανοίξει τον δρόμο, ο Ιησούς ξεκίνησε το έργο Του
—έργο που ήταν πιο νέο, πιο απτό και πιο λεπτομερές. Ο Ιωάννης επιτέλεσε μόνο το αρχικό
τμήμα του έργου· το μεγαλύτερο μέρος του νέου έργου επιτελέστηκε από τον Ιησού. Και ο
Ιωάννης επιτέλεσε νέο έργο, αλλά δεν ήταν εκείνος που ανήγγειλε μια νέα εποχή. Ο Ιωάννης
γεννήθηκε μέσω υπόσχεσης και το όνομά του τού δόθηκε από τον άγγελο. Τον καιρό εκείνον,
κάποιοι ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, του Ζαχαρία, αλλά η μητέρα του
εξέφρασε την άποψή της, λέγοντας: «Αυτό το παιδί δεν μπορεί να ονομαστεί έτσι. Θα πρέπει
να ονομαστεί Ιωάννης». Όλα αυτά έγιναν κατ’ εντολήν του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα του
Ιησού δόθηκε κι αυτό κατ’ εντολήν του Αγίου Πνεύματος, Εκείνος γεννήθηκε από το Άγιο
Πνεύμα και μας Τον είχε υποσχεθεί το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς ήταν ο Θεός, ο Χριστός και ο
Υιός του ανθρώπου. Ωστόσο, εφόσον το έργο του Ιωάννη ήταν επίσης μεγάλο, γιατί δεν
λεγόταν Θεός; Ποια ήταν ακριβώς η διαφορά μεταξύ του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς κι
εκείνου που επιτέλεσε ο Ιωάννης; Άραγε ο μοναδικός λόγος ήταν το ότι ο Ιωάννης ήταν
εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για τον Ιησού; Ή επειδή αυτό είχε προκαθοριστεί από τον Θεό;
Παρόλο που και ο Ιωάννης είπε: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» και
κήρυξε κι αυτός το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, το έργο του δεν αναπτύχθηκε
περαιτέρω και αποτελούσε απλώς την αρχή. Αντίθετα, ο Ιησούς ανήγγειλε μια νέα εποχή και
έφερε την παλαιά στο τέλος της, αλλά εκπλήρωσε, επίσης, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης.
Το έργο που επιτέλεσε ήταν μεγαλύτερο από αυτό του Ιωάννη και, επιπλέον, ήλθε για να
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λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα —πραγματοποίησε αυτό το στάδιο του έργου. Ο Ιωάννης
απλώς προετοίμασε τον δρόμο. Παρόλο που το έργο του ήταν μεγάλο, τα λόγια του πολλά και
οι μαθητές που τον ακολουθούσαν πολυάριθμοι, το έργο του έφερε απλώς μια νέα αρχή στον
άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν έλαβε ποτέ τη ζωή, την οδό ή βαθύτερες αλήθειες από αυτόν, ούτε
απέκτησε κάποια κατανόηση του θελήματος του Θεού μέσω εκείνου. Ο Ιωάννης υπήρξε
μεγάλος προφήτης (Ηλίας), ο οποίος δημιούργησε νέο έδαφος για το έργο του Ιησού και
προετοίμασε τους εκλεκτούς. Ήταν ο πρόδρομος της Εποχής της Χάριτος. Τέτοιου είδους
ζητήματα δεν διακρίνονται παρατηρώντας απλώς την κανονική ανθρώπινη εμφάνισή τους.
Αυτό είναι ακόμη πιο εύστοχο, δεδομένου ότι και ο Ιωάννης επιτέλεσε ιδιαιτέρως σημαντικό
έργο και, επιπλέον, μας τον είχε υποσχεθεί το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα υποστήριζε το
έργο του. Ενόψει τούτων, μόνο μέσω του έργου που επιτελούν μπορεί κανείς να διακρίνει
μεταξύ των αντίστοιχων ταυτοτήτων τους, διότι δεν υπάρχει τρόπος να διακρίνει κανείς την
ουσία ενός ανθρώπου από την εξωτερική του εμφάνιση, ούτε υπάρχει τρόπος να εξακριβώσει
ο άνθρωπος ποια είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιωάννης
και το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς ήταν ανόμοια και διαφορετικής φύσης. Από το γεγονός
αυτό μπορεί κανείς να καθορίσει εάν ο Ιωάννης ήταν ή όχι ο Θεός. Το έργο του Ιησού ήταν το
ξεκίνημα, η συνέχιση, η ολοκλήρωση και η απόδοση καρπών. Επιτέλεσε κάθε ένα από αυτά
τα στάδια, ενώ το έργο του Ιωάννη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το να κάνει μια αρχή.
Στην αρχή, ο Ιησούς διέδωσε το ευαγγέλιο και κήρυξε την οδό της μετάνοιας, και κατόπιν
ξεκίνησε να βαπτίζει τους ανθρώπους, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλλει τα
δαιμόνια. Εν τέλει, λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία και ολοκλήρωσε το έργο Του
για ολόκληρη την εποχή. Πήγε επίσης σε κάθε τόπο, κηρύττοντας στους ανθρώπους και
διαδίδοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών. Από αυτήν την άποψη, έμοιαζε με τον
Ιωάννη, με τη διαφορά ότι ο Ιησούς ανήγγειλε μια νέα εποχή και έφερε στον άνθρωπο την
Εποχή της Χάριτος. Από το στόμα Του προήλθε ο λόγος για το τι θα πρέπει να κάνει πράξη ο
άνθρωπος και για την οδό που θα πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος κατά την Εποχή της
Χάριτος και, στο τέλος, τελείωσε το έργο της λύτρωσης. Ο Ιωάννης δεν θα μπορούσε ποτέ να
επιτελέσει αυτό το έργο. Οπότε ο Ιησούς ήταν Εκείνος που επιτέλεσε το έργο του ίδιου του
Θεού, και Εκείνος είναι ο ίδιος ο Θεός, Εκείνος που εκπροσωπεί άμεσα τον Θεό. Σύμφωνα με
τις αντιλήψεις του ανθρώπου, όλοι όσοι γεννιούνται μέσω υπόσχεσης, γεννιούνται από το
Πνεύμα, υποστηρίζονται από το Άγιο Πνεύμα και ανοίγουν νέες διεξόδους είναι ο Θεός.
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Σύμφωνα με αυτόν τον συλλογισμό, και ο Ιωάννης θα ήταν ο Θεός, και ο Μωυσής, ο Αβραάμ
και ο Δαβίδ… θα ήταν και αυτοί ο Θεός. Δεν είναι αυτό καταπληκτικό αστείο;
Πριν από την εκτέλεση της διακονίας Του, και ο Ιησούς ήταν απλώς ένας συνηθισμένος
άνθρωπος που ενεργούσε σύμφωνα με οτιδήποτε έκανε το Άγιο Πνεύμα. Ανεξάρτητα από το
αν γνώριζε τότε την ταυτότητά Του, υπάκουε οτιδήποτε προερχόταν από τον Θεό. Το Άγιο
Πνεύμα δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητά Του προτού ξεκινήσει η διακονία Του. Μόνο
αφότου ξεκίνησε τη διακονία Του, κατάργησε εκείνους τους κανόνες και νόμους, και μόνο
αφότου ξεκίνησε επίσημα να εκτελεί τη διακονία Του, εμποτίστηκαν τα λόγια Του με εξουσία
και δύναμη. Μόνο αφότου ξεκίνησε τη διακονία Του, ξεκίνησε το έργο Του περί δημιουργίας
μιας νέας εποχής. Πριν από αυτό, το Άγιο Πνεύμα παρέμεινε κρυμμένο μέσα Του επί 29 έτη,
διάστημα κατά το οποίο εκπροσωπούσε μόνο έναν άνθρωπο και δεν είχε την ταυτότητα του
Θεού. Το έργο του Θεού άρχισε με Εκείνον να εργάζεται και να εκτελεί τη διακονία Του,
επιτελούσε το έργο Του σύμφωνα με το ενδόμυχο σχέδιό Του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη πόσα
γνώριζαν οι άνθρωποι γι’ Αυτόν, και το έργο που επιτελούσε ήταν άμεση εκπροσώπηση του
ίδιου του Θεού. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς ρώτησε όσους βρίσκονταν γύρω Του: «Σεις τίνα
με λέγετε ότι είμαι;» Εκείνοι απάντησαν: «Είσαι ο μεγαλύτερος των προφητών και ο
εξαίρετος ιατρός μας». Και κάποιοι απάντησαν: «Εσύ είσαι ο αρχιερέας μας» και ούτω
καθεξής. Ακούστηκαν διάφορες απαντήσεις, ενώ ορισμένοι είπαν μάλιστα, ότι ήταν ο
Ιωάννης, ότι ήταν ο Ηλίας. Ο Ιησούς στράφηκε κατόπιν στον Σίμωνα Πέτρο και ρώτησε:
«Εσύ ποιος λες ότι είμαι;» Ο Πέτρος αποκρίθηκε: «Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του
ζώντος». Από εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι έμαθαν ότι ήταν ο Θεός. Όταν έγινε γνωστή η
ταυτότητά Του, ο Πέτρος ήταν ο πρώτος που το συνειδητοποίησε και το εξέφρασε. Έπειτα ο
Ιησούς δήλωσε: «Σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις
ουρανοίς». Μετά τη βάπτισή Του, είτε οι άλλοι το γνώριζαν είτε όχι, το έργο που επιτελούσε
ήταν για λογαριασμό του Θεού. Ήλθε για να επιτελέσει το έργο Του, όχι για να αποκαλύψει
την ταυτότητά Του. Μόνο αφότου έκανε αναφορά σε αυτήν ο Πέτρος, γνωστοποιήθηκε
φανερά η ταυτότητά Του. Είτε γνώριζες ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός είτε δεν το γνώριζες, όταν
ήλθε η ώρα, Εκείνος ξεκίνησε το έργο Του. Και είτε είχες γνώση περί αυτού είτε όχι, Εκείνος
συνέχισε το έργο Του όπως προηγουμένως. Ακόμη κι αν το αρνιόσουν, Εκείνος και πάλι θα
εκτελούσε το έργο Του και θα το επιτελούσε όταν θα ερχόταν η ώρα να το πράξει. Ήλθε
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προκειμένου να επιτελέσει το έργο Του και να εκτελέσει τη διακονία Του· δεν ήλθε για να
μπορέσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τη σάρκα Του, αλλά για να λάβει ο άνθρωπος το έργο Του.
Εάν δεν έχεις καταφέρει να αναγνωρίσεις ότι το στάδιο του έργου τη σήμερον ημέρα είναι το
έργο του ίδιου του Θεού, αυτό συμβαίνει επειδή στερείσαι οράματος. Εντούτοις, και πάλι δεν
μπορείς να αρνηθείς αυτό το στάδιο του έργου· το γεγονός ότι έχεις αποτύχει να το
αναγνωρίσεις δεν αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται ούτε ότι το έργο Του είναι
εσφαλμένο. Κάποιοι, μάλιστα, αντιπαραβάλλουν το έργο του παρόντος με αυτό του Ιησού στη
Βίβλο και χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε αντιφάσεις για να αρνηθούν αυτό το στάδιο του
έργου. Δεν πρόκειται για πράξη των τυφλών; Τα πράγματα που καταγράφονται στη Βίβλο
είναι περιορισμένα· δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν το συνολικό έργο του Θεού. Τα τέσσερα
Ευαγγέλια έχουν συνολικά λιγότερα από εκατό κεφάλαια, στα οποία καταγράφεται ένας
πεπερασμένος αριθμός συμβάντων, όπως η κατάρα του Ιησού στη συκιά, οι τρεις φορές που
αρνήθηκε ο Πέτρος τον Κύριο, η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά από τη σταύρωση
και την ανάστασή Του, η διδασκαλία για τη νηστεία, η διδασκαλία για την προσευχή, η
διδασκαλία για το διαζύγιο, η γέννηση και η γενεαλογία του Ιησού, ο ορισμός των μαθητών
από τον Ιησού και ούτω καθεξής. Ωστόσο, οι άνθρωποι τα εκτιμούν σαν θησαυρό και τα
συγκρίνουν, μάλιστα, με το σημερινό έργο. Πιστεύουν, μάλιστα, ότι όλο το έργο που επιτέλεσε
ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της ζωής Του ήταν περιορισμένο, θαρρείς και ο Θεός ήταν ικανός
να πράξει μόνο τόσα και τίποτα περαιτέρω. Δεν είναι παράλογο αυτό;
Ο χρόνος του Ιησού επί γης ήταν τριάντα τριάμισι έτη· δηλαδή, έζησε στη γη επί τριάντα
τριάμισι έτη. Μόνο τριάμισι έτη αυτού του χρόνου αφιερώθηκαν στην εκτέλεση της διακονίας
Του· τον υπόλοιπο χρόνο, ζούσε απλώς μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Στην αρχή,
παρακολουθούσε λειτουργίες στη συναγωγή, κι εκεί άκουγε την ανάλυση των Γραφών από
τους ιερείς και τα κηρύγματα των άλλων. Απέκτησε εκτενή γνώση της Βίβλου: Δεν γεννήθηκε
με αυτήν τη γνώση και την απέκτησε μόνο διαβάζοντας και ακούγοντας. Έχει καταγραφεί
σαφέστατα στη Βίβλο ότι, στην ηλικία των δώδεκα, έθετε ερωτήσεις στους διδασκάλους στη
συναγωγή: Ποιες ήταν οι προφητείες των αρχαίων προφητών; Ποιοι ήταν οι νόμοι του
Μωυσή; Η Παλαιά Διαθήκη; Και τι γίνεται με τον άνθρωπο που υπηρετεί τον Θεό φορώντας
άμφια στον ναό;… Έθεσε πολλές ερωτήσεις, διότι δεν διέθετε ούτε γνώσεις ούτε κατανόηση.
Παρόλο που η σύλληψή Του έγινε δια του Αγίου Πνεύματος, Εκείνος γεννήθηκε ως ένας
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εντελώς κανονικός άνθρωπος· παρά τα κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε, παρέμενε
ένας κανονικός άνθρωπος. Η σοφία Του αυξανόταν συνεχώς ανάλογα με το ανάστημα και την
ηλικία Του, και πέρασε τις φάσεις της ζωής ενός κανονικού ανθρώπου. Στη φαντασία των
ανθρώπων, ο Ιησούς δεν βίωσε μήτε παιδική ηλικία μήτε εφηβεία· από τη στιγμή που
γεννήθηκε, άρχισε να ζει τη ζωή ενός ανθρώπου τριάντα ετών, και σταυρώθηκε μετά την
ολοκλήρωση του έργου Του. Μάλλον δεν πέρασε τις φάσεις της ζωής ενός κανονικού
ανθρώπου· δεν έτρωγε με άλλους ανθρώπους ούτε τους συναναστρεφόταν, και ήταν
ακριβοθώρητος. Μάλλον ήταν αποκλίνουσα μορφή που θα φόβιζε εκείνους που Τον έβλεπαν,
γιατί ήταν ο Θεός. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός που ενσαρκώνεται δεν ζει σε καμία
περίπτωση όπως ένας κανονικός άνθρωπος. Πιστεύουν ότι είναι καθαρός χωρίς να χρειάζεται
να βουρτσίζει τα δόντια Του ή να πλένει το πρόσωπό Του, επειδή είναι άγιος άνθρωπος. Αυτά
δεν αποτελούν ξεκάθαρα τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Η Βίβλος δεν καταγράφει τη ζωή του
Ιησού ως ανθρώπου, και καταγράφει μόνο το έργο Του, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν
είχε κανονική ανθρώπινη φύση ή ότι δεν ζούσε μια κανονική ανθρώπινη ζωή πριν από την
ηλικία των τριάντα. Ξεκίνησε επίσημα το έργο Του στην ηλικία των 29 ετών, αλλά δεν
μπορείς να ξεγράψεις ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή Του πριν από αυτήν την ηλικία. Η Βίβλος
απλώς παρέλειψε αυτήν την περίοδο από τα αρχεία της. Εφόσον αφορούσε τη ζωή Του ως
κανονικού ανθρώπου και όχι την περίοδο του θεϊκού Του έργου, δεν υπήρχε ανάγκη να
καταγραφεί. Διότι, πριν από τη βάπτιση του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα δεν εργαζόταν απευθείας,
κι απλώς Τον συντηρούσε στη ζωή Του ως συνηθισμένου ανθρώπου μέχρι την ημέρα που ο
Ιησούς έπρεπε να εκτελέσει τη διακονία Του. Παρόλο που ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός,
υποβλήθηκε στη διαδικασία της ωρίμανσης, όπως υποβάλλεται ένας κανονικός άνθρωπος.
Αυτή η διαδικασία ωρίμανσης παραλείφθηκε από τη Βίβλο. Ο λόγος της παράλειψής της ήταν
επειδή δεν μπορούσε να προσφέρει ιδιαίτερη βοήθεια στην ανάπτυξη του ανθρώπου στη ζωή.
Η περίοδος πριν από τη βάπτισή Του ήταν κρυφή· ήταν μια περίοδος κατά την οποία δεν
πραγματοποιούσε σημεία και τέρατα. Μόνο αφότου βαπτίστηκε ο Ιησούς, ξεκίνησε όλο το
έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας —ένα έργο άφθονο και πλούσιο σε χάρη, αλήθεια,
αγάπη και έλεος. Η αρχή αυτού του έργου ήταν επακριβώς και η έναρξη της Εποχής της
Χάριτος. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίον καταγράφηκε και πέρασε από γενιά σε γενιά
μέχρι σήμερα. Σκοπός ήταν να ανοίξει μια διέξοδο και να κάνει τα πάντα να αποδώσουν
καρπούς ώστε οι άνθρωποι της Εποχής της Χάριτος να πορεύονταν στο μονοπάτι της Εποχής
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της Χάριτος και στο μονοπάτι του σταυρού. Παρόλο που προκύπτει από τις καταγραφές του
ανθρώπου, τα πάντα είναι γεγονός, με την εξαίρεση ότι εντοπίζονται μικρά λάθη εδώ κι εκεί.
Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να ειπωθεί πως οι καταγραφές αυτές είναι ανακριβείς. Τα ζητήματα
που καταγράφηκαν είναι απολύτως τεκμηριωμένα, και οι άνθρωποι έκαναν λάθη μόνο κατά
την καταγραφή τους. Ορισμένοι θα πουν ότι αν ο Ιησούς ήταν κάποιος που είχε κανονική και
συνηθισμένη ανθρώπινη φύση, πώς είναι δυνατόν να ήταν ικανός να πραγματοποιεί σημεία
και τέρατα; Οι σαράντα ημέρες των πειρασμών στις οποίες υποβλήθηκε ο Ιησούς ήταν ένα
θαυματουργικό σημείο —ένα σημείο το οποίο κάποιος κανονικός άνθρωπος θα ήταν ανίκανος
να επιτύχει. Οι σαράντα ημέρες των πειρασμών Του ήταν στη φύση του έργου του Αγίου
Πνεύματος. Πώς μπορεί, λοιπόν, να πει κανείς ότι δεν υπήρχε τίποτα το υπερφυσικό μέσα
Του; Η ικανότητά Του να πραγματοποιεί σημεία και τέρατα δεν αποδεικνύει ότι ήταν
υπερέχων άνθρωπος και ότι δεν ήταν κανονικός άνθρωπος· το θέμα είναι απλώς ότι το Άγιο
Πνεύμα εργαζόταν σε έναν κανονικό άνθρωπο όπως Εκείνος, επιτρέποντάς Του, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να κάνει θαύματα και να επιτελεί ακόμη μεγαλύτερο έργο. Προτού ο Ιησούς
εκτελέσει τη διακονία Του ή, όπως αναφέρεται στη Βίβλο, προτού κατέλθει πάνω Του το Άγιο
Πνεύμα, ο Ιησούς δεν ήταν παρά ένας κανονικός άνθρωπος και δεν ήταν ουδόλως
υπερφυσικός. Όταν κατήλθε πάνω Του το Άγιο Πνεύμα, όταν, δηλαδή, ξεκίνησε την εκτέλεση
της διακονίας Του, εμποτίστηκε με το υπερφυσικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος
καταλήγει να πιστεύει ότι ο ενσαρκωμένος Θεός δεν διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση·
επιπλέον, νομίζει εσφαλμένα ότι ο ενσαρκωμένος Θεός έχει μόνο θεϊκή φύση, και όχι
ανθρώπινη φύση. Ασφαλώς, όταν έρχεται ο Θεός στη γη για να επιτελέσει το έργο Του, το
μόνο που βλέπουν οι άνθρωποι είναι υπερφυσικά γεγονότα. Αυτά που βλέπουν με τα μάτια
τους κι αυτά που ακούν με τα αυτιά τους είναι όλα υπερφυσικά, διότι το έργο Του και τα λόγια
Του είναι ακατανόητα και ανέφικτα για εκείνους. Εάν κάτι το ουράνιο έλθει στη γη, πώς
μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από υπερφυσικό; Όταν τα μυστήρια της βασιλείας των
ουρανών έρχονται στη γη —μυστήρια που είναι ακατανόητα και ακατάληπτα για τον
άνθρωπο, που είναι υπερβολικά θαυμαστά και σοφά— δεν είναι άραγε όλα τους υπερφυσικά;
Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρεις ότι, ανεξάρτητα από το πόσο υπερφυσικά είναι, όλα
επιτελούνται εντός της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του. Η ενσάρκωση του Θεού είναι
εμποτισμένη με την ανθρώπινη φύση· διαφορετικά, δεν θα ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ο
Ιησούς έκανε πολυάριθμα θαύματα στον καιρό Του. Αυτά που είδαν οι Ισραηλίτες του καιρού
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εκείνου ήταν γεμάτα υπερφυσικά στοιχεία· είδαν αγγέλους και αγγελιαφόρους, και άκουσαν
τη φωνή του Ιεχωβά. Δεν ήταν όλα αυτά υπερφυσικά; Είναι βέβαιο ότι, τη σήμερον ημέρα,
υπάρχουν κάποια κακά πνεύματα που εξαπατούν τον άνθρωπο μέσω υπερφυσικών
πραγμάτων. Αυτό δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μίμηση από την πλευρά τους, για να
εξαπατήσουν τον άνθρωπο μέσω έργου που δεν επιτελείται επί του παρόντος από το Άγιο
Πνεύμα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν θαύματα, θεραπεύουν τους αρρώστους και εκβάλλουν τα
δαιμόνια· αυτά δεν είναι τίποτα παραπάνω από το έργο των κακών πνευμάτων, διότι το Άγιο
Πνεύμα δεν επιτελεί πλέον τέτοιου είδους έργο τη σήμερον ημέρα, και όλοι όσοι μιμήθηκαν
το έργο του Αγίου Πνεύματος από τότε κι έπειτα είναι πράγματι κακά πνεύματα. Όλο το έργο
που επιτελέστηκε εκείνον τον καιρό στο Ισραήλ ήταν έργο υπερφυσικής φύσεως, αν και το
Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται τώρα κατ’ αυτόν τον τρόπο και οποιοδήποτε τέτοιο έργο τώρα
αποτελεί μίμηση και μεταμφίεση του Σατανά, καθώς και αναστάτωση που προκαλεί αυτός.
Ωστόσο, δεν μπορείς να πεις ότι καθετί το υπερφυσικό προέρχεται από κακά πνεύματα —
αυτό εξαρτάται από την εποχή του έργου του Θεού. Αναλογίσου το έργο που επιτελεί ο
ενσαρκωμένος Θεός τη σήμερον ημέρα: Ποια πτυχή του δεν είναι υπερφυσική; Τα λόγια Του
είναι ακατανόητα και ανέφικτα για εσένα, και το έργο που επιτελεί δεν μπορεί να επιτελεστεί
από κανέναν άνθρωπο. Ό,τι κατανοεί Εκείνος δεν δύναται να γίνει κατανοητό από τον
άνθρωπο, και ο άνθρωπος δεν δύναται να γνωρίζει από πού προέρχεται η γνώση Του. Κάποιοι
λένε: «Κι εγώ είμαι κανονικός όπως Εσύ, αλλά πώς γίνεται να μη γνωρίζω ό,τι γνωρίζεις Εσύ;
Είμαι μεγαλύτερος σε ηλικία και πλουσιότερος σε εμπειρία, εντούτοις πώς μπορείς Εσύ να
γνωρίζεις αυτό το οποίο δεν γνωρίζω εγώ;» Κατά τη γνώμη του ανθρώπου, όλα αυτά είναι
πράγματα που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτύχει ο άνθρωπος. Υπάρχουν κι εκείνοι
που λένε: «Κανείς δεν γνωρίζει το έργο που επιτελέστηκε στο Ισραήλ, και ακόμη και οι
ερμηνευτές της Βίβλου δεν μπορούν να προσφέρουν καμία εξήγηση. Πώς γίνεται να το
γνωρίζεις Εσύ;» Δεν έχουν όλα αυτά τα ζητήματα υπερφυσικό χαρακτήρα; Δεν έχει καμία
εμπειρία αναφορικά με θαύματα, κι όμως γνωρίζει τα πάντα· μιλά και εκφράζει την αλήθεια
με τη μέγιστη ευκολία. Αυτό δεν είναι υπερφυσικό; Το έργο Του υπερβαίνει αυτό που μπορεί
να κατορθώσει η σάρκα. Είναι κάτι το ανέφικτο στη σκέψη οποιουδήποτε ανθρώπου που έχει
σώμα από σάρκα και είναι εντελώς αδιανόητο για τον συλλογισμό του νου του ανθρώπου.
Παρόλο που Αυτός δεν έχει διαβάσει ποτέ τη Βίβλο, κατανοεί το έργο του Θεού στο Ισραήλ.
Και παρόλο που στέκεται στη γη καθώς μιλάει, μιλάει για τα μυστήρια του τρίτου ουρανού.
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Όταν διαβάσει ο άνθρωπος αυτά τα λόγια, θα τον κατακλύσει το εξής συναίσθημα: «Αυτή δεν
είναι η γλώσσα του τρίτου ουρανού;» Δεν υπερβαίνουν όλα αυτά τα ζητήματα αυτό το οποίο
είναι σε θέση να επιτύχει ένας κανονικός άνθρωπος; Εκείνον τον καιρό, όταν ο Ιησούς πέρασε
σαράντα ημέρες νηστείας, αυτό δεν ήταν υπερφυσικό; Αν λες ότι σαράντα ημέρες νηστείας
είναι σε κάθε περίπτωση κάτι το υπερφυσικό, μια πράξη κακών πνευμάτων, τότε δεν έχεις
καταδικάσει τον Ιησού; Πριν εκτελέσει ο Ιησούς τη διακονία Του, ήταν όπως ένας κανονικός
άνθρωπος. Κι Αυτός πήγε στο σχολείο· πώς αλλιώς θα μάθαινε να διαβάζει και να γράφει;
Όταν ενσαρκώθηκε ο Θεός, το Πνεύμα βρισκόταν κρυμμένο εντός της σάρκας. Εντούτοις,
εφόσον ήταν κανονικός άνθρωπος, ήταν αναγκαίο να υποβληθεί σε μια διαδικασία ανάπτυξης
και ωρίμανσης, και μόνο όταν είχε ωριμάσει η γνωστική Του ικανότητα και μπορούσε να
διακρίνει πράγματα, μπορούσε να θεωρηθεί κανονικός άνθρωπος. Μόνο αφότου ωρίμασε η
ανθρώπινη φύση Του, μπορούσε να επιτελέσει τη διακονία Του. Πώς θα μπορούσε να
επιτελέσει τη διακονία Του ενώ η κανονική ανθρώπινη φύση Του ήταν ακόμα ανώριμη και η
συλλογιστική Του αδύναμη; Σίγουρα δεν αναμενόταν από Εκείνον να εκτελέσει τη διακονία
Του στην ηλικία των έξι ή των επτά! Γιατί δεν εκδηλώθηκε ανοιχτά ο Θεός κατά την αρχή της
ενσάρκωσής Του; Επειδή η ανθρώπινη φύση της σάρκας Του ήταν ακόμα ανώριμη. Δεν
κατείχε εξ ολοκλήρου τις γνωστικές διαδικασίες της σάρκας Του και την κανονική ανθρώπινη
φύση αυτής της σάρκας. Για τον λόγο αυτόν, ήταν απόλυτα αναγκαίο να κατέχει την κανονική
ανθρώπινη φύση και την κοινή λογική ενός κανονικού ανθρώπου —έως ότου ήταν επαρκώς
εφοδιασμένος για να αναλάβει το έργο Του στη σάρκα— προτού μπορέσει να ξεκινήσει το
έργο Του. Αν δεν ανταποκρινόταν επάξια σε αυτό, θα ήταν απαραίτητο να συνεχίσει να
αναπτύσσεται και να ωριμάζει. Αν ο Ιησούς είχε ξεκινήσει το έργο Του στην ηλικία των επτά ή
των οκτώ, δεν θα Τον θεωρούσαν οι άνθρωποι παιδί θαύμα; Δεν θα Τον θεωρούσαν όλοι οι
άνθρωποι παιδί; Ποιος θα Τον έβρισκε πειστικό; Ένα παιδί επτά ή οκτώ ετών, που δεν ήταν
ψηλότερο από το βάθρο πίσω από το οποίο στεκόταν, θα ήταν κατάλληλο να κηρύξει; Πριν
ωριμάσει η κανονική ανθρώπινη φύση Του, δεν μπορούσε να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Όσον αφορά την ανθρώπινη φύση Του, που παρέμενε ακόμα ανώριμη, ένα
αξιόλογο τμήμα του έργου ήταν απλώς ανέφικτο. Το έργο του Πνεύματος του ενσαρκωμένου
Θεού διέπεται και από τις δικές του αρχές. Μόνο όταν εξοπλιστεί Εκείνος με την κανονική
ανθρώπινη φύση μπορεί να αναλάβει το έργο και το καθήκον του Πατρός. Τότε μόνο μπορεί
να ξεκινήσει το έργο Του. Κατά την παιδική Του ηλικία, ο Ιησούς απλώς δεν μπορούσε να
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κατανοήσει τίποτα σχετικά με πολλά πράγματα που είχαν συμβεί στην αρχαιότητα, και
κατάφερε να τα κατανοήσει μόνο ρωτώντας τους διδασκάλους στη συναγωγή. Αν είχε
ξεκινήσει το έργο Του τη στιγμή που έμαθε να μιλάει, πώς θα ήταν δυνατόν να μην κάνει
σφάλματα; Πώς θα μπορούσε ο Θεός να κάνει ποτέ παραστρατήματα; Επομένως, ξεκίνησε το
έργο Του μόνο αφότου ήταν ικανός να εργαστεί. Δεν επιτέλεσε κανένα έργο μέχρις ότου ήταν
απολύτως ικανός να το αναλάβει. Στην ηλικία των 29 ετών, ο Ιησούς ήταν ήδη αρκετά ώριμος
και η ανθρώπινη φύση Του επαρκούσε για να αναλάβει το έργο που έπρεπε να επιτελέσει.
Τότε μόνο άρχισε να εργάζεται επίσημα μέσα Του το Πνεύμα του Θεού. Εκείνον τον καιρό, ο
Ιωάννης προετοιμαζόταν επί επτά έτη προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο γι’ Αυτόν, και αφού
ολοκλήρωσε το έργο του, τον έριξαν στη φυλακή. Τότε το βάρος έπεσε εξ ολοκλήρου στον
Ιησού. Αν είχε αναλάβει αυτό το έργο στην ηλικία των 21 ή 22 ετών, όταν η ανθρώπινη φύση
Του ακόμα υστερούσε κι Εκείνος διένυε τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής Του και υπήρχαν
πολλά πράγματα που εξακολουθούσε να μην κατανοεί, θα ήταν ανίκανος να πάρει τον έλεγχο.
Εκείνον τον καιρό, ο Ιωάννης ήδη επιτελούσε το έργο του για αρκετό καιρό προτού ο Ιησούς
ξεκινήσει το δικό Του έργο, και τότε Εκείνος βρισκόταν ήδη στη μέση ηλικία. Σε εκείνη την
ηλικία, η κανονική ανθρώπινη φύση Του ήταν επαρκής για να αναλάβει το έργο που θα
έπρεπε να επιτελέσει. Επί του παρόντος, ο ενσαρκωμένος Θεός διαθέτει κι Αυτός κανονική
ανθρώπινη φύση και, παρόλο που δεν είναι καθόλου ώριμη σε σύγκριση με τους
μεγαλύτερους σε ηλικία ανάμεσά σας, αυτή η ανθρώπινη φύση ήδη επαρκεί ως έχει για να
αναλάβει το έργο Του. Οι συνθήκες που περιβάλλουν το σημερινό έργο δεν είναι ολόιδιες με
εκείνες που επικρατούσαν τον καιρό του Ιησού. Γιατί επέλεξε ο Ιησούς τους δώδεκα
αποστόλους; Όλα έγιναν προς υποστήριξη του έργου Του και σε συντονισμό με αυτό. Από τη
μία πλευρά, ήταν για να θέσει τα θεμέλια για το έργο Του εκείνον τον καιρό, ενώ, από την
άλλη, ήταν για να θέσει τα θεμέλια για το έργο Του που θα ακολουθούσε στο μέλλον.
Σύμφωνα με το έργο εκείνον τον καιρό, η επιλογή των δώδεκα αποστόλων ήταν θέλημα του
Ιησού, καθώς ήταν θέλημα του ίδιου του Θεού. Πίστευε ότι έπρεπε να επιλέξει τους δώδεκα
αποστόλους κι έπειτα να τους καθοδηγήσει για να κηρύξουν σε κάθε τόπο. Σήμερα, όμως, δεν
υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο ανάμεσά σας! Όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εργάζεται στη
σάρκα, υπάρχουν πολλές αρχές, καθώς και πολλά ζητήματα που ο άνθρωπος απλώς δεν
κατανοεί· ο άνθρωπος χρησιμοποιεί συνεχώς τις αντιλήψεις του για να Τον μετρήσει ή να
εγείρει υπερβολικές αξιώσεις από τον Θεό. Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι
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αγνοούν παντελώς ότι η γνώση τους απαρτίζεται αποκλειστικά από τις δικές τους αντιλήψεις.
Σε όποια εποχή και σε όποιον τόπο κι αν ενσαρκώνεται ο Θεός, οι αρχές του έργου Του στη
σάρκα παραμένουν αμετάβλητες. Δεν μπορεί να ενσαρκωθεί κι εντούτοις να υπερβεί τη
σάρκα στο έργο Του, πόσο μάλλον δε, μπορεί να ενσαρκωθεί κι όμως να μην εργάζεται μέσα
στην κανονική ανθρώπινη φύση της σάρκας. Διαφορετικά, η σημασία της ενσάρκωσης του
Θεού θα χανόταν τελείως και ο Λόγος που ενσαρκώνεται δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα.
Επιπλέον, μόνο ο Πατέρας στον ουρανό (το Πνεύμα) γνωρίζει για την ενσάρκωση του Θεού
και κανένας άλλος, ούτε καν η ίδια η σάρκα Του ή οι αγγελιαφόροι των ουρανών. Με τα
δεδομένα αυτά, το έργο του Θεού στη σάρκα είναι ακόμη πιο κανονικό και μπορεί ακόμη
καλύτερα να καταδείξει ότι ο Λόγος έχει πράγματι ενσαρκωθεί, και η σάρκα σηματοδοτεί
έναν συνηθισμένο και κανονικό άνθρωπο.
Ορισμένοι μπορεί να αναρωτηθούν: «Γιατί πρέπει ο ίδιος ο Θεός να αναγγείλει την
εποχή; Δεν μπορεί να το πράξει ένα δημιουργημένο ον αντ’ Αυτού;» Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο
Θεός ενσαρκώνεται με ρητό σκοπό να αναγγείλει μια νέα εποχή και, βεβαίως, όταν
αναγγείλει μια νέα εποχή, θα έχει παράλληλα ολοκληρώσει την προηγούμενη εποχή. Ο Θεός
είναι η Αρχή και το Τέλος· Εκείνος δρομολογεί το έργο Του, επομένως Εκείνος πρέπει να
ολοκληρώσει και την προηγούμενη εποχή. Αυτή είναι η απόδειξη της ήττας του Σατανά από
Αυτόν και της κατάκτησης του κόσμου από Αυτόν. Κάθε φορά που ο ίδιος εργάζεται μεταξύ
των ανθρώπων, πρόκειται για την απαρχή μίας νέας μάχης. Χωρίς την αρχή νέου έργου, δεν
θα ολοκληρωνόταν φυσικά το παλαιό έργο. Και όταν δεν ολοκληρώνεται το παλαιό έργο, αυτό
αποδεικνύει ότι η μάχη με τον Σατανά δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της. Μόνο αν έλθει ο
ίδιος ο Θεός και επιτελέσει νέο έργο μεταξύ των ανθρώπων, μπορεί ο άνθρωπος να
απελευθερωθεί ολοκληρωτικά από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να αποκτήσει μια νέα
ζωή και μια νέα αρχή. Διαφορετικά, ο άνθρωπος θα ζει για πάντα στην παλαιά εποχή και θα
ζει για πάντα υπό την παλαιά επιρροή του Σατανά. Με κάθε εποχή που καθοδηγείται από τον
Θεό, απελευθερώνεται ένα μέρος του ανθρώπου, κι έτσι ο άνθρωπος προχωρά μαζί με το έργο
του Θεού προς τη νέα εποχή. Η νίκη του Θεού είναι νίκη για όλους όσοι Τον ακολουθούν. Αν η
φυλή των δημιουργημένων όντων ήταν επιφορτισμένη με το καθήκον της ολοκλήρωσης της
εποχής, τότε, είτε από την οπτική του ανθρώπου είτε από την οπτική του Σατανά, αυτό δεν θα
ήταν τίποτε άλλο παρά μια πράξη εναντίωσης στον Θεό ή προδοσίας εις βάρος Του, όχι μια
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πράξη υπακοής στον Θεό, και το έργο του ανθρώπου θα γινόταν εργαλείο στα χέρια του
Σατανά. Μόνο αν ο άνθρωπος υπακούει και ακολουθεί τον Θεό σε μια εποχή που αναγγέλλει
ο ίδιος ο Θεός, μπορεί να πειστεί απόλυτα ο Σατανάς, διότι αυτό είναι το καθήκον ενός
δημιουργημένου όντος. Συνεπώς, λέω ότι χρειάζεται μόνο να ακολουθείτε και να υπακούτε·
δεν σας ζητείται τίποτε άλλο. Αυτό νοείται λέγοντας ότι ο καθένας πρέπει να τηρεί το
καθήκον του και να εκτελεί την αντίστοιχη λειτουργία του. Ο Θεός επιτελεί το δικό Του έργο
και δεν έχει την ανάγκη να το επιτελέσει ο άνθρωπος αντ’ Αυτού, ούτε συμμετέχει στο έργο
των δημιουργημένων όντων. Ο άνθρωπος εκτελεί το δικό του καθήκον και δεν συμμετέχει στο
έργο του Θεού. Μόνο αυτό συνιστά υπακοή και απόδειξη της ήττας του Σατανά. Αφού έχει
ολοκληρώσει ο ίδιος ο Θεός την αναγγελία της νέας εποχής, δεν κατέρχεται πια για να
εργαστεί ο ίδιος μεταξύ των ανθρώπων. Τότε μόνο εισέρχεται επίσημα ο άνθρωπος στη νέα
εποχή για να εκτελέσει το καθήκον του και να φέρει εις πέρας την αποστολή του ως
δημιουργημένου όντος. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται ο Θεός, τις
οποίες κανείς δεν δύναται να παραβεί. Μόνο αυτός ο τρόπος εργασίας είναι συνετός και
λογικός. Το έργο του Θεού πρέπει να επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός δρομολογεί το
έργο Του και Αυτός το ολοκληρώνει. Αυτός σχεδιάζει το έργο, Αυτός το διαχειρίζεται και,
ακόμα περισσότερο, Αυτός υλοποιεί το έργο. Όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Εγώ είμαι η Αρχή
και το Τέλος. Είμαι ο Σπείρων και ο Θερίζων». Όλα όσα σχετίζονται με το έργο της
διαχείρισής Του γίνονται από τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο Άρχοντας του σχεδίου διαχείρισης που
αριθμεί έξι χιλιάδες έτη· κανείς δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο Του στη θέση Του και κανείς
δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο Του, διότι Εκείνος κρατά τα πάντα στα χέρια Του.
Εφόσον δημιούργησε τον κόσμο, θα καθοδηγήσει ολόκληρο τον κόσμο να ζήσει στο φως Του
και θα ολοκληρώσει, επίσης, ολόκληρη την εποχή, φέρνοντας, έτσι, εις πέρας ολόκληρο το
σχέδιό Του!

Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)
Τον καιρό εκείνον που ο Ιησούς εργαζόταν στην Ιουδαία, το έκανε δημόσια· τώρα, όμως,
Εγώ εργάζομαι και μιλώ μυστικά ανάμεσά σας. Οι άπιστοι αγνοούν παντελώς το γεγονός
αυτό. Όσοι βρίσκονται απ’ έξω δεν έχουν πρόσβαση στο έργο που κάνω ανάμεσά σας. Αυτά
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τα λόγια, αυτές οι παιδεύσεις και οι κρίσεις, είναι γνωστά μόνο σε εσάς και σε κανέναν άλλον.
Όλο αυτό το έργο επιτελείται ανάμεσά σας και αποκαλύπτεται μόνο σε εσάς. Κανένας από
τους απίστους δεν το γνωρίζει αυτό, διότι δεν έχει έλθει ακόμα ο καιρός. Αυτοί εδώ οι
άνθρωποι βρίσκονται κοντά στο να κατασταθούν ολοκληρωμένοι αφού υπομείνουν
παιδεύσεις, αλλά όσοι βρίσκονται απ’ έξω δεν γνωρίζουν τίποτε γι’ αυτό. Αυτό το έργο είναι
πάρα πολύ καλά κρυμμένο! Γι’ αυτούς, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κρυφός, αλλά μπορεί να
ειπωθεί πως, σε όσους βρίσκονται σε αυτό το ρεύμα, Εκείνος είναι ανοιχτός. Αν και τα πάντα
στον Θεό είναι ανοιχτά, τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα απελευθερώνονται, αυτό
ισχύει μόνο για εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν· όσον αφορά τους υπόλοιπους, τους
απίστους, τίποτα δεν γνωστοποιείται. Το έργο που διεξάγεται τώρα ανάμεσά σας και στην
Κίνα είναι απολύτως απομονωμένο, ώστε να μη λάβουν γνώση του εκείνοι. Εάν λάμβαναν
γνώση αυτού του έργου, τότε το μόνο που θα έκαναν θα ήταν να το καταδικάσουν και να το
υποβάλουν σε διωγμό. Δεν θα πίστευαν σε αυτό. Το έργο στο έθνος του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα —σε αυτόν τον πιο οπισθοδρομικό τόπο— δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εάν αυτό το
έργο γινόταν γνωστό, θα ήταν αδύνατο να συνεχιστεί. Αυτό το στάδιο του έργου απλώς δεν
μπορεί να επιτελεστεί σε αυτόν τον τόπο. Εάν αυτό το έργο επιτελείτο δημόσια, πώς θα
μπορούσαν να του επιτρέψουν να συνεχιστεί; Αυτό δεν θα έθετε το έργο σε ακόμη
μεγαλύτερο κίνδυνο; Αν αυτό το έργο δεν ήταν κρυφό και, αντιθέτως, επιτελείτο όπως στην
εποχή του Ιησού, όταν Εκείνος θεράπευε με θεαματικό τρόπο τους αρρώστους και εξέβαλλε
τα δαιμόνια, τότε δεν θα πήγαινε καιρός που θα «πιανόταν αιχμάλωτος» από τους διαβόλους;
Θα μπορούσαν να ανεχθούν την ύπαρξη του Θεού; Εάν εισερχόμουν τώρα στις συναγωγές για
να κηρύξω και να επιπλήξω τον άνθρωπο, τότε δεν θα είχα συντριβεί εδώ και πολύ καιρό; Και
αν είχε συμβεί αυτό, πώς θα μπορούσε να είχε συνεχιστεί η επιτέλεση του έργου Μου; Ο
λόγος για τον οποίο δεν εκδηλώνονται διόλου σημεία και τέρατα στα φανερά είναι για χάρη
της απόκρυψης. Οι άπιστοι, συνεπώς, δεν μπορούν να δουν, να γνωρίσουν ούτε να
ανακαλύψουν το έργο Μου. Εάν αυτό το στάδιο του έργου γινόταν με τον ίδιο τρόπο που
έγινε το έργο του Ιησού την Εποχή της Χάριτος, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο σταθερό όπως
είναι τώρα. Επομένως, το να επιτελείται έργο έτσι στα κρυφά είναι προς όφελος δικό σας και
προς όφελος του έργου στο σύνολό του. Όταν το έργο του Θεού επί γης τελειώσει, όταν,
δηλαδή, ολοκληρωθεί αυτό το μυστικό έργο, τότε αυτό το στάδιο του έργου θα γίνει ξαφνικά
φανερό. Όλοι θα μάθουν ότι υπάρχει μια ομάδα νικητών στην Κίνα· όλοι θα μάθουν ότι ο
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ενσαρκωμένος Θεός είναι στην Κίνα και ότι το έργο Του έχει φτάσει στο τέλος του. Μόνο τότε
θα αντιληφθεί ο άνθρωπος το εξής: Γιατί η Κίνα δεν έχει ακόμα παρακμάσει ή καταρρεύσει;
Αποδεικνύεται ότι ο Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του στην Κίνα και ότι έχει οδηγήσει
στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων καθιστώντας τους νικητές.
Ο ενσαρκωμένος Θεός εκδηλώνεται μόνο σε μέρος των ανθρώπων που Τον ακολουθούν
κατά τη διάρκεια της περιόδου που επιτελεί προσωπικά το έργο Του, και όχι σε όλα τα
πλάσματα. Ενσαρκώθηκε μόνο και μόνο για να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου Του, όχι
για να δείξει στον άνθρωπο την εικόνα Του. Ωστόσο, το έργο Του πρέπει να επιτελεστεί από
τον ίδιο, επομένως είναι αναγκαίο να το κάνει όντας ενσαρκωμένος. Όταν ολοκληρωθεί αυτό
το έργο, Εκείνος θα αναχωρήσει από τον κόσμο των ανθρώπων· δεν μπορεί να παραμείνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους, από φόβο μήπως σταθεί εμπόδιο στο
μελλοντικό έργο. Αυτό που εκδηλώνει στο πλήθος είναι μόνο η δίκαιη διάθεσή Του και όλες οι
πράξεις Του, και όχι η εικόνα που είχε τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε, διότι η εικόνα του
Θεού μπορεί να φανεί μόνο μέσω της διάθεσής Του, και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από
την εικόνα της ενσάρκωσής Του. Την εικόνα της σάρκας Του τη δείχνει μόνο σε έναν
περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, μόνο σε όσους Τον ακολουθούν καθώς εργάζεται στη
σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο που επιτελείται τώρα γίνεται στα κρυφά.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ιησούς φανερώθηκε στους Ιουδαίους μόνο όταν επιτελούσε το έργο
Του, και ποτέ δεν εμφανίστηκε δημόσια σε κάποιο άλλο έθνος. Έτσι, μόλις ολοκλήρωσε το
έργο Του, αναχώρησε αμέσως από τον κόσμο των ανθρώπων και δεν παρέμεινε. Μετά από
αυτό, δεν φανερώθηκε Εκείνος —αυτή η εικόνα του ανθρώπου— στον άνθρωπο, αλλά το Άγιο
Πνεύμα που επιτέλεσε απευθείας το έργο. Μόλις το έργο του ενσαρκωμένου Θεού τελειώσει
ολοκληρωτικά, Εκείνος θα αναχωρήσει από τον θνητό κόσμο και δεν θα επιτελέσει ποτέ ξανά
παρόμοιο έργο με αυτό που έκανε ενόσω ήταν ενσαρκωμένος. Κατόπιν τούτου, όλο το έργο
επιτελείται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο
άνθρωπος μετά βίας μπορεί να δει την εικόνα του σαρκικού σώματός Του· Εκείνος δεν
εμφανίζεται καθόλου στον άνθρωπο και παραμένει πάντα κρυμμένος. Το χρονικό διάστημα
για το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι περιορισμένο. Επιτελείται σε συγκεκριμένη εποχή
και περίοδο, σε συγκεκριμένο έθνος και μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό το έργο
αντιπροσωπεύει μόνο το έργο κατά την περίοδο της ενσάρκωσης του Θεού και αφορά
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συγκεκριμένα αυτήν την εποχή· αντιπροσωπεύει το έργο του Πνεύματος του Θεού σε μια
συγκεκριμένη εποχή, και όχι το σύνολο του έργου Του. Επομένως, η εικόνα του
ενσαρκωμένου Θεού δεν θα φανερωθεί σε όλους τους λαούς. Αυτό που φανερώνεται στο
πλήθος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η διάθεσή Του στο σύνολό της, και όχι η εικόνα που
είχε Εκείνος τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε. Στον άνθρωπο δεν φανερώνεται ούτε η μία
εικόνα ούτε ο συνδυασμός των δύο εικόνων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη ο
ενσαρκωμένος Θεός να αναχωρήσει από τη γη μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρέπει να
επιτελέσει, διότι έρχεται μόνο για να επιτελέσει το έργο που οφείλει να κάνει, και όχι για να
δείξει στους ανθρώπους την εικόνα Του. Παρόλο που η σημασία της ενσάρκωσης έχει ήδη
εκπληρωθεί από τον Θεό μέσω των δύο ενσαρκώσεών Του, Εκείνος και πάλι δεν θα
φανερωθεί δημόσια σε κάποιο έθνος που δεν Τον έχει ξαναδεί ποτέ. Ο Ιησούς δεν θα
φανερωθεί ποτέ ξανά στους Ιουδαίους ως Ήλιος της δικαιοσύνης ούτε θα ανέβει στο Όρος
των Ελαιών για να εμφανιστεί σε όλους τους λαούς. Το μόνο που έχουν δει οι Ιουδαίοι είναι το
πορτρέτο του Ιησού κατά το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στην Ιουδαία. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το έργο του ενσαρκωμένου Ιησού έληξε πριν από δύο χιλιάδες έτη. Δεν θα
επιστρέψει στην Ιουδαία με την εικόνα ενός Ιουδαίου, πολύ λιγότερο δε, θα εμφανιστεί με την
εικόνα ενός Ιουδαίου σε οποιοδήποτε από τα έθνη των Εθνικών, διότι η εικόνα του
ενσαρκωμένου Ιησού είναι μόνο η εικόνα ενός Ιουδαίου και όχι η εικόνα του Υιού του
ανθρώπου, την οποία είχε δει ο Ιωάννης. Παρόλο που ο Ιησούς υποσχέθηκε στους
ακόλουθούς Του ότι θα ερχόταν και πάλι, δεν θα εμφανιστεί απλώς με την εικόνα ενός
Ιουδαίου σε όλους εκείνους που απαρτίζουν τα έθνη των Εθνικών. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι
το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι να εγκαινιάσει μια εποχή. Αυτό το έργο περιορίζεται σε
λίγα έτη κι Εκείνος δεν μπορεί να ολοκληρώσει όλο το έργο του Πνεύματος του Θεού. Κατά
τον ίδιο τρόπο, η εικόνα του Ιησού ως Ιουδαίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο την εικόνα
του Θεού όπως εργάστηκε στην Ιουδαία, κι Εκείνος μπορούσε να επιτελέσει μόνο το έργο της
σταύρωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Ιησούς ήταν ενσαρκωμένος, δεν μπορούσε
να επιτελέσει το έργο της λήξης μιας εποχής ή της καταστροφής της ανθρωπότητας. Συνεπώς,
αφού σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο Του, ανέβηκε στα ύψη και έκρυψε τον εαυτό Του
από τον άνθρωπο δια παντός. Έκτοτε, εκείνοι οι αφοσιωμένοι πιστοί μεταξύ των εθνών των
Εθνικών δεν μπορούσαν να δουν την εκδήλωση του Κυρίου Ιησού, αλλά μόνο το πορτρέτο
Του, το οποίο είχαν επικολλήσει στον τοίχο. Αυτό το πορτρέτο δεν είναι παρά ένα πορτρέτο
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που ζωγράφισε ο άνθρωπος, και όχι η εικόνα που ο ίδιος ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο. Ο Θεός
δεν θα δείξει φανερά τον εαυτό Του στο πλήθος με την εικόνα που είχε τις δύο φορές που
ενσαρκώθηκε. Το έργο που επιτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους αποσκοπεί να τους δώσει τη
δυνατότητα να κατανοήσουν τη διάθεσή Του. Όλα αυτά φανερώνονται στον άνθρωπο μέσω
του έργου των διαφορετικών εποχών· επιτυγχάνονται μέσω της διάθεσης που Εκείνος έχει
γνωστοποιήσει και του έργου που έχει επιτελέσει, παρά μέσω της φανέρωσης του Ιησού. Με
άλλα λόγια, η εικόνα του Θεού δεν γνωστοποιείται στον άνθρωπο μέσω της ενσαρκωμένης
εικόνας, αλλά, αντιθέτως, μέσω του έργου που επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός, ο οποίος έχει
και εικόνα και μορφή· και, μέσω του έργου Του, φαίνεται η εικόνα Του και γνωστοποιείται η
διάθεσή Του. Αυτή είναι η σημασία του έργου που επιθυμεί Εκείνος να επιτελέσει στη σάρκα.
Μόλις τελειώσει το έργο των δύο ενσαρκώσεων του Θεού, Εκείνος θα αρχίσει να δείχνει
τη δίκαιη διάθεσή Του στα έθνη των Εθνικών, επιτρέποντας στα πλήθη να δουν την εικόνα
Του. Θα εκδηλώσει τη διάθεσή Του και, μέσω αυτού, θα καταστήσει σαφές το τέλος των
διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων, φέρνοντας, έτσι, την παλαιά εποχή εξ ολοκλήρου στο
τέλος της. Ο λόγος για τον οποίο το έργο Του στη σάρκα δεν έχει μεγάλο εύρος (ακριβώς όπως
ο Ιησούς εργαζόταν μόνο στην Ιουδαία, και σήμερα Εγώ εργάζομαι μόνο ανάμεσά σας) είναι
επειδή το έργο Του στη σάρκα έχει όρια και περιορισμούς. Εκείνος εκτελεί απλώς μια
σύντομη περίοδο έργου με την εικόνα μιας συνηθισμένης και κανονικής σάρκας· δεν
χρησιμοποιεί αυτήν την ενσάρκωση για να επιτελέσει το έργο της αιωνιότητας ή το έργο της
εμφάνισης στους λαούς των εθνών των Εθνικών. Το έργο στη σάρκα δεν μπορεί παρά να έχει
περιορισμένο εύρος (όπως το έργο μόνο στην Ιουδαία ή μόνο ανάμεσά σας), κι έπειτα, μέσω
του έργου που επιτελείται εντός αυτών των ορίων, το εύρος του μπορεί να επεκταθεί. Φυσικά,
το έργο της επέκτασης πρόκειται να επιτελεστεί απευθείας από το Πνεύμα Του και δεν θα
αποτελεί πλέον το έργο της ενσάρκωσής Του. Διότι το έργο στη σάρκα έχει όρια και δεν
εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος —αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Μέσω του
έργου στη σάρκα, το Πνεύμα Του επιτελεί το έργο που θα ακολουθήσει. Έτσι, το έργο που
επιτελείται στη σάρκα έχει εναρκτήρια φύση και εκτελείται εντός συγκεκριμένων ορίων· μετά
από αυτό, το Πνεύμα Του συνεχίζει αυτό το έργο και, μάλιστα, το κάνει εντός διευρυμένου
πλαισίου.
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Το έργο που έρχεται να επιτελέσει ο Θεός σ’ αυτήν τη γη είναι απλώς να καθοδηγήσει την
εποχή, να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Δεν έχει έλθει για
να βιώσει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου επί γης, για να βιώσει ο ίδιος τις χαρές και τις
λύπες της ζωής στον ανθρώπινο κόσμο, ούτε για να οδηγήσει ένα συγκεκριμένο άτομο στην
τελείωση δια της χείρας Του ή να παρακολουθήσει προσωπικά ένα συγκεκριμένο άτομο
καθώς μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό το έργο Του· το έργο Του είναι απλώς να ξεκινήσει τη νέα
εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Τουτέστιν, θα ξεκινήσει αυτοπροσώπως μια
εποχή, θα φέρει αυτοπροσώπως την άλλη στο τέλος της και θα κατατροπώσει τον Σατανά
επιτελώντας αυτοπροσώπως το έργο Του. Κάθε φορά που επιτελεί το έργο Του
αυτοπροσώπως είναι σαν να πατά το πόδι Του στο πεδίο της μάχης. Αρχικά, κατατροπώνει
τον κόσμο και επικρατεί επί του Σατανά όντας ενσαρκωμένος· κατακτά όλη τη δόξα και
αποκαλύπτει το σύνολο του έργου των δύο χιλιάδων ετών, φροντίζοντας όλοι οι άνθρωποι στη
γη να έχουν το σωστό μονοπάτι στο οποίο να βαδίζουν, καθώς και μια ζωή γαλήνης και χαράς.
Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορεί να ζήσει με τον άνθρωπο στη γη για μεγάλο διάστημα, διότι ο
Θεός είναι Θεός και, άλλωστε, διαφέρει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζήσει τη διάρκεια
ζωής ενός κανονικού ανθρώπου, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικήσει στη γη ως άνθρωπος που
δεν είναι τίποτε το ασυνήθιστο, διότι έχει μόνο ένα ελάχιστο μέρος της κανονικής ανθρώπινης
φύσης ενός κανονικού ανθρώπου για να συντηρήσει την ανθρώπινη ζωή Του. Με άλλα λόγια,
πώς θα μπορούσε ο Θεός να ξεκινήσει οικογένεια, να κάνει καριέρα και να αναθρέψει παιδιά
στη γη; Δεν θα ήταν αυτό ντροπή γι’ Αυτόν; Το γεγονός ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη
φύση αποσκοπεί μόνο στην επιτέλεση έργου με κανονικό τρόπο, όχι για να Του δοθεί η
δυνατότητα να κάνει οικογένεια και καριέρα όπως θα έκανε ένας κανονικός άνθρωπος. Η
κανονική σύνεση, το κανονικό μυαλό και η κανονική σίτιση και ένδυση της σάρκας Του
αρκούν να αποδείξουν ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση· δεν χρειάζεται να κάνει οικογένεια
ή καριέρα προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό θα ήταν
τελείως περιττό! Η έλευση του Θεού στη γη αποτελεί τον Λόγο που ενσαρκώνεται. Απλώς
επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή
επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν
είναι να φερθούν οι άνθρωποι στη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο
άνθρωπος υπάκουος μέχρι τέλους, δηλαδή να υπακούει όλα τα λόγια που βγαίνουν από το
στόμα Του και να υποτάσσεται σε όλο το έργο που επιτελεί Εκείνος. Απλώς εργάζεται στη
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σάρκα· δεν ζητάει σκόπιμα να εξυμνήσει ο άνθρωπος το μεγαλείο και την αγιοσύνη της
σάρκας Του, μα, αντιθέτως, δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την
εξουσία που ασκεί. Επομένως, παρόλο που έχει εξέχουσα ανθρώπινη φύση, δεν προβαίνει σε
αναγγελίες και επικεντρώνεται μόνο στο έργο που θα πρέπει να επιτελέσει. Θα πρέπει να
γνωρίζετε γιατί, παρόλο που ενσαρκώθηκε ο Θεός, δεν διαφημίζει την κανονική ανθρώπινη
φύση Του ούτε γίνεται μάρτυράς της, αλλά, αντιθέτως, επιτελεί απλώς το έργο που επιθυμεί
να επιτελέσει. Επομένως, το μόνο που μπορείτε να δείτε από τον ενσαρκωμένο Θεό είναι αυτό
που Εκείνος είναι από θεϊκή άποψη· αυτό συμβαίνει διότι Εκείνος δεν διακηρύσσει ποτέ αυτό
που είναι από ανθρώπινη άποψη προκειμένου να το μιμηθεί ο άνθρωπος. Μόνο όταν ο
άνθρωπος καθοδηγεί ανθρώπους μιλάει για το τι είναι από ανθρώπινη άποψη, ώστε να
κερδίσει καλύτερα τον θαυμασμό και την υποταγή τους και, έτσι, να ηγηθεί των άλλων.
Αντιθέτως, ο Θεός κατακτά τον άνθρωπο μόνο μέσω του έργου Του (έργου, δηλαδή, που είναι
ανέφικτο για τον άνθρωπο). Δεν τίθεται ζήτημα ότι ο άνθρωπος Τον θαυμάζει, ούτε ότι κάνει
τον άνθρωπο να Τον λατρεύει. Το μόνο που κάνει είναι να ενσταλάζει στον άνθρωπο μια
αίσθηση ευσέβειας γι’ Αυτόν ή μια αίσθηση της ακαταληπτότητάς Του. Ο Θεός δεν έχει
ανάγκη να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο· το μόνο που χρειάζεται είναι να Τον σέβεσαι αφού
έχεις γίνει μάρτυρας της διάθεσής Του. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι δικό Του· δεν
μπορεί να επιτελεστεί από τον άνθρωπο στη θέση Του ούτε μπορεί να επιτευχθεί από τον
άνθρωπο. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτελέσει το δικό Του έργο και να αναγγείλει μια
νέα εποχή για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε νέα ζωή. Το έργο που επιτελεί αποσκοπεί να
δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να λάβει μια νέα ζωή και να εισέλθει σε μια νέα εποχή.
Το υπόλοιπο έργο παραδίδεται σε εκείνους που έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και τους
οποίους θαυμάζουν οι άλλοι. Επομένως, την Εποχή της Χάριτος, Αυτός ολοκλήρωσε το έργο
δύο χιλιάδων ετών σε μόλις τριάμισι από τα τριάντα τρία έτη Του στη σάρκα. Όταν έρχεται ο
Θεός στη γη για να επιτελέσει το έργο Του, πάντα ολοκληρώνει το έργο δύο χιλιάδων ετών ή
μιας ολόκληρης εποχής μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα λίγων ετών. Δεν καθυστερεί
και δεν κωλυσιεργεί. Απλώς συμπυκνώνει το έργο πολλών ετών, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται
σε λίγα μόνο έτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το έργο που επιτελεί προσωπικά γίνεται εξ
ολοκλήρου για να διανοίξει μια νέα διέξοδο και να καθοδηγήσει μια νέα εποχή.
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Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)
Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του, δεν έρχεται για να εμπλακεί σε οποιαδήποτε
οικοδόμηση ή κίνημα, αλλά για να εκπληρώσει τη διακονία Του. Κάθε φορά που
ενσαρκώνεται, το κάνει μόνο για να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου και να
εγκαινιάσει μια νέα εποχή. Τώρα έχει έρθει η Εποχή της Βασιλείας, όπως και η εκπαίδευση
για τη βασιλεία. Αυτό το στάδιο του έργου δεν είναι το έργο του ανθρώπου, ούτε έχει στόχο
την κατεργασία του ανθρώπου μέχρι έναν συγκεκριμένο βαθμό· απεναντίας, έχει στόχο να
ολοκληρώσει απλώς ένα μέρος του έργου του Θεού. Αυτό που κάνει Εκείνος δεν είναι το έργο
του ανθρώπου, δεν έχει στόχο να επιτύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά την
κατεργασία του ανθρώπου προτού φύγει από τη γη. Έχει στόχο να εκπληρώσει τη διακονία
Του και να ολοκληρώσει το έργο που οφείλει Εκείνος να επιτελέσει, δηλαδή να κάνει τις
σωστές διευθετήσεις για το έργο Του επί γης, κι έτσι να δοξαστεί. Το έργο του ενσαρκωμένου
Θεού διαφέρει από εκείνο των ανθρώπων που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρχεται ο
Θεός για να επιτελέσει το έργο Του επί γης, Τον απασχολεί μόνο η εκπλήρωση της διακονίας
Του. Όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα που δεν σχετίζονται με τη διακονία Του, δεν
συμμετέχει σχεδόν καθόλου, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να κάνει τα στραβά μάτια.
Απλώς επιτελεί το έργο που οφείλει να επιτελέσει και ουδόλως ανησυχεί για το έργο που
οφείλει να κάνει ο άνθρωπος. Το έργο που κάνει είναι αποκλειστικά και μόνο αυτό που
σχετίζεται με την εποχή στην οποία βρίσκεται και τη διακονία που οφείλει να εκπληρώσει,
θαρρείς και όλα τα υπόλοιπα θέματα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά Του. Δεν εφοδιάζεται
με περισσότερες βασικές γνώσεις σχετικά με τη ζωή ως άνθρωπος μεταξύ ανθρώπων, ούτε
μαθαίνει περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες, ούτε εφοδιάζεται με οτιδήποτε άλλο που
κατανοεί ο άνθρωπος. Δεν Τον ενδιαφέρουν καθόλου τα όλα όσα οφείλει να διαθέτει ο
άνθρωπος και απλώς επιτελεί το έργο που είναι καθήκον Του. Κι έτσι, από την άποψη του
ανθρώπου, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ανεπαρκής σε τόσο πολλά, που δεν δίνει σημασία,
μάλιστα, σε πολλά από τα πράγματα που οφείλει να διαθέτει ο άνθρωπος, και δεν κατανοεί
αυτά τα θέματα. Θέματα όπως η κοινή γνώση περί ζωής, καθώς και οι αρχές που διέπουν την
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προσωπική συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους φαίνεται ότι δεν έχουν
καμία σχέση με Αυτόν. Όμως εσύ απλώς δεν μπορείς να διαισθανθείς το παραμικρό ίχνος μη
κανονικότητας στον ενσαρκωμένο Θεό. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση Του διατηρεί μόνο
τη ζωή Του ως κανονικό άνθρωπο και την κανονική συλλογιστική του μυαλού Του, δίνοντάς
Του τη δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ σωστού και λάθους. Ωστόσο, δεν είναι εφοδιασμένος
με τίποτε άλλο, από όλα όσα θα πρέπει να κατέχει μόνο ο άνθρωπος (τα δημιουργημένα
όντα). Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να εκπληρώσει τη δική Του διακονία. Το έργο του
απευθύνεται σε μια ολόκληρη εποχή, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή τόπο, αλλά σε
ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή είναι η κατεύθυνση του έργου Του και η αρχή σύμφωνα με την
οποία εργάζεται. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να
συμμετάσχει σε αυτό. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός, φέρνει μαζί Του το έργο της
εκάστοτε εποχής, και δεν έχει την πρόθεση να ζήσει δίπλα στους ανθρώπους για είκοσι,
τριάντα, σαράντα ή ακόμα και εβδομήντα ή ογδόντα έτη, ώστε να μπορέσουν εκείνοι να Τον
κατανοήσουν καλύτερα και να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις γι’ Αυτόν. Δεν υπάρχει ανάγκη
περί αυτού! Εάν γινόταν αυτό, δεν θα εμβάθυνε καθόλου τη γνώση που έχει ο άνθρωπος για
την έμφυτη διάθεση του Θεού. Αντίθετα, θα ενίσχυε μόνο τις αντιλήψεις του και θα
καθιστούσε τις αντιλήψεις και τις σκέψεις του απαρχαιωμένες. Οπότε, επιβάλλεται όλοι σας
να κατανοήσετε επακριβώς ποιο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Γίνεται να μην έχετε
καταφέρει να κατανοήσετε τα εξής λόγια που σας είπα: «Δεν έχω έλθει για να βιώσω τη ζωή
ενός κανονικού ανθρώπου»; Έχετε ξεχάσει τα λόγια: «Ο Θεός δεν έρχεται στη γη για να ζήσει
τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου»; Δεν κατανοείτε τι σκοπό έχει ο Θεός με την ενσάρκωσή
Του, ούτε γνωρίζετε το νόημα της φράσης: «Πώς θα μπορούσε ο Θεός να έλθει στη γη με την
πρόθεση να βιώσει τη ζωή ενός δημιουργημένου όντος;» Ο Θεός έρχεται στη γη μόνο και
μόνο για να ολοκληρώσει το έργο Του, επομένως το έργο Του επί γης είναι βραχύβιο. Δεν
έρχεται στη γη με την πρόθεση να κάνει το Πνεύμα του Θεού να καλλιεργήσει το σαρκικό Του
σώμα και να το καταστήσει ανώτερο άνθρωπο που θα ηγηθεί της εκκλησίας. Όταν ο Θεός
έρχεται στη γη, είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται. Ο άνθρωπος, ωστόσο, δεν γνωρίζει το έργο
Του και Του προσάπτει πράγματα με το ζόρι. Εντούτοις, όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε
ότι ο Θεός είναι ο «Λόγος που ενσαρκώνεται», όχι ένα σαρκικό σώμα που έχει καλλιεργηθεί
από το Πνεύμα του Θεού για να αναλάβει προσωρινά τον ρόλο του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δεν
είναι προϊόν καλλιέργειας, αλλά είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται, και σήμερα επιτελεί
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επίσημα το έργο Του ανάμεσα σε όλους σας. Όλοι σας γνωρίζετε και παραδέχεστε ότι η
ενσάρκωση του Θεού είναι γεγονός, αλλά φέρεστε σαν να την κατανοείτε. Από το έργο του
ενσαρκωμένου Θεού έως τη σημασία και την ουσία της ενσάρκωσής Του, είστε ανήμποροι να
κατανοήσετε έστω και στο ελάχιστο αυτά τα πράγματα και απλώς ακολουθείτε τους άλλους
και απαγγέλλετε, με αβίαστο τρόπο, λόγια από μνήμης. Μήπως πιστεύεις ότι ο ενσαρκωμένος
Θεός είναι όπως φαντάζεσαι;
Ο Θεός ενσαρκώνεται αποκλειστικά και μόνο για να καθοδηγήσει την εποχή και να θέσει
σε κίνηση νέο έργο. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε αυτό το σημείο. Αυτό διαφέρει κατά
πολύ από τη λειτουργία του ανθρώπου, και αυτά τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν. Ο
άνθρωπος χρειάζεται μια μακρά περίοδο καλλιέργειας και τελείωσης προτού μπορέσει να
χρησιμοποιηθεί για να επιτελέσει έργο, και απαιτείται μια ανθρώπινη φύση ιδιαίτερα υψηλής
τάξεως. Ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να συντηρήσει τη σύνεση της
κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά πρέπει να κατανοήσει περαιτέρω πολλές από τις αρχές
και τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά του σε σχέση με τους άλλους και, επιπλέον,
πρέπει να δεσμευτεί να μελετήσει ακόμη περισσότερα σχετικά με τη σοφία και την ηθική
γνώση του ανθρώπου. Αυτά θα πρέπει να είναι τα εφόδια του ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό δεν
ισχύει για τον ενσαρκωμένο Θεό, διότι το έργο Του μήτε αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μήτε
αποτελεί το έργο του ανθρώπου· αντιθέτως, αποτελεί άμεση έκφραση του Είναι Του και
άμεση εφαρμογή του έργου που οφείλει Αυτός να επιτελέσει. (Φυσικά, το έργο Του
επιτελείται στον κατάλληλο χρόνο, και όχι πρόχειρα ή τυχαία, και ξεκινά όταν φτάνει η ώρα
να εκπληρώσει τη διακονία Του.) Δεν συμμετέχει στη ζωή του ανθρώπου ή στο έργο του
ανθρώπου, δηλαδή η ανθρώπινη φύση Του δεν είναι εξοπλισμένη με κανένα από αυτά τα
στοιχεία (αν και αυτό δεν επηρεάζει το έργο Του). Αυτός εκπληρώνει μόνο τη διακονία Του
όταν έρχεται η ώρα να το κάνει. Όποιο κι αν είναι το κύρος Του, απλώς προχωρά
αποφασιστικά στο έργο που οφείλει να επιτελέσει. Ό,τι κι αν γνωρίζει ο άνθρωπος για
Εκείνον και όποια γνώμη κι αν έχει για Εκείνον, το έργο Του ουδόλως επηρεάζεται. Για
παράδειγμα, όταν ο Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν ακριβώς, μα
Εκείνος απλώς συνέχισε με αποφασιστικότητα την επιτέλεση του έργου Του. Τίποτε από αυτά
δεν Τον παρεμπόδισε να κάνει το έργο που όφειλε να κάνει. Επομένως, στην αρχή δεν
ομολόγησε ούτε διακήρυξε την ταυτότητά Του, και απλώς έκανε τον άνθρωπο να Τον
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ακολουθεί. Φυσικά, αυτό δεν ήταν μόνο η ταπεινοφροσύνη του Θεού· ήταν, επίσης, ο τρόπος
με τον οποίο εργαζόταν ο Θεός στη σάρκα. Μπορούσε να εργαστεί μόνο κατ’ αυτόν τον
τρόπο, επειδή ο άνθρωπος δεν είχε τη δυνατότητα να Τον αναγνωρίσει με γυμνό μάτι. Και
ακόμα κι αν ο άνθρωπος Τον είχε αναγνωρίσει, δεν θα ήταν σε θέση να βοηθήσει στο έργο
Του. Επιπλέον, δεν ενσαρκώθηκε ώστε ο άνθρωπος να καταφέρει να γνωρίσει τη σάρκα Του·
ο σκοπός ήταν να επιτελέσει έργο και να εκπληρώσει τη διακονία Του. Για τον λόγο αυτόν,
δεν θεωρούσε σημαντική τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς Του. Όταν ολοκλήρωσε το σύνολο
του έργου που όφειλε να επιτελέσει, όλη η ταυτότητα και όλο το κύρος Του έγιναν βέβαια
ξεκάθαρα στον άνθρωπο. Ο ενσαρκωμένος Θεός παραμένει σιωπηλός και ποτέ δεν προβαίνει
σε διακηρύξεις. Δεν δίνει σημασία ούτε στον άνθρωπο ούτε στο πώς τα καταφέρνει ο
άνθρωπος όταν Τον ακολουθεί, και απλώς συνεχίζει αποφασιστικά την εκπλήρωση της
διακονίας Του και την επιτέλεση του έργου που οφείλει να επιτελέσει. Κανείς δεν μπορεί να
σταθεί στον δρόμο του έργου Του. Όταν έρθει η ώρα να ολοκληρώσει το έργο Του, αυτό
οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί και θα φτάσει στο τέλος του, και κανείς δεν μπορεί να
υπαγορεύσει κάτι διαφορετικό. Μόνο αφότου αναχωρήσει από τον άνθρωπο μετά την
ολοκλήρωση του έργου Του, ο άνθρωπος θα κατανοήσει το έργο που Αυτός επιτελεί, αν και
πάλι όχι με απόλυτη σαφήνεια. Και ο άνθρωπος θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να κατανοήσει
πλήρως την πρόθεση που είχε Εκείνος όταν επιτέλεσε για πρώτη φορά το έργο Του. Με άλλα
λόγια, το έργο της εποχής του ενσαρκωμένου Θεού διακρίνεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος
αποτελείται από το έργο που επιτελεί ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός και από τα λόγια που
εκφέρει ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός. Μόλις εκπληρωθεί πλήρως η διακονία της σάρκας Του,
το άλλο μέρος του έργου πρέπει να επιτελεστεί από εκείνους που χρησιμοποιούνται από το
Άγιο Πνεύμα. Εκείνη είναι η στιγμή που θα πρέπει ο άνθρωπος να εκπληρώσει τη λειτουργία
του, διότι ο Θεός έχει ήδη διανοίξει την οδό και ο άνθρωπος πρέπει να πορευτεί σε αυτήν
προσωπικά. Με άλλα λόγια, ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το ένα μέρος του έργου, κι έπειτα
το Άγιο Πνεύμα κι εκείνοι που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα θα διαδεχθούν αυτό το
έργο. Συνεπώς, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει τι περιλαμβάνει το έργο που πρέπει
πρωτίστως να επιτελέσει ο ενσαρκωμένος Θεός σε αυτό το στάδιο και πρέπει να κατανοεί
επακριβώς τη σημασία της ενσάρκωσης του Θεού και ποιο είναι το έργο που οφείλει Αυτός να
επιτελέσει, και όχι να διατυπώνει απαιτήσεις από τον Θεό σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
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τίθενται στον άνθρωπο. Εδώ έγκειται το σφάλμα του ανθρώπου, η αντίληψή του και, ακόμη
περισσότερο, η ανυπακοή του.
Ο Θεός δεν ενσαρκώνεται με την πρόθεση να επιτρέψει στον άνθρωπο να γνωρίσει τη
σάρκα Του ή να επιτρέψει στον άνθρωπο να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ της σάρκας του
ενσαρκωμένου Θεού και της σάρκας του ανθρώπου· ούτε και ενσαρκώνεται για να
εκπαιδεύσει τις δυνάμεις διάκρισης του ανθρώπου και, πολύ λιγότερο δε, το κάνει με πρόθεση
να επιτρέψει στον άνθρωπο να λατρεύει την ενσάρκωση του Θεού, αποκτώντας, έτσι, μεγάλη
εξύμνηση. Τίποτε από αυτά δεν αποτελεί την αρχική πρόθεση της ενσάρκωσης του Θεού.
Επιπλέον, ο Θεός δεν ενσαρκώνεται για να καταδικάσει τον άνθρωπο, να αποκαλύψει
σκόπιμα τον άνθρωπο ή να δυσκολέψει τα πράγματα για τον άνθρωπο. Τίποτε από αυτά δεν
αποτελεί την αρχική πρόθεση του Θεού. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός, πρόκειται για
μια αναπόφευκτη μορφή έργου. Ενεργεί όπως ενεργεί προς χάριν του μεγαλύτερου έργου Του
και προς χάριν της μεγαλύτερης διαχείρισής Του, και όχι για τους λόγους που φαντάζεται ο
άνθρωπος. Ο Θεός έρχεται στη γη μόνο όταν το απαιτεί το έργο Του και μόνο όταν κρίνεται
απαραίτητο. Δεν έρχεται στη γη με την πρόθεση να ρίξει απλώς μια ματιά τριγύρω, αλλά με
την πρόθεση να επιτελέσει το έργο που οφείλει να επιτελέσει. Για ποιον άλλο λόγο θα
αναλάμβανε ένα τόσο βαρύ φορτίο και θα έπαιρνε τόσο μεγάλα ρίσκα για να επιτελέσει αυτό
το έργο; Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο όταν χρειάζεται, και το γεγονός αυτό έχει πάντα
μοναδική σημασία. Αν είχε στόχο μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον δουν και να
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, τότε, με απόλυτη βεβαιότητα, δεν θα ερχόταν ποτέ μεταξύ
των ανθρώπων τόσο επιπόλαια. Έρχεται στη γη για χάρη της διαχείρισής Του και του
μεγαλύτερου έργου Του, και για να μπορέσει να αποκτήσει περισσότερους ανθρώπους.
Έρχεται για να αντιπροσωπεύσει την εποχή και να κατατροπώσει τον Σατανά, και ενδύεται
τη σάρκα για να κατατροπώσει τον Σατανά. Επιπλέον, έρχεται για να καθοδηγήσει όλους
τους ανθρώπους στο πώς να ζουν τη ζωή τους. Όλα αυτά αφορούν τη διαχείρισή Του και
αφορούν το έργο ολόκληρου του σύμπαντος. Αν ο Θεός ενσαρκωνόταν απλώς και μόνο για να
επιτρέψει στον άνθρωπο να γνωρίσει τη σάρκα Του και να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων,
τότε γιατί να μην ταξίδευε σε κάθε έθνος; Δεν θα ήταν αυτό υπερβολικά εύκολο; Εντούτοις,
δεν το έπραξε, κι αντιθέτως επέλεξε έναν κατάλληλο τόπο για να εγκατασταθεί και να
ξεκινήσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει. Αυτή η σάρκα από μόνη της έχει μεγάλη σημασία.
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Αυτός αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη εποχή και επιτελεί, επίσης, το έργο μιας ολόκληρης
εποχής. Φέρνει την προηγούμενη εποχή στο τέλος της και, συνάμα, αναγγέλλει τη νέα εποχή.
Όλα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη διαχείριση του Θεού και όλα
αυτά είναι η σημασία του ενός σταδίου του έργου, για την επιτέλεση του οποίου έρχεται ο
Θεός στη γη. Όταν ήλθε ο Ιησούς στη γη, εξέφρασε μόνο κάποια λόγια και επιτέλεσε κάποιο
έργο· δεν Τον απασχολούσε η ζωή του ανθρώπου και έφυγε τη στιγμή που ολοκλήρωσε το
έργο Του. Σήμερα, αφού ολοκληρώσω την εκφορά των λόγων Μου και σας τα κληροδοτήσω,
και αφού καταλάβετε όλοι, αυτό το στάδιο του έργου Μου θα έχει ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα
από το πώς θα είναι η ζωή σας. Στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα
συνεχίσουν αυτό το στάδιο του έργου Μου και θα συνεχίσουν να εργάζονται στη γη σύμφωνα
με αυτά τα λόγια. Τότε θα ξεκινήσει το έργο του ανθρώπου και η οικοδόμηση του ανθρώπου.
Επί του παρόντος, ωστόσο, ο Θεός επιτελεί το έργο Του απλώς για να εκπληρώσει τη διακονία
Του και για να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου Του. Ο τρόπος που εργάζεται ο Θεός
διαφέρει από τον τρόπο εργασίας του ανθρώπου. Στον άνθρωπο αρέσουν οι συναθροίσεις και
οι δημόσιες συνάξεις, και δίνει σημασία στις τελετές, ενώ εκείνα που απεχθάνεται
περισσότερο ο Θεός είναι επακριβώς οι συναθροίσεις και οι συναντήσεις του ανθρώπου. Ο
Θεός συζητά και μιλά με τον άνθρωπο ανεπίσημα· αυτό είναι το έργο του Θεού, το οποίο είναι
εξαιρετικά απελευθερωμένο και το οποίο απελευθερώνει κι εσάς. Ωστόσο, απεχθάνομαι
απόλυτα να συναθροίζομαι μαζί σας και δεν μπορώ να συνηθίσω μια ζωή τόσο πειθαρχημένη
όπως η δική σας. Πιο πολύ απ’ όλα απεχθάνομαι τους κανόνες· θέτουν περιορισμούς στον
άνθρωπο, σε σημείο που τον κάνουν να φοβάται να κινηθεί, να φοβάται να μιλήσει και να
φοβάται να τραγουδήσει, κι εκείνος κρατά τα μάτια του στυλωμένα πάνω σου. Απεχθάνομαι
τελείως τον τρόπο που συναθροίζεστε, όπως και απεχθάνομαι τελείως τις μεγάλες
συναθροίσεις. Απλώς αρνούμαι να συναθροιστώ μαζί σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, διότι αυτός ο
τρόπος ζωής κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται δέσμιος, κι εσείς τηρείτε πάρα πολλά
τελετουργικά και πάρα πολλούς κανόνες. Αν σας επιτρεπόταν να ηγηθείτε, θα οδηγούσατε
όλους τους ανθρώπους στη σφαίρα των κανόνων, κι εκείνοι δεν θα μπορούσαν να
παραμερίσουν τους κανόνες υπό την ηγεσία σας· αντ’ αυτού, η θρησκευτική ατμόσφαιρα θα
γινόταν απλώς όλο και πιο έντονη και οι ασκήσεις του ανθρώπου απλώς θα συνέχιζαν να
πολλαπλασιάζονται. Μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να κηρύττουν και να μιλούν όταν
συναθροίζονται και ποτέ δεν αισθάνονται κόπωση, ενώ κάποιοι μπορούν να κηρύττουν επί
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καμιά δεκαριά μέρες χωρίς σταματημό. Όλα αυτά θεωρούνται μεγάλες συναθροίσεις και
συναντήσεις του ανθρώπου· δεν έχουν καμία σχέση με μια ζωή βρώσης και πόσης, απόλαυσης
ή απελευθέρωσης του πνεύματος. Όλα αυτά είναι συναντήσεις! Οι συναντήσεις με τους
συνεργάτες σας, καθώς και οι μικρές και οι μεγάλες συναθροίσεις, Μου προκαλούν όλες
αποστροφή και ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα γι’ αυτές. Αυτή είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία
εργάζομαι: Δεν είμαι πρόθυμος να κηρύξω σε συναθροίσεις, ούτε θέλω να διακηρύξω τίποτα
σε κάποια μεγάλη δημόσια συνάθροιση, πολύ λιγότερο δε, θέλω να σας συγκαλέσω όλους σε
μια ολιγοήμερη ειδική διάσκεψη. Δεν το βρίσκω ευχάριστο να κάθεστε όλοι σας,
καθωσπρέπει, σε μια συνάθροιση· αποστρέφομαι να σας βλέπω να ζείτε εντός των ορίων
οποιασδήποτε τελετής και, ακόμη περισσότερο, αρνούμαι να συμμετάσχω σε μια τέτοια
τελετή σας. Όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο πιο αποτρόπαιο το βρίσκω. Δεν έχω το
παραμικρό ενδιαφέρον γι’ αυτές τις τελετές και τους κανόνες σας· όσο καλή δουλειά κι αν
κάνετε με αυτά, τα βρίσκω όλα αποτρόπαια. Το θέμα δεν είναι ότι οι διευθετήσεις σας είναι
ακατάλληλες ή ότι έχετε πολύ χαμηλό επίπεδο· το θέμα είναι ότι απεχθάνομαι τον τρόπο ζωής
σας και, επιπλέον, αδυνατώ να τον συνηθίσω. Δεν κατανοείτε ούτε στο ελάχιστο το έργο που
επιθυμώ να επιτελέσω. Εκείνον τον καιρό, όταν ο Ιησούς επιτελούσε το έργο Του, αφού έκανε
κήρυγμα σε κάποιον τόπο, οδηγούσε τους μαθητές Του εκτός πόλεως και μιλούσε μαζί τους
σχετικά με τις οδούς που ήταν αναγκαίο να κατανοήσουν. Εργαζόταν συχνά κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Το έργο Του ανάμεσα στο πλήθος ήταν λίγο και σποραδικό. Σύμφωνα με αυτό που
ζητάτε από Εκείνον, ο ενσαρκωμένος Θεός δεν θα πρέπει να έχει τη ζωή ενός συνηθισμένου
ανθρώπου· πρέπει να επιτελέσει το έργο Του και είτε κάθεται, είτε στέκεται, είτε περπατάει,
πρέπει να μιλάει. Πρέπει να εργάζεται ανά πάσα στιγμή και δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει
να «τρέχει», αλλιώς θα είναι αμελής στα καθήκοντά Του. Συνάδουν αυτές οι απαιτήσεις του
ανθρώπου με τη λογική του ανθρώπου; Πού είναι η ακεραιότητά σας; Δεν ζητάτε πάρα
πολλά; Έχω την ανάγκη να Με εξετάζεις καθώς εργάζομαι; Έχω την ανάγκη να επιβλέπεις
καθώς εκπληρώνω τη διακονία Μου; Γνωρίζω καλά τι έργο οφείλω να επιτελέσω και πότε
οφείλω να το επιτελέσω· δεν υπάρχει ανάγκη να παρέμβουν οι άλλοι. Ίσως να σου φαίνεται
σαν να μην έχω κάνει πολλά, αλλά τότε το έργο Μου βρίσκεται στο τέλος του. Πάρτε για
παράδειγμα τα λόγια του Ιησού στα τέσσερα Ευαγγέλια: Δεν ήταν και αυτά περιορισμένα;
Εκείνον τον καιρό, όταν ο Ιησούς εισήλθε στη συναγωγή και έκανε ένα κήρυγμα, τελείωσε το
πολύ μέσα σε μερικά λεπτά, και όταν είπε όσα είχε να πει, οδήγησε τους μαθητές Του στη
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βάρκα και έφυγε χωρίς καμία εξήγηση. Το πολύ-πολύ να το συζήτησαν μεταξύ τους όσοι
βρίσκονταν στη συναγωγή, αλλά ο Ιησούς δεν μετείχε καθόλου σε αυτό. Ο Θεός κάνει μόνο το
έργο που οφείλει να κάνει και τίποτα παραπάνω. Τώρα, πολλοί θέλουν να μιλήσω
περισσότερο και να πω περισσότερα, τουλάχιστον επί αρκετές ώρες την ημέρα. Εσείς
θεωρείτε ότι ο Θεός παύει να είναι Θεός εκτός κι αν μιλάει, και ότι μόνο Αυτός που μιλάει
είναι Θεός. Είστε όλοι τυφλοί! Όλοι κτήνη! Είστε όλοι αδαείς που στερούνται λογικής! Έχετε
πάρα πολλές αντιλήψεις! Οι απαιτήσεις σας είναι υπερβολικές! Είστε απάνθρωποι! Δεν
κατανοείτε διόλου τι είναι ο Θεός! Πιστεύετε ότι όλοι οι ομιλητές και οι ρήτορες είναι Θεός,
και ότι όποιος είναι πρόθυμος να σας παρέχει λόγια είναι ο πατέρας σας. Πείτε Μου, όλοι
εσείς με τα «όμορφα χαρακτηριστικά» σας και την «εξαιρετική» σας εμφάνιση, έχετε το
παραμικρό ίχνος λογικής; Δεν ξέρετε ούτε καν τι είναι ο ουρανοήλιος! Ο καθένας σας είναι
σαν άπληστος και διεφθαρμένος αξιωματούχος, οπότε πώς να λογικευτείτε; Πώς μπορείτε να
διακρίνετε μεταξύ σωστού και λάθους; Σας έχω προσφέρει πολλά, αλλά πόσοι από εσάς τα
έχετε θεωρήσει σημαντικά; Ποιοι τα κατέχουν απόλυτα; Δεν γνωρίζετε ποιος διάνοιξε την οδό
πάνω στην οποία πορεύεστε σήμερα, γι’ αυτό συνεχίζετε να έχετε απαιτήσεις από Εμένα,
έχετε αυτές τις γελοίες και παράλογες απαιτήσεις από Εμένα. Δεν έχετε κατακοκκινίσει από
ντροπή; Δεν έχω πει αρκετά; Δεν έχω κάνει αρκετά; Ποιος ανάμεσά σας μπορεί στ’ αλήθεια
να εκτιμήσει τα λόγια Μου σαν θησαυρό; Όταν βρίσκεστε στην παρουσία Μου, Με
κολακεύετε, αλλά όταν δεν βρίσκεστε στην παρουσία Μου, ψεύδεστε και εξαπατάτε! Οι
ενέργειές σας είναι υπερβολικά ελεεινές και Μου προκαλούν απέχθεια! Ξέρω ότι ο μόνος
λόγος που Μου ζητάτε να μιλώ και να εργάζομαι είναι προς τέρψη των οφθαλμών σας και για
να διευρυνθούν οι ορίζοντές σας, και όχι για να μεταμορφωθεί η ζωή σας. Σας έχω πει τόσο
πολλά. Η ζωή σας θα έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό, οπότε γιατί συνεχίζετε να
ξανακυλάτε ακόμη και τώρα στις παλιές σας καταστάσεις; Μήπως κάποιος σάς έχει στερήσει
τα λόγια Μου και δεν τα έχετε λάβει; Για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να πω τίποτα
παραπάνω σε εκφυλισμένους όπως εσάς —θα ήταν μάταιο! Δεν επιθυμώ να κάνω τόσο πολύ
ανώφελο έργο! Επιθυμείτε μόνο να διευρύνετε τους ορίζοντές σας ή να χορτάσουν θέαμα τα
μάτια σας, και όχι να αποκτήσετε ζωή! Όλοι σας αυταπατάστε! Σας ερωτώ, πόσα από αυτά
που σας έχω πει πρόσωπο με πρόσωπο έχετε κάνει πράξη; Το μόνο που κάνετε είναι κόλπα
για να εξαπατήσετε τους άλλους! Απεχθάνομαι εκείνους ανάμεσά σας που αρέσκονται να
παρακολουθούν σαν θεατές και βρίσκω την περιέργειά σας βαθύτατα αποτρόπαιη. Αν δεν
1410

είστε εδώ για να αναζητήσετε την αληθινή οδό και δεν διψάτε για την αλήθεια, τότε είστε
αυτοί που απεχθάνομαι! Ξέρω ότι Με ακούτε να μιλώ μόνο και μόνο για να ικανοποιήσετε την
περιέργειά σας ή να εκπληρώσετε τη μία ή την άλλη άπληστη επιθυμία σας. Δεν σκέπτεστε
καθόλου να αναζητήσετε την ύπαρξη της αλήθειας ή να εξερευνήσετε τον σωστό δρόμο της
εισόδου στη ζωή· τέτοιες απαιτήσεις απλώς δεν υφίστανται σε εσάς. Το μόνο που κάνετε είναι
να συμπεριφέρεστε στον Θεό σαν κάποιο παιχνιδάκι που μελετάτε και θαυμάζετε. Έχετε
ελάχιστο πάθος για να αναζητήσετε τη ζωή, μα τεράστια επιθυμία να είστε περίεργοι! Το να
επεξηγώ την οδό της ζωής σε τέτοιους ανθρώπους ισοδυναμεί με το να μιλώ σε τοίχο· θα ήταν
προτιμότερο να μη μιλώ καθόλου! Επιτρέψτε Μου να σας πω το εξής: Αν ψάχνετε απλώς να
γεμίσετε το κενό μέσα στην καρδιά σας, τότε καλύτερα να μην έρθετε σ’ Εμένα! Οφείλετε να
δώσετε σημασία στο να αποκτήσετε ζωή! Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας! Καλύτερα να μην
παίρνετε την περιέργειά σας ως τη βάση για να επιδιώκετε τη ζωή ούτε να τη χρησιμοποιείτε
ως πρόφαση για να Μου ζητήσετε να σας μιλήσω. Όλα αυτά είναι κόλπα στα οποία είστε
αυθεντίες! Σε ερωτώ και πάλι: Σε πόσα από αυτά στα οποία σου ζητώ να εισέλθεις, έχεις
όντως εισέλθει; Έχεις κατανοήσει όλα όσα σου έχω πει; Έχεις καταφέρει να κάνεις πράξη όλα
όσα σου έχω πει;
Το έργο κάθε εποχής ξεκινάει από τον ίδιο τον Θεό, αλλά εσύ θα πρέπει να γνωρίζεις ότι,
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, Εκείνος δεν έρχεται για να
ξεκινήσει ένα κίνημα, ούτε για να πραγματοποιήσει ειδικές διασκέψεις, ούτε για να
δημιουργήσει κάποιο είδος οργάνωσης για λογαριασμό σας. Έρχεται αποκλειστικά και μόνο
για να επιτελέσει το έργο που οφείλει να επιτελέσει. Το έργο του δεν περιορίζεται από
κανέναν άνθρωπο. Επιτελεί το έργο Του όπως επιθυμεί ο ίδιος· ανεξάρτητα από το τι
σκέφτεται ή γνωρίζει ο άνθρωπος γι’ αυτό, Εκείνος ενδιαφέρεται μόνο να επιτελέσει το έργο
Του. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι και σήμερα, έχουν ήδη υπάρξει τρία στάδια έργου.
Από τον Ιεχωβά ως τον Ιησού και από την Εποχή του Νόμου μέχρι την Εποχή της Χάριτος, ο
Θεός δεν συγκάλεσε ποτέ μια ειδική διάσκεψη για τον άνθρωπο, ούτε συγκέντρωσε ποτέ
όλους τους ανθρώπους για να συγκαλέσει μια ειδική παγκόσμια διάσκεψη εργασίας, κι έτσι
να επεκτείνει το πεδίο του έργου Του. Το μόνο που κάνει είναι να επιτελεί το αρχικό έργο μιας
ολόκληρης εποχής στον κατάλληλο χρόνο και τόπο, αναγγέλλοντας, έτσι, την εποχή και
καθοδηγώντας τους ανθρώπους στο πώς να ζήσουν τη ζωή τους. Οι ειδικές διασκέψεις είναι οι
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συναθροίσεις του ανθρώπου. Η συγκέντρωση των ανθρώπων για την τέλεση εορτασμών είναι
έργο του ανθρώπου. Ο Θεός δεν τηρεί τις γιορτές και, επιπλέον, τις αποστρέφεται. Δεν
συγκαλεί ειδικές διασκέψεις και, επιπλέον, τις αποστρέφεται. Τώρα θα πρέπει να κατανοείς
επακριβώς ποιο είναι το έργο που γίνεται από τον ενσαρκωμένο Θεό!

Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)
Θα πρέπει να γνωρίζετε την ιστορία πίσω από τη Βίβλο και τη δημιουργία της. Αυτή η
γνώση δεν ανήκει σε όσους δεν έχουν αποδεχθεί το νέο έργο του Θεού. Εκείνοι δεν
γνωρίζουν. Εάν τους μιλούσες ξεκάθαρα γι’ αυτά τα ζητήματα ουσίας, δεν θα ψείριζαν πια τη
Βίβλο μαζί σου. Συνεχώς ανασκαλεύουν αυτά που έχουν προφητευτεί: Έχει πραγματοποιηθεί
η τάδε δήλωση; Έχει πραγματοποιηθεί η δείνα δήλωση; Αποδέχονται το ευαγγέλιο βάσει της
Βίβλου και κηρύττουν το ευαγγέλιο βάσει της Βίβλου. Η πίστη τους στον Θεό βασίζεται στα
λόγια της Βίβλου· χωρίς τη Βίβλο, δεν πιστεύουν στον Θεό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο
ζουν, περνώντας τη Βίβλο από ανούσια εξέταση. Όταν ψειρίσουν και πάλι τη Βίβλο και σου
ζητήσουν εξηγήσεις, εσύ πες: «Πρώτον, ας μην επαληθεύσουμε την κάθε δήλωση. Αντ’ αυτού,
ας δούμε πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Ας πάρουμε το μονοπάτι στο οποίο πορευόμαστε κι
ας το συγκρίνουμε με την αλήθεια για να δούμε αν το μονοπάτι αυτό είναι πράγματι το έργο
του Αγίου Πνεύματος, και ας χρησιμοποιήσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος για να
ελέγξουμε κατά πόσον το μονοπάτι αυτό είναι ορθό. Όσο για το αν έχει πραγματοποιηθεί η
τάδε ή η δείνα δήλωση όπως έχει προλεχθεί, εμείς οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να χώνουμε τη
μύτη μας σε αυτό. Αντ’ αυτού, είναι προτιμότερο να μιλήσουμε για το έργο του Αγίου
Πνεύματος και για το πιο πρόσφατο έργο που επιτελεί ο Θεός». Οι προφητείες στη Βίβλο
είναι λόγια του Θεού που μεταδόθηκαν εκείνον τον καιρό από τους προφήτες, καθώς και
λόγια που γράφτηκαν από ανθρώπους που χρησιμοποίησε ο Θεός και είχαν αποκτήσει
έμπνευση· μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να εξηγήσει εκείνα τα λόγια, μόνο το Άγιο Πνεύμα
μπορεί να γνωστοποιήσει το νόημα εκείνων των λόγων και μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να
λύσει τις επτά σφραγίδες και να ανοίξει την περγαμηνή. Εσύ πες: «Ούτε εσύ είσαι ο Θεός
ούτε κι εγώ, οπότε ποιος τολμά να επεξηγήσει αψήφιστα τα λόγια του Θεού; Τολμάς να
εξηγήσεις αυτά τα λόγια; Ακόμη κι αν έρχονταν οι προφήτες Ιερεμίας, Ιωάννης και Ηλίας, δεν
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θα τολμούσαν να προσπαθήσουν να επεξηγήσουν αυτά τα λόγια, διότι εκείνοι δεν είναι το
Αρνίο. Μόνο το Αρνίο μπορεί να λύσει τις επτά σφραγίδες και να ανοίξει την περγαμηνή, και
κανένας άλλος δεν μπορεί να εξηγήσει τα λόγια Του. Δεν τολμώ να σφετεριστώ το όνομα του
Θεού, πόσο μάλλον δε, να επιχειρήσω να εξηγήσω τα λόγια του Θεού. Μπορώ να είμαι μόνο
κάποιος που υπακούει στον Θεό. Μήπως είσαι εσύ ο Θεός; Κανένα από τα πλάσματα του
Θεού δεν τολμά να ανοίξει την περγαμηνή ή να εξηγήσει αυτά τα λόγια, οπότε δεν τολμώ να
τα επεξηγήσω ούτε εγώ. Καλύτερα να μην επιχειρήσεις να τα εξηγήσεις. Κανείς δεν θα πρέπει
να προσπαθήσει να τα εξηγήσει. Ας μιλήσουμε για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μπορεί
να το κάνει ο άνθρωπος. Γνωρίζω κάποια πράγματα για το έργο του Ιεχωβά και του Ιησού,
αλλά εφόσον δεν έχω προσωπική εμπειρία από αυτό το έργο, μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό μόνο
σε περιορισμένο βαθμό. Όσο για το νόημα των λόγων που εκφέρθηκαν εκείνον τον καιρό από
τον Ησαΐα ή τον Ιησού, δεν θα προβώ σε επεξήγηση. Δεν μελετώ τη Βίβλο· αντ’ αυτού,
ακολουθώ το παρόν έργο του Θεού. Στ’ αλήθεια θεωρείς τη Βίβλο ως τη μικρή περγαμηνή,
αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να ανοίξει μόνο το Αρνίο; Εκτός από το Αρνίο, ποιος άλλος
μπορεί να την ανοίξει; Δεν είσαι εσύ το Αρνίο και, πολύ λιγότερο δε, τολμώ να ισχυριστώ ότι
εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, γι’ αυτό ας μην αναλύουμε τη Βίβλο κι ας μην την περνάμε από
ανούσια εξέταση. Είναι πολύ προτιμότερο να συζητάμε το έργο που επιτελεί το Άγιο Πνεύμα,
δηλαδή το τωρινό έργο που επιτελεί ο ίδιος ο Θεός. Ας δούμε ποιες είναι οι αρχές σύμφωνα με
τις οποίες εργάζεται ο Θεός και ποια η ουσία του έργου Του, κι ας τα χρησιμοποιήσουμε αυτά
για να εξακριβώσουμε αν το μονοπάτι στο οποίο πορευόμαστε σήμερα είναι σωστό και, κατ’
αυτόν τον τρόπο, να βεβαιωθούμε γι’ αυτό». Εάν επιθυμείτε να κηρύξετε το ευαγγέλιο, ιδίως
σε όσους ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο, πρέπει να κατανοείτε τη Βίβλο και να κατέχετε
άρτια γνώση της πραγματικής της ιστορίας· διαφορετικά, δεν υπάρχει τρόπος να κηρύξεις το
ευαγγέλιο. Όταν θα κατέχεις άριστα το γενικότερο πλαίσιο και θα πάψεις να εξετάζεις
εξονυχιστικά τα νεκρά λόγια της Βίβλου με μικροπρεπή τρόπο και, αντ’ αυτού, θα μιλάς μόνο
για το έργο του Θεού και την αλήθεια της ζωής, τότε θα είσαι σε θέση να κερδίσεις όσους
αναζητούν έχοντας αληθινή καρδιά.
Θα πρέπει να κατανοείτε το έργο του Ιεχωβά, τους νόμους που θέσπισε, τις αρχές με τις
οποίες καθοδήγησε τους ανθρώπους στο να ζουν τη ζωή τους, το περιεχόμενο του έργου που
επιτέλεσε κατά την Εποχή του Νόμου, τη σημασία της θέσπισης των νόμων από Εκείνον, τη
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σημασία που είχε το έργο Του για την Εποχή της Χάριτος και το έργο που επιτελεί ο Θεός σε
αυτό το τελικό στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι το έργο της Εποχής του Νόμου, το δεύτερο είναι
το έργο της Εποχής της Χάριτος και το τρίτο είναι το έργο των εσχάτων ημερών. Πρέπει να
κατανοείτε ξεκάθαρα αυτά τα στάδια του έργου του Θεού. Από την αρχή ως το τέλος,
υπάρχουν συνολικά τρία στάδια. Ποια είναι η ουσία κάθε σταδίου του έργου; Πόσα στάδια
επιτελούνται στο έργο του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη; Πώς
επιτελούνται αυτά τα στάδια και γιατί το καθένα τους επιτελείται με συγκεκριμένο τρόπο;
Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Το έργο κάθε εποχής έχει αντιπροσωπευτική αξία. Ποιο
έργο επιτέλεσε ο Ιεχωβά; Γιατί το επιτέλεσε με τον συγκεκριμένο τρόπο; Γιατί ονομαζόταν
Ιεχωβά; Παρομοίως, ποιο έργο επιτέλεσε ο Ιησούς την Εποχή της Χάριτος και με ποιον τρόπο
το επιτέλεσε; Ποιες πτυχές της διάθεσης του Θεού αντιπροσωπεύει κάθε στάδιο του έργου
και κάθε εποχή; Ποιες πτυχές της διάθεσής Του εκφράστηκαν κατά την Εποχή του Νόμου;
Και ποιες κατά την Εποχή της Χάριτος; Και ποιες κατά την τελική εποχή; Πρόκειται για
ουσιώδη ερωτήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα. Ολόκληρη η διάθεση του Θεού
έχει αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη. Δεν
αποκαλύπτεται μόνο κατά την Εποχή της Χάριτος, ούτε μόνο κατά την Εποχή του Νόμου,
πόσο μάλλον δε, μόνο κατά την παρούσα περίοδο των εσχάτων ημερών. Το έργο που
επιτελείται κατά τις έσχατες ημέρες αντιπροσωπεύει την κρίση, την οργή και την παίδευση.
Το έργο που επιτελείται κατά τις έσχατες ημέρες δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο της
Εποχής του Νόμου ή το έργο της Εποχής της Χάριτος. Ωστόσο, τα τρία στάδια είναι
αλληλένδετα, σχηματίζουν μία οντότητα και αποτελούν όλα το έργο ενός Θεού. Φυσικά, η
εκτέλεση αυτού του έργου χωρίζεται σε ξεχωριστές εποχές. Το έργο που επιτελείται κατά τις
έσχατες ημέρες φέρνει τα πάντα στο τέλος τους, εκείνο που επιτελέστηκε κατά την Εποχή του
Νόμου ήταν το έργο της έναρξης και εκείνο που επιτελέστηκε κατά την Εποχή της Χάριτος
ήταν το έργο της λύτρωσης. Όσο για τα οράματα του έργου σε όλο αυτό το σχέδιο διαχείρισης
που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη, κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει γνώση ή κατανόησή τους, και
αυτά τα οράματα παραμένουν γρίφοι. Κατά τις έσχατες ημέρες, μόνο το έργο του λόγου
επιτελείται για να αναγγείλει την Εποχή της Βασιλείας, αλλά δεν αντιπροσωπεύει όλες τις
εποχές. Οι έσχατες ημέρες δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις έσχατες ημέρες, τίποτα
περισσότερο από την Εποχή της Βασιλείας, και δεν αντιπροσωπεύουν ούτε την Εποχή της
Χάριτος ούτε την Εποχή του Νόμου. Το θέμα είναι απλώς ότι, κατά τη διάρκεια των εσχάτων
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ημερών, σας αποκαλύπτεται όλο το έργο στο σχέδιο διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη.
Αυτή είναι η αποκάλυψη του μυστηρίου. Αυτού του είδους το μυστήριο είναι κάτι που δεν
μπορεί να αποκαλυφθεί από κανέναν άνθρωπο. Όσο καλά κι αν κατανοεί ο άνθρωπος τη
Βίβλο, δεν είναι τίποτα παραπάνω από λόγια, διότι ο άνθρωπος δεν κατανοεί την ουσία της
Βίβλου. Όταν ο άνθρωπος διαβάζει τη Βίβλο, ενδέχεται να κατανοεί κάποιες αλήθειες, να
εξηγεί κάποια λόγια ή να περνάει κάποια πολύ γνωστά εδάφια και κεφάλαια από την ανούσια
εξέτασή του, αλλά δεν θα είναι ποτέ σε θέση να αποσπάσει το νόημα που περιέχεται σε αυτά
τα λόγια, διότι ο άνθρωπος βλέπει μόνο νεκρά λόγια, και όχι τις σκηνές του έργου του Ιεχωβά
και του Ιησού, και ο άνθρωπος δεν έχει τον τρόπο να ξεδιαλύνει το μυστήριο αυτού του έργου.
Ως εκ τούτου, το μυστήριο του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη είναι το
μεγαλύτερο μυστήριο —εκείνο που είναι πιο καλά κρυμμένο και τελείως ακατάληπτο για τον
άνθρωπο. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει άμεσα το θέλημα του Θεού, εκτός κι αν ο ίδιος ο
Θεός το εξηγήσει και το αποκαλύψει στον άνθρωπο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πράγματα
αυτά θα παραμείνουν για πάντα γρίφοι για τον άνθρωπο· θα παραμείνουν για πάντα
σφραγισμένα μυστήρια. Δεν θα αναφερθώ καν σε όσους ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο —
αν δεν σας το είχα πει σήμερα, ούτε εσείς θα το κατανοούσατε. Αυτό το έργο των έξι χιλιάδων
ετών είναι πιο μυστηριώδες από όλες τις προφητείες των προφητών. Είναι το μεγαλύτερο
μυστήριο από τον καιρό της δημιουργίας έως και σήμερα, και κανείς από τους προφήτες καθ’
όλη τη διάρκεια των αιώνων δεν κατάφερε ποτέ να το συλλάβει, διότι αυτό το μυστήριο
ξεσκεπάζεται μόνο κατά την τελική εποχή και δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ άλλοτε. Εάν
μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό το μυστήριο και είστε σε θέση να το δεχθείτε στην ολότητά
του, τότε όλοι αυτοί οι θρησκευόμενοι θα κατατροπωθούν από αυτό το μυστήριο. Μόνο αυτό
είναι το μεγαλύτερο των οραμάτων· αυτό λαχταρά να κατανοήσει περισσότερο ο άνθρωπος
και, συνάμα, αυτό του είναι περισσότερο ασαφές. Όταν ήσασταν στην Εποχή της Χάριτος,
δεν γνωρίζατε τι αφορούσε το έργο που επιτελείτο από τον Ιησού ούτε τι αφορούσε το έργο
που επιτελείτο από τον Ιεχωβά. Οι άνθρωποι δεν κατανοούσαν τον λόγο για τον οποίο ο
Ιεχωβά θέσπισε νόμους, τον λόγο για τον οποίο ζητούσε από τα πλήθη να τηρούν τους νόμους
ή τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να χτιστεί ο ναός, πόσο μάλλον δε, κατανοούσαν τον λόγο για
τον οποίο οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν από την Αίγυπτο στην έρημο και έπειτα στη Χαναάν.
Μόλις σήμερα αποκαλύφθηκαν αυτά τα ζητήματα.
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Το έργο κατά τις έσχατες ημέρες αποτελεί το τελικό από τα τρία στάδια. Είναι το έργο
μίας ακόμη νέας εποχής και δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του έργου διαχείρισης. Το σχέδιο
διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη χωρίζεται σε τρία στάδια έργου. Κανένα στάδιο από
μόνο του δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει το έργο των τριών εποχών, κι αντιπροσωπεύει μόνο
ένα μέρος του συνόλου. Το όνομα Ιεχωβά δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει ολόκληρη τη
διάθεση του Θεού. Το γεγονός ότι επιτέλεσε το έργο Του κατά την Εποχή του Νόμου δεν
αποδεικνύει ότι ο Θεός μπορεί να είναι μόνο ο Θεός υπό τον νόμο. Ο Ιεχωβά θέσπισε νόμους
για τον άνθρωπο και του μεταβίβασε εντολές, ζητώντας από τον άνθρωπο να χτίσει τον ναό
και τα θυσιαστήρια. Το έργο που επιτέλεσε αντιπροσωπεύει μόνο την Εποχή του Νόμου. Αυτό
το έργο που επιτέλεσε δεν αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μόνο ένας Θεός που ζητά από τον
άνθρωπο να τηρεί τον νόμο, ούτε ότι είναι ο Θεός στον ναό, ούτε ότι είναι ο Θεός ενώπιον του
θυσιαστηρίου. Αυτό θα ήταν αναληθές. Το έργο που επιτελέστηκε υπό τον νόμο μπορεί να
αντιπροσωπεύει μόνο μία εποχή. Επομένως, αν ο Θεός επιτελούσε μόνο το έργο της Εποχής
του Νόμου, ο άνθρωπος θα περιόριζε τον Θεό στον εξής ορισμό: «Ο Θεός είναι ο Θεός στον
ναό και, προκειμένου να υπηρετήσουμε τον Θεό, πρέπει να φορέσουμε άμφια και να
εισέλθουμε στον ναό». Εάν το έργο της Εποχής της Χάριτος δεν είχε επιτελεστεί ποτέ και η
Εποχή του Νόμου είχε συνεχιστεί μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε ότι ο Θεός είναι,
επίσης, ελεήμων και στοργικός. Εάν δεν είχε επιτελεστεί το έργο της Εποχής του Νόμου και
είχε επιτελεστεί μόνο το έργο της Εποχής της Χάριτος, τότε το μόνο που θα γνώριζε ο
άνθρωπος θα ήταν ότι ο Θεός μπορεί απλώς να λυτρώσει τον άνθρωπο και να συγχωρήσει τις
αμαρτίες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα γνώριζε μόνο ότι Εκείνος είναι άγιος και αθώος, και
ότι μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό Του και να σταυρωθεί για χάρη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος
θα γνώριζε μόνο αυτά τα πράγματα και δεν θα κατανοούσε τίποτε άλλο. Έτσι, κάθε εποχή
αντιπροσωπεύει ένα μέρος της διάθεσης του Θεού. Όσο για το ποιες πτυχές της διάθεσης του
Θεού αντιπροσωπεύονται στην Εποχή του Νόμου, ποιες στην Εποχή της Χάριτος και ποιες
στην παρούσα εποχή, μόνο όταν συγχωνευτούν και τα τρία στάδια σε μία ολότητα μπορούν
να αποκαλύψουν ολόκληρη τη διάθεση του Θεού. Μόνο όταν ο άνθρωπος καταφέρει να
γνωρίσει και τα τρία στάδια μπορεί να την κατανοήσει απόλυτα. Κανένα από τα τρία στάδια
δεν μπορεί να παραλειφθεί. Θα δεις ολόκληρη τη διάθεση του Θεού μόνο αφότου καταφέρεις
να γνωρίσεις αυτά τα τρία στάδια του έργου. Το γεγονός ότι ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του
την Εποχή του Νόμου δεν αποδεικνύει ότι είναι μόνο ο Θεός υπό τον νόμο, και το γεγονός ότι
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ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα λυτρώνει για πάντα την
ανθρωπότητα. Όλα αυτά είναι συμπεράσματα που συνήγαγε ο άνθρωπος. Εφόσον η Εποχή
της Χάριτος έχει τελειώσει, δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός ανήκει μόνο στον σταυρό και ότι ο
σταυρός και μόνο αντιπροσωπεύει τη σωτηρία του Θεού. Εάν το έκανες αυτό, θα όριζες τον
Θεό. Στο παρόν στάδιο, ο Θεός επιτελεί κυρίως το έργο του λόγου, αλλά δεν μπορείς να πεις
ότι ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ ελεήμων στον άνθρωπο και ότι το μόνο που έχει φέρει είναι
παίδευση και κρίση. Το έργο κατά τις έσχατες ημέρες αποκαλύπτει το έργο του Ιεχωβά και
του Ιησού και όλα τα μυστήρια που δεν κατανοεί ο άνθρωπος, προκειμένου να αποκαλύψει
τον προορισμό και το τέλος της ανθρωπότητας και να φέρει στο τέλος του το συνολικό έργο
της σωτηρίας μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το στάδιο του έργου κατά τις έσχατες ημέρες
ολοκληρώνει τα πάντα. Όλα τα μυστήρια που δεν κατανοεί ο άνθρωπος πρέπει να
ξεδιπλωθούν ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να τα εξετάσει εις βάθος και να τα κατανοήσει
ξεκάθαρα μες στην καρδιά του. Τότε μόνο μπορεί να ταξινομηθεί η ανθρώπινη φυλή κατά
είδος. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη, θα
κατορθώσει ο άνθρωπος να κατανοήσει τη διάθεση του Θεού στην ολότητά της, διότι η
διαχείρισή Του θα έχει φτάσει τότε στο τέλος της. Τώρα που έχετε βιώσει το έργο του Θεού
στην τελική εποχή, ποια είναι η διάθεση του Θεού; Τολμάς άραγε να πεις ότι ο Θεός είναι ο
Θεός που εκφέρει μόνο λόγια και τίποτε άλλο; Δεν θα τολμούσες να καταλήξεις σε αυτό το
συμπέρασμα. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ο Θεός είναι ο Θεός που αποκαλύπτει μυστήρια, ότι ο
Θεός είναι το Αρνίο και Αυτός που λύνει τις επτά σφραγίδες. Κανείς, όμως, δεν τολμά να
καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Άλλοι μπορεί να πουν ότι ο Θεός είναι η ενσαρκωμένη
σάρκα, αλλά κι αυτό δεν θα ήταν σωστό. Άλλοι πάλι μπορεί να πουν ότι ο ενσαρκωμένος Θεός
εκφέρει μόνο λόγια και δεν πραγματοποιεί σημεία και τέρατα, αλλά με τίποτα δεν θα
τολμούσες να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, διότι ο Ιησούς ενσαρκώθηκε και επιτέλεσε
σημεία και τέρατα, οπότε δεν θα τολμούσες να ορίσεις τον Θεό με τέτοια ελαφρότητα. Όλο το
έργο που επιτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια των έξι χιλιάδων ετών του σχεδίου διαχείρισης έχει
μόλις ολοκληρωθεί. Μόνο αφότου όλο αυτό το έργο αποκαλυφθεί στον άνθρωπο και
επιτελεστεί μεταξύ των ανθρώπων θα γνωρίζει η ανθρωπότητα όλη τη διάθεση του Θεού και
αυτό που Εκείνος έχει και είναι. Όταν το έργο αυτού του σταδίου ολοκληρωθεί τελείως, όλα
τα μυστήρια που δεν έχει κατανοήσει ο άνθρωπος θα έχουν αποκαλυφθεί, όλες οι αλήθειες
που δεν είχαν κατανοηθεί προηγουμένως θα έχουν αποσαφηνιστεί και η ανθρώπινη φυλή θα
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έχει μάθει το μελλοντικό της μονοπάτι και τον μελλοντικό της προορισμό. Αυτό είναι όλο το
έργο που πρόκειται να επιτελεστεί στο παρόν στάδιο. Παρόλο που το μονοπάτι στο οποίο
πορεύεται ο άνθρωπος σήμερα είναι επίσης το μονοπάτι του σταυρού και το μονοπάτι των
βασάνων, αυτά που κάνει πράξη, που τρώει, πίνει και απολαμβάνει ο άνθρωπος σήμερα
διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που έτυχαν στον άνθρωπο υπό τον νόμο και κατά την Εποχή
της Χάριτος. Αυτό που ζητείται από τον άνθρωπο σήμερα διαφέρει από αυτό που του
ζητήθηκε στο παρελθόν και διαφέρει ακόμη περισσότερο από αυτό που ζητήθηκε από τον
άνθρωπο την Εποχή του Νόμου. Και τι ζητήθηκε από τον άνθρωπο υπό τον νόμο όταν ο Θεός
επιτελούσε το έργο Του στο Ισραήλ; Του ζητήθηκε απλώς να τηρεί το Σάββατο και τους
νόμους του Ιεχωβά. Κανείς δεν επιτρεπόταν να εργάζεται το Σάββατο ή να παραβαίνει τους
νόμους του Ιεχωβά. Αλλά αυτό δεν ισχύει τώρα. Το Σάββατο, ο άνθρωπος εργάζεται,
συναθροίζεται και προσεύχεται ως συνήθως, και δεν του επιβάλλεται κανένας περιορισμός.
Οι άνθρωποι της Εποχής της Χάριτος έπρεπε να βαφτιστούν και επιπλέον, καλούνταν να
νηστεύουν, να κόβουν τον άρτο, να πίνουν κρασί, να καλύπτουν την κεφαλή τους και να
πλένουν τα πόδια των άλλων. Τώρα, αυτοί οι κανόνες έχουν μεν καταργηθεί, αλλά έχουν τεθεί
μεγαλύτερες απαιτήσεις στον άνθρωπο, διότι το έργο του Θεού βαθαίνει συνεχώς και η
είσοδος του ανθρώπου φτάνει σε όλο και υψηλότερα επίπεδα. Στο παρελθόν, ο Ιησούς
επέθετε τα χέρια Του πάνω στον άνθρωπο και προσευχόταν, αλλά τώρα που έχουν ειπωθεί τα
πάντα, τι νόημα έχει η χειροθεσία; Τα λόγια από μόνα τους μπορούν να επιτύχουν
αποτελέσματα. Όταν επέθετε τα χέρια Του πάνω στον άνθρωπο στο παρελθόν, το έκανε για
να ευλογήσει τον άνθρωπο και να τον θεραπεύσει από τις ασθένειές του. Έτσι εργαζόταν το
Άγιο Πνεύμα εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Τώρα, το Άγιο Πνεύμα
χρησιμοποιεί λόγια για να εργαστεί και να επιτύχει αποτελέσματα. Τα λόγια Του σας έχουν
διατυπωθεί ξεκάθαρα, κι εσείς θα πρέπει να τα κάνετε πράξη όπως ακριβώς σας έχουν πει. Τα
λόγια Του είναι το θέλημά Του· αποτελούν το έργο που Εκείνος επιθυμεί να επιτελέσει. Μέσω
των λόγων Του, θα κατανοήσεις το θέλημά Του και αυτό που σου ζητά να επιτύχεις, και
μπορείς να κάνεις τα λόγια Του πράξη απευθείας, χωρίς να χρειάζεται η χειροθεσία. Κάποιοι
μπορεί να πουν: «Επίθεσε τα χέρια Σου επάνω μου! Επίθεσε τα χέρια Σου επάνω μου, ώστε
να μπορέσω να λάβω την ευλογία Σου και να Σε μεταλάβω». Όλα αυτά αποτελούν
παρωχημένες πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες είναι πλέον απαρχαιωμένες, διότι η
εποχή έχει αλλάξει. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σύμφωνα με την εποχή· δεν εργάζεται ούτε
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τυχαία ούτε σύμφωνα με καθορισμένους κανόνες. Η εποχή έχει αλλάξει, και μια νέα εποχή
φέρνει, απαραιτήτως, και νέο έργο. Αυτό ισχύει για κάθε στάδιο του έργου, οπότε το έργο Του
δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς επιτέλεσε εύλογο έργο
αυτού του είδους· για παράδειγμα, θεράπευε ασθένειες, εξέβαλλε τα δαιμόνια, επέθετε τα
χέρια Του πάνω στον άνθρωπο για να προσευχηθεί γι’ αυτόν και ευλογούσε τον άνθρωπο.
Ωστόσο, θα ήταν ανώφελο αν τα ξαναέκανε αυτά τη σήμερον ημέρα. Έτσι εργαζόταν το Άγιο
Πνεύμα εκείνον τον καιρό, διότι τότε ήταν η Εποχή της Χάριτος, και υπήρχε επαρκής χάρη
για να απολαύσει ο άνθρωπος. Δεν του ζητήθηκε να πληρώσει κανενός είδους τίμημα και,
εφόσον είχε πίστη, θα λάμβανε χάρη. Όλοι τύγχαναν μεγάλης χάρης. Τώρα η εποχή έχει
αλλάξει και το έργο του Θεού έχει προχωρήσει περαιτέρω· η παρακοή του ανθρώπου και τα
ακάθαρτα στοιχεία που υπάρχουν μέσα του θα απομακρυνθούν μέσω της παίδευσης και της
κρίσης. Εφόσον εκείνο το στάδιο ήταν το στάδιο της λύτρωσης, ήταν αναγκαίο να εργαστεί ο
Θεός κατ’ αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας αρκετή χάρη ώστε να την απολαύσει ο άνθρωπος,
προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να λυτρωθεί από την αμαρτία και, μέσω της χάρης, να
συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του. Αυτό το τρέχον στάδιο έχει σκοπό να εκθέσει την αδικία που
υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μέσω της παίδευσης, της κρίσης, της πάταξης των λόγων, καθώς
και της πειθαρχίας και της αποκάλυψης των λόγων, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει
στη συνέχεια να σωθεί. Πρόκειται για έργο που είναι πιο εμπεριστατωμένο από τη λύτρωση.
Η χάρη κατά την Εποχή της Χάριτος επαρκούσε για την ευχαρίστηση του ανθρώπου· τώρα
που ο άνθρωπος έχει ήδη βιώσει αυτήν τη χάρη, δεν πρέπει πλέον να την απολαμβάνει. Αυτό
το έργο ανήκει πλέον στο παρελθόν και δεν πρέπει να επιτελείται άλλο πια. Τώρα ο άνθρωπος
θα σώζεται μέσω της κρίσης του λόγου. Αφότου ο άνθρωπος κριθεί, παιδευτεί και
εξευγενιστεί, η διάθεσή του αλλάζει. Δεν οφείλεται όλο αυτό στα λόγια που εξέφερα; Κάθε
στάδιο του έργου επιτελείται σύμφωνα με την ανάπτυξη ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής
και σύμφωνα με την εποχή. Όλο το έργο είναι σημαντικό και όλο επιτελείται για χάρη της
τελικής σωτηρίας, ώστε να έχει η ανθρωπότητα έναν καλό προορισμό στο μέλλον και ώστε,
στο τέλος, να ταξινομηθεί η ανθρωπότητα κατά είδος.
Το έργο των εσχάτων ημερών είναι η εκφορά λόγων. Στον άνθρωπο μπορούν να λάβουν
χώρα μεγάλες αλλαγές μέσω των λόγων. Οι αλλαγές που συμβαίνουν τώρα στους ανθρώπους
που αποδέχθηκαν αυτά τα λόγια είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που έλαβαν χώρα στους
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ανθρώπους που αποδέχθηκαν τα σημεία και τέρατα της Εποχής της Χάριτος. Διότι, την
Εποχή της Χάριτος, τα δαιμόνια εκβάλλονταν από τον άνθρωπο μέσω της χειροθεσίας και της
προσευχής, αλλά οι διεφθαρμένες διαθέσεις παρέμεναν ακόμα μέσα στον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος θεραπευόταν από την ασθένειά του και οι αμαρτίες του συγχωρούνταν, αλλά όσο
για το πώς θα αποβάλλονταν οι διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις μέσα από τον άνθρωπο,
αυτό το έργο δεν είχε επιτελεστεί ακόμα. Ο άνθρωπος σώθηκε και έλαβε συγχώρεση για τις
αμαρτίες του μόνο λόγω της πίστης του, αλλά η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου δεν
εξαλείφθηκε και παρέμενε μέσα του. Οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρέθηκαν μέσω του
ενσαρκωμένου Θεού, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι ο άνθρωπος δεν είχε πλέον την αμαρτία μέσα
του. Οι αμαρτίες του ανθρώπου μπορούσαν να συγχωρεθούν μέσω της προσφοράς περί
αμαρτίας, αλλά όσο για το πώς ακριβώς μπορεί να μην αμαρτάνει πλέον ο άνθρωπος και πώς
μπορεί να εξαλειφθεί ολοκληρωτικά και να μεταμορφωθεί η αμαρτωλή του φύση, ο άνθρωπος
δεν είναι σε θέση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Οι αμαρτίες του ανθρώπου συγχωρέθηκαν, κι
αυτό οφείλεται στο έργο της σταύρωσης του Θεού, αλλά ο άνθρωπος συνέχισε να ζει μέσα στη
διεφθαρμένη σατανική διάθεση του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος πρέπει να σωθεί
πλήρως από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του, ώστε η αμαρτωλή του φύση να
αποβληθεί ολοκληρωτικά και να μην αναπτυχθεί ποτέ ξανά, καθιστώντας, έτσι, δυνατή τη
μεταμόρφωση της διάθεσης του ανθρώπου. Αυτό θα προϋπέθετε ο άνθρωπος να κατανοεί το
μονοπάτι της ανάπτυξης στη ζωή, να κατανοεί την οδό της ζωής, καθώς και τον τρόπο να
αλλάξει τη διάθεσή του. Επιπλέον, θα προϋπέθετε ο άνθρωπος να ενεργεί σύμφωνα με αυτό
το μονοπάτι, έτσι ώστε η διάθεσή του να μπορεί σταδιακά να αλλάξει κι εκείνος να μπορεί να
ζήσει υπό τη λάμψη του φωτός, ώστε όλα όσα κάνει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού,
ώστε να μπορέσει να αποβάλει τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του και ώστε να
απελευθερωθεί από την επιρροή του σκότους του Σατανά, κι έτσι να αναδυθεί τελείως από
την αμαρτία. Τότε μόνο θα λάβει ο άνθρωπος πλήρη σωτηρία. Τον καιρό που επιτελούσε ο
Ιησούς το έργο Του, η γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν ήταν ακόμα ασαφής και αόριστη. Ο
άνθρωπος πίστευε ανέκαθεν ότι ήταν ο υιός του Δαβίδ και διακήρυττε πως ήταν μεγάλος
προφήτης και ο φιλάνθρωπος Κύριος που λύτρωσε τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του.
Ορισμένοι, με βάση την πίστη τους, θεραπεύτηκαν αγγίζοντας μόνο την άκρη του ενδύματός
Του. Οι τυφλοί βρήκαν το φως τους και ακόμη και οι νεκροί επανήλθαν στη ζωή. Ωστόσο, ο
άνθρωπος δεν μπορούσε να ανακαλύψει τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση που ήταν βαθιά
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ριζωμένη μέσα του, ούτε ήξερε πώς να την αποβάλει. Ο άνθρωπος έλαβε πολλή χάρη, όπως τη
γαλήνη και την ευτυχία της σάρκας, την ευλογία ολόκληρης της οικογένειας μέσω της πίστης
ενός μέλους της, τη θεραπεία ασθενειών και ούτω καθεξής. Τα υπόλοιπα ήταν οι καλές
πράξεις του ανθρώπου και η ευσεβής εμφάνισή του. Εάν κάποιος μπορούσε να ζήσει βάσει
αυτών, τότε θεωρείτο αποδεκτός πιστός. Μόνο τέτοιου είδους πιστοί μπορούσαν να εισέλθουν
στον ουρανό μετά θάνατον, πράγμα που σήμαινε ότι είχαν σωθεί. Εντούτοις, κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν κατανοούσαν διόλου την οδό της ζωής. Το
μόνο που έκαναν ήταν να διαπράττουν αμαρτίες κι έπειτα να εξομολογούνται τις αμαρτίες
τους, σε έναν συνεχή κύκλο, χωρίς να έχουν κάποιο μονοπάτι για να αλλάξουν τη διάθεσή
τους: Αυτή ήταν η κατάσταση του ανθρώπου την Εποχή της Χάριτος. Έχει λάβει ο άνθρωπος
πλήρη σωτηρία; Όχι! Επομένως, αφότου τελείωσε εκείνο το στάδιο του έργου, παρέμενε
ακόμα το έργο της κρίσης και της παίδευσης. Αυτό το στάδιο έχει σκοπό να κάνει τον
άνθρωπο αγνό μέσω του λόγου, δίνοντάς του, έτσι, ένα μονοπάτι να ακολουθήσει. Αυτό το
στάδιο δεν θα ήταν αποδοτικό ή ουσιαστικό εάν συνέχιζε την εκβολή των δαιμονίων, διότι δεν
θα κατόρθωνε να εξαλείψει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου και ο άνθρωπος θα έμενε
στάσιμος στη συγχώρεση των αμαρτιών του. Μέσα από την προσφορά περί αμαρτίας, ο
άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, διότι το έργο της σταύρωσης έχει ήδη φτάσει
στο τέλος του και ο Θεός έχει επικρατήσει του Σατανά. Ωστόσο, εφόσον η διεφθαρμένη
διάθεση του ανθρώπου παραμένει μέσα του, ο άνθρωπος μπορεί ακόμη να αμαρτάνει και να
αντιστέκεται στον Θεό, και ο Θεός δεν έχει κερδίσει την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο, σε αυτό το στάδιο του έργου, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να εκθέσει τη
διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, κάνοντάς τον να ασκείται σύμφωνα με το σωστό
μονοπάτι. Αυτό το στάδιο είναι πιο ουσιαστικό από το προηγούμενο, καθώς και πιο
αποδοτικό, διότι τώρα ο λόγος προμηθεύει άμεσα τη ζωή του ανθρώπου και καθιστά δυνατή
την πλήρη ανανέωση της διάθεσης του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα πολύ πιο
εμπεριστατωμένο στάδιο του έργου. Επομένως, η ενσάρκωση κατά τις έσχατες ημέρες έχει
ολοκληρώσει τη σημασία της ενσάρκωσης του Θεού και έχει περατώσει πλήρως το σχέδιο
διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Ο Θεός δεν σώζει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας απευθείας τη μέθοδο του Πνεύματος
και την ταυτότητα του Πνεύματος, διότι το Πνεύμα Του δεν μπορεί μήτε να το αγγίξει, μήτε
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να το δει, μήτε και να το προσεγγίσει ο άνθρωπος. Αν προσπαθούσε να σώσει τον άνθρωπο
χρησιμοποιώντας απευθείας τη μέθοδο του Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να
λάβει τη σωτηρία Του. Αν ο Θεός δεν ενδυόταν την εξωτερική μορφή ενός δημιουργημένου
ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να λάβει αυτήν τη σωτηρία. Διότι ο άνθρωπος
δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να Τον προσεγγίσει, όπως κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει το
σύννεφο του Ιεχωβά. Μόνο με το να γίνει ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον, δηλαδή, μόνο
βάζοντας τον λόγο Του στο σώμα από σάρκα στο οποίο πρόκειται να μεταμορφωθεί, μπορεί
Εκείνος να ενσταλάξει προσωπικά τον λόγο σε όλους όσοι Τον ακολουθούν. Τότε μόνο μπορεί
ο άνθρωπος να δει και να ακούσει προσωπικά τον λόγο Του και, επιπλέον, να πάρει στην
κατοχή του τον λόγο Του και, μέσω αυτού, να σωθεί ολοκληρωτικά. Εάν ο Θεός δεν
ενσαρκωνόταν, κανένας θνητός δεν θα μπορούσε να λάβει τόσο μεγάλη σωτηρία, και δεν θα
σωζόταν ούτε ένας άνθρωπος. Εάν το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν απευθείας μεταξύ των
ανθρώπων, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα πατασσόταν ή, διαφορετικά, εφόσον δεν θα είχε
τρόπο να έλθει σε επαφή με τον Θεό, θα πιανόταν αιχμάλωτη του Σατανά. Η πρώτη
ενσάρκωση έγινε για να λυτρωθεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, να λυτρωθεί μέσω του
σαρκικού σώματος του Ιησού· με άλλα λόγια, Εκείνος έσωσε τον άνθρωπο από τον σταυρό,
αλλά η διεφθαρμένη σατανική διάθεση παρέμενε ακόμα μέσα στον άνθρωπο. Η δεύτερη
ενσάρκωση δεν θα λειτουργεί πλέον ως προσφορά περί αμαρτίας, αλλά, αντιθέτως, θα σώζει
πλήρως όσους λυτρώθηκαν από την αμαρτία. Αυτό γίνεται έτσι ώστε όσοι έχουν συγχωρεθεί
να μπορούν να απελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, να γίνουν τελείως καθαροί και,
επιτυγχάνοντας αλλαγή στη διάθεσή τους, να απελευθερωθούν από την επιρροή του σκότους
του Σατανά και να επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο
μπορεί να καθαγιαστεί τελείως ο άνθρωπος. Αφότου έφτασε στο τέλος της η Εποχή του
Νόμου και, αρχής γενομένης από την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ξεκίνησε το έργο της
σωτηρίας, το οποίο συνεχίζεται μέχρι τις έσχατες ημέρες, οπότε και θα εξαγνίσει τελείως την
ανθρωπότητα κρίνοντας και παιδεύοντας την ανθρώπινη φυλή εξαιτίας της ανυπακοής της.
Τότε μόνο θα ολοκληρώσει ο Θεός το έργο της σωτηρίας και θα εισέλθει στην ανάπαυση.
Επομένως, στα τρία στάδια του έργου, ο Θεός ενσαρκώθηκε μόνο δύο φορές για να επιτελέσει
ο ίδιος το έργο Του μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο ένα από τα τρία
στάδια του έργου είναι η καθοδήγηση του ανθρώπου στο να ζει τη ζωή του, ενώ τα άλλα δύο
αποτελούν το έργο της σωτηρίας. Μόνο με το να ενσαρκωθεί μπορεί ο Θεός να ζήσει μαζί με
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τον άνθρωπο, να βιώσει τα βάσανα του κόσμου και να ζήσει σε ένα κανονικό σώμα από
σάρκα. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να παράσχει στους ανθρώπους την πρακτική οδό
που χρειάζονται ως δημιουργημένα όντα. Ο άνθρωπος λαμβάνει πλήρη σωτηρία από τον Θεό
μέσω της ενσάρκωσης του Θεού, και όχι απευθείας από τον ουρανό ως απάντηση στις
προσευχές του. Διότι, εφόσον ο άνθρωπος είναι από σάρκα, δεν είναι σε θέση να δει το
Πνεύμα του Θεού, πόσο μάλλον δε, να προσεγγίσει το Πνεύμα Του. Το μόνο με το οποίο
μπορεί να έλθει σε επαφή ο άνθρωπος είναι η ενσάρκωση του Θεού, και μόνο μέσω αυτής
είναι ο άνθρωπος σε θέση να συλλάβει όλες τις οδούς και όλες τις αλήθειες και να λάβει
πλήρη σωτηρία. Η δεύτερη ενσάρκωση θα αρκεί για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις
αμαρτίες του και να τον εξαγνίσει πλήρως. Συνεπώς, η δεύτερη ενσάρκωση θα περατώσει όλο
το έργο του Θεού στη σάρκα και θα ολοκληρώσει τη σημασία της ενσάρκωσης του Θεού. Από
εκεί και πέρα, το έργο του ενσαρκωμένου Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Μετά τη
δεύτερη ενσάρκωση, δεν θα ενσαρκωθεί για τρίτη φορά για το έργο Του. Διότι ολόκληρη η
διαχείρισή Του θα έχει φτάσει στο τέλος της. Η ενσάρκωση κατά τις έσχατες ημέρες θα έχει
κερδίσει πλήρως τον εκλεκτό Του λαό και όλοι οι άνθρωποι κατά τις έσχατες ημέρες θα έχουν
ταξινομηθεί κατά είδος. Δεν θα επιτελεί πλέον το έργο της σωτηρίας, ούτε θα επιστρέψει στη
σάρκα για να επιτελέσει κάποιο έργο. Στο έργο των εσχάτων ημερών, ο λόγος είναι
ισχυρότερος από την εκδήλωση σημείων και τεράτων, και η εξουσία του λόγου υπερβαίνει
εκείνη των σημείων και των τεράτων. Ο λόγος εκθέτει όλες τις διεφθαρμένες διαθέσεις που
κρύβονται βαθιά μες στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είσαι σε θέση να τις αναγνωρίσεις
μόνος σου. Όταν σου αποκαλυφθούν μέσω του λόγου, θα φτάσεις φυσικά στο σημείο να τις
ανακαλύψεις· δεν θα μπορείς να τις αρνηθείς και θα πειστείς απόλυτα. Αυτή δεν είναι η
εξουσία του λόγου; Αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από το έργο του λόγου
σήμερα. Επομένως, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί πλήρως από τις αμαρτίες του μέσω της
θεραπείας ασθενειών και της εκβολής των δαιμονίων, ούτε μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως
μέσω της εκδήλωσης σημείων και τεράτων. Η εξουσία της θεραπείας των ασθενειών και της
εκβολής των δαιμονίων δίνει μονάχα χάρη στον άνθρωπο, αλλά η σάρκα του ανθρώπου
εξακολουθεί να ανήκει στον Σατανά και η διεφθαρμένη σατανική διάθεση παραμένει ακόμα
μέσα στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ό,τι δεν έχει καθαριστεί, εξακολουθεί να ανήκει στην
αμαρτία και την ακαθαρσία. Μόνο αφότου ο άνθρωπος γίνει καθαρός μέσω του λόγου,
μπορεί να κερδηθεί από τον Θεό και να καθαγιαστεί. Όταν τα δαιμόνια εκβλήθηκαν από τον
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άνθρωπο και αυτός λυτρώθηκε, αυτό σήμαινε μόνο ότι αποσπάστηκε από τα χέρια του
Σατανά και επέστρεψε στον Θεό. Ωστόσο, χωρίς να έχει γίνει καθαρός και χωρίς να έχει
αλλαχθεί από τον Θεό, παραμένει διεφθαρμένος άνθρωπος. Μέσα στον άνθρωπο
εξακολουθούν να υπάρχουν η ακαθαρσία, η εναντίωση και η ανυπακοή· ο άνθρωπος έχει
επιστρέψει στον Θεό μόνο μέσω της λύτρωσης από Εκείνον, αλλά δεν έχει την παραμικρή
γνώση του Θεού και εξακολουθεί να είναι ικανός να Του αντιστέκεται και να Τον προδίδει.
Προτού λυτρωθεί ο άνθρωπος, πολλά από τα δηλητήρια του Σατανά είχαν ήδη φυτευτεί μέσα
του και, μετά από χιλιάδες έτη διαφθοράς από τον Σατανά, έχει μέσα του μια καθιερωμένη
φύση που αντιστέκεται στον Θεό. Επομένως, όταν λυτρωθεί ο άνθρωπος, αυτό δεν είναι
τίποτα περισσότερο από λύτρωση κατά την οποία ο άνθρωπος αγοράζεται έναντι υψηλού
τιμήματος, αλλά η δηλητηριώδης φύση μέσα του δεν έχει εξαλειφθεί. Ο άνθρωπος, που είναι
τόσο μιαρός, πρέπει να υποβληθεί σε αλλαγή προτού γίνει άξιος να υπηρετήσει τον Θεό.
Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και της παίδευσης, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει
πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα μπορέσει να αλλάξει εντελώς
και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να
επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα έχει σκοπό να
γίνει ο άνθρωπος καθαρός και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου, και
μέσω του εξευγενισμού, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να γίνει αγνός.
Αντί να θεωρηθεί πως αυτό το στάδιο του έργου είναι εκείνο της σωτηρίας, θα ήταν πιο
κατάλληλο να ειπωθεί ότι είναι το έργο του εξαγνισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το
στάδιο της κατάκτησης, καθώς και το δεύτερο στάδιο του έργου της σωτηρίας. Ο άνθρωπος
φτάνει στο σημείο να κερδηθεί από τον Θεό μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου,
και όλες οι ακαθαρσίες, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα και οι προσωπικές φιλοδοξίες μέσα στην
καρδιά του ανθρώπου αποκαλύπτονται πλήρως μέσω της χρήσης του λόγου ο οποίος
εξευγενίζει, κρίνει και αποκαλύπτει. Αν και ο άνθρωπος μπορεί να έχει λυτρωθεί και να έχει
συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, αυτό μπορεί να οφείλεται μόνο στο ότι ο Θεός δεν
ενθυμείται τις παραβάσεις του ανθρώπου και δεν φέρεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τις
παραβάσεις του. Ωστόσο, όταν ο άνθρωπος, ο οποίος ζει σε ένα σώμα από σάρκα, δεν έχει
απελευθερωθεί από την αμαρτία, μπορεί μόνο να συνεχίσει να αμαρτάνει, αποκαλύπτοντας
ασταμάτητα τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του. Αυτή είναι η ζωή που διάγει ο άνθρωπος
—ένας ατελείωτος κύκλος αμαρτίας και συγχώρεσης. Η πλειονότητα των ανθρώπων
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αμαρτάνει την ημέρα, κι απλώς εξομολογείται το βράδυ. Έτσι, παρόλο που η προσφορά περί
αμαρτίας είναι αενάως αποτελεσματική για τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσει να σώσει τον
άνθρωπο από την αμαρτία. Έχει ολοκληρωθεί μόνο το ήμισυ του έργου της σωτηρίας, γιατί ο
άνθρωπος εξακολουθεί να έχει διεφθαρμένη διάθεση. Για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι
αντιλήφθηκαν ότι ήταν απόγονοι του Μωάβ, εξέφρασαν παράπονα, έπαψαν να επιδιώκουν
τη ζωή και έγιναν τελείως αρνητικοί. Αυτό δεν καταδεικνύει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι
ακόμα σε θέση να υποταχθεί ολοκληρωτικά στο κράτος του Θεού; Αυτή δεν είναι επακριβώς η
διεφθαρμένη σατανική διάθεσή της; Όταν δεν υποβαλλόσουν σε παίδευση, ύψωνες τα χέρια
σου πιο ψηλά από όλους τους άλλους, πιο ψηλά ακόμα κι από του Ιησού. Και φώναζες με
δυνατή φωνή: «Να γίνω αγαπητός υιός του Θεού! Να γίνω οικείος του Θεού! Θα
προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να προσκυνήσουμε τον Σατανά! Επαναστατούμε εναντίον
του παλαιού Σατανά! Επαναστατούμε εναντίον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα! Είθε ο
μεγάλος κόκκινος δράκοντας να χάσει τελείως την εξουσία! Είθε ο Θεός να μας καταστήσει
ολοκληρωμένους!» Οι κραυγές σου ήταν πιο δυνατές από όλων των άλλων. Αλλά τότε ήρθε ο
καιρός της παίδευσης και, για άλλη μια φορά, αποκαλύφθηκε η διεφθαρμένη διάθεση των
ανθρώπων. Τότε οι κραυγές τους έσβησαν και η αποφασιστικότητά τους χάθηκε. Αυτή είναι η
διαφθορά του ανθρώπου· είναι πιο βαθιά εδραιωμένη από την αμαρτία, είναι κάτι που
φύτεψε ο Σατανάς και είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να
αντιληφθεί ο άνθρωπος τις αμαρτίες του· δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη βαθιά
ριζωμένη φύση του και πρέπει να στηριχθεί στην κρίση του λόγου για να επιτύχει αυτό το
αποτέλεσμα. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει σταδιακά από εκείνο το σημείο κι
έπειτα. Ο άνθρωπος φώναζε έτσι στο παρελθόν επειδή δεν κατανοούσε καθόλου την αρχική
διεφθαρμένη διάθεσή του. Αυτές είναι οι ακαθαρσίες που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια μιας τόσο μακράς περιόδου κρίσης και παίδευσης, ο άνθρωπος ζούσε σε μια
τεταμένη ατμόσφαιρα. Δεν επιτεύχθηκαν άραγε όλα αυτά μέσω του λόγου; Δεν φώναζες πολύ
δυνατά και πριν από τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών; «Εισέλθετε στη βασιλεία! Όλοι
όσοι αποδέχονται αυτό το όνομα θα εισέλθουν στη βασιλεία! Όλοι θα μεταλάβουν τον Θεό!»
Όταν ήλθε η δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών, δεν φώναζες πια. Στην αρχή, όλοι φώναζαν:
«Θεέ μου! Όπου κι αν με τοποθετήσεις, θα υποταχθώ στην καθοδήγησή Σου». Όταν οι
άνθρωποι διάβασαν τα εξής λόγια του Θεού: «Ποιος θα είναι ο Παύλος Μου;» είπαν: «Είμαι
πρόθυμος!» Τότε είδαν τα λόγια: «Και όσον αφορά την πίστη του Ιώβ;» και είπαν: «Είμαι
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πρόθυμος να θεωρήσω χρέος μου να έχω την πίστη του Ιώβ. Θεέ μου, δοκίμασέ με, Σε
παρακαλώ!» Όταν ήλθε η δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών, κατέρρευσαν αμέσως και μετά
βίας μπορούσαν να σηκωθούν πάλι όρθιοι. Κατόπιν αυτού, λίγο-λίγο, οι ακαθαρσίες στην
καρδιά τους μειώθηκαν σταδιακά. Αυτό δεν επιτεύχθηκε μέσω του λόγου; Επομένως, ό,τι
έχετε βιώσει σήμερα είναι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του λόγου, και είναι
ακόμα μεγαλύτερα από αυτά που επιτεύχθηκαν μέσω της επιτέλεσης σημείων και τεράτων
από τον Ιησού. Η δόξα του Θεού που βλέπεις και η εξουσία του ίδιου του Θεού που βλέπεις
δεν γίνονται αντιληπτά μόνο μέσω της σταύρωσης, της θεραπείας ασθενειών και της εκβολής
των δαιμονίων· πολύ περισσότερο, γίνονται αντιληπτά μέσω της κρίσης του λόγου Του. Αυτό
σου δείχνει ότι η εξουσία και η δύναμη του Θεού δεν συνίστανται μόνο στην επιτέλεση των
σημείων, τη θεραπεία ασθενειών και την εκβολή των δαιμονίων, αλλά ότι η κρίση του λόγου
του Θεού είναι πιο ικανή να εκπροσωπήσει την εξουσία του Θεού και να αποκαλύψει την
παντοδυναμία Του.
Αυτά που έχει επιτύχει τώρα ο άνθρωπος —το ανάστημα, η γνώση, η αγάπη, η αφοσίωση,
η υπακοή και η διορατικότητα που έχει σήμερα— είναι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν
μέσω της κρίσης του λόγου. Το γεγονός ότι είσαι σε θέση να έχεις αφοσίωση και να
παραμένεις όρθιος μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί μέσω του λόγου. Τώρα ο άνθρωπος βλέπει
ότι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι πράγματι εξαιρετικό και ότι περιέχει πολλά που δεν
μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος, τα οποία είναι μυστήρια και τα θαύματα. Ως εκ τούτου,
πολλοί έχουν υποταχθεί. Κάποιοι δεν έχουν υποταχθεί ποτέ σε κανέναν άνθρωπο από την
ημέρα της γέννησής τους, αλλά όταν βλέπουν τα σημερινά λόγια του Θεού, υποτάσσονται
πλήρως χωρίς να το αντιλαμβάνονται, και δεν τολμούν να προβούν σε σχολαστική εξέταση ή
να πουν οτιδήποτε άλλο. Η ανθρωπότητα έχει πέσει υπό τον λόγο και προσπέφτει υπό την
κρίση του λόγου. Εάν το Πνεύμα του Θεού μιλούσε απευθείας στον άνθρωπο, όλοι οι
άνθρωποι θα υποτάσσονταν στη φωνή, πέφτοντας κάτω χωρίς λόγια αποκαλύψεως, με τρόπο
πολύ όμοιο με εκείνον που ο Παύλος έπεσε στο έδαφος εν μέσω του φωτός στον δρόμο προς
τη Δαμασκό. Αν ο Θεός συνέχιζε να εργάζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος δεν θα ήταν
ποτέ σε θέση να γνωρίσει τη διαφθορά του μέσω της κρίσης του λόγου και, έτσι, να επιτύχει
τη σωτηρία. Μόνο μέσω της ενσάρκωσης μπορεί ο Θεός να παραδώσει προσωπικά τα λόγια
Του στα αυτιά κάθε ανθρώπινου όντος, έτσι ώστε όλοι όσοι έχουν αυτιά να μπορέσουν να
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ακούσουν τα λόγια Του και να λάβουν το έργο της κρίσης του λόγου. Αυτό το αποτέλεσμα
επετεύχθη μόνο μέσω του λόγου Του, και όχι μέσω της εμφάνισης του Πνεύματος για να
φοβίσει τον άνθρωπο ώστε να υποταχθεί. Μόνο μέσω αυτού του πρακτικού, μα συνάμα
εξαιρετικού έργου, μπορεί να εκτεθεί πλήρως η παλιά διάθεση του ανθρώπου, η οποία
βρίσκεται βαθιά κρυμμένη μέσα του για πολλά χρόνια, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να την
αναγνωρίσει και να την αλλάξει. Όλα αυτά αποτελούν το πρακτικό έργο του ενσαρκωμένου
Θεού, κατά το οποίο, μιλώντας και κρίνοντας με πρακτικό τρόπο, επιτυγχάνει τα
αποτελέσματα της κρίσης πάνω στον άνθρωπο μέσω του λόγου. Αυτή είναι η εξουσία του
ενσαρκωμένου Θεού και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού. Γίνεται για να γνωστοποιηθεί
η εξουσία του ενσαρκωμένου Θεού, να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα που πέτυχε το έργο
του λόγου, όπως και να γνωστοποιηθεί ότι το Πνεύμα έχει ενσαρκωθεί και επιδεικνύει την
εξουσία Του κρίνοντας τον άνθρωπο μέσω του λόγου. Αν και η σάρκα Του είναι η εξωτερική
μορφή μιας συνηθισμένης και κανονικής ανθρώπινης φύσης, τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνουν τα λόγια Του είναι εκείνα που δείχνουν στον άνθρωπο ότι Αυτός είναι γεμάτος
εξουσία, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός και ότι τα λόγια Του είναι η έκφραση του ίδιου του Θεού.
Μέσω αυτού, καταδεικνύεται σε όλη την ανθρωπότητα ότι Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, ότι
είναι ο ίδιος ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ότι κανείς δεν πρέπει να Τον προσβάλλει και ότι
κανείς δεν μπορεί να υπερβεί την κρίση Του μέσω του λόγου και καμία δύναμη του σκότους
δεν μπορεί να υπερισχύσει της εξουσίας Του. Ο άνθρωπος υποτάσσεται απόλυτα σε Αυτόν,
διότι είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται, λόγω της εξουσίας Του και λόγω της κρίσης Του μέσω
του λόγου. Το έργο που φέρνει η ενσάρκωσή Του είναι η εξουσία που Εκείνος κατέχει.
Ενσαρκώνεται επειδή η σάρκα μπορεί κι αυτή να διαθέτει εξουσία, και είναι ικανός να
επιτελεί έργο μεταξύ των ανθρώπων με πρακτικό τρόπο —με τρόπο που είναι ορατός και
απτός στον άνθρωπο. Αυτό το έργο είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το έργο που επιτελείται
άμεσα από το Πνεύμα του Θεού, το οποίο κατέχει όλη την εξουσία, και τα αποτελέσματά του
είναι επίσης εμφανή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ενσάρκωση του Θεού μπορεί να μιλά
και να εργάζεται με πρακτικό τρόπο. Η εξωτερική μορφή της σάρκας Του δεν κατέχει καμία
εξουσία και ο άνθρωπος μπορεί να την προσεγγίσει, ενώ η ουσία Του φέρει εξουσία, αλλά η
εξουσία Του δεν είναι ορατή σε κανέναν. Όταν Αυτός μιλά και εργάζεται, ο άνθρωπος δεν
είναι σε θέση να εντοπίσει την ύπαρξη της εξουσίας Του. Αυτό Τον διευκολύνει στην
επιτέλεση έργου πρακτικής φύσεως. Όλο αυτό το πρακτικό έργο μπορεί να φέρει
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αποτελέσματα. Παρόλο που κανένας άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι Εκείνος κατέχει
εξουσία, ούτε βλέπει ότι δεν πρέπει να προσβάλλεται, ούτε βλέπει την οργή Του, Εκείνος
επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των λόγων Του μέσω της καλυμμένης εξουσίας
Του, της κρυμμένης οργής Του και των λόγων που εκφέρει ανοιχτά. Με άλλα λόγια, ο
άνθρωπος πείθεται απόλυτα από τον τόνο της φωνής Του, την αυστηρότητα της ομιλίας Του
και όλη τη σοφία των λόγων Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος υποτάσσεται στον λόγο
του ενσαρκωμένου Θεού, ο οποίος φαινομενικά δεν έχει καμία εξουσία, επιτυγχάνοντας έτσι
τον στόχο του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή της σημασίας της
ενσάρκωσής Του: να μιλά πιο ρεαλιστικά και να επιτρέπει στην πραγματικότητα των λόγων
Του να επηρεάζει τον άνθρωπο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει μάρτυρας της
δύναμης του λόγου του Θεού. Συνεπώς, αν αυτό το έργο δεν γινόταν μέσω της ενσάρκωσης,
δεν θα πετύχαινε το παραμικρό αποτέλεσμα και δεν θα μπορούσε να σώσει πλήρως τους
αμαρτωλούς. Εάν δεν ενσαρκωνόταν ο Θεός, θα παρέμενε το Πνεύμα, το οποίο είναι συνάμα
αόρατο και άυλο για τον άνθρωπο. Δεδομένου πως ο άνθρωπος είναι πλάσμα από σάρκα,
εκείνος και ο Θεός ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους και έχουν διαφορετική φύση. Το
Πνεύμα του Θεού είναι ασύμβατο με τον άνθρωπο, ο οποίος είναι από σάρκα, και απλώς δεν
μπορούν να δημιουργηθούν σχέσεις μεταξύ τους, χώρια που ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να
μετατραπεί σε πνεύμα. Ως εκ τούτου, το Πνεύμα του Θεού πρέπει να γίνει ένα δημιουργημένο
ον για να επιτελέσει το αρχικό Του έργο. Ο Θεός μπορεί και να ανυψωθεί στο υψηλότερο
σημείο και να ταπεινωθεί για να γίνει ανθρώπινο πλάσμα, εργαζόμενος μεταξύ των
ανθρώπων και ζώντας ανάμεσά τους, αλλά ο άνθρωπος δεν δύναται να ανυψωθεί στο
υψηλότερο σημείο και να γίνει πνεύμα, πόσο μάλλον δε, μπορεί να κατέλθει στο χαμηλότερο
σημείο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το
έργο Του. Για τον ίδιο λόγο, κατά τη διάρκεια της πρώτης ενσάρκωσης, μόνο η σάρκα του
ενσαρκωμένου Θεού μπορούσε να λυτρώσει τον άνθρωπο μέσω της σταύρωσής Του, ενώ θα
ήταν αδύνατο να σταυρωθεί το Πνεύμα του Θεού ως προσφορά περί αμαρτίας για τον
άνθρωπο. Ο Θεός μπορούσε να ενσαρκωθεί απευθείας για να λειτουργήσει ως προσφορά περί
αμαρτίας για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανέλθει απευθείας στον
ουρανό για να πάρει την προσφορά περί αμαρτίας που είχε προετοιμάσει γι’ αυτόν ο Θεός. Ως
εκ τούτου, η μόνη περίπτωση θα ήταν ο Θεός να πηγαινοέρθει λίγες φορές μεταξύ ουρανού
και γης, και ο άνθρωπος να μην ανέλθει στον ουρανό για να λάβει αυτήν τη σωτηρία, διότι ο
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άνθρωπος είχε πέσει και, επιπλέον, απλώς δεν μπορούσε να ανέλθει στον ουρανό, πόσο
μάλλον δε, μπορούσε να λάβει την προσφορά περί αμαρτίας. Συνεπώς, ήταν απαραίτητο να
έλθει ο Ιησούς ανάμεσα στους ανθρώπους και να επιτελέσει προσωπικά το έργο που απλώς
δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τον άνθρωπο. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός,
αυτό γίνεται επειδή είναι απολύτως αναγκαίο. Εάν κάποιο από τα στάδια θα μπορούσε να
επιτελεστεί απευθείας από το Πνεύμα του Θεού, τότε Εκείνος δεν θα είχε υπομείνει την
προσβολή της ενσάρκωσης.
Σε αυτό το τελικό στάδιο του έργου, τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου.
Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος κατορθώνει να κατανοήσει πολλά μυστήρια και το έργο που
έχει επιτελέσει ο Θεός μέσα από τις γενιές του παρελθόντος. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος
διαφωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος κατορθώνει να κατανοήσει
τα μυστήρια που δεν ξετύλιξαν ποτέ οι γενιές του παρελθόντος, καθώς και το έργο των
προφητών και αποστόλων των παρελθόντων χρόνων και τις αρχές με τις οποίες εργάζονταν.
Μέσω του λόγου, ο άνθρωπος κατορθώνει, επίσης, να κατανοήσει τη διάθεση του ίδιου του
Θεού, καθώς και την ανυπακοή και την αντίσταση του ανθρώπου, και κατορθώνει να
γνωρίσει τη δική του ουσία. Μέσω αυτών των σταδίων του έργου και όλων των λόγων που
εκφέρθηκαν, ο άνθρωπος κατορθώνει να γνωρίσει το έργο του Πνεύματος, το έργο που
επιτελεί η ενσάρκωση του Θεού και, ακόμη περισσότερο, ολόκληρη τη διάθεσή Του.
Απέκτησες τη γνώση σου για το έργο διαχείρισης του Θεού, που εκτείνεται σε έξι χιλιάδες έτη,
επίσης μέσω του λόγου. Η γνώση σου για τις προηγούμενες αντιλήψεις σου και η επιτυχία σου
στο να τις παραμερίσεις, δεν επιτεύχθηκαν επίσης μέσω του λόγου; Στο προηγούμενο στάδιο,
ο Ιησούς πραγματοποίησε σημεία και τέρατα, αλλά δεν υπάρχουν σημεία και τέρατα σε αυτό
το στάδιο. Άραγε το ότι κατανόησες τον λόγο για τον οποίο ο Θεός δεν αποκαλύπτει σημεία
και τέρατα, δεν επιτεύχθηκε επίσης μέσω του λόγου; Επομένως, τα λόγια που εκφέρονται σε
αυτό το στάδιο υπερβαίνουν το έργο που επιτέλεσαν οι απόστολοι και οι προφήτες των
προηγούμενων γενεών. Ακόμα και οι προφητείες των προφητών δεν θα μπορούσαν να
επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Οι προφήτες εξέφεραν μόνο προφητείες, μίλησαν για το τι θα
συνέβαινε στο μέλλον, αλλά όχι για το έργο που επιθυμούσε να επιτελέσει εκείνον τον καιρό ο
Θεός. Δεν μιλούσαν για να καθοδηγήσουν τον άνθρωπο στη ζωή του, ούτε για να προσφέρουν
αλήθειες στους ανθρώπους, ούτε για να τους αποκαλύψουν μυστήρια, πόσο μάλλον δε,
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μιλούσαν για να δώσουν ζωή. Στα λόγια που λέγονται στο παρόν στάδιο, υπάρχει προφητεία
και αλήθεια, αλλά τα λόγια αυτά χρησιμεύουν κυρίως για να δώσουν ζωή στον άνθρωπο. Τα
λόγια τη σήμερον ημέρα διαφέρουν από τις προφητείες των προφητών. Αυτό είναι ένα στάδιο
έργου που γίνεται για τη ζωή του ανθρώπου, για να αλλάξει η διάθεση της ζωής του
ανθρώπου, και όχι για χάρη της εκφοράς προφητειών. Το πρώτο στάδιο ήταν το έργο του
Ιεχωβά: Το έργο Του ήταν να προετοιμάσει ένα μονοπάτι για να λατρεύει ο άνθρωπος τον
Θεό στη γη. Ήταν το έργο της έναρξης για να βρεθεί ο τόπος προέλευσης του έργου στη γη.
Εκείνον τον καιρό, ο Ιεχωβά δίδαξε στους Ισραηλίτες να τηρούν το Σάββατο, να τιμούν τους
γονείς τους και να ζουν ειρηνικά ο ένας με τον άλλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν κατανοούσαν τι απαρτίζει τον άνθρωπο, ούτε κατανοούσαν
πώς να ζουν στη γη. Ήταν απαραίτητο στο πρώτο στάδιο του έργου να καθοδηγήσει Εκείνος
τους ανθρώπους στο πώς να ζουν τη ζωή τους. Όλα όσα τους είπε ο Ιεχωβά δεν ήταν
προηγουμένως γνωστά στους ανθρώπους, ούτε ήταν πράγματα που κατείχαν. Εκείνον τον
καιρό, ο Θεός εξύψωσε πολλούς προφήτες για να εκφράσουν προφητείες, και όλοι τους το
έκαναν υπό την καθοδήγηση του Ιεχωβά. Αυτό ήταν απλώς ένα στοιχείο στο έργο του Θεού.
Στο πρώτο στάδιο, ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε, οπότε έδωσε εντολές σε όλες τις φυλές και σε
όλα τα έθνη μέσω των προφητών. Όταν εργάστηκε ο Ιησούς στον καιρό Του, δεν μίλησε τόσο
πολύ όσο μιλά κατά τη σημερινή εποχή. Αυτό το στάδιο του έργου του λόγου κατά τις έσχατες
ημέρες δεν έχει επιτελεστεί ποτέ άλλοτε σε παρελθοντικές εποχές και γενεές. Παρόλο που ο
Ησαΐας, ο Δανιήλ και ο Ιωάννης εξέφρασαν πολλές προφητείες, οι προφητείες τους ήταν
τελείως διαφορετικές από τα λόγια που εκφέρονται τώρα. Αυτό που εξέφραζαν ήταν μόνο
προφητείες, αλλά αυτό δεν ισχύει για τα τωρινά λόγια. Εάν μετέτρεπα όλα αυτά για τα οποία
μιλώ επί του παρόντος σε προφητείες, θα μπορούσατε να καταλάβετε; Αν αυτά για τα οποία
μιλώ αφορούσαν θέματα της μετά της αναχώρησής Μου περιόδου, πώς θα μπορούσες να
καταλάβεις; Το έργο του λόγου δεν επιτελέστηκε ποτέ κατά την εποχή του Ιησού ή την Εποχή
του Νόμου. Ίσως κάποιοι να πουν: «Δεν εξέφερε και ο Ιεχωβά λόγια κατά την εποχή του
έργου Του; Πέρα από τη θεραπεία ασθενειών, την εκβολή των δαιμονίων και την επιτέλεση
σημείων και τεράτων, και ο Ιησούς δεν εξέφερε λόγια τον καιρό που εργαζόταν;» Υπάρχουν
διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται τα λόγια. Ποια ήταν η ουσία των λόγων που
εξέφερε ο Ιεχωβά; Καθοδηγούσε απλώς τους ανθρώπους στο να ζουν τη ζωή τους επί γης,
κάτι το οποίο δεν έθιγε τα πνευματικά ζητήματα στη ζωή. Γιατί λέγεται ότι, όταν μιλούσε ο
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Ιεχωβά, το έκανε για να δίνει εντολές στους ανθρώπους κάθε τόπου; Η φράση «δίνει
εντολές» αναφέρεται στην παροχή σαφών οδηγιών και άμεσων διαταγών. Δεν παρείχε στον
άνθρωπο ζωή· αντ’ αυτού, πήρε απλώς τον άνθρωπο από το χέρι και του δίδαξε πώς να Τον
σέβεται, χωρίς να χρησιμοποιεί πολλές παραβολές. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στο
Ισραήλ δεν είχε σκοπό να αντιμετωπίσει ή να πειθαρχήσει τον άνθρωπο, ούτε να τον κρίνει
και να τον παιδέψει· είχε σκοπό να τον καθοδηγήσει. Ο Ιεχωβά διέταξε τον Μωυσή να πει
στον λαό Του να συλλέξει μάννα στην έρημο. Κάθε πρωί, πριν από την ανατολή του ηλίου,
έπρεπε να μαζεύουν μάννα, σε ποσότητα που επαρκούσε απλώς για να φάνε εκείνη την
ημέρα. Το μάννα δεν μπορούσε να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη ημέρα, καθώς θα μούχλιαζε.
Δεν δίδαξε τους ανθρώπους ούτε εξέθεσε τη φύση τους, ούτε και εξέθεσε τις ιδέες και τις
σκέψεις τους. Δεν άλλαξε τους ανθρώπους· αντιθέτως, τους καθοδήγησε στο πώς να ζουν τη
ζωή τους. Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν σαν παιδιά· δεν καταλάβαιναν τίποτα και
μπορούσαν να κάνουν μόνο βασικές μηχανικές κινήσεις, κι έτσι ο Ιεχωβά θέσπισε νόμους
απλώς για να καθοδηγήσει τα πλήθη.
Για να διαδοθεί το ευαγγέλιο, έτσι ώστε όλοι όσοι αναζητούν με ειλικρινή καρδιά να
μπορέσουν να αποκτήσουν γνώση του έργου που επιτελείται τη σήμερον ημέρα και να
πειστούν απόλυτα, πρέπει να αποκτήσεις σαφή κατανόηση της πραγματικής ιστορίας, της
ουσίας και της σημασίας του έργου που επιτελείται σε κάθε στάδιο. Να φροντίσεις, στο
άκουσμα της συναναστροφής σου, οι άλλοι να μπορούν να κατανοήσουν το έργο του Ιεχωβά,
το έργο του Ιησού και, ακόμη περισσότερο, όλο το έργο του Θεού σήμερα, καθώς και τη
σχέση και τις διαφορές μεταξύ των τριών σταδίων του έργου. Να φροντίσεις, αφού οι άλλοι σε
ακούσουν, να διαπιστώσουν ότι τα τρία στάδια δεν διαταράσσουν το ένα το άλλο, αλλά ότι
όλα αποτελούν το έργο του ίδιου Πνεύματος. Παρόλο που εργάζονται σε διαφορετικές
εποχές, το περιεχόμενο του έργου που επιτελούν είναι διαφορετικό και τα λόγια που
εκφέρουν είναι επίσης διαφορετικά, όμως οι αρχές βάσει των οποίων εργάζονται είναι ένα και
το αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι τα μεγαλύτερα οράματα που θα πρέπει να κατανοήσουν
όλοι οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Θεό.
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Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της
ενσάρκωσης
Κάθε στάδιο του έργου που πραγματοποιεί ο Θεός έχει τη δική του πρακτική σημασία.
Εκείνον τον καιρό, όταν ήρθε ο Ιησούς, ήταν άντρας, αλλά όταν έρθει αυτήν τη φορά, είναι
γυναίκα. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι ο Θεός δημιούργησε τόσο τον άντρα όσο και τη
γυναίκα για χάρη του έργου Του, και για Εκείνον δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στα
δύο φύλα. Όταν έρχεται το Πνεύμα Του, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή της σάρκας
επιθυμεί, κι εκείνη η σάρκα μπορεί να Τον εκπροσωπεί. Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα μπορεί
να εκπροσωπεί τον Θεό, εφόσον είναι η ενσάρκωσή Του. Αν ο Ιησούς είχε εμφανιστεί ως
γυναίκα κατά την έλευσή Του, με άλλα λόγια, αν είχε συλληφθεί ένα κορίτσι κι όχι ένα αγόρι
από το Άγιο Πνεύμα, εκείνο το στάδιο του έργου θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Αν
συνέβαινε αυτό, τότε το σημερινό στάδιο του έργου θα έπρεπε να το ολοκληρώσει
αντιστρόφως ένας άντρας, όμως το έργο θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Το έργο που
γίνεται σε κάθε στάδιο είναι εξίσου σημαντικό. Κανένα στάδιο του έργου δεν
επαναλαμβάνεται και ποτέ τα στάδια δεν έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Εκείνον τον
καιρό, ο Ιησούς που πραγματοποιούσε το έργο Του αποκαλούταν ο Υιός ο μονογενής, και
«Υιός» εννοεί φύλο αρσενικό. Τότε γιατί ο Υιός ο μονογενής δεν αναφέρεται σ’ αυτό το
στάδιο; Αυτό συμβαίνει επειδή οι απαιτήσεις του έργου επέβαλαν την αλλαγή σε φύλο
διαφορετικό από αυτό του Ιησού. Ο Θεός δεν διακρίνει φύλα. Εκείνος πραγματοποιεί το έργο
Του όπως Εκείνος επιθυμεί και δεν υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά είναι ιδιαιτέρως
ελεύθερος. Ωστόσο, κάθε στάδιο του έργου έχει τη δική του πρακτική σημασία. Ο Θεός
ενσαρκώθηκε δύο φορές, και εξυπακούεται ότι η ενσάρκωσή Του κατά τις έσχατες ημέρες θα
είναι η τελευταία. Έχει έρθει για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του. Αν σ’ αυτό το στάδιο
δεν ενσαρκωνόταν προκειμένου να κάνει ο ίδιος προσωπικά έργο και να γίνει μάρτυράς του ο
άνθρωπος, ο άνθρωπος θα παρέμενε για πάντα προσκολλημένος στην αντίληψη ότι ο Θεός
είναι μόνο άντρας, όχι γυναίκα. Πριν από αυτό, όλοι οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Θεός
μπορούσε να είναι μόνο άντρας, κι ότι μια γυναίκα δεν θα μπορούσε να αποκαλείται Θεός,
επειδή όλοι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ο άντρας είχε εξουσία επί της γυναίκας. Πίστευαν ότι
καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να αναλάβει εξουσία, παρά μόνο ο άντρας. Επιπλέον, έλεγαν
ακόμα ότι ο άντρας ήταν η κεφαλή της γυναίκας κι ότι η γυναίκα πρέπει να υπακούει τον
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άντρα, κι ότι δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Κατά το παρελθόν, όταν λεγόταν ότι ο άντρας ήταν
η κεφαλή της γυναίκας, αυτό απευθυνόταν στον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι
παραπλανήθηκαν από το φίδι, και όχι στον άντρα και στη γυναίκα όπως αυτοί είχαν
δημιουργηθεί στις απαρχές από τον Ιεχωβά. Φυσικά, μια γυναίκα πρέπει να υπακούει και να
αγαπάει τον άντρα της, και ο άντρας πρέπει να μάθει να συντηρεί και να στηρίζει την
οικογένειά του. Αυτοί είναι οι νόμοι και τα διατάγματα που έχει εκδώσει ο Ιεχωβά, τα οποία
πρέπει να τηρούν οι άνθρωποι καθ’ όλη τη ζωή τους στη γη. Ο Ιεχωβά είπε στη γυναίκα: «Τον
άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Μίλησε έτσι, ούτως
ώστε οι άνθρωποι (δηλαδή και ο άντρας και η γυναίκα) να μπορούν να ζουν κανονικές ζωές
υπό το κράτος του Ιεχωβά, και ούτως ώστε οι ζωές των ανθρώπων να μπορούν να έχουν μια
δομή και να μην ξεφεύγουν από την ευταξία τους. Συνεπώς, ο Ιεχωβά έθεσε κατάλληλους
κανόνες για το πώς πρέπει να ενεργούν ο άντρας και η γυναίκα, όμως αυτό αφορούσε
αποκλειστικά όλα τα δημιουργημένα έμβια όντα στη γη, και δεν είχε καμία σχέση με την
ενσάρκωση του Θεού. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι το ίδιο με τη δημιουργία Του; Τα
λόγια Του απευθύνονταν μόνο στην ανθρωπότητα που Εκείνος δημιούργησε· σκοπός Του
ήταν η ανθρωπότητα να ζει μια κανονική ζωή, σύμφωνα με τους κανόνες που Εκείνος θέσπισε
για τον άντρα και τη γυναίκα. Στις απαρχές, όταν ο Ιεχωβά δημιούργησε την ανθρωπότητα,
δημιούργησε δύο είδη ανθρώπινων όντων, τους άντρες και τις γυναίκες. Έτσι, υπάρχει ο
διαχωρισμός άντρα και γυναίκας στις ενσαρκώσεις Του. Δεν αποφάσισε για το έργο Του
βάσει των λόγων που είπε στον Αδάμ και την Εύα. Οι δύο ενσαρκώσεις Του καθορίστηκαν εξ
ολοκλήρου σύμφωνα με τη σκέψη Του τον καιρό που πρωτοδημιούργησε τους ανθρώπους,
δηλαδή ολοκλήρωσε το έργο των δύο ενσαρκώσεών Του με βάση τον άντρα και τη γυναίκα,
πριν εκείνοι διαφθαρούν. Αν οι άνθρωποι έπαιρναν τα λόγια που είπε ο Ιεχωβά στον Αδάμ και
την Εύα, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από το φίδι, και τα εφάρμοζαν στο έργο της ενσάρκωσης
του Θεού, δεν θα έπρεπε και ο Ιησούς να αγαπάει τη σύζυγό καθώς όφειλε; Με αυτόν τον
τρόπο, ο Θεός θα εξακολουθούσε να είναι Θεός; Σε αυτήν την περίπτωση, θα είχε ακόμα
Εκείνος την ικανότητα να ολοκληρώσει το έργο Του; Αν αποτελεί λάθος η γυναικεία
ενσάρκωση του Θεού, τότε δεν θα ήταν επίσης ένα τεραστίων διαστάσεων λάθος η
δημιουργία της γυναίκας από τον Θεό; Αν ο άνθρωπος εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα ήταν
λάθος για τον Θεό να ενσαρκωθεί ως γυναίκα, τότε και ο Ιησούς, ο οποίος δεν παντρεύτηκε
και, συνεπώς, δεν μπορούσε να αγαπήσει τη γυναίκα Του, δεν θα έκανε κι Εκείνος τόσο
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λάθος, όσο και η σημερινή ενσάρκωση; Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς τα λόγια που είπε ο
Ιεχωβά στην Εύα, προκειμένου να αξιολογήσεις την αλήθεια της σημερινής ενσάρκωσης του
Θεού, θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιήσεις και τα λόγια του Ιεχωβά προς τον Αδάμ,
προκειμένου να αξιολογήσεις τον Κύριο Ιησού, ο οποίος ενσαρκώθηκε την Εποχή της
Χάριτος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο; Από τη στιγμή που αξιολογείς τον Κύριο
Ιησού σύμφωνα με τον άντρα που δεν είχε παραπλανηθεί από το φίδι, δεν θα πρέπει,
συνεπώς, να κρίνεις την αλήθεια της σημερινής ενσάρκωσης σύμφωνα με τη γυναίκα, η οποία
είχε παραπλανηθεί από το φίδι. Αυτό θα ήταν άδικο! Αν έκρινες με αυτόν τον τρόπο, θα
αποδείκνυε ότι έχεις χάσει τα λογικά σου. Όταν ο Ιεχωβά ενσαρκώθηκε δύο φορές, το φύλο
της ενσάρκωσής Του σχετιζόταν με τον άντρα και τη γυναίκα που δεν είχαν παραπλανηθεί
από το φίδι· ενσαρκώθηκε δύο φορές, σύμφωνα με τον άντρα και τη γυναίκα που δεν είχαν
παραπλανηθεί από το φίδι. Μη θεωρείς ότι η αρσενική υπόσταση του Ιησού ήταν η ίδια με
αυτήν του Αδάμ, ο οποίος παραπλανήθηκε από το φίδι. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ο
Ένας με τον άλλον, είναι δύο άντρες με εντελώς διαφορετική φύση. Σίγουρα δεν μπορεί η
αρσενική υπόσταση του Ιησού να αποδεικνύει ότι Εκείνος είναι μόνο η κεφαλή όλων των
γυναικών, αλλά όχι όλων των αντρών; Δεν είναι Εκείνος ο Βασιλέας όλων των Ιουδαίων (τόσο
των αντρών όσο και των γυναικών); Είναι ο ίδιος ο Θεός, και δεν είναι μόνο η κεφαλή της
γυναίκας, αλλά και η κεφαλή του άντρα. Είναι ο Κύριος όλων των πλασμάτων και η κεφαλή
όλων των πλασμάτων. Πώς μπορείς εσύ να καθορίσεις ότι η αρσενική υπόσταση του Ιησού
είναι το σύμβολο της κεφαλής της γυναίκας; Αυτό δεν θα αποτελούσε βλασφημία; Ο Ιησούς
είναι ένας άντρας που δεν έχει διαφθαρεί. Είναι Θεός, είναι Χριστός, είναι ο Κύριος. Πώς θα
μπορούσε Εκείνος να είναι ένας άντρας σαν τον Αδάμ, ο οποίος ήταν διεφθαρμένος; Ο Ιησούς
αποτελεί την ενσάρκωση του αγιοτάτου Πνεύματος του Θεού. Πώς θα μπορούσες να πεις ότι
είναι ένας θεός που κατέχει την αρσενική υπόσταση του Αδάμ; Σε αυτήν την περίπτωση, όλο
το έργο του Θεού δεν θα ήταν λανθασμένο; Θα μπορούσε ο Ιεχωβά να ενσωματώσει στον
Ιησού την αρσενική υπόσταση του Αδάμ, ο οποίος είχε παραπλανηθεί από το φίδι; Η
ενσάρκωση του σήμερα δεν αποτελεί άλλη μια εκδήλωση του έργου της ενσάρκωσης του
Θεού, η οποία έχει διαφορετικό φύλο από τον Ιησού, αλλά έχει την ίδια φύση με Εκείνον;
Τολμάς ακόμα να λες ότι η ενσάρκωση του Θεού δεν θα μπορούσε να είναι γυναίκα, επειδή η
γυναίκα ήταν η πρώτη που παραπλανήθηκε από το φίδι; Τολμάς ακόμα να λες ότι, εφόσον η
γυναίκα είναι η πιο ακάθαρτη και η πηγή της διαφθοράς των ανθρώπων, ο Θεός δεν θα ήταν
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δυνατόν να ενσαρκωθεί ως γυναίκα; Τολμάς να επιμένεις και να λες ότι «η γυναίκα πρέπει να
υπακούει πάντοτε τον άντρα και να μην αποτελεί φανέρωση του Θεού ή να μην Τον
εκπροσωπεί απευθείας»; Δεν κατανοούσες στο παρελθόν, αλλά μπορείς να συνεχίζεις και να
βλασφημάς το έργο του Θεού, και ειδικά την ενσάρκωση του Θεού; Αν δεν μπορείς να το δεις
με πλήρη διαύγεια, καλύτερα να προσέχεις τι λες, ώστε να μην αποκαλύπτεται η ανοησία και
η άγνοιά σου και να μην εκτίθεται η ασχήμια σου. Μη νομίζεις ότι καταλαβαίνεις τα πάντα.
Σου λέω ότι όλα όσα έχεις δει και βιώσει, δεν επαρκούν για να καταλάβεις ούτε το ένα
χιλιοστό από το σχέδιο της διαχείρισής Μου. Τότε, γιατί ενεργείς τόσο υπεροπτικά; Το
λιγοστό σου ταλέντο και η ελάχιστη γνώση σου δεν επαρκούν για να τα χρησιμοποιήσει ο
Ιησούς, ακόμα και για ένα δευτερόλεπτο στο έργο Του! Πόση εμπειρία έχεις στην
πραγματικότητα; Όλα όσα έχεις δει και έχεις ακούσει σε ολόκληρη τη ζωή σου, μαζί με όλα
όσα έχεις φανταστεί, είναι λιγότερα από το έργο που πραγματοποιώ Εγώ μέσα σε μία στιγμή!
Καλά θα κάνεις να μην είσαι σχολαστικός και να μην ψάχνεις για σφάλματα. Ασχέτως του
πόση αλαζονεία επιδεικνύεις, δεν είσαι παρά ένα πλάσμα πιο ασήμαντο κι από ένα μυρμήγκι!
Όλα όσα έχεις μέσα στην κοιλιά σου, είναι λιγότερα απ’ αυτά που έχει ένα μυρμήγκι! Μη
νομίζεις ότι επειδή απέκτησες κάποια εμπειρία και αρχαιότητα, αυτό σου δίνει το δικαίωμα
να χειρονομείς ασυμμάζευτα και να λες μεγάλα λόγια. Μήπως η εμπειρία και η αρχαιότητά
σου, δεν είναι προϊόντα των λόγων που έχω εκφέρει; Νομίζεις ότι ήταν ως αντάλλαγμα για τη
δουλειά και τον μόχθο σου; Σήμερα βλέπεις ότι έχω ενσαρκωθεί, και από αυτό και μόνο το
γεγονός έχεις γεμίσει με τόσο πλούσιες ιδέες, κι από αυτές έχεις σταχυολογήσει άπειρες
αντιλήψεις. Αν δεν είχα ενσαρκωθεί, ακόμα κι αν εσύ ήσουν προικισμένος με θαυμαστά
ταλέντα, δεν θα μπορούσες να είχες τόσες ιδέες. Από αυτές τις ιδέες δεν προκύπτουν οι
αντιλήψεις σου; Αν ο Ιησούς δεν είχε ενσαρκωθεί εκείνη την πρώτη φορά, θα μπορούσες να
γνωρίζεις για την ενσάρκωση; Δεν είναι λόγω της γνώσης της πρώτης ενσάρκωσης, που έχετε
τώρα την αυθάδεια να προσπαθείτε να κρίνετε τη δεύτερη ενσάρκωση; Γιατί, αντί να είσαι
ένας υπάκουος ακόλουθος, την καθιστάς αντικείμενο μελέτης; Όταν θα έχεις εισέλθει σε αυτό
το ρεύμα και θα παρουσιαστείς ενώπιον του ενσαρκωμένου Θεού, θα σου επιτρέψει Εκείνος
να κάνεις μια τέτοια μελέτη; Μπορείς, αν θέλεις, να μελετάς τα χρονικά της οικογένειάς σου,
αλλά αν προσπαθήσεις να μελετήσεις τα «οικογενειακά χρονικά» του Θεού, θα σε άφηνε ο
Θεός του σήμερα να διεξαγάγεις μια τέτοια μελέτη; Δεν είσαι τυφλός; Δεν καθιστάς ο ίδιος
τον εαυτό σου αξιοκαταφρόνητο;
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Αν είχε πραγματοποιηθεί το έργο του Ιησού χωρίς να συμπληρώνεται από το έργο σε
αυτό το στάδιο των εσχάτων ημερών, τότε ο άνθρωπος θα παρέμενε για πάντα
προσκολλημένος στην αντίληψη ότι μόνο ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής,
δηλαδή, ότι ο Θεός είχε μόνο έναν γιο και ότι οποιοσδήποτε άλλος ακολουθούσε έπειτα, υπό
κάποιο άλλο όνομα, δεν θα ήταν ο Υιός του Θεού, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος
έχει την αντίληψη ότι όποιος λειτουργεί ως θυσία εξιλέωσης των αμαρτιών ή όποιος
αναλαμβάνει την εξουσία εκ μέρους του Θεού και λυτρώνει όλους τους ανθρώπους, είναι ο
Υιός του Θεού ο μονογενής. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι εφόσον Εκείνος που θα
έρθει είναι άντρας, θα μπορεί να θεωρείται ο Υιός του Θεού ο μονογενής και ο εκπρόσωπος
του Θεού, ενώ υπάρχουν ακόμα κι εκείνοι που λένε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Ιεχωβά, ο
μοναδικός Του Υιός. Δεν είναι αυτή μια εξαιρετικά υπερφίαλη αντίληψη του ανθρώπου; Αν
δεν πραγματοποιούταν αυτό το στάδιο του έργου στην τελική εποχή, μια σκοτεινή σκιά θα
κάλυπτε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όσον αφορά στον Θεό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο
άντρας θα θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τη γυναίκα, οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν
ποτέ να έχουν το κεφάλι ψηλά, κι έτσι, ούτε μία γυναίκα δεν θα μπορούσε να σωθεί. Οι
άνθρωποι πιστεύουν πάντοτε ότι ο Θεός είναι άντρας και, επιπλέον, ότι εκείνος ανέκαθεν
απεχθανόταν τη γυναίκα και ότι δεν θα της έδινε τη σωτηρία. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν
θα ήταν αλήθεια ότι όλες οι γυναίκες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τον Ιεχωβά κι έχουν
επίσης διαφθαρεί, δεν θα είχαν ποτέ μια ευκαιρία να σωθούν; Τότε, δεν θα ήταν άσκοπο για
τον Ιεχωβά να δημιουργήσει τη γυναίκα, δηλαδή, να δημιουργήσει την Εύα; Η γυναίκα δεν θα
χανόταν για όλη την αιωνιότητα; Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να πραγματοποιηθεί το στάδιο
του έργου στις έσχατες ημέρες, προκειμένου να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα, όχι μόνο η
γυναίκα. Αν κάποιος πιστεύει ότι, αν ο Θεός ενσαρκωνόταν ως γυναίκα, αυτό θα συνέβαινε
αποκλειστικά προς χάριν της σωτηρίας των γυναικών, τότε ο άνθρωπος αυτός θα ήταν
πράγματι ανόητος!
Το έργο που γίνεται σήμερα έχει προαγάγει το έργο της Εποχής της Χάριτος. Αυτό
σημαίνει ότι το έργο που διεξαγόταν σύμφωνα με ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης των έξι
χιλιάδων ετών, έχει εξελιχθεί. Παρόλο που η Εποχή της Χάριτος έχει λάβει τέλος, το έργο του
Θεού έχει κάνει πρόοδο. Γιατί λέω και ξαναλέω ότι αυτό το στάδιο του έργου οικοδομείται
επάνω στην Εποχή της Χάριτος και στην Εποχή του Νόμου; Αυτό σημαίνει ότι το έργο της
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σήμερον ημέρας αποτελεί συνέχεια του έργου που έγινε κατά την Εποχή της Χάριτος και μια
εξέλιξη του έργου που έγινε κατά την Εποχή του Νόμου. Τα τρία στάδια είναι αλληλένδετα
μεταξύ τους και κάθε κρίκος της αλυσίδας είναι στενά συνδεδεμένος με τον επόμενο. Γιατί
λέω, επίσης, ότι αυτό το στάδιο του έργου οικοδομείται επάνω σ’ εκείνο που πραγματοποίησε
ο Ιησούς; Αν υποθέσουμε ότι αυτό το στάδιο δεν είχε οικοδομηθεί επάνω στο έργο που
πραγματοποίησε ο Ιησούς, τότε θα έπρεπε να λάβει χώρα άλλη μία σταύρωση σε αυτό το
στάδιο, και το έργο της λύτρωσης που έγινε στο προηγούμενο στάδιο θα έπρεπε να γίνει ξανά
από την αρχή. Αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα. Έτσι, δεν είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί
πλήρως το έργο, αλλά ότι η εποχή έχει προχωρήσει και το επίπεδο του έργου έχει ανέβει
ακόμα πιο υψηλά από πριν. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτό το στάδιο του έργου οικοδομείται
επάνω στα θεμέλια που έθεσε η Εποχή του Νόμου και επάνω στην πέτρα του έργου του
Ιησού. Το έργο οικοδομείται στάδιο με στάδιο, και το παρόν στάδιο δεν αποτελεί ένα νέο
ξεκίνημα. Μόνο ο συνδυασμός και των τριών σταδίων του έργου μπορεί να θεωρηθεί ως το
σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων ετών. Το έργο σ’ αυτό το στάδιο έχει ως θεμέλιο το έργο
της Εποχής της Χάριτος. Αν αυτά τα δύο στάδια του έργου δεν σχετίζονται μεταξύ τους, τότε
γιατί δεν επαναλαμβάνεται η σταύρωση σ’ αυτό το στάδιο; Γιατί δεν σηκώνω τις αμαρτίες του
ανθρώπου, αλλά, αντ’ αυτού, έρχομαι για να κρίνω και να παιδεύσω απευθείας τον άνθρωπο;
Εάν το έργο Μου για την κρίση και την παίδευση του ανθρώπου και ο ερχομός Μου τώρα,
που δεν έγινε μέσω της σύλληψης του Αγίου Πνεύματος, δεν ακολουθούσε τη σταύρωση, δεν
θα είχα τα προσόντα να κρίνω και να παιδεύσω τον άνθρωπο. Ακριβώς επειδή είμαι ένα με
τον Ιησού, ήρθα απευθείας για να παιδεύσω και να κρίνω τον άνθρωπο. Το έργο σε αυτό το
στάδιο έχει οικοδομηθεί εξ ολοκλήρου επάνω στο έργο του προηγούμενου σταδίου. Γι’ αυτό,
μόνο ένα τέτοιου είδους έργο μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, βήμα-βήμα, στη σωτηρία. Ο
Ιησούς κι Εγώ προερχόμαστε από ένα Πνεύμα. Παρόλο που οι ενσαρκώσεις Μας δεν
σχετίζονται, το Πνεύμα Μας είναι ένα· παρόλο που το περιεχόμενο των όσων κάνουμε και το
έργο που αναλαμβάνουμε δεν είναι τα ίδια, Εμείς είμαστε όμοιοι κατ’ ουσίαν· οι ενσαρκώσεις
Μας έχουν διαφορετική μορφή, αλλά αυτό οφείλεται στην αλλαγή εποχής και στις
διαφορετικές ανάγκες του έργου Μας. Οι διακονίες Μας δεν μοιάζουν, οπότε το έργο που
επιτελούμε και η διάθεση που αποκαλύπτουμε στον άνθρωπο είναι επίσης διαφορετικά.
Αυτός είναι ο λόγος που αυτό που βλέπει και καταλαβαίνει τη σήμερον ημέρα ο άνθρωπος
είναι διαφορετικό από εκείνο του παρελθόντος. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή εποχής.
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Μολονότι Εκείνοι είναι διαφορετικού φύλου και η μορφή της ενσάρκωσής Τους δεν είναι η
ίδια, και παρόλο που δεν γεννήθηκαν μέσα στην ίδια οικογένεια, πόσο μάλλον κατά την ίδια
περίοδο, το Πνεύμα Τους εξακολουθεί να είναι ένα. Μολονότι οι ενσαρκώσεις Τους δεν έχουν
κοινό αίμα ούτε και οποιουδήποτε είδους συγγένεια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι Εκείνοι
αποτελούν ενσάρκωση του Θεού σε δύο διαφορετικές περιόδους. Το γεγονός ότι Εκείνοι είναι
ενσαρκώσεις του Θεού, αποτελεί αδιάψευστη αλήθεια, παρόλο που δεν έχουν την ίδια
γραμμή αίματος και δεν μιλάνε την ίδια ανθρώπινη γλώσσα (ο ένας ήταν άντρας που μιλούσε
τη γλώσσα των Ιουδαίων και ο άλλος γυναίκα που μιλάει αποκλειστικά κινεζικά). Γι’ αυτούς
τους λόγους έχουν ζήσει σε διαφορετικές χώρες για να κάνουν το έργο που επιβάλλεται να
κάνει ο καθένας, καθώς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Παρά το γεγονός ότι είναι
το ίδιο Πνεύμα και κατέχονται από την ίδια ουσία, οι ενσαρκώσεις Τους δεν μοιάζουν
καθόλου εξωτερικά. Το μόνο που έχουν ως κοινό είναι η ίδια ανθρώπινη φύση, όμως όσον
αφορά στην εξωτερική εμφάνιση των ενσαρκώσεών Τους και τις συνθήκες της γέννησής
Τους, δεν μοιάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στο έργο που
πραγματοποιούν αντιστοίχως, ούτε στη γνώση που έχει ο άνθρωπος για Εκείνους, επειδή, στο
κάτω-κάτω της γραφής, είναι το ίδιο Πνεύμα και κανείς δεν μπορεί να Τους χωρίσει. Παρόλο
που δεν είναι συγγενείς εξ αίματος, ολόκληρο το Είναι Τους βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
Πνεύματός Τους, το οποίο Τους αναθέτει διαφορετικό έργο σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους και τις ενσαρκώσεις Τους σε διαφορετικές γραμμές αίματος. Το Πνεύμα του
Ιεχωβά δεν είναι ο πατέρας του Πνεύματος του Ιησού, και το Πνεύμα του Ιησού δεν είναι ο
γιος του Πνεύματος του Ιεχωβά. Είναι ένα και το αυτό Πνεύμα. Όπως ακριβώς ο
ενσαρκωμένος Θεός του σήμερα και ο Ιησούς. Παρόλο που δεν είναι συγγενείς εξ αίματος,
Αυτοί είναι ένα. Αυτό ισχύει επειδή το Πνεύμα Τους είναι ένα. Ο Θεός μπορεί να κάνει το
έργο του ελέους και της στοργικότητας, όπως και αυτό της δίκαιης κρίσης και της παίδευσης
του ανθρώπου, καθώς και να εξαπολύει κατάρες στον άνθρωπο. Στο τέλος, μπορεί να κάνει το
έργο της καταστροφής του κόσμου και της τιμωρίας των αχρείων. Δεν τα κάνει όλα αυτά
μόνος Του; Δεν είναι αυτή η παντοδυναμία του Θεού; Εκείνος είχε την ικανότητα να
διακηρύξει νόμους για τον άνθρωπο και να του παραδώσει εντολές, ενώ είχε επίσης την
ικανότητα να οδηγήσει τους πρώτους Ισραηλίτες να ζήσουν τη ζωή τους στη γη και να τους
καθοδηγήσει στο πώς να οικοδομήσουν ναούς και βωμούς, διατηρώντας όλους τους
Ισραηλίτες υπό το κράτος Του. Βασιζόμενος στην εξουσία Του, έζησε επάνω στη γη μαζί με
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τους ανθρώπους του Ισραήλ επί δύο χιλιάδες χρόνια. Οι Ισραηλίτες δεν τολμούσαν να
επαναστατήσουν εναντίον Του, όλοι σέβονταν τον Ιεχωβά και τηρούσαν τις εντολές Του.
Αυτό ήταν το έργο που γινόταν με βάση την εξουσία και την παντοδυναμία Του. Τότε, κατά τη
διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο Ιησούς ήρθε για να λυτρώσει όλους τους έκπτωτους
ανθρώπους (κι όχι μόνο του Ισραηλίτες). Έδειχνε έλεος και στοργικότητα απέναντι στους
ανθρώπους. Ο Ιησούς, τον οποίο αντίκρισε ο άνθρωπος κατά την Εποχή της Χάριτος, ήταν
γεμάτος στοργικότητα και φερόταν στον άνθρωπο πάντοτε με αγάπη, καθότι είχε έρθει για να
σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Είχε την ικανότητα να συγχωρεί τις αμαρτίες των
ανθρώπων, μέχρι τη σταύρωσή Του, με την οποία λύτρωσε πλήρως την ανθρωπότητα από την
αμαρτία. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο Θεός παρουσιάστηκε στους ανθρώπους
δείχνοντας έλεος και στοργικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος προσφέρθηκε ως θυσία
εξιλέωσης των αμαρτιών για τον άνθρωπο και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων,
ώστε εκείνοι να μπορέσουν να συγχωρεθούν για πάντα. Ήταν ελεήμων, συμπονετικός,
υπομονετικός και στοργικός. Και όλοι εκείνοι που ακολουθούσαν τον Ιησού κατά την Εποχή
της Χάριτος προσπαθούσαν να είναι υπομονετικοί και στοργικοί απέναντι στα πάντα.
Υπέφεραν επί μακρόν και ποτέ δεν αντεπιτίθεντο, ακόμα και όταν τους χτυπούσαν, τους
καταριόνταν ή τους λιθοβολούσαν. Όμως, κατά το τελικό στάδιο, αυτό δεν μπορεί να
συμβαίνει πλέον. Το έργο του Ιησού και το έργο του Ιεχωβά δεν ήταν ακριβώς ίδια, παρόλο
που Εκείνοι είχαν το ίδιο Πνεύμα. Το έργο του Ιεχωβά δεν έφερε την εποχή στο τέλος της, μα
κατεύθυνε την εποχή, αναγγέλλοντας τη ζωή της ανθρωπότητας στη γη, και το σημερινό έργο
είναι η κατάκτηση εκείνων που ανήκουν στα έθνη των Εθνικών, οι οποίοι έχουν διαφθαρεί
βαθιά, και η καθοδήγηση όχι μόνο του εκλεκτού λαού του Θεού στην Κίνα, αλλά ολόκληρου
του σύμπαντος και όλης της ανθρωπότητας. Μπορεί να σου φαίνεται ότι αυτό το έργο
λαμβάνει χώρα μόνο στην Κίνα, όμως στην πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει να
επεκτείνεται στο εξωτερικό. Γιατί οι ξένοι αναζητούν, ξανά και ξανά, την αληθινή οδό; Αυτό
συμβαίνει επειδή το Πνεύμα κάνει ήδη έργο, και τα λόγια που εκφέρονται τώρα
απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους του σύμπαντος. Έτσι, το μισό έργο είναι ήδη σε
εξέλιξη. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, το Πνεύμα του Θεού έχει θέσει σε
εφαρμογή αυτό το σπουδαίο έργο, και έχει κάνει, επιπλέον, διαφορετικό έργο σε
διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικά έθνη. Οι άνθρωποι της κάθε εποχής βλέπουν μια
διαφορετική διάθεση του Θεού, η οποία αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο μέσα από το
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διαφορετικό έργο που Εκείνος πραγματοποιεί. Είναι Θεός, γεμάτος με έλεος και
στοργικότητα, προσφέρθηκε ως θυσία εξιλέωσης για τον άνθρωπο και είναι ο ποιμένας του
ανθρώπου, όμως είναι και η κρίση, η παίδευση και η κατάρα του ανθρώπου. Θα μπορούσε να
οδηγήσει τον άνθρωπο να ζήσει στη γη επί δύο χιλιάδες χρόνια, και θα μπορούσε, επίσης, να
λυτρώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα από την αμαρτία. Σήμερα, έχει επίσης την ικανότητα
να κατακτήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν Τον γνωρίζουν, και να τους βάλει όλους σε
στάση υποταγής υπό το κράτος Του, ώστε όλοι να παραδοθούν πλήρως σ’ Εκείνον. Στο τέλος,
θα ρίξει στην πυρά όλα εκείνα τα ακάθαρτα και άδικα μέσα στους ανθρώπους ανά το σύμπαν,
για να τους δείξει ότι δεν είναι μόνο ένας ελεήμων και στοργικός Θεός, όχι μόνο ένας Θεός
σοφίας και θαυμάτων, όχι μόνο ένας άγιος Θεός, αλλά, ακόμα περισσότερο, ένας Θεός που
κρίνει τους ανθρώπους. Για τους μοχθηρούς ανθρώπους, αποτελεί πυρά, κρίση και τιμωρία,
για εκείνους που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, αποτελεί βάσανο, εξευγενισμό και
δοκιμασία, καθώς επίσης παρηγοριά, θρέψη, παροχή λόγων, αντιμετώπιση και κλάδεμα. Και
για εκείνους που θα εξοντωθούν, αποτελεί τιμωρία και αντίποινα. Πες Μου, δεν είναι ο Θεός
παντοδύναμος; Είναι ικανός για όλα και για κάθε έργο, όχι απλώς για τη σταύρωση, όπως
φανταζόσουν. Τον έχεις πολύ χαμηλά τον Θεό! Πιστεύεις ότι το μόνο που Εκείνος μπορεί να
κάνει είναι να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα μέσα από τη σταύρωσή Του, κι αυτό είναι;
Μετά απ’ αυτό, θα Τον ακολουθήσεις στον ουρανό για να φας από τους καρπούς του δέντρου
της ζωής και να πιεις από τον ποταμό της ζωής… Θα μπορούσε να είναι τόσο απλό; Πες Μου,
τι έχεις επιτύχει; Έχεις τη ζωή του Ιησού; Όντως λυτρώθηκες από Εκείνον, όμως η σταύρωση
ήταν το έργο του ίδιου του Ιησού. Τι καθήκον έχεις εκτελέσει ως άνθρωπος; Δείχνεις μόνο
επιφανειακή ευσέβεια, αλλά δεν καταλαβαίνεις την οδό Του. Έτσι Τον εκδηλώνεις; Αν δεν
έχεις πετύχει τη ζωή του Θεού ή δεν έχεις δει σε όλο της το εύρος τη δίκαιη διάθεσή Του, τότε
δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι έχεις ζωή και δεν είσαι άξιος να περάσεις τις πύλες της
βασιλείας των ουρανών.
Ο Θεός δεν είναι μόνο Πνεύμα, αλλά μπορεί και να ενσαρκωθεί. Είναι, επιπλέον, ένα
ένδοξο σώμα. Ο Ιησούς, παρόλο που δεν Τον έχετε δει εσείς, είχε ως αυτόπτες μάρτυρες τους
Ισραηλίτες, δηλαδή τους Εβραίους εκείνου του καιρού. Στην αρχή είχε ένα σώμα από σάρκα
και οστά, όμως αφότου σταυρώθηκε, έγινε το σώμα της δόξας. Είναι το Πνεύμα που
περικλείει τα πάντα και μπορεί να πραγματοποιήσει έργο οπουδήποτε. Μπορεί να είναι
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Ιεχωβά, Ιησούς ή Μεσσίας. Στο τέλος, μπορεί να γίνει, επίσης, Παντοδύναμος Θεός. Είναι
δικαιοσύνη, κρίση και παίδευση, είναι κατάρα και οργή, αλλά είναι και έλεος και
στοργικότητα. Όλο το έργο που έχει πραγματοποιήσει μπορεί να Τον εκπροσωπεί. Τι είδους
Θεός λες ότι είναι; Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αν πραγματικά δεν μπορείς να το εξηγήσεις,
δεν θα πρέπει να βγάζεις συμπεράσματα για τον Θεό. Μην καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι ο
Θεός είναι πάντοτε ο Θεός του ελέους και της στοργικότητας, απλώς επειδή σε κάποιο στάδιο
έφερε εις πέρας το έργο της λύτρωσης. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο ένας
ελεήμων και στοργικός Θεός; Αν είναι απλώς ένας ελεήμων και στοργικός Θεός, γιατί να
οδηγήσει την εποχή στο τέλος της, κατά τις έσχατες ημέρες; Γιατί να στείλει τόσες συμφορές;
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις σκέψεις των ανθρώπων, ο Θεός θα πρέπει να είναι
ελεήμων και στοργικός μέχρι τέλους, έτσι ώστε να μπορέσει να σωθεί κάθε μέλος της
ανθρωπότητας. Γιατί, όμως, κατά τις έσχατες ημέρες, στέλνει τόσο μεγάλες συμφορές όπως
σεισμούς, λοιμούς και πείνα για να καταστρέψει αυτήν την κακή ανθρωπότητα που θεωρεί
εχθρό τον Θεό; Γιατί αφήνει τον άνθρωπο να υπομένει αυτές τις συμφορές; Όσον αφορά το τι
είδους Θεός είναι, κανένας από εσάς δεν τολμάει να πει και κανένας δεν μπορεί να το
εξηγήσει. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι Εκείνος είναι το Πνεύμα; Τολμάς να λες ότι Εκείνος
δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η ενσάρκωση του Ιησού; Και τολμάς να λες ότι είναι ένας θεός
που θα σταυρώνεται για πάντα για χάρη του ανθρώπου;

Υπάρχει η Αγία Τριάδα;
Αφού έγινε πραγματικότητα η αλήθεια της ενσάρκωσης του Ιησού, ο άνθρωπος πίστεψε
το εξής: δεν είναι μόνο ο Πατέρας στον ουρανό, αλλά και ο Υιός και, επίσης, το Άγιο Πνεύμα.
Αυτή είναι η συμβατική έννοια που διατηρεί ο άνθρωπος, ότι υπάρχει ένας τέτοιος Θεός στον
ουρανό: μια Αγία Τριάδα που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όλα σε ένα.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει αυτές τις αντιλήψεις: Ο Θεός είναι ένας Θεός, αλλά
αποτελείται από τρία μέρη —αυτά που όλοι όσοι έχουν βαθιά ριζωμένες συμβατικές έννοιες
θεωρούν ότι είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτά τα τρία μέρη που έγιναν
ένα αποτελούν το όλον του Θεού. Χωρίς τον Άγιο Πατέρα, ο Θεός δεν θα ήταν ολόκληρος.
Ομοίως, ο Θεός δεν θα ήταν ολόκληρος ούτε χωρίς τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα. Στις αντιλήψεις
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τους, πιστεύουν ότι μόνο ο Πατέρας ή μόνο ο Υιός δεν μπορούν να θεωρηθούν Θεός. Μόνο ο
Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μαζί, σαν σύνολο, μπορούν να θεωρηθούν Θεός. Τώρα,
όλοι οι θρησκευόμενοι πιστοί, ακόμα και κάθε ακόλουθος ανάμεσά σας, έχουν αυτήν την
πεποίθηση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει αν αυτή η πεποίθηση είναι σωστή, γιατί
πάντα σας καλύπτει ένα πέπλο σύγχυσης για τα θέματα του ιδίου του Θεού. Αν και αυτές είναι
έννοιες, δεν ξέρετε αν είναι σωστές ή λανθασμένες, γιατί έχετε μολυνθεί σοβαρά από
θρησκευτικές αντιλήψεις. Έχετε αποδεχθεί πολύ βαθιά αυτές τις συμβατικές έννοιες της
θρησκείας, και αυτό το δηλητήριο έχει εισχωρήσει πολύ βαθιά μέσα σας. Επομένως, και σε
αυτό το θέμα υποκύψατε σε αυτήν την ολέθρια επιρροή, γιατί η Τριάδα απλώς δεν υπάρχει.
Δηλαδή, η Αγία Τριάδα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος απλώς δεν υπάρχει.
Αυτές είναι όλες συμβατικές αντιλήψεις και απατηλές πεποιθήσεις του ανθρώπου. Κατά τη
διάρκεια πολλών αιώνων, ο άνθρωπος έχει πιστέψει σε αυτήν την Αγία Τριάδα, που
προκύπτει από κάποιες έννοιες στο μυαλό του ανθρώπου, που κατασκευάστηκε από τον
άνθρωπο και που μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν έχει δει. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών
ετών, υπήρξαν πολλοί αναλυτές της Βίβλου που έχουν εξηγήσει την «πραγματική έννοια» της
Αγίας Τριάδας, αλλά αυτές οι εξηγήσεις για τον τριαδικό Θεό ως τρία ξεχωριστά, ομοούσια
πρόσωπα δεν είναι σαφείς και ξεκάθαρες, και η «δομή» του Θεού προκαλεί σύγχυση σε όλους
τους ανθρώπους. Κανένας σπουδαίος άνθρωπος δεν ήταν ποτέ σε θέση να προσφέρει μια
λεπτομερή εξήγηση· οι περισσότερες εξηγήσεις γίνονται αποδεκτές στη θεωρία και όσον
αφορά τη συλλογιστική, αλλά ούτε ένας άνθρωπος δεν έχει απολύτως σαφή κατανόηση της
σημασίας τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η σπουδαία αυτή Τριάδα, στην οποία πιστεύει ο
άνθρωπος, απλώς δεν υπάρχει. Γιατί κανένας δεν έχει δει ποτέ την αληθινή όψη του Θεού,
ούτε έχει υπάρξει κανείς αρκετά τυχερός ώστε να ανέβει στην κατοικία του Θεού για
επίσκεψη και να εξετάσει ποια αντικείμενα υπάρχουν στον τόπο όπου βρίσκεται ο Θεός, να
προσδιορίσει ακριβώς πόσες δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια γενιές βρίσκονται
στον «οίκο του Θεού» ή να διερευνήσει πόσα μέρη συνθέτουν την έμφυτη δομή του Θεού.
Αυτό που πρέπει να εξεταστεί κυρίως είναι: η ηλικία του Πατέρα και του Υιού, καθώς και του
Αγίου Πνεύματος· η αντίστοιχη εμφάνιση κάθε προσώπου· πώς ακριβώς χωρίζονται και πώς
γίνονται ένα. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, ούτε ένας άνθρωπος δεν ήταν σε θέση να
προσδιορίσει την αλήθεια αυτών των θεμάτων. Όλοι απλώς εικάζουν, επειδή ούτε ένας
άνθρωπος δεν ανέβηκε ποτέ στον ουρανό για επίσκεψη και επέστρεψε με μια «ερευνητική
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έκθεση» για όλη την ανθρωπότητα, για να παρουσιάσει την αλήθεια του θέματος σε όλους
εκείνους τους ένθερμους και αφοσιωμένους πιστούς της θρησκείας που προβληματίζονται με
την Αγία Τριάδα. Φυσικά, η ευθύνη δεν μπορεί να επιρριφθεί στον άνθρωπο για το ότι
διαμόρφωσε τέτοιες αντιλήψεις, γιατί για ποιον λόγο ο Ιεχωβά, ο Πατέρας, δεν είχε τον Ιησού
τον Υιό να Τον συνοδεύει όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα; Εάν, στην αρχή, όλοι είχαν
χρησιμοποιήσει το όνομα του Ιεχωβά, θα ήταν καλύτερα. Αν πρέπει να επιρριφθεί κάπου η
ευθύνη, ας την επιρρίψουμε στο στιγμιαίο ολίσθημα του Ιεχωβά Θεού, ο οποίος δεν κάλεσε
κοντά Του τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα κατά τη στιγμή της δημιουργίας, αλλά, αντίθετα, έφερε
εις πέρας το έργο Του μόνος Του. Εάν όλοι είχαν δουλέψει ταυτόχρονα, τότε δεν θα είχαν
γίνει όλοι ένα; Εάν, από την αρχή μέχρι το τέλος, υπήρχε μόνο το όνομα Ιεχωβά και όχι το
όνομα του Ιησού από την Εποχή της Χάριτος, ή αν Εκείνος λεγόταν και τότε Ιεχωβά, τότε ο
Θεός δεν θα είχε αποφύγει τα δεινά αυτής της διαίρεσης από την ανθρωπότητα; Το βέβαιο
είναι ότι ο Ιεχωβά δεν μπορεί να κατηγορηθεί για όλα αυτά· αν πρέπει να επιρριφθεί ευθύνη,
ας επιρριφθεί στο Άγιο Πνεύμα, που για χιλιάδες χρόνια συνέχισε το έργο Του στο όνομα του
Ιεχωβά, του Ιησού και ακόμη και του Αγίου Πνεύματος, οδηγώντας σε σύγχυση και
μπερδεύοντας τον άνθρωπο, έτσι ώστε να μην μπορεί να γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο Θεός.
Εάν το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είχε δουλέψει χωρίς μορφή ή εικόνα και, επιπλέον, χωρίς ένα
όνομα όπως του Ιησού, και ο άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε να Το αγγίξει ούτε να Το δει, αλλά
μόνο ν’ ακούσει τους ήχους της βροντής, τότε αυτό το είδος έργου δεν θα ήταν περισσότερο
ωφέλιμο για την ανθρωπότητα; Τι μπορεί λοιπόν να γίνει τώρα; Οι αντιλήψεις του ανθρώπου
έχουν συσσωρευτεί, ψηλές σαν βουνό και πλατιές όσο η θάλασσα, σε βαθμό που ο Θεός
σήμερα δεν μπορεί πλέον να τις υπομείνει και τα έχει εντελώς χαμένα. Στο παρελθόν, όταν
ήταν μόνο ο Ιεχωβά, ο Ιησούς, και το Άγιο Πνεύμα μεταξύ των δύο Αυτών, ο άνθρωπος ήδη
δυσκολευόταν να το αντιμετωπίσει, και τώρα υπάρχει η προσθήκη του Παντοδύναμου, ο
οποίος λέγεται, μάλιστα, ότι είναι μέρος του Θεού. Ποιος ξέρει ποιος είναι Αυτός και με ποιο
πρόσωπο της Τριάδας έχει αναμειχθεί ή μέσα σε ποιο πρόσωπο έχει κρυφτεί, και για πόσα
χρόνια; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να το αντέξει αυτό; Η Αγία Τριάδα και μόνο αρκούσε για να
χρειαστεί ο άνθρωπος μια ολόκληρη ζωή για να Την εξηγήσει, αλλά τώρα προέκυψε «ένας
Θεός σε τέσσερα πρόσωπα». Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό; Μπορείς εσύ να το εξηγήσεις;
Αδελφοί και αδελφές! Πώς έχετε πιστέψει ως σήμερα σε έναν τέτοιο Θεό; Σας βγάζω το
καπέλο. Ήταν ήδη αρκετά δύσκολο να αντέξει κάποιος τον τριαδικό Θεό· πώς θα μπορούσατε
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να συνεχίσετε να έχετε μια τόσο ακλόνητη πίστη σε αυτόν τον έναν Θεό με τα τέσσερα
πρόσωπα; Έχετε παροτρυνθεί να βγείτε έξω, όμως αρνείστε. Είναι αδιανόητο! Μα τι είστε
εσείς! Ένα άτομο μπορεί πραγματικά να φτάσει να πιστεύει σε τέσσερις Θεούς και να μην το
θεωρεί σημαντικό· δεν είναι θαύμα αυτό; Απορώ που είστε σε θέση να κάνετε ένα τόσο
μεγάλο θαύμα! Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, στην πραγματικότητα, η Αγία Τριάδα δεν
υπάρχει πουθενά σε αυτό το σύμπαν. Ο Θεός δεν έχει Πατέρα ούτε Υιό, πόσο δε μάλλον,
επικρατεί η ιδέα ότι ο Πατέρας και ο Υιός χρησιμοποιούν από κοινού το Άγιο Πνεύμα ως
όργανο. Όλο αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη, και απλώς δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο!
Ωστόσο, ακόμη και μια τέτοια πλάνη έχει την προέλευσή της και δεν είναι εντελώς αβάσιμη,
επειδή ο νους σας δεν είναι τόσο απλός και οι σκέψεις σας δεν στερούνται λογικής. Αντίθετα,
είναι αρκετά κατάλληλες και ευφυείς, τόσο ώστε να είναι απόρθητες ακόμη και σε
οποιονδήποτε Σατανά. Είναι κρίμα που αυτές οι σκέψεις είναι όλες μια πλάνη και απλώς δεν
υπάρχουν! Δεν έχετε δει την πραγματική αλήθεια καθόλου· κάνετε απλώς εικασίες και
σχηματίζετε αντιλήψεις και, στη συνέχεια, τα πλέκετε όλα αυτά σε μια ιστορία για να
κερδίσετε με δόλο την εμπιστοσύνη των άλλων και να αποκτήσετε κυριαρχία πάνω σε
εκείνους τους πιο ανόητους ανθρώπους, τους χωρίς σύνεση ή λογική, έτσι ώστε να πιστέψουν
στις μεγάλες και φημισμένες «εξειδικευμένες διδασκαλίες σας». Είναι αυτή η αλήθεια; Είναι
αυτή η οδός ζωής που πρέπει να λάβει ο άνθρωπος; Είναι όλα ανοησίες! Δεν υπάρχει ούτε μία
λέξη σωστή! Κατά τη διάρκεια αυτών των πολλών χρόνων, ο Θεός έχει διαχωριστεί από εσάς
με αυτόν τον τρόπο, και χωρίζεται σε όλο και περισσότερα μέρη με κάθε γενιά, σε βαθμό που
ένας Θεός να έχει χωριστεί φανερά σε τρεις Θεούς. Και τώρα είναι απλώς αδύνατο για τον
άνθρωπο να επανενώσει τον Θεό ως μονάδα, γιατί Τον έχετε διαμοιράσει σε τόσα
κομματάκια! Αν δεν ήταν το έγκαιρο έργο Μου προτού να είναι πολύ αργά, ποιος ξέρει πόσο
καιρό θα συνεχίζατε έτσι ξεδιάντροπα! Συνεχίζοντας να χωρίζετε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο,
πώς μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο Θεός σας; Θα αναγνωρίζατε ακόμα τον Θεό; Θα Τον
δεχόσαστε και πάλι ως πρόγονό σας και θα επιστρέφατε σε Αυτόν; Αν είχα φτάσει αργότερα,
πιθανόν να είχατε στείλει τον «Πατέρα και τον Υιό», τον Ιεχωβά και τον Ιησού, πίσω στο
Ισραήλ και να ισχυριζόσασταν ότι εσείς οι ίδιοι είστε μέρος του Θεού. Ευτυχώς, είναι πια οι
έσχατες μέρες. Τελικά, η μέρα που περίμενα πολύ καιρό έχει φτάσει, και μόνο μετά την
πραγματοποίηση αυτού του σταδίου του έργου από το δικό Μου χέρι έχετε σταματήσει να
διασπάτε τον Θεό. Διαφορετικά, θα είχατε κλιμακώσει την κατάσταση, έχοντας ακόμη και τη
1444

σκέψη να προσκυνήσετε όλους τους Σατανάδες που υπάρχουν ανάμεσά σας. Αυτή είναι η
πονηριά σας! Το μέσον σας για να διασπάσετε τον Θεό! Θα συνεχίσετε να το κάνετε τώρα;
Επιτρέψτε Μου να σας ρωτήσω: Πόσοι Θεοί υπάρχουν; Ποιος Θεός θα σας φέρει σωτηρία;
Είναι ο πρώτος Θεός, ο δεύτερος ή ο τρίτος Εκείνος στον οποίο πάντα προσεύχεστε; Σε ποιον
από Αυτούς πιστεύετε πάντα; Είναι ο Πατέρας; Ή ο Υιός; Ή είναι το Πνεύμα; Πες μου ποιος
είναι αυτός στον οποίο πιστεύεις. Αν και με κάθε λέξη, λέτε ότι πιστεύετε στον Θεό, αυτό στο
οποίο πραγματικά πιστεύετε είναι το ίδιο το μυαλό σας! Απλώς δεν έχετε τον Θεό στην καρδιά
σας! Κι όμως, στο μυαλό σας υπάρχουν πολλές τέτοιες «Τριάδες!» Δεν συμφωνείτε;
Εάν τα τρία στάδια του έργου αξιολογούνται σύμφωνα με αυτήν την έννοια της Αγίας
Τριάδας, τότε πρέπει να υπάρχουν τρεις Θεοί, καθώς το έργο που εκτελείται από τον καθένα
δεν είναι το ίδιο. Εάν κάποιος από εσάς λέει ότι η Τριάδα πράγματι υπάρχει, τότε εξηγήστε τι
είναι ακριβώς αυτός ο Θεός σε τρία πρόσωπα. Τι είναι ο Άγιος Πατέρας; Τι είναι ο Υιός; Τι
είναι το Άγιο Πνεύμα; Είναι ο Ιεχωβά ο Άγιος Πατέρας; Είναι ο Ιησούς ο Υιός; Τότε τι γίνεται
με το Άγιο Πνεύμα; Δεν είναι ο Πατέρας Πνεύμα; Δεν είναι επίσης Πνεύμα η ουσία του Υιού;
Δεν ήταν το έργο του Ιησού έργο του Αγίου Πνεύματος; Δεν επιτελέστηκε το έργο του Ιεχωβά
τότε από ένα Πνεύμα το ίδιο με του Ιησού; Πόσα Πνεύματα μπορεί να έχει ο Θεός; Σύμφωνα
με τη δική σου εξήγηση, τα τρία πρόσωπα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
είναι ένα· αν ισχύει αυτό, υπάρχουν τρία Πνεύματα, αλλά για να υπάρχουν τρία Πνεύματα,
σημαίνει ότι υπάρχουν επίσης τρεις Θεοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας αληθινός Θεός·
πώς μπορεί αυτό το είδος Θεού να έχει ακόμα την εγγενή ουσία του Θεού; Εάν αποδέχεσαι ότι
υπάρχει μόνο ένας Θεός, τότε πώς μπορεί να έχει έναν υιό και να είναι πατέρας; Δεν είναι όλα
αυτά απλώς οι αντιλήψεις σου; Υπάρχει μόνο ένας Θεός, μόνο ένα πρόσωπο σε αυτόν τον Θεό
και μόνο ένα Πνεύμα του Θεού, όπως γράφεται στη Βίβλο ότι «υπάρχει μόνο ένα Άγιο
Πνεύμα και μόνο ένας Θεός». Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ο Πατέρας και ο Υιός για τον
οποίο μιλάς, υπάρχει τελικά μόνο ένας Θεός, και η ουσία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος στην οποία πιστεύετε, είναι η ουσία του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, ο Θεός
είναι Πνεύμα, αλλά είναι ικανός να ενσαρκώνεται και να ζει μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και
να βρίσκεται πάνω από όλα. Το Πνεύμα Του περιλαμβάνει τα πάντα και είναι πανταχού
παρόν. Εκείνος μπορεί ταυτόχρονα να είναι ενσαρκωμένος και να είναι εντός και υπεράνω
όλου του σύμπαντος. Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι λένε ότι ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός
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Θεός, τότε υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος δεν διαιρείται κατά βούληση από κανέναν! Ο Θεός
είναι μόνο ένα Πνεύμα και μόνο ένα πρόσωπο· και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αν είναι
όπως εσύ ισχυρίζεσαι —ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα— τότε δεν είναι τρεις Θεοί; Το
Άγιο Πνεύμα είναι ένα ζήτημα, ο Υιός άλλο και ο Πατέρας ακόμα ένα. Η υπόστασή Τους είναι
διαφορετική και η ουσία Τους είναι διαφορετική, επομένως πώς μπορεί το καθένα να είναι
μέρος ενός μόνο Θεού; Το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα. Αυτό είναι εύκολο για τον άνθρωπο να
το καταλάβει. Αν ναι, τότε ο Πατέρας είναι ακόμα περισσότερο Πνεύμα. Ποτέ δεν κατέβηκε
στη γη και ποτέ δεν ενσαρκώθηκε. Αυτός είναι ο Ιεχωβά Θεός στην καρδιά του ανθρώπου και
είναι σίγουρα και Πνεύμα. Τότε ποια είναι η σχέση Του με το Άγιο Πνεύμα; Είναι η σχέση
μεταξύ Πατέρα και Υιού; Ή μήπως είναι η σχέση μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και του
Πνεύματος του Πατέρα; Είναι ίδια η ουσία του κάθε Πνεύματος; Ή είναι το Άγιο Πνεύμα ένα
όργανο του Πατέρα; Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό; Και τότε ποια είναι η σχέση μεταξύ του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος; Είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο Πνεύματα ή η σχέση μεταξύ
ενός ανθρώπου και ενός Πνεύματος; Αυτά είναι όλα θέματα που δεν έχουν καμία εξήγηση! Αν
είναι όλοι ένα Πνεύμα, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος για τρία πρόσωπα, επειδή
κατέχονται από ένα και μόνο Πνεύμα. Αν ήταν διακριτά πρόσωπα, τότε τα Πνεύματά Τους θα
διέφεραν σε δύναμη και απλώς δεν θα μπορούσαν να είναι ένα μόνο Πνεύμα. Αυτή η έννοια
του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι άκρως παράλογη! Αυτό τέμνει τον Θεό
και Τον χωρίζει σε τρία πρόσωπα, καθένα με υπόσταση και Πνεύμα· τότε πώς μπορεί Εκείνος
να εξακολουθήσει να είναι ένα μόνο Πνεύμα και ένας Θεός; Πείτε Μου, οι ουρανοί και η γη
και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά δημιουργήθηκαν από τον Πατέρα, τον Υιό ή το Άγιο
Πνεύμα; Κάποιοι λένε ότι τα δημιούργησαν όλοι μαζί. Τότε ποιος λύτρωσε την ανθρωπότητα;
Ήταν το Άγιο Πνεύμα, ο Υιός ή ο Πατέρας; Κάποιοι λένε ότι ήταν ο Υιός εκείνος ο οποίος
λύτρωσε την ανθρωπότητα. Τότε ποιος είναι ο Υιός στην ουσία; Δεν είναι η ενσάρκωση του
Πνεύματος του Θεού; Η ενσάρκωση αποκαλεί τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, από την οπτική
ενός δημιουργημένου ανθρώπου. Δεν γνωρίζεις ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από τη σύλληψη μέσω
του Αγίου Πνεύματος; Μέσα Του ενυπάρχει το Άγιο Πνεύμα· ό,τι κι αν λες, είναι ακόμα ένα
με τον Θεό στον ουρανό, επειδή είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Αυτή η ιδέα του
Υιού είναι απλά αναληθής. Μόνο ένα Πνεύμα εκτελεί όλο το έργο· μόνο ο ίδιος ο Θεός,
δηλαδή το Πνεύμα του Θεού, εκτελεί το έργο Του. Ποιος είναι το Πνεύμα του Θεού; Δεν είναι
το Άγιο Πνεύμα; Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται στον Ιησού; Εάν το έργο δεν είχε
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πραγματοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα (δηλαδή, από το Πνεύμα του Θεού), τότε θα μπορούσε
το έργο Του να εκπροσωπεί τον ίδιο τον Θεό; Όταν ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον ουρανό
Πατέρα καθώς προσευχόταν, αυτό έγινε μόνο διαμέσου της οπτικής ενός δημιουργημένου
ανθρώπου, μόνο επειδή το Πνεύμα του Θεού είχε φορέσει μια συνηθισμένη και κανονική
σάρκα και είχε το εξωτερικό κάλυμμα ενός δημιουργημένου όντος. Ακόμη κι αν μέσα Του
υπήρχε το Πνεύμα του Θεού, η εξωτερική Του εμφάνιση εξακολουθούσε να είναι αυτή ενός
κανονικού ανθρώπου· με άλλα λόγια, είχε γίνει ο «Υιός του ανθρώπου» για τον οποίο
μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ιησού. Δεδομένου ότι
ονομάζεται Υιός του ανθρώπου, είναι άνθρωπος (άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει
κάποιος με το εξωτερικό περίβλημα ενός ανθρώπου) που γεννιέται σε μια κανονική
οικογένεια συνηθισμένων ανθρώπων. Επομένως, το ότι ο Ιησούς αποκάλεσε τον Θεό στον
ουρανό Πατέρα, ήταν το ίδιο με το πώς κι εσείς αρχικά Τον αποκαλέσατε Πατέρα· το έκανε
από την οπτική ενός δημιουργημένου ανθρώπου. Θυμάστε ακόμα την Προσευχή του Κυρίου
που σας δίδαξε ο Ιησούς να απομνημονεύσετε; «Πάτερ ημών…» Ζήτησε από όλους τους
ανθρώπους να αποκαλέσουν τον Θεό στον ουρανό Πατέρα. Και εφόσον Τον αποκάλεσε και ο
ίδιος Πατέρα, το έπραξε από την οπτική ενός ατόμου που βρίσκεται σε ισότιμη βάση με όλους
εσάς· δεδομένου ότι αποκαλέσατε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς
θεωρούσε τον εαυτό Του ισότιμο με εσάς και έναν άνθρωπο επί της γης που επέλεξε ο Θεός
(δηλαδή, ο Υιός του Θεού). Αν αποκαλείτε τον Θεό «Πατέρα», δεν είναι γιατί είστε ένα
δημιουργημένο ον; Όσο μεγάλη κι αν είναι η εξουσία του Ιησού στη γη, πριν από τη
σταύρωση ήταν απλώς Υιός του ανθρώπου, κυβερνούμενος από το Άγιο Πνεύμα (δηλαδή, από
τον Θεό) και ένα από τα δημιουργημένα όντα της γης, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη το
έργο Του. Επομένως, το ότι αποκαλούσε τον Θεό στον ουρανό Πατέρα, έδειχνε απλώς την
ταπεινοφροσύνη και την υπακοή Του. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στον Θεό (δηλαδή,
στο Πνεύμα στον ουρανό), όμως, δεν αποδεικνύει ότι είναι ο Υιός του Πνεύματος του Θεού
στον ουρανό. Αντιθέτως, δείχνει απλώς ότι η άποψή Του είναι διαφορετική, όχι ότι είναι
διαφορετικό πρόσωπο. Η ύπαρξη διακριτών προσώπων είναι μια πλάνη! Πριν από τη
σταύρωσή Του, ο Ιησούς ήταν Υιός του ανθρώπου που δεσμευόταν από τους περιορισμούς της
σάρκας και δεν κατείχε πλήρως την εξουσία του Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο μπορούσε να αναζητήσει το θέλημα του Θεού Πατέρα μόνο μέσα από την οπτική ενός
δημιουργημένου όντος. Είναι όπως ο ίδιος προσευχήθηκε τρεις φορές στη Γεθσημανή: «Πλην
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ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ». Πριν βρεθεί στον σταυρό, ήταν μόνο ο Βασιλιάς των Εβραίων.
Ήταν ο Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, και όχι ένα σώμα δόξας. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο, από την άποψη ενός δημιουργημένου όντος, απεκάλεσε τον Θεό Πατέρα. Τώρα, δεν
μπορείς βέβαια να ισχυριστείς ότι όλοι όσοι αποκαλούν τον Θεό Πατέρα είναι ο Υιός. Εάν
συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα είχατε γίνει όλοι ο Υιός όταν σας δίδαξε ο Ιησούς την Προσευχή
του Κυρίου; Εάν δεν είστε ακόμα πεπεισμένοι, τότε πείτε Μου, ποιος είναι αυτός που
αποκαλείτε Πατέρα; Αν μιλάτε για τον Ιησού, τότε ποιος είναι για εσάς ο Πατέρας του Ιησού;
Αφού έφυγε ο Ιησούς, αυτή η ιδέα του Πατέρα και του Υιού δεν υπήρχε πλέον. Αυτή η ιδέα
ήταν κατάλληλη μόνο για τα χρόνια που ενσαρκώθηκε ο Ιησούς· υπό οποιεσδήποτε άλλες
συνθήκες, όταν αποκαλείτε τον Θεό Πατέρα, η σχέση είναι η σχέση μεταξύ του Κυρίου της
δημιουργίας και ενός δημιουργημένου όντος. Δεν υπάρχει εποχή όπου να μπορεί να σταθεί
αυτή η ιδέα της Αγίας Τριάδας του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος· είναι μια
πλάνη που σπάνια βλέπεις στη διάρκεια των αιώνων, και δεν υπάρχει!
Αυτό μπορεί να φέρει στον νου, για τους περισσότερους ανθρώπους, τα λόγια του Θεού
από τη Γένεση: «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών». Δεδομένου
ότι ο Θεός λέει ας «κάμωμεν» τον άνθρωπο κατ’ εικόνα «ημών», τότε το «κάμωμεν»
υποδηλώνει δύο ή περισσότερους· αφού δήλωσε «κάμωμεν», τότε δεν υπάρχει μόνο ένας
Θεός. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται με την αφηρημένη έννοια των
διακριτών προσώπων, και από αυτά τα λόγια προέκυψε η ιδέα του Πατέρα, του Υιού και του
Αγίου Πνεύματος. Πώς μοιάζει τότε ο Πατέρας; Πώς μοιάζει ο Υιός; Και πώς μοιάζει το Άγιο
Πνεύμα; Θα μπορούσε μήπως η ανθρωπότητα του σήμερα να έχει δημιουργηθεί κατ’ εικόνα
ενός ενωμένου από τρεις; Τότε, είναι η εικόνα του ανθρώπου όπως αυτή του Πατέρα, του
Υιού ή του Αγίου Πνεύματος; Με ποιο από τα πρόσωπα του Θεού μοιάζει ο άνθρωπος ως
εικόνα; Αυτή η ιδέα του ανθρώπου είναι απλώς λανθασμένη και ανόητη! Μπορεί μόνο να
χωρίσει έναν Θεό σε διαφορετικούς Θεούς. Την εποχή που ο Μωυσής έγραψε τη Γένεση, ήταν
μετά τη δημιουργία της ανθρωπότητας που ακολούθησε τη δημιουργία του κόσμου. Στην
αρχή, όταν ξεκίνησε ο κόσμος, ο Μωυσής δεν υπήρχε. Και δεν ήταν παρά πολύ αργότερα που
ο Μωυσής έγραψε τη Βίβλο· επομένως, πώς θα μπορούσε ποτέ να γνωρίζει τι είχε πει ο Θεός
στον ουρανό; Δεν είχε καμία ιδέα για το πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Στην Παλαιά
Διαθήκη της Βίβλου, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο
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Πνεύμα, παρά μόνο στον αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά, που εκτελεί το έργο Του στο Ισραήλ. Στο
πέρασμα των αιώνων αποκαλείται με διαφορετικά ονόματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να
αποδείξει ότι κάθε όνομα αναφέρεται σε διαφορετικό πρόσωπο. Αν συνέβαινε αυτό, τότε δεν
θα υπήρχαν αμέτρητα πρόσωπα στον Θεό; Αυτό που γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι το
έργο του Ιεχωβά, ένα στάδιο του έργου του ιδίου του Θεού προς έναρξη στην Εποχή του
Νόμου. Ήταν το έργο του Θεού, όπου, όπως μίλησε, έγινε, και όπως διέταξε, στάθηκε.
Ουδέποτε είπε ο Ιεχωβά ότι ο ίδιος ήταν ο Πατέρας που ήρθε να επιτελέσει έργο, ούτε και
προφήτευσε ποτέ ότι έρχεται ο Υιός για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Όταν ήρθε ο καιρός
του Ιησού, ειπώθηκε μόνο ότι ο Θεός είχε ενσαρκωθεί για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα,
όχι ότι είχε έρθει ο Υιός. Επειδή οι εποχές δεν είναι ίδιες και το έργο του ίδιου του Θεού
διαφέρει κι αυτό, πρέπει να εκτελέσει το έργο Του μέσα σε διαφορετικά βασίλεια. Με αυτόν
τον τρόπο, η ταυτότητα που αντιπροσωπεύει επίσης διαφέρει. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο
Ιεχωβά είναι ο Πατέρας του Ιησού, αλλά, στην πραγματικότητα, αυτό δεν αναγνωρίστηκε
από τον Ιησού, ο οποίος είπε: «Ποτέ δεν διακριθήκαμε ξέχωρα ως Πατέρας και Υιός. Εγώ και
ο Πατέρας στον ουρανό είμαστε ένα. Ο Πατέρας είναι μέσα Μου και Εγώ είμαι μέσα στον
Πατέρα· όταν ο άνθρωπος βλέπει τον Υιό, βλέπει τον ουράνιο Πατέρα». Όταν όλα έχουν
ειπωθεί, είτε είναι ο Πατέρας είτε ο Υιός, είναι ένα Πνεύμα, που δεν χωρίζεται σε ξεχωριστά
πρόσωπα. Μόλις ο άνθρωπος επιχειρήσει να δώσει μια εξήγηση, τα πράγματα περιπλέκονται
με την ιδέα των διακριτών προσώπων, καθώς και με τη σχέση μεταξύ Πατέρα, Υιού και
Πνεύματος. Όταν ο άνθρωπος μιλάει για ξεχωριστά πρόσωπα, αυτό δεν υλοποιεί τον Θεό; Ο
άνθρωπος κατατάσσει ακόμη και τα πρόσωπα ως πρώτο, δεύτερο και τρίτο· αυτά είναι όλα
αντιλήψεις του ανθρώπου, ανάξια αναφοράς και τελείως μη ρεαλιστικά! Εάν τον ρωτούσες:
«Πόσοι Θεοί υπάρχουν;» θα έλεγε ότι ο Θεός είναι η Αγία Τριάδα του Πατέρα, του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος: ο ένας αληθινός Θεός. Εάν ρωτούσες ξανά: «Ποιος είναι ο Πατέρας;»
θα έλεγε: «Ο Πατέρας είναι το Πνεύμα του Θεού στον ουρανό. Είναι υπεύθυνος για τα πάντα,
και είναι ο Κυρίαρχος του ουρανού». «Τότε, είναι ο Ιεχωβά το Πνεύμα;» Θα έλεγε: «Ναι!»
Αν, τότε, τον ρωτούσες: «Ποιος είναι ο Υιός;» θα απαντούσε ότι ο Ιησούς είναι, φυσικά, ο
Υιός. «Τότε ποια είναι η ιστορία του Ιησού; Από πού προήλθε;» Θα έλεγε: «Ο Ιησούς
γεννήθηκε από τη Μαρία μέσω της σύλληψης του Αγίου Πνεύματος». Δεν περιλαμβάνει
λοιπόν η ουσία Του και το Πνεύμα; Δεν είναι το έργο Του επίσης αντιπροσωπευτικό του Αγίου
Πνεύματος; Ο Ιεχωβά είναι το Πνεύμα και το ίδιο ισχύει και για την ουσία του Ιησού. Τώρα,
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στις έσχατες ημέρες, είναι περιττό να πούμε ότι εξακολουθεί να είναι το Πνεύμα επί το έργον·
πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά πρόσωπα; Δεν είναι απλώς το Πνεύμα του Θεού που
εκτελεί το έργο του Πνεύματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες; Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει
διάκριση ανάμεσα στα πρόσωπα. Ο Ιησούς συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και,
αναμφισβήτητα, το έργο Του ήταν ακριβώς αυτό του Αγίου Πνεύματος. Στο πρώτο στάδιο του
έργου που πραγματοποίησε ο Ιεχωβά, ούτε ενσαρκώθηκε, ούτε εμφανίστηκε στον άνθρωπο.
Έτσι, ο άνθρωπος δεν είδε ποτέ την εμφάνισή Του. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος και
πόσο υψηλός ήταν, ήταν ακόμα το Πνεύμα, ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε για πρώτη φορά
τον άνθρωπο. Δηλαδή, ήταν το Πνεύμα του Θεού. Όταν μίλησε στον άνθρωπο από τα
σύννεφα, ήταν απλώς ένα Πνεύμα. Δεν υπήρξε κανένας μάρτυρας της εμφάνισής Του· μόνο
στην Εποχή της Χάριτος, όταν το Πνεύμα του Θεού απέκτησε σάρκα και ενσαρκώθηκε στην
Ιουδαία, ο άνθρωπος είδε για πρώτη φορά την εικόνα της ενσάρκωσής Του ως Εβραίο. Δεν
μπορούσε να γίνει αντιληπτή η αίσθηση του Ιεχωβά. Εντούτοις, συνελήφθη από το Άγιο
Πνεύμα, δηλαδή, από το Πνεύμα του ίδιου του Ιεχωβά, και ο Ιησούς και πάλι γεννήθηκε ως η
ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Αυτό που είδε πρώτα ο άνθρωπος ήταν το Άγιο Πνεύμα
να κατεβαίνει σαν περιστέρι στον Ιησού· δεν ήταν το αποκλειστικό Πνεύμα του Ιησού, αλλά
το Άγιο Πνεύμα. Τότε, μπορεί το Πνεύμα του Ιησού να διαχωριστεί από το Άγιο Πνεύμα; Εάν
ο Ιησούς είναι ο Ιησούς, ο Υιός, και το Άγιο Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα, τότε πώς θα
μπορούσαν να είναι ένα; Το έργο δεν θα μπορούσε να επιτελεστεί αν ίσχυε αυτό. Το Πνεύμα
μέσα στον Ιησού, το Πνεύμα στον ουρανό και το Πνεύμα του Ιεχωβά είναι όλα ένα. Μπορεί
να λέγεται Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, το επτάκις ισχυρό Πνεύμα του Θεού και το
Πνεύμα που περιλαμβάνει τα πάντα. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να επιτελέσει πολύ έργο.
Είναι ικανό να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον καταστρέψει πλημμυρίζοντας τη γη.
Μπορεί να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα και, επιπλέον, να κατακτήσει και να καταστρέψει
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλο αυτό το έργο εκτελείται από τον ίδιο τον Θεό και δεν θα
μπορούσε να είχε γίνει από κανένα από τα άλλα πρόσωπα του Θεού στη θέση Του. Το Πνεύμα
Του μπορεί να αποκαλείται Ιεχωβά και Ιησούς, καθώς και Παντοδύναμος. Είναι ο Κύριος και
ο Χριστός. Μπορεί επίσης να γίνει ο Υιός του ανθρώπου. Είναι στον ουρανό και, επίσης, στη
γη. Είναι ψηλά πάνω από τα σύμπαντα και ανάμεσα στο πλήθος. Είναι ο μόνος Κυρίαρχος
των ουρανών και της γης! Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, αυτό το έργο έχει
πραγματωθεί από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού. Είτε πρόκειται για το έργο στους ουρανούς
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είτε στη σάρκα, όλο διενεργείται μέσα από το δικό του Πνεύμα. Όλα τα πλάσματα, είτε στον
ουρανό είτε στη γη, βρίσκονται στην παλάμη του παντοδύναμου χεριού Του· όλα αυτά είναι
το έργο του ίδιου του Θεού και δεν μπορούν να γίνουν από κανέναν άλλο στη θέση Του. Στους
ουρανούς, είναι το Πνεύμα, αλλά και ο ίδιος ο Θεός· ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι σάρκα,
αλλά παραμένει ο ίδιος ο Θεός. Αν και μπορεί να αποκαλείται με εκατοντάδες χιλιάδες
ονόματα, είναι ακόμα ο ίδιος, και όλο το έργο είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματός Του. Η
λύτρωση όλης της ανθρωπότητας μέσω της σταύρωσής Του ήταν το άμεσο έργο του
Πνεύματός Του, και έτσι είναι και η διακήρυξη σε όλα τα έθνη και σε όλες τις χώρες κατά τις
έσχατες ημέρες. Ο Θεός μπορεί αδιαλείπτως να ονομάζεται μόνο ο παντοδύναμος και ο ένας
αληθινός Θεός, ο ίδιος ο Θεός που περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά
πρόσωπα, πολύ λιγότερο δε, αυτή η ιδέα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Υπάρχει μόνο ένας Θεός στον ουρανό και στη γη!
Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού εκτείνεται σε έξι χιλιάδες χρόνια και διαιρείται σε τρεις
εποχές με βάση τις διαφορές στο έργο Του: Η πρώτη εποχή είναι η Εποχή του Νόμου της
Παλαιάς Διαθήκης· η δεύτερη είναι η Εποχή της Χάριτος· και η τρίτη είναι αυτή που ανήκει
στις έσχατες ημέρες —η Εποχή της Βασιλείας. Σε κάθε εποχή εκπροσωπείται μια διαφορετική
ταυτότητα. Αυτό συμβαίνει μόνο λόγω της διαφοράς στο έργο, δηλαδή των απαιτήσεων του
έργου. Το πρώτο στάδιο του έργου κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου
πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ και το δεύτερο στάδιο της ολοκλήρωσης του έργου της
λύτρωσης πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία. Για το έργο της λύτρωσης, ο Ιησούς γεννήθηκε
από τη σύλληψη μέσω του Αγίου Πνεύματος και ως ο μόνος Υιός. Όλα αυτά οφείλονται στις
απαιτήσεις του έργου. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επιθυμεί να επεκτείνει το έργο Του στα
έθνη των Εθνικών και να κατακτήσει τους ανθρώπους εκεί, έτσι ώστε το όνομά Του να είναι
μεγάλο ανάμεσά τους. Θέλει να καθοδηγήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει και να εισέλθει σε
όλη την αλήθεια. Όλο αυτό το έργο εκτελείται από ένα Πνεύμα. Αν και μπορεί να το πράξει
από διαφορετικές θέσεις, η φύση και οι αρχές του έργου παραμένουν οι ίδιες. Μόλις
παρατηρήσεις τις αρχές και τη φύση του έργου που έχουν πραγματοποιήσει, τότε θα ξέρεις
ότι όλα έχουν γίνει από ένα Πνεύμα. Κάποιοι, όμως, μπορεί ακόμα να πουν: «Ο Πατέρας είναι
ο Πατέρας· ο Υιός είναι ο Υιός· το Άγιο Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα και, τελικά, θα γίνουν
ένα». Τότε πώς θα μπορούσες να τους συνενώσεις σε ένα; Πώς μπορούν να γίνουν ένα ο
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Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα; Αν ήταν εγγενώς δύο, τότε ανεξάρτητα από το πώς θα
συνενωθούν, δεν θα παραμείνουν δύο μέρη; Όταν λες να Τους κάνεις ένα, δεν σημαίνει
απλώς να ενώσεις δύο ξεχωριστά μέρη για να φτιάξεις μια ολότητα; Αλλά δεν ήταν δύο μέρη
πριν γίνουν ολότητα; Κάθε Πνεύμα έχει μια ξεχωριστή ουσία, και δύο Πνεύματα δεν μπορούν
να ενωθούν σε ένα μόνο. Το Πνεύμα δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο και δεν μοιάζει με τίποτε
άλλο στον υλικό κόσμο. Όπως το βλέπουν οι άνθρωποι, ο Πατέρας είναι ένα Πνεύμα, ο Υιός
άλλο και το Άγιο Πνεύμα άλλο ένα· τότε τα τρία Πνεύματα αναμιγνύονται σαν τρία ποτήρια
νερό σε ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι δεν γίνονται τότε τα τρία ένα; Αυτή είναι απλά μια
λανθασμένη εξήγηση! Αυτό δεν αποτελεί διαίρεση του Θεού; Πώς μπορούν να γίνουν ένα ο
Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα; Δεν είναι τρία μέρη, το καθένα από διαφορετική φύση;
Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που ισχυρίζονται: «Δεν είπε ο Θεός κατηγορηματικά ότι ο Ιησούς
ήταν ο αγαπημένος του Υιός;» Ο Ιησούς είναι ο αγαπημένος Υιός του Θεού, με τον οποίο είναι
πολύ ευχαριστημένος —αυτό σίγουρα ειπώθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός ήταν ο Θεός που
γινόταν μάρτυρας του εαυτού Του, απλώς από μια διαφορετική οπτική, εκείνη του Πνεύματος
στον ουρανό που γίνεται μάρτυρας της δικής Του ενσάρκωσης. Ο Ιησούς είναι η ενσάρκωσή
Του, και όχι ο Υιός Του στον ουρανό. Καταλαβαίνεις; Μήπως τα λόγια του Ιησού: «Εγώ είμαι
μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα Μου» δείχνουν ότι Αυτοί είναι ένα Πνεύμα; Και
δεν είναι εξαιτίας της ενσάρκωσης ότι χωρίστηκαν μεταξύ του ουρανού και της γης; Στην
πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι ένα· όπως και να ’χει, είναι απλώς ο Θεός που γίνεται
μάρτυρας του εαυτού Του. Λόγω της αλλαγής των εποχών, των απαιτήσεων του έργου και των
διαφορετικών σταδίων του σχεδίου διαχείρισής Του, το όνομα με το οποίο Τον αποκαλεί ο
άνθρωπος διαφέρει κι αυτό. Όταν ήρθε να φέρει εις πέρας το πρώτο στάδιο του έργου,
μπορούσε μόνο να ονομάζεται Ιεχωβά, ο ποιμένας των Ισραηλιτών. Στο δεύτερο στάδιο, ο
ενσαρκωμένος Θεός μπορούσε να ονομάζεται μόνο Κύριος και Χριστός. Αλλά εκείνη την
εποχή, το Πνεύμα στον ουρανό δήλωσε μόνο ότι ήταν ο αγαπημένος Υιός του Θεού και δεν
έκανε καμία αναφορά στο ότι ήταν ο μόνος Υιός του Θεού. Αυτό απλώς δεν συνέβη. Πώς θα
μπορούσε ο Θεός να έχει ένα μοναχοπαίδι; Τότε ο Θεός δεν θα γινόταν άνθρωπος; Επειδή
ήταν η ενσάρκωση, ονομάστηκε ο αγαπημένος Υιός του Θεού και, από αυτό, προήλθε η σχέση
μεταξύ Πατέρα και Υιού. Ήταν απλώς λόγω του διαχωρισμού μεταξύ ουρανού και γης. Ο
Ιησούς προσευχήθηκε όντας ενσαρκωμένος. Δεδομένου ότι είχε ενδυθεί μια σάρκα τέτοιας
κανονικής ανθρώπινης φύσης, από την οπτική της σάρκας είπε: «Το εξωτερικό Μου κέλυφος
1452

είναι αυτό ενός δημιουργημένου όντος. Αφού έβαλα μια σάρκα για να έρθω σε αυτήν τη γη,
είμαι τώρα πολύ μακριά από τον ουρανό». Για τον λόγο αυτόν, μπορούσε να προσευχηθεί
στον Θεό Πατέρα μόνο από την οπτική της σάρκας. Αυτό ήταν το καθήκον Του και αυτό με το
οποίο έπρεπε να εξοπλιστεί το ενσαρκωμένο Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι δεν
είναι ο Θεός απλώς επειδή προσεύχεται στον Πατέρα από την οπτική της σάρκας. Αν και
ονομάζεται ο αγαπημένος Υιός του Θεού, είναι ακόμα ο ίδιος ο Θεός, γιατί δεν είναι παρά η
ενσάρκωση του Πνεύματος, και η ουσία Του είναι ακόμα το Πνεύμα. Όπως το βλέπουν οι
άνθρωποι, αναρωτιούνται γιατί προσεύχεται εάν είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό συμβαίνει επειδή
είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Θεός που ζει μέσα στη σάρκα, και όχι το Πνεύμα στον ουρανό.
Όπως το βλέπει ο άνθρωπος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι όλοι ο Θεός. Μόνο
οι τρεις που αποτελούν το ένα μπορούν να θεωρηθούν ο ένας αληθινός Θεός και, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η δύναμή Του είναι εξαιρετικά μεγάλη. Υπάρχουν ακόμα όσοι λένε ότι μόνο με
αυτόν τον τρόπο είναι Αυτός το επτάκις ισχυρό Πνεύμα. Όταν ο Υιός προσευχήθηκε μετά τον
ερχομό Του, προσευχήθηκε σ’ αυτό το Πνεύμα. Στην πραγματικότητα, προσευχόταν από την
οπτική ενός δημιουργημένου όντος. Διότι η σάρκα δεν είναι πλήρης, Εκείνος δεν ήταν πλήρης
και είχε πολλές αδυναμίες όταν ενσαρκώθηκε και ήταν πολύ προβληματισμένος καθώς
επιτελούσε το έργο Του στη σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσευχήθηκε τρεις
φορές στον Θεό Πατέρα πριν από τη σταύρωσή Του, όπως και πολλές φορές πριν από αυτήν.
Προσευχήθηκε ανάμεσα στους μαθητές Του. Προσευχήθηκε μόνος Του πάνω στο όρος.
Προσευχήθηκε μέσα στην ψαρόβαρκα. Προσευχήθηκε ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων.
Προσευχήθηκε όταν έκοψε το ψωμί, και προσευχήθηκε όταν ευλόγησε τους άλλους. Γιατί το
έκανε; Προσευχόταν στο Πνεύμα. Προσευχόταν στο Πνεύμα, στον Θεό στον ουρανό, από την
οπτική του ενσαρκωμένου. Ως εκ τούτου, από την άποψη του ανθρώπου, ο Ιησούς έγινε ο Υιός
σε αυτό το στάδιο του έργου. Σε αυτό το στάδιο, όμως, δεν προσεύχεται. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό που φέρνει είναι το έργο του λόγου, και η κρίση και η
παίδευση του λόγου. Δεν έχει ανάγκη από προσευχές, και η διακονία Του είναι να μιλάει. Δεν
βρίσκεται πάνω στον σταυρό και δεν παραδίνεται από ανθρώπινο χέρι σε εκείνους που
βρίσκονται στην εξουσία. Απλώς διεκπεραιώνει το έργο Του και όλα είναι έτοιμα. Την εποχή
που ο Ιησούς προσευχόταν, προσευχόταν στον Θεό Πατέρα για την κάθοδο της βασιλείας των
ουρανών, για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και για το επερχόμενο έργο. Σε αυτό το στάδιο,
η βασιλεία των ουρανών έχει ήδη κατέλθει, οπότε χρειάζεται ακόμα να προσευχηθεί; Το έργο
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Του είναι να φέρει την εποχή στο τέλος της και δεν υπάρχουν πλέον νέες εποχές, άρα υπάρχει
ανάγκη να προσευχηθεί για το επόμενο στάδιο; Φοβάμαι πως δεν υπάρχει!
Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στις εξηγήσεις του ανθρώπου. Πράγματι, αυτές είναι όλες
αντιλήψεις του ανθρώπου· χωρίς περαιτέρω έλεγχο, όλοι θα πιστεύατε ότι είναι σωστές. Δεν
γνωρίζετε ότι αυτή η ιδέα του Θεού ως Τριάδα είναι μόνο η αντίληψη του ανθρώπου; Η
γνώση του ανθρώπου δεν είναι πλήρης και διεξοδική. Υπάρχουν πάντα ακαθαρσίες και ο
άνθρωπος έχει πάρα πολλές ιδέες· αυτό αποδεικνύει ότι ένα δημιουργημένο ον απλώς δεν
μπορεί να εξηγήσει το έργο του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλά στο μυαλό του ανθρώπου, όλα
εκ των οποίων προέρχονται από τη λογική και τη σκέψη, που έρχονται σε σύγκρουση με την
αλήθεια. Μπορεί η λογική σου να αναλύσει διεξοδικά το έργο του Θεού; Μπορείς να
αποκτήσεις μια εικόνα για όλο το έργο του Ιεχωβά; Είσαι εσύ, ως άνθρωπος, που μπορείς να
τα διακρίνεις όλα ή είναι ο ίδιος ο Θεός που μπορεί να δει τα πάντα εις τους αιώνας των
αιώνων; Είσαι εσύ που μπορείς να δεις αυτά που πέρασαν αιώνες πριν και αυτά που θα
έρθουν στους αιώνες στο μέλλον ή είναι μόνο ο Θεός που μπορεί να το κάνει; Τι λες; Ποια
αξία έχεις εσύ ώστε να εξηγήσεις τον Θεό; Πού βασίζεται η εξήγησή σου; Είσαι εσύ ο Θεός; Οι
ουρανοί και η γη και όλα τα πράγματα μέσα σε αυτά δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Θεό.
Δεν ήσουν εσύ που το έκανες, επομένως γιατί δίνεις εσφαλμένες εξηγήσεις; Τώρα,
εξακολουθείς να πιστεύεις στην Αγία Τριάδα; Δεν νομίζεις ότι είναι υπερβολικά επαχθής
αυτός ο τρόπος; Το καλύτερο για σένα θα ήταν να πιστεύεις σε έναν Θεό, όχι σε τρεις.
Καλύτερα να είσαι ελαφρύς, γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ.

Άσκηση (3)
Πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να ζείτε ανεξάρτητα, να μπορείτε να τρώτε και να πίνετε
τα λόγια του Θεού από μόνοι σας, να βιώνετε τα λόγια του Θεού μόνοι σας και να διάγετε μια
κανονική πνευματική ζωή χωρίς την ηγεσία των άλλων. Πρέπει να είστε σε θέση να εξαρτάστε
από τα λόγια που εκφέρει σήμερα ο Θεός για να ζείτε, να εισέρχεστε σε μία αληθινή εμπειρία
και να αποκτάτε πραγματικές γνώσεις. Μόνον αν το κάνετε αυτό θα είστε σε θέση να
παραμείνετε σταθεροί. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν πλήρως τα μελλοντικά δεινά
και τις δοκιμασίες. Στο μέλλον, μερικοί άνθρωποι θα βιώσουν δεινά και μερικοί θα βιώσουν
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τιμωρία. Η τιμωρία αυτή θα είναι πιο σοβαρή· θα είναι η έλευση των γεγονότων. Σήμερα, όλα
όσα βιώνεις, κάνεις πράξη και εκδηλώνεις, θέτουν τα θεμέλια για τις δοκιμασίες του
μέλλοντος και, τουλάχιστον, πρέπει να είσαι σε θέση να ζεις ανεξάρτητα. Σήμερα, η
κατάσταση για πολλούς στην εκκλησία είναι γενικά ως εξής: Εάν υπάρχουν επικεφαλής και
εργάτες για να κάνουν το έργο, είναι ευτυχείς, κι αν δεν υπάρχουν, είναι δυσαρεστημένοι· δεν
δίνουν προσοχή στο έργο της εκκλησίας ούτε στις ίδιες τις πνευματικές ζωές τους και δεν
νιώθουν το παραμικρό βάρος —πορεύονται άσκοπα, όπως το πουλί Χαν Χάο[α]. Ειλικρινά, σε
πολλούς ανθρώπους, το έργο που έχω κάνει είναι απλώς το έργο της κατάκτησης, επειδή
πολλοί είναι θεμελιωδώς ανάξιοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Μόνο μια μικρή μερίδα
ανθρώπων μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση. Εάν, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, πιστεύεις
ότι το έργο που εκτελεί ο Θεός είναι μόνο για να κατακτήσει τους ανθρώπους κι έτσι
ακολουθείς μόνο τυπικά, πώς θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια τέτοια στάση; Εάν έχεις
πραγματικά συνείδηση, τότε πρέπει να αισθάνεσαι ένα βάρος και να έχεις ένα αίσθημα
ευθύνης. Πρέπει να πεις: «Ανεξάρτητα από το αν θα κατακτηθώ ή θα οδηγηθώ στην
τελείωση, θα πρέπει να αναλάβω σωστά αυτό το βήμα της μαρτυρίας». Ως πλάσμα του Θεού,
μπορεί κανείς να κατακτηθεί εντελώς από τον Θεό και, τελικά, να φτάσει στο σημείο να
ευχαριστήσει τον Θεό, ανταμείβοντας την αγάπη του Θεού με την αγάπη στην καρδιά του και
με την πλήρη αφοσίωσή του στον Θεό. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου, είναι το καθήκον
που θα έπρεπε να εκτελείται από τον άνθρωπο και το βάρος που οφείλει να φέρει ο
άνθρωπος, και ο άνθρωπος πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Μόνο τότε πιστεύει
πραγματικά στον Θεό. Σήμερα, αποτελεί ό,τι κάνεις στην εκκλησία εκπλήρωση της ευθύνης
σου; Αυτό εξαρτάται από το αν φέρεις φορτίο και εξαρτάται από τη δική σου γνώση.
Βιώνοντας αυτό το έργο, εάν ο άνθρωπος έχει κατακτηθεί και έχει αληθινή γνώση, τότε θα
είναι σε θέση να υπακούσει ανεξάρτητα από τις δικές του προοπτικές ή τη μοίρα του. Με
αυτόν τον τρόπο, το σπουδαίο έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του, επειδή
εσείς δεν είστε ικανοί για τίποτε περισσότερο από αυτό και είστε ανίκανοι να εκπληρώσετε
τυχόν υψηλότερες απαιτήσεις. Ωστόσο, στο μέλλον, μερικοί άνθρωποι θα οδηγηθούν στην
τελείωση. Το επίπεδό τους θα βελτιωθεί, το πνεύμα τους θα έχει βαθύτερη γνώση και η ζωή
τους θα αναπτυχθεί… Ωστόσο, ορισμένοι είναι εντελώς ανίκανοι να το επιτύχουν αυτό κι έτσι
δεν μπορούν να σωθούν. Υπάρχει λόγος για τον οποίο λέω ότι δεν μπορούν να σωθούν. Στο
μέλλον, μερικοί θα κατακτηθούν, μερικοί θα εξαλειφθούν, μερικοί θα οδηγηθούν στην
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τελείωση και μερικοί θα χρησιμοποιηθούν —κι έτσι μερικοί θα βιώσουν δεινά, μερικοί θα
βιώσουν τιμωρία (και φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κακοτυχίες), μερικοί θα
εξαλειφθούν και μερικοί θα επιβιώσουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας θα ταξινομηθεί
ανάλογα με το είδος του, με κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει έναν τύπο ατόμου. Δεν θα
εξαλειφθούν όλοι οι άνθρωποι, ούτε όλοι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Αυτό συμβαίνει
επειδή το επίπεδο του κινεζικού λαού είναι τόσο φτωχό, και υπάρχει μόνο ένας μικρός
αριθμός μεταξύ αυτών που κατέχουν το είδος της αυτογνωσίας που είχε ο Παύλος. Λίγοι από
εσάς έχουν την ίδια αποφασιστικότητα να αγαπήσουν τον Θεό που είχε ο Πέτρος ή την ίδια
πίστη που είχε ο Ιώβ. Μόλις και μετά βίας κάποιος από εσάς έχει φόβο του Ιεχωβά και Τον
υπηρετεί όπως ο Δαβίδ, κι έχει το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης. Πόσο αξιοθρήνητοι είστε!
Σήμερα, το να μιλάμε για την τελείωση δεν αποτελεί παρά μόνο μία πτυχή. Ανεξάρτητα
από το τι συμβαίνει, θα πρέπει να αναλάβετε αυτό το βήμα της μαρτυρίας σωστά. Εάν σας
ζητούσαν να υπηρετήσετε τον Θεό στον ναό, πώς θα το κάνατε; Εάν δεν ήσουν ιερέας και δεν
είχες την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού ή των υιών του Θεού, θα ήσουν ακόμη σε θέση να
δείχνεις αφοσίωση; Θα μπορούσες ακόμα να καταβάλεις κάθε προσπάθεια στο έργο της
εξάπλωσης της βασιλείας; Θα εξακολουθούσες να είσαι σε θέση να εκτελείς σωστά το έργο
της αποστολής του Θεού; Ανεξάρτητα από το πόσο έχει αναπτυχθεί η ζωή σου, το σημερινό
έργο θα σε κάνει να είσαι απόλυτα πεπεισμένος μέσα σου και να αφήσεις κατά μέρος όλες τις
αντιλήψεις σου. Είτε έχεις είτε δεν έχεις ό,τι χρειάζεται για να επιδιώξεις τη ζωή, το έργο του
Θεού θα σε καταστήσει πλήρως πεπεισμένο. Κάποιοι λένε: «Απλώς πιστεύω στον Θεό και δεν
καταλαβαίνω τι σημαίνει να επιδιώκω τη ζωή». Και μερικοί λένε: «Είμαι συγκεχυμένος στην
πίστη μου στον Θεό. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να οδηγηθώ στην τελείωση, κι έτσι είμαι έτοιμος
να παιδευτώ». Ακόμα και άνθρωποι όπως αυτοί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παιδευτούν ή να
καταστραφούν, πρέπει επίσης να φτάσουν στο σημείο να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό έργο
διεξάγεται από τον Θεό. Μερικοί άνθρωποι λένε επίσης: «Δεν ζητώ να οδηγηθώ στην
τελείωση, αλλά σήμερα είμαι πρόθυμος να δεχτώ όλη τη μαθητεία του Θεού και είμαι
πρόθυμος να βιώσω την κανονική ανθρώπινη φύση, να βελτιώσω το επίπεδό μου και να
υπακούσω σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού…» Σε αυτό, έχουν επίσης κατακτηθεί και έχουν
γίνει μάρτυρες, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια γνώση για το έργο του Θεού
μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το στάδιο του έργου έχει πραγματοποιηθεί εξαιρετικά
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γρήγορα, και στο μέλλον, θα διεξαχθεί ακόμη πιο γρήγορα στο εξωτερικό. Σήμερα, οι
άνθρωποι στο εξωτερικό δεν κρατιούνται, όλοι σπεύδουν προς την Κίνα —κι έτσι, αν δεν
μπορείτε να ολοκληρωθείτε, θα καθυστερήσετε τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Εκείνη τη
στιγμή, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχετε εισέλθει ή το πώς είστε, όταν έρθει η ώρα, το
έργο Μου θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί. Δεν θα καθυστερήσετε το έργο Μου. Εγώ κάνω
το έργο όλης της ανθρωπότητας και δεν είναι ανάγκη να δαπανώ περισσότερο χρόνο σε σας!
Δεν έχετε κανένα απολύτως κίνητρο, υστερείτε πάρα πολύ σε αυτογνωσία! Δεν είστε άξιοι να
οδηγηθείτε στην τελείωση, μόλις και μετά βίας έχετε δυνατότητες! Στο μέλλον, ακόμα κι αν οι
άνθρωποι συνεχίζουν να είναι τόσο χαλαροί και απρόσεκτοι, και παραμένουν ανίκανοι να
βελτιώσουν το επίπεδό τους, αυτό δεν θα εμποδίσει το έργο ολόκληρου του σύμπαντος. Όταν
έρθει η ώρα να τελειώσει το έργο του Θεού, θα τελειώσει, και όταν έρθει η ώρα να
εξαλειφθούν οι άνθρωποι, θα εξαλειφθούν. Φυσικά, αυτοί που θα έπρεπε να οδηγηθούν στην
τελείωση και αξίζουν να οδηγηθούν στην τελείωση, θα τελειωθούν επίσης, αλλά αν
πραγματικά δεν έχετε καμία ελπίδα, τότε το έργο του Θεού δεν θα σας περιμένει! Τελικά, αν
κατακτηθείς, μπορεί και αυτό επίσης να θεωρηθεί ότι γίνεσαι μάρτυρας· υπάρχουν όρια σε
αυτό που ο Θεός σάς ζητάει. Όσο υψηλό είναι το ανάστημα που μπορεί να επιτύχει κανείς,
τόσο είναι και το ύψος της μαρτυρίας που απαιτείται από εκείνον. Δεν είναι όπως ο άνθρωπος
φαντάζεται, ότι αυτή η μαρτυρία θα φτάσει στα πολύ υψηλά όρια και ότι θα είναι ηχηρή —δεν
υπάρχει περίπτωση αυτό να επιτευχθεί σε σας τους Κινέζους. Έχω ασχοληθεί μαζί σας για όλο
αυτό το διάστημα και εσείς οι ίδιοι το έχετε δει αυτό: Σας έχω πει να μην αντιστέκεστε, να μην
είστε ανυπότακτοι, να μην κάνετε πράξεις που προκαλούν διακοπές ή διαταράξεις πίσω από
την πλάτη Μου. Έχω επικρίνει ευθέως τους ανθρώπους πολλές φορές όσον αφορά αυτό το
θέμα, αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό. Μόλις γυρίσουν από την άλλη, αλλάζουν, ενώ
κάποιοι μυστικά αντιστέκονται, χωρίς καμία ενοχή. Νομίζεις ότι δεν τα ξέρω αυτά; Νομίζεις
ότι μπορείς να Μου δημιουργείς προβλήματα χωρίς να τρέχει τίποτα; Νομίζεις ότι δεν το ξέρω
όταν προσπαθείς να γκρεμίσεις το έργο Μου πίσω από την πλάτη Μου; Νομίζεις ότι τα
κολπάκια σου μπορούν να αντισταθμίσουν τον χαρακτήρα σου; Είσαι πάντοτε φαινομενικά
υπάκουος, αλλά μυστικά προδότης, κρύβεις μοχθηρές σκέψεις στην καρδιά σου και ακόμη κι
ο θάνατος δεν είναι αρκετή τιμωρία για ανθρώπους σαν κι εσένα! Πιστεύεις ότι κάποιο μικρό
έργο από το Άγιο Πνεύμα μέσα σου μπορεί να πάρει τη θέση του σεβασμού σου προς Εμένα;
Νομίζεις ότι έχεις κερδίσει τη διαφώτιση μέσω επικλήσεων στον Ουρανό; Είσαι ξεδιάντροπος!
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Είσαι τόσο ανάξιος! Νομίζεις ότι οι «καλές πράξεις» σου συγκίνησαν τον Ουρανό και ότι,
κατόπιν, Εκείνος έκανε μια εξαίρεση και σου έδωσε κάποιο ψήγμα ταλέντου, καθιστώντας σε
ευφραδή, επιτρέποντάς σου να εξαπατάς τόσο τους άλλους όσο κι Εμένα; Πόσο παράλογος
είσαι! Γνωρίζεις από πού προέρχεται η διαφώτισή σου; Δεν γνωρίζεις τίνος το φαγητό
έτρωγες μεγαλώνοντας; Πόσο ασυνείδητος είσαι! Κάποιοι ανάμεσά σας δεν έχουν αλλάξει
ακόμη και μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια αντιμετώπισης, και είστε σαφείς σχετικά με αυτά
τα θέματα. Θα πρέπει να είστε σαφείς σχετικά με τη φύση σας, κι εσύ να μη φέρεις
αντιρρήσεις όταν, μια μέρα, εγκαταλειφθείς. Κάποιοι, που εξαπατούν τόσο τους ανωτέρους
όσο και τους κατωτέρους τους στην υπηρεσία τους, έχουν υποβληθεί σε πολλή αντιμετώπιση·
κάποιοι, επειδή είναι άπληστοι για χρήματα, έχουν επίσης αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό·
κάποιοι, επειδή δεν διατηρούν σαφή όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών, έχουν επίσης
αντιμετωπιστεί πολλάκις· κάποιοι, επειδή είναι τεμπέληδες, επειδή σκέφτονται μόνο τη
σάρκα και επειδή δεν ενεργούν βάσει αρχών όταν επισκέπτονται τις εκκλησίες, έχουν
υποβληθεί σε πολλή αντιμετώπιση· κάποιοι, επειδή δεν καταφέρνουν να γίνονται μάρτυρες
οπουδήποτε πηγαίνουν, επειδή ενεργούν αλόγιστα και επιπόλαια, και επειδή διαπράττουν,
μάλιστα, αμαρτίες εν γνώσει τους, έχουν δεχθεί προειδοποιήσεις γι’ αυτό πολλές φορές·
κάποιοι, που μιλούν απλώς για λόγια και δόγματα κατά τη διάρκεια των συναθροίσεων, που
ενεργούν σαν να είναι ανώτεροι από όλους τους άλλους, που δεν έχουν την παραμικρή
πραγματικότητα της αλήθειας και που συνωμοτούν ενάντια στους αδελφούς και τις αδελφές
και τους ανταγωνίζονται, έχουν εκτεθεί πολλάκις εξαιτίας αυτού. Σας έχω πει αυτά τα λόγια
τόσο πολλές φορές, και σήμερα δεν θα μιλήσω περισσότερο περί τούτου —κάντε ό,τι θέλετε!
Πάρτε τις δικές σας αποφάσεις! Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν υποβληθεί σε τέτοια
αντιμετώπιση μόνο για ένα ή δύο χρόνια, για κάποιους έχουν περάσει τρία ή τέσσερα χρόνια,
ενώ κάποιοι το έχουν βιώσει αυτό για πάνω από μια δεκαετία, έχοντας υποβληθεί σε
αντιμετώπιση όταν έγιναν πιστοί, αλλά μέχρι σήμερα ελάχιστη αλλαγή έχει λάβει χώρα μέσα
τους. Τι λες, δεν είσαι σαν τα γουρούνια; Μήπως ο Θεός είναι άδικος απέναντί σου; Μη
νομίζετε ότι το έργο του Θεού δεν θα τελειώσει εάν δεν είστε σε θέση να φτάσετε ένα
ορισμένο επίπεδο. Άραγε ο Θεός θα σας περιμένει ακόμα κι αν δεν είστε σε θέση να
εκπληρώσετε τις απαιτήσεις Του; Σου το λέω απλά —δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Μην έχεις
τόσο ρόδινη άποψη για τα πράγματα! Υπάρχει χρονικό όριο για το έργο του σήμερα, και ο
Θεός δεν παίζει απλώς μαζί σου! Παλαιότερα, όσον αφορά τη δοκιμασία των παρόχων
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υπηρεσιών, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι για να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους στον
Θεό και να κατακτηθούν από Εκείνον, έπρεπε να φτάσουν σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο —
έπρεπε να παρέχουν υπηρεσίες εκούσια και πρόθυμα, και έπρεπε να δοξάζουν τον Θεό κάθε
μέρα και να μην είναι στο παραμικρό αχαλίνωτοι ή τσαπατσούληδες. Νόμιζαν ότι τότε μόνο
θα ήταν πραγματικά πάροχοι υπηρεσιών, αλλά είναι όντως έτσι; Εκείνη την εποχή,
αποκαλύφθηκαν διάφορα είδη ανθρώπων· εκείνοι εκδήλωσαν κάθε λογής συμπεριφορές.
Κάποιοι διατύπωσαν παράπονα, κάποιοι διέδωσαν αντιλήψεις, κάποιοι σταμάτησαν να
παρευρίσκονται σε συναθροίσεις και κάποιοι μοίρασαν, μάλιστα, τα χρήματα της εκκλησίας.
Οι αδελφοί και οι αδελφές συνωμοτούσαν ο ένας εναντίον του άλλου. Ήταν πραγματικά μια
μεγάλη χειραφέτηση, αλλά υπήρχε κι ένα καλό πράγμα σ’ αυτό: Κανείς δεν οπισθοχώρησε.
Αυτό ήταν το πιο δυνατό σημείο. Λόγω αυτού, κατέθεσαν κάποια μαρτυρία ενώπιον του
Σατανά και, αργότερα, απέκτησαν την ταυτότητα του λαού του Θεού κι έχουν φτάσει μέχρι το
σήμερα. Το έργο του Θεού δεν διεξάγεται όπως φαντάζεσαι. Αντιθέτως, όταν έρθει η ώρα, το
έργο θα τελειώσει, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο έχεις φτάσει. Κάποιοι άνθρωποι
μπορεί να πουν: «Ενεργώντας έτσι, δεν σώζεις τους ανθρώπους ούτε τους αγαπάς. Δεν είσαι ο
δίκαιος Θεός». Σου το λέω απλά: Η καρδιά του έργου Μου σήμερα είναι η κατάκτησή σου,
είναι το να γίνεις μάρτυρας. Η σωτηρία σου είναι απλώς ένα παρεπόμενο· το κατά πόσο
μπορείς να σωθείς ή όχι εξαρτάται από τη δική σου επιδίωξη και δεν συνδέεται μ’ Εμένα.
Ωστόσο, πρέπει να σε κατακτήσω· μην προσπαθείς να Με σέρνεις πάντα από τη μύτη.
Σήμερα, Εγώ εργάζομαι και σώζω εσένα, όχι το αντίστροφο!
Σήμερα, αυτά που έχετε καταφέρει να κατανοήσετε είναι ανώτερα από εκείνα που
κατανόησε οποιοδήποτε άτομο στην ιστορία, το οποίο δεν οδηγήθηκε στην τελείωση. Είτε
πρόκειται για τη γνώση σας για τις δοκιμασίες είτε για την πίστη στον Θεό, είναι όλα ανώτερα
από τα αντίστοιχα κάθε πιστού στον Θεό. Τα πράγματα που κατανοείτε είναι αυτά που
καταφέρνετε να γνωρίσετε προτού υποβληθείτε στις δοκιμασίες του περιβάλλοντος, αλλά το
πραγματικό σας ανάστημα είναι εντελώς ασύμβατο με αυτά. Αυτό που γνωρίζετε είναι
ανώτερο από αυτό που κάνετε πράξη. Παρόλο που λέτε ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον
Θεό θα πρέπει να αγαπούν τον Θεό και ότι δεν θα πρέπει να πασχίζουν για ευλογίες, παρά
μόνο να ανταποκρίνονται στο θέλημα του Θεού, αυτό που εκδηλώνεται στη ζωή σας απέχει
παρασάγγας από αυτό κι έχει κηλιδωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι
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πιστεύουν στον Θεό για χάρη της γαλήνης και για άλλα οφέλη. Αν δεν είναι προς όφελός σου,
τότε δεν πιστεύεις στον Θεό, κι αν δεν μπορείς να λάβεις τις χάρες του Θεού, τότε πέφτεις σε
μελαγχολία. Πώς θα μπορούσε αυτό που έχεις πει να είναι το πραγματικό σου ανάστημα;
Όσον αφορά τα αναπόφευκτα οικογενειακά περιστατικά, όπως τις αρρώστιες των παιδιών, τη
νοσηλεία αγαπημένων προσώπων, τη φτωχή απόδοση των καλλιεργειών και την καταδίωξη
από μέλη της οικογένειας, ακόμη κι αυτά τα ζητήματα, που είναι συχνά και καθημερινά, είναι
πολλά για να τ’ αντέξεις. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πανικοβάλλεσαι, δεν ξέρεις τι
να κάνεις και, συνήθως, διαμαρτύρεσαι για τον Θεό. Διαμαρτύρεσαι ότι τα λόγια του Θεού σε
ξεγέλασαν, ότι το έργο του Θεού σε γελοιοποίησε. Δεν κάνετε τέτοιες σκέψεις; Πιστεύεις ότι
τέτοια πράγματα συμβαίνουν ανάμεσα σας μόνο σπάνια; Περνάτε την κάθε μέρα ζώντας εν
μέσω τέτοιων γεγονότων. Δεν αφιερώνετε την παραμικρή σκέψη στην επιτυχία της πίστης
σας στον Θεό και στο πώς θα ανταποκριθείτε στο θέλημα του Θεού. Το πραγματικό σας
ανάστημα είναι πάρα πολύ μικρό, μικρότερο ακόμα κι από εκείνο ενός κλωσόπουλου. Όταν η
οικογενειακή σας επιχείρηση χάνει χρήματα, παραπονιέστε για τον Θεό· όταν βρίσκεστε σε
ένα περιβάλλον χωρίς την προστασία του Θεού, και πάλι παραπονιέστε για τον Θεό, ενώ
διαμαρτύρεστε ακόμα και όταν πεθαίνει κάποιος από τους νεοσσούς σας ή αρρωσταίνει μια
γέρικη αγελάδα στον στάβλο. Παραπονιέστε όταν είναι ώρα να παντρευτεί ο γιος σας, αλλά η
οικογένειά σας δεν έχει αρκετά χρήματα· θέλεις να εκτελέσεις το καθήκον της φιλοξενίας μα
δεν το αντέχεις οικονομικά, και τότε παραπονιέσαι και πάλι. Ξεχειλίζεις από παράπονα και,
κάποιες φορές, εξαιτίας αυτού, δεν παρευρίσκεσαι σε συναθροίσεις ούτε τρως και πίνεις τα
λόγια του Θεού, ενώ, κάποιες φορές, γίνεσαι αρνητικός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τίποτα
από ό,τι σου συμβαίνει σήμερα δεν έχει σχέση με τις προοπτικές σου ή τη μοίρα σου. Αυτά τα
πράγματα θα συνέβαιναν ακόμα κι αν δεν πίστευες στον Θεό, ωστόσο σήμερα μεταβιβάζεις
την ευθύνη γι’ αυτά στον Θεό και επιμένεις να λες ότι ο Θεός σ’ έχει εξαλείψει. Τι γίνεται με
την πίστη σου στον Θεό; Έχεις προσφέρει πραγματικά τη ζωή σου; Αν υποβαλλόσασταν στις
ίδιες δοκιμασίες με τον Ιώβ, κανένας από εσάς που ακολουθείτε σήμερα τον Θεό δεν θα
μπορούσε να παραμείνει σταθερός, θα πέφτατε όλοι. Και υπάρχει, πολύ απλά, τεράστια
διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τον Ιώβ. Σήμερα, αν κατάσχονταν τα μισά σας περιουσιακά
στοιχεία, θα τολμούσατε να αρνηθείτε την ύπαρξη του Θεού· αν άρπαζαν τον γιο ή την κόρη
σας, θα παίρνατε τους δρόμους διαμαρτυρόμενοι εντόνως· αν ο μοναδικός τρόπος να βγάζεις
τα προς το ζην έφτανε σε αδιέξοδο, θα προσπαθούσες να τα βρεις με τον Θεό· θα ρωτούσες
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γιατί είπα τόσα λόγια στην αρχή για να σε τρομάξω. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα
τολμούσατε να κάνετε τέτοιες στιγμές. Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε αποκτήσει καμία
πραγματική γνώση και ότι δεν έχετε πραγματικό ανάστημα. Έτσι, οι δοκιμασίες μέσα σας
είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι γνωρίζετε πάρα πολλά, αλλά αυτό που καταλαβαίνετε αληθινά
δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από αυτά που αντιλαμβάνεστε. Μη σταματάτε στην απλή
κατανόηση και γνώση· καλά θα κάνατε να δείτε πόσα μπορείτε να κάνετε πραγματικά πράξη,
πόση από τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος κερδήθηκε με τον ιδρώτα της
σκληρής σας δουλειάς και σε πόσες από τις ασκήσεις σας έχετε υλοποιήσει την
αποφασιστικότητά σας. Θα πρέπει να παίρνεις στα σοβαρά το ανάστημα και την άσκησή σου.
Στην πίστη σου στον Θεό, δεν θα πρέπει να προσπαθείς απλώς να λειτουργείς μηχανικά για
οποιονδήποτε —το κατά πόσο μπορείς, εν τέλει, να κερδίσεις ή όχι την αλήθεια και τη ζωή,
εξαρτάται από τη δική σου επιδίωξη.
Υποσημειώσεις:
α. Η ιστορία του πουλιού Χαν Χάο είναι πολύ παρόμοια με τον μύθο του Αισώπου για τον τζίτζικα και
τον μέρμηγκα. Το πουλί Χαν Χάο προτιμά να κοιμάται, αντί να χτίζει τη φωλιά του όταν ο καιρός είναι
ζεστός, παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τη γειτόνισσά του, την καρακάξα. Όταν φτάνει
ο χειμώνας, το πουλί πεθαίνει από το κρύο.

Άσκηση (4)
Η γαλήνη και η χαρά για τις οποίες μιλώ σήμερα δεν είναι ίδιες με αυτές στις οποίες
πιστεύεις και τις οποίες κατανοείς. Παλαιότερα νόμιζες ότι η γαλήνη και η χαρά σήμαιναν να
είσαι ευτυχισμένος όλη μέρα, να μην υπάρχει ασθένεια ή δυστυχία στην οικογένειά σου, να
είσαι πάντα ευχαριστημένος μες στην καρδιά σου χωρίς το παραμικρό αίσθημα θλίψης, και
να νιώθεις μια απερίγραπτη αίσθηση χαράς, ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχει
αναπτυχθεί η ζωή σου. Κι αυτά ήταν πέρα από την αύξηση στον μισθό σου και την πρόσφατη
εισαγωγή του γιου σου στο πανεπιστήμιο. Έχοντας τα πράγματα αυτά κατά νου,
προσευχόσουν στον Θεό και, βλέποντας ότι η χάρη του Θεού ήταν πολύ μεγάλη, γινόσουν
πανευτυχής, το χαμόγελό σου έφτανε μέχρι τ’ αυτιά και δεν μπορούσες να σταματήσεις να
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ευχαριστείς τον Θεό. Αυτή η γαλήνη και η χαρά δεν είναι αληθινή γαλήνη και χαρά που
προέρχονται από το να έχει κανείς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, είναι η
γαλήνη και η χαρά που απορρέουν από την ικανοποίηση της σάρκας. Θα πρέπει να κατανοείς
ποια εποχή είναι η σημερινή· δεν είναι η Εποχή της Χάριτος και δεν είναι πλέον ο καιρός που
επιζητείς να γεμίσεις την κοιλιά σου με ψωμί. Μπορεί να είσαι περιχαρής επειδή όλα πάνε
καλά στην οικογένειά σου, αλλά η ζωή σου πνέει τα λοίσθια —κι έτσι, όσο μεγάλη κι αν είναι η
χαρά σου, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μαζί σου. Το να αποκτήσεις την παρουσία του Αγίου
Πνεύματος είναι απλό: κάνε σωστά ό,τι οφείλεις να κάνεις, εκτέλεσε καλά το καθήκον και τη
λειτουργία ενός ανθρώπινου όντος και κατάφερε να εφοδιαστείς με τα πράγματα που
χρειάζεσαι ώστε να αντισταθμίσεις τα ελαττώματά σου. Εάν φέρεις συνέχεια ένα φορτίο για
την ίδια τη ζωή σου και είσαι ευτυχής επειδή έχεις αντιληφθεί μια αλήθεια ή έχεις κατανοήσει
το τρέχον έργο του Θεού, τότε έχεις πραγματικά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ή, εάν
κατά καιρούς σε κυριεύει το άγχος επειδή αντιμετωπίζεις ένα ζήτημα το οποίο δεν γνωρίζεις
πώς να το περάσεις ή επειδή δεν κατανοείς μια αλήθεια μέσω συναναστροφής, τότε αυτό
αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί σου. Αυτές είναι κοινές καταστάσεις της εμπειρίας
της ζωής. Πρέπει να κατανοείς τη διαφορά μεταξύ του να έχεις και να μην έχεις την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος, και η άποψή σου γι’ αυτό το θέμα δεν πρέπει να είναι
υπεραπλουστευμένη.
Προηγουμένως είχε ειπωθεί ότι το να έχει κανείς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος
διαφέρει από το να έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν έχει κανείς την παρουσία του
Αγίου Πνεύματος, η κανονική κατάστασή του εκδηλώνεται με το να έχει κανονικές σκέψεις,
κανονική λογική και κανονική ανθρώπινη φύση. Ο χαρακτήρας ενός ατόμου θα παραμείνει
όπως ήταν, αλλά μέσα του θα είναι γαλήνιος και, εξωτερικά, θα έχει την ευπρέπεια ενός
αγίου. Έτσι θα είναι όταν είναι μαζί του το Άγιο Πνεύμα. Όταν έχει κανείς την παρουσία του
Αγίου Πνεύματος, το σκεπτικό του είναι κανονικό. Όταν πεινάει θέλει να φάει και όταν
διψάει θέλει να πιει νερό… Αυτές οι εκδηλώσεις της κανονικής ανθρώπινης φύσης δεν
συνιστούν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος· πρόκειται για το κανονικό σκεπτικό των
ανθρώπων και την κανονική κατάστασή τους όταν έχουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν εσφαλμένα ότι όσοι έχουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος
δεν γνωρίζουν πείνα, δεν νιώθουν κούραση και φαίνεται να μη σκέφτονται καθόλου την
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οικογένεια, έχοντας διαχωρίσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους από τη σάρκα. Στην
πραγματικότητα, όσο περισσότερο είναι το Άγιο Πνεύμα με τους ανθρώπους, τόσο πιο
κανονικοί είναι εκείνοι. Ξέρουν να υποφέρουν και να εγκαταλείπουν πράγματα για τον Θεό,
να δαπανούν τον εαυτό τους για τον Θεό και να είναι πιστοί στον Θεό· επιπλέον, σκέφτονται
την τροφή και την ένδυση. Με άλλα λόγια, δεν έχουν χάσει τίποτα από την κανονική
ανθρώπινη φύση που οφείλουν να έχουν οι άνθρωποι και, αντ’ αυτού, διαθέτουν ιδιαίτερη
λογική. Μερικές φορές, διαβάζουν τα λόγια του Θεού και συλλογίζονται το έργο του Θεού·
υπάρχει πίστη στην καρδιά τους και είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν την αλήθεια. Φυσικά, το
έργο του Αγίου Πνεύματος βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν
κανονικό σκεπτικό, τότε δεν διαθέτουν λογική —αυτό δεν συνιστά κανονική κατάσταση. Όταν
οι άνθρωποι έχουν κανονικό σκεπτικό και το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους, είναι βέβαιο πως
κατέχουν τη λογική ενός κανονικού ανθρώπου και, συνεπώς, η κατάστασή τους είναι
κανονική. Όταν βιώνει κανείς το έργο του Θεού, το να έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι
κάτι που συμβαίνει περιστασιακά, ενώ το να έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι
κάτι σχεδόν διαρκές. Εφόσον η λογική και το σκεπτικό των ανθρώπων είναι κανονικά, κι
εφόσον οι καταστάσεις τους είναι κανονικές, τότε το Άγιο Πνεύμα είναι σίγουρα μαζί τους.
Όταν η λογική και το σκεπτικό των ανθρώπων δεν είναι κανονικά, τότε η ανθρώπινη φύση
τους δεν είναι κανονική. Εάν, αυτήν τη στιγμή, το έργο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται μέσα
σου, τότε το Άγιο Πνεύμα θα είναι σίγουρα κι Αυτό μαζί σου. Αλλά αν το Άγιο Πνεύμα είναι
μαζί σου, δεν συνάγεται ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται απαραιτήτως μέσα σου, διότι το Άγιο
Πνεύμα εργάζεται σε ειδικές περιόδους. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί απλώς να
διατηρήσει την κανονική ύπαρξη των ανθρώπων, αλλά το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μόνο σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Παραδείγματος χάριν, αν είσαι επικεφαλής ή εργάτης,
όταν ποτίζεις και παρέχεις θρέψη για την εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα θα σε διαφωτίζει με
ορισμένα λόγια που είναι επιμορφωτικά για τους άλλους και μπορούν να επιλύσουν κάποια
πρακτικά προβλήματα των αδελφών σου —σε τέτοιες στιγμές εργάζεται το Άγιο Πνεύμα.
Μερικές φορές, όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει με
ορισμένα λόγια τα οποία σχετίζονται ιδιαίτερα με τις δικές σου εμπειρίες, δίνοντάς σου τη
δυνατότητα να αποκτήσεις βαθύτερη γνώση των δικών σου καταστάσεων· κι αυτό αποτελεί
έργο του Αγίου Πνεύματος. Μερικές φορές, καθώς μιλάω, εσείς ακούτε και είστε σε θέση να
συγκρίνετε τις καταστάσεις σας με τα λόγια Μου και, μερικές φορές, νιώθετε συγκίνηση ή
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έμπνευση· όλα αυτά αποτελούν έργο του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το
Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους την κάθε στιγμή. Αυτό είναι αδύνατον. Αν έλεγαν ότι το
Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μαζί τους, αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Αν έλεγαν ότι το σκεπτικό και η
σύνεσή τους είναι συνεχώς κανονικά, κι αυτό θα ήταν ρεαλιστικό και θα έδειχνε ότι το Άγιο
Πνεύμα είναι μαζί τους. Αν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται συνεχώς μέσα τους, ότι ο Θεός
τούς διαφωτίζει και το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει κάθε στιγμή και ότι αποκτούν νέες γνώσεις
συνεχώς, τότε αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση φυσιολογικό! Είναι ολότελα υπερφυσικό!
Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, αυτοί οι άνθρωποι είναι κακά πνεύματα! Ακόμη κι όταν
ενσαρκώνεται το Πνεύμα του Θεού, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τραφεί και να
αναπαυθεί —για να μη μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Εκείνοι που έχουν κυριευτεί από κακά
πνεύματα φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από την αδυναμία της σάρκας. Είναι σε θέση να
απαρνηθούν και να εγκαταλείψουν τα πάντα, είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα, είναι
ικανοί να υπομείνουν μαρτύριο και δεν αισθάνονται την παραμικρή κόπωση, θαρρείς κι έχουν
υπερβεί τη σάρκα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά υπερφυσικό; Το έργο των κακών πνευμάτων
είναι υπερφυσικό —κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει τέτοια πράγματα! Όσοι
έχουν έλλειψη διάκρισης νιώθουν φθόνο όταν βλέπουν τέτοιους ανθρώπους: Λένε ότι
διαθέτουν μεγάλο σθένος στην πίστη τους στον Θεό, ότι έχουν μεγάλη πίστη και ότι δεν
δείχνουν ποτέ το παραμικρό σημάδι αδυναμίας! Στην πραγματικότητα, όλα αυτά αποτελούν
εκδηλώσεις του έργου ενός κακού πνεύματος. Διότι οι κανονικοί άνθρωποι έχουν,
αναπόφευκτα, ανθρώπινες αδυναμίες· αυτή είναι η κανονική κατάσταση όσων έχουν την
παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
Τι σημαίνει να μένει κανείς ακλόνητος στη μαρτυρία του; Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι
απλώς ακολουθούν με τον τρόπο που ακολουθούν επί του παρόντος και δεν τους απασχολεί
το αν είναι ικανοί να κερδίσουν τη ζωή· δεν επιδιώκουν τη ζωή, αλλά ούτε και υποχωρούν. Το
μόνο που αναγνωρίζουν είναι ότι αυτό το στάδιο του έργου επιτελείται από τον Θεό. Αυτό δεν
συνιστά αποτυχία στη μαρτυρία τους; Τέτοιοι άνθρωποι δεν γίνονται καν μάρτυρες της
κατάκτησής τους. Αυτοί που έχουν κατακτηθεί, ακολουθούν ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο
και είναι σε θέση να επιδιώκουν τη ζωή. Όχι μόνο πιστεύουν στον πρακτικό Θεό, μα
γνωρίζουν, επίσης, να ακολουθούν όλες τις διευθετήσεις του Θεού. Έτσι είναι όσοι
καταθέτουν μαρτυρία. Όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τη ζωή και
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συνεχίζουν να ακολουθούν τελώντας σε σύγχυση. Μπορεί να ακολουθείς, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι έχεις κατακτηθεί, διότι δεν κατανοείς καθόλου το σημερινό έργο του Θεού.
Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να κατακτηθεί κανείς. Δεν
έχουν κατακτηθεί όλοι όσοι ακολουθούν, γιατί, μες στην καρδιά σου, δεν κατανοείς διόλου
τον λόγο που πρέπει να ακολουθείς τον Θεό του σήμερα, ούτε γνωρίζεις πώς τα κατάφερες
μέχρι σήμερα και ποιος σε έχει στηρίξει μέχρι σήμερα. Η άσκηση της πίστης ορισμένων
ανθρώπων στον Θεό είναι πάντα συγκεχυμένη και μπερδεμένη· συνεπώς, το να ακολουθείς
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις μαρτυρία. Τι είναι ακριβώς η αληθινή μαρτυρία; Η
μαρτυρία για την οποία γίνεται λόγος εδώ αποτελείται από δύο μέρη: Το ένα είναι η μαρτυρία
κάποιου περί της κατάκτησής του και το άλλο είναι η μαρτυρία περί της τελείωσής του (η
οποία, φυσικά, θα είναι η μαρτυρία που έπεται των μεγαλύτερων δοκιμασιών και δεινών του
μέλλοντος). Με άλλα λόγια, εάν είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος κατά τη διάρκεια
των δεινών και των δοκιμασιών, τότε θα έχεις γίνει μάρτυρας του δεύτερου σταδίου της
μαρτυρίας. Το σημαντικό σήμερα είναι το πρώτο στάδιο της μαρτυρίας: το να μπορείς να
μένεις ακλόνητος κατά τη διάρκεια κάθε περίστασης των δοκιμασιών της παίδευσης και της
κρίσης. Αυτή είναι η μαρτυρία της κατάκτησης κάποιου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα
είναι ο καιρός της κατάκτησης. (Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι τώρα είναι ο καιρός του έργου
του Θεού επί γης· το κύριο έργο που κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός στη γη είναι η κατάκτηση,
μέσω της κρίσης και της παίδευσης, αυτής της ομάδας ανθρώπων επί γης οι οποίοι Τον
ακολουθούν.) Το αν είσαι ή δεν είσαι ικανός να γίνεις μάρτυρας της κατάκτησής σου δεν
εξαρτάται μόνο από το αν είσαι σε θέση να ακολουθήσεις μέχρι τέλους, αλλά εξαρτάται,
κυρίως, από το αν, καθώς βιώνεις κάθε στάδιο του έργου του Θεού, είσαι ικανός να κατανοείς
αληθινά την παίδευση και την κρίση του Θεού και από το αν αντιλαμβάνεσαι πραγματικά όλο
αυτό το έργο. Δεν θα μπορέσεις να περάσεις στα μουλωχτά απλώς με το ακολουθείς μέχρι
τέλους. Πρέπει να είσαι σε θέση να παραδίνεσαι πρόθυμα κατά τη διάρκεια κάθε περίστασης
παίδευσης και κρίσης, πρέπει να είσαι ικανός να κατανοείς αληθινά το κάθε στάδιο του έργου
που βιώνεις και πρέπει να είσαι σε θέση να αποκτάς γνώση της διάθεσης του Θεού και να
επιτυγχάνεις υπακοή σε αυτήν. Αυτή είναι η υπέρτατη μαρτυρία της κατάκτησής σου, την
οποία απαιτείται να καταθέσεις. Η μαρτυρία της κατάκτησής σου αναφέρεται κυρίως στη
γνώση σου για την ενσάρκωση του Θεού. Ουσιαστικά, αυτό το στάδιο μαρτυρίας αποτελεί
μαρτυρία για την ενσάρκωση του Θεού. Δεν έχει σημασία τι κάνεις ή τι λες ενώπιον των
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κοσμικών ανθρώπων ή ενώπιον όσων ασκούν την εξουσία· το σημαντικότερο απ’ όλα είναι το
κατά πόσον είσαι σε θέση να υπακούς όλα τα λόγια που εξέρχονται από το στόμα του Θεού
και όλο το έργο Του. Ως εκ τούτου, αυτό το στάδιο μαρτυρίας απευθύνεται στον Σατανά και
σε όλους τους εχθρούς του Θεού —στους δαίμονες και στους εχθρικά διακείμενους που δεν
πιστεύουν ότι ο Θεός θα ενσαρκωθεί για δεύτερη φορά και θα έλθει για να επιτελέσει ακόμη
σπουδαιότερο έργο και, επιπλέον, δεν πιστεύουν στο γεγονός της επιστροφής του Θεού στη
σάρκα. Με άλλα λόγια, απευθύνεται σε όλους τους αντίχριστους —σε όλους τους εχθρούς που
δεν πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θεού.
Το να σκέφτεσαι τον Θεό και να λαχτάρας τον Θεό δεν αποδεικνύουν ότι έχεις
κατακτηθεί από τον Θεό· αυτό εξαρτάται από το αν πιστεύεις ότι Αυτός είναι ο Λόγος που
ενσαρκώθηκε, από το αν πιστεύεις ότι ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί και από το αν πιστεύεις ότι το
Πνεύμα έχει γίνει ο Λόγος και ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί. Αυτή είναι η βασική μαρτυρία. Δεν
έχει σημασία πώς ακολουθείς ούτε πώς δαπανάς εαυτόν· αυτό που έχει καθοριστική σημασία
είναι αν είσαι σε θέση να διαπιστώσεις, από αυτήν την κανονική ανθρώπινη φύση, ότι ο
Λόγος έχει ενσαρκωθεί και ότι το Πνεύμα της αλήθειας έχει υλοποιηθεί στη σάρκα —ότι όλη η
αλήθεια, η οδός και η ζωή έχουν ενσαρκωθεί, ότι το Πνεύμα του Θεού έχει πράγματι
καταφτάσει στη γη και ότι το Πνεύμα έχει ενσαρκωθεί. Μολονότι, εκ πρώτης όψεως, αυτό
φαίνεται να διαφέρει από τη σύλληψη από το Άγιο Πνεύμα, σε αυτό το έργο είσαι σε θέση να
δεις πιο καθαρά ότι το Πνεύμα έχει ήδη υλοποιηθεί στη σάρκα και, επιπλέον, ότι ο Λόγος έχει
γίνει σάρκα και ότι ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί. Είσαι σε θέση να κατανοήσεις το αληθινό νόημα
των λόγων: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος».
Επιπλέον, πρέπει να κατανοήσεις ότι ο Λόγος του σήμερα είναι ο Θεός, και να δεις τον Λόγο
να ενσαρκώνεται. Αυτή είναι η καλύτερη μαρτυρία που μπορείς να καταθέσεις. Αυτό
αποδεικνύει ότι κατέχεις αληθινή γνώση για τον ενσαρκωμένο Θεό —δεν είσαι μόνο σε θέση
να Τον γνωρίζεις, αλλά έχεις και την επίγνωση ότι η οδός στην οποία πορεύεσαι σήμερα είναι
η οδός της ζωής και η οδός της αλήθειας. Το στάδιο του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς
εκπλήρωσε μόνο την ουσία της φράσης «ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ»: Η αλήθεια του Θεού
ήταν με τον Θεό, και το Πνεύμα του Θεού ήταν με τη σάρκα και ήταν αναπόσπαστο από τη
σάρκα αυτή. Δηλαδή, η σάρκα του ενσαρκωμένου Θεού ήταν μαζί με το Πνεύμα του Θεού,
γεγονός που αποτελεί μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο ενσαρκωμένος Ιησούς ήταν η πρώτη
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ενσάρκωση του Θεού. Αυτό το στάδιο του έργου εκπληρώνει επακριβώς το εσωτερικό νόημα
της φράσης «ο Λόγος ενσαρκώνεται», έδωσε βαθύτερο νόημα στη φράση «ο Λόγος ήτο παρά
τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος», και σου δίνει τη δυνατότητα να πιστέψεις ακράδαντα στα
λόγια «Εν αρχή ήτο ο Λόγος». Με άλλα λόγια, κατά τον καιρό της δημιουργίας, ο Θεός
κατείχε λόγια, τα λόγια Του ήταν μαζί Του και ήταν αναπόσπαστα στοιχεία Του και, κατά την
τελική εποχή, Εκείνος αποσαφηνίζει ακόμη περισσότερο τη δύναμη και την εξουσία των
λόγων Του και επιτρέπει στον άνθρωπο να δει όλες τις οδούς Του —να ακούσει όλα τα λόγια
Του. Έτσι είναι το έργο της τελικής εποχής. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο να κατανοείς αυτά
τα πράγματα πέρα για πέρα. Το θέμα δεν είναι να γνωρίζεις τη σάρκα, αλλά το πώς κατανοείς
τη σάρκα και τον Λόγο. Αυτήν τη μαρτυρία πρέπει να καταθέσεις και αυτό πρέπει να
γνωρίζουν όλοι. Επειδή αυτό είναι το έργο της δεύτερης ενσάρκωσης —και η τελευταία φορά
που ενσαρκώνεται ο Θεός— ολοκληρώνει απόλυτα τη σημασία της ενσάρκωσης, επιτελεί και
εξαγγέλλει διεξοδικά όλο το έργο του Θεού στη σάρκα και θέτει τέλος στην εποχή της
ύπαρξης του Θεού στη σάρκα. Συνεπώς, πρέπει να γνωρίζεις τη σημασία της ενσάρκωσης.
Δεν έχει σημασία πόσο πολύ τρέχεις από εδώ κι από εκεί ή πόσο καλά επιτελείς άλλα
εξωτερικά ζητήματα· αυτό που έχει σημασία είναι το κατά πόσον είσαι σε θέση να υποταχθείς
πραγματικά ενώπιον του ενσαρκωμένου Θεού, να αφιερώσεις ολόκληρη την ύπαρξή σου στον
Θεό και να υπακούσεις σε όλα τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Του. Αυτό θα πρέπει να
κάνεις και με αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεσαι.
Το τελευταίο βήμα μαρτυρίας είναι η μαρτυρία για το αν είσαι σε θέση να τελειωθείς ή
όχι —δηλαδή, έχοντας κατανοήσει όλα τα λόγια που ειπώθηκαν από το στόμα του
ενσαρκωμένου Θεού, καταφέρνεις να κατέχεις τη γνώση του Θεού και να γίνεις σίγουρος γι’
Αυτόν, βιώνεις όλα τα λόγια από το στόμα του Θεού και επιτυγχάνεις τις προϋποθέσεις που
ζητά ο Θεός από εσένα —το ύφος του Πέτρου και την πίστη του Ιώβ— έτσι ώστε να μπορείς
να υπακούσεις μέχρι θανάτου, να παραδοθείς ολοκληρωτικά σε Αυτόν και να επιτύχεις, εν
τέλει, την εικόνα του ανθρώπου που πληροί τις προδιαγραφές, δηλαδή την εικόνα κάποιου
που έχει κατακτηθεί και τελειωθεί αφότου βίωσε την κρίση και την παίδευση του Θεού. Αυτή
είναι η υπέρτατη μαρτυρία —είναι η μαρτυρία που οφείλει να καταθέσει κάποιος που
οδηγείται, εν τέλει, στην τελείωση. Αυτά είναι τα δύο στάδια μαρτυρίας τα οποία θα πρέπει
να καταθέσεις· είναι αλληλένδετα και το καθένα τους είναι απαραίτητο. Εντούτοις, υπάρχει
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κάτι που πρέπει να γνωρίζεις: Η μαρτυρία που απαιτώ από εσένα σήμερα δεν απευθύνεται
στους ανθρώπους του κόσμου ούτε σε κάποιο μεμονωμένο άτομο, αλλά σε αυτό που ζητώ από
εσένα. Υπολογίζεται με βάση το αν είσαι σε θέση να Με ικανοποιήσεις και με το αν είσαι σε
θέση να ανταποκριθείς απόλυτα στα πρότυπα των απαιτήσεων που έχω από τον καθένα σας.
Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να κατανοήσετε.

Άσκηση (5)
Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς εξέφρασε κάποια λόγια και πραγματοποίησε ένα
στάδιο του έργου. Υπήρχε κάποια συνάφεια σε όλα αυτά, και ήταν όλα κατάλληλα για την
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι εκείνον τον καιρό. Ο Ιησούς μίλησε και
εργάστηκε όπως άρμοζε στις συνθήκες της εποχής. Επιπλέον, είπε και κάποιες προφητείες.
Προφήτεψε ότι το Πνεύμα της αλήθειας θα ερχόταν κατά τις έσχατες ημέρες και θα
πραγματοποιούσε ένα στάδιο του έργου. Με άλλα λόγια, δεν κατανοούσε τίποτα πέραν του
έργου, το οποίο ήταν να κάνει Εκείνος ο ίδιος κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής. Συνεπώς,
Αυτός πραγματοποιεί μόνο το έργο της εποχής στην οποία βρίσκεται και δεν κάνει άλλο έργο
που να μη συνδέεται με Αυτόν. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς δεν εργαζόταν σύμφωνα με
συναισθήματα ή οράματα, αλλά όπως άρμοζε στην εποχή και τις συνθήκες. Κανείς δεν Τον
οδηγούσε ούτε Τον καθοδηγούσε. Ολόκληρο το έργο Του ήταν το ίδιο Του το Είναι, δηλαδή,
το έργο που όφειλε να πραγματοποιήσει το ενσαρκωμένο Πνεύμα του Θεού, το οποίο ήταν
όλο το έργο που ανήγγειλε η ενσάρκωση. Ο Ιησούς εργαζόταν μόνο σύμφωνα με τα όσα είχε
δει και ακούσει Εκείνος ο ίδιος. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα εργαζόταν απευθείας, χωρίς να
υπάρχει ανάγκη να εμφανίζονται σ’ Αυτόν αγγελιοφόροι για να Του δίνουν όνειρα, ούτε να
χρειάζεται να Τον φέγγει κάποιο σπουδαίο φως για να Του επιτρέπει να βλέπει. Εργαζόταν
ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, κι αυτό επειδή το έργο Του δεν βασιζόταν σε
συναισθήματα. Με άλλα λόγια, όταν εργαζόταν, δεν ψαχούλευε ούτε μάντευε, παρά έφερνε
εις πέρας τα πράγματα με ευκολία. Εργαζόταν και μιλούσε σύμφωνα με τις δικές Του ιδέες
και με τα όσα είχε δει με τα ίδια Του τα μάτια, παρέχοντας άμεση τροφή σε κάθε έναν από
τους μαθητές που Τον ακολουθούσαν. Αυτή είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στο έργο του
Θεού και στο έργο των ανθρώπων. Όταν εργάζονται οι άνθρωποι, αναζητούν και προχωράνε
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ψαχουλεύοντας, πάντοτε μιμούμενοι τους άλλους και σκοπίμως βασιζόμενοι στα θεμέλια που
έχουν θέσει οι άλλοι, προκειμένου να πετύχουν μια βαθύτερη είσοδο. Το έργο του Θεού
αποτελεί παροχή αυτού που Εκείνος είναι, και κάνει το έργο που Εκείνος οφείλει να κάνει.
Δεν παρέχει τροφή στην εκκλησία χρησιμοποιώντας γνώσεις από το έργο οποιουδήποτε
ανθρώπου. Αντιθέτως, πραγματοποιεί το υφιστάμενο έργο με βάση την κατάσταση των
ανθρώπων. Συνεπώς, αυτού του είδους η εργασία είναι χιλιάδες φορές πιο ελεύθερη από το
έργο των ανθρώπων. Στους ανθρώπους μπορεί να δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι ο Θεός δεν
τηρεί το καθήκον Του και εργάζεται όπως Του αρέσει, αλλά όλο το έργο που κάνει Εκείνος
είναι καινούργιο. Εντούτοις, εσύ θα πρέπει να γνωρίζεις ότι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού
δεν βασίζεται ποτέ σε συναισθήματα. Εκείνον τον καιρό, αφού ο Ιησούς είχε ολοκληρώσει το
έργο της σταύρωσής Του και αφότου η εμπειρία των μαθητών που Τον ακολουθούσαν είχε
φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο, εκείνοι ένιωσαν ότι η ημέρα του Θεού πλησίαζε και ότι
σύντομα θα συναντούσαν τον Κύριο. Αυτό το συναίσθημα είχαν, και γι’ αυτούς αυτό ήταν το
πιο σημαντικό συναίσθημα. Όμως στην πραγματικότητα, τα συναισθήματα των ανθρώπων
δεν είναι αξιόπιστα. Ένιωθαν ότι ίσως πλησίαζαν στο τέλος του δρόμου ή ότι όλα όσα είχαν
κάνει και είχαν υποστεί ήταν βάσει εντολής Θεού. Ο Παύλος, επίσης, είπε ότι είχε τελειώσει
τον δρόμο του, ότι είχε δώσει τον αγώνα του και ότι του είχε αποδοθεί ο στέφανος της
δικαιοσύνης. Έτσι ένιωθε, και το έγραψε αυτό στις επιστολές του και τις έστειλε στις
εκκλησίες. Αυτού του είδους οι ενέργειες προέρχονταν από το φορτίο που κουβαλούσε για τις
εκκλησίες, και γι’ αυτό το Άγιο Πνεύμα τις αγνόησε. Όταν ο Παύλος είπε αυτά τα λόγια, δεν
είχε καμία αίσθηση ανησυχίας ούτε ένιωθε οποιαδήποτε αποδοκιμασία, και γι’ αυτό πίστευε
ότι αυτά τα πράγματα ήταν πολύ φυσιολογικά και σωστά, και ότι είχαν προέλθει από το Άγιο
Πνεύμα. Όμως, βλέποντάς τα κανείς σήμερα, δεν προέρχονταν σε καμία περίπτωση από το
Άγιο Πνεύμα. Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ανθρώπινες ψευδαισθήσεις. Οι άνθρωποι έχουν
πολλές ψευδαισθήσεις, και ο Θεός δεν τους δίνει σημασία ούτε εκφράζει οποιαδήποτε άποψη
όταν αυτές προκύπτουν. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του Αγίου Πνεύματος δεν
πραγματοποιείται μέσω των ανθρώπινων συναισθημάτων. Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται
μέσα στα συναισθήματα των ανθρώπων, εκτός από τη δύσκολη σκοτεινή εποχή πριν από την
ενσάρκωση του Θεού ή την περίοδο που δεν υπήρχαν απόστολοι ή εργάτες. Κατά τη διάρκεια
εκείνου του σταδίου, το έργο του Αγίου Πνεύματος δίνει στους ανθρώπους κάποια ιδιαίτερα
συναισθήματα. Για παράδειγμα: Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν την καθοδήγηση των λόγων του
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Θεού, έχουν μια απερίγραπτη αίσθηση ευτυχίας όταν προσεύχονται. Έχουν μια αίσθηση
απόλαυσης μέσα τους και νιώθουν γαλήνη και ηρεμία. Μόλις λάβουν την καθοδήγηση των
λόγων, οι άνθρωποι νιώθουν να φωτίζεται το πνεύμα τους, έχουν ένα μονοπάτι να κάνουν
πράξη και, όπως είναι φυσικό, νιώθουν γαλήνη και ηρεμία. Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν
κινδύνους ή όταν ο Θεός τούς εμποδίζει να κάνουν ορισμένα πράγματα, μέσα τους νιώθουν
αναστατωμένοι και ανήσυχοι. Αυτά είναι εξ ολοκλήρου τα συναισθήματα που δίνει στον
άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, αν ένα κλίμα φόβου προκύψει λόγω εχθρικού
περιβάλλοντος, κάνοντας τους ανθρώπους να είναι εξαιρετικά αγχωμένοι και άτολμοι, αυτή
είναι μια φυσιολογική έκφραση της ανθρώπινης φύσης και δεν σχετίζεται με το έργο του
Αγίου Πνεύματος.
Οι άνθρωποι ζούνε μονίμως εν μέσω των συναισθημάτων τους, όπως κάνουν εδώ και
τόσα χρόνια. Όταν νιώθουν γαλήνη μέσα τους, προβαίνουν σε δράση (εκλαμβάνοντας την
προθυμία τους ως αίσθηση γαλήνης) και όταν δεν νιώθουν γαλήνη μέσα τους, δεν προβαίνουν
σε δράση (εκλαμβάνοντας τη διστακτικότητα ή τη δυσαρέσκειά τους ως αίσθηση ανησυχίας).
Αν τα πράγματα κυλούν ομαλά, νομίζουν ότι είναι θέλημα Θεού. (Στην πραγματικότητα,
πρόκειται για πράγματα που έπρεπε να έχουν κυλήσει πολύ ομαλά, επειδή έτσι είναι ο
φυσικός νόμος των πραγμάτων.) Όταν τα πράγματα δεν κυλούν ομαλά, νομίζουν ότι δεν είναι
θέλημα Θεού. Όταν αντιμετωπίζουν κάτι που δεν κυλάει ομαλά, σταματούν. Αυτά τα
συναισθήματα δεν είναι ακριβή, και το να συμπεριφέρεται κανείς ορμώμενος από αυτά θα
προκαλέσει πολλές καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, θα υπάρξουν σίγουρα δυσκολίες στο να
κάνουν πράξη την αλήθεια και, ακόμα περισσότερο, στο να κάνουν το θέλημα του Θεού.
Πολλά θετικά πράγματα θα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Όπως λέει και το ρητό: «Η
υλοποίηση καλών πραγμάτων έπεται συνήθως ενός δύσκολου δρόμου». Οι άνθρωποι έχουν
υπερβολικά πολλά συναισθήματα στην πρακτική ζωή τους, τα οποία τους προκαλούν διαρκώς
σύγχυση και αβεβαιότητα για πολλά πράγματα. Τίποτα δεν είναι σαφές στους ανθρώπους αν
δεν μπορούν να κατανοήσουν την αλήθεια. Όμως, γενικά, όταν ενεργούν ή μιλάνε σύμφωνα
με τα συναισθήματά τους, εφόσον δεν πρόκειται για κάτι που παραβιάζει τις βασικές αρχές,
το Άγιο Πνεύμα δεν αντιδρά καθόλου. Είναι σαν τον «στέφανο της δικαιοσύνης» που ένιωθε
ο Παύλος. Για πολλά χρόνια, κανένας δεν πίστευε ότι τα συναισθήματά του ήταν λανθασμένα,
ούτε ο ίδιος ο Παύλος ένιωσε ποτέ ότι τα συναισθήματά του ήταν εσφαλμένα. Από πού
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πηγάζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων; Είναι, φυσικά, αντιδράσεις που προέρχονται από
το μυαλό τους. Διαφορετικά συναισθήματα δημιουργούνται σύμφωνα με τα διαφορετικά
περιβάλλοντα και ζητήματα. Πολλές φορές, οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα με βάση την
ανθρώπινη λογική, για να δημιουργήσουν μέσω αυτής ένα σύνολο μαθηματικών τύπων, κάτι
που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ανθρώπινων συναισθημάτων. Χωρίς να το
συνειδητοποιούν, οι άνθρωποι εισέρχονται στα δικά τους λογικά συμπεράσματα και, κατ’
αυτόν τον τρόπο, βασίζονται σ’ αυτά τα συναισθήματα στη ζωή τους· γίνονται σαν ένα
συναισθηματικό δεκανίκι στη ζωή τους, όπως ο «στέφανος της δικαιοσύνης» του Παύλου ή η
«συνάντηση με τον Κύριο στον αέρα» του Μάρτυρα Λι. Ο Θεός δεν έχει σχεδόν κανέναν
τρόπο παρέμβασης σ’ αυτά τα συναισθήματα του ανθρώπου και πρέπει να τους επιτρέψει να
αναπτυχθούν όπως επιθυμούν. Σήμερα, σου μίλησα με απλό τρόπο για διάφορες πτυχές της
αλήθειας. Αν συνεχίσεις να βασίζεσαι στα συναισθήματά σου, δεν θα εξακολουθήσεις να ζεις
μέσα στην ασάφεια; Δεν δέχεσαι τα λόγια που σου έχουν εκφραστεί με σαφήνεια, και
βασίζεσαι μονίμως στα προσωπικά σου συναισθήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είσαι σαν
ένας τυφλός που ψηλαφεί έναν ελέφαντα; Και τι θα κερδίσεις τελικά;
Όλο το έργο που πραγματοποιεί σήμερα ο ενσαρκωμένος Θεός είναι αληθινό. Αυτό δεν
είναι κάτι που μπορείς να νιώσεις ή που μπορείς να φανταστείς, πόσο μάλλον κάτι από το
οποίο μπορείς να εξάγεις συμπεράσματα. Είναι μόνο κάτι που θα μπορέσεις να καταλάβεις
όταν σε βρουν τα γεγονότα. Μερικές φορές, ακόμα και όταν αυτά σε βρίσκουν, εσύ
εξακολουθείς να μην μπορείς να δεις καθαρά, και οι άνθρωποι δεν θα καταλαβαίνουν μέχρι
τη στιγμή που ο Θεός θα ενεργήσει αυτοπροσώπως για να αποσαφηνίσει τα αληθινά
γεγονότα του ό,τι συμβαίνει. Εκείνον τον καιρό, οι μαθητές που ακολουθούσαν τον Ιησού
είχαν πολλές ψευδαισθήσεις. Πίστευαν ότι η ημέρα του Θεού πλησίαζε και ότι εκείνοι
σύντομα θα πέθαιναν για τον Κύριο και θα είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν τον Κύριο
Ιησού. Ο Πέτρος περίμενε επτά ολόκληρα χρόνια επειδή ένιωθε έτσι —αλλά αυτή η ημέρα δεν
έφτανε. Ένιωθαν ότι οι ζωές τους είχαν ωριμάσει. Τα συναισθήματα μέσα τους είχαν
πολλαπλασιαστεί και είχαν γίνει πιο έντονα, αλλά είχαν βιώσει πολλές αποτυχίες και δεν
μπορούσαν να πετύχουν. Οι ίδιοι δεν είχαν ιδέα του τι συνέβαινε. Μήπως αυτό που
προερχόταν αληθινά από το Άγιο Πνεύμα δεν γινόταν να εκπληρωθεί; Τα συναισθήματα των
ανθρώπων δεν είναι αξιόπιστα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους τρόπους σκέψης
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και τις δικές τους ιδέες, δημιουργούν μια πληθώρα συσχετισμών με βάση τις συνθήκες και τις
καταστάσεις της εποχής. Συγκεκριμένα, όταν συμβαίνει κάτι σε ανθρώπους που έχουν υγιείς
τρόπους σκέψης, αυτοί ενθουσιάζονται υπερβολικά και δεν μπορούν παρά να δημιουργήσουν
μια πληθώρα συσχετισμών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για «ειδικούς» με ανώτερες γνώσεις και
θεωρίες, των οποίων οι συσχετισμοί πληθαίνουν ακόμα πιο πολύ, μετά από πολλά χρόνια που
ασχολούνται με τον κόσμο. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, καταλαμβάνουν τις καρδιές τους
και γίνονται τα εξαιρετικά ισχυρά συναισθήματά τους, με τα οποία είναι ικανοποιημένοι.
Όταν οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι, θα εμφανιστούν συναισθήματα και φαντασιώσεις
μέσα τους και θα νομίζουν ότι είναι σωστά. Αργότερα, όταν βλέπουν ότι αυτά δεν
εκπληρώνονται, οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τι πήγε στραβά. Πιστεύουν ότι
ίσως ο Θεός να άλλαξε το σχέδιό Του.
Είναι αναπόφευκτο το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. Κατά την
Εποχή του Νόμου, πολλοί άνθρωποι είχαν επίσης συγκεκριμένα συναισθήματα, όμως τα
σφάλματα των συναισθημάτων τους ήταν λιγότερα από αυτά των σημερινών ανθρώπων. Αυτό
συμβαίνει επειδή παλιότερα οι άνθρωποι μπορούσαν να αντικρίσουν την εμφάνιση του
Ιεχωβά, μπορούσαν να δουν αγγελιοφόρους και έβλεπαν όνειρα. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν
μπορούν να δουν οράματα ή αγγελιοφόρους, οπότε τα σφάλματα στα συναισθήματά τους
έχουν πολλαπλασιαστεί. Όταν οι σημερινοί άνθρωποι νιώθουν ότι κάτι είναι ιδιαιτέρως
σωστό και το κάνουν πράξη, το Άγιο Πνεύμα δεν τους επιπλήττει, και νιώθουν μεγάλη γαλήνη
μέσα τους. Μετά από το γεγονός, μόνο όταν κοινωνούν ή διαβάζουν τα λόγια του Θεού,
ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος. Μια πτυχή αυτού είναι ότι δεν εμφανίζονται αγγελιοφόροι
στους ανθρώπους, τα όνειρα είναι πολύ σπάνια και οι άνθρωποι δεν βλέπουν κανένα όραμα
στον ουρανό. Μια άλλη πτυχή είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αυξάνει τις επιπλήξεις και την
πειθαρχία Του μέσα στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου από το έργο του Αγίου
Πνεύματος μέσα τους. Έτσι, αν οι άνθρωποι δεν τρώνε και δεν πίνουν τα λόγια του Θεού, αν
δεν αναζητούν την αλήθεια με πρακτικό τρόπο, και αν δεν καταλαβαίνουν το μονοπάτι της
άσκησης, δεν θα δρέψουν τίποτα. Οι αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι οι εξής: Δεν
δίνει καμία σημασία σε οτιδήποτε δεν αφορά το έργο Του. Αν κάτι δεν βρίσκεται εντός του
πεδίου της δικαιοδοσίας Του, δεν ανακατεύεται επ’ ουδενί ούτε παρεμβαίνει ποτέ, αφήνοντας
τους ανθρώπους να δημιουργήσουν όσα προβλήματα θέλουν. Μπορείς να φέρεσαι όπως θες,
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μα θα έρθει η μέρα που θα νιώσεις πανικόβλητος και θα τα έχεις χαμένα. Ο Θεός εργάζεται
μόνο σταθερά εντός της δικής Του σάρκας, χωρίς ποτέ να παρεμβαίνει στο έργο του
ανθρώπου. Αντιθέτως, δίνει στον κόσμο του ανθρώπου ένα πλατύ αγκυροβόλιο και κάνει το
έργο που οφείλει να κάνει. Δεν θα επιπληχτείς αν κάνεις κάτι λάθος σήμερα ούτε θα
ανταμειφθείς αν κάνεις κάτι καλό αύριο. Αυτά είναι ανθρώπινα ζητήματα και δεν έχουν την
παραμικρή σχέση με το έργο του Αγίου Πνεύματος —αυτό δεν είναι καθόλου εντός του πεδίου
του έργου Μου.
Τον καιρό που εργαζόταν ο Πέτρος, είπε πολλά λόγια και έκανε πολύ έργο. Είναι δυνατόν
τίποτα από αυτά να μην προερχόταν από ανθρώπινες ιδέες; Είναι αδύνατον να προέρχονταν
αυτά αποκλειστικά από το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος ήταν απλώς ένα δημιούργημα του Θεού,
ένας ακόλουθος, ήταν ο Πέτρος, όχι ο Ιησούς, και οι ουσίες τους δεν ήταν οι ίδιες. Παρόλο
που ο Πέτρος εστάλη από το Άγιο Πνεύμα, δεν προέρχονταν όλα όσα έκανε από το Άγιο
Πνεύμα, καθότι ήταν, εξάλλου, ένας άνθρωπος. Ο Παύλος είπε, επίσης, πολλά λόγια και
έγραψε ουκ ολίγες επιστολές προς τις εκκλησίες, ορισμένες εκ των οποίων περιλαμβάνονται
στη Βίβλο. Το Άγιο Πνεύμα δεν εξέφρασε καμία άποψη, καθότι εκείνον τον καιρό ο Παύλος
χρησιμοποιούταν από το Άγιο Πνεύμα. Απέκτησε μερικές εμπειρίες και γνώσεις, τις οποίες
κατέγραψε και μεταβίβασε στους εν Κυρίω αδελφούς και αδελφές του. Ο Ιησούς δεν είχε
καμία αντίδραση. Γιατί δεν τον σταμάτησε εκείνον τον καιρό το Άγιο Πνεύμα; Επειδή
υπάρχουν κάποιες ακαθαρσίες που πηγάζουν από τον κανονικό τρόπο σκέψης των
ανθρώπων· αυτό είναι αναπόφευκτο. Επιπλέον, οι ενέργειές του δεν έφταναν στο σημείο που
να προκαλούν παρεμβολή ή αναστάτωση. Όταν υπάρχει κάποιο από αυτό το είδος έργου της
ανθρώπινης φύσης, είναι πιο εύκολο να το δεχτούν οι άνθρωποι. Εφόσον οι ακαθαρσίες που
περιέχονται στον κανονικό τρόπο σκέψης των ανθρώπων δεν παρεμβαίνουν σε οτιδήποτε,
μετράνε ως κανονικές. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι με κανονικό τρόπο σκέψης είναι όλοι
ικανοί να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Όταν οι άνθρωποι ζούνε στη σάρκα, έχουν τον δικό
τους τρόπο σκέψης, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τις ξεριζώσουν. Ωστόσο, αφού
βιώσουν το έργο του Θεού για κάποιο διάστημα και κατανοήσουν ορισμένες αλήθειες, αυτοί
οι τρόποι σκέψης στο μυαλό των ανθρώπων θα μειωθούν. Όταν θα έχουν βιώσει περισσότερα
πράγματα, θα μπορούν να βλέπουν καθαρά, κι έτσι θα διακόπτουν λιγότερο τα πράγματα. Με
άλλα λόγια, όταν διαψευσθούν οι φαντασιώσεις και τα λογικά συμπεράσματα των ανθρώπων,
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τα μη κανονικά συναισθήματά τους θα μειωθούν. Όσοι ζούνε στη σάρκα έχουν όλοι τον δικό
τους τρόπο σκέψης, όμως στο τέλος, ο Θεός θα τους κατεργαστεί στο σημείο που ο τρόπος
σκέψης τους δεν θα μπορεί να τους ενοχλεί, δεν θα μπορούν να βασίζονται πλέον στα
συναισθήματά τους στη ζωή τους, θα αναπτυχθεί το πραγματικό ανάστημά τους, και θα
μπορούν να ζουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού εντός της πραγματικότητας, και δεν θα
κάνουν πλέον πράγματα που είναι ασαφή ή κενά, και τότε δεν θα κάνουν πράγματα που θα
προκαλούν διακοπές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ψευδαισθήσεις τους θα πάψουν να υπάρχουν
και από εκείνη τη στιγμή και εφεξής, οι ενέργειές τους θα είναι το πραγματικό τους
ανάστημα.

Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (1)
Η ανθρωπότητα, η οποία είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένη από τον Σατανά, δεν γνωρίζει
ότι υπάρχει Θεός και έχει σταματήσει να Τον λατρεύει. Στην αρχή, όταν δημιουργήθηκαν ο
Αδάμ και η Εύα, η δόξα και η μαρτυρία του Ιεχωβά ήταν πανταχού παρούσες. Όμως, αφότου
διεφθάρη ο άνθρωπος, έχασε τη δόξα και τη μαρτυρία, επειδή οι πάντες επαναστατούσαν
εναντίον του Θεού και έπαψαν εντελώς να Τον σέβονται. Το σημερινό έργο της κατάκτησης
αποσκοπεί να ανακτήσει όλη τη μαρτυρία και όλη τη δόξα, και να κάνει όλους τους
ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό, έτσι ώστε να υπάρχει μαρτυρία ανάμεσα στους
δημιουργημένους. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια αυτού του
σταδίου. Πώς ακριβώς πρόκειται να κατακτηθεί η ανθρωπότητα; Χρησιμοποιώντας το έργο
των λόγων αυτού του σταδίου ώστε να πειστεί απόλυτα ο άνθρωπος· χρησιμοποιώντας
αποκάλυψη, κρίση, παίδευση και ανηλεή κατάρα προκειμένου να υποταχθεί εντελώς·
αποκαλύπτοντας την ανυπακοή του ανθρώπου και κρίνοντας την αντίστασή του ώστε να
μπορέσει να γνωρίσει την αδικία και τη βρομιά της ανθρωπότητας και, συνεπώς, να
χρησιμοποιήσει τα πράγματα αυτά ως αντιθετικό στοιχείο στη δίκαιη διάθεση του Θεού. Ο
άνθρωπος κατακτάται και πείθεται απόλυτα κυρίως μέσω αυτών των λόγων. Τα λόγια είναι το
μέσο για την απόλυτη κατάκτηση της ανθρωπότητας, και όλοι όσοι αποδεχθούν την
κατάκτηση από τον Θεό πρέπει να αποδεχθούν την πάταξη και την κρίση των λόγων Του. Η
σημερινή διαδικασία ομιλίας είναι επακριβώς η διαδικασία της κατάκτησης. Και πώς ακριβώς
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θα πρέπει να συνεργάζονται οι άνθρωποι; Γνωρίζοντας πώς να τρώνε και να πίνουν αυτά τα
λόγια και καταφέρνοντας να τα κατανοήσουν. Όσο για το πώς κατακτώνται οι άνθρωποι,
αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν από μόνοι τους. Το μόνο που μπορείς να κάνεις
είναι, μέσα από τη βρώση και την πόση αυτών των λόγων, να καταφέρεις να γνωρίσεις τη
διαφθορά και τη βρομιά σου, την ανυπακοή και την αδικία σου, και να προσπέσεις ενώπιον
του Θεού. Αν αφότου κατανοήσεις το θέλημα του Θεού, είσαι σε θέση να το κάνεις πράξη, και
αν έχεις οράματα και μπορείς να υποταχθείς ολοκληρωτικά σε αυτά τα λόγια και να μην
προβαίνεις σε δικές σου επιλογές, τότε θα έχεις κατακτηθεί —και αυτό θα έχει γίνει ως
αποτέλεσμα αυτών των λόγων. Γιατί έχασε η ανθρωπότητα τη μαρτυρία; Επειδή κανείς δεν
έχει πίστη στον Θεό και επειδή ο Θεός δεν έχει θέση στην καρδιά των ανθρώπων. Η
κατάκτηση της ανθρωπότητας αποτελεί την αποκατάσταση της πίστης της ανθρωπότητας. Οι
άνθρωποι θέλουν πάντοτε να τρέχουν ορμητικά προς τον επίγειο κόσμο, διατηρούν πάρα
πολλές ελπίδες, θέλουν πάρα πολλά για το μέλλον τους και έχουν πάρα πολλές εξωφρενικές
απαιτήσεις. Σκέφτονται πάντα τη σάρκα, κάνουν σχέδια γι’ αυτήν και δεν ενδιαφέρονται
καθόλου να αναζητήσουν την οδό της πίστης στον Θεό. Οι καρδιές τους έχουν αρπαχθεί από
τον Σατανά, εκείνοι έχουν χάσει τον σεβασμό τους για τον Θεό και είναι προσκολλημένοι στον
Σατανά. Ο άνθρωπος, όμως, δημιουργήθηκε από τον Θεό. Συνεπώς, το ότι ο άνθρωπος έχει
χάσει τη μαρτυρία σημαίνει ότι έχει χάσει τη δόξα του Θεού. Ο σκοπός της κατάκτησης της
ανθρωπότητας είναι να επανακτηθεί η δόξα του σεβασμού που είχε ο άνθρωπος για τον Θεό.
Μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν επιδιώκουν τη ζωή·
ακόμα κι αν υπάρχουν μερικοί που την επιδιώκουν, αυτοί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι
άνθρωποι είναι απορροφημένοι με το μέλλον τους και δεν δίνουν καμία σημασία στη ζωή.
Ορισμένοι επαναστατούν ενάντια στον Θεό και Του αντιστέκονται, Τον κρίνουν πίσω από την
πλάτη Του και δεν κάνουν πράξη την αλήθεια. Για την ώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν
λαμβάνονται υπόψη· επί του παρόντος, τίποτα δεν γίνεται σε αυτούς τους υιούς της
επανάστασης, όμως, στο μέλλον, θα ζεις μέσα στο σκοτάδι, θρηνώντας και τρίζοντας τα
δόντια σου. Δεν νιώθεις πόσο πολύτιμο είναι το φως όταν ζεις μέσα σε αυτό, όμως θα
συνειδητοποιήσεις πόσο πολύτιμο είναι όταν θα ζεις μέσα στη σκοτεινή νύχτα, και τότε θα το
μετανιώσεις. Τώρα νιώθεις μια χαρά, όμως θα έρθει η μέρα που θα το μετανιώσεις. Όταν
έρθει εκείνη η μέρα, και απλωθεί παντού το σκοτάδι και εκλείψει δια παντός το φως, θα είναι
πολύ αργά για μεταμέλεια. Ο λόγος για τον οποίο δεν κατορθώνεις να εκτιμήσεις σαν
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θησαυρό τον χρόνο που έχεις τώρα είναι επειδή εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις το
σημερινό έργο. Όταν ξεκινήσει το έργο ολόκληρου του σύμπαντος, όταν, δηλαδή, όλα όσα
λέω σήμερα έχουν γίνει πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι θα κρατούν το κεφάλι τους και θα
κλαίνε από την οδύνη. Και, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι
θρηνώντας και τρίζοντας τα δόντια τους; Όλοι όσοι επιδιώκουν πραγματικά τη ζωή και έχουν
ολοκληρωθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ όλοι οι υιοί της επανάστασης, οι οποίοι είναι
ακατάλληλοι για χρήση, θα βυθιστούν στο σκοτάδι. Θα στερούνται του έργου του Αγίου
Πνεύματος και θα είναι ανίκανοι να καταλάβουν το οτιδήποτε. Συνεπώς, έχοντας βυθιστεί
στην τιμωρία, θα κλαίνε και θα οδύρονται. Αν είσαι καλά εξοπλισμένος σε αυτήν τη φάση του
έργου και έχεις αναπτυχθεί στη ζωή σου, τότε είσαι κατάλληλος για χρήση. Αν είσαι
ανεπαρκώς εξοπλισμένος, τότε ακόμα κι αν κληθείς στην επόμενη φάση του έργου, θα είσαι
ακατάλληλος για χρήση —σε αυτό το σημείο, ακόμη κι αν επιθυμείς να εξοπλιστείς, δεν θα
έχεις άλλη ευκαιρία. Ο Θεός θα έχει φύγει. Πού θα μπορούσες να πας για να βρεις το είδος
της ευκαιρίας που βρίσκεται μπροστά σου τώρα; Πού θα μπορούσες να πας για να λάβεις την
άσκηση που παρέχεται προσωπικά από τον Θεό; Σε εκείνο το σημείο, ο Θεός δεν θα μιλάει
αυτοπροσώπως ούτε θα εκφέρει τη φωνή Του· το μόνο που θα μπορείς να κάνεις θα είναι να
διαβάζεις αυτά που λέγονται σήμερα —πώς θα είναι εύκολη τότε η κατανόηση; Πώς θα
μπορούσε η ζωή στο μέλλον να είναι καλύτερη απ’ ό,τι είναι σήμερα; Σε εκείνο το σημείο, δεν
θα υφίστασαι έναν ζωντανό θάνατο καθώς θρηνείς και τρίζεις τα δόντια σου; Τώρα σου
παρέχονται ευλογίες, αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς να τις απολαύσεις· ζεις μες στην ευδαιμονία,
αλλά εξακολουθείς να μην το γνωρίζεις. Αυτό αποδεικνύει ότι είσαι καταδικασμένος να
υποφέρεις! Τη σήμερον ημέρα, κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται, κάποιοι επαναστατούν,
κάποιοι κάνουν το ένα ή το άλλο. Εγώ απλώς σας αγνοώ, Αλλά μη νομίζεις ότι δεν γνωρίζω τι
σκαρώνετε. Δεν κατανοώ την ουσία σας; Γιατί να εξακολουθείς να έρχεσαι σε σύγκρουση μαζί
Μου; Δεν πιστεύεις στον Θεό προκειμένου να επιδιώκεις τη ζωή και τις ευλογίες προς δικό
σου όφελος; Ο λόγος για τον οποίο έχεις πίστη δεν είναι για δική σου χάρη; Αυτήν τη στιγμή,
εκτελώ το έργο της κατάκτησης απλώς με το να μιλώ και, μόλις φτάσει στο τέλος του αυτό το
έργο της κατάκτησης, το τέλος σου θα είναι προφανές. Χρειάζεται να σου το πω ξεκάθαρα;
Το σημερινό έργο της κατάκτησης αποσκοπεί να καταστήσει προφανές ποιο θα είναι το
τέλος του ανθρώπου. Γιατί λέω ότι η παίδευση και η κρίση του σήμερα είναι η κρίση ενώπιον
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του μεγάλου λευκού θρόνου των εσχάτων ημερών; Δεν το βλέπεις αυτό; Γιατί το έργο της
κατάκτησης είναι το τελικό στάδιο; Δεν είναι επακριβώς για να φανερώσει ποια θα είναι η
κατάληξη κάθε τάξης ανθρώπων; Δεν είναι για να δώσει στον καθένα τη δυνατότητα, κατά
την εξέλιξη του έργου της κατάκτησης μέσω της παίδευσης και της κρίσης, να δείξει το
πραγματικό του πρόσωπο και, στη συνέχεια, να ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του; Αντί
να ειπωθεί ότι πρόκειται για την κατάκτηση της ανθρωπότητας, ίσως είναι καλύτερο να
λεχθεί ότι δείχνει ποιο είδος κατάληξης θα έχει η κάθε τάξη ανθρώπων. Έχει να κάνει με την
κρίση των αμαρτιών των ανθρώπων και τη μετέπειτα αποκάλυψη των διαφορετικών τάξεων
ανθρώπων, βάσει του οποίου αποφασίζεται αν είναι μοχθηροί ή δίκαιοι. Μετά το έργο της
κατάκτησης ακολουθεί το έργο της επιβράβευσης των καλών και της τιμωρίας των μοχθηρών.
Οι άνθρωποι που υπακούν απόλυτα —εκείνοι, δηλαδή, που έχουν κατακτηθεί εντελώς— θα
τοποθετηθούν στο επόμενο στάδιο της διάδοσης του έργου του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν.
Όσοι δεν έχουν κατακτηθεί θα ριχτούν στο σκοτάδι και θα βρεθούν αντιμέτωποι με
συμφορές. Έτσι θα ταξινομηθούν οι άνθρωποι σύμφωνα με το είδος τους· όσοι πράττουν το
κακό θα ταξινομηθούν με τους μοχθηρούς, για να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου, και οι
δίκαιοι θα ταξινομηθούν με τους καλούς, για να λάβουν φως και να ζήσουν αιωνίως μέσα στο
φως. Το τέλος των πάντων πλησιάζει· το τέλος του ανθρώπου έχει παρουσιαστεί με σαφήνεια
μπροστά στα μάτια του, και τα πάντα θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το είδος τους. Πώς
μπορούν οι άνθρωποι, λοιπόν, να ξεφύγουν από την οδύνη της ταξινόμησης του καθενός
σύμφωνα με το είδος του; Το διαφορετικό τέλος της κάθε τάξης ανθρώπων αποκαλύπτεται
όταν πλησιάζει το τέλος των πάντων, κι αυτό γίνεται κατά τη διάρκεια του έργου της
κατάκτησης ολόκληρου του σύμπαντος (συμπεριλαμβανομένου όλου του έργου της
κατάκτησης, ξεκινώντας με το τωρινό έργο). Η αποκάλυψη του τέλους όλης της
ανθρωπότητας γίνεται ενώπιον του βήματος της κρίσεως, κατά τη διάρκεια της παίδευσης και
κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης τις έσχατες ημέρες. Η ταξινόμηση των
ανθρώπων σύμφωνα με το είδος τους δεν σημαίνει επιστροφή των ανθρώπων στην αρχική
τους τάξη, διότι όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατά τον καιρό της δημιουργίας, υπήρχε
μόνο ένα είδος ανθρώπου, και ο μόνος διαχωρισμός ήταν μεταξύ άντρα και γυναίκας. Δεν
υπήρχαν πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων. Μόνο μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια
διαφθοράς εμφανίστηκαν οι διαφορετικές τάξεις ανθρώπων, και κάποιοι ήταν υπό τη σφαίρα
επιρροής βρομερών διαβόλων, κάποιοι ήταν υπό τη σφαίρα επιρροής μοχθηρών διαβόλων και
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κάποιοι —εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν την οδό της ζωής— ήταν υπό το κράτος του
Παντοδύναμου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται σταδιακά οι τάξεις
μεταξύ ανθρώπων και μόνο έτσι χωρίζονται οι άνθρωποι σε τάξεις μέσα στη μεγάλη
οικογένεια του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι καταλήγουν να έχουν διαφορετικό «πατέρα».
Δεν ισχύει ότι όλοι βρίσκονται ολότελα υπό το κράτος του Παντοδύναμου, καθότι ο άνθρωπος
είναι πολύ ανυπότακτος. Η δίκαιη κρίση αποκαλύπτει τον πραγματικό εαυτό του κάθε τύπου
ανθρώπου, χωρίς να αφήνει τίποτα κρυφό. Όλοι δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο υπό
το φως. Σε αυτό το σημείο, ο άνθρωπος δεν είναι πια όπως ήταν αρχικά και η αρχική
ομοιότητα των προγόνων του έχει από καιρό εξαφανιστεί, επειδή αμέτρητοι απόγονοι του
Αδάμ και της Εύας έχουν από καιρό αιχμαλωτιστεί από τον Σατανά και ποτέ ξανά δεν θα
γνωρίσουν τον ουρανοήλιο, και επειδή οι άνθρωποι έχουν γεμίσει με κάθε λογής δηλητήρια
του Σατανά. Συνεπώς, οι άνθρωποι έχουν τον κατάλληλο γι’ αυτούς προορισμό. Επιπλέον, η
ταξινόμησή τους σύμφωνα με το είδος τους γίνεται με βάση τα διαφορετικά δηλητήριά τους,
δηλαδή, ταξινομούνται σύμφωνα με τον βαθμό στον οποίο έχουν κατακτηθεί σήμερα. Το
τέλος του ανθρώπου δεν είναι κάτι που έχει προκαθοριστεί από τη δημιουργία του κόσμου. Κι
αυτό επειδή, στην αρχή, υπήρχε μόνο μία τάξη, η οποία αποκαλείτο συλλογικά
«ανθρωπότητα», και ο άνθρωπος δεν είχε διαφθαρεί αρχικά από τον Σατανά και όλοι οι
άνθρωποι ζούσαν μέσα στο φως του Θεού, χωρίς να πέφτει πάνω τους σκοτάδι. Όμως,
αφότου διαφθάρηκε ο άνθρωπος από τον Σατανά, όλοι οι τύποι και όλα τα είδη ανθρώπων
εξαπλώθηκαν στα μήκη και τα πλάτη της γης —όλοι οι τύποι και όλα τα είδη ανθρώπων που
προέρχονταν από την οικογένεια που αποκαλείτο συλλογικά «ανθρωπότητα», η οποία
απαρτιζόταν από άντρες και γυναίκες. Όλοι τους οδηγήθηκαν από τους προγόνους τους να
ξεστρατίσουν από τους προπάτορές τους —την ανθρωπότητα που απαρτιζόταν από άντρα και
γυναίκα (δηλαδή, τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, τους προπάτορές τους). Εκείνον τον
καιρό, οι Ισραηλίτες ήταν οι μόνοι άνθρωποι τους οποίους καθοδηγούσε ο Ιεχωβά στη ζωή
τους στη γη. Οι διάφοροι τύποι ανθρώπων που προέκυψαν από ολόκληρο το Ισραήλ (δηλαδή,
από την αρχική οικογενειακή φατρία) έχασαν τότε την καθοδήγηση του Ιεχωβά. Αυτοί οι
πρώτοι άνθρωποι, έχοντας πλήρη άγνοια για τα ζητήματα του κόσμου των ανθρώπων,
ακολούθησαν, στη συνέχεια, τους προγόνους τους για να ζήσουν στα εδάφη που διεκδίκησαν
—κάτι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Συνεπώς, εξακολουθούν να αγνοούν το πώς
ξεστράτισαν από τον Ιεχωβά και το πώς διαφθείρονται μέχρι σήμερα από κάθε είδους
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βρομερούς διαβόλους και μοχθηρά πνεύματα. Εκείνοι που έχουν διαφθαρεί και
δηλητηριαστεί βαθιά μέχρι τώρα —εκείνοι που δεν μπορούν, εν τέλει, να διασωθούν— δεν θα
έχουν άλλη επιλογή από το πάνε με τους προγόνους τους, τους βρομερούς διαβόλους που τους
διέφθειραν. Εκείνοι που μπορούν, εν τέλει, να σωθούν, θα πάνε στον κατάλληλο προορισμό
της ανθρωπότητας, δηλαδή στο τέλος που προορίζεται για όσους σώζονται και κατακτώνται.
Θα γίνουν τα πάντα προκειμένου να σωθούν όλοι όσοι μπορούν να σωθούν, αλλά για τους
ανθρώπους που είναι αναίσθητοι και ανίατοι, η μόνη τους επιλογή θα είναι να ακολουθήσουν
τους προγόνους τους στο πηγάδι της αβύσσου, όπου θα τους περιμένει η παίδευση. Μη
νομίζεις ότι το τέλος σου είχε προκαθοριστεί από την αρχή και ότι τώρα έχει απλώς
αποκαλυφθεί. Αν σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε μήπως έχεις ξεχάσει ότι κατά την
αρχική δημιουργία της ανθρωπότητας, δεν είχε δημιουργηθεί ξεχωριστή σατανική τάξη;
Έχεις ξεχάσει ότι είχε δημιουργηθεί μόνο μία ανθρωπότητα, η οποία απαρτιζόταν από τον
Αδάμ και την Εύα (ότι είχαν δημιουργηθεί, δηλαδή, μόνο άντρας και γυναίκα); Αν ήσουν
απόγονος του Σατανά στην αρχή, αυτό δεν θα σήμαινε ότι όταν ο Ιεχωβά δημιούργησε τον
άνθρωπο, συμπεριέλαβε και μια σατανική ομάδα στη δημιουργία Του; Θα μπορούσε να είχε
κάνει κάτι τέτοιο; Δημιούργησε τον άνθρωπο χάριν της μαρτυρίας Του· δημιούργησε τον
άνθρωπο χάριν της δόξας Του. Γιατί να είχε δημιουργήσει σκοπίμως μια τάξη απογόνων του
Σατανά, οι οποίοι θα Του αντιστέκονταν εσκεμμένα; Πώς θα μπορούσε ο Ιεχωβά να είχε
κάνει κάτι τέτοιο; Αν το είχε κάνει, ποιος θα έλεγε ότι είναι ένας δίκαιος Θεός; Όταν λέω
τώρα ότι κάποιοι από εσάς θα πάνε με τον Σατανά στο τέλος, δεν σημαίνει ότι εσύ ήσουν με
τον Σατανά από την αρχή· αντιθέτως, σημαίνει ότι έχεις ξεπέσει σε τέτοιον βαθμό, που ακόμα
κι αν ο Θεός έχει προσπαθήσει να σε σώσει, εσύ και πάλι δεν έχεις κατορθώσει να αποκτήσεις
εκείνη τη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να σε ταξινομήσω με τον Σατανά. Αυτό
συμβαίνει μόνο επειδή είσαι πέραν σωτηρίας, όχι επειδή ο Θεός είναι άδικος μαζί σου και
καθόρισε σκόπιμα τη μοίρα σου ως προσωποποίηση του Σατανά, κι έπειτα σε ταξινομεί με τον
Σατανά και θέλει εσκεμμένα να υποφέρεις. Δεν είναι αυτή η πραγματική αλήθεια του έργου
της κατάκτησης. Αν το πιστεύεις αυτό, τότε η κατανόησή σου είναι πολύ μονόπλευρη! Το
τελικό στάδιο της κατάκτησης αποσκοπεί να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και να αποκαλύψει
την κατάληξή τους. Αποσκοπεί να αποκαλύψει τον εκφυλισμό των ανθρώπων μέσω της
κρίσης, κι έτσι να τους κάνει να μετανοήσουν, να εγερθούν και να επιδιώξουν τη ζωή και το
σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Αποσκοπεί να αφυπνίσει τις καρδιές των απαθών και
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βραδυνόων ανθρώπων και να δείξει, μέσω της κρίσης, την εσωτερική ανυπακοή τους.
Ωστόσο, αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να μετανοήσουν, να μην μπορούν να
επιδιώξουν το σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής και να αποτινάξουν αυτές τις διαφθορές,
τότε είναι πέραν σωτηρίας και θα τους καταβροχθίσει ο Σατανάς. Αυτή είναι η σημασία της
κατάκτησης του Θεού: να σώσει τους ανθρώπους και να δείξει, επίσης, την κατάληξή τους.
Καλές καταλήξεις, κακές καταλήξεις —όλες αποκαλύπτονται από το έργο της κατάκτησης. Το
αν οι άνθρωποι θα σωθούν ή θα είναι καταραμένοι αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια του
έργου της κατάκτησης.
Τις έσχατες ημέρες, τα πάντα θα ταξινομηθούν κατά είδος μέσω της κατάκτησης. Η
κατάκτηση είναι το έργο των εσχάτων ημερών· με άλλα λόγια, η κρίση των αμαρτιών του
κάθε ανθρώπου είναι το έργο των εσχάτων ημερών. Διαφορετικά, πώς θα μπορούσαν να
ταξινομηθούν οι άνθρωποι; Το έργο της ταξινόμησης που γίνεται ανάμεσά σας αποτελεί την
έναρξη αυτού του έργου σε ολόκληρο το σύμπαν. Μετά από αυτό, οι άνθρωποι όλων των
τόπων και όλων των λαών θα υποβληθούν κι αυτοί στο έργο της κατάκτησης. Αυτό σημαίνει
ότι κάθε άνθρωπος στην κτίση θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του, καθώς θα προσέλθει
ενώπιον του βήματος της κρίσης για να κριθεί. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει
την υποβολή σε αυτήν την παίδευση και την κρίση, και οι πάντες και τα πάντα θα
ταξινομηθούν κατά είδος. Κάθε άνθρωπος θα κατηγοριοποιηθεί, διότι πλησιάζει το τέλος των
πάντων και ό,τι υπάρχει στους ουρανούς και στη γη έχει φτάσει στον επίλογό του. Πώς θα
μπορούσε ο άνθρωπος να διαφύγει τις τελευταίες ημέρες της ανθρώπινης ύπαρξης; Συνεπώς,
για πόσο καιρό ακόμα μπορούν να συνεχιστούν οι πράξεις ανυπακοής σας; Δεν βλέπετε ότι οι
έσχατες ημέρες σας είναι προ των πυλών; Πώς είναι δυνατόν εκείνοι που σέβονται τον Θεό
και λαχταρούν να εμφανιστεί, να μη βλέπουν την ημέρα της εμφάνισης της δικαιοσύνης του
Θεού; Πώς είναι δυνατόν να μη λάβουν την τελική επιβράβευση για την καλοσύνη; Είσαι
κάποιος που πράττει το καλό ή κάποιος που πράττει το κακό; Είσαι κάποιος που αποδέχεται
τη δίκαιη κρίση και, στη συνέχεια, υπακούει ή κάποιος που αποδέχεται τη δίκαιη κρίση και,
στη συνέχεια, είναι καταραμένος; Ζεις ενώπιον του βήματος της κρίσης στο φως ή στον Άδη
μέσα στο σκοτάδι; Εσύ ο ίδιος δεν είσαι αυτός που γνωρίζει πιο ξεκάθαρα αν το τέλος σου θα
είναι η επιβράβευση ή η τιμωρία; Εσύ δεν είσαι αυτός που γνωρίζει πιο ξεκάθαρα και
κατανοεί πιο βαθιά ότι ο Θεός είναι δίκαιος; Οπότε πώς είναι ακριβώς η συμπεριφορά και η
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καρδιά σου; Καθώς σε κατακτώ σήμερα, έχεις πραγματικά την ανάγκη να σου εξηγώ
λεπτομερώς το αν η συμπεριφορά σου είναι καλή ή κακή; Πόσα έχεις εγκαταλείψει για Μένα;
Πόσο βαθιά Με λατρεύεις; Εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις πιο ξεκάθαρα πώς συμπεριφέρεσαι
απέναντί Μου; Θα πρέπει να γνωρίζεις καλύτερα απ’ όλους ποιο θα είναι, εν τέλει, το τέλος
σου! Σου το λέω πραγματικά: Εγώ δημιούργησα απλώς την ανθρωπότητα και δημιούργησα κι
εσένα, όμως δεν σας παρέδωσα στον Σατανά· ούτε σας έκανα εσκεμμένα να επαναστατήσετε
εναντίον Μου ή να Μου αντισταθείτε, κι έτσι να τιμωρηθείτε από Μένα. Όλες αυτές οι
συμφορές και τα βάσανα δεν οφείλονται στο ότι η καρδιά σας είναι πολύ σκληρή και η
συμπεριφορά σας πολύ ποταπή; Επομένως, το τέλος σας δεν καθορίζεται από εσάς τους
ίδιους; Μες στην καρδιά σας, δεν γνωρίζετε καλύτερα απ’ όλους ποιο θα είναι το τέλος σας; Ο
λόγος που κατακτώ τους ανθρώπους είναι για να τους αποκαλύψω, καθώς και για να
εξασφαλίσω καλύτερα τη σωτηρία σου. Δεν είναι για να σε βάλω να διαπράξεις το κακό ούτε
για να σε κάνω σκοπίμως να οδεύσεις στην κόλαση της καταστροφής. Όταν έρθει η ώρα, τα
πολλά σου βάσανα, ο θρήνος και το τρίξιμο των δοντιών σου, δεν θα οφείλονται όλα στις
αμαρτίες σου; Συνεπώς, η καλοσύνη σου ή η μοχθηρία σου δεν είναι η καλύτερη κρίση για
σένα; Δεν αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για το ποιο θα είναι το τέλος σου;
Σήμερα, εργάζομαι στον εκλεκτό λαό του Θεού στην Κίνα για να αποκαλύψω όλες τις
επαναστατικές διαθέσεις του και να ξεσκεπάσω όλη την ασχήμια του, κι αυτό παρέχει το
πλαίσιο για να λέω όλα όσα πρέπει να πω. Στη συνέχεια, όταν επιτελέσω το επόμενο στάδιο
του έργου της κατάκτησης ολόκληρου του σύμπαντος, θα χρησιμοποιήσω την κρίση Μου για
εσάς προκειμένου να κρίνω την αδικία των πάντων σε ολόκληρο το σύμπαν, επειδή εσείς
είστε οι εκπρόσωποι των ανυπότακτων μεταξύ της ανθρωπότητας. Όσοι δεν μπορέσουν να
ανεβάσουν ρυθμούς, θα γίνουν μονάχα αντιθετικά στοιχεία και αντικείμενα υπηρεσίας, ενώ
όσοι μπορέσουν να ανεβάσουν ρυθμούς, θα χρησιμοποιηθούν. Γιατί λέω ότι όσοι δεν
μπορέσουν να ανεβάσουν ρυθμούς θα λειτουργήσουν μόνο ως αντιθετικά στοιχεία; Επειδή τα
τωρινά λόγια και το τωρινό έργο Μου στοχεύουν στο σύνολό τους στο υπόβαθρό σας, και
επειδή έχετε γίνει οι εκπρόσωποι και η επιτομή των ανυπότακτων μεταξύ όλης της
ανθρωπότητας. Αργότερα, θα μεταφέρω αυτά τα λόγια που σας κατακτούν σε ξένες χώρες και
θα τα χρησιμοποιήσω για να κατακτήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, όμως εσύ δεν
θα τα έχεις κάνει κτήμα σου. Αυτό δεν θα σε καθιστούσε αντιθετικό στοιχείο; Οι
1481

διεφθαρμένες διαθέσεις όλης της ανθρωπότητας, οι επαναστατικές πράξεις του ανθρώπου
και οι άσχημες εικόνες και τα άσχημα πρόσωπα του ανθρώπου —όλα αυτά καταγράφονται
σήμερα στα λόγια που χρησιμοποιούνται για την κατάκτησή σας. Στη συνέχεια, θα
χρησιμοποιήσω αυτά τα λόγια για να κατακτήσω τους ανθρώπους κάθε έθνους και κάθε
δόγματος, επειδή εσείς αποτελείτε το αρχέτυπο, το δεδικασμένο. Ωστόσο, δεν ξεκίνησα με
σκοπό να σας εγκαταλείψω εσκεμμένα. Αν δεν κατορθώσεις να τα πας καλά στην επιδίωξή
σου, κι έτσι αποδείξεις ότι είσαι ανίατος, δεν θα λειτουργείς απλώς ως αντικείμενο υπηρεσίας
και αντιθετικό στοιχείο; Κάποτε είπα ότι η σοφία Μου ασκείται με βάση τις μηχανορραφίες
του Σατανά. Γιατί το είπα αυτό; Αυτή δεν είναι η αλήθεια πίσω από τα όσα λέω και πράττω
επί του παρόντος; Αν δεν μπορέσεις να ανεβάσεις ρυθμούς, αν δεν οδηγηθείς στην τελείωση,
αλλά, αντ’ αυτού, τιμωρηθείς, δεν θα γίνεις ένα αντιθετικό στοιχείο; Ενδεχομένως να έχεις
υποφέρει πολύ στη ζωή σου, όμως εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις τίποτα· έχεις άγνοια
των πάντων σχετικά με τη ζωή. Παρόλο που έχεις παιδευτεί και κριθεί, δεν έχεις αλλάξει
καθόλου και, βαθιά μέσα σου, δεν έχεις αποκτήσει τη ζωή. Όταν θα έρθει η ώρα να
δοκιμαστεί το έργο σου, θα βιώσεις μια δοκιμασία τόσο σφοδρή όσο η φωτιά, κι ακόμη
μεγαλύτερα βάσανα. Αυτή η φωτιά θα μετατρέψει όλο σου το είναι σε στάχτη. Ως κάποιος
που δεν κατέχει τη ζωή, κάποιος χωρίς ίχνος καθαρού χρυσού μέσα του, κάποιος που είναι
ακόμα κολλημένος στην παλιά διεφθαρμένη διάθεση και κάποιος που δεν μπορεί να τα πάει
καλά ούτε στο να είναι αντιθετικό στοιχείο, πώς θα μπορούσες να μην εξαλειφθείς; Μπορεί
ένας άνθρωπος που αξίζει λιγότερο από μία δεκάρα και δεν έχει ζωή να έχει οποιαδήποτε
χρησιμότητα για το έργο της κατάκτησης; Όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι ημέρες σας θα είναι
πιο δύσκολες κι από αυτές του Νώε και των Σοδόμων! Οι προσευχές σου δεν θα ωφελούν σε
τίποτα τότε. Πώς θα μπορέσεις να επιστρέψεις αργότερα και να ξεκινήσεις εκ νέου να
μετανοείς, όταν το έργο της σωτηρίας θα έχει ήδη τελειώσει; Από τη στιγμή που θα έχει γίνει
όλο το έργο της σωτηρίας, δεν θα υπάρξει άλλο· αυτό που θα υπάρξει θα είναι η έναρξη του
έργου της τιμωρίας των κακών. Αντιστέκεσαι, επαναστατείς και κάνεις πράγματα που ξέρεις
ότι είναι μοχθηρά. Δεν αποτελείς τον στόχο της αυστηρής τιμωρίας; Σήμερα, σου το εξηγώ
αυτό λεπτομερώς. Αν επιλέξεις να μην ακούσεις, τότε, όταν σε πλήξει αργότερα η
καταστροφή, δεν θα είναι πολύ αργά αν μόνο τότε ξεκινήσεις να νιώθεις ενοχές και αρχίσεις
να πιστεύεις; Σου δίνω μια ευκαιρία να μετανοήσεις σήμερα, αλλά εσύ δεν είσαι πρόθυμος να
το κάνεις. Πόσο καιρό θέλεις να περιμένεις; Μέχρι την ημέρα της παίδευσης; Σήμερα, δεν
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θυμάμαι τις παρελθοντικές σου παραβάσεις. Σε συγχωρώ ξανά και ξανά, στρέφω το βλέμμα
Μου μακριά από την αρνητική σου πλευρά για να κοιτάζω μονάχα τη θετική σου πλευρά,
επειδή όλα τα τωρινά λόγια και το τωρινό έργο Μου αποσκοπούν να σε σώσουν, κι Εγώ δεν
έχω καμία κακή πρόθεση απέναντί σου. Ωστόσο, εσύ αρνείσαι να εισέλθεις. Δεν μπορείς να
ξεχωρίσεις το καλό από το κακό και δεν ξέρεις πώς να εκτιμήσεις την καλοσύνη. Αυτοί οι
άνθρωποι δεν περιμένουν απλώς την έλευση της τιμωρίας και του δίκαιου κολασμού;
Όταν ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο και ανάβλυσε το νερό που παραχώρησε ο Ιεχωβά,
αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Όταν ο Δαβίδ έπαιξε τη λύρα για να δοξάσει Εμένα, τον
Ιεχωβά —με την καρδιά του γεμάτη χαρά— αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Όταν ο Ιώβ έχασε
τα ζώα του που γέμιζαν τα βουνά, καθώς και ανείπωτες ποσότητες πλούτου, και το κορμί του
γέμισε με οδυνηρές πληγές, αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Όταν μπόρεσε να ακούσει τη
δική Μου φωνή, του Ιεχωβά, και να δει τη δική Μου δόξα, του Ιεχωβά, αυτό έγινε λόγω της
πίστης του. Το γεγονός ότι ο Πέτρος μπόρεσε να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό οφειλόταν
στην πίστη του. Το γεγονός ότι μπόρεσε να καρφωθεί στον σταυρό για χάρη Μου και να
καταθέσει ένδοξη μαρτυρία οφειλόταν, επίσης, στην πίστη του. Όταν ο Ιωάννης είδε την
ένδοξη εικόνα του Υιού του ανθρώπου, αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Όταν είδε το όραμα
των εσχάτων ημερών, αυτό έγινε ακόμη περισσότερο λόγω της πίστης του. Ο λόγος για τον
οποίο τα λεγόμενα πλήθη των εθνών των Εθνικών έχουν λάβει την αποκάλυψή Μου και έχουν
φτάσει στο σημείο να μάθουν ότι έχω επιστρέψει στη σάρκα για να επιτελέσω το έργο Μου
ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι επίσης λόγω της πίστης τους. Όλοι εκείνοι που έχουν πληγεί
από τα σκληρά λόγια Μου, κι όμως έχουν παρηγορηθεί από αυτά και έχουν σωθεί, δεν το
έχουν καταφέρει λόγω της πίστης τους; Οι άνθρωποι έχουν λάβει πάρα πολλά λόγω της
πίστης τους, κι αυτά δεν είναι πάντοτε ευλογίες. Μπορεί να μη δέχονται το είδος της ευτυχίας
και της χαράς που ένιωθε ο Δαβίδ ή να μην τους παρέχεται νερό από τον Ιεχωβά, όπως έγινε
με τον Μωυσή. Για παράδειγμα, ο Ιώβ ευλογήθηκε από τον Ιεχωβά λόγω της πίστης του, αλλά
υπέστη και καταστροφή. Είτε ευλογείσαι είτε υφίστασαι καταστροφή, και τα δύο αποτελούν
ευλογημένα γεγονότα. Χωρίς πίστη, δεν θα είχες την ικανότητα να λάβεις αυτό το έργο της
κατάκτησης, πόσο μάλλον δε, να δεις τις πράξεις του Ιεχωβά να παρουσιάζονται σήμερα
μπρος στα μάτια σου. Δεν θα είχες την ικανότητα να βλέπεις, πόσο μάλλον δε, να λαμβάνεις.
Αν δεν σε έβρισκαν αυτές οι μάστιγες, αυτές οι συμφορές και όλες οι κρίσεις, θα μπορούσες
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να δεις σήμερα τις πράξεις του Ιεχωβά; Σήμερα, η πίστη είναι αυτή που σου δίνει τη
δυνατότητα να κατακτηθείς και το γεγονός ότι κατακτάσαι είναι αυτό που σου δίνει τη
δυνατότητα να πιστεύεις σε κάθε πράξη του Ιεχωβά. Το γεγονός ότι λαμβάνεις τέτοια
παίδευση και κρίση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πίστη. Μέσω αυτής της παίδευσης
και κρίσης, εσύ κατακτάσαι και οδηγείσαι στην τελείωση. Χωρίς το είδος της παίδευσης και
της κρίσης που λαμβάνεις σήμερα, η πίστη σου θα ήταν μάταιη, καθότι δεν θα γνώριζες τον
Θεό· ανεξάρτητα από το πόσο πολύ πίστευες σ’ Εκείνον, η πίστη σου θα παρέμενε μόνο μια
κενή έκφραση, χωρίς να βασίζεται στην πραγματικότητα. Μόνο αφότου λάβεις αυτό το έργο
της κατάκτησης —έργο το οποίο σε καθιστά απολύτως υπάκουο— γίνεται η πίστη σου
αληθινή και αξιόπιστη, και στρέφεται η καρδιά σου προς τον Θεό. Ακόμη κι αν υφίστασαι
μεγάλη κρίση και κατάρα λόγω αυτής της λέξης, «πίστη», έχεις αληθινή πίστη και λαμβάνεις
το πιο αληθινό, το πιο πραγματικό και το πιο πολύτιμο πράγμα. Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο
κατά τη διάρκεια της κρίσης βλέπεις τον τελικό προορισμό των δημιουργημάτων του Θεού·
μέσα από αυτήν την κρίση βλέπεις ότι πρέπει να αγαπάς τον Δημιουργό· μέσα από ένα τέτοιο
έργο κατάκτησης βλέπεις το χέρι του Θεού· μέσα απ’ αυτήν την κατάκτηση αρχίζεις να
κατανοείς πλήρως την ανθρώπινη ζωή· μέσα απ’ αυτήν την κατάκτηση κερδίζεις το σωστό
μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής και φτάνεις στο σημείο να κατανοήσεις το πραγματικό νόημα
του «ανθρώπου»· μόνο μέσα απ’ αυτήν την κατάκτηση βλέπεις τη δίκαιη διάθεση του
Παντοδύναμου και την όμορφη, ένδοξη όψη Του· μέσα απ’ αυτό το έργο της κατάκτησης
μαθαίνεις την προέλευση του ανθρώπου και καταλαβαίνεις την «αθάνατη ιστορία» όλης της
ανθρωπότητας· μέσα απ’ αυτήν την κατάκτηση φτάνεις στο σημείο να κατανοήσεις τους
προγόνους της ανθρωπότητας και την προέλευση της διαφθοράς της ανθρωπότητας· μέσα απ’
αυτήν την κατάκτηση λαμβάνεις χαρά και παρηγοριά, καθώς και ατέρμονη συμμόρφωση,
πειθαρχία και λόγια επίπληξης από τον Δημιουργό προς την ανθρωπότητα που Εκείνος
δημιούργησε· μέσα απ’ αυτό το έργο της κατάκτησης λαμβάνεις ευλογίες, καθώς και τις
συμφορές που αξίζει ο άνθρωπος… Όλα αυτά δεν οφείλονται σε εκείνο το ψήγμα πίστης που
έχεις; Δεν μεγάλωσε η πίστη σου αφότου απέκτησες αυτά τα πράγματα; Δεν έχεις κερδίσει
εξαιρετικά πολλά; Όχι μόνο έχεις ακούσει τον λόγο του Θεού και έχεις αντικρίσει τη σοφία
του Θεού, αλλά έχεις βιώσει, επίσης, προσωπικά κάθε στάδιο του έργου Του. Μπορεί να
έλεγες ότι αν δεν είχες πίστη, τότε δεν θα υπέμενες αυτού του είδους την παίδευση ή αυτού
του είδους την κρίση. Όμως, θα πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς πίστη, όχι μόνο δεν θα μπορούσες
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να λάβεις αυτού του είδους την παίδευση κι αυτού του είδους τη φροντίδα από τον
Παντοδύναμο, αλλά θα έχανες, επίσης, για πάντα την ευκαιρία να συναντήσεις τον
Δημιουργό. Δεν θα μάθαινες ποτέ την προέλευση της ανθρωπότητας και δεν θα κατανοούσες
ποτέ τη σημασία της ανθρώπινης ζωής. Ακόμα κι αν πέθαινε το σώμα σου και έφευγε η ψυχή
σου, εσύ και πάλι δεν θα καταλάβαινες όλες τις πράξεις του Δημιουργού, πολύ λιγότερο δε, θα
ήξερες ότι ο Δημιουργός επιτέλεσε τόσο σπουδαίο έργο στη γη αφότου δημιούργησε την
ανθρωπότητα. Ως μέλος αυτής της ανθρωπότητας την οποία Εκείνος δημιούργησε, είσαι
πρόθυμος να πέσεις ανεπίγνωστα κατ’ αυτόν τον τρόπο στο σκοτάδι και να υποστείς αιώνια
τιμωρία; Αν διαχωρίσεις τον εαυτό σου από την παίδευση και την κρίση του σήμερα, με τι θα
έρθεις αντιμέτωπος; Νομίζεις ότι μόλις διαχωριστείς από την παρούσα κρίση, θα μπορέσεις
να γλιτώσεις από αυτήν τη δύσκολη ζωή; Δεν αληθεύει ότι αν αφήσεις «τούτο το μέρος», αυτά
που θα αντιμετωπίσεις θα είναι οδυνηρά βασανιστήρια ή σκληρή κακομεταχείριση που θα
επιφέρει ο διάβολος; Μήπως θα αντιμετωπίσεις αβάσταχτες ημέρες και νύχτες; Νομίζεις ότι
μόνο και μόνο επειδή ξεφεύγεις από αυτήν την κρίση σήμερα, μπορείς να διαφεύγεις για
πάντα τα μελλοντικά βασανιστήρια; Τι θα συναντήσεις στο διάβα σου; Μπορεί να είναι
πραγματικά η Σάνγκρι-Λα που ελπίζεις; Νομίζεις ότι μπορείς να γλιτώσεις από τη μελλοντική
αιώνια παίδευση, απλώς ξεφεύγοντας από την πραγματικότητα όπως κάνεις τώρα; Από
αύριο, θα μπορέσεις να βρεις ποτέ ξανά αυτού του είδους την ευκαιρία και αυτού του είδους
την ευλογία; Θα μπορέσεις να τα βρεις όταν σε πλήξει η καταστροφή; Θα μπορέσεις να τα
βρεις όταν όλη η ανθρωπότητα εισέλθει στην ανάπαυση; Η παρούσα ευτυχισμένη ζωή σου κι
εκείνη η μικρή αρμονική οικογένειά σου, μπορούν να υποκαταστήσουν τον μελλοντικό αιώνιο
προορισμό σου; Αν έχεις αληθινή πίστη και κερδίζεις πολλά λόγω της πίστης σου, τότε όλα
αυτά είναι τα πράγματα που εσύ —ένα δημιουργημένο ον— θα πρέπει να κερδίσεις, καθώς κι
αυτά που θα έπρεπε να είχες από την αρχή. Τίποτα δεν είναι πιο ευεργετικό για την πίστη και
τη ζωή σου από αυτήν την κατάκτηση.
Σήμερα, πρέπει να καταλάβεις τι ζητάει ο Θεός από εκείνους που κατακτώνται, ποια
είναι η στάση Του απέναντι σε εκείνους που οδηγούνται στην τελείωση και τι είναι αυτό στο
οποίο θα πρέπει να εισέλθεις επί του παρόντος. Κάποια πράγματα χρειάζεται να τα
καταλάβεις μόνο λιγάκι. Δεν χρειάζεται να μελετάς σχολαστικά συγκεκριμένες συζητήσεις
σχετικά με τα μυστήρια του Θεού. Δεν προσφέρουν μεγάλη βοήθεια για τη ζωή, κι αρκεί να
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τις ρίξεις μόνο μια γρήγορη ματιά. Μπορείς να διαβάσεις κάποια μυστήρια, όπως το μυστήριο
του Αδάμ και της Εύας: τα πάντα σχετικά με τον Αδάμ και την Εύα εκείνον τον καιρό, καθώς
και ποιο είναι το έργο που θέλει να επιτελέσει σήμερα ο Θεός. Πρέπει να κατανοήσεις ότι
κατά την κατάκτηση και την τελείωση του ανθρώπου, ο Θεός επιθυμεί να ξαναγίνει ο
άνθρωπος όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Μες στην καρδιά σου, θα πρέπει να γνωρίζεις καλά
το επίπεδο της τελείωσης που πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να πληροί κανείς τα
πρότυπα του Θεού, κι έπειτα πρέπει να προσπαθήσεις σκληρά να το επιτύχεις. Αυτό
σχετίζεται με την άσκησή σου και είναι κάτι που θα πρέπει να κατανοήσεις. Είναι αρκετό να
επιζητείς να εισέλθεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Όταν
διαβάζεις ότι «η ιστορία της ανάπτυξης της ανθρωπότητας εκτείνεται πίσω δεκάδες χιλιάδες
χρόνια», αυτό σου κινεί την περιέργεια, κι έτσι προσπαθείς να βρεις μια απάντηση με τους
αδελφούς και τις αδελφές. «Ο Θεός λέει ότι η ανάπτυξη της ανθρωπότητας ξεκίνησε πριν από
έξι χιλιάδες χρόνια, σωστά; Τι είναι αυτή η αναφορά σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια;» Τι ωφελεί
να προσπαθείς να βρεις απάντηση σε αυτό το ερώτημα; Είτε ο Θεός ο ίδιος εργάζεται επί
δεκάδες χιλιάδες χρόνια είτε επί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, έχει στ’ αλήθεια την
ανάγκη να το γνωρίζεις εσύ αυτό; Δεν είναι κάτι που εσύ, ως δημιουργημένο ον, χρειάζεται να
ξέρεις. Επίτρεψε απλώς στον εαυτό σου να συλλογιστεί στα γρήγορα αυτού του είδους τη
συζήτηση και μην προσπαθήσεις να την κατανοήσεις σαν να ήταν όραμα. Πρέπει να έχεις
επίγνωση αυτού στο οποίο θα πρέπει να εισέλθεις και το οποίο θα πρέπει να καταλάβεις
σήμερα, κι έπειτα πρέπει να αποκτήσεις καλή κατανόησή του. Τότε μόνο θα κατακτηθείς.
Αφού διάβασες τα παραπάνω, θα πρέπει να υπάρχει μια φυσιολογική αντίδραση μέσα σου: Ο
Θεός φλέγεται από την ανησυχία, θέλει να μας κατακτήσει και να κερδίσει δόξα και
μαρτυρία, επομένως πώς θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί Του; Τι πρέπει να κάνουμε για να
κατακτηθούμε εντελώς από Εκείνον και να γίνουμε η μαρτυρία Του; Τι πρέπει να κάνουμε για
να δώσουμε τη δυνατότητα στον Θεό να αποκτήσει δόξα; Τι πρέπει να κάνουμε για να
δώσουμε τη δυνατότητα στον εαυτό μας να ζει στο κράτος του Θεού, και όχι υπό τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά; Αυτά θα πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι. Ο καθένας σας θα πρέπει
να γνωρίζει με σαφήνεια τη σημασία της κατάκτησης από τον Θεό. Αυτή είναι η ευθύνη σας.
Μόνο αφότου αποκτήσετε αυτήν τη διαύγεια, θα έχετε είσοδο, θα γνωρίζετε αυτό το στάδιο
του έργου και θα γίνετε εντελώς υπάκουοι. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα πετύχετε
πραγματική υπακοή.
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Γιατί είσαι απρόθυμος να είσαι αντιθετικό στοιχείο;
Όσοι κατακτώνται είναι αντιθετικά στοιχεία, και μόνο αφότου τελειωθούν οι άνθρωποι
γίνονται πρότυπα και δείγματα του έργου των εσχάτων ημερών. Προτού οδηγηθούν στην
τελείωση, είναι αντιθετικά στοιχεία, εργαλεία, όπως επίσης και αντικείμενα υπηρεσίας. Όσοι
έχουν κατακτηθεί πλήρως από τον Θεό είναι η αποκρυστάλλωση του έργου διαχείρισής Του,
καθώς και πρότυπα και δείγματα. Αυτά τα λόγια που έχω χρησιμοποιήσει για να περιγράψω
τέτοιους ανθρώπους μπορεί να είναι συνηθισμένα, μα αποκαλύπτουν πολλές ενδιαφέρουσες
ιστορίες. Εσείς που έχετε λίγη πίστη, θα φιλονικείτε πάντα για έναν συνηθισμένο τίτλο μέχρι
το πρόσωπό σας να γίνει κόκκινο, και κάποιες φορές, ως συνέπεια, καταστρέφονται ακόμα
και σχέσεις. Παρόλο που είναι απλώς ένας ταπεινός τίτλος, στον τρόπο σκέψης σας και σε
αυτά που πιστεύετε, όχι μόνο είναι πολλά περισσότερα από έναν ασήμαντο τίτλο, αλλά είναι
κι ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη μοίρα σας. Επομένως, όσοι δεν είναι λογικοί, θα
υφίστανται συχνά μεγάλες ζημίες για ένα θέμα τόσο ασήμαντο όπως αυτό —με αυτόν τον
τρόπο εξοικονομείτε λίγα, μόνο και μόνο για να χάσετε πολλά. Απλώς και μόνο εξαιτίας ενός
ασήμαντου τίτλου, θα τραπείτε σε φυγή και δεν θα ξαναγυρίσετε ποτέ. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι θεωρείτε ασήμαντη τη ζωή και δίνετε πολύ μεγάλη αξία στα ονόματα με τα οποία
σας προσφωνούν. Επομένως, στην πνευματική σας ζωή, ακόμη και στην πρακτική σας ζωή,
θα αναπτύσσετε συχνά πολλές περίπλοκες και παράξενες ιστορίες λόγω των αντιλήψεών σας
σχετικά με το κύρος. Ίσως να μην το παραδεχτείτε, αλλά θα σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι
υπάρχουν στ’ αλήθεια στην πραγματική ζωή, παρόλο που δεν έχετε εκτεθεί ακόμη
μεμονωμένα. Αυτού του είδους τα πράγματα έχουν συμβεί στη ζωή του καθενός σας. Αν δεν
το πιστεύεις, δες απλώς την παρακάτω ιστορία από τη ζωή μιας αδελφής (ή ενός αδελφού).
Είναι πιθανό ο άνθρωπος αυτός να είναι στην πραγματικότητα εσύ ή ίσως να είναι κάποιος
τον οποίο γνωρίζεις στη ζωή σου. Αν δεν απατώμαι, η ιστορία αυτή περιγράφει μια εμπειρία
που έχεις βιώσει. Δεν λείπει τίποτα από την περιγραφή, δεν παραλείπεται ούτε μια σκέψη ή
ιδέα, απεναντίας, στην ιστορία αυτή καταγράφονται τα πάντα στο σύνολό τους. Αν δεν το
πιστεύεις, απλώς διάβασέ την πρώτα.
Εδώ εξιστορείται μία σύντομη εμπειρία ενός «πνευματικού ανθρώπου».
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Αναστατώθηκε όταν είδε ότι πολλά από τα πράγματα που έκαναν οι αδελφοί και οι
αδελφές στην εκκλησία δεν συμβάδιζαν με το θέλημα του Θεού, κι έτσι άρχισε να τους
επιπλήττει: «Παλιάνθρωποι! Δεν έχετε καθόλου συνείδηση; Γιατί κάνετε ασυνείδητα
πράγματα; Γιατί δεν αναζητάτε την αλήθεια αντί να κάνετε ό,τι σας αρέσει;… Σε εσάς τα λέω
αυτά τα πράγματα, μα ταυτόχρονα μισώ τον εαυτό μου. Βλέπω ότι ο Θεός φλέγεται από
ανυπομονησία και νιώθω μια φλόγα μέσα μου. Είμαι πραγματικά πρόθυμη να φέρω πλήρως
εις πέρας το έργο που μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός και θέλω πραγματικά να είμαι στην
υπηρεσία σας. Το θέμα είναι ότι αυτήν τη στιγμή είμαι πολύ αδύναμη. Ο Θεός έχει αφιερώσει
τόσο πολύ χρόνο σε εμάς κι έχει πει τόσο πολλά λόγια, αλλά εμείς παραμένουμε οι ίδιοι.
Ενδόμυχα, πάντοτε νιώθω ότι χρωστώ στον Θεό πάρα πολλά…» (Άρχισε να κλαίει, ανήμπορη
να συνεχίσει να μιλάει.) Έπειτα, άρχισε να προσεύχεται: «Ω, Θεέ μου! Σε εκλιπαρώ να μου
δώσεις δύναμη και να με συγκινήσεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά, και είθε το Πνεύμα
Σου να εργαστεί μέσα μου. Είμαι πρόθυμη να συνεργαστώ μαζί Σου. Εφόσον κερδίσεις τη
δόξα στο τέλος, αυτήν τη στιγμή είμαι πρόθυμη να δώσω όλον τον εαυτό μου σε Εσένα, ακόμη
κι αν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσω τη ζωή μου. Επιθυμούμε να προσφέρουμε μεγάλες
δοξολογίες, ώστε οι αδελφοί και οι αδελφές μας να μπορούν να ψάλλουν και να χορεύουν με
χαρά για να υμνούν το άγιο όνομά Σου, να Σε δοξάζουν, να Σε εκδηλώνουν, για να
καταδείξουν ότι το έργο Σου είναι αληθινό και να Σου προσφέρουν κάθε φροντίδα για τα
φορτία που κουβαλάς…» Προσευχήθηκε έτσι με ειλικρίνεια, και το Άγιο Πνεύμα πράγματι
της έδωσε ένα φορτίο. Κατά την περίοδο εκείνη, είχε εξαιρετικό φορτίο και περνούσε όλη της
την ημέρα διαβάζοντας, γράφοντας και ακούγοντας. Ήταν τόσο απασχολημένη που δεν
έπαιρνε άλλο. Η πνευματική της κατάσταση ήταν εξαιρετική, και στην καρδιά της είχε πάντα
ενέργεια και φορτίο. Πότε πότε αποδυναμωνόταν και έπεφτε σε τέλμα, αλλά επανερχόταν
γρήγορα στην κανονική της κατάσταση. Μετά από μια περίοδο σαν αυτή, η πρόοδός της ήταν
ραγδαία, εκείνη κατάφερε να αποκτήσει κάποια κατανόηση για πολλά από τα λόγια του Θεού
και, επίσης, μάθαινε ύμνους με γρήγορο ρυθμό —σε γενικές γραμμές, η πνευματική της
κατάσταση ήταν εξαιρετική. Όταν διαπίστωσε ότι πολλά πράγματα στην εκκλησία δεν
συμβάδιζαν με το θέλημα του Θεού, αναστατώθηκε και επέπληξε τους αδελφούς και τις
αδελφές της, λέγοντας: «Είναι αυτό αφοσίωση στο καθήκον σας; Γιατί δεν μπορείτε να
πληρώσετε ακόμη κι ένα τόσο μικρό τίμημα; Αν δεν θέλετε να το κάνετε εσείς, θα το κάνω
εγώ…»
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Ενόσω είχε φορτίο, καθώς το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν όλο και περισσότερο, εκείνη
ένιωθε πιο δυνατή στην πίστη της. Πού και πού ερχόταν αντιμέτωπη με δυσκολίες και γινόταν
αρνητική, αλλά μπορούσε να τις ξεπεράσει. Δηλαδή, όταν βίωνε το έργο του Αγίου
Πνεύματος, ακόμη κι όταν η κατάστασή της ήταν εξαιρετική, και πάλι δεν μπορούσε να
αποφύγει να συναντήσει ορισμένες δυσκολίες ή να αποδυναμωθεί σε κάποιο βαθμό. Τέτοια
πράγματα συμβαίνουν αναπόφευκτα, αλλά πολύ σύντομα μπορούσε να βγει από την
κατάσταση αυτή. Όταν βίωνε αδυναμία, προσευχόταν και ένιωθε ότι το ανάστημά της ήταν
πραγματικά ανεπαρκές, αλλά ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Θεό. Ό,τι κι αν έκανε ο
Θεός, ήταν πρόθυμη να ικανοποιεί το θέλημά Του και να υπακούει σε όλες τις διευθετήσεις
Του. Κάποιοι άνθρωποι είχαν ορισμένες απόψεις και προκαταλήψεις γι’ αυτήν, μα εκείνη
μπορούσε να παραμερίζει τον εαυτό της και να τους συναναστρέφεται ενεργά. Έτσι είναι οι
καταστάσεις των ανθρώπων όταν το Άγιο Πνεύμα επιτελεί το κανονικό Του έργο. Μετά από
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έργο του Θεού άρχισε να αλλάζει και όλοι οι
άνθρωποι εισήλθαν σε ένα άλλο στάδιο του έργου, στο οποίο ο Θεός είχε διαφορετικές
απαιτήσεις από αυτούς. Ειπώθηκαν, λοιπόν, νέα λόγια, τα οποία διατύπωναν νέες απαιτήσεις
από τους ανθρώπους: «… Έχω μόνο μίσος για εσάς, ποτέ ευλογίες. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σας
ευλογήσω ούτε σκέφτηκα να σας ολοκληρώσω, διότι είστε πολύ επαναστατικοί. Επειδή είστε
διεφθαρμένοι και δόλιοι, και επειδή υστερείτε σε επίπεδο και έχετε χαμηλό κύρος, δεν έχετε
βρεθεί ποτέ στο οπτικό πεδίο Μου ούτε μέσα στην καρδιά Μου. Το έργο Μου γίνεται με
αποκλειστική πρόθεση την καταδίκη σας. Μήτε το χέρι Μου μήτε η παίδευσή Μου ήταν ποτέ
μακριά σας. Εξακολουθώ να σας κρίνω και να σας καταριέμαι. Επειδή δεν Με κατανοείτε, η
οργή Μου ήταν ανέκαθεν επάνω σας. Παρόλο που ανέκαθεν εργαζόμουν ανάμεσά σας, θα
πρέπει να γνωρίζετε τη στάση Μου απέναντί σας. Δεν είναι παρά απέχθεια —δεν υπάρχει
καμία άλλη στάση ή γνώμη. Θέλω μόνο να ενεργείτε ως αντιθετικά στοιχεία για τη σοφία και
τη μεγάλη δύναμή Μου. Δεν είστε τίποτα περισσότερο από τα αντιθετικά στοιχεία Μου, γιατί
η δικαιοσύνη Μου αποκαλύπτεται μέσα από την παρακοή σας. Σας βάζω να ενεργείτε ως
αντιθετικά στοιχεία για το έργο Μου, να αποτελείτε παραρτήματα του έργου Μου…» Μόλις
είδε τις λέξεις «παραρτήματα» και «αντιθετικά στοιχεία», άρχισε να σκέφτεται: «Πώς θα
πρέπει να ακολουθώ λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα λόγια; Έχοντας πληρώσει ένα τέτοιο
τίμημα, παραμένω αντιθετικό στοιχείο. Το αντιθετικό στοιχείο δεν είναι απλώς ένας πάροχος
υπηρεσιών; Στο παρελθόν, είχε ειπωθεί ότι δεν θα ήμασταν πάροχοι υπηρεσιών, ότι θα
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ήμασταν ο λαός του Θεού, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη εδώ σήμερα έχοντας τον ρόλο των
παρόχων υπηρεσιών; Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υστερούν σε ζωή; Όσο μαρτύριο κι αν
υπομείνω, ο Θεός δεν θα με επαινέσει γι’ αυτό! Όταν δεν θα είμαι πλέον αντιθετικό στοιχείο,
δεν θα τελειώσει;…» Όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο περισσότερο αποκαρδιωνόταν.
Ένιωσε ακόμα χειρότερα όταν ήρθε στην εκκλησία και είδε την κατάσταση των αδελφών:
«Δεν είστε εντάξει! Εγώ δεν είμαι εντάξει. Έχω γίνει αρνητική. Αχ! Τι μπορεί να γίνει; Ο Θεός
εξακολουθεί να μη μας θέλει. Κάνοντας αυτού του είδους το έργο, δεν υπάρχει περίπτωση
Εκείνος να μη μας κάνει αρνητικούς. Δεν ξέρω τι τρέχει με εμένα. Δεν θέλω ούτε καν να
προσεύχομαι. Όπως και να ’χει, δεν είμαι καλά επί του παρόντος και πραγματικά δεν μπορώ
να επιστρατεύσω την εσωτερική μου θέληση. Έχω προσευχηθεί πολλές φορές αλλά
εξακολουθώ να μην μπορώ, και δεν είμαι πρόθυμη να συνεχίσω. Έτσι το βλέπω εγώ. Ο Θεός
λέει ότι είμαστε αντιθετικά στοιχεία, οπότε τα αντιθετικά στοιχεία δεν είναι απλώς πάροχοι
υπηρεσιών; Ο Θεός λέει ότι είμαστε αντιθετικά στοιχεία, όχι οι υιοί Του, και δεν είμαστε ούτε
ο λαός Του. Δεν είμαστε οι υιοί Του, πόσο μάλλον οι πρωτότοκοι υιοί Του. Δεν είμαστε τίποτα,
μόνο αντιθετικά στοιχεία. Αν είμαστε όντως αυτό, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ευνοϊκή
έκβαση; Τα αντιθετικά στοιχεία δεν έχουν ελπίδα επειδή δεν έχουν ζωή. Αν ήμασταν οι υιοί
Του, ο λαός Του, τότε θα υπήρχε ελπίδα —θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στην τελείωση.
Μπορούν τα αντιθετικά στοιχεία να φέρουν τη ζωή του Θεού; Μπορεί ο Θεός να εμφυσήσει
ζωή σε όσους Του παρέχουν υπηρεσίες; Εκείνοι που αγαπά είναι εκείνοι που έχουν τη ζωή
Του, και μόνο όσοι έχουν τη ζωή Του είναι οι υιοί Του, ο λαός Του. Παρόλο που είμαι αρνητική
και αδύναμη, ελπίζω όλοι εσείς να μην είστε αρνητικοί. Ξέρω ότι το να οπισθοδρομώ και να
είμαι αρνητική κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού, αλλά
δεν είμαι πρόθυμη να είμαι αντιθετικό στοιχείο. Φοβάμαι να είμαι αντιθετικό στοιχείο. Όπως
και να ’χει, η ενέργειά μου είναι λιγοστή και δεν μπορώ να συνεχίσω τώρα. Ελπίζω ότι κανείς
από εσάς δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμά μου και ότι όλοι σας θα μπορέσετε να αντλήσετε
λίγη έμπνευση από εμένα. Νιώθω πως θα μπορούσα κάλλιστα να πάω να πεθάνω! Θα σας
αφήσω με ορισμένα τελευταία λόγια πριν βρω τον θάνατό μου —ελπίζω να μπορέσετε να
ενεργείτε ως αντιθετικά στοιχεία μέχρι το τέλος· ίσως στο τέλος ο Θεός να δοξάσει τα
αντιθετικά στοιχεία…» Όταν οι αδελφοί και οι αδελφές τα είδαν αυτά, αναρωτήθηκαν: «Πώς
γίνεται να είναι τόσο αρνητική; Μια χαρά δεν ήταν τις περασμένες ημέρες; Γιατί έχει χάσει
ξαφνικά όλη τη δύναμή της; Γιατί δεν συμπεριφέρεται φυσιολογικά;» Εκείνη είπε: «Μη λέτε
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ότι δεν συμπεριφέρομαι φυσιολογικά. Είμαι, μάλιστα, ξεκάθαρη όσον αφορά τα πάντα μέσα
στην καρδιά μου. Γνωρίζω ότι δεν έχω ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού, αλλά αυτό δεν
συμβαίνει απλώς επειδή δεν είμαι πρόθυμη να ενεργώ ως το αντιθετικό στοιχείο Του; Δεν έχω
κάνει τίποτα κακό. Ίσως μια μέρα ο Θεός να μετατρέψει τον τίτλο των “αντιθετικών
στοιχείων” σε “πλάσματα”· και όχι μόνο αυτό, αλλά μάλιστα στα πλάσματά Του που
χρησιμοποιούνται από Εκείνον με σημαντικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα σ’ αυτό;
Ελπίζω να μη γίνετε αρνητικοί ούτε να αποθαρρυνθείτε, και να μπορέσετε να συνεχίσετε να
ακολουθείτε τον Θεό και να βάζετε τα δυνατά σας να υπηρετείτε ως αντιθετικά στοιχεία. Σε
κάθε περίπτωση, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Μην αφήσετε τις ενέργειές μου να σας
περιορίσουν». Οι άλλοι το άκουσαν αυτό και είπαν: «Ακόμη κι αν εσύ σταματήσεις να Τον
ακολουθείς, εμείς θα συνεχίσουμε, διότι ο Θεός δεν μας έχει φερθεί ποτέ άδικα. Δεν θα μας
περιορίσει η αρνητικότητά σου».
Αφού πέρασε αυτήν την εμπειρία για ένα χρονικό διάστημα, παρέμενε σε αρνητική
κατάσταση σχετικά με το γεγονός ότι ήταν αντιθετικό στοιχείο, οπότε της είπα: «Δεν έχεις
κατανόηση του έργου Μου. Δεν έχεις κατανόηση της εσωτερικής αλήθειας, της ουσίας και
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων των λόγων Μου. Δεν γνωρίζεις τους στόχους του έργου
Μου ούτε τη σοφία του. Δεν κατανοείς το θέλημά Μου. Ξέρεις μόνο να οπισθοχωρείς επειδή
είσαι αντιθετικό στοιχείο —ασχολείσαι υπερβολικά με το κύρος! Πόσο ανόητη είσαι! Σου έχω
πει τόσο πολλά στο παρελθόν. Σου έχω πει ότι θα σε οδηγήσω στην τελείωση· το έχεις
ξεχάσει; Δεν μίλησα για την τελείωση πριν κάνω ποτέ λόγο για τα αντιθετικά στοιχεία;»
«Μισό λεπτό, κάτσε να το σκεφτώ. Ναι, έτσι είναι! Πράγματι τα είπες αυτά τα πράγματα πριν
κάνεις ποτέ λόγο για τα αντιθετικά στοιχεία!» «Όταν μίλησα για την τελείωση, δεν είπα ότι οι
άνθρωποι θα τελειωθούν μόνο αφότου κατακτηθούν;» «Ναι!» «Δεν ήταν ειλικρινή τα λόγια
Μου; Δεν ειπώθηκαν με καλή πίστη;» «Ναι! Είσαι ένας Θεός που δεν έχει πει ποτέ κάτι το
ανέντιμο —κανείς δεν θα τολμούσε να το αρνηθεί αυτό. Αλλά μιλάς με τόσο πολλούς
διαφορετικούς τρόπους». «Δεν αλλάζει ο τρόπος που μιλάω ανάλογα με τα διαφορετικά
στάδια του έργου; Τα όσα λέω, δεν γίνονται και λέγονται βάσει των αναγκών σου;»
«Εργάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων και μεριμνάς για τα όσα χρειάζονται.
Αυτό δεν είναι αναληθές!» «Τότε, λοιπόν, τα όσα σου έχω πει δεν ήταν ωφέλιμα; Οι
παιδεύσεις Μου δεν έχουν επιτελεστεί για χάρη σου;» «Μα πώς μπορείς να εξακολουθείς να
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λες ότι είναι για χάρη δική μου! Με έχεις παιδεύσει σχεδόν μέχρι θανάτου —δεν θέλω πια να
ζω. Σήμερα λες το ένα, αύριο λες το άλλο. Γνωρίζω ότι με τελειώνεις για χάρη μου, αλλά δεν
με έχεις οδηγήσει στην τελείωση —με κάνεις αντιθετικό στοιχείο και συνεχίζεις να με
παιδεύεις. Με μισείς, έτσι δεν είναι; Κανείς δεν τολμά να πιστέψει στα λόγια Σου, και τώρα
μόνο έχω δει ξεκάθαρα ότι η παίδευσή Σου αποσκοπεί μόνο να εξαλείψει το μίσος στην
καρδιά Σου, όχι να με σώσει. Έκρυψες την αλήθεια από εμένα παλαιότερα· είπες ότι θα με
οδηγούσες στην τελείωση και ότι η παίδευση ήταν για να με οδηγήσεις στην τελείωση.
Επομένως, πάντοτε υπάκουα στην παίδευσή Σου. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα
έφερα τον τίτλο ενός αντιθετικού στοιχείου. Θεέ μου, δεν θα ήταν καλύτερο να κανόνιζες να
ενεργώ ως κάτι άλλο; Είναι αναγκαίο να με κάνεις να κουβαλώ τον τίτλο του αντιθετικού
στοιχείου; Θα δεχόμουν ακόμη και το να ήμουν φύλακας της πύλης στη βασιλεία. Τρέχω
παντού και δαπανώ τον εαυτό μου, μα εν τέλει τα χέρια μου είναι άδεια —είμαι τελείως
απένταρη. Ωστόσο, ακόμη και τώρα μου λες πως θα ήθελες να ενεργώ ως το αντιθετικό Σου
στοιχείο. Πώς μπορώ να δείξω καν το πρόσωπό μου;» «Για τι πράγμα μιλούσες; Έχω κάνει
τόσο μεγάλο έργο κρίσης στο παρελθόν, κι εσύ δεν το καταλαβαίνεις; Έχεις πραγματική
κατανόηση του εαυτού σου; Ο τίτλος “αντιθετικό στοιχείο” δεν είναι κι αυτός η κρίση των
λόγων; Νομίζεις ότι η αναφορά Μου στα αντιθετικά στοιχεία είναι κι αυτή μια μέθοδος, ένας
τρόπος για να σε κρίνω; Πώς, λοιπόν, θα Με ακολουθούσες;» «Ακόμη δεν έχω σχεδιάσει πώς
θα Σε ακολουθήσω. Πρώτα, πρέπει να μάθω το εξής: Είμαι αντιθετικό στοιχείο ή όχι;
Μπορούν τα αντιθετικά στοιχεία να οδηγηθούν κι αυτά στην τελείωση; Μπορεί να αλλάξει ο
τίτλος του “αντιθετικού στοιχείου”; Μπορώ να γίνω ηχηρή μάρτυρας μέσω του γεγονότος ότι
είμαι αντιθετικό στοιχείο, και μετά να γίνω κάποια που έχει τελειωθεί, που είναι πρότυπο
αγάπης για τον Θεό και η οικεία του Θεού; Μπορώ να ολοκληρωθώ; Πες μου την αλήθεια!»
«Δεν γνωρίζεις ότι τα πράγματα εξελίσσονται διαρκώς, ότι αλλάζουν διαρκώς; Εφόσον είσαι
τώρα πρόθυμη να είσαι υπάκουη στον ρόλο σου ως αντιθετικό στοιχείο, τότε θα είσαι σε θέση
να αλλάξεις. Το αν είσαι αντιθετικό στοιχείο ή όχι δεν έχει καμία σχέση με τη μοίρα σου. Το
βασικό είναι αν θα μπορείς να είσαι κάποια που έχει αλλαγή στη διάθεση ζωής της ή όχι».
«Μπορείς να μου πεις αν μπορείς να με οδηγήσεις στην τελείωση ή όχι;» «Εφόσον Με
ακολουθείς και υπακούς μέχρι το τέλος, εγγυώμαι ότι μπορώ να σε οδηγήσω στην τελείωση».
«Και τι είδους βάσανα θα πρέπει να βιώσω;» «Θα βιώσεις αντιξοότητες, όπως επίσης και την
κρίση και την παίδευση των λόγων, ιδίως την παίδευση των λόγων, η οποία είναι ίδια με την
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παίδευση του να είσαι αντιθετικό στοιχείο!» «Και την ίδια παίδευση με ένα αντιθετικό
στοιχείο; Λοιπόν, αν μπορώ να τελειωθώ από Εσένα μέσα από την υποβολή σε αντιξοότητες,
αν υπάρχει ελπίδα, τότε εντάξει. Ακόμη κι αν πρόκειται μόνο για ένα ίχνος ελπίδας, είναι
καλύτερο από το να είμαι αντιθετικό στοιχείο. Αυτός ο τίτλος: “αντιθετικό στοιχείο”
ακούγεται τόσο απαίσιος. Δεν είμαι πρόθυμη να είμαι αντιθετικό στοιχείο!» «Τι το τόσο
τρομερό έχουν τα αντιθετικά στοιχεία; Τα αντιθετικά στοιχεία δεν είναι αυτοδικαίως πολύ
καλά; Τα αντιθετικά στοιχεία δεν είναι άξια να απολαμβάνουν ευλογίες; Εφόσον λέω ότι τα
αντιθετικά στοιχεία μπορούν να απολαμβάνουν ευλογίες, τότε θα μπορείς να απολαύσεις
ευλογίες. Δεν αληθεύει πως οι τίτλοι των ανθρώπων αλλάζουν λόγω του έργου Μου; Κι όμως,
ένας απλός τίτλος σε ενοχλεί τόσο πολύ; Σου αξίζει ότι είσαι τέτοιου είδους αντιθετικό
στοιχείο. Είσαι πρόθυμη να ακολουθήσεις ή όχι;» «Λοιπόν, μπορείς να με ολοκληρώσεις ή
όχι; Μπορείς να μου επιτρέψεις να απολαύσω τις ευλογίες Σου;» «Είσαι πρόθυμη να
ακολουθήσεις έως το τέλος ή όχι; Είσαι πρόθυμη να προσφέρεις τον εαυτό σου;» «Άφησέ με
να το σκεφτώ. Ένα αντιθετικό στοιχείο μπορεί κι αυτό να απολαύσει τις ευλογίες Σου και να
ολοκληρωθεί. Αφού ολοκληρωθώ, θα είμαι η οικεία Σου, θα κατανοώ το θέλημά Σου στην
ολότητά του και θα κατέχω ό,τι κατέχεις Εσύ. Θα μπορώ να απολαμβάνω όσα απολαμβάνεις
Εσύ και θα γνωρίζω όσα γνωρίζεις… Αφού υποβληθώ σε αντιξοότητες και αφού τελειωθώ, θα
μπορώ να απολαμβάνω ευλογίες. Οπότε, ποιες ευλογίες θα απολαμβάνω ουσιαστικά;» «Μην
ανησυχείς για το ποιες ευλογίες θα απολαμβάνεις. Ακόμη κι αν σου έλεγα, αυτά τα πράγματα
είναι πέρα από τη φαντασία σου. Αφού πρώτα αποδειχθείς καλό αντιθετικό στοιχείο, θα
κατακτηθείς, και θα είσαι ένα επιτυχημένο αντιθετικό στοιχείο. Αυτό αποτελεί ένα πρότυπο
και δείγμα κάποιου που κατακτάται, αλλά, φυσικά, μόνο αφότου κατακτηθείς μπορείς να
γίνεις πρότυπο και δείγμα». «Τι είναι το πρότυπο και το δείγμα;» «Είναι ένα πρότυπο και
δείγμα για όλους τους Εθνικούς, για όσους, δηλαδή, δεν έχουν κατακτηθεί». «Πόσους
ανθρώπους περιλαμβάνει αυτό;» «Πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν πρόκειται μόνο για τους
τέσσερις-πέντε χιλιάδες από εσάς —όλοι όσοι αποδέχονται το όνομα αυτό ανά την υφήλιο
πρέπει να κατακτηθούν». «Οπότε δεν είναι μόνο πέντε ή δέκα πόλεις!» «Μην ανησυχείς γι’
αυτό τώρα και μην αναστατώνεσαι υπερβολικά. Επικεντρώσου απλώς στο πώς θα πρέπει να
αποκτήσεις είσοδο επί του παρόντος! Εγγυώμαι ότι μπορείς να ολοκληρωθείς». «Σε ποιον
βαθμό; Και ποιες ευλογίες μπορώ να απολαύσω;» «Γιατί ανησυχείς τόσο πολύ; Έχω εγγυηθεί
ότι μπορείς να ολοκληρωθείς. Έχεις ξεχάσει ότι είμαι αξιόπιστος;» «Πράγματι είσαι
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αξιόπιστος, αλλά κάποιες από τις μεθόδους ομιλίας Σου αλλάζουν συνεχώς. Σήμερα εγγυάσαι
ότι μπορώ να ολοκληρωθώ, αλλά αύριο μπορεί να πεις ότι δεν είναι σίγουρο. Και σε κάποιους
ανθρώπους λες: “Εγγυώμαι ότι κάποιος σαν εσένα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί”. Δεν ξέρω τι
τρέχει με τα λόγια Σου. Απλώς δεν τολμώ να τα πιστέψω». «Επομένως, μπορείς να
προσφέρεις τον εαυτό σου ή όχι;» «Τι να προσφέρω;» «Να προσφέρεις το μέλλον σου και τις
ελπίδες σου». «Είναι εύκολο να τα εγκαταλείψω αυτά τα πράγματα! Το κυριότερο είναι ο
τίτλος του “αντιθετικού στοιχείου” —πραγματικά δεν τον θέλω αυτόν. Αν βγάλεις από πάνω
μου αυτόν τον τίτλο, τότε θα είμαι ανοιχτή στα πάντα, θα μπορώ να κάνω τα πάντα. Δεν
πρόκειται απλώς για μικροπράγματα; Θα μπορούσες να αφαιρέσεις αυτό τον χαρακτηρισμό;»
«Αυτό θα ήταν εύκολο, έτσι δεν είναι; Εφόσον μπορώ να σου δώσω αυτόν τον τίτλο, τότε
ασφαλώς μπορώ και να σου τον αφαιρέσω. Αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Πρέπει
πρώτα να ολοκληρώσεις την εμπειρία σου πάνω σε αυτό το στάδιο του έργου, και τότε μόνο
μπορείς να κερδίσεις έναν νέο τίτλο. Όσο περισσότερο είναι κάποιος σαν εσένα, τόσο
περισσότερο πρέπει να είναι αντιθετικό στοιχείο. Όσο περισσότερο φοβάσαι να είσαι
αντιθετικό στοιχείο, τόσο περισσότερο θα σε χαρακτηρίζω ως τέτοιο. Ένας άνθρωπος σαν
εσένα πρέπει να πειθαρχείται και να αντιμετωπίζεται αυστηρά. Όσο πιο επαναστατικός είναι
κάποιος, τόσο περισσότερο θα είναι πάροχος υπηρεσιών και, στο τέλος, δεν θα κερδίσει
τίποτα». «Εφόσον αναζητώ τόσο επιμελώς, γιατί δεν μπορώ να αποτινάξω το όνομα
“αντιθετικό στοιχείο”; Σε ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε υποφέρει πολύ.
Έχουμε κάνει πολλά για Εσένα. Έχουμε περάσει από άνεμο και βροχή· τα νιάτα μας φτάνουν
στο τέλος τους. Μήτε παντρευτήκαμε μήτε κάναμε οικογένεια, και όσοι από εμάς το έκαναν,
πάλι βγήκαν προς τα έξω. Έμεινα στο σχολείο έως το λύκειο, αλλά μόλις άκουσα ότι είχες
έρθει, εγκατέλειψα την ευκαιρία μου να πάω στο πανεπιστήμιο. Κι Εσύ λες ότι είμαστε
αντιθετικά στοιχεία! Έχουμε χάσει τόσο πολλά! Κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα
αποδεικνύεται ότι είμαστε απλώς τα αντιθετικά στοιχεία Σου. Βάσει αυτού, τι θα σκέφτονται
για εμένα οι παλιοί συμμαθητές μου και οι συνομήλικοί μου; Όταν με βλέπουν και ρωτούν για
τη θέση μου και το κύρος μου, πώς είναι δυνατόν να μην ντρέπομαι να τους πω; Αρχικά,
πλήρωνα κάθε τίμημα λόγω της πίστης μου σε Εσένα, και όλοι οι άλλοι με κορόιδευαν σαν να
ήμουν ανόητη. Εγώ, όμως, και πάλι ακολουθούσα και ποθούσα την ώρα που θα ερχόταν η
μέρα μου, όταν θα μπορούσα να τους δείξω όλους εκείνους που δεν πίστευαν. Αντίθετα, όμως,
Εσύ σήμερα μου λες ότι είμαι αντιθετικό στοιχείο. Αν μου έδινες τον χαμηλότερο από όλους
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τους τίτλους, αν μου επέτρεπες να είμαι ένας από τους ανθρώπους της βασιλείας, θα ήταν μια
χαρά! Ακόμη κι αν δεν μπορούσα να είμαι η μαθήτριά Σου ή η έμπιστή Σου, θα ήμουν εντάξει
με το να είμαι απλώς η ακόλουθός Σου! Σε ακολουθούμε όλα αυτά χρόνια, έχουμε
εγκαταλείψει τις οικογένειές μας, και ήταν τόσο δύσκολο να συνεχίσουμε την αναζήτηση
μέχρι και σήμερα, και το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε είναι ο τίτλος του αντιθετικού
στοιχείου! Έχω εγκαταλείψει τα πάντα για Εσένα· έχω παρατήσει όλα τα επίγεια πλούτη.
Παλαιότερα, κάποιος με σύστησε σε έναν υποψήφιο σύντροφο. Ήταν πολύ όμορφος και
καλοντυμένος. Ήταν ο γιος ενός υψηλόβαθμου κυβερνητικού αξιωματούχου. Εκείνη την
περίοδο, ενδιαφερόμουν για εκείνον. Αλλά μόλις άκουσα ότι είχε εμφανιστεί ο Θεός και ότι
επιτελούσε το έργο Του, ότι θα μας οδηγούσες στη βασιλεία, θα μας οδηγούσες στην τελείωση
και ότι μας ζήτησες να έχουμε την αποφασιστικότητα να αφήσουμε τα πάντα πίσω χωρίς να
χάσουμε χρόνο, μόλις το άκουσα αυτό, είδα ότι δεν είχα καθόλου αποφασιστικότητα. Έπειτα
έκανα την καρδιά μου πέτρα και απέρριψα εκείνη την ευκαιρία. Μετά απ’ αυτό, εκείνος
έστειλε δώρα στην οικογένειά μου αρκετές φορές, αλλά εγώ ούτε καν τα κοίταξα. Νομίζεις
πως ήμουν αναστατωμένη εκείνη την περίοδο; Ήταν κάτι πολύ καλό, και δεν κατέληξε
πουθενά. Πώς να μην ήμουν αναστατωμένη; Ήμουν αναστατωμένη για το θέμα αυτό για
αρκετές ημέρες, σε σημείο που δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια, αλλά στο τέλος το
άφησα και πάλι να περάσει. Κάθε φορά που προσευχόμουν, συγκινούμουν από το Άγιο
Πνεύμα που έλεγε: “Είσαι πρόθυμη να θυσιάσεις τα πάντα για Εμένα; Είσαι πρόθυμη να
δαπανήσεις τον εαυτό σου για Εμένα;” Κάθε φορά που σκεφτόμουν αυτά τα λόγια Σου,
έκλαιγα. Συγκινήθηκα και έκλαψα από τη λύπη άπειρες φορές. Έναν χρόνο αργότερα,
άκουσα ότι εκείνος ο άντρας είχε παντρευτεί. Περιττό να πω πως ήμουν δυστυχισμένη, αλλά
το άφησα να περάσει κι αυτό για χάρη Σου. Και όλα αυτά χωρίς καν να αναφέρω ότι το
φαγητό και τα ρούχα μου είναι άθλια —εγκατέλειψα εκείνο τον γάμο, τα εγκατέλειψα όλα
αυτά, γι’ αυτό κι Εσύ δεν θα πρέπει να με κάνεις να ενεργώ ως αντιθετικό στοιχείο!
Παράτησα τον γάμο μου, το σημαντικότερο γεγονός στη ζωή μου, μόνο και μόνο για να
προσφέρω τον εαυτό μου σε Εσένα! Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτα
παραπάνω από την εύρεση ενός καλού συντρόφου και την απόκτηση μιας ευτυχισμένης
οικογένειας. Το εγκατέλειψα αυτό, το καλύτερο απ’ όλα τα πράγματα, και τώρα δεν έχω
τίποτα και είμαι ολομόναχη. Πού θα ήθελες να πάω; Από τότε που άρχισα να Σε ακολουθώ,
υποφέρω. Δεν είχα καλή ζωή. Έχω εγκαταλείψει την οικογένεια και την καριέρα μου, όπως
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επίσης και όλες τις απολαύσεις της σάρκας, και αυτή η θυσία που έχουμε κάνει όλοι μας
εξακολουθεί να μην είναι αρκετή για να απολαύσουμε τις ευλογίες Σου; Και τώρα έχουμε
αυτό το θέμα με το “αντιθετικό στοιχείο”. Θεέ μου, το έχεις παρακάνει! Κοίταξέ μας —δεν
έχουμε τίποτα για να βασιστούμε σ’ αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι από εμάς έχουμε εγκαταλείψει
τα παιδιά μας, κάποιοι έχουμε παρατήσει τις δουλειές μας, τους ή τις συζύγους μας [α] και ούτω
καθεξής. Έχουμε εγκαταλείψει κάθε σαρκική απόλαυση. Σε τι παραπάνω έχουμε να
ελπίζουμε; Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε στον κόσμο; Δεν αξίζουν ούτε
δεκάρα αυτές οι θυσίες που έχουμε κάνει; Δεν το βλέπεις αυτό διόλου; Το κύρος μας είναι
ελάχιστο και το επίπεδό μας υστερεί —το δεχόμαστε αυτό, αλλά πότε δεν δώσαμε προσοχή σε
αυτό που ήθελες Εσύ να κάνουμε; Τώρα μας εγκαταλείπεις ανηλεώς και μας “ανταμείβεις” με
τον τίτλο του “αντιθετικού στοιχείου”; Αυτό έχει αποφέρει μόνο η θυσία μας; Στο τέλος, αν οι
άνθρωποι με ρωτήσουν τι έχω κερδίσει από την πίστη μου στον Θεό, μπορώ στ’ αλήθεια να
τους αφήσω να δουν τις λέξεις “αντιθετικό στοιχείο”; Πώς μπορώ να ανοίξω το στόμα μου και
να πω ότι είμαι αντιθετικό στοιχείο; Δεν μπορώ να το εξηγήσω στους γονείς μου και δεν
μπορώ να το εξηγήσω στον πρώην υποψήφιο σύντροφό μου. Έχω πληρώσει τόσο μεγάλο
τίμημα, κι αυτό που παίρνω ως αντάλλαγμα είναι να είμαι αντιθετικό στοιχείο! Αχ! Είμαι τόσο
στενοχωρημένη!» (Άρχισε να χτυπάει με μανία τους μηρούς της και να κλαίει.) «Αν τώρα
έλεγα ότι δεν θα σου έδινα τον τίτλο του αντιθετικού στοιχείου, αλλά, αντ’ αυτού, θα σε
συμπεριλάμβανα στον λαό Μου και θα σου παράγγελνα να βγεις και να διαδώσεις το
ευαγγέλιο, αν σου έδινα το κύρος για να κάνεις έργο, θα ήσουν σε θέση να το κάνεις; Τι έχεις
κερδίσει πραγματικά από τα πολλά στάδια αυτού του έργου; Κι όμως να που είσαι εδώ,
ψυχαγωγώντας Με με την ιστορία σου —είσαι αδιάντροπη! Λες ότι έχεις πληρώσει ένα τίμημα
αλλά δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Μήπως έχω αμελήσει να σου πω τους όρους Μου για την
απόκτηση ενός ανθρώπου; Για ποιον γίνεται το έργο Μου; Ξέρεις; Κάθεσαι εδώ
αναβιώνοντας παλιά παράπονα! Μετράς καν ως ανθρώπινο ον πλέον; Δεν ανέλαβες κάθε
βάσανο που έχεις βιώσει με δική σου βούληση; Και δεν ανέλαβες τα βάσανά σου προκειμένου
να κερδίσεις ευλογίες; Έχεις ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Μου; Το μόνο που θέλεις είναι να
κερδίζεις ευλογίες. Είσαι αδιάντροπη! Πότε ήταν οι απαιτήσεις Μου από εσένα
υποχρεωτικές; Αν είσαι πρόθυμη να Με ακολουθείς, πρέπει να Με υπακούς στα πάντα. Μην
προσπαθείς να διαπραγματευτείς τους όρους. Στο κάτω-κάτω, σου το είπα από πριν ότι το
μονοπάτι αυτό είναι μονοπάτι βασάνων. Είναι γεμάτο δυσοίωνες πιθανότητες και λίγα
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ευοίωνα σημάδια. Το έχεις ξεχάσει; Το έχω πει πολλές φορές. Αν είσαι πρόθυμη να
υποφέρεις, τότε ακολούθησέ Με. Αν δεν είσαι πρόθυμη να υποφέρεις, τότε σταμάτα. Δεν σε
εξαναγκάζω —είσαι ελεύθερη να μείνεις ή να φύγεις! Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο γίνεται το
έργο Μου και δεν μπορώ να καθυστερήσω ολόκληρο το έργο Μου εξαιτίας της ατομικής
παρακοής σου. Μπορεί εσύ να μην είσαι πρόθυμη να υπακούσεις, αλλά άλλοι είναι. Είστε όλοι
απελπισμένοι άνθρωποι! Δεν φοβάστε τίποτα! Διαπραγματεύεσαι τους όρους μαζί Μου —
θέλεις να συνεχίσεις να ζεις ή όχι; Κάνεις σχέδια για τον εαυτό σου και αγωνίζεσαι για τη δική
σου φήμη, για το δικό σου όφελος. Δεν γίνεται όλο Μου το έργο για εσάς; Είσαι τυφλή;
Προτού ενσαρκωθώ, δεν μπορούσες να Με δεις, και αυτά τα λόγια που είπες θα είχαν τότε
συγχωρεθεί, αλλά τώρα είμαι ενσαρκωμένος και εργάζομαι ανάμεσά σας, ωστόσο εσύ πάλι
δεν μπορείς να δεις; Τι δεν καταλαβαίνεις; Λες ότι έχεις υποστεί ζημία. Κι έτσι Εγώ έχω
ενσαρκωθεί για να σώσω εσάς τους απελπισμένους ανθρώπους κι έχω κάνει τόσο πολύ έργο,
κι εσύ εξακολουθείς να παραπονιέσαι ακόμη και τώρα —δεν θα έλεγες ότι έχω υποστεί ζημία;
Όλα όσα έχω κάνει, δεν ήταν για εσάς; Δίνω αυτόν τον τίτλο στους ανθρώπους με βάση το
τωρινό ανάστημά τους. Αν σε αποκαλέσω “αντιθετικό στοιχείο”, τότε γίνεσαι αμέσως
αντιθετικό στοιχείο. Παρομοίως αν σε αποκαλέσω “έναν από τον λαό του Θεού”, τότε γίνεσαι
αμέσως αυτό. Όπως σε αποκαλέσω, αυτό είσαι. Όλα αυτά δεν επιτυγχάνονται με λίγα μόνο
λόγια από τα χείλη Μου; Κι αυτά τα λίγα λόγια Μου είναι τόσο εξοργιστικά για εσένα; Τότε,
λοιπόν, συγχώρεσέ Με! Αν δεν υπακούσεις τώρα, στο τέλος θα είσαι καταραμένη —τότε θα
είσαι ευτυχισμένη; Δεν δίνεις προσοχή στην οδό της ζωής, κι αντ’ αυτού επικεντρώνεσαι μόνο
στο κύρος και στον τίτλο σου· πώς είναι η ζωή σου; Δεν αρνούμαι ότι έχεις πληρώσει μεγάλο
τίμημα, αλλά ρίξε μια ματιά στο ανάστημα και στην άσκησή σου —ακόμη και τώρα
εξακολουθείς να προσπαθείς να διαπραγματευτείς τους όρους. Αυτό είναι το ανάστημα που
έχεις κερδίσει μέσω της αποφασιστικότητάς σου; Σου έχει μείνει καθόλου ακεραιότητα; Έχεις
συνείδηση; Εγώ ήμουν Αυτός που έκανε κάτι το εσφαλμένο; Ήταν λανθασμένες οι απαιτήσεις
Μου από εσένα; Τι είναι, λοιπόν; Θα ήθελα να ενεργήσεις ως αντιθετικό στοιχείο για λίγες
ημέρες, κι όμως δεν είσαι πρόθυμη να το κάνεις. Τι είδους αποφασιστικότητα είναι αυτή;
Είστε όλοι άβουλοι, είστε δειλοί! Η τιμωρία για ανθρώπους σαν εσένα είναι τώρα
αναμενόμενη!» Μόλις τα είπα αυτά, εκείνη δεν είπε λέξη.
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Βιώνοντας τώρα το έργο αυτού του είδους, πρέπει να έχετε κατανοήσει λίγο τα στάδια
του έργου του Θεού και τις μεθόδους Του για τη μεταμόρφωση των ανθρώπων. Μόνο αν έχει
συμβεί αυτό μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα κατά τη μεταμόρφωση. Κατά την
αναζήτησή σας, έχετε πάρα πολλές προσωπικές αντιλήψεις και ελπίδες και πάρα πολλά
μέλλοντα. Το παρόν έργο γίνεται για να αντιμετωπίσει την επιθυμία σας για κύρος και τις
εξωφρενικές επιθυμίες σας. Οι ελπίδες, το κύρος και οι αντιλήψεις αποτελούν όλα κλασικές
αναπαραστάσεις σατανικής διάθεσης. Ο λόγος που υπάρχουν τέτοια πράγματα στις καρδιές
των ανθρώπων είναι εξ ολοκλήρου επειδή το δηλητήριο του Σατανά πάντοτε διαβρώνει τις
σκέψεις των ανθρώπων, και οι άνθρωποι είναι πάντοτε ανίκανοι να αποτινάξουν αυτούς τους
πειρασμούς του Σατανά. Ζουν μέσα στην αμαρτία, ωστόσο δεν πιστεύουν ότι πρόκειται για
αμαρτία και εξακολουθούν να σκέφτονται: «Πιστεύουμε στον Θεό, επομένως πρέπει να μας
δώσει ευλογίες και να κανονίσει καταλλήλως τα πάντα για εμάς. Πιστεύουμε στον Θεό, οπότε
πρέπει να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους και πρέπει να έχουμε περισσότερο κύρος και
καλύτερο μέλλον από οποιονδήποτε άλλο. Εφόσον πιστεύουμε στον Θεό, Εκείνος πρέπει να
μας δίνει απεριόριστες ευλογίες. Διαφορετικά, δεν θα αποκαλείτο πίστη στον Θεό». Για
πολλά χρόνια, οι σκέψεις στις οποίες βασίζονται οι άνθρωποι για την επιβίωσή τους,
διαβρώνουν τις καρδιές τους σε τέτοιον βαθμό που έχουν γίνει ύπουλοι, δειλοί και ποταποί.
Όχι μόνο τους λείπει η δύναμη της θέλησης και η αποφασιστικότητα, αλλά έχουν γίνει και
άπληστοι, αλαζόνες και ισχυρογνώμονες. Τους λείπει παντελώς κάθε αποφασιστικότητα που
υπερβαίνει εαυτόν και, ακόμη περισσότερο, δεν έχουν το παραμικρό θάρρος να αποτινάξουν
τους περιορισμούς αυτών των σκοτεινών επιρροών. Οι σκέψεις και η ζωή των ανθρώπων είναι
τόσο σάπιες, που οι αντιλήψεις τους σχετικά με την πίστη στον Θεό παραμένουν αφόρητα
φρικτές, και ακόμη κι όταν οι άνθρωποι μιλούν για τις απόψεις τους περί πίστης στον Θεό,
είναι απλώς αφόρητο να το ακούει κανείς. Όλοι οι άνθρωποι είναι δειλοί, ανίκανοι, ποταποί
και ευάλωτοι. Δεν νιώθουν απέχθεια για τις δυνάμεις του σκότους και δεν νιώθουν αγάπη για
το φως και την αλήθεια. Αντίθετα, κάνουν ό,τι μπορούν για να τα αποβάλουν. Οι σκέψεις και
οι αντιλήψεις που έχετε τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι; «Εφόσον πιστεύω στον Θεό, θα πρέπει
να κατακλύζομαι με ευλογίες και θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το κύρος μου δεν θα
υποβαθμιστεί ποτέ και ότι θα παραμείνει υψηλότερο από εκείνο των μη πιστών». Δεν τρέφετε
αυτού του είδους την αντίληψη μέσα σας για μόνο ένα ή δύο χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια.
Το συναλλακτικό σκεπτικό σας είναι υπερβολικά αναπτυγμένο. Παρόλο που έχετε φτάσει σε
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αυτό το στάδιο σήμερα, ακόμη δεν έχετε εγκαταλείψει το κύρος, απεναντίας πασχίζετε
μονίμως να ρωτάτε σχετικά με αυτό, και το παρατηρείτε καθημερινά, τρομοκρατημένοι ότι
μια μέρα το κύρος σας θα χαθεί και το όνομά σας θα καταστραφεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν
παραμερίσει ποτέ την επιθυμία τους για άνεση. Επομένως, καθώς σας κρίνω κατ’ αυτόν τον
τρόπο σήμερα, τι επίπεδο κατανόησης θα έχετε στο τέλος; Θα πείτε ότι παρόλο που το κύρος
σας δεν είναι υψηλό, έχετε εντούτοις απολαύσει την εξύψωση του Θεού. Επειδή έχετε
ασήμαντη καταγωγή, δεν έχετε κύρος, αλλά κερδίζετε κύρος επειδή σας εξυψώνει ο Θεός —
αυτό είναι κάτι που σας έχει δώσει. Σήμερα είστε σε θέση να λάβετε προσωπικά την
εκπαίδευση, την παίδευση και την κρίση του Θεού. Αυτά αποτελούν σε ακόμη μεγαλύτερο
βαθμό την εξύψωσή Του. Μπορείτε να λάβετε προσωπικά τον εξαγνισμό και το κάψιμό Του.
Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού. Ανά τους αιώνες, δεν έχει υπάρξει ούτε ένας άνθρωπος
που να έχει λάβει τον εξαγνισμό και το κάψιμό Του, και ούτε ένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να
οδηγηθεί στην τελείωση μέσα από τα λόγια Του. Ο Θεός μιλά τώρα μαζί σας πρόσωπο με
πρόσωπο, σας εξαγνίζει, αποκαλύπτει την έμφυτη παρακοή σας —αυτή είναι πραγματικά η
εξύψωσή Του. Τι ικανότητες έχουν οι άνθρωποι; Είτε είναι οι υιοί του Δαβίδ είτε οι απόγονοι
του Μωάβ, οι άνθρωποι είναι, με δυο λόγια, δημιουργημένα όντα που δεν έχουν τίποτα για το
οποίο αξίζει να καυχιούνται. Εφόσον είστε πλάσματα του Θεού, πρέπει να εκτελείτε τα
καθήκοντα ενός πλάσματος. Δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις από εσάς. Θα πρέπει να
προσεύχεστε ως εξής: «Ω, Θεέ μου! Είτε έχω κύρος είτε όχι, τώρα κατανοώ τον εαυτό μου. Αν
το κύρος μου είναι υψηλό, οφείλεται στην εξύψωσή Σου και αν είναι χαμηλό, είναι εξαιτίας
του προκαθορισμού Σου. Τα πάντα είναι στα χέρια Σου. Δεν έχω μήτε επιλογές μήτε
παράπονα. Όρισες ότι θα γεννηθώ σε αυτήν τη χώρα, σε αυτόν τον λαό, και το μόνο που θα
πρέπει να κάνω είναι να είμαι εντελώς υπάκουος υπό το κράτος Σου, γιατί τα πάντα είναι
εντός των όσων Εσύ έχεις ορίσει. Δεν σκέφτομαι το κύρος· στο κάτω-κάτω, δεν είμαι παρά
ένα πλάσμα. Αν με βάλεις στο πηγάδι της αβύσσου, στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού,
δεν είμαι παρά ένα πλάσμα. Αν με χρησιμοποιήσεις, είμαι ένα πλάσμα. Αν με οδηγήσεις στην
τελείωση, είμαι και πάλι ένα πλάσμα. Αν δεν με οδηγήσεις στην τελείωση, εγώ και πάλι θα Σε
αγαπώ γιατί δεν είμαι τίποτα περισσότερο από ένα πλάσμα. Δεν είμαι τίποτα περισσότερο
από ένα μικροσκοπικό πλάσμα που δημιουργήθηκε από τον Κύριο της δημιουργίας, μόνο ένας
μεταξύ όλων των δημιουργημένων ανθρώπων. Εσύ με δημιούργησες, και τώρα με έχεις βάλει
ξανά στα χέρια Σου για να με κάνεις ό,τι θέλεις. Είμαι πρόθυμος να είμαι το εργαλείο Σου και
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το αντιθετικό στοιχείο Σου γιατί τα πάντα είναι αυτά που Εσύ έχεις ορίσει. Κανείς δεν μπορεί
να τα αλλάξει. Όλα τα πράγματα και όλα τα γεγονότα είναι στα χέρια Σου». Όταν έρθει η
στιγμή που δεν θα σκέφτεσαι πια το κύρος, τότε θα απελευθερωθείς από αυτό. Τότε μόνο θα
μπορείς να αναζητάς με αυτοπεποίθηση και τόλμη, και τότε μόνο θα μπορέσει η καρδιά σου
να απελευθερωθεί από κάθε περιορισμό. Μόλις οι άνθρωποι απελευθερωθούν από αυτά τα
πράγματα, δεν θα έχουν πλέον ανησυχίες. Ποιες είναι οι ανησυχίες των περισσοτέρων από
εσάς επί του παρόντος; Περιορίζεστε συνεχώς από το κύρος και ανησυχείτε μονίμως για τις
δικές σας προοπτικές. Πάντα γυρνάτε τις σελίδες των ομιλιών του Θεού, ευχόμενοι να
διαβάσετε ρητά που αφορούν τον προορισμό της ανθρωπότητας και θέλοντας να μάθετε
ποιες είναι οι προοπτικές σας και ποιος θα είναι ο προορισμός σας. Αναρωτιέστε: «Έχω στ’
αλήθεια προοπτικές; Μήπως τις έχει αφαιρέσει ο Θεός; Ο Θεός λέει απλώς ότι είμαι
αντιθετικό στοιχείο· ποιες είναι, λοιπόν, οι προοπτικές μου;» Σας είναι δύσκολο να
παραμερίσετε τις προοπτικές και τη μοίρα σας. Τώρα είστε ακόλουθοι και έχετε αποκτήσει
κάποια κατανόηση γι’ αυτό το στάδιο του έργου. Ωστόσο, δεν έχετε παραμερίσει ακόμη την
επιθυμία σας για κύρος. Όταν το κύρος σας είναι υψηλό, αναζητάτε σωστά, αλλά όταν το
κύρος σας είναι χαμηλό, δεν αναζητάτε πλέον. Σκέφτεστε συνέχεια τις ευλογίες του κύρους.
Γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την αρνητικότητα; Η
απάντηση δεν είναι, χωρίς εξαίρεση, λόγω των ζοφερών προοπτικών; Μόλις ακουστούν τα
λόγια του Θεού, σπεύδετε να δείτε ποιο είναι πραγματικά το κύρος και η ταυτότητά σας.
Βάζετε σε προτεραιότητα το κύρος και την ταυτότητα, και υποβαθμίζετε το όραμα σε δεύτερη
θέση. Στην τρίτη θέση βρίσκεται κάτι στο οποίο θα πρέπει να εισέλθετε και στην τέταρτη
θέση βρίσκεται το τωρινό θέλημα του Θεού. Πρώτα κοιτάτε αν έχει αλλάξει ή όχι ο τίτλος των
«αντιθετικών στοιχείων» που σας έχει δώσει ο Θεός. Διαβάζετε και ξαναδιαβάζετε, και όταν
βλέπετε ότι ο τίτλος του «αντιθετικού στοιχείου» έχει αφαιρεθεί, χαίρεστε, ευχαριστείτε
θερμά τον Θεό και δοξολογείτε τη μεγάλη δύναμή Του. Αλλά αν δείτε ότι παραμένετε
αντιθετικά στοιχεία, αναστατώνεστε, και η θέληση μες στην καρδιά σας εξαφανίζεται
μονομιάς. Όσο περισσότερο αναζητάς κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο λιγότερα θα θερίσεις. Όσο
μεγαλύτερη είναι η επιθυμία ενός ανθρώπου για κύρος, τόσο πιο σοβαρά θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί και τόσο περισσότερο θα πρέπει να υποβληθεί σε μεγάλο εξευγενισμό. Τέτοιοι
άνθρωποι είναι ανάξιοι! Πρέπει να αντιμετωπιστούν και να κριθούν επαρκώς για να
μπορέσουν να εγκαταλείψουν εντελώς αυτά τα πράγματα. Αν επιδιώκετε αυτήν την οδό ως το
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τέλος, δεν θα θερίσετε τίποτα. Όσοι δεν επιδιώκουν τη ζωή, δεν μπορούν να μεταμορφωθούν
και όσοι δεν διψούν για την αλήθεια, δεν μπορούν να κερδίσουν την αλήθεια. Δεν
επικεντρώνεσαι στην επιδίωξη της προσωπικής μεταμόρφωσης και της εισόδου, αντιθέτως
επικεντρώνεσαι σε εξωφρενικές επιθυμίες και σε πράγματα που περιορίζουν την αγάπη σου
για τον Θεό και σε εμποδίζουν να Τον πλησιάσεις. Μπορούν τα πράγματα αυτά να σε
μεταμορφώσουν; Μπορούν να σε φέρουν στη βασιλεία; Αν το αντικείμενο της επιδίωξής σου
δεν είναι η αναζήτηση της αλήθειας, τότε μπορείς κάλλιστα να εκμεταλλευτείς αυτήν την
ευκαιρία και να επιστρέψεις στον κόσμο για να επιτύχεις. Πραγματικά δεν αξίζει να χάνεις
τον χρόνο σου με αυτόν τον τρόπο —γιατί να τυραννιέσαι; Δεν αληθεύει ότι θα μπορούσες να
απολαμβάνεις κάθε λογής πράγματα έξω στον όμορφο κόσμο; Χρήματα, όμορφες γυναίκες,
κύρος, ματαιοδοξία, οικογένεια, παιδιά και ούτω καθεξής —δεν είναι αυτά τα προϊόντα του
κόσμου τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσες να απολαύσεις; Τι ωφελεί να τριγυρνάς
εδώ γύρω αναζητώντας ένα μέρος όπου μπορείς να είσαι ευτυχισμένος; Ο Υιός του ανθρώπου
δεν έχει πού την κεφαλήν κλίναι, οπότε πώς θα μπορούσες να έχεις εσύ έναν τόπο άνεσης;
Πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει Εκείνος για εσένα έναν όμορφο τόπο άνεσης; Είναι
δυνατόν; Πέρα από την κρίση Μου, σήμερα μπορείς να λάβεις μόνο διδασκαλίες για την
αλήθεια. Δεν μπορείς να λάβεις άνεση από Εμένα και δεν μπορείς να κερδίσεις την ευκολία
που λαχταράς μέρα-νύχτα. Δεν θα σου δώσω τα πλούτη του κόσμου. Αν επιδιώκεις αληθινά,
είμαι πρόθυμος να σου δώσω την οδό της ζωής στην ολότητά της, να είσαι ξανά σαν ψάρι
μέσα στο νερό. Αν δεν επιδιώκεις αληθινά, θα τα πάρω όλα πίσω. Δεν είμαι πρόθυμος να
δώσω τα λόγια από το στόμα Μου σε εκείνους που είναι άπληστοι για άνεση, που είναι
ακριβώς όπως τα γουρούνια και τα σκυλιά!
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο λέει «τις γυναίκες».

Πώς επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου
του έργου της κατάκτησης
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Το έργο των παρόχων υπηρεσιών ήταν το πρώτο στάδιο στο έργο της κατάκτησης.
Σήμερα έχει έρθει το δεύτερο στάδιο στο έργο της κατάκτησης. Γιατί γίνεται, επίσης,
αναφορά της τελείωσης του ανθρώπου στο έργο της κατάκτησης; Για να δημιουργηθεί ένα
θεμέλιο για το μέλλον. Σήμερα έχει έρθει το τελικό βήμα του έργου της κατάκτησης· θα
ακολουθήσει η εποχή της βίωσης μεγάλων δεινών, η οποία θα σηματοδοτήσει την επίσημη
έναρξη της τελείωσης της ανθρωπότητας. Το κύριο θέμα πλέον είναι η κατάκτηση, αλλά τώρα
έχει έρθει και η ώρα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας της τελείωσης. Αυτό το πρώτο βήμα
αφορά την τελείωση της γνώσης και της υπακοής των ανθρώπων, η οποία, φυσικά,
δημιουργεί το θεμέλιο για το έργο της κατάκτησης. Εάν θέλεις να τελειωθείς, τότε πρέπει να
είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος εν μέσω των μελλοντικών δεινών και να δώσεις το
είναι σου για να διαδοθεί το επόμενο στάδιο του έργου. Αυτό σημαίνει να οδηγείται κανείς
στην τελείωση, και τότε, επίσης, ο Θεός κερδίζει πλήρως τους ανθρώπους. Σήμερα μιλάμε για
την κατάκτησή μας, πράγμα που ισοδυναμεί με το να μιλάμε για την τελείωσή μας. Ωστόσο,
το έργο που επιτελείται σήμερα είναι το θεμέλιο για να τελειωθεί κανείς στο μέλλον. Για να
τελειωθούν οι άνθρωποι, πρέπει να βιώσουν αντιξοότητες, και αυτή η βίωση των
αντιξοοτήτων πρέπει να βασίζεται στην κατάκτησή τους. Αν οι άνθρωποι δεν διαθέτουν το
σημερινό θεμέλιο —αν δεν κατακτηθούν εντελώς— τότε θα είναι δύσκολο να παραμείνουν
ακλόνητοι κατά το επόμενο στάδιο του έργου. Ο απώτερος στόχος δεν είναι απλώς να
κατακτηθεί κανείς. Αποτελεί μόνο ένα στάδιο της κατάθεσης μαρτυρίας για τον Θεό ενώπιον
του Σατανά. Ο απώτερος στόχος είναι να τελειωθεί κανείς, και εάν δεν τελειωθείς, τότε είσαι
ξεγραμμένος. Μόνο όταν έρθεις αντιμέτωπος με αντιξοότητες στο μέλλον, θα φανεί το
πραγματικό σου ανάστημα· δηλαδή μόνο τότε θα είναι εμφανές το επίπεδο αγνότητας της
αγάπης σου για τον Θεό. Αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι είναι το εξής: «Πρέπει να
υπακούμε τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνει. Άρα είμαστε πρόθυμα τα αντιθετικά στοιχεία
που μπορούν να επιδείξουν τη μεγάλη δύναμη και τη διάθεση του Θεού. Είτε ο Θεός είναι
καλός μαζί μας, είτε μας καταριέται, είτε μας κρίνει, εξακολουθούμε να είμαστε ευγνώμονες
στον Θεό». Το γεγονός ότι το λες αυτό δείχνει απλώς ότι έχεις κάποιες λίγες γνώσεις, αλλά το
αν η γνώση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα εξαρτάται από το εάν αυτή η
γνώση είναι πραγματική ή όχι. Το ότι οι άνθρωποι έχουν τέτοια διορατικότητα και γνώσεις
σήμερα είναι αποτέλεσμα του έργου της κατάκτησης. Το αν μπορείς να τελειωθείς ή όχι
μπορεί να φανεί μόνο ενόψει των αντιξοοτήτων, και εκείνη τη στιγμή θα φανεί αν αγαπάς
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αληθινά τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Εάν η αγάπη σου είναι πραγματικά αγνή, τότε θα
λες: «Είμαστε αντιθετικά στοιχεία, είμαστε πλάσματα στα χέρια του Θεού». Όταν διαδίδεις
το ευαγγέλιο στα έθνη των Εθνικών, θα λες: «Παρέχω απλώς υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας
τις διεφθαρμένες διαθέσεις μέσα μας, ο Θεός έχει πει όλα αυτά τα πράγματα για να μας δείξει
τη δίκαιη διάθεσή Του. Αν δεν είχε πει αυτά τα πράγματα, δεν θα ήμαστε σε θέση να δούμε
τον Θεό, ούτε να κατανοήσουμε τη σοφία Του, ούτε να λάβουμε τόσο μεγάλη σωτηρία και
τόσο μεγάλες ευλογίες». Αν διαθέτεις όντως αυτήν τη βιωματική γνώση, τότε αυτό αρκεί.
Ωστόσο, πολλά από όσα λες σήμερα δεν εμπεριέχουν γνώση, και είναι όλα μόνο ένα μάτσο
κενών συνθημάτων: «Είμαστε αντιθετικά στοιχεία και πάροχοι υπηρεσιών· θέλουμε να
κατακτηθούμε και να γίνουμε ηχηροί μάρτυρες για τον Θεό…» Το να φωνάζεις μόνο δεν
σημαίνει ότι έχεις πραγματικότητα ούτε αποδεικνύει ότι κατέχεις ανάστημα· πρέπει να έχεις
πραγματικές γνώσεις και οι γνώσεις σου πρέπει να περάσουν από δοκιμή.
Θα πρέπει να διαβάζεις περισσότερες από τις ομιλίες που έχει εκφράσει ο Θεός όλο αυτό
το χρονικό διάστημα, και να τις αντιπαραβάλεις με τις πράξεις σου: Είναι αναμφισβήτητο
γεγονός ότι είσαι πέρα για πέρα αντιθετικό στοιχείο! Ποια είναι η έκταση των γνώσεών σου
σήμερα; Οι ιδέες σου, οι σκέψεις σου, η συμπεριφορά σου, τα λόγια και οι πράξεις σου —δεν
συνθέτουν όλες αυτές οι εκφράσεις ένα αντιθετικό στοιχείο στη δικαιοσύνη και την αγιοσύνη
του Θεού; Δεν είναι οι εκφράσεις σας εκδηλώσεις της διεφθαρμένης διάθεσης που
αποκαλύπτουν τα λόγια του Θεού; Οι σκέψεις και οι ιδέες σου, τα κίνητρά σου, και η
διαφθορά που αποκαλύπτεται μέσα σου δείχνουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού, καθώς και την
αγιοσύνη Του. Και ο Θεός γεννήθηκε στη χώρα της ακαθαρσίας, εντούτοις παραμένει άσπιλος
από την ακαθαρσία. Ζει στον ίδιο ακάθαρτο κόσμο όπως εσύ, αλλά κατέχει λογική και
αντίληψη, και μισεί την ακαθαρσία. Εσύ, ενδεχομένως, δεν είσαι καν σε θέση να εντοπίσεις
οποιαδήποτε ακαθαρσία στα λόγια και τις πράξεις σου, αλλά Αυτός μπορεί, και σου τα
επισημαίνει. Αυτά τα παλιά σου χαρακτηριστικά —η έλλειψη καλλιέργειας, διορατικότητας
και σύνεσης, καθώς και ο οπισθοδρομικός τρόπος ζωής σου— έχουν τώρα έρθει στο φως από
τις σημερινές αποκαλύψεις· μόνο μέσω του ερχομού του Θεού στη γη προκειμένου να
εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουν οι άνθρωποι την αγιοσύνη και τη δίκαιη διάθεσή Του.
Σε κρίνει και σε παιδεύει, με αποτέλεσμα να αποκτάς κατανόηση. Ενίοτε, η δαιμονική σου
φύση εκδηλώνεται, και Αυτός σου το επισημαίνει. Γνωρίζει την ουσία του ανθρώπου σαν την
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παλάμη του χεριού Του. Ζει ανάμεσά σας, τρώει το ίδιο φαγητό με εσένα, και ζει στο ίδιο
περιβάλλον —ακόμα κι έτσι, όμως, γνωρίζει περισσότερα· μπορεί να σε εκθέσει και να
διακρίνει τη διεφθαρμένη ουσία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μισεί
περισσότερο από τις φιλοσοφίες για τη ζωή, καθώς και την ατιμία και τη δολιότητα του
ανθρώπου. Απεχθάνεται ιδιαίτερα τις σαρκικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Μπορεί να
μην είναι εξοικειωμένος με τις φιλοσοφίες του ανθρώπου για τη ζωή, αλλά μπορεί να δει
ξεκάθαρα και να εκθέσει τις διεφθαρμένες διαθέσεις που αποκαλύπτουν οι άνθρωποι.
Εργάζεται για να μιλάει και να διδάσκει τον άνθρωπο μέσα από αυτά τα πράγματα,
χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να κρίνει τους ανθρώπους και να εκδηλώσει τη δική Του
δίκαιη και άγια διάθεση. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι γίνονται αντιθετικά στοιχεία στο έργο
Του. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να καταδείξει με σαφήνεια τις διεφθαρμένες
διαθέσεις του ανθρώπου και όλα τα άσχημα πρόσωπα του Σατανά. Παρόλο που δεν σε
τιμωρεί, και απλώς σε χρησιμοποιεί ως αντιθετικό στοιχείο στη δικαιοσύνη και στην αγιοσύνη
Του, εσύ νιώθεις ντροπή και δεν ξέρεις που να κρυφτείς, διότι είσαι υπερβολικά μιαρός.
Μιλάει χρησιμοποιώντας εκείνα τα πράγματα που εκτίθενται στον άνθρωπο, και μόνο όταν
τα πράγματα αυτά έρχονται στο φως, συνειδητοποιούν οι άνθρωποι πόσο άγιος είναι ο Θεός.
Δεν παραβλέπει ούτε την παραμικρή ακαθαρσία στους ανθρώπους, ούτε καν τις ακάθαρτες
σκέψεις στην καρδιά τους. Αν τα λόγια και οι πράξεις των ανθρώπων έρχονται σε αντίθεση με
το θέλημά Του, τότε δεν τους συγχωρεί. Σύμφωνα με τα λόγια Του, δεν υπάρχει χώρος για την
ακαθαρσία των ανθρώπων ή για οτιδήποτε άλλο —τα πάντα πρέπει να έρθουν στο φως. Μόνο
τότε θα δεις ότι Αυτός όντως διαφέρει από τον άνθρωπο. Εάν υπάρχει η παραμικρή
ακαθαρσία στους ανθρώπους, τότε τους απεχθάνεται πλήρως. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες
στιγμές που οι άνθρωποι αδυνατούν να καταλάβουν και λένε: «Θεέ μου, γιατί είσαι τόσο
θυμωμένος; Γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη Σου τις αδυναμίες του ανθρώπου; Γιατί δεν μπορείς
να είσαι λίγο επιεικής με τους ανθρώπους; Γιατί αδιαφορείς τόσο για τον άνθρωπο; Σαφώς,
Εσύ γνωρίζεις σε ποιον βαθμό έχουν διαφθαρεί οι άνθρωποι, άρα γιατί εξακολουθείς να τους
συμπεριφέρεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο;» Μισεί την αμαρτία, τη σιχαίνεται, και αηδιάζει
ιδιαίτερα αν υπάρχει οποιοδήποτε ίχνος ανυπακοής μέσα σου. Όταν αποκαλύπτεις μια
επαναστατική διάθεση, Αυτός τη βλέπει και νιώθει αηδία βαθιά μέσα Του —υπέρμετρη αηδία.
Μέσα από αυτά τα πράγματα εκδηλώνονται η διάθεσή Του και αυτό που είναι ο Θεός. Όταν
τα συγκρίνεις με τον εαυτό σου, διαπιστώνεις ότι παρόλο που Εκείνος τρώει την ίδια τροφή
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με τους ανθρώπους, φοράει τα ίδια ρούχα, απολαμβάνει τα ίδια πράγματα με τους
ανθρώπους και ζει και κατοικεί μαζί τους, εντούτοις διαφέρει από τους ανθρώπους. Αυτή δεν
είναι η σημασία του αντιθετικού στοιχείου; Μέσα από αυτά τα ανθρώπινα πράγματα
φαίνεται η δύναμη του Θεού· το σκοτάδι είναι αυτό που ενεργοποιεί την πολύτιμη ύπαρξη του
φωτός.
Ασφαλώς, ο Θεός δεν σας κάνει αντιθετικά στοιχεία χωρίς λόγο. Αντιθέτως, μόνο όταν το
έργο αυτό αποφέρει καρπούς, γίνεται εμφανές ότι η ανυπακοή του ανθρώπου είναι
αντιθετικό στοιχείο στη δίκαιη διάθεση του Θεού, και μόνο επειδή εσείς είστε αντιθετικά
στοιχεία, έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη φυσική έκφραση της δίκαιης διάθεσης του
Θεού. Εσείς κρίνεστε και παιδεύεστε εξαιτίας της ανυπακοής σας, αλλά η ίδια η ανυπακοή
σας σας καθιστά αντιθετικά στοιχεία, και εξαιτίας της ανυπακοής σας λαμβάνετε τη μεγάλη
χάρι που σας παρέχει ο Θεός. Η ανυπακοή σας είναι αντιθετικό στοιχείο στην παντοδυναμία
και τη σοφία του Θεού, και εξαιτίας της ανυπακοής σας, επίσης, έχετε αποκτήσει τόσο μεγάλη
σωτηρία και ευλογίες. Παρόλο που έχετε κριθεί επανειλημμένα από Μένα, έχετε λάβει
τεράστια σωτηρία που δεν έχει λάβει ποτέ πριν κανένας άνθρωπος. Αυτό το έργο έχει ύψιστη
σημασία για εσάς. Επιπλέον, το ότι είστε «αντιθετικά στοιχεία» είναι εξαιρετικά πολύτιμο για
εσάς: Σώζεστε και έχετε κερδίσει τη χάρη της σωτηρίας επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία, άρα
ένα τέτοιο αντιθετικό στοιχείο δεν έχει υπέρτατη αξία; Δεν έχει υπέρτατη σημασία; Ακριβώς
επειδή ζείτε στην ίδια σφαίρα, στην ίδια ακάθαρτη γη, όπως ο Θεός, είστε αντιθετικά στοιχεία
και λαμβάνετε τη μέγιστη σωτηρία. Αν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, ποιος θα σας είχε ελεήσει
και ποιος θα σας είχε φροντίσει, έτσι τιποτένιοι που είστε; Ποιος θα μεριμνούσε για εσάς; Αν
ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί για να εργαστεί ανάμεσά σας, πότε θα λαμβάνατε αυτήν τη
σωτηρία, την οποία δεν είχαν ποτέ πριν οι άνθρωποι κατά το παρελθόν; Εάν Εγώ δεν είχα
ενσαρκωθεί για να σας φροντίζω, να κρίνω τις αμαρτίες σας, δεν θα είχατε κατρακυλήσει εδώ
και πολύ καιρό στον Άδη; Αν δεν είχα ενσαρκωθεί και ταπεινωθεί ανάμεσά σας, πώς θα
μπορούσατε να έχετε τα προσόντα να είστε αντιθετικά στοιχεία στη δίκαιη διάθεση του Θεού;
Δεν είστε άραγε αντιθετικά στοιχεία επειδή πήρα ανθρώπινη μορφή και ήρθα ανάμεσά σας
για να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε τη μέγιστη σωτηρία; Δεν λαμβάνετε αυτήν τη
σωτηρία επειδή Εγώ έχω ενσαρκωθεί; Εάν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί για να ζήσει μαζί σας,
θα είχατε και πάλι ανακαλύψει ότι ζείτε μια ζωή κατώτερη από τους σκύλους και τους χοίρους
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σε μια ανθρώπινη κόλαση; Δεν έχετε παιδευτεί και κριθεί επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία
στο έργο που επιτελώ ενσαρκωμένος; Κανένα έργο δεν είναι πιο κατάλληλο για εσάς από το
έργο του αντιθετικού στοιχείου, διότι ακριβώς επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία, σώζεστε εν
μέσω της κρίσης. Δεν θεωρείτε ότι τα προσόντα σας να ενεργείτε ως αντιθετικά στοιχεία είναι
η ευλογία της ζωής σας; Εσείς απλώς κάνετε το έργο ενός αντιθετικού στοιχείου, όμως
λαμβάνετε τέτοια σωτηρία που ποτέ πριν δεν είχατε καν φανταστεί. Σήμερα, το καθήκον σας
είναι να είστε αντιθετικά στοιχεία, και η ανταμοιβή που σας αρμόζει είναι να απολαμβάνετε
αιώνιες ευλογίες στο μέλλον. Η σωτηρία που κερδίζετε δεν είναι κάποια εφήμερη
διορατικότητα ή κάποια περαστική γνώση για τη σημερινή εποχή, αλλά μια μεγαλύτερη
ευλογία: η αιώνια συνέχιση της ζωής. Παρόλο που έχω χρησιμοποιήσει το «αντιθετικό
στοιχείο» για να σας κατακτήσω, εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η σωτηρία και
ευλογία δίδεται για να σας κερδίσω· είναι χάριν της κατάκτησης, αλλά δίδεται, επίσης, για να
μπορέσω να σας σώσω πιο αποτελεσματικά. Το «αντιθετικό στοιχείο» είναι γεγονός, αλλά ο
λόγος που είστε αντιθετικά στοιχεία οφείλεται στην ανυπακοή σας, και γι’ αυτόν τον λόγο
έχετε κερδίσει ευλογίες που δεν έχει κερδίσει ποτέ κανείς. Σήμερα αναγκάζεστε να δείτε και
να ακούσετε· αύριο θα έχετε να λάβετε, και, πολύ περισσότερο, θα ευλογηθείτε πολύ.
Επομένως, δεν έχουν υπέρτατη αξία τα αντιθετικά στοιχεία; Τα αποτελέσματα του σημερινού
έργου της κατάκτησης επιτυγχάνονται μέσω των επαναστατικών σας διαθέσεων που
λειτουργούν ως αντιθετικά στοιχεία. Δηλαδή, η κορύφωση του δεύτερου σταδίου της
παίδευσης και της κρίσης είναι η χρησιμοποίηση της ακαθαρσίας και της ανυπακοής σας ως
αντιθετικά στοιχεία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αντικρίσετε τη δίκαιη διάθεση του Θεού.
Όταν γίνετε και πάλι υπάκουοι κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της κρίσης και
παίδευσης, τότε ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού προβάλλεται ανοιχτά μπροστά σας.
Αυτό σημαίνει ότι όταν περατωθεί η αποδοχή του έργου της κατάκτησης από εσάς, τότε,
επίσης, θα ολοκληρώσετε το καθήκον σας ως αντιθετικά στοιχεία. Δεν έχω πρόθεση να σας
βάλω ετικέτες. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιώ τον ρόλο σας ως πάροχοι υπηρεσιών για να
πραγματοποιήσω το πρώτο στάδιο του έργου της κατάκτησης, προβάλλοντας τη δίκαιη και
απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Μέσω της αντίθεσής σας, μέσω της ανυπακοής σας
ενεργώντας ως αντιθετικά στοιχεία, επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου
του έργου της κατάκτησης, αποκαλύπτοντάς σας πλήρως τη δίκαιη διάθεση του Θεού, η οποία
δεν αποκαλύφθηκε πλήρως στο πρώτο στάδιο, και δείχνοντάς σας τη δίκαιη διάθεση του
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Θεού στο σύνολό της, όλα όσα είναι Αυτός, που συμπεριλαμβάνει τη σοφία, το θαύμα και την
άσπιλη αγιοσύνη του έργου Του. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου επιτυγχάνονται μέσω της
κατάκτησης κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων και μέσω διαφορετικών βαθμών
κρίσης. Όσο πιο πολύ πλησιάζει η κρίση στην κορύφωσή της, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει
τις επαναστατικές διαθέσεις των ανθρώπων και τόσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η
κατάκτηση. Ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού γίνεται σαφής κατά τη διάρκεια αυτού του
έργου της κατάκτησης. Το έργο της κατάκτησης διακρίνεται σε δύο φάσεις, και διαθέτει
διαφορετικά στάδια και βαθμούς, και φυσικά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι
επίσης διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός υποταγής των ανθρώπων ολοένα και
αυξάνεται. Μόνο κατόπιν τούτου μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν πλήρως στον σωστό δρόμο
προς την τελείωση· μόνο αφού ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο της κατάκτησης (όταν το
δεύτερο στάδιο της κρίσης έχει επιτύχει το τελικό της αποτέλεσμα) οι άνθρωποι δεν θα
κρίνονται πλέον αλλά θα μπορούν να εισέρχονται στον σωστό δρόμο της βίωσης της ζωής.
Διότι η κρίση είναι μια αναπαράσταση της κατάκτησης, και η κατάκτηση παίρνει τη μορφή
της κρίσης και της παίδευσης.
Ο Θεός ενσαρκώθηκε στο πιο οπισθοδρομικό και ακάθαρτο μέρος όλων, και μόνο κατ’
αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να δείξει με σαφήνεια ολόκληρη την άγια και δίκαιη διάθεσή
Του. Και μέσα από τι καταδεικνύεται η δίκαιη διάθεσή Του; Καταδεικνύεται όταν κρίνει τις
αμαρτίες του ανθρώπου, όταν κρίνει τον Σατανά, όταν αποστρέφεται την αμαρτία και όταν
μισεί τους εχθρούς που εναντιώνονται και επαναστατούν εναντίον Του. Εκφράζω αυτά τα
λόγια σήμερα για να κρίνω τις αμαρτίες του ανθρώπου, να κρίνω την αδικία του ανθρώπου,
να καταραστώ την ανυπακοή του ανθρώπου. Η ατιμία και η δολιότητα του ανθρώπου, τα
λόγια και οι πράξεις του ανθρώπου —όλα όσα έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού,
πρέπει να υποβάλλονται σε κρίση, και η ανυπακοή του ανθρώπου πρέπει να καταδικάζεται ως
αμαρτία. Τα λόγια Του περιστρέφονται γύρω από τις αρχές της κρίσης. Χρησιμοποιεί την
κρίση της αδικίας του ανθρώπου, την κατάρα της ανυπακοής του ανθρώπου και την
αποκάλυψη των άσχημων προσώπων του ανθρώπου για να εκδηλώσει τη δική Του δίκαιη
διάθεση. Η αγιοσύνη αντιπροσωπεύει τη δίκαιη διάθεσή Του, και όντως η αγιοσύνη του Θεού
είναι στην πραγματικότητα η δίκαιη διάθεσή Του. Οι διεφθαρμένες διαθέσεις σας είναι το
πλαίσιο των σημερινών λόγων —τις χρησιμοποιώ για να μιλήσω και να κρίνω, και να
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πραγματοποιήσω το έργο της κατάκτησης. Μόνο αυτό είναι το αληθινό έργο και μόνο αυτό
κάνει την αγιοσύνη του Θεού να ακτινοβολεί. Εάν δεν υπάρχει κανένα ίχνος διεφθαρμένης
διάθεσης μέσα σου, τότε ο Θεός δεν θα σε κρίνει, ούτε θα σου δείξει τη δίκαιη διάθεσή Του.
Εφόσον έχεις διεφθαρμένη διάθεση, ο Θεός δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις, και μέσω αυτού θα
φανεί η αγιοσύνη Του. Αν ο Θεός έβλεπε ότι η ακαθαρσία και η ανυπακοή του ανθρώπου
ήταν υπερβολικά μεγάλες, αλλά δεν σου μιλούσε, ούτε σε έκρινε, ούτε σε παίδευε για την
αδικία σου, τότε αυτό θα αποδείκνυε ότι δεν είναι ο Θεός, διότι δεν θα μισούσε καθόλου την
αμαρτία· θα ήταν εξίσου ακάθαρτος με τον άνθρωπο. Σήμερα, σε κρίνω ακριβώς εξαιτίας της
ακαθαρσίας σου, και σε παιδεύω ακριβώς εξαιτίας της διαφθοράς και της ανυπακοής σου.
Δεν επιδεικνύω τη δύναμή Μου σε εσάς ούτε σας καταπιέζω σκόπιμα· τα κάνω αυτά επειδή
εσείς, που έχετε γεννηθεί σε αυτήν τη χώρα της ακαθαρσίας, έχετε μολυνθεί σε ακραίο σημείο
από την ακαθαρσία. Απλώς έχετε χάσει την ακεραιότητα και την ανθρώπινη φύση σας και
έχετε γίνει σαν τους χοίρους που γεννήθηκαν στις πιο ακάθαρτες γωνιές του κόσμου, οπότε
γι’ αυτόν τον λόγο κρίνεστε και γι’ αυτό εξαπολύω την οργή Μου πάνω σας. Ακριβώς εξαιτίας
αυτής της κρίσης, είστε σε θέση να δείτε ότι ο Θεός είναι ο δίκαιος Θεός και ότι ο Θεός είναι ο
άγιος Θεός· ακριβώς εξαιτίας της αγιοσύνης Του και της δικαιοσύνης Του σας κρίνει και
εξαπολύει την οργή Του επάνω σας. Επειδή μπορεί να αποκαλύψει τη δίκαιη διάθεσή Του
όταν βλέπει την ανυπακοή του ανθρώπου, και επειδή μπορεί να αποκαλύψει την αγιοσύνη
Του όταν βλέπει την ακαθαρσία του ανθρώπου, αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι είναι ο ίδιος ο
Θεός, ο οποίος είναι άγιος και άσπιλος, και παρ’ όλα αυτά ζει στη χώρα της ακαθαρσίας. Αν
ένας άνθρωπος κυλιέται στον βούρκο με άλλους και δεν υπάρχει τίποτε το άγιο σε αυτόν και
δεν έχει δίκαιη διάθεση, τότε δεν έχει τα προσόντα να κρίνει την αδικία του ανθρώπου ούτε
είναι κατάλληλος να προβεί στην κρίση του ανθρώπου. Αν κάποιος έκρινε κάποιον άλλο, δεν
θα ήταν σαν να χαστούκιζε τον εαυτό του στο πρόσωπο; Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι που
είναι εξίσου ακάθαρτοι ο ένας με τον άλλον να έχουν τα προσόντα να κρίνουν τους ομοίους
τους; Μόνο ο ίδιος ο άγιος Θεός είναι σε θέση να κρίνει ολόκληρη την ακάθαρτη
ανθρωπότητα. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου; Πώς θα
μπορούσε ο άνθρωπος να δει τις αμαρτίες του ανθρώπου και πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος
να έχει τα προσόντα να καταδικάσει αυτές τις αμαρτίες; Εάν ο Θεός δεν είχε τα προσόντα να
κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, τότε πώς θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο δίκαιος Θεός;
Όταν αποκαλύπτονται οι διεφθαρμένες διαθέσεις των ανθρώπων, ο Θεός μιλάει για να κρίνει
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τους ανθρώπους, και τότε μόνο οι άνθρωποι βλέπουν ότι Αυτός είναι άγιος. Καθώς κρίνει και
παιδεύει τον άνθρωπο για τις αμαρτίες του, ενώ παράλληλα εκθέτει τις αμαρτίες του
ανθρώπου, κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την κρίση· ό,τι
είναι ακάθαρτο κρίνεται από Αυτόν, και μόνο έτσι μπορεί να πει κανείς ότι η διάθεσή Του
είναι δίκαιη. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, πώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι εσείς είστε
αντιθετικά στοιχεία κατ’ όνομα και κατ’ ουσία;
Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο έργο που έχει γίνει στο Ισραήλ και στο σημερινό
έργο. Ο Ιεχωβά καθοδήγησε τις ζωές των Ισραηλιτών, και δεν υπήρξε τόσο μεγάλη παίδευση
και κρίση, διότι, εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι κατανοούσαν ελάχιστα τον κόσμο και είχαν
λίγες διεφθαρμένες διαθέσεις. Τότε, οι Ισραηλίτες υπάκουαν πλήρως τον Ιεχωβά. Όταν τους
είπε να χτίσουν βωμούς, έχτισαν γρήγορα βωμούς· όταν τους είπε να φορέσουν ιερατικά
άμφια, υπάκουσαν. Την εποχή εκείνη, ο Ιεχωβά έμοιαζε με ποιμένα που φρόντιζε ένα κοπάδι
προβάτων, ενώ τα πρόβατα ακολουθούσαν την καθοδήγηση του ποιμένα και βοσκούσαν στα
λιβάδια· ο Ιεχωβά καθοδηγούσε τη ζωή τους, δίνοντάς τους οδηγίες για το πώς να τρώνε, να
ντύνονται, να κατοικούν σε ένα μέρος και να ταξιδεύουν. Δεν είχε έρθει η ώρα να
αποκαλυφθεί η διάθεση του Θεού, διότι η ανθρωπότητα εκείνης της εποχής είχε μόλις
γεννηθεί· υπήρχαν ελάχιστοι ανυπάκουοι και ανταγωνιστικοί, δεν υπήρχε πολλή ακαθαρσία
ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ως
αντιθετικά στοιχεία στη διάθεση του Θεού. Η αγιοσύνη του Θεού φαίνεται μέσα από τους
ανθρώπους που προέρχονται από τη χώρα της ακαθαρσίας. Σήμερα, χρησιμοποιεί την
ακαθαρσία που εμφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι της χώρας της ακαθαρσίας, και κρίνει, και κατ’
αυτόν τον τρόπο αυτό που είναι ο Θεός αποκαλύπτεται στην κρίση Του. Και γιατί άραγε
κρίνει; Είναι σε θέση να πει τα λόγια της κρίσης επειδή μισεί την αμαρτία· πώς θα μπορούσε
να είναι τόσο θυμωμένος αν δεν αποστρεφόταν την ανυπακοή της ανθρωπότητας; Αν δεν
αισθανόταν καμία αηδία μέσα Του, καμία αποστροφή, εάν δεν έδινε καμία προσοχή στην
ανυπακοή των ανθρώπων, τότε αυτό θα αποδείκνυε ότι είναι εξίσου ακάθαρτος με τον
άνθρωπο. Αυτός μπορεί να κρίνει και να παιδεύει τον άνθρωπο ακριβώς επειδή αποστρέφεται
την ακαθαρσία, και αυτό που αποστρέφεται δεν υπάρχει μέσα Του. Εάν υπήρχε επίσης
εναντίωση και ανυπακοή μέσα Του, δεν θα μισούσε όσους είναι ανταγωνιστικοί και
ανυπάκουοι. Εάν το έργο των εσχάτων ημερών διεξαγόταν στο Ισραήλ, δεν θα είχε κανένα
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νόημα. Γιατί το έργο των εσχάτων ημερών επιτελείται στην Κίνα, το πιο σκοτεινό και
οπισθοδρομικό μέρος όλων; Προκειμένου να επιδείξει την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη Του.
Με λίγα λόγια, όσο πιο σκοτεινό είναι το μέρος, τόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να καταδειχθεί η
αγιοσύνη του Θεού. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά γίνονται για χάρη του έργου του Θεού.
Μόλις σήμερα συνειδητοποιείτε ότι ο Θεός έχει κατέλθει από τον ουρανό για να σταθεί
ανάμεσά σας, ότι Τον επιδεικνύει ξεκάθαρα η ακαθαρσία και η ανυπακοή σας, και μόλις τώρα
αναγνωρίζετε τον Θεό. Δεν είναι αυτή η μέγιστη εξύψωση; Στην πραγματικότητα, είστε μια
ομάδα ανθρώπων στην Κίνα, οι οποίοι επιλεχθήκατε. Και επειδή επιλεχθήκατε και
απολαύσατε τη χάρι του Θεού και επειδή δεν έχετε τα προσόντα να απολαύσετε τόσο μεγάλη
χάρι, αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά συνιστούν την υπέρτατη εξύψωσή σας. Ο Θεός έχει
εμφανιστεί σ’ εσάς και σας έχει δείξει ολόκληρη την άγια διάθεσή Του, και σας έχει
προσφέρει όλα αυτά και σας έδωσε να απολαύσετε όλες τις ευλογίες που θα μπορούσατε
πιθανώς να απολαύσετε. Όχι μόνο έχετε γευτεί τη δίκαιη διάθεση του Θεού, αλλά, επιπλέον,
έχετε γευτεί τη σωτηρία του Θεού, τη λύτρωση του Θεού και την απεριόριστη, άπειρη αγάπη
του Θεού. Εσείς, οι πιο ακάθαρτοι όλων, έχετε απολαύσει τόσο μεγάλη χάρι —δεν είστε
ευλογημένοι; Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός σάς ανυψώνει; Εσείς είστε οι κατώτεροι όλων·
είστε ανάξιοι από τη φύση σας να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη ευλογία, εντούτοις ο Θεός
έκανε μια εξαίρεση με το να σε ανυψώσει. Δεν αισθάνεσαι ντροπή; Εάν είσαι ανίκανος να
εκτελέσεις το καθήκον σου, τότε θα ντραπείς τελικά για τον εαυτό σου και θα
αυτοτιμωρηθείς. Σήμερα, δεν είσαι πειθαρχημένος, ούτε τιμωρείσαι· η σάρκα σου είναι σώα
κι ασφαλής —αλλά τελικά, αυτά τα λόγια θα σε κάνουν να ντραπείς. Μέχρι σήμερα, δεν έχω
παιδεύσει κανέναν ανοιχτά· τα λόγια μου μπορεί να είναι αυστηρά, αλλά πώς φέρομαι στους
ανθρώπους; Τους παρηγορώ, τους παροτρύνω και τους υπενθυμίζω. Δεν το κάνω αυτό για
κανέναν άλλον λόγο παρά για να σας σώσω. Άραγε όντως δεν κατανοείτε το θέλημά Μου;
Εσείς θα πρέπει να κατανοείτε τι λέω και να εμπνέεστε από τα λόγια αυτά. Τώρα μόλις πολλοί
άνθρωποι καταλαβαίνουν. Δεν είναι αυτή η ευλογία του να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο;
Το να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο δεν είναι το πιο ευλογημένο πράγμα; Τελικά, όταν πάτε
να διαδώσετε το ευαγγέλιο, θα λέτε το εξής: «Είμαστε κλασικά αντιθετικά στοιχεία». Θα σε
ρωτήσουν: «Τι σημαίνει να είσαι κλασικό αντιθετικό στοιχείο;» Και εσύ θα λες: «Είμαστε
αντιθετικά στοιχεία στο έργο του Θεού και στη μεγάλη δύναμή Του. Ολόκληρη η δίκαιη
διάθεση του Θεού έρχεται στο φως από την ανυπακοή μας· είμαστε τα αντικείμενα υπηρεσίας
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του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες, είμαστε τα παραρτήματα του έργου Του, αλλά και τα
εργαλεία του». Μόλις το ακούσουν αυτό, θα δείξουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, θα λες:
«Είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα για την ολοκλήρωση του έργου ολόκληρου του
σύμπαντος από τον Θεό, και για την κατάκτηση όλης της ανθρωπότητας από Αυτόν. Είτε
είμαστε άγιοι είτε ακάθαρτοι, συνολικά, εξακολουθούμε να είμαστε πιο ευλογημένοι από
εσάς, διότι έχουμε δει τον Θεό, και μέσω της ευκαιρίας να μας κατακτήσει, καταδεικνύεται η
μεγάλη δύναμη του Θεού· ακριβώς επειδή είμαστε ακάθαρτοι και διεφθαρμένοι έχει
ενεργοποιηθεί η δίκαιη διάθεσή Του. Είστε ικανοί να καταθέσετε μαρτυρία κατ’ αυτόν τον
τρόπο για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες; Δεν έχετε τα προσόντα! Αυτό δεν είναι παρά
η εξύψωσή μας από τον Θεό! Παρόλο που μπορεί να μην είμαστε αλαζονικοί, μπορούμε να
υμνούμε τον Θεό περήφανα, διότι κανείς δεν μπορεί να κληρονομήσει μια τόσο μεγάλη
υπόσχεση και κανείς δεν μπορεί να απολαύσει μια τόσο μεγάλη ευλογία. Αισθανόμαστε τόσο
ευγνώμονες που, αν και τόσο ακάθαρτοι, μπορούμε να εργαστούμε ως αντιθετικά στοιχεία
κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του Θεού». Και όταν ρωτούν: «Τι σημαίνει δείγματα και
πρότυπα;» εσύ θα λες: «Είμαστε οι πιο ανυπάκουοι και ακάθαρτοι των ανθρώπων· έχουμε
διαφθαρεί βαθύτατα από τον Σατανά, και είμαστε οι πιο οπισθοδρομικοί και ποταποί μεταξύ
των θνητών. Είμαστε κλασικά παραδείγματα όσων έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Σατανά.
Σήμερα, επιλεχθήκαμε από τον Θεό ως οι πρώτοι μεταξύ των ανθρώπων για να
κατακτηθούμε, και έχουμε αντικρίσει τη δίκαιη διάθεση του Θεού και κληρονομήσαμε την
υπόσχεσή Του· χρησιμοποιούμαστε για να κατακτηθούν περισσότεροι άνθρωποι, οπότε
είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα όσων κατακτώνται μεταξύ των ανθρώπων». Δεν υπάρχει
καλύτερη μαρτυρία από αυτά τα λόγια, και αυτή είναι η καλύτερη εμπειρία σου.

Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)
Παλιά επιζητούσατε να διοικείτε σαν βασιλιάδες και σήμερα αυτό δεν το έχετε ξεχάσει
εντελώς· εξακολουθείτε να επιθυμείτε να διοικείτε σαν βασιλιάδες, να υποβαστάζετε τους
ουρανούς και να υποστηρίζετε τη γη. Σκεφτείτε τώρα το εξής ερώτημα: Έχετε αυτά τα
προσόντα; Δεν γίνεστε εντελώς παράλογοι; Είναι ρεαλιστικό αυτό το οποίο επιζητάτε και
αυτό στο οποίο εστιάζετε την προσοχή σας; Δεν διαθέτετε καν κανονική ανθρώπινη φύση —
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δεν είναι αυτό θλιβερό; Συνεπώς, σήμερα μιλάω μόνο για την κατάκτησή σας, την κατάθεση
της μαρτυρίας σας, τη βελτίωση του επιπέδου σας και την είσοδο στο μονοπάτι που θα σας
οδηγήσει στην τελείωση, και δεν μιλώ για τίποτε άλλο. Η ανόθευτη αλήθεια έχει κουράσει
ορισμένους ανθρώπους, και όταν ακούνε όλη αυτήν τη συζήτηση περί κανονικής ανθρώπινης
φύσης και βελτίωσης του επιπέδου των ανθρώπων, είναι διστακτικοί. Δεν είναι εύκολο να
οδηγηθούν στην τελείωση όσοι δεν αγαπούν την αλήθεια. Εφόσον εισέλθετε σήμερα, και
εφόσον ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού βήμα προς βήμα, θα μπορούσες να
εξαλειφθείς; Μετά από το τόσο έργο που έχει επιτελέσει ο Θεός στην ενδοχώρα της Κίνας —
έργο τέτοιας μεγάλης κλίμακας— και μετά από τα τόσα λόγια που έχει πει, θα μπορούσε να τα
παρατήσει στα μισά της διαδρομής; Θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους μέσα στο
πηγάδι της αβύσσου; Αυτό που έχει κρίσιμη σημασία σήμερα είναι ότι πρέπει να γνωρίζετε
την υπόσταση του ανθρώπου και το πού θα πρέπει να εισέλθετε· πρέπει να μιλάτε για την
είσοδο στη ζωή και για τις αλλαγές στη διάθεση, για το πώς θα κατακτηθείτε πραγματικά και
το πώς θα υπακούτε πλήρως τον Θεό, για το πώς θα καταθέσετε την τελική σας μαρτυρία για
τον Θεό και το πώς θα γίνετε υπάκουοι μέχρι θανάτου. Πρέπει να εστιάζετε σ’ αυτά τα
πράγματα, και πρέπει καταρχάς να αφήσετε κατά μέρος και να αγνοήσετε όλα όσα δεν είναι
ρεαλιστικά ή σημαντικά. Σήμερα, θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να κατακτηθείς και πώς
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι αφότου κατακτηθούν. Μπορεί να λες ότι έχεις κατακτηθεί,
όμως μπορείς να υπακούς μέχρι θανάτου; Πρέπει να είσαι σε θέση να ακολουθείς μέχρι
τέλους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάποια προοπτική, και δεν πρέπει να χάνεις την πίστη
σου στον Θεό, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Τέλος, πρέπει να επιτύχεις σε δύο πτυχές της
μαρτυρίας: στη μαρτυρία του Ιώβ —υπακοή μέχρι θανάτου— και στη μαρτυρία του Πέτρου —
την υπέρτατη αγάπη για τον Θεό. Από τη μία πλευρά, πρέπει να είσαι σαν τον Ιώβ: Έχασε όλα
τα υλικά υπάρχοντα και ταλανίστηκε από τον πόνο της σάρκας, κι όμως δεν απαρνήθηκε το
όνομα του Ιεχωβά. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Ιώβ. Ο Πέτρος μπόρεσε να αγαπήσει τον Θεό
μέχρι θανάτου. Όταν τον σταύρωσαν και ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο, εξακολουθούσε
να αγαπά τον Θεό· δεν σκεφτόταν τις δικές του προοπτικές ούτε επιδίωκε όμορφες ελπίδες ή
εξωφρενικές σκέψεις και το μόνο που επιζητούσε ήταν να αγαπά τον Θεό και να υπακούει σε
όλες τις διευθετήσεις Του. Αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να πετύχεις προτού θεωρηθεί
ότι έχεις καταθέσει μαρτυρία, προτού γίνεις κάποιος που έχει οδηγηθεί στην τελείωση μετά
την κατάκτησή του. Σήμερα, αν οι άνθρωποι γνώριζαν πραγματικά την υπόσταση και το
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κύρος τους, θα εξακολουθούσαν να αναζητούν προοπτικές και ελπίδες; Αυτό που θα πρέπει
να γνωρίζεις είναι το εξής: Ανεξάρτητα από το αν ο Θεός θα με οδηγήσει στην τελείωση, εγώ
πρέπει να Τον ακολουθώ· όλα όσα κάνει Εκείνος τώρα είναι καλά και γίνονται για χάρη μου,
έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει η διάθεσή μας και να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την
επιρροή του Σατανά, όπως επίσης και για να μας δοθεί η δυνατότητα να γεννηθούμε στη γη
της βρομιάς και, παρόλα αυτά, να απαλλαγούμε από την ακαθαρσία, να αποτινάξουμε τη
βρομιά και την επιρροή του Σατανά, να αφήσουμε την επιρροή αυτή πίσω μας. Αυτό, φυσικά,
είναι που απαιτείται από σένα, όμως για τον Θεό συνιστά απλώς κατάκτηση, και γίνεται ώστε
οι άνθρωποι να έχουν τη βούληση να υπακούν και να μπορούν να υποτάσσονται σε όλες τις
ενορχηστρώσεις του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθούν τα πράγματα. Σήμερα, οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη κατακτηθεί, αλλά μέσα τους υπάρχουν ακόμα πολλά
στοιχεία παρακοής και ανυπακοής. Το πραγματικό ανάστημα των ανθρώπων εξακολουθεί να
είναι υπερβολικά μικρό και αυτοί γεμίζουν σφρίγος μόνο αν υπάρχουν ελπίδες και
προοπτικές· αν δεν υπάρχουν ελπίδες και προοπτικές, γίνονται αρνητικοί και σκέφτονται
ακόμα και να εγκαταλείψουν τον Θεό. Επιπλέον, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ιδιαίτερη
επιθυμία να επιζητήσουν να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσω να μιλάω για την κατάκτηση. Στην πραγματικότητα, η τελείωση
λαμβάνει χώρα την ίδια στιγμή με την κατάκτηση. Κατά τη διαδικασία της κατάκτησής σου,
επιτυγχάνονται και τα πρώτα αποτελέσματα της τελείωσής σου. Η όποια διαφορά ανάμεσα
στην κατάκτηση και στην τελείωση κάποιου εξαρτάται από τον βαθμό της αλλαγής που
συντελείται στους ανθρώπους. Η κατάκτηση κάποιου είναι το πρώτο βήμα της τελείωσής του,
και δεν σημαίνει ότι έχει οδηγηθεί πλήρως στην τελείωση ούτε αποδεικνύει ότι έχει κερδηθεί
πλήρως από τον Θεό. Αφότου οι άνθρωποι κατακτηθούν, συντελούνται κάποιες αλλαγές στη
διάθεσή τους, όμως αυτές οι αλλαγές απέχουν παρασάγγας από εκείνες που συντελέστηκαν
στους ανθρώπους που έχουν κερδηθεί πλήρως από τον Θεό. Σήμερα, αυτό που γίνεται είναι
το αρχικό έργο για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην τελείωση —για να κατακτηθούν— και αν
δεν καταφέρεις να κατακτηθείς, τότε δεν θα έχεις τα μέσα για να οδηγηθείς στην τελείωση
και να κερδηθείς πλήρως από τον Θεό. Το μόνο που θα κερδίσεις θα είναι μερικά λόγια
παίδευσης και κρίσης, αλλά αυτά δεν θα είναι ικανά να αλλάξουν πλήρως την καρδιά σου.
Συνεπώς, θα ανήκεις σε εκείνους που θα εξαλειφθούν· δεν θα διαφέρει από το να κοιτάς ένα
λουκούλλειο γεύμα επάνω στο τραπέζι, αλλά να μην το τρως. Δεν είναι τραγικό για σένα το
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σενάριο αυτό; Έτσι, λοιπόν, πρέπει να επιζητήσεις αλλαγές. Είτε είσαι σε διαδικασία
κατάκτησης είτε σε διαδικασία τελείωσης, και τα δύο σχετίζονται με το αν γίνονται αλλαγές
μέσα σου και με το αν είσαι υπάκουος ή όχι, κι αυτά καθορίζουν αν μπορείς ή όχι να
κερδηθείς από τον Θεό. Μάθε ότι «η κατάκτησή σου» και «η τελείωσή σου» βασίζονται
απλώς στον βαθμό της αλλαγής και της υπακοής, καθώς και στο πόσο αγνή είναι η αγάπη σου
για τον Θεό. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι να μπορέσεις να οδηγηθείς πλήρως στην
τελείωση, όμως πρέπει αρχικά να κατακτηθείς —πρέπει να έχεις επαρκή γνώση για την
παίδευση και την κρίση του Θεού, πρέπει να έχεις την πίστη να ακολουθείς, και να είσαι
κάποιος που αναζητά τις αλλαγές και τη γνώση για τον Θεό. Μόνο τότε θα γίνεις κάποιος που
επιζητά να οδηγηθεί στην τελείωση. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι κατά τη διαδικασία της
τελείωσης, θα κατακτηθείτε και κατά τη διαδικασία της κατάκτησης, θα οδηγηθείτε στην
τελείωση. Σήμερα, μπορείς να επιζητήσεις να οδηγηθείς στην τελείωση ή να αναζητήσεις
αλλαγές στην εξωτερική ανθρώπινη φύση σου και βελτιώσεις στο επίπεδό σου, όμως αυτό που
έχει καίρια σημασία είναι να μπορέσεις να καταλάβεις ότι όλα όσα κάνει ο Θεός σήμερα
έχουν νόημα και είναι ωφέλιμα: Σου δίνουν τη δυνατότητα, εσένα που έχεις γεννηθεί σε έναν
τόπο βρομιάς, να ξεφύγεις από τη βρομιά και να την αποτινάξεις, σου δίνουν τη δυνατότητα
να υπερνικήσεις την επιρροή του Σατανά και να αφήσεις πίσω σου τη σκοτεινή επιρροή του.
Αν εστιάσεις σ’ αυτά τα πράγματα, είσαι προστατευμένος σ’ αυτόν τον τόπο της βρομιάς. Εν
τέλει, τι μαρτυρία θα κληθείς να δώσεις; Γεννήθηκες σε έναν τόπο βρομιάς, αλλά μπορείς να
γίνεις άγιος, να μη σπιλωθείς ποτέ ξανά από τη βρομιά, να ζήσεις υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά, αλλά να αποταχθείς την επιρροή του Σατανά, να μη σε κατέχει ούτε να σε
παρενοχλεί ο Σατανάς και να ζήσεις στα χέρια του Παντοδύναμου. Αυτή είναι η μαρτυρία και
η απόδειξη της νίκης στη μάχη με τον Σατανά. Είσαι σε θέση να απαρνηθείς τον Σατανά, δεν
αποκαλύπτεις πλέον σατανικές διαθέσεις σε ό,τι βιώνεις, αλλά αντ’ αυτού βιώνεις όσα
απαιτούσε ο Θεός να καταφέρει ο άνθρωπος όταν τον δημιούργησε: κανονική ανθρώπινη
φύση, κοινή λογική, κανονική διορατικότητα, κανονική βούληση να αγαπάει τον Θεό, και
αφοσίωση στον Θεό. Αυτή είναι η μαρτυρία που καταθέτει ένα πλάσμα του Θεού. Λες:
«Γεννηθήκαμε σε έναν τόπο βρομιάς, όμως, χάρη στην προστασία του Θεού, χάρη στην
ηγεσία Του κι επειδή Εκείνος μας έχει κατακτήσει, έχουμε απαλλαγεί από την επιρροή του
Σατανά. Το γεγονός ότι μπορούμε να υπακούμε σήμερα οφείλεται, επίσης, στο ότι μας έχει
κατακτήσει ο Θεός, κι όχι στο ότι είμαστε καλοί ή στο ότι αγαπάμε τον Θεό από τη φύση μας.
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Το ότι έχουμε κατακτηθεί σήμερα, είμαστε σε θέση να καταθέσουμε μαρτυρία για Εκείνον και
μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός μάς επέλεξε και μας
προκαθόρισε· έτσι, παρομοίως, επειδή μας επέλεξε και μας προστάτεψε, έχουμε σωθεί και
λυτρωθεί από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τη
βρομιά και να εξαγνιστούμε στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα». Επιπλέον, αυτό που
βιώνεις εξωτερικά θα δείξει ότι σε διακατέχει κανονική ανθρώπινη φύση, υπάρχει λογική στα
όσα λες και βιώνεις την ομοιότητα ενός κανονικού ανθρώπου. Όταν σε βλέπουν οι άλλοι, δεν
θα πρέπει να τους κάνεις να πουν: «Αυτή δεν είναι η εικόνα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα;» Οι αδελφές έχουν συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε μια αδελφή, οι αδελφοί έχουν
συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε έναν αδελφό, κι εσύ δεν έχεις καθόλου από την ευπρέπεια
των αγίων. Τότε, οι άνθρωποι θα έλεγαν: «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Θεός είπε
πως είναι απόγονοι του Μωάβ, είχε απόλυτο δίκιο!» Αν οι άνθρωποι σας κοιτάνε και λένε:
«Παρόλο που ο Θεός είπε ότι είστε απόγονοι του Μωάβ, αυτό που βιώνετε αποδεικνύει ότι
έχετε αφήσει πίσω σας την επιρροή του Σατανά· παρόλο που αυτά τα πράγματα
εξακολουθούν να είναι μέσα σας, εσείς μπορείτε να τους γυρίσετε την πλάτη, κι αυτό δείχνει
ότι έχετε κατακτηθεί πλήρως», εσείς που έχετε κατακτηθεί και σωθεί θα πείτε: «Είναι
αλήθεια ότι είμαστε απόγονοι του Μωάβ, αλλά έχουμε σωθεί από τον Θεό, και παρόλο που οι
απόγονοι του Μωάβ, κατά το παρελθόν, ήταν εγκαταλελειμμένοι, καταραμένοι και
εξορισμένοι ανάμεσα στους Εθνικούς από τον λαό του Ισραήλ, σήμερα ο Θεός μάς έχει σώσει.
Είναι αλήθεια ότι είμαστε οι πιο διεφθαρμένοι απ’ όλους τους ανθρώπους —αυτό έχει οριστεί
από τον Θεό, αποτελεί γεγονός και κανένας δεν το αμφισβητεί. Όμως, σήμερα, έχουμε
ξεφύγει από αυτήν την επιρροή. Απεχθανόμαστε τον πρόγονό μας, είμαστε διατεθειμένοι να
του γυρίσουμε την πλάτη, να τον απαρνηθούμε παντελώς και να υπακούσουμε σε όλες τις
διευθετήσεις του Θεού, ενεργώντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εκπληρώνοντας τις
απαιτήσεις που Εκείνος έχει από εμάς και καταφέρνοντας να ικανοποιήσουμε το θέλημά Του.
Ο Μωάβ πρόδωσε τον Θεό, δεν ενεργούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός τον
μισούσε. Όμως, εμείς θα πρέπει να νοιαζόμαστε για την καρδιά του Θεού, και σήμερα,
εφόσον καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να προδίδουμε τον Θεό και
πρέπει να αποκηρύξουμε τον αρχέγονο πρόγονό μας!» Προηγουμένως, μίλησα για την
αποκήρυξη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και σήμερα, το κύριο ζήτημα είναι η αποκήρυξη
του αρχέγονου προγόνου των ανθρώπων. Αυτή είναι μια μαρτυρία για την κατάκτηση των
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ανθρώπων και, ανεξάρτητα από το πώς εισέρχεσαι σήμερα, η μαρτυρία σου σ’ αυτόν τον
τομέα δεν πρέπει να είναι ελλιπής.
Το επίπεδο των ανθρώπων είναι υπερβολικά χαμηλό, στερούνται κανονικής ανθρώπινης
φύσης σε υπερβολικό βαθμό, οι αντιδράσεις τους είναι υπερβολικά αργές, υπερβολικά
νωθρές, η διαφθορά του Σατανά τούς έχει κάνει αναίσθητους και αργόστροφους και, παρόλο
που δεν μπορούν να αλλάξουν πλήρως μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, πρέπει να έχουν την
βούληση να συνεργαστούν. Μπορεί να ειπωθεί ότι και αυτή είναι μια μαρτυρία ενώπιον του
Σατανά. Η σημερινή μαρτυρία είναι το αποτέλεσμα του παρόντος έργου της κατάκτησης,
καθώς και ένα δείγμα και πρότυπο για όσους ακολουθήσουν στο μέλλον. Στο μέλλον, θα
διαδοθεί σε όλα τα έθνη· το έργο που γίνεται στην Κίνα θα διαδοθεί σε όλα τα έθνη. Οι
απόγονοι του Μωάβ είναι οι πιο ποταποί απ’ όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Ορισμένοι
ρωτούν: «Οι απόγονοι του Χαμ δεν είναι οι πιο ποταποί όλων;» Τα τέκνα του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα και οι απόγονοι του Χαμ έχουν διαφορετική αντιπροσωπευτική αξία και
οι απόγονοι του Χαμ είναι ένα διαφορετικό ζήτημα: Ανεξάρτητα από το πόσο καταραμένοι
είναι, εξακολουθούν να είναι απόγονοι του Νώε· εν τω μεταξύ, η καταγωγή του Μωάβ δεν
ήταν αγνή: Ο Μωάβ ήταν παιδί εκτός γάμου, και σ’ αυτό έγκειται η διαφορά. Παρόλο που
ήταν και οι δύο καταραμένοι, το κύρος τους δεν ήταν ίδιο, γι’ αυτό, οι απόγονοι του Μωάβ
είναι οι πιο ποταποί απ’ όλους τους ανθρώπους —και κανένα γεγονός δεν θα μπορούσε να
είναι πιο πειστικό από την κατάκτηση των πιο ποταπών απ’ όλους τους ανθρώπους. Το έργο
των εσχάτων ημερών καταργεί όλους τους κανόνες και, ανεξάρτητα από το αν είσαι
καταραμένος ή τιμωρημένος, εφόσον βοηθάς το έργο Μου και είσαι ωφέλιμος για το
σημερινό έργο της κατάκτησης και ανεξάρτητα από το αν είσαι απόγονος του Μωάβ ή τέκνο
του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, εφόσον θα μπορούσες να εκτελέσεις το καθήκον ενός
πλάσματος του Θεού σ’ αυτό το στάδιο του έργου και κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, θα
επιτευχθεί το δέον αποτέλεσμα. Είσαι το τέκνο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και απόγονος
του Μωάβ· εν συντομία, όλοι όσοι είναι από σάρκα και οστά, είναι πλάσματα του Θεού και
φτιάχτηκαν από τον Δημιουργό. Είσαι πλάσμα του Θεού, δεν θα πρέπει να έχεις καμία
επιλογή, και αυτό είναι το καθήκον σου. Φυσικά, το έργο του Δημιουργού σήμερα
απευθύνεται σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Ανεξαρτήτως της καταγωγής σου, πάνω απ’ όλα είστε
πλάσματα του Θεού. Εσείς —οι απόγονοι του Μωάβ— ανήκετε στα πλάσματα του Θεού, με τη
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μόνη διαφορά ότι είστε χαμηλότερης αξίας. Εφόσον, σήμερα, το έργο του Θεού επιτελείται
ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα και απευθύνεται σε ολόκληρο το σύμπαν, ο Δημιουργός είναι
ελεύθερος να επιλέξει οποιονδήποτε άνθρωπο, ζήτημα ή πράγμα προκειμένου να κάνει το
έργο Του. Δεν Τον νοιάζει από πού κατάγεσαι· εφόσον είσαι ένα από τα πλάσματά Του και
εφόσον είσαι ωφέλιμος για το έργο Του —το έργο της κατάκτησης και της μαρτυρίας—
Εκείνος θα επιτελέσει το έργο Του μέσα σου χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Έτσι διαλύονται οι
παραδοσιακές αντιλήψεις των ανθρώπων, σύμφωνα με τις οποίες ο Θεός δεν θα εργαστεί
ποτέ ανάμεσα στους Εθνικούς, ειδικά ανάμεσα σ’ εκείνους που είναι καταραμένοι και
ποταποί· όλες οι μελλοντικές γενεές εκείνων που είναι καταραμένοι θα είναι κι αυτές
καταραμένες για πάντα και δεν θα έχουν ποτέ καμία ευκαιρία σωτηρίας· ο Θεός δεν θα
κατέλθει ποτέ ούτε θα εργαστεί σε έναν τόπο Εθνικών, και δεν θα πατήσει ποτέ πόδι σε έναν
τόπο βρομιάς, καθότι είναι άγιος. Όλες αυτές οι αντιλήψεις έχουν γκρεμιστεί από το έργο του
Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Μάθε ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πλασμάτων, οι
ουρανοί, η γη και τα πάντα βρίσκονται υπό το κράτος Του, και δεν είναι μόνο ο Θεός του λαού
του Ισραήλ. Συνεπώς, εφόσον είναι ύψιστης σημασίας αυτό το έργο που πραγματοποιείται
στην Κίνα, δεν θα διαδοθεί σε όλα τα έθνη; Η σπουδαία μαρτυρία του μέλλοντος δεν θα
περιοριστεί στην Κίνα· αν ο Θεός κατακτούσε μόνο εσάς, θα μπορούσαν να πειστούν οι
δαίμονες; Δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία της κατάκτησης, ούτε τη μεγάλη δύναμη του
Θεού, και μόνο όταν οι εκλεκτοί του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν αντικρίσουν τα τελικά
αποτελέσματα αυτού του έργου θα κατακτηθούν όλα τα πλάσματα. Κανένας δεν είναι πιο
οπισθοδρομικός ή διεφθαρμένος από τους απόγονους του Μωάβ. Μόνο αν κατακτηθούν
αυτοί οι άνθρωποι —αυτοί που είναι οι πιο διεφθαρμένοι, που δεν αναγνώρισαν τον Θεό ούτε
πίστεψαν ότι υπάρχει Θεός, κατακτηθούν και αναγνωρίσουν τον Θεό με το στόμα τους, Τον
επαινέσουν και μπορέσουν να Τον αγαπήσουν— θα γίνει αυτό η μαρτυρία της κατάκτησης.
Παρόλο που δεν είστε ο Πέτρος, βιώνετε την εικόνα του Πέτρου, μπορείτε να κατέχετε τη
μαρτυρία του Πέτρου και του Ιώβ, και αυτή είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία. Τελικά, θα πεις:
«Δεν είμαστε οι Ισραηλίτες, αλλά οι εγκαταλελειμμένοι απόγονοι του Μωάβ, δεν είμαστε ο
Πέτρος, το επίπεδο του οποίου δεν μπορούμε να φτάσουμε, ούτε ο Ιώβ, και δεν μπορούμε καν
να συγκριθούμε με τη βούληση του Παύλου να υποφέρει για τον Θεό και να αφιερωθεί σ’
Αυτόν, και είμαστε τόσο οπισθοδρομικοί, οπότε δεν έχουμε τα προσόντα να απολαύσουμε τις
ευλογίες του Θεού. Ο Θεός μάς έχει και σήμερα εξυψώσει· άρα, πρέπει να ικανοποιήσουμε
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τον Θεό και, παρόλο που το επίπεδο ή τα προσόντα μας είναι ελλιπή, είμαστε διατεθειμένοι
να ικανοποιήσουμε τον Θεό —έχουμε αυτήν τη βούληση. Είμαστε οι απόγονοι του Μωάβ και
ήμασταν καταραμένοι. Αυτό όρισε ο Θεός και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, όμως τα
βιώματα και οι γνώσεις μας μπορούν να αλλάξουν και είμαστε αποφασισμένοι να
ικανοποιήσουμε τον Θεό». Όταν έχετε αυτήν τη βούληση, αποδεικνύεται ότι έχετε καταθέσει
μαρτυρία στην κατάκτησή σας.

Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)
Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί κυρίως από το έργο της κατάκτησης είναι να σταματήσει
η σάρκα του ανθρώπου να επαναστατεί, δηλαδή, το μυαλό του ανθρώπου να αποκτήσει μια
νέα κατανόηση για τον Θεό, η καρδιά του να υπακούει ολότελα στον Θεό και ο ίδιος να είναι
αποφασισμένος να υπάρχει για τον Θεό. Το πώς αλλάζει η ιδιοσυγκρασία ή η σάρκα του
ανθρώπου δεν καθορίζει το αν έχει κατακτηθεί. Αντιθέτως, όταν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, η
συνείδηση και η λογική του ανθρώπου, όταν, δηλαδή, αλλάξει ολόκληρη η πνευματική σου
στάση, τότε θα έχεις κατακτηθεί από τον Θεό. Όταν έχεις την αποφασιστικότητα να υπακούς
και έχεις υιοθετήσει μια νέα νοοτροπία, όταν δεν εισάγεις πλέον καμία από τις αντιλήψεις ή
τις προθέσεις σου στα λόγια και το έργο του Θεού, και όταν το μυαλό σου μπορεί να σκεφτεί
κανονικά, δηλαδή, όταν μπορείς να υπερβάλλεις εαυτόν για τον Θεό με όλη σου την καρδιά,
τότε θα ανήκεις σ’ αυτό το είδος ανθρώπου που έχει κατακτηθεί πλήρως. Στον κόσμο της
θρησκείας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σημαντικά σε όλη τους τη ζωή, καθυποτάσσοντας το
σώμα τους ή κουβαλώντας τον σταυρό τους, υποφέροντας και υπομένοντας ακόμα και μέχρι
την τελευταία τους πνοή! Κάποιοι εξακολουθούν να νηστεύουν μέχρι το πρωί του θανάτου
τους. Σε όλη τη ζωή τους στερούνται το καλό φαγητό και τα ωραία ρούχα, δίνοντας έμφαση
μόνο στον πόνο. Έχουν την ικανότητα να καθυποτάσσουν το σώμα τους και να απαρνούνται
τη σάρκα τους. Το πνεύμα της υπομονής που δείχνουν απέναντι στον πόνο είναι
αξιοθαύμαστο. Όμως, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο ο τρόπος σκέψης, οι
αντιλήψεις, η πνευματική στάση και, μάλιστα, η παλιά φύση τους. Δεν καταλαβαίνουν
πραγματικά τον εαυτό τους. Η πνευματική εικόνα που έχουν για τον Θεό είναι η
παραδοσιακή, αυτή ενός αφηρημένου, αόριστου Θεού. Η αποφασιστικότητα τους να
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υποφέρουν για τον Θεό προέρχεται από τον ζήλο και τη θετική φύση τους. Παρόλο που
πιστεύουν στον Θεό, ούτε Τον κατανοούν ούτε γνωρίζουν το θέλημά Του. Μόνο εργάζονται
και υποφέρουν στα τυφλά για Εκείνον. Θεωρούν πως είναι εντελώς ανάξιο λόγου να μπορούν
να κάνουν διάκριση και δεν νοιάζονται ούτε στο ελάχιστο για να βρουν τρόπο να
εξασφαλίσουν ότι η υπηρεσία που παρέχουν εκπληρώνει πραγματικά το θέλημα του Θεού.
Ακόμα λιγότερο γνωρίζουν πώς να φτάσουν στην κατανόηση του Θεού. Ο Θεός που
υπηρετούν δεν είναι ο Θεός στην αρχική Του εικόνα, παρά ένας Θεός που έχουν επινοήσει οι
ίδιοι, ένας Θεός για τον οποίον έχουν ακούσει ή ένας θρυλικός Θεός που βρίσκεται στις
γραφές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη ζωηρή φαντασία τους και τη θεοσεβούμενη καρδιά
τους για να υποφέρουν για χάρη του Θεού και να αναλάβουν το έργο που θέλει να κάνει ο
Θεός. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι υπερβολικά ανακριβής, σε σημείο που ουσιαστικά
κανείς τους δεν είναι πραγματικά σε θέση να υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Ανεξαρτήτως του πόσο διατεθειμένοι είναι να υποφέρουν, η αρχική τους προοπτική για την
υπηρεσία που παρέχουν και η πνευματική τους εικόνα για τον Θεό παραμένουν αμετάβλητες,
επειδή δεν έχουν περάσει από την κρίση και την παίδευση του Θεού, από τον εξευγενισμό και
την τελείωσή Του, κι επειδή κανένας δεν τους έχει οδηγήσει με την αλήθεια. Ακόμα κι αν
πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα, κανένας τους δεν έχει δει ποτέ τον Σωτήρα. Τον γνωρίζουν
μόνο μέσα από θρύλους και διαδόσεις. Συνεπώς, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αξίζει
περισσότερο από το να υπηρετείς στην τύχη, με τα μάτια κλειστά, σαν ένας τυφλός που
υπηρετεί τον ίδιο του τον πατέρα. Τι μπορεί να επιτευχθεί, τελικά, μέσα από αυτού του είδους
την υπηρεσία; Και ποιος θα την ενέκρινε; Από την αρχή μέχρι το τέλος, η υπηρεσία που
παρέχουν δεν αλλάζει ποτέ καθόλου. Λαμβάνουν μόνο μαθήματα που προέρχονται από τον
άνθρωπο και βασίζουν την υπηρεσία τους μόνο στη φυσικότητά τους και σ’ αυτά που αρέσουν
στους ίδιους. Τι καρπούς θα μπορούσε αυτό να δρέψει; Ούτε καν ο Πέτρος, ο οποίος είδε τον
Ιησού, δεν ήξερε πώς να υπηρετήσει, με τρόπο που να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Μόνο
στο τέλος, στα βαθιά του γεράματα, άρχισε να καταλαβαίνει. Τι λέει αυτό για εκείνους τους
τυφλούς που δεν έχουν βιώσει καμία αντιμετώπιση ή κανένα κλάδεμα και δεν έχουν κανέναν
να τους καθοδηγεί; Η υπηρεσία πολλών από εσάς την οποία προσφέρετε σήμερα δεν μοιάζει
μ’ εκείνη αυτών των τυφλών ανθρώπων; Όλοι εκείνοι που δεν έχουν λάβει την κρίση, που δεν
έχουν δεχθεί κλάδεμα και αντιμετώπιση και δεν έχουν αλλάξει, δεν είναι οι ημιτελώς
κατακτημένοι; Σε τι χρησιμεύουν αυτού τους είδους οι άνθρωποι; Αν ο τρόπος σκέψης, η
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κατανόησή σου για τη ζωή και η κατανόησή σου για τον Θεό δεν δείχνουν καμία καινούρια
αλλαγή και κανένα αποτέλεσμα, ούτε έστω και λίγο αληθινό κέρδος, δεν πετυχαίνεις ποτέ
κάτι αξιόλογο στην υπηρεσία σου! Χωρίς όραμα και χωρίς νέα κατανόηση για το έργο του
Θεού, δεν μπορείς να είσαι ένα κατακτημένο άτομο. Ο τρόπος που ακολουθείς τον Θεό θα
είναι, τότε, σαν εκείνων που υποφέρουν και νηστεύουν, θα έχει μηδαμινή αξία! Ακριβώς
επειδή υπάρχει ελάχιστη μαρτυρία σ’ ό,τι κάνουν, λέω ότι η υπηρεσία τους είναι ανώφελη!
Περνούν τη ζωή τους υποφέροντας καθισμένοι στη φυλακή· είναι πάντοτε ανεκτικοί,
στοργικοί, και κουβαλούν μάλιστα τον σταυρό, ο κόσμος τούς χλευάζει και τους απορρίπτει,
βιώνουν κάθε ταλαιπωρία και, παρά το γεγονός ότι είναι υπάκουοι μέχρι τέλους,
εξακολουθούν να μην έχουν κατακτηθεί και δεν μπορούν να δώσουν καμία μαρτυρία περί της
κατάκτησής τους. Ο βαθμός στον οποίον έχουν υποφέρει δεν είναι αμελητέος, όμως μέσα
τους δεν γνωρίζουν καθόλου τον Θεό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου ο παλιός τρόπος
σκέψης τους, οι παλιές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές πρακτικές, η κατασκευασμένη από τον
άνθρωπο κατανόηση και οι ανθρώπινες ιδέες τους. Δεν υπάρχει καμία νέα κατανόηση μέσα
τους. Ούτε ελάχιστη από την κατανόησή τους για τον Θεό δεν είναι αληθής ή ακριβής. Έχουν
παρανοήσει το θέλημα του Θεού. Μπορούν να υπηρετήσουν έτσι τον Θεό; Όπως κι αν
κατανόησες τον Θεό στο παρελθόν, ας υποτεθεί ότι διατηρείς αυτήν την κατανόηση μέχρι
σήμερα και συνεχίζεις να βασίζεις την κατανόησή σου για τον Θεό στις δικές σου αντιλήψεις
και ιδέες, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, ας υποτεθεί ότι δεν κατέχεις καμία νέα,
αληθινή κατανόηση για τον Θεό και δεν καταφέρνεις να γνωρίσεις την αληθινή εικόνα και
διάθεση του Θεού. Ας υποτεθεί ότι η κατανόησή σου για τον Θεό εξακολουθεί να
καθοδηγείται από έναν φεουδαρχικό, δεισιδαιμονικό τρόπο σκέψης και είναι ακόμα
αποκύημα της ανθρώπινης φαντασίας και των ανθρώπινων αντιλήψεων. Αν ισχύει κάτι
τέτοιο, τότε δεν έχεις κατακτηθεί. Ο λόγος που σου λέω όλα τα λόγια τώρα, είναι για να σου
δώσω τη δυνατότητα να καταλάβεις και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση ως οδηγό για
μια ακριβή και νέα κατανόηση. Ο σκοπός είναι, επίσης, να απαλλαχτείς από όλες εκείνες τις
παλιές αντιλήψεις και την παλιά γνώση που κουβαλάς μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να
αποκτήσεις μια νέα κατανόηση. Αν πραγματικά τρως και πίνεις τον λόγο Μου, τότε η
κατανόησή σου θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον διατηρείς μια υπάκουη καρδιά, καθώς
τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, η προοπτική σου θα ανθίσει. Εφόσον μπορείς να
αποδέχεσαι την επαναλαμβανόμενη παίδευση, η παλιά σου νοοτροπία σταδιακά θα αλλάξει.
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Εφόσον η παλιά σου νοοτροπία αντικατασταθεί πλήρως με μια νέα, η πράξη σου θα αλλάξει
κι αυτή αναλόγως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία που παρέχεις θα κατευθύνεται όλο και
περισσότερο προς τον στόχο και θα γίνεται ολοένα πιο ικανή να εκπληρώσει το θέλημα του
Θεού. Αν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, τη γνώση σου σχετικά με την ανθρώπινη ζωή,
καθώς και τις πολλές αντιλήψεις που έχεις για τον Θεό, τότε, η φυσικότητά σου σταδιακά θα
ελαττωθεί. Αυτό και μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από την κατάκτηση του ανθρώπου
από τον Θεό· αυτή είναι η αλλαγή που θα γίνει εμφανής στον άνθρωπο. Αν όταν πιστεύεις
στον Θεό, το μόνο που ξέρεις είναι να καθυποτάσσεις το σώμα σου, να υπομένεις και να
υποφέρεις, και δεν σου είναι ξεκάθαρο το αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος, πόσο
μάλλον για ποιον το κάνεις, τότε, πώς μπορεί μια τέτοιου είδους πράξη να οδηγήσει σε
αλλαγή;
Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που απαιτώ από εσάς δεν είναι να έχετε το σώμα σας
σε δεσμά ή να ελέγχετε το μυαλό σας και να το αποτρέπετε να κάνει αυθαίρετες σκέψεις.
Αυτός δεν είναι ούτε ο στόχος του έργου ούτε το έργο που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Αυτό
που χρειάζεται, εδώ και τώρα, είναι να έχετε μια κατανόηση από τη θετική οπτική γωνία,
ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε περισσότερο είναι να
εφοδιαστείτε με τα λόγια του Θεού, δηλαδή, να εφοδιαστείτε πλήρως με την αλήθεια και το
όραμα που έχετε μπροστά σας αυτήν τη στιγμή, και μετά να προχωρήσετε και να τα κάνετε
πράξη. Αυτή είναι η ευθύνη σας. Δεν σας ζητάω να αναζητήσετε και να αποκτήσετε ακόμα
μεγαλύτερη φώτιση. Επί του παρόντος, απλώς δεν έχετε το ανάστημα για να το κάνετε. Αυτό
που χρειάζεται από εσάς είναι να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τρώτε και να πίνετε τον λόγο
του Θεού. Πρέπει να κατανοήσετε το έργο του Θεού και να γνωρίζετε τη φύση σας, την ουσία
και τον παλιό τρόπο ζωής σας. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις παλιές, εσφαλμένες
πρακτικές σας και τις ανθρώπινες πράξεις σας. Για να αλλάξετε, θα πρέπει να αρχίσετε
αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης σας. Πρώτα, αντικαταστήστε τον παλιό τρόπο σκέψης με τον
καινούργιο και αφήστε τον νέο τρόπο σκέψης να διέπει τα λόγια, τις ενέργειες και τη ζωή σας.
Αυτό είναι το ζητούμενο για καθέναν από εσάς. Μην πράττετε και μην ακολουθείτε τυφλά.
Πρέπει να έχετε μια βάση κι έναν στόχο. Μη γελιέστε. Πρέπει να γνωρίζετε για ποιο πράγμα
ακριβώς είναι η πίστη σας στον Θεό, τι πρέπει να κερδηθεί απ’ αυτήν και σε τι θα πρέπει να
εισέλθετε εδώ και τώρα. Είναι επιτακτικό να τα γνωρίζεις ολ’ αυτά.
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Αυτό στο οποίο θα πρέπει να εισέλθετε, επί του παρόντος, είναι η ανύψωση της ζωή σας
και η βελτίωση του επιπέδου σας. Επιπλέον, θα πρέπει να αλλάξετε εκείνες τις παλιές
προοπτικές από το παρελθόν σας, να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας και τις αντιλήψεις σας.
Ολόκληρη η ζωή σας χρειάζεται ανανέωση. Όταν αλλάξει η κατανόησή σου για τις πράξεις
του Θεού, όταν έχεις μια νέα κατανόηση για την αλήθεια των όσων λέει ο Θεός, και όταν
ανυψωθεί η εσωτερική σου κατανόηση, τότε η ζωή σου θα στραφεί προς το καλύτερο. Όλα
όσα λένε και κάνουν τώρα οι άνθρωποι είναι πρακτικά. Αυτά δεν είναι δόγματα, παρά αυτά
που οι άνθρωποι χρειάζονται για τη ζωή τους και αυτά που πρέπει να κατέχουν. Αυτή είναι η
αλλαγή που συντελείται στον άνθρωπο κατά το έργο της κατάκτησης, η αλλαγή που πρέπει να
βιώσει ο άνθρωπος, και είναι το αποτέλεσμα της κατάκτησης του ανθρώπου. Όταν αλλάξεις
τον τρόπο σκέψης σου, υιοθετήσεις μια νέα πνευματική στάση, ανατρέψεις τις αντιλήψεις, τις
προθέσεις και τους περασμένους λογικούς συλλογισμούς, όταν ξεφορτωθείς εκείνα τα βαθιά
ριζωμένα στοιχεία από μέσα σου και αποκτήσεις μια νέα κατανόηση της πίστης στον Θεό,
τότε οι μαρτυρίες που παρέχεις θα είναι ανυψωμένες και όλο σου το είναι θα έχει όντως
αλλάξει. Όλα αυτά είναι τα πιο πρακτικά, τα πιο ρεαλιστικά και τα πιο θεμελιώδη ζητήματα·
ζητήματα τα οποία ήταν δύσκολο να τα συλλάβουν οι άνθρωποι στο παρελθόν και με τα οποία
δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Αποτελούν το πραγματικό έργο του Πνεύματος. Πώς ακριβώς
κατάλαβες τη Βίβλο στο παρελθόν; Μια σύντομη σύγκριση σήμερα θα σου πει. Κατά το
παρελθόν, έβαζες τον Μωυσή, τον Πέτρο, τον Παύλο, ή όλες εκείνες τις βιβλικές δηλώσεις και
προοπτικές, επάνω σ’ ένα βάθρο. Αν σου ζητούσε κάποιος σήμερα να βάλεις τη Βίβλο επάνω
σ’ ένα βάθρο, θα το έκανες; Θα έβλεπες ότι η Βίβλος περιέχει υπερβολικά πολλές καταγραφές
που έγιναν από τον άνθρωπο, καθώς και ότι η Βίβλος δεν είναι παρά αφηγήσεις ανθρώπων
για δύο στάδια από το έργο του Θεού. Είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
κατανόησή σου για τη Βίβλο έχει αλλάξει; Αν κοιτάξεις, τώρα, το γενεαλογικό δέντρο του
Ιησού, όπως αυτό δίδεται μέσα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα πεις: «Το γενεαλογικό
δέντρο του Ιησού; Ανοησίες! Αυτό είναι το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ, όχι του Ιησού. Δεν
υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ του Ιησού και του Ιωσήφ». Όταν κοιτάζεις τώρα τη Βίβλο, η
κατανόησή σου είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η προοπτική σου και έχει
ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης γι’ αυτήν, απ’ ό,τι οι θρησκευτικοί λόγιοι του
παρελθόντος. Αν κάποιος σου έλεγε ότι υπάρχει κάτι σ’ αυτό το γενεαλογικό δέντρο, εσύ θα
απαντούσες: «Τι υπάρχει; Εξήγησέ το μου. Ο Ιησούς και ο Ιωσήφ δεν ήταν συγγενείς. Το
1522

γνωρίζεις αυτό; Μπορεί ο Ιησούς να έχει γενεαλογικό δέντρο; Πώς είναι δυνατόν να έχει
προγόνους ο Ιησούς; Πώς είναι δυνατόν να είναι απόγονος του ανθρώπου; Η σάρκα Του
γεννήθηκε από τη Μαρία, το Πνεύμα Του είναι το Πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα ενός
ανθρώπου. Ο Ιησούς είναι ο λατρευτός Υιός του Θεού, άρα, μπορεί να έχει γενεαλογικό
δέντρο; Εφόσον όταν Εκείνος ήταν στη γη δεν αποτελούσε μέλος της ανθρωπότητας, πώς θα
μπορούσε να έχει γενεαλογικό δέντρο;» Όταν αναλύσεις το γενεαλογικό δέντρο και εξηγήσεις
με σαφή τρόπο την αλήθεια, όταν μοιραστείς αυτά που κατάλαβες, εκείνος που έλεγε ότι κάτι
υπάρχει θα μείνει άφωνος. Ορισμένοι θα επικαλεστούν τη Βίβλο και θα σε ρωτήσουν: «Ο
Ιησούς είχε γενεαλογικό δέντρο. Ο σημερινός Θεός σου έχει γενεαλογικό δέντρο;» Εσύ τότε
θα τους πεις την πιο ρεαλιστική σου κατανόηση. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόησή σου θα
έχει αποτέλεσμα. Αληθεύει ότι ο Ιησούς δεν έχει καμία συγγένεια με τον Ιωσήφ, κι ακόμα
λιγότερη με τον Αβραάμ. Το μόνο που ισχύει είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο Ισραήλ. Όμως,
ο Θεός δεν είναι Ισραηλίτης ή απόγονος των Ισραηλιτών. Το ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο
Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι Θεός μόνο των Ισραηλιτών. Έκανε αυτό το βήμα και
ενσαρκώθηκε, αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου Του. Ο Θεός είναι ο Θεός όλης της
δημιουργίας στο σύμπαν. Απλώς πραγματοποίησε πρώτα ένα στάδιο του έργου Του στο
Ισραήλ και μετά, ξεκίνησε το έργο στα έθνη των εθνικών. Ωστόσο, οι άνθρωποι θεωρούσαν
ότι η Ιησούς ήταν ο Θεός των Ισραηλιτών και, πέραν αυτού, Τον κατέτασσαν ανάμεσα στους
Ισραηλίτες και στους απόγονους του Δαβίδ. Η Βίβλος λέει ότι στο τέλος των ημερών, το όνομα
του Ιεχωβά θα είναι μεγάλο στα έθνη των εθνικών, εννοώντας ότι ο Θεός θα πραγματοποιεί
έργο στα έθνη των εθνικών κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε
στην Ιουδαία δεν υποδηλώνει ότι ο Θεός αγαπάει μόνο τους Ιουδαίους. Αυτό συνέβη μόνο
επειδή το απαιτούσε το έργο. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Θεός όφειλε να
ενσαρκωθεί στο Ισραήλ (επειδή οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός Του λαός). Δεν υπάρχουν
εκλεκτοί του Θεού και στα έθνη των εθνικών; Αφότου ο Ιησούς τελείωσε το έργο Του στην
Ιουδαία, το έργο επεκτάθηκε και στα έθνη των Εθνικών. (Οι Ισραηλίτες αποκαλούσαν όλα τα
έθνη εκτός του Ισραήλ «έθνη των Εθνικών».) Στην πραγματικότητα, αυτά τα έθνη των
εθνικών αποτελούνταν επίσης από εκλεκτούς του Θεού. Απλώς, εκείνον τον καιρό, δεν είχε
γίνει εκεί ακόμα κάποιο έργο. Οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη έμφαση στον Ισραήλ, επειδή τα
δύο πρώτα στάδια από το έργο έλαβαν χώρα στο Ισραήλ, ενώ δεν γινόταν καθόλου έργο στα
έθνη των εθνικών. Το έργο στα έθνη των εθνικών ξεκίνησε μόλις σήμερα, και γι’ αυτό οι
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άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να το αποδεχτούν. Αν μπορείς να τα καταλάβεις καλά
όλα αυτά, να τα εισπράξεις με ακρίβεια και να θεωρείς σωστά όλα αυτά τα ζητήματα, θα έχεις
μια ακριβή κατανόηση του Θεού του παρόντος και του παρελθόντος, και η κατανόησή σου για
τον Θεό θα είναι μεγαλύτερη, απ’ αυτήν που κατείχαν οι άγιοι ανά τους αιώνες. Αν βιώσεις το
σημερινό έργο και ακούσεις τις προσωπικές ομιλίες του Θεού σήμερα, αλλά δεν κατανοείς
διόλου την ολότητα του Θεού, αν η επιδίωξή σου παραμένει πάντοτε η ίδια και δεν
αντικαθίσταται με τίποτα καινούργιο, και ειδικά αν βιώνεις όλο αυτό το έργο της κατάκτησης,
αλλά τελικά δεν φαίνεται να έχει γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή σ’ εσένα, τότε η πίστη σου δεν
είναι σαν εκείνων που μόνο ψάχνουν ψωμιά για να κορέσουν την πείνα τους; Σε αυτήν την
περίπτωση, το έργο της κατάκτησης δεν θα έχει πετύχει κανένα αποτέλεσμα μέσα σου. Θα
έχεις γίνει, τότε, κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί;
Κατά την ολοκλήρωση όλου του έργου της κατάκτησης, είναι επιτακτικό να έχετε όλοι
σας καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών, αλλά ο Θεός όλης της
δημιουργίας. Εκείνος δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους Ισραηλίτες. Αν
ισχυρίζεσαι ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών ή ότι είναι αδύνατον ο Θεός να
ενσαρκωθεί σε οποιοδήποτε έθνος εκτός του Ισραήλ, τότε δεν έχεις φτάσει ακόμα σε
οποιοδήποτε επίπεδο κατανόησης, κατά την πορεία του έργου της κατάκτησης και δεν
αναγνωρίζεις καθόλου ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Το μόνο που αναγνωρίζεις είναι ότι ο Θεός
μεταφέρθηκε από το Ισραήλ στην Κίνα και ότι αναγκαστικά είναι ο Θεός σου. Αν
εξακολουθείς να βλέπεις έτσι τα πράγματα, τότε το έργο Μου σ’ εσένα έχει αποβεί άκαρπο
και δεν έχεις καταλάβει τίποτα απ’ όσα έχω πει. Αν στο τέλος, γράψεις κι εσύ, όπως ο
Ματθαίος, για το γενεαλογικό Μου δέντρο, αν Μου βρεις κατάλληλους προγόνους και σωστές
ρίζες —όπως ότι ο Θεός έχει δύο γενεαλογικά δέντρα, ένα για κάθε ενσάρκωσή Του— αυτό
δεν θα ήταν το μεγαλύτερο αστείο στον κόσμο; Σε μια τέτοια περίπτωση, εσύ, ο
«καλοπροαίρετος άνθρωπος», ο οποίος Μου βρήκε ένα γενεαλογικό δέντρο, δεν θα είχες γίνει
κάποιος που διαίρεσε τον Θεό; Μπορείς να σηκώσεις το βάρος αυτής της αμαρτίας; Μετά απ’
όλο αυτό το έργο της κατάκτησης, αν εξακολουθείς να μην πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός
όλης της δημιουργίας, αν εξακολουθείς να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των
Ισραηλιτών, δεν είσαι κάποιος που ανοιχτά αντιστέκεται στον Θεό; Ο σκοπός της κατάκτησής
σου σήμερα είναι να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου, και ο Θεός όλων των άλλων
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και, πάνω απ’ όλα, ο Θεός όλων όσων Τον αγαπούν και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Είναι ο
Θεός των Ισραηλιτών και ο Θεός του λαού της Αιγύπτου. Είναι ο Θεός των Βρετανών και ο
Θεός των Αμερικανών. Δεν είναι μόνο ο Θεός του Αδάμ και της Εύας, αλλά επίσης ο Θεός
όλων των απογόνων του Αδάμ και της Εύας. Είναι ο Θεός των πάντων στους ουρανούς κι επί
της γης. Η οικογένεια των Ισραηλιτών καθώς και οι οικογένειες όλων των εθνικών βρίσκονται
στα χέρια του ενός Θεού. Εκτός από το ότι έκανε έργο στο Ισραήλ για πολλές χιλιάδες χρόνια
και γεννήθηκε κάποτε στην Ιουδαία, σήμερα κατέβηκε στην Κίνα, στον τόπο όπου βρίσκεται
κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Αν το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ιουδαία
Τον καθιστά Βασιλέα των Ιουδαίων, το ότι σήμερα κατέβηκε ανάμεσά σας, δεν Τον καθιστά
Θεό σας; Οδήγησε τους Ισραηλίτες και γεννήθηκε στην Ιουδαία, αλλά γεννήθηκε επίσης σε
έναν τόπο εθνικών. Το έργο που κάνει δεν είναι για όλη την ανθρωπότητα που Εκείνος
δημιούργησε; Αγαπάει τους Ισραηλίτες εκατό φορές και απεχθάνεται τους εθνικούς χίλιες
φορές; Δεν είναι αυτή η αντίληψή σας; Εσείς είστε που δεν αναγνωρίζετε τον Θεό, κι όχι ότι ο
Θεός δεν ήταν ποτέ ο Θεός σας. Εσείς είστε που απορρίπτετε τον Θεό, κι όχι ότι ο Θεός δεν
είναι πρόθυμος να είναι ο Θεός σας. Ποιος από τους δημιουργημένους δεν βρίσκεται στα
χέρια του Παντοδύναμου; Κατά τη διαδικασία της κατάκτησής σας σήμερα, ο στόχος δεν
είναι να αναγνωρίσετε ότι ο Θεός δεν είναι άλλος από τον Θεό σας; Αν εξακολουθείτε να
θεωρείτε ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών και εξακολουθείς να θεωρείς ότι ο
οίκος του Δαβίδ στο Ισραήλ είναι ο τόπος γέννησης του Θεού, κι ότι κανένα άλλο έθνος, εκτός
από το Ισραήλ, δεν έχει τα προσόντα να «παράγει» Θεό, κι ότι, ακόμα λιγότερο, καμία
οικογένεια εθνικών δεν μπορεί να λάβει προσωπικά το έργο του Ιεχωβά, αν εξακολουθείς να
σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε δεν είσαι μια επίμονη τροχοπέδη; Μην προσηλώνεσαι
συνεχώς στο Ισραήλ. Ο Θεός είναι εδώ σήμερα, ανάμεσά σας. Μην κοιτάς ούτε προς τον
ουρανό. Σταμάτα να μαραζώνεις για τον Θεό στον ουρανό! Ο Θεός έχει έρθει ανάμεσά σας,
οπότε, πώς θα μπορούσε να είναι στον ουρανό; Δεν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολύ καιρό,
όμως έχεις πολλές αντιλήψεις για Εκείνον, σε βαθμό που δεν τολμάς ούτε για ένα λεπτό να
σκεφτείς ότι ο Θεός των Ισραηλιτών θα καταδεχόταν να σας τιμήσει με την παρουσία Του.
Ακόμα λιγότερο τολμάτε να σκεφτείτε το πώς θα μπορούσατε να δείτε τον Θεό να
παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, δεδομένου του πόσο αφόρητα διεφθαρμένοι είστε. Επίσης,
ποτέ σας δεν σκεφτήκατε πώς θα μπορούσε να κατέλθει ο ίδιος ο Θεός σ’ έναν τόπο εθνικών.
Οφείλει να κατέλθει στο Όρος Σινά ή στο Όρος των Ελαιών και να εμφανιστεί στους
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Ισραηλίτες. Οι εθνικοί (δηλαδή, οι λαοί εκτός του Ισραήλ) δεν είναι όλοι τα αντικείμενα της
απέχθειας Του; Πώς θα μπορούσε Εκείνος να εργαστεί προσωπικά ανάμεσά τους; Όλα αυτά
είναι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις οποίες έχετε αναπτύξει με την πάροδο πολλών ετών. Ο
σκοπός της κατάκτησής σας σήμερα, είναι να διαλυθούν αυτές οι αντιλήψεις σας. Ως εκ
τούτου, έχετε δει τον Θεό να εμφανίζεται ο ίδιος ανάμεσά σας, όχι στο Όρος Σινά ή στο Όρος
των Ελαιών, αλλά ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχε ποτέ καθοδηγήσει στο παρελθόν.
Αφότου ο Θεός πραγματοποίησε δύο στάδια του έργου Του στο Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, καθώς
και όλοι οι εθνικοί, υιοθέτησαν την εξής αντίληψη: Παρόλο που είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι
ο δημιουργός των πάντων, είναι πρόθυμος να είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, όχι ο Θεός
των εθνικών. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν το εξής: Ο Θεός μπορεί να είναι μόνο ο Θεός μας, όχι ο
Θεός εσάς των εθνικών, κι επειδή δεν έχετε φόβο του Ιεχωβά, ο Ιεχωβά —ο Θεός μας— σας
απεχθάνεται. Οι Ιουδαίοι πιστεύουν, περαιτέρω, το εξής: Ο Κύριος Ιησούς πήρε τη δική μας
μορφή, τη μορφή των Ιουδαίων, και είναι ένας Θεός που φέρει το σημάδι των Ιουδαίων. Ο
Θεός εργάζεται ανάμεσά μας. Η εικόνα του Θεού και η δική μας είναι παρόμοιες, η εικόνα μας
είναι κοντά μ’ εκείνη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Βασιλέας μας, ο Βασιλέας των
Ιουδαίων, δεν αξίζει στους εθνικούς να λάβουν μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Ο Κύριος Ιησούς
είναι η προσφορά περί αμαρτίας για εμάς, τους Ιουδαίους. Απλώς και μόνο βάσει αυτών των
δύο σταδίων του έργου, οι Ισραηλίτες και οι Ιουδαίοι διαμόρφωσαν τόσες πολλές αντιλήψεις.
Με αυταρχικό τρόπο διεκδικούν τον Θεό για τον εαυτό τους, και δεν επιτρέπουν ο Θεός να
είναι επίσης ο Θεός των εθνικών. Εξ αυτού, ο Θεός έγινε ένα κενό στην καρδιά των εθνικών.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι έμαθαν να πιστεύουν ότι ο Θεός δεν θέλει να είναι ο Θεός
των εθνικών και ότι Του αρέσουν μόνο οι Ισραηλίτες —ο εκλεκτός λαός Του— και οι Ιουδαίοι,
ειδικά οι μαθητές που Τον ακολούθησαν. Δεν γνωρίζεις ότι το έργο που έκαναν ο Ιεχωβά και
ο Ιησούς ήταν για την επιβίωση όλης της ανθρωπότητας; Αναγνωρίζεις ότι ο Θεός είναι ο
Θεός όλων εσάς που γεννηθήκατε εκτός του Ισραήλ; Δεν είναι ο Θεός εδώ, ανάμεσά σας,
σήμερα; Δεν μπορεί να είναι όνειρο, σωστά; Δεν αποδέχεστε αυτήν την πραγματικότητα; Δεν
τολμάτε να το πιστεύετε ή να το σκέφτεστε. Ανεξαρτήτως του πώς το βλέπετε, δεν είναι ο
Θεός εδώ, ανάμεσά σας; Φοβάστε ακόμα να πιστέψετε αυτά τα λόγια; Από τώρα και στο εξής,
δεν είναι όλοι οι κατακτημένοι και όλοι όσοι θέλουν να είναι ακόλουθοι του Θεού ο εκλεκτός
Του λαός; Δεν είστε όλοι εσείς, οι ακόλουθοι του σήμερα, ο εκλεκτός λαός έξω από το Ισραήλ;
Η θέση σας δεν είναι η ίδια με αυτή των Ισραηλιτών; Όλα αυτά δεν είναι τα όσα θα πρέπει να
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αναγνωρίσετε; Αυτός δεν είναι ο στόχος του έργου της κατάκτησής σας; Από τη στιγμή που
μπορείτε να δείτε τον Θεό, Εκείνος θα είναι ο Θεός σας για πάντα, από την αρχή και στο
μέλλον. Δεν θα σας εγκαταλείψει, εφόσον όλοι σας είστε διατεθειμένοι να Τον ακολουθήσετε
και να Του είστε αφοσιωμένοι, υπάκουες δημιουργίες.
Ανεξαρτήτως του πόσο ισχυρή είναι η τωρινή αποφασιστικότητα του ανθρώπου να
αγαπά τον Θεό, ο άνθρωπος γενικά έχει γίνει υπάκουος και ακολουθεί μέχρι σήμερα. Πριν
φτάσει το τέλος, όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου, ο άνθρωπος θα έχει μετανοήσει
πλήρως. Αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι θα έχουν πράγματι κατακτηθεί. Επί του παρόντος
βρίσκονται μόνο στη διαδικασία της κατάκτησης. Τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου, θα
είναι πλήρως κατακτημένοι, αλλά όχι αμέσως τώρα! Ακόμα κι αν έχουν πειστεί όλοι, αυτό δεν
σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί τελείως. Αυτό συμβαίνει επειδή μέχρι τώρα οι άνθρωποι έχουν
δει μόνο λόγια, κι όχι πραγματικά συμβάντα, και ακόμα νιώθουν αβεβαιότητα, ασχέτως του
πόσο βαθιά είναι η πίστη τους. Γι’ αυτό, μόνο με αυτό το τελευταίο πραγματικό γεγονός, που
τα λόγια θα γίνουν πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα κατακτηθούν τελείως. Επί του παρόντος,
αυτοί οι άνθρωποι κατακτώνται επειδή ακούνε για πολλά μυστήρια που δεν είχαν ακούσει
ποτέ πριν. Όμως μέσα του ο καθένας, αναμένει και περιμένει κάποια πραγματικά συμβάντα,
τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να δει τον κάθε λόγο του Θεού να υλοποιείται. Μόνο
τότε θα έχουν πειστεί πλήρως. Μόνο τότε, στο τέλος, όταν θα έχουν δει όλοι τους τα
υλοποιημένα, πραγματολογικά αληθινά γεγονότα, και αυτά τα αληθινά γεγονότα θα τους
έχουν κάνει να νιώθουν σιγουριά, θα επιδείξουν πεποίθηση στην καρδιά, την ομιλία και τα
μάτια τους, και θα έχουν πειστεί εντελώς από τα βάθη της καρδιάς τους. Αυτή είναι η φύση
του ανθρώπου. Πρέπει να δείτε να γίνονται πραγματικότητα όλα αυτά τα λόγια, πρέπει να
δείτε να συμβαίνουν κάποια πραγματικά συμβάντα και να δείτε να πέφτουν συμφορές σε
ορισμένους ανθρώπους, προκειμένου να πειστείτε πλήρως βαθιά μέσα σας. Σαν τους
Ιουδαίους, συνεχίζετε να δίνετε μεγάλη σημασία στην εμφάνιση σημείων και τεράτων.
Ωστόσο, εξακολουθείτε να μη βλέπετε ότι υπάρχουν σημεία και τέρατα και ότι συμβαίνουν
αληθινά συμβάντα, τα οποία αποσκοπούν να σας ανοίξουν διάπλατα τα μάτια. Είτε πρόκειται
για κάποιον που κατεβαίνει από τον ουρανό, είτε για στήλη νεφέλης που σας μιλά, ή για
κάποιον εξορκισμό που πραγματοποιώ σε έναν από εσάς, ή για τη φωνή Μου που βοά σαν
βροντή, εσείς ανέκαθεν θέλατε, και θα συνεχίσετε να θέλετε, να βλέπετε τέτοιου είδους
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συμβάντα. Μπορεί κάποιος να πει ότι, όταν πιστεύετε στον Θεό, η μεγαλύτερή σας επιθυμία
είναι να δείτε τον Θεό να έρχεται και να σας δείχνει ο ίδιος κάποιο σημείο. Τότε θα
ικανοποιηθείτε. Για να σας κατακτήσω, θα πρέπει να πραγματοποιήσω ένα έργο παρόμοιο με
αυτό της δημιουργίας του κόσμου, και μετά να προσθέσω ένα σημείο. Τότε οι καρδιές σας θα
έχουν κατακτηθεί τελείως.

Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)
Τι σημαίνει να τελειώνεται κανείς; Τι σημαίνει να έχει κατακτηθεί; Ποια κριτήρια πρέπει
να πληρούν οι άνθρωποι, προκειμένου να κατακτηθούν; Και ποια κριτήρια πρέπει να
πληρούν, προκειμένου να τελειωθούν; Η κατάκτηση και η τελείωση εξυπηρετούν και τα δύο
τον σκοπό της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να ανακτήσει την
αρχική του ομοιότητα και να απελευθερωθεί από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του και
την επιρροή του Σατανά. Αυτή η κατάκτηση λαμβάνει χώρα στην αρχή της διαδικασίας της
κατεργασίας του ανθρώπου· πράγματι, συνιστά το πρώτο βήμα του έργου. Η τελείωση είναι
το δεύτερο βήμα και συνιστά το καταληκτικό έργο. Κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να υποβληθεί
στη διαδικασία της κατάκτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούσε ποτέ να
γνωρίσει τον Θεό ούτε θα ήξερε ότι υπάρχει Θεός, δηλαδή θα ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει
τον Θεό. Και αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τον Θεό, τότε θα του είναι και αδύνατον να
ολοκληρωθεί από Αυτόν, αφού δεν θα πληροί τα κριτήρια γι’ αυτήν την ολοκλήρωση. Αν δεν
αναγνωρίζεις καν τον Θεό, πώς θα μπορέσεις να Τον γνωρίσεις; Πώς μπορείς να Τον
επιδιώξεις; Δεν θα μπορέσεις ούτε εσύ να καταθέσεις μαρτυρία για Εκείνον, πόσο μάλλον να
έχεις την πίστη να Τον ικανοποιήσεις. Συνεπώς, όποιος θέλει να ολοκληρωθεί, σε πρώτη φάση
πρέπει να υποβληθεί στο έργο της κατάκτησης. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Όμως, και η
κατάκτηση και η τελείωση έχουν ως στόχο την κατεργασία και την αλλαγή των ανθρώπων,
και καθένα από τα δύο αποτελεί μέρος του έργου της διαχείρισης του ανθρώπου. Και τα δύο
βήματα απαιτούνται για να ολοκληρώσουν κάποιον, και κανένα στάδιο δεν μπορεί να
αγνοηθεί. Είναι αλήθεια ότι η «κατάκτηση» δεν ακούγεται πολύ καλά, όμως στην
πραγματικότητα, η διαδικασία της κατάκτησης ενός ατόμου είναι η διαδικασία της αλλαγής
του. Αφού κατακτηθείς, μπορεί να μην έχει εξαλειφθεί πλήρως η διεφθαρμένη διάθεσή σου,
1528

όμως θα την έχεις γνωρίσει. Μέσα από το έργο της κατάκτησης θα γνωρίσεις τελικά την
ποταπή ανθρώπινη φύση σου, καθώς και την ανυπακοή σου. Παρόλο που δεν θα μπορέσεις
να απορρίψεις ή να αλλάξεις αυτά τα πράγματα, εντός της σύντομης χρονικής περιόδου του
έργου της κατάκτησης, θα καταφέρεις να τα γνωρίσεις, και αυτό θα θέσει τις βάσεις για την
τελείωσή σου. Έτσι, και η κατάκτηση και η τελείωση γίνονται για να αλλάξουν τους
ανθρώπους, για να τους απαλλάξουν από τις διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις τους, ώστε να
μπορέσουν να προσφέρουν πλήρως τον εαυτό τους στον Θεό. Η κατάκτηση είναι το πρώτο
μόνο βήμα για την αλλαγή της διάθεσης των ανθρώπων, καθώς και το πρώτο βήμα για να
προσφέρει ο άνθρωπος πλήρως τον εαυτό του στον Θεό, και είναι πιο χαμηλά από το βήμα
της τελείωσης. Η διάθεση της ζωής ενός ατόμου που έχει κατακτηθεί αλλάζει πολύ λιγότερο
απ’ ότι ενός ατόμου που έχει τελειωθεί. Η κατάκτηση και η τελείωση κάποιου είναι δύο
έννοιες διαφορετικές η μία από την άλλη, επειδή συνιστούν διαφορετικές φάσεις του έργου
και επειδή απαιτούν από τους ανθρώπους διαφορετικά κριτήρια· η κατάκτηση απαιτεί από
τους ανθρώπους χαμηλότερα κριτήρια, ενώ η τελείωση απαιτεί από αυτούς υψηλότερα
κριτήρια. Όσοι έχουν τελειωθεί είναι δίκαιοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γίνει άγιοι και
αγνοί· αποτελούν την αποκρυστάλλωση του έργου της διαχείρισης της ανθρωπότητας ή τα
τελικά προϊόντα. Παρόλο που δεν είναι τέλειοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που επιζητούν να
ζήσουν μια ζωή γεμάτη νόημα. Όσοι έχουν κατακτηθεί, από την άλλη, αναγνωρίζουν την
ύπαρξη του Θεού μόνο στα λόγια· αναγνωρίζουν ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, ότι ο Λόγος έχει
ενσαρκωθεί και ότι ο Θεός έχει έρθει στη γη για να κάνει το έργο της κρίσεως και της
παίδευσης. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η κρίση και η παίδευση του Θεού, καθώς και η πάταξη
και ο εξευγενισμός από Αυτόν είναι όλα επωφελή για τον άνθρωπο. Μόλις πρόσφατα έχουν
αρχίσει να έχουν κάποια ανθρώπινη ομοιότητα. Έχουν κάποιες γνώσεις για τη ζωή, αλλά η
ζωή εξακολουθεί να παραμένει θολή γι’ αυτούς. Με άλλα λόγια, τώρα αρχίζουν να κατέχουν
ανθρώπινη φύση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάκτησης. Όταν οι άνθρωποι μπαίνουν
στο μονοπάτι της τελείωσης, η παλιά τους διάθεση είναι δυνατόν να αλλάξει. Επιπροσθέτως,
η ζωή τους συνεχίζει να εξελίσσεται και εισέρχονται σταδιακά όλο και πιο βαθιά στην
αλήθεια. Είναι σε θέση να αποστρέφονται τον κόσμο και όλους όσοι δεν επιδιώκουν την
αλήθεια. Αποστρέφονται ιδιαίτερα τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά ακόμα περισσότερο,
γνωρίζουν ξεκάθαρα τον εαυτό τους. Είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με βάση την αλήθεια και
θέτουν ως στόχο τους την επιδίωξη της αλήθειας. Δεν είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με τις
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σκέψεις που παράγει το ίδιο τους το μυαλό και νιώθουν αποστροφή για την αυταρέσκεια, την
ξιπασιά και την έπαρση του ανθρώπου. Ομιλούν με έντονη αίσθηση της ευπρέπειας,
χειρίζονται τα όποια θέματα με ικανότητα διάκρισης και σοφία, και είναι πιστοί και υπάκουοι
στον Θεό. Αν βιώσουν μια στιγμή παίδευσης και κρίσης, όχι μόνο δεν γίνονται παθητικοί ή
αδύναμοι, αλλά αντιθέτως είναι ευγνώμονες για αυτήν την παίδευση και κρίση από τον Θεό.
Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού, πιστεύουν
ότι αυτά τους προστατεύουν. Δεν επιδιώκουν μια πίστη γαλήνης και χαράς ή αναζήτησης του
άρτου του επιούσιου. Ούτε και επιδιώκουν εφήμερες σαρκικές απολαύσεις. Αυτά συμβαίνουν
σ’ εκείνους που έχουν τελειωθεί. Αφότου οι άνθρωποι κατακτηθούν, αναγνωρίζουν ότι
υπάρχει Θεός, αλλά υπάρχουν όρια στις εκδηλώσεις μέσα τους όταν αναγνωρίζουν την
ύπαρξη του Θεού. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο Λόγος ενσαρκώνεται; Τι σημαίνει
ενσάρκωση; Τι έχει κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός; Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του
έργου Του; Αφότου βίωσες τόσο μεγάλο μέρος από το έργο Του, αφότου βίωσες τις πράξεις
Του ως ενσαρκωμένου, τι έχεις κερδίσει; Μόνο αφότου κατανοήσεις όλα αυτά τα πράγματα
θα κατακτηθείς. Αν απλώς λες ότι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν απαρνείσαι ό,τι
οφείλεις να απαρνηθείς και δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τις σαρκικές απολαύσεις που θα
πρέπει να εγκαταλείψεις, αλλά αντιθέτως εξακολουθείς να επιθυμείς σαρκικές ανέσεις, όπως
κάνεις πάντα, τότε δεν είσαι σε θέση να απαλλαγείς από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις
απέναντι στους αδελφούς και τις αδελφές και δεν πληρώνεις οποιοδήποτε τίμημα κατά την
επιτέλεση πολλών απλών ασκήσεων, άρα αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχεις κατακτηθεί ακόμα.
Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν καταλαβαίνεις πολλά, όλα θα είναι μάταια. Όσοι έχουν
κατακτηθεί είναι άνθρωποι που έχουν επιτύχει κάποιες αρχικές αλλαγές και κάποια αρχική
είσοδο. Η βίωση της κρίσης και της παίδευσης του Θεού προσφέρει στους ανθρώπους μια
αρχική γνώση για τον Θεό και μια αρχική κατανόηση της αλήθειας. Μπορεί να είσαι ανίκανος
να εισέλθεις πλήρως στην πραγματικότητα πιο βαθιών, πιο διεξοδικών αληθειών, όμως στην
πραγματική σου ζωή μπορείς να κάνεις πράξη πολλές στοιχειώδεις αλήθειες, όπως αυτές που
αφορούν τις σαρκικές απολαύσεις σου ή το προσωπικό κύρος σου. Όλα αυτά είναι το
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στους ανθρώπους κατά τη διαδικασία της κατάκτησης.
Αλλαγές στη διάθεση επίσης παρατηρούνται σε όσους έχουν κατακτηθεί. Παραδείγματος
χάριν, στον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και παρουσιάζονται, και στον τρόπο ζωής τους —
όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Η οπτική τους στην πίστη στον Θεό αλλάζει, βλέπουν
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ξεκάθαρα τους στόχους της επιδίωξής τους και έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες. Κατά τη
διάρκεια του έργου της κατάκτησης, συμβαίνουν αντίστοιχες αλλαγές και στη διάθεση της
ζωής τους. Υπάρχουν αλλαγές, αλλά είναι ρηχές, προκαταρκτικές και πολύ κατώτερες από τις
αλλαγές στη διάθεση και τους στόχους της επιδίωξης όσων έχουν τελειωθεί. Αν, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας της κατάκτησης, δεν αλλάξει καθόλου η διάθεση ενός ατόμου και το
άτομο δεν αποκτήσει καμία αλήθεια, τότε αυτό το άτομο είναι σκουπίδι και παντελώς
άχρηστο! Οι άνθρωποι που δεν έχουν κατακτηθεί δεν μπορούν να τελειωθούν! Αν κάποιος
επιζητά μόνο να κατακτηθεί, τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως, ακόμα κι αν η διάθεσή
του επιδεικνύει κάποιες αντίστοιχες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης. Θα
απολέσει και τις αρχικές αλήθειες που απέκτησε. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο
μέγεθος της αλλαγής στη διάθεση όσων έχουν κατακτηθεί και όσων έχουν τελειωθεί. Ωστόσο,
η κατάκτηση είναι το πρώτο στάδιο της αλλαγής· είναι η βάση. Η απουσία αυτής της αρχικής
αλλαγής αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα καθόλου τον Θεό,
αφού αυτή η γνώση προέρχεται από την κρίση, και αυτή η κρίση είναι το κύριο μέρος του
έργου της κατάκτησης. Έτσι, όλοι όσοι έχουν τελειωθεί πρέπει πρώτα να κατακτηθούν·
διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην τελείωση.
Λες ότι αναγνωρίζεις τον ενσαρκωμένο Θεό και ότι αναγνωρίζεις τον Λόγο που
ενσαρκώνεται, κι όμως κάνεις κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη Του, πράγματα που
αντιβαίνουν σε όσα ζητάει Αυτός, και στην καρδιά σου δεν έχεις φόβο Θεού. Έτσι
αναγνωρίζεις τον Θεό; Αναγνωρίζεις όσα λέει Εκείνος, αλλά δεν κάνεις πράξη όσα μπορείς να
κάνεις ούτε συμμορφώνεσαι με την οδό Του. Έτσι αναγνωρίζεις τον Θεό; Και παρόλο που Τον
αναγνωρίζεις, η στάση σου είναι εξ ολοκλήρου επιφυλακτική απέναντί Του, και ποτέ δεν
δείχνει σεβασμό. Αν έχεις δει και έχεις αναγνωρίσει το έργο Του και γνωρίζεις ότι είναι ο
Θεός, αλλά παραμένεις αδιάφορος και εντελώς αμετάβλητος, τότε είσαι το είδος του ατόμου
που δεν έχει κατακτηθεί ακόμα. Όσοι έχουν κατακτηθεί, πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από
το χέρι τους και, παρόλο που δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε υψηλότερες αλήθειες, κι
αυτές οι αλήθειες μπορεί να είναι πέραν των δυνατοτήτων τους, αυτού του είδους οι
άνθρωποι είναι πρόθυμοι μέσα τους να το κατορθώσουν. Επειδή ακριβώς υπάρχουν όρια σε
αυτά που μπορούν να αποδεχτούν υπάρχουν και όρια και περιορισμοί σε αυτά που είναι σε
θέση να κάνουν πράξη. Όμως, πρέπει τουλάχιστον να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους
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και, αν μπορέσεις να το κατορθώσεις αυτό, αυτό το αποτέλεσμα θα οφείλεται στο έργο της
κατάκτησης. Ας υποθέσουμε ότι λες: «Δεδομένου ότι Εκείνος μπορεί να εκφέρει τόσo πολλά
λόγια που δεν μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν είναι Αυτός ο Θεός, τότε ποιος είναι;» Αυτός ο
τρόπος σκέψης δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τον Θεό. Αν αναγνωρίζεις τον Θεό, θα πρέπει
να το δείχνεις μέσα από τις πραγματικές ενέργειές σου. Αν είσαι επικεφαλής μιας εκκλησίας,
αλλά δεν μπορείς να κάνεις πράξη τη δικαιοσύνη, αν λαχταράς το χρήμα και τον πλούτο και
τσεπώνεις πάντα το ταμείο της εκκλησίας για δική σου χρήση, έτσι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει
Θεός; Ο Θεός είναι παντοδύναμος και είναι αξιοσέβαστος. Πώς μπορείς να μη φοβάσαι, αν
αναγνωρίζεις πραγματικά ότι υπάρχει Θεός; Αν είσαι ικανός να κάνεις τόσο ελεεινές πράξεις,
έτσι όντως Τον αναγνωρίζεις; Πιστεύεις πράγματι στον Θεό; Εσύ πιστεύεις σ’ έναν αόριστο
Θεό· γι’ αυτό δεν φοβάσαι! Όλοι όσοι αναγνωρίζουν και γνωρίζουν τον Θεό πραγματικά
έχουν τον φόβο Του και φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε Του αντιτίθεται ή αντιβαίνει στη
συνείδησή τους. Φοβούνται ιδιαίτερα να κάνουν οτιδήποτε γνωρίζουν ότι αντιβαίνει στο
θέλημα του Θεού. Μόνο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της ύπαρξης του Θεού. Τι
θα πρέπει να κάνεις όταν οι γονείς σου προσπαθούν να σε εμποδίσουν να πιστεύεις στον Θεό;
Πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν ο άντρας σου, ο οποίος δεν πιστεύει, σου φέρεται
καλά; Και πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν οι αδελφοί και οι αδελφές σου σε
αποστρέφονται; Αν Τον αναγνωρίζεις, τότε θα ενεργείς δεόντως και θα βιώνεις την
πραγματικότητα σ’ αυτά τα ζητήματα. Αν αδυνατείς να ενεργείς με συγκεκριμένο τρόπο και
μόνο λες ότι αναγνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, τότε είσαι απλώς ένας φαφλατάς! Λες ότι
πιστεύεις σ’ Εκείνον και ότι Τον αναγνωρίζεις, αλλά με ποιον τρόπο Τον αναγνωρίζεις; Με
ποιον τρόπο πιστεύεις σ’ Εκείνον; Έχεις φόβο Θεού; Τον σέβεσαι; Τον αγαπάς βαθιά μέσα
σου; Όταν είσαι δυστυχισμένος και δεν έχεις κανέναν να στηριχθείς, νιώθεις το κάλλος του
Θεού, αλλά κατόπιν το ξεχνάς παντελώς. Αυτό δεν είναι αγάπη για τον Θεό ούτε πίστη στον
Θεό! Τι είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός, εν τέλει, να επιτύχει ο άνθρωπος; Όλες οι
καταστάσεις που ανέφερα, όπως το να εντυπωσιάζεσαι πολύ από τη δική σου σπουδαιότητα,
να νιώθεις ότι μπορείς να μαθαίνεις και να κατανοείς νέα πράγματα γρήγορα, να ελέγχεις
τους άλλους, να κοιτάς αφ’ υψηλού τους άλλους, να κρίνεις τους ανθρώπους βάσει της
εμφάνισής τους, να εκφοβίζεις απονήρευτους ανθρώπους, να εποφθαλμιάς τα χρήματα της
εκκλησίας και ούτω καθεξής —μόνο όταν έχεις απαλλαγεί εν μέρει από όλες αυτές τις
διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις θα εκδηλωθεί η κατάκτησή σου.
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Το έργο της κατάκτησης που γίνεται πάνω σ’ εσάς τους ανθρώπους έχει βαθύτατη
σημασία: Από μία άποψη, ο σκοπός αυτού του έργου είναι να οδηγήσει στην τελείωση μια
ομάδα ανθρώπων, δηλαδή να τους οδηγήσει στην τελείωση δημιουργώντας μια ομάδα
νικητών —ως η πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή τα πρωτοκάρπια.
Από μια άλλη άποψη, σκοπός του έργου είναι να επιτρέψει στα δημιουργημένα όντα να
απολαύσουν την αγάπη του Θεού και να λάβουν την πλήρη και μεγαλύτερη σωτηρία του
Θεού, να επιτρέψει στον άνθρωπο να απολαύσει όχι μόνο το έλεος και τη στοργή, αλλά πάνω
απ’ όλα, την παίδευση και την κρίση. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, όλα όσα
έχει κάνει ο Θεός στο έργο Του είναι αγάπη, χωρίς να έχει κανένα μίσος για τον άνθρωπο.
Ακόμα και η παίδευση και η κρίση που έχεις δει, είναι κι αυτά αγάπη, μια πιο αληθινή και πιο
πραγματική αγάπη, μια αγάπη που οδηγεί τον άνθρωπο στο σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης
ζωής. Από μια τρίτη άποψη, ο σκοπός του έργου είναι να καταθέσει μαρτυρία ενώπιον του
Σατανά. Και από μια τέταρτη άποψη, ο σκοπός του είναι να βάλει τις βάσεις για τη διάδοση
του μελλοντικού ευαγγελικού έργου. Όλο το έργο που έχει κάνει Αυτός αποσκοπεί να
οδηγήσει τους ανθρώπους στο σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής, έτσι ώστε να ζήσουν ως
κανονικοί άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να ζουν και, χωρίς μια τέτοια
καθοδήγηση, θα ζεις απλώς και μόνο μια κενή ζωή· η ζωή σου δεν θα έχει αξία ή νόημα και θα
είσαι παντελώς ανίκανος να είσαι ένα κανονικό άτομο. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία της
κατάκτησης του ανθρώπου. Είστε όλοι σας απόγονοι του Μωάβ· όταν το έργο της κατάκτησης
επιτελείται επάνω σας, συνιστά μεγάλη σωτηρία. Όλοι σας ζείτε σε έναν τόπο αμαρτίας και
ακολασίας, και είστε όλοι ακόλαστοι και αμαρτωλοί. Σήμερα, όχι μόνο είστε σε θέση να
αντικρίσετε τον Θεό, αλλά, πάνω απ’ όλα, έχετε λάβει παίδευση και κρίση, έχετε λάβει πολύ
βαθιά σωτηρία, με άλλα λόγια, έχετε λάβει τη μέγιστη αγάπη του Θεού. Όλα όσα κάνει ο
Θεός, τα κάνει με πραγματική στοργή για εσάς. Εκείνος δεν έχει καμία κακή πρόθεση. Σας
κρίνει λόγω των αμαρτιών σας, έτσι ώστε να εξετάσετε τον εαυτό σας και να λάβετε αυτήν την
τεράστια σωτηρία. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Από την
αρχή μέχρι το τέλος, ο Θεός κάνει τα μέγιστα για να σώσει τον άνθρωπο και σε καμία
περίπτωση δεν επιθυμεί να καταστρέψει ολοσχερώς τους ανθρώπους που Εκείνος
δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια. Σήμερα, έχει έρθει ανάμεσά σας για να κάνει έργο, άρα
δεν είναι αυτή η σωτηρία ακόμα μεγαλύτερη; Αν σας μισούσε, θα συνέχιζε να κάνει ένα έργο
τέτοιου μεγέθους για να σας καθοδηγήσει προσωπικά; Γιατί να υποφέρει τόσο; Ο Θεός δεν
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σας μισεί ούτε έχει κακές προθέσεις απέναντί σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγάπη του
Θεού είναι η πιο αληθινή αγάπη. Μόνο λόγω της ανυπακοής των ανθρώπων πρέπει Εκείνος
να τους σώσει μέσω της κρίσης· διαφορετικά, η σωτηρία τους δεν θα καταστεί δυνατή. Επειδή
δεν γνωρίζετε πώς να ζείτε και δεν έχετε καν την επίγνωση του πώς να ζείτε, κι επειδή ζείτε σε
αυτόν τον ακόλαστο και αμαρτωλό τόπο και είστε και οι ίδιοι ακόλαστοι και βρομεροί
διάβολοι, Εκείνος δεν αντέχει να σας αφήσει να εκμαυλιστείτε ακόμα περισσότερο, δεν
αντέχει να σας βλέπει να ζείτε τώρα σε ένα βρομερό τόπο σαν κι αυτόν, όπου ο Σατανάς σάς
ποδοπατά κατά βούληση και δεν αντέχει να σας αφήσει να πέσετε στον Άδη. Το μόνο που
θέλει Εκείνος είναι να κερδίσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων και να σας σώσει εξ ολοκλήρου.
Αυτός είναι ο βασικός σκοπός για τον οποίο επιτελεί το έργο της κατάκτησης πάνω σας —
είναι μόνο για τη σωτηρία. Αν δεν μπορείς να δεις ότι όλα όσα γίνονται επάνω σου είναι
αγάπη και σωτηρία, αν νομίζεις ότι είναι απλώς μια μέθοδος, ένας τρόπος βασανισμού του
ανθρώπου και κάτι αναξιόπιστο, τότε μπορείς κάλλιστα να επιστρέψεις στον κόσμο σου και
να υποφέρεις πόνο και κακουχίες! Αν είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις αυτό το ρεύμα και να
απολαύσεις αυτήν την κρίση και αυτήν την τεράστια σωτηρία, να απολαύσεις όλες αυτές τις
ευλογίες, ευλογίες που δεν απαντώνται πουθενά στον κόσμο των ανθρώπων, και να
απολαύσεις αυτήν την αγάπη, τότε φέρσου σωστά: Μείνε σε αυτό το ρεύμα για να αποδεχθείς
το έργο της κατάκτησης, ώστε να οδηγηθείς στην τελείωση. Σήμερα, παρόλο που μπορεί να
υποστείς λίγο πόνο και εξευγενισμό λόγω της κρίσης του Θεού, αυτός ο πόνος έχει αξία και
νόημα. Παρόλο που οι άνθρωποι εξευγενίζονται και εκτίθενται ανηλεώς από την παίδευση
και την κρίση του Θεού —οι οποίες έχουν στόχο να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους, να
τιμωρηθούν στη σάρκα τους— κανένα μέρος αυτού του έργου δεν έχει πρόθεση να
καταδικαστεί και να τιμωρηθεί η σάρκα τους. Οι σκληρές αποκαλύψεις του λόγου
αποσκοπούν όλες τους να σε οδηγήσουν στο σωστό μονοπάτι. Έχετε βιώσει προσωπικά τόσο
μεγάλο μέρος αυτού του έργου και είναι ξεκάθαρο ότι δεν σας έχει οδηγήσει σε κάποιο κακό
μονοπάτι! Όλα αυτά γίνονται για να σε κάνουν να βιώσεις μια κανονική ανθρώπινη φύση και
όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν από την κανονική ανθρώπινη φύση σου. Κάθε στάδιο του
έργου του Θεού βασίζεται στις ανάγκες σου, γίνεται σύμφωνα με τις αδυναμίες σου και
σύμφωνα με το πραγματικό ανάστημά σου, και δεν επωμίζεστε κανένα αβάσταχτο φορτίο.
Αυτό δεν το κατανοείς ξεκάθαρα σήμερα, και θεωρείς ότι είμαι σκληρός μαζί σου και όντως
πιστεύεις πάντοτε ότι ο λόγος για τον οποίο σε παιδεύω, σε κρίνω και σε επιπλήττω
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καθημερινά είναι το ότι σε μισώ. Εντούτοις, παρόλο που αυτό που έχεις υποστεί είναι
παίδευση και κρίση, στην πραγματικότητα είναι αγάπη για εσένα και η μέγιστη προστασία.
Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις το βαθύτερο νόημα αυτού του έργου, τότε θα είναι αδύνατο
να συνεχίσεις να βιώνεις εμπειρίες. Αυτή η σωτηρία θα έπρεπε να σου φέρει παρηγοριά. Μην
αρνείσαι να έρθεις στα συγκαλά σου. Εφόσον έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα έπρεπε να βλέπεις
ξεκάθαρα τη σημασία του έργου της κατάκτησης και δεν θα έπρεπε να έχεις πλέον
οποιεσδήποτε απόψεις σχετικά μ’ αυτό, ούτως ή άλλως!

Άσκηση (6)
Σήμερα, ούτε λόγος δεν γίνεται να φτάσει κανείς τη σύνεση που διέθετε ο Πέτρος —
πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να φτάσουν τη σύνεση που διέθετε ο Παύλος. Δεν έχουν
καν την αυτογνωσία του Παύλου. Παρόλο που ο Παύλος πατάχθηκε από τον Κύριο διότι
καταδίωκε τον Κύριο Ιησού, κατόπιν απέκτησε την αποφασιστικότητα να εργαστεί και να
υποφέρει για τον Κύριο. Ο Ιησούς τού έδωσε μια ασθένεια, και αργότερα ο Παύλος συνέχισε
να υποφέρει από αυτήν την ασθένεια όταν ξεκίνησε το έργο του. Γιατί είπε ότι είχε ένα
αγκάθι στη σάρκα του; Το αγκάθι, στην πραγματικότητα, ήταν η ασθένεια —και στην
περίπτωση του Παύλου επρόκειτο για μια μοιραία αδυναμία. Ανεξάρτητα από το πόσο έργο
επιτέλεσε ή πόσο μεγάλη ήταν η αποφασιστικότητά του να υποφέρει, δεν μπορούσε να
απαλλαγεί από αυτό το αγκάθι. Ωστόσο, ο Παύλος είχε πολύ καλύτερο επίπεδο από εσάς,
τους σημερινούς ανθρώπους, και είχε, επίσης, αυτογνωσία και διέθετε περισσότερη σύνεση
από εσάς. Αφότου ο Παύλος πατάχθηκε από τον Ιησού, έπαψε να διώκει τους μαθητές του
Ιησού και άρχισε να κηρύττει και να υποφέρει για τον Ιησού. Και τι τον ενέπνευσε να
υπομείνει τα βάσανα; Ο Παύλος πίστευε ότι, αφού είχε δει το μέγα φως, έπρεπε να γίνει
μάρτυρας του Κυρίου Ιησού, δεν έπρεπε να διώκει πλέον τους μαθητές του Ιησού και δεν
έπρεπε να εναντιώνεται πλέον στο έργο του Θεού. Ο Παύλος υπήρξε μία από τις κορυφαίες
μορφές της θρησκείας. Ήταν πολύ μορφωμένος και προικισμένος, περιφρονούσε τους μέσους
ανθρώπους και είχε ισχυρότερη προσωπικότητα από ό,τι οι περισσότεροι. Εντούτοις, αφότου
το «μέγα φως» έλαμψε πάνω του, ήταν σε θέση να εργαστεί για τον Κύριο Ιησού, να πάρει
την απόφαση να υποφέρει για τον Θεό και να προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό, γεγονός το
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οποίο απέδειξε ότι διέθετε σύνεση. Την περίοδο που δίωκε και συνελάμβανε τους μαθητές του
Ιησού, ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτόν και είπε: «Παύλο, τι Με διώκεις;» Ο Παύλος έπεσε
αμέσως κάτω και είπε: «Τις είσαι, Κύριε;» Μια φωνή από τον ουρανό είπε: «Εγώ είμαι ο
Ιησούς, τον οποίο συ διώκεις». Μονομιάς, ο Παύλος αφυπνίστηκε, και μόνο τότε κατάλαβε
ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ότι ήταν ο Θεός. «Πρέπει να υπακούσω. Ο Θεός μού έδωσε
αυτήν τη χάρη —εγώ Τον καταδίωξα κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως Αυτός δεν με σκότωσε ούτε
με καταράστηκε. Πρέπει να υποφέρω γι’ Αυτόν». Ο Παύλος αναγνώρισε ότι είχε καταδιώξει
τον Κύριο Ιησού Χριστό και ότι τώρα σκότωνε τους μαθητές Του, ότι ο Θεός δεν τον είχε
καταραστεί, αλλά έλαμψε το φως πάνω του. Αυτό τον ενέπνευσε και είπε: «Παρόλο που δεν
αντίκρισα το πρόσωπό Του, άκουσα τη φωνή Του και είδα το μέγα φως Του. Μόνο τώρα
βλέπω στ’ αλήθεια ότι ο Θεός με αγαπά πραγματικά και ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι
όντως ο Θεός που ελεεί τον άνθρωπο και συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου στον αιώνα
τον άπαντα. Βλέπω πραγματικά ότι είμαι αμαρτωλός». Παρόλο που, στη συνέχεια, ο Θεός
χρησιμοποίησε τα χαρίσματα του Παύλου για να εργαστεί, ξεχάστε το αυτό προς στιγμή. Την
αποφασιστικότητά του εκείνη τη στιγμή, τη κανονική ανθρώπινη σύνεση και την αυτογνωσία
του —εσείς είστε ανίκανοι να τα επιτύχετε αυτά. Σήμερα, δεν έχετε λάβει άραγε πολύ φως;
Δεν έχουν δει πολλοί άνθρωποι ότι η διάθεση του Θεού χαρακτηρίζεται από μεγαλοπρέπεια,
οργή, κρίση και παίδευση; Κατάρες, δοκιμασίες και εξευγενισμός έχουν πλήξει τους
ανθρώπους πολλάκις —και τι έχουν μάθει; Τι έχεις κερδίσει από το γεγονός ότι έχεις
πειθαρχηθεί και αντιμετωπιστεί; Αυστηρά λόγια, πλήγματα και κρίση σε έπληξαν πολλές
φορές, αλλά εσύ δεν τους δίνεις σημασία. Δεν διαθέτεις ούτε τη λιγοστή σύνεση που διέθετε ο
Παύλος —δεν έχεις μείνει υπερβολικά πίσω; Υπήρχαν, επίσης, πολλά που ο Παύλος δεν
διέκρινε καθαρά. Γνώριζε μόνο ότι το φως είχε λάμψει πάνω του, αλλά αγνοούσε ότι είχε
παταχθεί· ο ίδιος πίστευε ότι αφότου το φως είχε λάμψει πάνω του, έπρεπε να δαπανήσει τον
εαυτό του για τον Θεό, να υποφέρει για τον Θεό, να κάνει τα πάντα για να προετοιμάσει τον
δρόμο για τον Κύριο Ιησού Χριστό και να κερδίσει περισσότερους αμαρτωλούς για να
λυτρωθούν από τον Κύριο. Αυτή ήταν η απόφασή του και ο μόνος στόχος του έργου του —
αλλά καθώς εργαζόταν, και πάλι η ασθένεια δεν τον άφησε, μέχρι τον θάνατό του. Ο Παύλος
εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Υπέφερε πολύ και βίωσε πάρα πολλές διώξεις
και πολλά δεινά, αν και, βέβαια, αυτά ήταν πολύ λιγότερα από τις δοκιμασίες του Πέτρου.
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Πόσο θλιβερό είναι αν δεν διαθέτετε καν τη σύνεση του Παύλου; Εν τοιαύτη περιπτώσει, πώς
θα μπορούσε ο Θεός να ξεκινήσει ακόμη μεγαλύτερο έργο μέσα σας;
Όταν διέδιδε το ευαγγέλιο, ο Παύλος υπέφερε μεγάλο μαρτύριο. Το έργο που έκανε, η
αποφασιστικότητα, η πίστη, η αφοσίωση, η αγάπη, η υπομονή και η ταπεινοφροσύνη του
εκείνη την εποχή, και τα πολλά άλλα εξωτερικά πράγματα που βίωσε ήταν υψηλότερα από
εσάς τους σημερινούς ανθρώπους. Μέσα σας, για να το θέσω πιο αυστηρά, δεν υπάρχει η
κανονική σύνεση· δεν κατέχετε καν συνείδηση ή ανθρώπινη φύση. Έχετε τόσο πολλές
ελλείψεις! Συνεπώς, τον περισσότερο καιρό, δεν υπάρχει κανονική σύνεση σε αυτά που
βιώνετε, ούτε κάποιο σημάδι αυτογνωσίας. Παρόλο που, εκείνον τον καιρό, ο Παύλος
υπέφερε από σωματική ασθένεια, συνέχισε να προσεύχεται και να αναζητά: «Τι είναι αυτή η
ασθένεια, στην πραγματικότητα; Έχω κάνει όλο αυτό το έργο για τον Κύριο, γιατί δεν με
αφήνει αυτό το βάσανο; Άραγε ο Κύριος Ιησούς με δοκιμάζει; Με έχει πατάξει; Αν με είχε
πατάξει, θα είχα πεθάνει τότε και θα ήμουν ανίκανος να κάνω όλο αυτό το έργο γι’ Αυτόν,
ούτε θα μπορούσα να έχω λάβει τόσο πολύ φως. Υλοποίησε, επίσης, την απόφασή μου». Ο
Παύλος θεωρούσε πάντοτε ότι πίσω από αυτήν την ασθένεια ήταν ο Θεός που τον δοκίμαζε,
που ενίσχυε την πίστη και τη βούλησή του —αυτό νόμιζε ο Παύλος. Στην πραγματικότητα, η
ασθένειά του ήταν μια επιπλοκή που του έμεινε από τότε που ο Κύριος Ιησούς τον είχε
πατάξει. Η ασθένεια τού ασκούσε συναισθηματική πίεση και χαλιναγωγούσε την ανυπακοή
του. Εάν βρισκόσαστε στη θέση του Παύλου, τι θα κάνατε; Θα μπορούσε η αποφασιστικότητα
και η ικανότητά σας να υποφέρετε να συγκριθεί με του Παύλου; Σήμερα, αν σας πλήξει
κάποια ασθένεια ή περάσετε μια μεγάλη δοκιμασία και αναγκαστικά υποφέρετε, ποιος ξέρει
πώς θα είστε. Αν σας έκλειναν σε ένα κλουβί και σας φρόντιζαν διαρκώς, θα ήσαστε εντάξει.
Ειδάλλως, θα ήσαστε ακριβώς σαν τους λύκους που στερούνται παντελούς ανθρώπινης
φύσης. Έτσι, όταν υποστείτε έναν μικρό περιορισμό ή κακουχία, είναι καλό για εσάς· αν τα
περνούσατε εύκολα, θα καταστρεφόσαστε, και τότε πώς θα μπορούσατε να προστατευτείτε;
Σήμερα, επειδή έχετε υποστεί παίδευση, κρίση και κατάρες, σας δίνεται προστασία. Επειδή
έχετε υποφέρει πολύ, έχετε προστασία. Αν δεν είχατε υποφέρει, θα είχατε εξαχρειωθεί εδώ
και πολύ καιρό. Τα πράγματα δεν γίνονται δύσκολα για εσάς σκόπιμα —η φύση του
ανθρώπου είναι δύσκολο να αλλάξει, και αυτό πρέπει να γίνει για να αλλάξει η διάθεσή του.
Σήμερα, εσείς δεν διαθέτετε ούτε τη συνείδηση ούτε τη σύνεση που κατείχε ο Παύλος, ούτε
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καν έχετε την αυτογνωσία του. Πρέπει διαρκώς να δέχεστε πίεση και πρέπει να παιδεύεστε
και να κρίνεστε διαρκώς για να αφυπνιστεί το πνεύμα σας. Η παίδευση και η κρίση είναι ό,τι
καλύτερο για τη ζωή σας. Και όταν είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρχει και η παίδευση των
γεγονότων που έρχονται πάνω σας· τότε μόνο θα υποταχθείτε πλήρως. Η φύση σας είναι
τέτοια που χωρίς παίδευση και κατάρες δεν θα ήσαστε πρόθυμοι να σκύψετε το κεφάλι, δεν
θα ήσαστε πρόθυμοι να υποταχθείτε. Χωρίς να βλέπετε τα γεγονότα μπροστά στα μάτια σας,
δεν θα υπήρχε αποτέλεσμα. Είστε υπερβολικά ποταποί και ανάξιοι χαρακτήρες! Χωρίς
παίδευση και κρίση, θα ήταν δύσκολο να κατακτηθείτε και θα ήταν δύσκολο να υπερνικηθεί η
αδικία και η ανυπακοή σας. Η παλιά φύση σας είναι πολύ βαθιά ριζωμένη. Εάν καθόσαστε
στον θρόνο, δεν θα είχατε ιδέα για το ύψος του ουρανού και το βάθος της γης, πόσω μάλλον
δε, για το πού κατευθυνόσαστε. Δεν ξέρετε καν από πού ήρθατε, άρα πώς θα μπορούσατε να
γνωρίζετε τον Κύριο της δημιουργίας; Χωρίς την έγκαιρη παίδευση και τις σημερινές
κατάρες, η τελευταία μέρα σας θα είχε φτάσει εδώ και πολύ καιρό. Για να μη μιλήσουμε για
τη μοίρα σας —δεν θα διέτρεχε αυτή ακόμα πιο άμεσο κίνδυνο; Χωρίς αυτήν την έγκαιρη
παίδευση και κρίση, ποιος ξέρει πόσο αλαζονικοί θα γινόσαστε ή πόσο θα εξαχρειωνόσαστε.
Αυτή η παίδευση και η κρίση σάς έχουν φέρει στο σήμερα και έχουν διαφυλάξει την ύπαρξή
σας. Εάν εξακολουθούσατε να «εκπαιδεύεστε» χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους με
εκείνες του «πατέρα» σας, ποιος ξέρει σε τι βασίλειο θα εισερχόσαστε! Δεν έχετε απολύτως
καμία ικανότητα να ελέγχετε τον εαυτό σας και να αυτοστοχάζεστε. Όσον αφορά τους
ανθρώπους σαν εσάς, εάν απλώς ακολουθείτε και υπακούτε χωρίς να προκαλείτε παρεμβολές
ή διαταράξεις, οι στόχοι Μου θα επιτευχθούν. Δεν θα πρέπει να καταβάλετε μεγαλύτερη
προσπάθεια στο να αποδεχτείτε τη σημερινή παίδευση και κρίση; Τι άλλες επιλογές έχετε;
Όταν ο Παύλος είδε τον Κύριο Ιησού να μιλά και να εργάζεται, εξακολουθούσε να μην
πιστεύει. Αργότερα, αφού ο Κύριος Ιησούς είχε σταυρωθεί και στη συνέχεια αναστήθηκε,
γνώριζε αυτό το γεγονός, κι όμως συνέχιζε τις διώξεις και την εναντίωση. Αυτό σημαίνει να
αμαρτάνει κανείς εσκεμμένα, οπότε πατάχθηκε. Στην αρχή, γνώριζε ότι υπήρχε ένας βασιλιάς
μεταξύ των Εβραίων, ο οποίος ονομαζόταν Ιησούς, το είχε ακούσει. Αργότερα, καθώς
παρέδιδε κηρύγματα στον ναό και κήρυττε σε όλη τη χώρα, εναντιώθηκε στον Ιησού,
αρνούμενος αλαζονικά να υπακούσει οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτά τα πράγματα αποτέλεσαν
τεράστιο εμπόδιο στο έργο εκείνη την εποχή. Όταν ο Ιησούς εργαζόταν, ο Παύλος δεν δίωκε
ούτε συνελάμβανε άμεσα ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιούσε το κήρυγμα και τα λόγια για να
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γκρεμίσει το έργο του Ιησού. Αργότερα, αφότου ο Κύριος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε,
άρχισε να συλλαμβάνει τους μαθητές, σπεύδοντας από τόπο σε τόπο και κάνοντας ό,τι
μπορούσε για να τους καταδιώξει. Μόνο αφότου έλαμψε πάνω του το «φως», αφυπνίστηκε
και βίωσε μεγάλες ενοχές. Αφότου πατάχθηκε, η ασθένειά του δεν τον άφησε ποτέ. Μερικές
φορές, αισθανόταν ότι η ασθένειά του είχε επιδεινωθεί, και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το
κρεβάτι. Σκεφτόταν: «Τι συμβαίνει; Έχω πραγματικά παταχθεί;» Η ασθένεια δεν τον άφησε
ποτέ, και εξαιτίας αυτής της ασθένειας έκανε πολύ έργο. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο Ιησούς
έδωσε αυτήν την ασθένεια στον Παύλο εξαιτίας της αλαζονείας και της απειθαρχίας του·
συνιστούσε τιμωρία για τον Παύλο, αλλά έγινε, επίσης, για να χρησιμοποιηθούν τα
χαρίσματα του Παύλου στο έργο του Θεού, έτσι ώστε το έργο Του να μπορεί να επεκταθεί.
Στην πραγματικότητα, η πρόθεση του Θεού δεν ήταν να σώσει τον Παύλο, αλλά να τον
χρησιμοποιήσει. Εντούτοις, η διάθεση του Παύλου ήταν υπερβολικά υπεροπτική και
απείθαρχη, και γι’ αυτό μπήκε ένα «αγκάθι» μέσα του. Τελικά, όταν ο Παύλος τελείωσε πια
το έργο του, η ασθένεια δεν ήταν πλέον τόσο μεγάλο μαρτύριο γι’ αυτόν, και καθώς το έργο
του τελείωνε, ήταν σε θέση να πει τα εξής λόγια: «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον
δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα· του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης
στέφανος» —το οποίο είπε επειδή δεν γνώριζε το έργο του Θεού. Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά
σας όπως ο Παύλος, αλλά αν διαθέτετε πραγματικά την αποφασιστικότητα να ακολουθήσετε
τον δρόμο ως το τέλος, δεν θα τύχετε άδικης μεταχείρισης. Δεν θα συζητήσουμε εδώ τους
τρόπους με τους οποίους ο Παύλος παράκουε και αντιστεκόταν· ας μείνουμε σε εκείνο το
κομμάτι του που ήταν θετικό και αξιέπαινο: Είχε συνείδηση, και αφού έλαβε το «φως» μία
φορά, ήταν σε θέση να αφιερωθεί στον Θεό και να υποφέρει για τον Θεό. Αυτό ήταν ένα
δυνατό σημείο του. Εντούτοις, αν θεωρούν μερικοί ότι ήταν ευλογημένος επειδή είχε κάποιο
δυνατό σημείο, αν θεωρούν ότι δεν παιδεύτηκε κατ’ ανάγκη, τότε αυτά είναι τα λόγια
ανθρώπων που στερούνται σύνεσης.
Όταν προσεύχονται και διαβάζουν τα λόγια του Θεού, πολλοί λένε ότι είναι πρόθυμοι να
υποταχθούν στον Θεό, αλλά στη συνέχεια γίνονται ανήθικοι στην ιδιωτική ζωή τους και δεν το
θεωρούν σημαντικό. Ο Θεός εκφράζει λόγια ξανά και ξανά, αποκαλύπτοντας τη μία στρώση
μετά την άλλη, και μόνο όταν αποκαλύπτεται η κατώτατη στρώση των ανθρώπων, εκείνοι
«γαληνεύουν» και γίνονται λιγότερο υπεροπτικοί και απείθαρχοι, λιγότερο αφόρητα
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αλαζονικοί. Όπως είναι η κατάστασή σας σήμερα, πρέπει ακόμα να πληγείτε και να
αποκαλυφθείτε ανελέητα, και να κριθείτε με κάθε λεπτομέρεια, έτσι ώστε να μην έχετε την
ευκαιρία να πάρετε ούτε ανάσα. Όσον αφορά εσάς, είναι καλύτερο να μη μείνετε χωρίς
αυστηρή παίδευση και κρίση, και να μη σας αφήσει η καταδίκη και οι κατάρες, επιτρέποντάς
σας να δείτε ότι το χέρι των διοικητικών διαταγμάτων του Θεού δεν απομακρύνεται από εσάς
ποτέ. Ακριβώς όπως στην Εποχή του Νόμου, όταν ο Ααρών είδε ότι ο Ιεχωβά δεν τον άφησε
ποτέ (αυτό που είδε ήταν η σταθερή καθοδήγηση και προστασία του Ιεχωβά· η καθοδήγηση
του Θεού που βλέπετε σήμερα είναι η παίδευση, οι κατάρες και η κρίση), σήμερα το χέρι των
διοικητικών διαταγμάτων του Ιεχωβά δεν εγκαταλείπει ούτε εσάς. Ωστόσο, υπάρχει κάτι για
το οποίο μπορείτε να χαλαρώσετε: Ανεξάρτητα από το πώς εναντιώνεστε, παρακούτε και
επικρίνετε, η σάρκα σας δεν πρόκειται να υποστεί ουδεμία βλάβη. Όμως, αν υπάρχουν
άνθρωποι που εναντιώνονται και παρεμποδίζουν το έργο σε υπερβολικό βαθμό, αυτό είναι
απαράδεκτο· υπάρχει ένα όριο. Μη διακόπτετε και μη διαταράσσετε την εκκλησιαστική ζωή
και μη διακόπτετε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, μπορείς να
κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν λες ότι δεν θέλεις να επιδιώξεις τη ζωή και θέλεις να επιστρέψεις στα
εγκόσμια, τότε βιάσου και πήγαινε! Μπορείτε να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, εφόσον δεν
παρακωλύετε το έργο του Θεού. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζεις και κάτι ακόμα: Στο τέλος, όλοι
οι εκούσιοι αμαρτωλοί θα εξαλειφθούν. Σήμερα, ίσως να μην επιπληχθείς, αλλά στο τέλος,
μόνο ένα μέρος των ανθρώπων θα είναι σε θέση να γίνουν μάρτυρες —και όλοι οι άλλοι θα
διατρέχουν κίνδυνο. Εάν δεν επιθυμείς να βρίσκεσαι σε αυτό το ρεύμα, καλώς. Οι σημερινοί
άνθρωποι τυγχάνουν ανοχής. Δεν σε περιορίζω, εφόσον δεν φοβάσαι την αυριανή παίδευση.
Ωστόσο, αν είσαι σε αυτό το ρεύμα, πρέπει να γίνεις μάρτυρας και πρέπει να παιδευτείς. Εάν
θέλεις να αρνηθείς την παίδευση και να επιστρέψεις στα εγκόσμια, καλώς —κανείς δεν σε
εμποδίζει! Ωστόσο, αν κάνεις έργο που καταστρέφει και διαταράσσει το έργο του Θεού, δεν
μπορείς επ’ ουδενί να συγχωρεθείς γι’ αυτό! Όσον αφορά το τι βλέπουν τα μάτια σας και το τι
ακούν τα αυτιά σας για το ποιοι άνθρωποι παιδεύονται και ποιων οι οικογένειες υφίστανται
κατάρες, υπάρχουν όρια και περιορισμοί σε όλα αυτά. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει πράγματα
ελαφρά τη καρδία. Με βάση τις αμαρτίες που έχετε διαπράξει, αν έπρεπε να τύχετε
μεταχείρισης και σοβαρής αντιμετώπισης ανάλογα με την αδικία σας, ποιος από εσάς θα
μπορούσε να επιβιώσει; Όλοι σας θα είχατε υποστεί συμφορές, και κανείς σας δεν θα είχε
καλή κατάληξη. Ωστόσο, σήμερα, πολλοί άνθρωποι τυγχάνουν ανοχής. Παρόλο που κρίνετε,
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παρακούτε και εναντιώνεστε, εφόσον δεν διακόπτετε, τότε θα σας αντιμετωπίζω με
χαμόγελο. Εάν πραγματικά επιδιώκετε τη ζωή, τότε πρέπει να υποστείτε μια μικρή παίδευση
και πρέπει να υπομείνετε τον πόνο του αποχωρισμού με ό,τι αγαπάτε προκειμένου να
ανεβείτε στο χειρουργικό τραπέζι για επέμβαση· πρέπει να υπομείνεις τον πόνο, ακριβώς
όπως ο Πέτρος αποδέχτηκε τις δοκιμασίες και τα βάσανα. Σήμερα, στέκεστε ενώπιον της
έδρας της κρίσης. Στο μέλλον, σαν έρθει η στιγμή να «θυσιαστείτε», πρέπει να πάρετε θέση
στην «γκιλοτίνα».
Σε αυτό το τελευταίο στάδιο του έργου τις έσχατες ημέρες, ενδεχομένως να πιστεύεις ότι
ο Θεός δεν θα εξοντώσει τη σάρκα σου, και μπορεί να ειπωθεί ότι ίσως να μην υποφέρεις από
ασθένειες, παρόλο που Του εναντιώνεσαι και Τον κρίνεις —όμως, όταν τα αυστηρά λόγια του
Θεού πέσουν επάνω σου, όταν εκτεθεί η ανυπακοή, η αντίσταση και οι αποκρουστικές όψεις
σου, δεν θα μπορείς να κρυφτείς. Θα σε πιάσει πανικός, θα τα έχεις χαμένα. Σήμερα, πρέπει
να έχετε λίγη συνείδηση. Μην παίζετε τον ρόλο εκείνων των κακών που εναντιώνονται στον
Θεό και επαναστατούν εναντίον Του. Θα πρέπει να γυρίσεις την πλάτη στον παλιό πρόγονό
σου· αυτό είναι το ανάστημα που θα πρέπει να έχεις και αυτή είναι η ανθρώπινη φύση που
οφείλεις να έχεις. Είσαι μονίμως ανίκανος να αφήσεις κατά μέρος τις μελλοντικές προοπτικές
σου ή τις σημερινές απολαύσεις. Ο Θεός λέει: «Εφόσον κάνετε ό,τι μπορείτε για να Με
ακολουθείτε και να επιδιώκετε την αλήθεια, Εγώ σίγουρα θα σας οδηγήσω στην τελείωση.
Από τη στιγμή που θα τελειωθείτε, θα έχετε έναν όμορφο προορισμό —θα μεταφερθείτε στη
βασιλεία Μου για να απολαμβάνετε ευλογίες μαζί Μου». Έχετε λάβει υπόσχεση για έναν
όμορφο προορισμό, όμως τα όσα απαιτούνται από εσάς δεν μπορούν ποτέ να μειωθούν.
Υπάρχει επίσης μια προϋπόθεση: Ανεξαρτήτως από το αν θα κατακτηθείτε ή θα τελειωθείτε,
σήμερα πρέπει να υποβληθείτε σε κάποια παίδευση και σε κάποια βάσανα, πρέπει να
πληγείτε και να πειθαρχηθείτε· πρέπει να ακούτε τα λόγια Μου, να ακολουθείτε την οδό Μου
και να κάνετε το θέλημα του Θεού —αυτά θα πρέπει να κάνετε εσείς οι άνθρωποι.
Ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο επιδιώκεις, πρέπει να ακούς ξεκάθαρα αυτήν την οδό.
Αν έχεις πραγματικά αληθινές γνώσεις, τότε μπορείς να συνεχίσεις να ακολουθείς. Αν
πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική ή ελπίδα εδώ, τότε μπορείς να φύγεις. Τα λόγια
αυτά σού έχουν ειπωθεί ξεκάθαρα, μα αν επιθυμείς πραγματικά να φύγεις, αυτό δείχνει μόνο
ότι δεν έχεις την παραμικρή συνείδηση· αυτή η ενέργειά σου και μόνο αρκεί να αποδείξει ότι
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είσαι ένας δαίμονας. Παρόλο που λες ότι τα εναποθέτεις όλα στις ενορχηστρώσεις του Θεού,
με βάση τη σάρκα σου και τα όσα βιώνεις, εξακολουθείς να ζεις υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά. Παρόλο που ο Σατανάς βρίσκεται επίσης στα χέρια του Θεού, εσύ εξακολουθείς να
ανήκεις στον Σατανά και δεν έχεις σωθεί ακόμα πραγματικά από τον Θεό, διότι εξακολουθείς
να ζεις υπό την επιρροή του Σατανά. Πώς πρέπει να επιδιώκεις προκειμένου να σωθείς; Η
επιλογή είναι δική σου —εσύ θα πρέπει να επιλέξεις το μονοπάτι που θα πρέπει να
ακολουθήσεις. Στο τέλος, αν μπορείς να πεις: «Δεν έχω τίποτα καλύτερο, ανταποδίδω την
αγάπη του Θεού με τη συνείδησή μου και πρέπει να έχω λίγη ανθρώπινη φύση. Δεν μπορώ να
πετύχω τίποτα σπουδαιότερο, ούτε είναι τόσο υψηλό το επίπεδό μου· δεν καταλαβαίνω τα
οράματα και το νόημα του έργου του Θεού. Απλώς ανταποδίδω την αγάπη του Θεού, κάνω
ό,τι μου ζητάει ο Θεός και κάνω ό,τι μπορώ. Εκτελώ σωστά το καθήκον μου ως πλάσμα του
Θεού», τότε Εγώ θα νιώσω ευχαριστημένος. Αυτή είναι η υψηλότερη μαρτυρία για την οποία
είσαι ικανός. Αυτό είναι το υψηλότερο πρότυπο που απαιτείται από ένα μέρος των
ανθρώπων: το να εκτελούν το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού. Κάνε απλώς όσα είσαι
ικανός να κάνεις. Αυτό που απαιτείται από εσένα δεν είναι υπερβολικά υψηλό. Εφόσον κάνεις
ό,τι μπορείς, αυτή είναι η μαρτυρία σου.

Άσκηση (7)
Η ανθρώπινη φύση σας είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, ο τρόπος ζωής σας είναι εξαιρετικά
άθλιος και εξαχρειωμένος, δεν έχετε ανθρώπινη φύση και σας λείπει η ενόραση. Γι’ αυτό
πρέπει να εξοπλιστείτε με τα στοιχεία της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Να έχετε συνείδηση,
λογική και ενόραση· να γνωρίζετε πώς να μιλάτε και πώς να βλέπετε τα πράγματα· να δίνετε
προσοχή στην καθαριότητα· να συμπεριφέρεστε ως ένα φυσιολογικό ανθρώπινο ον —όλα
αυτά αποτελούν τη γνώση της πτυχής της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Όταν
συμπεριφέρεστε σωστά ως προς τα πράγματα αυτά, τότε θεωρείται πως διαθέτετε ένα
αποδεκτό επίπεδο ανθρώπινης φύσης. Πρέπει, επίσης, να εξοπλιστείτε για την πνευματική
ζωή. Πρέπει να γνωρίζετε το έργο του Θεού στη γη στο σύνολό του και να έχετε εμπειρία από
τα λόγια Του. Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να υπακούς στις διευθετήσεις Του και πώς να
εκπληρώνεις το καθήκον ενός δημιουργημένου όντος. Αυτές είναι οι δύο πτυχές των
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στοιχείων στα οποία θα πρέπει να εισέλθεις σήμερα —το να εξοπλιστείς για μια ζωή
ανθρώπινης φύσης και το να ασκείσαι για μια ζωή πνευματικότητας. Και οι δύο είναι
απολύτως αναγκαίες.
Κάποιοι άνθρωποι είναι παράλογοι: το μόνο που ξέρουν είναι να εξοπλίζονται με τα
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η εμφάνισή τους είναι αψεγάδιαστη· αυτά που λένε
και ο τρόπος που μιλούν είναι καθωσπρέπει, ενώ ο ρουχισμός τους είναι πολύ αξιοπρεπής και
πρέπων. Μέσα τους, όμως, είναι κενοί· δίνουν μονάχα, εκ πρώτης όψεως, την εντύπωση πως
διαθέτουν κανονική ανθρώπινη φύση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επικεντρώνονται μόνο στο
τι θα φάνε, τι θα φορέσουν και τι θα πουν. Υπάρχουν κι αυτοί που επικεντρώνονται
αποκλειστικά σε πράγματα όπως το σκούπισμα του πατώματος, το στρώσιμο των κρεβατιών
και τη γενική καθαριότητα. Μπορεί να είναι μεν εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα πράγματα,
αλλά αν τους ζητούσες να μιλήσουν σχετικά με τη γνώση τους για το έργο του Θεού κατά τις
έσχατες ημέρες ή για την παίδευση και την κρίση ή για τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό,
πιθανότατα να μην επιδείκνυαν ούτε την παραμικρή εμπειρία. Μπορεί να τους ρωτήσεις:
«Κατανοείς καθόλου το κύριο έργο του Θεού πάνω στη γη; Σε τι διαφέρει το έργο του
ενσαρκωμένου Θεού σήμερα από το έργο του Ιησού; Από το έργο του Ιεχωβά; Είναι Εκείνοι
ένας Θεός; Εκείνος έχει έρθει για να λήξει αυτήν την εποχή ή για να σώσει την
ανθρωπότητα;» Μα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να πουν τίποτα γι’ αυτά τα ζητήματα.
Κάποιοι στολίζονται μεν όμορφα, αλλά επιφανειακά: Οι αδελφές στολίζονται και γίνονται
όμορφες σαν λουλούδια, ενώ οι αδελφοί ντύνονται σαν πρίγκιπες ή σαν πλούσιοι νεαροί
δανδήδες. Νοιάζονται μόνο για εξωτερικά πράγματα, όπως αυτά που τρώνε και φορούν· μέσα
τους είναι φτωχοί και δεν έχουν την παραμικρή γνώση για τον Θεό. Ποιο νόημα μπορεί να
έχει αυτό; Άλλοι πάλι είναι ντυμένοι σαν φτωχοί ζητιάνοι —μοιάζουν πραγματικά σαν
σκλάβοι από την Ανατολική Ασία! Στ’ αλήθεια δεν καταλαβαίνετε τι ζητώ από εσάς;
Επικοινωνήστε μεταξύ σας σχετικά με το εξής: Τι έχετε κερδίσει πραγματικά; Όλα αυτά τα
χρόνια πιστεύετε στον Θεό, κι όμως αυτό είναι το μόνο που έχετε αποκομίσει. Δεν νιώθετε
αμήχανα; Δεν ντρέπεστε; Όλα αυτά τα χρόνια, η επιδίωξή σας βασίζεται μεν στην αληθινή
οδό, κι όμως το σημερινό ανάστημά σας εξακολουθεί να είναι μικρότερο κι από αυτό ενός
σπουργιτιού! Κοιτάξτε τις κοπέλες ανάμεσά σας· είστε κούκλες ζωγραφιστές με τα
ρουχαλάκια και το μακιγιάζ σας, και συγκρίνεστε η μία με την άλλη —και τι συγκρίνετε; Την
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ευχαρίστησή σας; Τις απαιτήσεις σας; Νομίζετε ότι έχω έρθει για να βρω μοντέλα; Δεν
αισχύνεστε καθόλου! Πού είναι η ζωή σας; Δεν επιδιώκετε μονάχα τη δική σας εξωφρενική
επιθυμία; Νομίζεις ότι είσαι εξαιρετικά όμορφη, αλλά παρόλο που μπορεί να είσαι ντυμένη
στην τρίχα, δεν είσαι, στην πραγματικότητα, ένα σπαρταριστό σκουλήκι που γεννήθηκε μέσα
στην κοπριά; Σήμερα, έχεις την τύχη να απολαμβάνεις αυτές τις ουράνιες ευλογίες, όχι λόγω
του όμορφου προσώπου σου, αλλά επειδή ο Θεός κάνει μια εξαίρεση και σε εξυψώνει.
Εξακολουθεί να μη σου είναι σαφές από πού προέρχεσαι; Μόλις γίνεται κάποια αναφορά στη
ζωή, εσύ το βουλώνεις και δεν λες τίποτα, χαζή σαν το στουρνάρι, κι όμως έχεις ακόμα το
θράσος να στολίζεσαι! Εξακολουθεί να σε ενδιαφέρει να βάλεις ρουζ και να πουδράρεις τη
μύτη σου! Κοιτάξτε και τους δανδήδες ανάμεσά σας, ξεροκέφαλοι άντρες που περνούν όλη τη
μέρα σεργιανίζοντας εδώ κι εκεί, απείθαρχοι και με ανέμελη έκφραση στο πρόσωπό τους.
Έτσι θα πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος; Σε τι αφιερώνει ολημερίς την προσοχή του ο
καθένας από εσάς, είτε άντρας είτε γυναίκα; Γνωρίζετε σε ποιον βασίζεστε για να τραφείτε;
Κοίταξε τα ρούχα σου, κοίταξε τι έχεις αποκομίσει, τρίψε την κοιλιά σου —τι έχεις κερδίσει
από το τίμημα του αίματος και του ιδρώτα που έχεις πληρώσει κατά τη διάρκεια όλων αυτών
των χρόνων πίστης; Ακόμα σκέφτεσαι να πας να δεις τα αξιοθέατα, ακόμα σκέφτεσαι να
στολίσεις τη σιχαμένη σου σάρκα. Ανώφελες επιδιώξεις! Σου ζητείται να είσαι ένας άνθρωπος
με κανονικότητα· σήμερα, όμως, δεν είσαι απλώς μη κανονικός, αλλά είσαι, μάλιστα,
αποκλίνων. Πώς μπορεί ένα τέτοιο άτομο να έχει την αυθάδεια να έρχεται ενώπιόν Μου; Με
μια τέτοια ανθρώπινη φύση, προβάλλοντας τα κάλλη σου και επιδεικνύοντας τη σάρκα σου,
ζώντας πάντοτε μέσα στους σαρκικούς πόθους, δεν είσαι απόγονος βρομερών δαιμόνων και
μοχθηρών πνευμάτων; Δεν θα επιτρέψω σ’ έναν τέτοιο βρομερό δαίμονα να συνεχίσει να
υπάρχει για πολύ! Και μην υποθέτεις ότι δεν ξέρω τι σκέφτεσαι μέσα στην καρδιά σου.
Μπορεί να ελέγχεις στενά τη λαγνεία και τη σάρκα σου, όμως πώς θα μπορούσα να μη
γνωρίζω τις σκέψεις που καλλιεργείς μέσα στην καρδιά σου; Πώς θα μπορούσα να μη
γνωρίζω όλα αυτά που επιθυμούν τα μάτια σου; Εσείς, οι νεαρές κοπέλες, δεν στολίζεστε τόσο
πολύ για να επιδείξετε τη σάρκα σας; Σε τι σας ωφελούν οι άντρες; Μπορούν να σας σώσουν
πραγματικά από τον ωκεανό των δεινών; Όσο για τους δανδήδες ανάμεσά σας, όλοι σας
ντύνεστε για να περνιέστε για κύριοι και επιφανείς —δεν πρόκειται, όμως, για ένα τέχνασμα
που αποσκοπεί να επιστήσει την προσοχή στην εντυπωσιακή εμφάνισή σας; Για ποιον το
κάνετε αυτό; Σε τι σας ωφελούν οι γυναίκες; Δεν είναι η πηγή της αμαρτίας σας; Έχω πει
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πολλά λόγια σ’ εσάς, άντρες και γυναίκες, όμως εσείς δεν έχετε συμμορφωθεί παρά σε λίγα.
Έχετε πρόβλημα ακοής, η όρασή σας έχει ατονήσει και η καρδιά σας είναι σκληρή, σε σημείο
που δεν υπάρχει τίποτα στο σώμα σας παρά λαγνεία —τόση που παγιδεύεστε μέσα σ’ αυτήν
και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Ποιος θέλει να έρθει κοντά σε εσάς, τα σκουλήκια που
σέρνονται στη βρομιά και στις ακαθαρσίες; Μην ξεχνάτε ότι δεν είστε τίποτα περισσότερο
από εκείνους που έχω ανασύρει από την κοπριά και ότι δεν κατείχατε αρχικά κανονική
ανθρώπινη φύση. Αυτό που ζητώ από εσάς είναι η κανονική ανθρώπινη φύση που δεν
κατείχατε αρχικά· δεν σας ζητώ να επιδεικνύετε τη λαγνεία σας ούτε να αφήνετε αχαλίνωτη
τη σάπια σάρκα σας, η οποία έχει εκπαιδευτεί από τον διάβολο επί τόσο πολλά χρόνια. Όταν
ντύνεστε έτσι, δεν φοβάστε ότι θα πέσετε πιο βαθιά στην παγίδα; Δεν γνωρίζετε ότι ήσασταν
αρχικά αμαρτωλοί; Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι γεμάτο λαγνεία, σε τέτοιο βαθμό που
τρέχει από τα μπατζάκια σας και αποκαλύπτει τις καταστάσεις σας ως αφόρητα άσχημους,
σιχαμένους δαίμονες; Δεν αληθεύει πως το γνωρίζετε αυτό πιο ξεκάθαρα από οποιονδήποτε;
Η καρδιά σας, τα μάτια σας, τα χείλη σας, δεν έχουν όλα ατιμαστεί από σιχαμένους δαίμονες;
Δεν είναι σιχαμένα όλα αυτά τα σημεία σας; Νομίζεις ότι εφόσον δεν ενεργείς είσαι
αγιότατος; Νομίζεις ότι το όμορφο ντύσιμο μπορεί να καλύψει την πρόστυχη ψυχή σας; Δεν
πρόκειται να γίνει αυτό! Σας συμβουλεύω να είστε πιο ρεαλιστές: Μην είστε δόλιοι και
ψεύτικοι, και μην επιδεικνύετε τον εαυτό σας. Επιδεικνύετε τη λαγνεία σας ο ένας στον
άλλον, αλλά το μόνο που θα λάβετε ως αντάλλαγμα είναι αιώνιος πόνος και ανελέητη
συμμόρφωση! Τι ανάγκη έχετε να κάνετε τα γλυκά μάτια ο ένας στον άλλον και να μπλέκεστε
σε ειδύλλια; Αυτό είναι το μέτρο της ακεραιότητάς σας και η έκταση της εντιμότητάς σας;
Απεχθάνομαι όσους από εσάς επιδίδονται σε κακή ιατρική και μαγεία· απεχθάνομαι τους
νεαρούς άντρες και τις νεαρές γυναίκες ανάμεσά σας που αγαπούν τη σάρκα τους. Καλά θα
κάνατε να συγκρατήσετε τον εαυτό σας, γιατί τώρα απαιτείται να έχετε κανονική ανθρώπινη
φύση και δεν επιτρέπεται να επιδεικνύετε τη λαγνεία σας —κι όμως εσείς εκμεταλλεύεστε
κάθε ευκαιρία, διότι η σάρκα σας είναι υπερβολικά πλούσια και η λαγνεία σας υπερβολικά
μεγάλη!
Εκ πρώτης όψεως, η ζωή της ανθρώπινης φύσης σου έχει κανονιστεί πολύ καλά, αλλά
όταν σου ζητείται να μιλήσεις για τη γνώση σου σχετικά με τη ζωή, δεν έχεις τίποτα να πεις·
και αυτό σε καθιστά πάμφτωχο. Πρέπει να εξοπλιστείς με την αλήθεια! Η ζωή της
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ανθρώπινης φύσης σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, και το ίδιο πρέπει να αλλάξει και η
ζωή μέσα σου· άλλαξε τις σκέψεις σου, μεταμόρφωσε τις απόψεις σου σχετικά με την πίστη
στον Θεό, άλλαξε τις γνώσεις και το σκεπτικό μέσα σου και άλλαξε τη γνώση για τον Θεό που
υφίσταται στις αντιλήψεις σου. Μέσα από την αντιμετώπιση που δέχεσαι, μέσα από τις
αποκαλύψεις και τη θρέψη, άλλαξε, σταδιακά, τη γνώση του εαυτού σου, της ανθρώπινης
ζωής και της πίστης στον Θεό· φρόντισε ώστε η κατανόησή σου να μπορεί να είναι αγνή. Με
αυτόν τον τρόπο, αλλάζουν οι σκέψεις του ανθρώπου, αλλάζει ο τρόπος που βλέπει τα
πράγματα, όπως και αλλάζει η πνευματική του στάση. Μόνο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί
αλλαγή στη διάθεση της ζωής. Δεν σου ζητείται να περνάς κάθε ώρα της ημέρας διαβάζοντας
τα λόγια του Θεού ή πλένοντας ρούχα και καθαρίζοντας. Μια ζωή κανονικής ανθρώπινης
φύσης πρέπει να είναι φυσικά, αν μη τι άλλο, υποφερτή. Επιπλέον, όταν χειρίζεσαι εξωτερικά
ζητήματα, πρέπει να εξακολουθείς να χρησιμοποιείς κάποια ενόραση και λογική· το
σημαντικότερο, όμως, είναι να είσαι εξοπλισμένος με την αλήθεια της ζωής. Όταν εξοπλίζεσαι
για τη ζωή, πρέπει να επικεντρώνεσαι στη βρώση και την πόση των λόγων του Θεού, πρέπει
να είσαι σε θέση να μιλάς σχετικά με τη γνώση για τον Θεό, σχετικά με τις απόψεις σου για
την ανθρώπινη ζωή και, ιδίως, σχετικά με τις γνώσεις σου αναφορικά με το έργο που επιτελεί
ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Εφόσον επιδιώκεις τη ζωή, πρέπει να είσαι εξοπλισμένος με
αυτά τα στοιχεία. Όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, πρέπει να τα συγκρίνεις με την
πραγματικότητα της δικής σου κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ανακαλύψεις τα
ελαττώματά σου κατά τη διάρκεια της πραγματικής σου εμπειρίας, πρέπει να έχεις την
ικανότητα να βρεις ένα μονοπάτι άσκησης, καθώς και να γυρίσεις την πλάτη στα λανθασμένα
κίνητρα και τις εσφαλμένες αντιλήψεις σου. Αν αγωνίζεσαι διαρκώς γι’ αυτά τα πράγματα και
προσπαθείς ολόκαρδα να τα επιτύχεις, τότε θα έχεις ένα μονοπάτι να ακολουθήσεις, δεν θα
νιώθεις κενός, κι έτσι θα μπορείς να διατηρείς μια κανονική κατάσταση. Μόνο τότε θα είσαι
κάποιος που φέρει φορτίο στη δική του ζωή, κάποιος που έχει πίστη. Γιατί κάποιοι άνθρωποι,
αφότου διαβάσουν τα λόγια του Θεού, δεν μπορούν να τα κάνουν πράξη; Δεν οφείλεται στο
γεγονός ότι δεν μπορούν να συλλάβουν τα πιο σημαντικά πράγματα; Δεν οφείλεται στο
γεγονός ότι δεν παίρνουν στα σοβαρά τη ζωή; Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να
συλλάβουν τα σημαντικά πράγματα και δεν έχουν μονοπάτι άσκησης είναι ότι, όταν
διαβάζουν τα λόγια του Θεού, δεν μπορούν να τα σχετίσουν με τις δικές τους καταστάσεις,
ούτε μπορούν να είναι κύριοι των καταστάσεών τους. Κάποιοι λένε: «Διαβάζω τα λόγια του
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Θεού, έχω σχετίσει με αυτά την κατάστασή μου και γνωρίζω ότι είμαι διεφθαρμένος και
χαμηλού επιπέδου, όμως αδυνατώ να ικανοποιήσω το θέλημα του Θεού». Έχεις δει μονάχα
την επιφάνεια· υπάρχουν πολλά πραγματικά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζεις: πώς να
αφήσεις κατά μέρος τις απολαύσεις της σάρκας, πώς να παραμερίσεις την αυταρέσκεια, πώς
να αλλάξεις τον εαυτό σου, πώς να εισέλθεις σ’ αυτά τα πράγματα, πώς να βελτιώσεις το
επίπεδό σου και από ποια πτυχή να ξεκινήσεις. Απλώς αντιλαμβάνεσαι λίγα πράγματα
επιφανειακά, και το μόνο που γνωρίζεις είναι ότι είσαι πράγματι πολύ διεφθαρμένος. Όταν
συναντάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, μιλάς για το πόσο διεφθαρμένος είσαι, και
φαίνεται ότι γνωρίζεις τον εαυτό σου και ότι φέρεις μεγάλο φορτίο για τη ζωή σου. Στην
πραγματικότητα, η διεφθαρμένη διάθεσή σου δεν έχει αλλάξει, πράγμα που αποδεικνύει ότι
δεν έχεις βρει το μονοπάτι της άσκησης. Αν είσαι επικεφαλής μιας εκκλησίας, πρέπει να είσαι
σε θέση να αντιλαμβάνεσαι τις καταστάσεις των αδελφών, καθώς και να τις επισημαίνεις. Θα
ωφελήσει αν πεις μονάχα: «Είστε ανυπάκουοι και οπισθοδρομικοί!»; Όχι, πρέπει να μιλήσεις
συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η ανυπακοή και η οπισθοδρομικότητά
τους. Πρέπει να μιλήσεις για τις ανυπάκουες καταστάσεις τους, τις ανυπάκουες
συμπεριφορές τους και τις σατανικές διαθέσεις τους, και πρέπει να μιλήσεις γι’ αυτά τα
πράγματα με τρόπο που θα τους πείσει απόλυτα για την αλήθεια στα λόγια σου.
Χρησιμοποίησε γεγονότα και παραδείγματα για να επιχειρηματολογήσεις, πες τους πώς
ακριβώς μπορούν να απαλλαγούν από την επαναστατική συμπεριφορά και υπέδειξε το
μονοπάτι της άσκησης —αυτός είναι ο τρόπος να πείσεις τους ανθρώπους. Μόνο εκείνοι που
ενεργούν έτσι είναι ικανοί να ηγούνται των άλλων· μόνο εκείνοι κατέχουν την
πραγματικότητα της αλήθειας.
Σας έχουν, πλέον, δοθεί πολλές αλήθειες μέσω της συναναστροφής, κι εσύ πρέπει να τις
αποτιμήσεις. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να συμπεράνεις πόσες αλήθειες υπάρχουν στα
πάντα. Μόλις μάθεις και μπορείς ο ίδιος να διακρίνεις μεταξύ των διαφόρων πτυχών της
κανονικής ανθρώπινης φύσης που θα πρέπει να κατέχει κάποιος, των κύριων πτυχών των
αλλαγών στη διάθεση της ζωής κάποιου, της εμβάθυνσης των οραμάτων και των εσφαλμένων
μέσων γνώσης και εμπειρίας που έχουν χρησιμοποιήσει οι άνθρωποι ανά τους αιώνες, τότε
μόνο θα βρίσκεσαι στη σωστή τροχιά. Οι θρησκευόμενοι λατρεύουν τη Βίβλο σαν να είναι
Θεός· πιο συγκεκριμένα, εκλαμβάνουν τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης σαν να
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είναι τα τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα του Ιησού, και μιλούν για την Τριάδα του Πατρός,
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά είναι άκρως παράλογα και δεν πρέπει να
ξεγελούν κανέναν σας· επιπλέον, πρέπει να έχετε γνώση της ουσίας της ενσάρκωσης του
Θεού και του έργου των εσχάτων ημερών. Υπάρχουν, επίσης, κι εκείνες οι παλιές μέθοδοι
άσκησης, εκείνες οι πλάνες και παρεκκλίσεις που αφορούν την άσκηση —το να ζεις μέσα στο
πνεύμα, να γεμίζεις με το Άγιο Πνεύμα, να αποδέχεσαι οτιδήποτε προκύπτει, να υποτάσσεσαι
στην εξουσία —τις οποίες πρέπει να γνωρίζεις. Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς ασκούνταν οι
άνθρωποι στο παρελθόν και πώς πρέπει να ασκούνται σήμερα. Όσον αφορά το πώς θα πρέπει
να συνεργάζονται οι επικεφαλής και οι εργάτες στις εκκλησίες, πώς να αφήνει κανείς κατά
μέρος την αυταρέσκεια και το πατρονάρισμα, πώς θα πρέπει οι αδελφοί και οι αδελφές να
ζουν πλάι ο ένας στον άλλο, πώς να οικοδομεί κανείς κανονικές σχέσεις με τους άλλους και με
τον Θεό, πώς να πετυχαίνει κανείς κανονικότητα στην ανθρώπινη ζωή, τι θα πρέπει να
κατέχουν οι άνθρωποι στην πνευματική τους ζωή, πώς θα πρέπει να τρώνε και να πίνουν τα
λόγια του Θεού, ποια λόγια του Θεού σχετίζονται με τη γνώση, ποια αφορούν οράματα και
ποια αφορούν το μονοπάτι της άσκησης —δεν έχουν ειπωθεί όλα αυτά; Αυτά τα λόγια είναι
ανοιχτά σε εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια, και κανένας δεν απολαμβάνει προνομιακή
μεταχείριση. Σήμερα, θα πρέπει να καλλιεργείτε την ικανότητα να ζείτε ανεξάρτητοι και να
μη στηρίζεστε σε μια νοοτροπία εξάρτησης. Στο μέλλον, όταν δεν θα υπάρχει κανένας να σας
καθοδηγήσει, εσύ θα θυμηθείς αυτά τα λόγια Μου. Σε καιρούς δεινών, όταν δεν είναι δυνατόν
να ακολουθείς τον εκκλησιαστικό βίο, όταν οι αδελφοί και οι αδελφές δεν μπορούν να
συναντηθούν μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς ζουν μόνοι τους και,
στην καλύτερη περίπτωση, μπορούν να επικοινωνούν μόνο με τους ανθρώπους στην περιοχή
τους, σε τέτοιους καιρούς, λόγω του τωρινού αναστήματός σας, απλώς δεν μπορείτε να
παραμείνετε σταθεροί. Εν μέσω δεινών, πολλοί δυσκολεύονται να παραμείνουν σταθεροί.
Μόνο εκείνοι που γνωρίζουν την οδό της ζωής και είναι εξοπλισμένοι με αρκετή αλήθεια,
είναι σε θέση να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο και να επιτύχουν, σταδιακά, τον
εξαγνισμό και τη μεταμόρφωση. Η υποβολή σε δεινά δεν είναι διόλου εύκολο πράγμα· αν
νομίζεις ότι θα τα ξεπεράσεις μέσα σε λίγες μόνο μέρες, τότε αυτό καταδεικνύει πόσο απλοϊκό
είναι το σκεπτικό σου! Νομίζεις πως κατανοώντας πολλά δόγματα θα είσαι σε θέση να
παραμείνεις σταθερός, αλλά αυτό δεν ισχύει! Αν δεν αναγνωρίζεις τα ουσιώδη πράγματα
μέσα στα λόγια του Θεού, αν δεν μπορείς να αντιληφθείς τα καίριας σημασίας
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χαρακτηριστικά της αλήθειας και δεν έχεις μονοπάτι άσκησης, τότε, όταν έρθει η ώρα και σου
συμβεί κάτι, θα περιέλθεις σε σύγχυση. Δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς στον πειρασμό του
Σατανά ούτε να αντέξεις την έναρξη του εξευγενισμού. Αν δεν υπάρχει καθόλου αλήθεια μέσα
σου και στερείσαι οράματος, τότε, όταν έρθει η ώρα, δεν θα μπορείς να αποφύγεις την
κατάρρευση. Θα χάσεις κάθε ελπίδα και θα πεις: «Τι να κάνουμε, αν είναι να πεθάνω ούτως ή
άλλως, ας λαμβάνω παίδευση μέχρι τέλους! Είτε πρόκειται να παιδευτώ είτε να πάω στη
λίμνη της φωτιάς, ας είναι —θα δεχθώ τα πράγματα όπως έρθουν!» Έτσι ήταν και κατά τον
καιρό των παρόχων υπηρεσιών: Κάποιοι άνθρωποι πίστευαν πως, ό,τι κι αν γινόταν, εκείνοι
ήταν πάροχοι υπηρεσιών, κι έτσι δεν επιδίωκαν πια τη ζωή. Κάπνιζαν, έπιναν, ικανοποιούσαν
τη σάρκα τους κι έκαναν ό,τι ήθελαν. Κάποιοι απλώς επέστρεψαν στα εγκόσμια για να
εργαστούν. Έτσι είναι κι ένα αφιλόξενο περιβάλλον· αν δεν μπορείς να το υπερνικήσεις, μόλις
χαλαρώσεις έστω και λίγο τον έλεγχο στον εαυτό σου, θα εγκαταλείψεις κάθε ελπίδα. Αν δεν
μπορέσεις να υπερνικήσεις την επιρροή του Σατανά, προτού το καταλάβεις θα πιαστείς
αιχμάλωτος του Σατανά και, για άλλη μια φορά, θα παραδοθείς στην καταστροφή. Έτσι,
πρέπει σήμερα να εξοπλιστείς με την αλήθεια· πρέπει να μπορείς να ζεις ανεξάρτητος· και
όταν διαβάζεις τα λόγια του Θεού, πρέπει να μπορείς να αναζητάς ένα μονοπάτι άσκησης. Αν
δεν υπήρχαν επικεφαλής ή εργάτες να σε ποτίζουν και να σε ποιμαίνουν, εσύ θα έπρεπε και
πάλι να είσαι σε θέση να βρεις ένα μονοπάτι να ακολουθήσεις, να εντοπίσεις τα ελαττώματά
σου, να βρεις τις αλήθειες με τις οποίες θα πρέπει να εξοπλιστείς και τις οποίες θα πρέπει να
κάνεις πράξη. Θα μπορούσε ο Θεός να συνοδεύει διαρκώς τον άνθρωπο κατόπιν της έλευσής
Του στη γη; Στις αντιλήψεις τους, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν το εξής: «Θεέ μου, αν δεν μας
κατεργαστείς ως ένα ορισμένο σημείο, τότε το έργο Σου δεν θα μπορεί να θεωρηθεί
ολοκληρωμένο, επειδή ο Σατανάς Σε κατηγορεί». Σου λέω ότι όταν σταματήσω να εκφέρω τον
λόγο Μου, τότε το έργο Μου θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Όταν δεν θα έχω τίποτε άλλο
να πω, τότε το έργο Μου θα είναι ολοκληρωμένο. Το τέλος του έργου Μου θα αποτελεί
απόδειξη της ήττας του Σατανά και, ως εκ τούτου, θα μπορεί να ειπωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία, χωρίς καμία κατηγορία από τον Σατανά. Αν, όμως, εξακολουθεί να μην έχει
συντελεστεί καμία αλλαγή μέσα σας όταν τελειώσει το έργο Μου, τότε οι άνθρωποι σαν εσάς
είναι πέραν πάσης σωτηρίας και θα εξοντωθούν. Δεν θα κάνω περισσότερο έργο από αυτό
που χρειάζεται. Δεν θα συνεχίσω το έργο Μου στη γη μέχρι να κατακτηθείτε έως έναν
ορισμένο βαθμό, και μέχρι να έχετε όλοι μια σαφή γνώση κάθε πτυχής της αλήθειας και
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βελτιωθεί το επίπεδό σας και γίνετε μάρτυρες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αυτό θα
ήταν αδύνατον! Σήμερα, το έργο που κάνω μέσα σας αποσκοπεί να σας οδηγήσει σε μια ζωή
κανονικής ανθρώπινης φύσης· πρόκειται για το έργο της αναγγελίας μιας νέας εποχής και της
καθοδήγησης της ανθρωπότητας στη ζωή της νέας εποχής. Το έργο αυτό επιτελείται βήμαβήμα και αναπτύσσεται απευθείας ανάμεσά σας: Σας διδάσκω πρόσωπο με πρόσωπο· σας
παίρνω από το χέρι· σας λέω ό,τι δεν καταλαβαίνετε, σας δίνω οτιδήποτε σας λείπει. Μπορεί
να ειπωθεί ότι, για εσάς, όλο αυτό το έργο αποτελεί την παροχή για τη ζωή σας, και σας
καθοδηγεί, επίσης, σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης· αποσκοπεί συγκεκριμένα να
παρέχει θρέψη για τη ζωή αυτής της ομάδας ανθρώπων κατά τις έσχατες ημέρες. Για Μένα,
όλο αυτό το έργο αποσκοπεί να θέσει τέλος στην παλαιά εποχή και να εισαγάγει μια νέα.
Όσον αφορά τον Σατανά, Εγώ ενσαρκώθηκα ακριβώς με στόχο να τον νικήσω. Το έργο που
επιτελώ τώρα ανάμεσά σας είναι η θρέψη σας για σήμερα και η έγκαιρη σωτηρία σας, όμως,
κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων σύντομων ετών, θα σας πω όλες τις αλήθειες, ολόκληρη
την οδό της ζωής, ακόμα και το έργο του μέλλοντος· αυτά θα αρκούν για να σας δώσουν τη
δυνατότητα να βιώνετε τα πράγματα κανονικά στο μέλλον. Το σύνολο των λόγων Μου και
μόνο είναι αυτό που σας έχω εμπιστευτεί. Δεν έχω καμία άλλη προτροπή. Σήμερα, όλα τα
λόγια που σας λέω είναι η μόνη Μου προτροπή προς εσάς, επειδή σήμερα δεν έχετε καμία
εμπειρία από πολλά από τα λόγια που εκφέρω και δεν κατανοείτε το εσωτερικό νόημά τους.
Μια μέρα, οι εμπειρίες σας θα αποφέρουν καρπούς, ακριβώς όπως έχω αναφέρει σήμερα.
Αυτά τα λόγια είναι τα σημερινά οράματά σας, και σε αυτά θα βασίζεστε στο μέλλον·
αποτελούν θρέψη για τη ζωή σήμερα και μια προτροπή για το μέλλον, και καμία προτροπή
δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αυτό συμβαίνει επειδή το χρονικό διάστημα που έχω για
να εργαστώ στη γη δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το χρονικό διάστημα που έχετε εσείς για να
βιώσετε τα λόγια Μου. Εγώ ολοκληρώνω απλώς το έργο Μου, ενώ εσείς επιδιώκετε τη ζωή —
μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ταξίδι στη ζωή. Μόνο αφότου βιώσετε πολλά
πράγματα θα είστε σε θέση να κερδίσετε πλήρως την οδό της ζωής· μόνο τότε θα είστε σε
θέση να διακρίνετε το βαθύτερο νόημα των λόγων που εκφέρω σήμερα. Όταν θα κρατάτε τα
λόγια Μου στα χέρια σας, όταν ο καθένας από εσάς θα έχει λάβει όλες τις αποστολές Μου,
μόλις σας έχω αναθέσει όλα αυτά που οφείλω να σας αναθέσω και όταν το έργο των λόγων θα
έχει φτάσει στο τέλος του, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο θα είναι το αποτέλεσμα που έχει
επιτευχθεί, θα έχει τότε επιτευχθεί και η υλοποίηση του θελήματος του Θεού. Δεν είναι όπως
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το φαντάζεσαι, ότι πρέπει να αλλάξεις ως έναν βαθμό. Ο Θεός δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις
αντιλήψεις σου.
Οι άνθρωποι δεν επιτυγχάνουν ανάπτυξη στη ζωή τους μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ακόμη
κι αν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού καθημερινά, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να βιώσουν
μια περίοδο ανάπτυξης στη ζωή τους. Αυτή είναι μια απαραίτητη διαδικασία. Δεδομένου του
σημερινού επιπέδου των ανθρώπων, τι μπορούν να επιτύχουν; Ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με
τις ανάγκες των ανθρώπων, θέτει κατάλληλες απαιτήσεις με βάση το έμφυτο επίπεδό τους. Ας
υποθέσουμε ότι αυτό το έργο πραγματοποιούνταν σε μια ομάδα ανθρώπων υψηλού επιπέδου:
Τα λόγια που θα εκφέρονταν θα ήταν ανώτερα από αυτά που εκφέρονται σ’ εσάς, τα οράματα
θα ήταν ανώτερα και οι αλήθειες θα ήταν πολύ ανώτερες. Κάποια λόγια θα έπρεπε να είναι
πιο αυστηρά, πιο ικανά να παρέχουν τα απαραίτητα για τις ζωές των ανθρώπων, πιο ικανά να
αποκαλύπτουν μυστήρια. Όταν θα μιλούσε ο Θεός σε τέτοιους ανθρώπους, θα παρείχε
πράγματα σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι απαιτήσεις που τίθενται σήμερα σ’ εσάς μπορούν
να χαρακτηριστούν ως οι πιο αυστηρές· αν το έργο αυτό πραγματοποιούνταν σε ανθρώπους
ανωτέρου επιπέδου, τότε οι απαιτήσεις θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Όλο το έργο του Θεού
επιτελείται σύμφωνα με το έμφυτο επίπεδο των ανθρώπων. Ο βαθμός στον οποίο έχουν
αλλάξει και κατακτηθεί σήμερα οι άνθρωποι είναι ο μέγιστος δυνατός· μη χρησιμοποιείτε τις
αντιλήψεις σας για να μετρήσετε το πόσο αποτελεσματικό έχει υπάρξει αυτό το στάδιο του
έργου. Θα πρέπει να γνωρίζετε με σαφήνεια τι κατέχετε εγγενώς και δεν θα πρέπει να έχετε
πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Αρχικά, κανένας από εσάς δεν επιδίωκε τη ζωή·
απεναντίας, ήσασταν ζητιάνοι που περιπλανιούνταν στους δρόμους. Θα ήταν αδύνατον ο
Θεός να σας κατεργαστεί στον βαθμό που εσύ φαντάζεσαι, να σας έχει όλους να προσπέφτετε
στο έδαφος, ολότελα πεπεισμένοι, σαν να έχετε δει κάποιο σπουδαίο όραμα! Είναι αδύνατον
επειδή ο άνθρωπος που δεν έχει δει τα θαύματα του Θεού, δεν μπορεί να πιστέψει πλήρως
όλα όσα λέω. Ακόμη κι αν εξετάζατε ενδελεχώς τα λόγια Μου, και πάλι δεν θα τα πιστεύατε
εντελώς· αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Εκείνοι που επιδιώκουν την αλήθεια θα βιώσουν
κάποιες αλλαγές, ενώ η πίστη που είχαν κάποτε εκείνοι που δεν επιδιώκουν την αλήθεια, θα
μειωθεί και ίσως, μάλιστα, εξαφανιστεί. Η μεγαλύτερη δυσκολία που προκύπτει μ’ εσάς είναι
ότι δεν μπορείτε να πιστέψετε απόλυτα χωρίς να δείτε τα λόγια του Θεού να εκπληρώνονται,
και δεν συμβιβάζεστε αν δεν δείτε τα θαύματά Του. Ποιος θα μπορούσε να είναι απόλυτα
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αφοσιωμένος στον Θεό χωρίς να έχει δει τέτοια πράγματα; Γι’ αυτό λέω ότι δεν πιστεύετε
στον Θεό, αλλά σε θαύματα. Έχω πλέον μιλήσει ξεκάθαρα για διάφορες πτυχές της αλήθειας·
η καθεμιά τους είναι ολοκληρωμένη και υπάρχει πολύ στενή σύνδεση μεταξύ όλων τους. Τις
έχετε δει, και τώρα πρέπει να τις κάνεις πράξη. Σήμερα σου δείχνω το μονοπάτι, και στο
μέλλον θα πρέπει να το κάνεις ο ίδιος πράξη. Τα λόγια που εκφέρω τώρα θέτουν απαιτήσεις
στους ανθρώπους με βάση τις πραγματικές τους συνθήκες, και εργάζομαι σύμφωνα με τις
ανάγκες τους και με τα όσα έχουν μέσα τους. Ο πρακτικός Θεός έχει έρθει στη γη για να
επιτελέσει πρακτικό έργο, για να εργαστεί σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και
ανάγκες των ανθρώπων. Δεν είναι παράλογος. Όταν ενεργεί ο Θεός, δεν εξαναγκάζει τους
ανθρώπους. Το αν θα παντρευτείς ή όχι, για παράδειγμα, θα πρέπει να βασίζεται στην
πραγματικότητα των δικών σου συνθηκών· η αλήθεια σού έχει ειπωθεί με σαφήνεια, κι Εγώ
δεν σε περιορίζω. Οι οικογένειες ορισμένων ανθρώπων τούς καταπιέζουν έτσι ώστε εκείνοι να
μην μπορούν να πιστέψουν στον Θεό, εκτός κι αν παντρευτούν. Με αυτόν τον τρόπο, ο γάμος
είναι, αντιστρόφως, χρήσιμος γι’ αυτούς. Για άλλους, ο γάμος δεν επιφέρει κανένα όφελος και
τους κοστίζει, μάλιστα, αυτό που είχαν κάποτε. Η δική σου περίπτωση πρέπει να εξαρτάται
από τις πραγματικές συνθήκες σου και από την αποφασιστικότητά σου. Δεν βρίσκομαι εδώ
για να επινοήσω κανόνες και κανονισμούς με τους οποίους να θέσω απαιτήσεις από εσάς.
Πολλοί άνθρωποι φωνάζουν συνεχώς το εξής: «Ο Θεός είναι πρακτικός· το έργο Του
βασίζεται στην πραγματικότητα, καθώς και στην πραγματικότητα των συνθηκών μας».
Γνωρίζεις, όμως, τι το καθιστά στ’ αλήθεια πραγματικό; Αρκετά με τα κενά σου λόγια! Το
έργο του Θεού είναι πραγματικό και βασίζεται στην πραγματικότητα· δεν περιλαμβάνει
κανένα δόγμα, απεναντίας είναι εξ ολοκλήρου απελευθερωμένο, καθώς και ανοιχτό και
ολοφάνερο στο σύνολό του. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες των λίγων αυτών
αρχών; Μπορείς να αναφέρεις τα μέρη του έργου του Θεού που είναι έτσι; Πρέπει να μιλήσεις
λεπτομερέστατα, πρέπει να έχεις πολλά είδη βιωματικών μαρτυριών και πρέπει να
αντιλαμβάνεσαι με μεγάλη σαφήνεια αυτό το χαρακτηριστικό του έργου του Θεού —πρέπει
να το γνωρίζεις, και τότε μόνο θα έχεις τα προσόντα να εκφέρεις αυτά τα λόγια. Θα
μπορούσες να δώσεις απάντηση σε κάποιον που σε ρωτούσε: «Τι έργο έχει κάνει στη γη ο
ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες; Γιατί Τον αποκαλείτε πρακτικό Θεό; Τι
σημαίνει “πρακτικός” εδώ; Μπορείς να μιλήσεις για το πρακτικό έργο Του, γι’ αυτό που
περιλαμβάνει συγκεκριμένα; Ο Ιησούς είναι η ενσάρκωση του Θεού, και ο σημερινός Θεός
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είναι, επίσης, η ενσάρκωση του Θεού —ποιες είναι, λοιπόν, οι διαφορές μεταξύ Τους; Και
ποιες είναι οι ομοιότητες; Τι έργο έχει κάνει ο καθένας Τους;» Όλα αυτά σχετίζονται με την
κατάθεση μαρτυρίας! Μην μπερδεύεσαι σχετικά με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άλλοι που
λένε: «Το έργο του Θεού σήμερα είναι πραγματικό. Δεν αποτελεί ποτέ κάποια επίδειξη
θαυμάτων και τεράτων». Όντως δεν κάνει θαύματα και τέρατα; Είσαι σίγουρος; Γνωρίζεις
ποιο είναι πραγματικά το έργο Μου; Μπορεί κανείς να πει πως Εκείνος δεν κάνει θαύματα
και τέρατα, όμως το έργο που κάνει και τα λόγια που εκφέρει, δεν αποτελούν, στο σύνολό
τους, θαύματα; Μπορεί κανείς να πει πως Εκείνος δεν κάνει θαύματα και τέρατα, όμως αυτό
εξαρτάται από το πώς εξηγείται και από το σε ποιον απευθύνεται. Χωρίς να πηγαίνει στην
εκκλησία, έχει ξεμπροστιάσει τις καταστάσεις των ανθρώπων, και χωρίς να εκτελεί κανένα
άλλο έργο πέρα από το να μιλάει, έχει ωθήσει τους ανθρώπους προς τα εμπρός. Δεν είναι
θαύματα αυτά; Έχει κατακτήσει τους ανθρώπους απλώς και μόνο με λόγια, και οι άνθρωποι
ακολουθούν μετά χαράς, δίχως προοπτικές κι ελπίδες. Δεν είναι κι αυτό ένα θαύμα; Όταν
μιλάει, τα λόγια Του επιφέρουν μια συγκεκριμένη ψυχολογική διάθεση στους ανθρώπους. Αν
δεν νιώθουν χαρούμενοι, τότε νιώθουν μελαγχολικοί· αν δεν υποβάλλονται σε εξευγενισμό,
τότε υποβάλλονται σε παίδευση. Με λίγα μόνο δηκτικά λόγια, Εκείνος επιφέρει την παίδευση
στους ανθρώπους. Δεν είναι υπερφυσικό αυτό; Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο οι
άνθρωποι; Διαβάζεις τη Βίβλο επί χρόνια, όμως δεν έχεις κατανοήσει τίποτα, δεν έχεις
αποκτήσει καμία γνώση· ήσουν ανίκανος να αποστασιοποιηθείς από εκείνους τους
απαρχαιωμένους, παραδοσιακούς τρόπους πίστης. Δεν έχεις τον τρόπο να βγάλεις νόημα από
τη Βίβλο. Εκείνος, ωστόσο, μπορεί να κατανοήσει απόλυτα τη Βίβλο. Αυτό δεν είναι κάτι το
υπερφυσικό; Αν, όταν ερχόταν ο Θεός στη γη, δεν διέθετε τίποτα το υπερφυσικό, θα
μπορούσε να σας κατακτήσει; Χωρίς το εξαιρετικό, θεϊκό έργο Του, ποιος από εσάς θα είχε
πειστεί; Στα μάτια σου, φαίνεται σαν να εργάζεται και να ζει μαζί σας ένας κανονικός
άνθρωπος. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να είναι ένας κανονικός, συνηθισμένος άνθρωπος·
αυτό που βλέπεις είναι ένα προσωπείο της κανονικής ανθρώπινης φύσης· στην
πραγματικότητα, όμως, εργάζεται η θεϊκή φύση. Δεν είναι η κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά
η θεϊκή· ο ίδιος ο Θεός επιτελεί έργο —έργο το οποίο εκτελεί χρησιμοποιώντας την κανονική
ανθρώπινη φύση. Έτσι, το έργο Του είναι τόσο κανονικό όσο και υπερφυσικό. Το έργο που
κάνει Εκείνος δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο· και εφόσον δεν μπορεί να γίνει από
κανονικούς ανθρώπους, γίνεται από ένα εξαιρετικό ον. Ωστόσο, η θεϊκή φύση είναι
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εξαιρετική, όχι η ανθρώπινη φύση· η θεϊκή φύση διαφέρει από την ανθρώπινη φύση. Η
ανθρώπινη φύση ενός ανθρώπου ο οποίος χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα είναι κι αυτή
συνηθισμένη και κανονική, αλλά αυτός είναι ανίκανος να επιτελέσει αυτό το έργο. Εδώ
έγκειται η διαφορά. Μπορεί να πεις: «Ο Θεός δεν είναι ένας υπερφυσικός Θεός· δεν κάνει
τίποτα το υπερφυσικό. Ο Θεός μας λέει λόγια που είναι πρακτικά και αληθινά. Έρχεται στην
εκκλησία για να επιτελέσει πραγματικό και πρακτικό έργο. Κάθε μέρα, μας μιλάει πρόσωπο
με πρόσωπο και μας υποδεικνύει, πρόσωπο με πρόσωπο, τις καταστάσεις μας —ο Θεός μας
είναι αληθινός! Ζει μαζί μας, και τα πάντα σχετικά με Αυτόν είναι απολύτως κανονικά. Η
εμφάνισή Του δεν έχει τίποτα που να Τον διακρίνει ως Θεό. Υπάρχουν, μάλιστα, φορές που
θυμώνει, κι εμείς αντικρίζουμε το μεγαλείο της οργής Του, και κάποιες φορές χαμογελά, και
τότε παρατηρούμε τη χαμογελαστή φυσιογνωμία Του. Είναι ο ίδιος ο Θεός με σχήμα και
μορφή, από σάρκα και οστά, ο οποίος είναι αληθινός και πραγματικός». Όταν γίνεσαι
μάρτυρας με αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για μια ελλιπή μαρτυρία. Σε τι θα ωφελήσει τους
άλλους; Αν δεν μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία για την πραγματική ιστορία και ουσία του
έργου που κάνει ο ίδιος ο Θεός, τότε η «μαρτυρία» σου δεν αξίζει να αποκαλείται έτσι!
Το να γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό αφορά κυρίως το να μιλάς για τη γνώση σου σχετικά
με το έργο του Θεού, για το πώς ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, για το πώς ο Θεός σώζει και
αλλάζει τους ανθρώπους· αφορά το να μιλάς για το πώς καθοδηγεί τους ανθρώπους να
εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατακτηθούν,
να οδηγηθούν στην τελείωση και να σωθούν από Εκείνον. Το να γίνεσαι μάρτυρας σημαίνει
να μιλάς για το έργο Του και για όλα όσα έχεις βιώσει. Μόνο το έργο Του μπορεί να Τον
εκπροσωπεί και μόνο το έργο Του μπορεί να Τον αποκαλύψει δημοσίως στην ολότητά Του. Το
έργο Του γίνεται μάρτυρας για Εκείνον. Το έργο και οι ομιλίες Του αντιπροσωπεύουν άμεσα
το Πνεύμα· το έργο που κάνει Εκείνος επιτελείται από το Πνεύμα, και τα λόγια που λέει
εκφέρονται από το Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα εκφράζονται απλώς μέσα από την ενσάρκωση
του Θεού· στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν εκφράσεις του Πνεύματος. Όλο το έργο
που κάνει Εκείνος και όλα τα λόγια που λέει εκπροσωπούν την ουσία Του. Αν ο Θεός, αφότου
είχε ενσαρκωθεί και είχε έρθει ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν μιλούσε ούτε εργαζόταν, και
μετά σας ζητούσε να γνωρίσετε την πραγματικότητά Του, την κανονικότητά Του και την
παντοδυναμία Του, εσύ θα μπορούσες να το κάνεις; Θα μπορούσες να ξέρεις ποια είναι η
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ουσία του Πνεύματος; Θα μπορούσες να ξέρεις ποια είναι τα γνωρίσματα της σάρκας Του;
Σας ζητάει να γίνετε μάρτυρες για Εκείνον, μόνο επειδή έχετε βιώσει όλα τα στάδια του έργου
Του. Αν δεν είχατε μια τέτοια εμπειρία, τότε Εκείνος δεν θα επέμενε να γίνετε μάρτυρες.
Συνεπώς, όταν γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό, δεν καταθέτεις μαρτυρία μόνο για την
εξωτερική εμφάνιση της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του, αλλά και για το έργο που επιτελεί
Εκείνος και για το μονοπάτι στο οποίο είναι καθοδηγητής· πρέπει να καταθέσεις μαρτυρία
για το πώς έχεις κατακτηθεί από Εκείνον και για τις πτυχές στις οποίες έχεις οδηγηθεί στην
τελείωση. Αυτό είναι το είδος της μαρτυρίας που θα πρέπει να καταθέσεις. Αν όπου κι αν
πηγαίνεις, αναφωνείς: «Ο Θεός μας έχει έρθει για να κάνει έργο, και το έργο Του είναι
πραγματικά πρακτικό! Μας έχει κερδίσει χωρίς υπερφυσικές ενέργειες, χωρίς διόλου
θαύματα και τέρατα!» Οι άλλοι θα ρωτούν: «Τι εννοείς όταν λες ότι δεν κάνει θαύματα και
τέρατα; Πώς είναι δυνατόν να σε έχει κατακτήσει χωρίς να κάνει θαύματα και τέρατα;» Κι
εσύ λες: «Μιλάει και, δίχως καμία επίδειξη θαυμάτων και τεράτων, μας έχει κατακτήσει. Το
έργο Του μας έχει κατακτήσει». Πρόκειται άραγε, εν τέλει, για πραγματική μαρτυρία αν δεν
μπορείς να πεις τίποτα το ουσιώδες και δεν μπορείς να μιλήσεις για συγκεκριμένα πράγματα;
Όταν ο ενσαρκωμένος Θεός κατακτά τους ανθρώπους, τα θεϊκά λόγια Του είναι αυτά που
τους κατακτούν. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να το πετύχει αυτό· είναι κάτι που δεν μπορεί
να επιτύχει κανένας θνητός, ενώ ακόμα κι εκείνοι που έχουν το υψηλότερο επίπεδο ανάμεσα
στους κανονικούς ανθρώπους δεν έχουν αυτήν την ικανότητα, διότι η θεϊκή Του φύση είναι
ανώτερη από κάθε δημιουργημένο ον. Για τους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Ο
Δημιουργός, εξάλλου, είναι ανώτερος από κάθε δημιουργημένο ον. Τα δημιουργημένα όντα
δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τον Δημιουργό. Αν ήσουν ανώτερος από Εκείνον, τότε
Εκείνος δεν θα μπορούσε να σε κατακτήσει, και ο μόνος λόγος που μπορεί να σε κατακτήσει
είναι επειδή είναι ανώτερος από εσένα. Εκείνος που μπορεί να κατακτήσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα είναι ο Δημιουργός, και κανένας άλλος πέραν Εκείνου δεν μπορεί να κάνει
αυτό το έργο. Τα λόγια αυτά είναι «μαρτυρία» —το είδος της μαρτυρίας που θα πρέπει να
καταθέσεις. Έχεις βιώσει, βήμα προς βήμα, την παίδευση, την κρίση, τον εξευγενισμό, τις
δοκιμασίες, τις αναποδιές και τα δεινά, κι έχεις κατακτηθεί· έχεις αφήσει κατά μέρος τις
προοπτικές της σάρκας, τα προσωπικά σου κίνητρα και τα προσωπικά συμφέροντα της
σάρκας. Με άλλα λόγια, τα λόγια του Θεού έχουν κατακτήσει πλήρως την καρδιά σου.
Παρόλο που δεν έχεις αναπτυχθεί στη ζωή σου στον βαθμό που απαιτεί Εκείνος, τα γνωρίζεις
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όλα αυτά τα πράγματα και έχεις πειστεί απόλυτα από αυτά που κάνει. Συνεπώς, αυτό μπορεί
να αποκαλείται μαρτυρία —μια μαρτυρία αληθινή και πραγματική. Το έργο που έχει έρθει να
επιτελέσει ο Θεός, —το έργο της κρίσης και της παίδευσης— αποσκοπεί στην κατάκτηση του
ανθρώπου, όμως Εκείνος ολοκληρώνει, επίσης, το έργο Του, φέρνοντας την εποχή στο τέλος
της και επιτελώντας το έργο της περάτωσης. Οδηγεί ολόκληρη την εποχή στο τέλος της,
σώζοντας όλη την ανθρωπότητα, απελευθερώνοντας την ανθρωπότητα από την αμαρτία μια
για πάντα· αποκτά πλήρως την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος δημιούργησε. Θα πρέπει να
γίνεις μάρτυρας για όλα αυτά. Έχεις βιώσει τόσο πολύ από το έργο του Θεού, το έχεις δει με
τα ίδια σου τα μάτια και το έχεις βιώσει προσωπικά· όταν φτάσεις στο τέλος, δεν πρέπει να
είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον που έχεις επιφορτιστεί. Μα πόσο κρίμα θα ήταν
αυτό! Στο μέλλον, όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μιλάς για τη
γνώση σου, να καταθέτεις μαρτυρία για όλα όσα έχεις κερδίσει στην καρδιά σου και να
καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να πετύχουν τα δημιουργημένα όντα.
Ποια είναι η πραγματική σημασία αυτού του σταδίου του έργου του Θεού; Ποια είναι η
επίδρασή του; Πόσο απ’ αυτό πραγματοποιείται στον άνθρωπο; Τι θα πρέπει να κάνουν οι
άνθρωποι; Όταν θα μπορείτε να μιλάτε με σαφήνεια για όλο το έργο που έχει επιτελέσει ο
ενσαρκωμένος Θεός αφότου ήρθε στη γη, τότε η μαρτυρία σας θα είναι πλήρης. Όταν θα
μπορείς να μιλάς με σαφήνεια για τα πέντε εξής πράγματα: τη σημασία του έργου Του, το
περιεχόμενό του, την ουσία του, τη διάθεση που αντιπροσωπεύει και τις αρχές του, τότε αυτό
θα αποδεικνύει ότι έχεις την ικανότητα να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, ότι κατέχεις
πραγματικά γνώση. Οι απαιτήσεις Μου από εσάς δεν είναι πολύ μεγάλες και μπορούν να τις
επιτύχουν όλοι όσοι προβαίνουν σε αληθινή επιδίωξη. Αν είσαι αποφασισμένος να είσαι ένας
από τους μάρτυρες του Θεού, τότε πρέπει να καταλάβεις τι απεχθάνεται και τι αγαπά ο Θεός.
Έχεις βιώσει πολύ από το έργο Του· μέσα από αυτό το έργο, πρέπει να καταφέρεις να
γνωρίσεις τη διάθεσή Του, να κατανοήσεις το θέλημά Του και τις απαιτήσεις Του από την
ανθρωπότητα, καθώς και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση για να καταθέσεις μαρτυρία γι’
Αυτόν και να εκτελέσεις το καθήκον σου. Μπορείς να πεις απλώς: «Γνωρίζουμε τον Θεό. Η
κρίση και η παίδευσή Του είναι πολύ αυστηρές. Τα λόγια Του είναι πολύ σκληρά· είναι δίκαια
και μεγαλοπρεπή, καθώς και απρόσβλητα από κάθε άνθρωπο». Ωστόσο, παρέχουν, εν τέλει,
τα λόγια αυτά τα απαραίτητα στον άνθρωπο; Ποια επίδραση έχουν στους ανθρώπους;
Γνωρίζεις πραγματικά ότι αυτό το έργο της κρίσης και της παίδευσης είναι το πλέον επωφελές
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για σένα; Η κρίση και η παίδευση του Θεού εκθέτουν την παρακοή και τη διαφθορά σου, έτσι
δεν είναι; Μπορούν να καθάρουν και να αποβάλουν αυτά τα βρόμικα και διεφθαρμένα
στοιχεία από μέσα σου, έτσι δεν είναι; Αν δεν υπήρχε κρίση και παίδευση, τι θα είχες
απογίνει; Αναγνωρίζεις πραγματικά το γεγονός ότι ο Σατανάς σε έχει διαφθείρει στον
υπέρτατο βαθμό; Τη σήμερον ημέρα, θα πρέπει να εξοπλίζεστε με αυτά τα πράγματα και να
τα γνωρίζετε καλά.
Η πίστη στον Θεό τη σήμερον ημέρα δεν είναι η πίστη που μπορεί να φαντάζεστε —πως
αρκεί, δηλαδή, να διαβάζετε τα λόγια του Θεού, να προσεύχεστε, να ψάλλετε, να χορεύετε, να
εκτελείτε το καθήκον σας και να διάγετε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης. Θα μπορούσε
η πίστη να είναι στ’ αλήθεια τόσο απλή; Το βασικό είναι τα αποτελέσματα. Δεν έχει σημασία
το πόσους τρόπους έχεις για να ενεργείς· αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς
ακριβώς μπορείς να πετύχεις τα καλύτερα αποτελέσματα. Ενδεχομένως να μπορείς να κρατάς
τα λόγια του Θεού στα χέρια σου και να αναπτύσσεις κάποια γνώση σου, αλλά όταν τα
αφήνεις στην άκρη, δεν έχεις τίποτα να πεις. Αυτό δείχνει ότι το μόνο για το οποίο είσαι
ικανός είναι να μιλάς για γράμματα και δόγματα, αλλά δεν έχεις τη γνώση της εμπειρίας.
Σήμερα, δεν δικαιολογείται αν αποτύχεις να συλλάβεις αυτό που είναι καίριας σημασίας —
αυτό έχει ζωτική σημασία για την είσοδο στην πραγματικότητα! Ξεκίνα να διαπαιδαγωγείσαι
ως εξής: Πρώτα, διάβασε τα λόγια του Θεού· φτάσε στο σημείο να γνωρίζεις καλά τους
πνευματικούς όρους που εμπεριέχουν· βρες τα σημαντικά οράματα μέσα τους· αναγνώρισε τα
σημεία που αφορούν την άσκηση· συνένωσε όλα αυτά τα στοιχεία, ένα προς ένα· είσελθε σ’
αυτά στην εμπειρία σου. Αυτά είναι τα καίριας σημασίας πράγματα που πρέπει να
αντιληφθείς. Η πιο σημαντική άσκηση όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού είναι η εξής:
Αφότου έχεις διαβάσει ένα κεφάλαιο από τα λόγια του Θεού, πρέπει να μπορείς να εντοπίσεις
τα σημαντικά σημεία που αφορούν τα οράματα και πρέπει, επίσης, να μπορείς να εντοπίσεις
τα σημαντικά σημεία που σχετίζονται με την άσκηση· χρησιμοποίησε ως βάση τα οράματα
και χρησιμοποίησε την άσκηση ως τον οδηγό σου στη ζωή. Σε αυτά υστερείτε ως επί το
πλείστον, και αυτά αποτελούν τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζετε· μέσα στην
καρδιά σας, σπάνια δίνετε σε αυτά οποιαδήποτε προσοχή. Σε γενικές γραμμές, όλοι σας
βρίσκεστε σε μια κατάσταση τεμπελιάς, έλλειψης κινήτρου, απροθυμίας να κάνετε
οποιαδήποτε προσωπική θυσία· ειδάλλως, περιμένετε παθητικά, ενώ ορισμένοι φτάνουν
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ακόμα και στο σημείο να εξανίστανται. Δεν καταλαβαίνουν τους στόχους και τη σημασία του
έργου του Θεού, και είναι δύσκολο γι’ αυτούς να επιδιώξουν την αλήθεια. Αυτού του είδους οι
άνθρωποι απεχθάνονται την αλήθεια και, εν τέλει, θα εξοντωθούν. Κανένας από αυτούς δεν
μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση και κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει. Αν οι άνθρωποι δεν
διαθέτουν έστω και λίγη αποφασιστικότητα με την οποία να μπορούν να αντισταθούν στις
δυνάμεις του Σατανά, τότε είναι πέραν πάσης ελπίδας!
Τώρα, το κατά πόσο αποτελεσματική ήταν ή όχι η επιδίωξή σας υπολογίζεται από τα όσα
κατέχετε επί του παρόντος. Αυτό χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η κατάληξή σας· με
άλλα λόγια, η κατάληξή σας αποκαλύπτεται από τις θυσίες και τα πράγματα που έχετε κάνει.
Η κατάληξή σας θα φανερωθεί από την επιδίωξή σας, από την πίστη σας και από τα όσα έχετε
κάνει. Μεταξύ όλων σας, υπάρχουν πολλοί που είναι ήδη πέραν πάσης σωτηρίας, καθότι
σήμερα είναι η μέρα της αποκάλυψης των καταλήξεων των ανθρώπων, κι Εγώ δεν θα τελώ
υπό σύγχυση στο έργο Μου· δεν θα οδηγήσω στην επόμενη εποχή εκείνους που είναι πέραν
πάσης σωτηρίας. Θα έρθει ο καιρός που θα τελειώσει το έργο Μου. Δεν θα εργαστώ σε εκείνα
τα σιχαμερά, άψυχα πτώματα, τα οποία είναι τελείως αδύνατον να σωθούν· τώρα διανύουμε
τις έσχατες ημέρες της σωτηρίας του ανθρώπου, κι Εγώ δεν θα κάνω ανώφελο έργο. Μην
καταφέρεσαι εναντίον του Ουρανού και της γης —το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Είναι
αναπόφευκτο. Τα πράγματα έχουν φτάσει σ’ αυτό το σημείο και δεν υπάρχει τίποτα που
μπορείς να κάνεις εσύ, ως ανθρώπινο ον, προκειμένου να τα σταματήσεις· δεν μπορείς να
αλλάξεις τα πράγματα όπως επιθυμείς. Χθες δεν πλήρωσες κάποιο τίμημα για την επιδίωξη
της αλήθειας και δεν υπήρξες αφοσιωμένος· σήμερα, που έχει έρθει η ώρα, είσαι πέραν
σωτηρίας· και αύριο, θα εξοντωθείς και δεν θα υπάρχει κανένα περιθώριο σωτηρίας για σένα.
Παρόλο που η καρδιά Μου είναι πράα κι Εγώ καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να σε
σώσω, αν δεν αγωνιστείς εσύ ο ίδιος για λογαριασμό σου και δεν σκέφτεσαι από μόνος σου,
τότε τι σχέση έχει αυτό με Εμένα; Εκείνοι που σκέφτονται μόνο τη σάρκα τους και
απολαμβάνουν τις ανέσεις, εκείνοι που δίνουν την εντύπωση πως πιστεύουν, αλλά δεν
πιστεύουν στ’ αλήθεια, εκείνοι που εμπλέκονται σε κακή ιατρική και μαγεία, εκείνοι που είναι
έκφυλοι, κουρελήδες και ρακένδυτοι, εκείνοι που κλέβουν τις θυσίες για τον Ιεχωβά και τα
υπάρχοντά Του, εκείνοι που αγαπούν τη δωροδοκία, εκείνοι που ονειρεύονται παθητικά να
ανέλθουν στον ουρανό, εκείνοι που είναι αλαζονικοί και επηρμένοι, που πασχίζουν μόνο για
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προσωπική φήμη και πλούτη, εκείνοι που διαδίδουν απρέπειες, εκείνοι που βλασφημούν τον
ίδιο τον Θεό, εκείνοι που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επικρίνουν και να συκοφαντούν
τον ίδιο τον Θεό, εκείνοι που σχηματίζουν κλίκες και επιζητούν την ανεξαρτησία, εκείνοι που
εξυψώνουν τους εαυτούς τους πάνω από τον Θεό, εκείνοι οι επιπόλαιοι άντρες και γυναίκες,
νεαρής, μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι δέσμιοι της ανηθικότητας, εκείνοι οι άντρες
και οι γυναίκες που απολαμβάνουν προσωπική φήμη και πλούτη και επιδιώκουν το
προσωπικό κύρος ανάμεσα σε άλλους, εκείνοι οι αμετανόητοι άνθρωποι που είναι
παγιδευμένοι στην αμαρτία —δεν είναι όλοι τους πέραν πάσης σωτηρίας; Η ανηθικότητα, η
αμαρτία, η κακή ιατρική, η μαγεία, η βωμολοχία και οι απρέπειες είναι όλα ανεξέλεγκτα στις
τάξεις σας, ενώ ποδοπατάτε την αλήθεια και τα λόγια της ζωής, και βεβηλώνετε την ιερή
γλώσσα. Εσείς, οι Εθνικοί, πρησμένοι από τη βρομιά και την ανυπακοή! Ποια θα είναι η
τελική κατάληξή σας; Μα πώς είναι δυνατόν εκείνοι που αγαπούν τη σάρκα, που διαπράττουν
μαγεία της σάρκας και είναι παγιδευμένοι μέσα στην έκφυλη αμαρτία να έχουν το θράσος να
συνεχίζουν να ζουν! Δεν γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι σαν κι εσάς είναι σκουλήκια πέραν
σωτηρίας; Τι σας δίνει το δικαίωμα να απαιτείτε το ένα και το άλλο; Μέχρι σήμερα, δεν έχει
υπάρξει η παραμικρή αλλαγή σ’ εκείνους που δεν αγαπούν την αλήθεια κι αγαπούν μόνο τη
σάρκα. Πώς είναι δυνατόν να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι; Εκείνοι που δεν αγαπούν την οδό
της ζωής, που δεν εξυμνούν τον Θεό και δεν γίνονται μάρτυρες για Εκείνον, που
μηχανορραφούν για χάρη του κύρους τους, που εκθειάζουν τους εαυτούς τους, δεν
εξακολουθούν να είναι ίδιοι, ακόμη και σήμερα; Τι αξία έχει η σωτηρία τους; Το αν μπορείς
να σωθείς δεν εξαρτάται από το πόση αρχαιότητα έχεις ή από το πόσα χρόνια εργάζεσαι,
πόσο μάλλον δε, από το πόσα διαπιστευτήρια έχεις συγκεντρώσει. Αντίθετα, εξαρτάται από
το αν έχει αποδώσει καρπούς η επιδίωξή σου. Οφείλεις να γνωρίζεις ότι εκείνοι που σώζονται
είναι τα «δέντρα» που αποδίδουν καρπούς, όχι τα δέντρα που έχουν μεν πλούσιο φύλλωμα
και άφθονα άνθη, αλλά δεν αποδίδουν καρπούς. Ακόμα κι αν έχεις περάσει πολλά χρόνια
περιπλανώμενος στους δρόμους, τι σημασία έχει; Πού είναι η μαρτυρία σου; Ο σεβασμός σου
για τον Θεό είναι πολύ μικρότερος από την αγάπη που νιώθεις για τον εαυτό σου και από τις
λάγνες επιθυμίες σου —δεν είναι έκφυλος ένας τέτοιος άνθρωπος; Πώς θα μπορούσε να
αποτελέσει δείγμα και πρότυπο για σωτηρία; Η φύση σου είναι αδιόρθωτη, εσύ είσαι
εξαιρετικά ανυπότακτος και πέραν πάσης σωτηρίας! Δεν θα εξοντωθούν αυτού του είδους οι
άνθρωποι; Η ώρα που θα τελειώσει το έργο Μου δεν θα είναι η ώρα της έλευσης της έσχατης
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ημέρας σου; Έχω κάνει τόσο πολύ έργο και σας έχω πει τόσο πολλά λόγια —πόσα από αυτά
έχετε εμπεδώσει πραγματικά; Σε πόσα από αυτά έχετε υπακούσει ποτέ; Όταν τελειώσει το
έργο Μου, θα έρθει ο καιρός που θα σταματήσεις να Μου εναντιώνεσαι και να Μου
αντιτάσσεσαι. Ενόσω εργάζομαι, εσείς ενεργείτε συνεχώς εναντίον Μου· δεν συμμορφώνεστε
ποτέ με τα λόγια Μου. Εγώ κάνω το έργο Μου κι εσύ κάνεις το δικό σου «έργο»,
οικοδομώντας το δικό σου μικρό βασίλειο. Δεν είστε τίποτε άλλο παρά μια αγέλη αλεπούδων
και σκύλων, που κάνει τα πάντα εναντίον Μου! Προσπαθείτε μονίμως να φέρετε στην αγκάλη
σας εκείνους που σας προσφέρουν την αμέριστη αγάπη τους —πού είναι ο σεβασμός σας; Ό,τι
κάνετε είναι δόλιο! Δεν δείχνετε καμία υπακοή και κανένα σεβασμό, και ό,τι κάνετε είναι
δόλιο και βλάσφημο! Είναι δυνατόν να σωθούν τέτοιου είδους άνθρωποι; Οι σεξουαλικά
ανήθικοι και λάγνοι άντρες θέλουν πάντοτε να προσελκύουν εκείνες τις προκλητικές πόρνες
προς δική τους ευχαρίστηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα σώσω τέτοιου είδους σεξουαλικά
ανήθικους δαίμονες. Σιχαμένοι δαίμονες, σας μισώ, και η λαγνεία και η προκλητικότητά σας
θα σας ρίξουν στην κόλαση. Τι έχετε να πείτε προς υπεράσπισή σας; Εσείς, οι σιχαμεροί
δαίμονες και τα μοχθηρά πνεύματα, είστε τόσο απεχθείς! Είστε αηδιαστικοί! Πώς θα
μπορούσαν να σωθούν τέτοια αποβράσματα; Είναι ακόμα δυνατόν να σωθούν εκείνοι που
είναι δέσμιοι της αμαρτίας; Σήμερα, αυτή η αλήθεια, αυτή η οδός και αυτή η ζωή δεν σας
ελκύουν· αντιθέτως, εσείς ελκύεστε από την αμαρτία, το χρήμα, το κύρος, τη φήμη και το
κέρδος, τις απολαύσεις της σάρκας, την ομορφιά των αντρών και τα κάλλη των γυναικών. Με
τι προσόντα θα εισέλθετε στη βασιλεία Μου; Η εικόνα σας είναι σπουδαιότερη ακόμη κι από
εκείνη του Θεού, το κύρος σας είναι ανώτερο ακόμη κι από του Θεού, για να μην αναφερθώ
στην αίγλη σας ανάμεσα στους ανθρώπους —έχετε γίνει ένα είδωλο που λατρεύουν οι
υπόλοιποι. Δεν έχεις γίνει ο αρχάγγελος; Όταν αποκαλυφθεί η κατάληξη των ανθρώπων, το
οποίο θα σημαίνει πως το έργο της σωτηρίας πλησιάζει στο τέλος του, πολλοί ανάμεσά σας θα
είστε πτώματα πέραν πάσης σωτηρίας και θα πρέπει να εξοντωθείτε. Κατά τη διάρκεια του
έργου της σωτηρίας, Εγώ είμαι ευγενικός και καλός με όλους τους ανθρώπους. Όταν
ολοκληρωθεί το έργο, θα αποκαλυφθεί η κατάληξη που θα έχει ο κάθε διαφορετικός τύπος
ανθρώπων, και τότε δεν θα είμαι πλέον ευγενικός και καλός, διότι θα έχει αποκαλυφθεί η
κατάληξη των ανθρώπων, ο καθένας θα έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του και θα
είναι πλέον ανώφελο να συνεχιστεί το έργο της σωτηρίας, καθότι θα έχει παρέλθει η εποχή
της σωτηρίας και, από τη στιγμή που θα παρέλθει, δεν θα επιστρέψει.
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Άσκηση (8)
Εξακολουθείτε να μην κατανοείτε τις διάφορες πτυχές της αλήθειας, και υπάρχουν
ακόμη αρκετά λάθη και αποκλίσεις στην άσκησή σας· σε πολλούς τομείς, ζείτε σύμφωνα με
τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες σας, δίχως να μπορείτε ποτέ να συλλάβετε τις βασικές
αρχές της άσκησης. Συνεπώς, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη να καθοδηγηθούν οι
άνθρωποι ώστε να εισέλθουν στον σωστό δρόμο· για να είναι σε θέση, με άλλα λόγια, να
ελέγχουν την ανθρώπινη και την πνευματική ζωή τους, να κάνουν πράξη και τις δύο πτυχές
και να μην έχουν την ανάγκη να δέχονται συχνά υποστήριξη ή καθοδήγηση. Μόνο τότε θα
κατέχουν αληθινό ανάστημα. Κι ακόμη κι αν δεν υπάρχει κανείς να σε καθοδηγήσει στο
μέλλον, θα είσαι και πάλι σε θέση να βιώσεις πράγματα μόνος σου. Σήμερα, αν κατανοείς
ποιες πτυχές της αλήθειας είναι καίριας σημασίας και ποιες όχι, τότε, στο μέλλον, θα είσαι σε
θέση να εισέλθεις στην πραγματικότητα. Σήμερα, οδηγείστε στο σωστό μονοπάτι, κι αυτό σας
δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσετε πολλές αλήθειες, και στο μέλλον θα είστε σε θέση να
φτάσετε σε μεγαλύτερο βάθος. Μπορεί να ειπωθεί πως αυτό που οι άνθρωποι αναγκάζονται
τώρα να κατανοήσουν είναι η αγνότερη οδός. Σήμερα, οδηγείσαι στον σωστό δρόμο, κι όταν
μια μέρα δεν θα υπάρχει κανείς να σε καθοδηγήσει, θα ασκείσαι και θα προχωράς βαθύτερα
σύμφωνα με αυτό το μονοπάτι, που είναι το αγνότερο όλων. Σήμερα, οι άνθρωποι
αναγκάζονται να κατανοήσουν ποια είδη άσκησης είναι σωστά και ποια είναι αποκλίνοντα.
Αφότου κατανοήσουν αυτά τα πράγματα, στο μέλλον οι εμπειρίες τους θα είναι βαθύτερες.
Σήμερα, οι αντιλήψεις, οι φαντασιοκοπίες και οι αποκλίσεις στην άσκησή σας
αντιστρέφονται, και σας αποκαλύπτεται το μονοπάτι της άσκησης και της εισόδου. Κατόπιν
τούτου, θα τελειώσει αυτό το στάδιο του έργου και θα ξεκινήσετε να βαδίζετε στο μονοπάτι
που οφείλετε να βαδίζετε εσείς οι άνθρωποι. Τότε, το έργο Μου θα τελειώσει, κι από εκείνο το
σημείο κι έπειτα δεν θα Με ξανασυναντήσετε. Σήμερα, το ανάστημά σας εξακολουθεί να είναι
μικρό. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες που απορρέουν από τη φύση και την ουσία του ανθρώπου,
όπως επίσης υπάρχουν κάποια βαθιά ριζωμένα πράγματα που δεν έχουν έλθει ακόμη στην
επιφάνεια. Δεν κατανοείτε τις μικρότερες λεπτομέρειες της φύσης και της ουσίας των
ανθρώπων και εξακολουθείτε να έχετε την ανάγκη να σας τις επισημάνω Εγώ. Διαφορετικά,
δεν θα ήσασταν σε θέση να τις αναγνωρίσετε. Το συγκεκριμένο σημείο κατά το οποίο
εκτίθενται τα πράγματα μέσα στα οστά και το αίμα σας είναι γνωστό ως παίδευση και κρίση.
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Θα ολοκληρώσω το έργο Μου μόνο όταν αυτό έχει διενεργηθεί απόλυτα και πλήρως. Όσο πιο
βαθιά εκτίθεται η διεφθαρμένη ουσία σας, τόσο περισσότερη γνώση θα κατέχετε, κι αυτό θα
έχει βαρύνουσα σημασία στη μελλοντική μαρτυρία και τελείωσή σας. Το έργο Μου θα είναι
ολοκληρωμένο μόνο όταν θα έχει διενεργηθεί απόλυτα το έργο της παίδευσης και της
κρίσεως, κι εσείς θα Με γνωρίζετε από την παίδευση και την κρίση Μου. Όχι μόνο θα
γνωρίζετε τη διάθεση και τη δικαιοσύνη Μου, αλλά, το κυριότερο, θα γνωρίζετε την παίδευση
και την κρίση Μου. Πολλοί ανάμεσά σας έχουν μεγάλες αντιλήψεις για τον νεοφανή
χαρακτήρα και το επίπεδο λεπτομέρειας του έργου Μου. Όπως και να ’χει, οφείλετε να δείτε
ότι το έργο Μου είναι νέο και λεπτομερές, και ότι σας διδάσκω να ασκείστε πρόσωπο με
πρόσωπο, παίρνοντάς σας από το χέρι. Μόνο αυτό είναι επωφελές για την άσκησή σας και για
την ικανότητά σας να μένετε ακλόνητοι στο μέλλον· σε διαφορετική περίπτωση, θα ήσασταν
σαν τα φθινοπωρινά φύλλα: μαραμένα, κιτρινισμένα και ξερά, δίχως καμία απολύτως αξία.
Θα πρέπει να ξέρετε πως γνωρίζω ό,τι υπάρχει στην καρδιά και στο πνεύμα σας· και θα
πρέπει να ξέρετε ότι το έργο που επιτελώ και τα λόγια που λέω χαρακτηρίζονται από μεγάλη
λεπτότητα. Βάσει της διάθεσης και του επιπέδου σας, έτσι οφείλει να σας χειριστεί κανείς.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σαφέστερη η γνώση σας σχετικά με την παίδευση και την
κρίση Μου, κι ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις σήμερα, θα γνωρίζεις αύριο. Κάθε δημιουργημένο ον
θα οδηγηθεί σε πτώση εν μέσω των λόγων της παίδευσης και της κρίσεώς Μου, διότι δεν
ανέχομαι να Μου εναντιώνεται κανείς.
Πρέπει όλοι σας να είστε σε θέση να ρυθμίζετε με λογικό τρόπο τη ζωή σας. Μπορείτε να
οργανώσετε την κάθε μέρα όπως επιθυμείτε· είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι σας ευαρεστεί·
μπορείτε να διαβάσετε τα λόγια του Θεού, να ακούσετε ύμνους ή κηρύγματα, ή να γράψετε
σημειώσεις περί πνευματικής άσκησης· κι αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να γράψετε ύμνους.
Δεν συνιστούν όλα αυτά μια ενδεδειγμένη ζωή; Όλα αυτά είναι πράγματα που θα έπρεπε να
συνθέτουν μια ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ζουν με φυσικό τρόπο· μόνο όταν
έχουν δρέψει καρπούς τόσο στην κανονική ανθρώπινη φύση τους, όσο και στην πνευματική
ζωή τους, μπορεί να θεωρηθεί πως έχουν εισέλθει στην κανονική ζωή. Σήμερα, δεν είναι
μονάχα η ανθρώπινη φύση ο τομέας στον οποίο υστερείς σε γνώση και λογική. Υπάρχουν
επίσης πολλά οράματα που θα πρέπει να είναι γνωστά και με τα οποία θα πρέπει να
εφοδιαστούν οι άνθρωποι, κι όποιο δίδαγμα συναντήσεις, αυτό είναι και το δίδαγμα που θα
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πρέπει να μάθεις· πρέπει να είσαι ικανός να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον. Η βελτίωση του
επιπέδου εκπαίδευσής σου είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε μακροπρόθεσμη βάση
προκειμένου να αποδώσει καρπούς. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα με τα οποία πρέπει να
εφοδιαστείς για την κανονική, ανθρώπινη ζωή και πρέπει επίσης να κατανοήσεις την είσοδό
σου στη ζωή. Σήμερα, έχεις φτάσει στο σημείο να κατανοείς πολλά λόγια του Θεού —
διαβάζοντάς τα πάλι τώρα— τα οποία δεν κατανοούσες τότε, και η καρδιά σου έχει γίνει πιο
ακλόνητη. Είναι κι αυτά, επίσης, αποτελέσματα που έχεις κερδίσει. Οποιαδήποτε ημέρα τρως
και πίνεις τα λόγια του Θεού και υπάρχει κάποια κατανόηση μέσα σου, μπορείς να
επικοινωνήσεις ελεύθερα με τους αδελφούς και τις αδελφές σου. Αυτή δεν είναι η ζωή που
οφείλεις να έχεις; Κάποιες φορές, εγείρονται ορισμένα ερωτήματα ή συλλογίζεσαι ένα θέμα,
κι αυτό σε καθιστά πιο οξυδερκή και σου δίνει περισσότερη ενόραση και σοφία, δίνοντάς σου
τη δυνατότητα να κατανοήσεις κάποιες αλήθειες —δεν πρόκειται γι’ αυτό που εμπεριέχεται
στην πνευματική ζωή για τo οποίo γίνεται λόγος σήμερα; Είναι απαράδεκτο να κάνεις πράξη
μόνο μία πτυχή της πνευματικής ζωής· η βρώση και η πόση των λόγων του Θεού, η προσευχή
και το ψάλσιμο ύμνων συνιστούν όλα τους την πνευματική ζωή, κι όταν έχεις πνευματική ζωή,
πρέπει να έχεις και μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης. Σήμερα, πολλά από αυτά που
λέγονται έχουν σκοπό να προσφέρουν στους ανθρώπους λογική και ενόραση, να τους δώσουν
τη δυνατότητα να έχουν μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης. Τι σημαίνει να έχει κανείς
ενόραση, τι σημαίνει να έχει κανείς κανονικές διαπροσωπικές σχέσεις, πώς θα πρέπει να
αλληλεπιδράς με τους ανθρώπους —θα πρέπει να εφοδιαστείς με αυτά τα πράγματα μέσω της
βρώσης και της πόσης των λόγων του Θεού, κι αυτό που απαιτείται από εσένα είναι
επιτεύξιμο μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Εφοδιάσου με τα πράγματα που θα
έπρεπε να είσαι εφοδιασμένος και μην ξεπερνάς αυτό που είναι σωστό· κάποιοι άνθρωποι
χρησιμοποιούν κάθε είδους λόγια και λεξιλόγιο, και μ’ αυτόν τον τρόπο επιδεικνύουν τις
χάρες τους. Υπάρχουν κι άλλοι που διαβάζουν κάθε λογής βιβλία, ενδίδοντας, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, στις επιθυμίες της σάρκας. Μελετούν και αντιγράφουν, μάλιστα, τις βιογραφίες και τις
ρήσεις

υποτιθέμενων

σπουδαίων

προσώπων

του

κόσμου

και

διαβάζουν

βιβλία

πορνογραφικού περιεχομένου —αυτό είναι ακόμη πιο γελοίο! Οι άνθρωποι αυτού του είδους
δεν γνωρίζουν το μονοπάτι της εισόδου στη ζωή, πόσο μάλλον δε, γνωρίζουν το έργο του Θεού
σήμερα. Δεν ξέρουν καν πώς να περάσουν την κάθε μέρα. Τέτοιο είναι το κενό που υπάρχει
στη ζωή τους! Είναι παντελώς αδαείς αναφορικά με εκείνο στο οποίο θα πρέπει να εισέλθουν.
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Το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν και να επικοινωνούν με άλλους, θαρρείς και το να μιλούν
αποτελεί υποκατάστατο της δικής τους εισόδου. Δεν ντρέπονται; Πρόκειται για ανθρώπους
που δεν γνωρίζουν πώς να ζουν και δεν κατανοούν την ανθρώπινη ζωή· περνούν όλη τη μέρα
χλαπακιάζοντας και κάνοντας ανούσια πράγματα. Τι νόημα έχει να ζει κανείς κατ’ αυτόν τον
τρόπο; Έχω διαπιστώσει ότι πολλοί άνθρωποι, πέρα από το να εργάζονται, να τρώνε και να
ντύνονται, γεμίζουν τον πολύτιμο χρόνο τους με ανούσια πράγματα, είτε αυτά είναι χαβαλές
και χαζολογήματα, κουτσομπολιό ή ύπνος ολημερίς. Είναι αυτή η ζωή ενός αγίου; Είναι αυτή
η ζωή ενός κανονικού ανθρώπου; Θα μπορούσε μια τέτοια ζωή να σε οδηγήσει στην τελείωση,
όταν είναι κατώτερη, υποανάπτυκτη και απερίσκεπτη; Είσαι τόσο πρόθυμος να παραδοθείς
στον Σατανά για το τίποτα; Όταν η ζωή των ανθρώπων είναι εύκολη και δεν υπάρχουν δεινά
στο περιβάλλον τους, εκείνοι είναι ανίκανοι να βιώσουν πράγματα. Σε άνετα περιβάλλοντα,
είναι εύκολο να εκμαυλιστούν οι άνθρωποι· τα δυσμενή περιβάλλοντα, ωστόσο, σε κάνουν να
προσεύχεσαι με μεγαλύτερο αίσθημα του επείγοντος και φροντίζουν να μην τολμάς να
αφήσεις τον Θεό. Όσο πιο εύκολη και ανιαρή είναι η ζωή των ανθρώπων, τόσο περισσότερο
εκείνοι νιώθουν πως είναι μάταιο να ζει κανείς και νιώθουν, μάλιστα, πως θα είναι καλύτερο
να πεθάνουν. Τόσο διεφθαρμένη είναι η σάρκα των ανθρώπων, κι εκείνοι ωφελούνται μόνο
αν εκτεθούν σε δοκιμασία.
Εκείνο το στάδιο του έργου του Ιησού είχε γίνει στην Ιουδαία και τη Γαλιλαία, και οι
Εθνικοί δεν είχαν επίγνωσή του. Το έργο που έκανε Εκείνος ήταν άκρως μυστικό και δεν το
γνώριζε κανένα έθνος πέραν του Ισραήλ. Μόνο όταν ο Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο Του και το
έργο αυτό προκάλεσε σάλο, απέκτησαν επίγνωσή του οι άνθρωποι, και τότε Εκείνος είχε
φύγει. Ο Ιησούς ήλθε για να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου, απέκτησε κάποιους ανθρώπους
και ολοκλήρωσε ένα στάδιο του έργου. Όποιο στάδιο του έργου κι αν επιτελεί ο Θεός,
υπάρχουν πολλοί που Τον ακολουθούν. Εάν διενεργείτο μόνο από τον Θεό τον ίδιο, θα ήταν
ανούσιο· πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να ακολουθούν τον Θεό έως ότου Αυτός
διενεργήσει εκείνο το στάδιο του έργου μέχρι τέλους. Μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο
του ίδιου του Θεού, αρχίζουν οι άνθρωποι να εκτελούν το έργο που τους ανέθεσε ο Θεός και
μόνο τότε αρχίζει να διαδίδεται το έργο του Θεού. Το έργο που κάνει ο Θεός είναι να φέρει
μόνο μια νέα εποχή· το έργο των ανθρώπων είναι να το συνεχίσουν. Συνεπώς, το σημερινό
έργο δεν θα διαρκέσει πολύ· η ζωή Μου με τον άνθρωπο δεν θα συνεχιστεί για πολύ καιρό.
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Ολοκληρώνω μόνο το έργο Μου και φροντίζω να εκτελέσετε το καθήκον που οφείλετε να
εκτελέσετε, ώστε αυτό το έργο κι αυτό το ευαγγέλιο να μπορέσουν να διαδοθούν το
συντομότερο δυνατόν μεταξύ των Εθνικών και των άλλων εθνών· μόνο έτσι μπορείτε να
εκπληρώσετε το καθήκον σας ως άνθρωποι. Η σημερινή εποχή είναι η πολυτιμότερη όλων.
Εάν την αγνοήσεις, είσαι ανόητος· εάν, σε αυτό το περιβάλλον, τρως και πίνεις αυτά τα λόγια
και βιώνεις αυτό το έργο, κι όμως εξακολουθείς να μην έχεις την αποφασιστικότητα να
επιδιώξεις την αλήθεια και δεν έχεις το παραμικρό αίσθημα ευθύνης, τότε ποιο θα είναι το
μέλλον σου; Δεν είναι ένας άνθρωπος σαν του λόγου σου έτοιμος να εξαλειφθεί;

Υπηρετείστε όπως οι Ισραηλίτες
Τη σήμερον ημέρα, πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν σημασία στο τι διδάγματα θα πρέπει να
αντλούν όταν συνεργάζονται με άλλους. Έχω ανακαλύψει ότι πολλοί από εσάς δεν μπορείτε
να αντλήσετε κανένα δίδαγμα ενώ συνεργάζεστε με άλλους· οι περισσότεροι από εσάς
εμμένετε στις δικές σας απόψεις. Όταν εργάζεστε στην εκκλησία, εσύ λες τα δικά σου και
κάποιος άλλος λέει τα δικά του, και ο ένας δεν έχει σχέση με τον άλλο· στην ουσία δεν
συνεργάζεστε καθόλου. Είστε όλοι τόσο απορροφημένοι με το να μεταφέρετε μόνο τις δικές
σας ιδέες ή με το να γνωστοποιείτε τα «φορτία» που κουβαλάτε μέσα σας, χωρίς να κάνετε
την παραμικρή προσπάθεια να αναζητήσετε τη ζωή. Φαίνεται ότι κάνεις το έργο μόνο
μηχανικά, πάντα με την πεποίθηση ότι θα πρέπει να βαδίζεις στο δικό σου μονοπάτι
ανεξάρτητα από τι λένε ή κάνουν οι άλλοι· νομίζεις ότι θα πρέπει να συναναστρέφεσαι άλλους
καθώς το Άγιο Πνεύμα σε καθοδηγεί, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκονται
οι άλλοι. Δεν είστε σε θέση να ανακαλύψετε τα δυνατά σημεία των άλλων και ούτε είστε
ικανοί να εξετάσετε τον εαυτό σας. Ο τρόπος που αποδέχεστε τα πράγματα είναι πραγματικά
αποκλίνων και εσφαλμένος. Μπορεί να πει κανείς ότι ακόμη και τώρα εξακολουθείτε να
επιδεικνύετε μεγάλη αυταρέσκεια, λες κι έχετε υποτροπιάσει σε αυτήν την παλιά ασθένεια.
Δεν επικοινωνείτε μεταξύ σας κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια,
παραδείγματος χάριν, όσον αφορά το είδος του αποτελέσματος που έχετε πετύχει μέσω της
εργασίας σε ορισμένες εκκλησίες, ή όσον αφορά την πρόσφατη εικόνα της εσωτερικής σας
κατάστασης και ούτω καθεξής· απλώς δεν επικοινωνείτε ποτέ για αυτά τα πράγματα. Δεν
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κάνετε επ’ ουδενί πράξη πράγματα, όπως την απόρριψη των αντιλήψεών σας ή την
εγκατάλειψη του εαυτού σας. Το μόνο που έχουν οι επικεφαλής και οι εργάτες στο μυαλό τους
είναι πώς να κρατούν τους αδελφούς και τις αδελφές τους μακριά από την αρνητικότητα και
πώς να τους καθιστούν ικανούς να ακολουθούν ενεργητικά. Εντούτοις, όλοι σας νομίζετε ότι
το να ακολουθεί κανείς ενεργητικά είναι αρκετό από μόνο του, και στην ουσία δεν κατανοείτε
καθόλου τι σημαίνει να έχετε αυτογνωσία και να απαρνείστε τον εαυτό σας, πόσω δε μάλλον
κατανοείτε τι σημαίνει να υπηρετείτε συντονισμένα με άλλους. Σας ενδιαφέρει μόνο να
διαθέτετε οι ίδιοι τη βούληση να ανταποδώσετε στον Θεό την αγάπη Του, να διαθέτετε οι
ίδιοι τη βούληση να βιώσετε το ύφος του Πέτρου. Πέραν αυτών, δεν σκέφτεστε τίποτα άλλο.
Μάλιστα λες ότι, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι, εσύ δεν θα υποταχθείς τυφλά, και ότι
ανεξάρτητα από το πώς είναι οι άλλοι, εσύ ο ίδιος θα αναζητήσεις την τελείωση από τον Θεό
και αυτό θα αρκεί. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι η βούλησή σου σε καμία περίπτωση δεν βρήκε
συγκεκριμένη έκφραση στην πραγματικότητα. Δεν συνιστούν όλα αυτά το είδος της
συμπεριφοράς που εκδηλώνετε σήμερα; Καθένας από εσάς εμμένει στη δική του
διορατικότητα, και όλοι σας επιθυμείτε να τελειωθείτε. Βλέπω ότι εσείς έχετε υπηρετήσει για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχετε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Συγκεκριμένα, στο
μάθημα της αρμονικής συνεργασίας δεν έχετε επιτύχει απολύτως τίποτα! Όταν πηγαίνετε
στις εκκλησίες, εσύ επικοινωνείς με τον δικό σου τρόπο και οι άλλοι επικοινωνούν με τον δικό
τους. Σπάνια υπάρχει αρμονικός συντονισμός, και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τους
ακόλουθους που βρίσκονται πιο κάτω από εσένα. Με άλλα λόγια, σπάνια κατανοεί κάποιος
από εσάς τι σημαίνει να υπηρετεί κανείς τον Θεό ή πώς θα πρέπει να υπηρετεί κανείς τον
Θεό. Τελείτε υπό σύγχυση και αντιμετωπίζετε τα διδάγματα αυτού του είδους ως ασήμαντα
θέματα. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλοί που όχι μόνο αποτυγχάνουν να κάνουν πράξη αυτήν την
πτυχή της αλήθειας, αλλά και οι οποίοι αμαρτάνουν εν γνώσει τους. Ακόμα και όσοι έχουν
υπηρετήσει πολλά χρόνια, καυγαδίζουν και δολοπλοκούν ο ένας εναντίον του άλλου και είναι
ζηλόφθονες και ανταγωνιστικοί· ισχύει το «σώζων εαυτόν σωθήτω», και δεν υπάρχει καμία
συνεργασία μεταξύ τους. Όλα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν άραγε το πραγματικό σας
ανάστημα; Εσείς που υπηρετείτε μαζί σε καθημερινή βάση είστε σαν τους Ισραηλίτες που
υπηρετούσαν άμεσα τον ίδιο τον Θεό στον ναό κάθε μέρα. Πώς γίνεται εσείς, οι άνθρωποι
που υπηρετείτε τον Θεό, να μην έχετε ιδέα πώς να συντονίζεστε ή πώς να υπηρετείτε;
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Στο παρελθόν, οι Ισραηλίτες υπηρετούσαν άμεσα τον Ιεχωβά στον ναό και είχαν την
ταυτότητα των ιερέων. (Βέβαια, δεν ήταν ο καθένας ιερέας· μόνο κάποιοι που υπηρετούσαν
τον Ιεχωβά στον ναό είχαν αυτήν την ταυτότητα.) Φορούσαν τη μίτρα που τους παρείχε ο
Ιεχωβά (δηλαδή έφτιαχναν αυτή τη μίτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ιεχωβά, δεν τους
έδινε ο Ιεχωβά απευθείας τη μίτρα). Φορούσαν, επίσης, ιερατικά άμφια που τους παρείχε ο
Ιεχωβά και Τον υπηρετούσαν άμεσα στον ναό, ανυπόδητοι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν
υπηρετούσαν τον Ιεχωβά επ’ ουδενί με προχειρότητα, ούτε έτρεχαν τριγύρω στα τυφλά·
αντιθέτως, όλα γίνονταν σύμφωνα με τους κανόνες που κανείς από όσους Τον υπηρετούσαν
άμεσα δεν μπορούσε να παραβιάσει. Όλοι έπρεπε να συμμορφώνονται με αυτούς τους
κανόνες· ειδάλλως, θα τους απαγορευόταν η είσοδος στον ναό. Εάν κάποιος από αυτούς
παραβίαζε τους κανόνες του ναού —δηλαδή, εάν κάποιος παράκουε τις εντολές του Ιεχωβά—
τότε αυτός έπρεπε να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους νόμους που είχε εκδώσει Αυτός και
δεν επιτρεπόταν σε κανέναν να εκφράσει την αντίρρησή του ή να υποθάλψει τον παραβάτη.
Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια είχαν υπηρετήσει τον Θεό, όλοι έπρεπε να τηρούν τους
κανόνες. Για τον λόγο αυτόν, τόσο πολλοί ιερείς φορούσαν ιερατικά άμφια και υπηρετούσαν
συνεχώς τον Ιεχωβά κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρόλο που Αυτός
δεν τους είχε δείξει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Περνούσαν μάλιστα και ολόκληρη τη ζωή
τους ενώπιον του βωμού και εντός του ναού. Αυτή ήταν μια εκδήλωση της αφοσίωσης και της
υποταγής τους. Δεν ήταν απορίας άξιο ότι ο Ιεχωβά τούς παρείχε τέτοιες ευλογίες· ακριβώς
λόγω της αφοσίωσής τους έχαιραν εύνοιας και έβλεπαν όλες τις πράξεις του Ιεχωβά. Την
εποχή εκείνη, όταν ο Ιεχωβά εργαζόταν στο Ισραήλ ανάμεσα στον εκλεκτό λαό Του, του έθεσε
πολύ αυστηρές απαιτήσεις. Ήταν όλοι πολύ υπάκουοι και οι νόμοι τούς περιόριζαν· οι νόμοι
αυτοί είχαν στόχο να διαφυλάττουν την ικανότητά τους να σέβονται τον Ιεχωβά. Όλα αυτά
συνιστούσαν τα διοικητικά διατάγματα του Ιεχωβά. Αν κάποιος από αυτούς τους ιερείς δεν
τηρούσε το Σάββατο ή παραβίαζε τις εντολές του Ιεχωβά, και τον ανακάλυπταν οι απλοί
άνθρωποι, τότε τον μετέφεραν αμέσως ενώπιον του βωμού και τον λιθοβολούσαν μέχρι
θανάτου. Αυτά τα πτώματα δεν επιτρεπόταν να τοποθετούνται εντός ή πέριξ του ναού. Ο
Ιεχωβά δεν το επέτρεπε. Όποιος το έκανε, αντιμετωπιζόταν ως κάποιος που πρόσφερε
«κοσμικές θυσίες», και ριχνόταν σε έναν μεγάλο λάκκο και θανατωνόταν. Φυσικά, όλοι αυτοί
οι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους· κανείς τους δεν γλίτωνε. Υπήρχαν μάλιστα και αυτοί που
προσέφεραν «κοσμικό πυρ»· με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που δεν έκαναν θυσίες τις ημέρες
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που είχε ορίσει ο Ιεχωβά καίγονταν στο πυρ Του μαζί με τις προσφορές τους, οι οποίες δεν
επιτρεπόταν να παραμείνουν στον βωμό. Οι απαιτήσεις από τους ιερείς ήταν οι εξής: Δεν
επιτρεπόταν να εισέλθουν στον ναό, ή ακόμα και στον εξωτερικό του περίβολο, χωρίς πρώτα
να πλύνουν τα πόδια τους· δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον ναό αν δεν φορούσαν τα
ιερατικά τους άμφια· δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον ναό αν δεν φορούσαν την ιερατική
μίτρα τους· δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον ναό αν είχαν μιανθεί αγγίζοντας κάποιο
πτώμα· δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον ναό αν άγγιζαν το χέρι κάποιου άδικου ατόμου,
εκτός κι αν έπλεναν πρώτα τα χέρια τους· επιπλέον, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στον ναό
εάν είχαν μιανθεί από τη σωματική επαφή με γυναίκες (για τρεις μήνες, όχι για πάντα), ούτε
τους επιτρεπόταν να δουν το πρόσωπο του Ιεχωβά. Όταν τελείωνε ο χρόνος αυτός —δηλαδή
μόνο μετά την παρέλευση τριών μηνών επιτρεπόταν να ξαναφορέσουν καθαρά ιερατικά
άμφια— έπρεπε στη συνέχεια να υπηρετήσουν στον εξωτερικό περίβολο επί επτά ημέρες πριν
μπορέσουν να εισέλθουν στον ναό για να δουν το πρόσωπο του Ιεχωβά. Επιτρεπόταν να
φορούν οποιαδήποτε ένδυμα των ιερατικών αμφίων μόνο εντός και ποτέ εκτός του ναού,
προκειμένου να αποφευχθεί η μίανση του ναού του Ιεχωβά. Όλοι όσοι ήταν ιερείς έπρεπε να
φέρουν εγκληματίες που είχαν παραβιάσει τους νόμους του Ιεχωβά ενώπιον του βωμού Του,
όπου θανατώνονταν από τον απλό λαό. Ειδάλλως, πυρ θα έπεφτε πάνω στον ιερέα που είχε
δει το έγκλημα. Συνεπώς, ήταν σταθερά πιστοί στον Ιεχωβά, επειδή οι νόμοι Του ήταν τόσο
αυστηροί, και ποτέ δεν τολμούσαν επ’ ουδενί να παραβιάσουν απερίσκεπτα τα διοικητικά Του
διατάγματα. Οι Ισραηλίτες ήταν πιστοί στον Ιεχωβά επειδή είχαν δει τη φλόγα Του και είχαν
δει το χέρι με το οποίο παίδευε τους ανθρώπους, και επίσης επειδή έτρεφαν εξαρχής τέτοιον
σεβασμό γι’ Αυτόν. Επομένως, αυτό που απέκτησαν δεν ήταν μόνο η φλόγα του Ιεχωβά, αλλά
η φροντίδα Του, η προστασία Του και οι ευλογίες Του. Η αφοσίωσή τους σήμαινε ότι
τηρούσαν τα λόγια του Ιεχωβά σε όλες τις πράξεις τους, και κανείς δεν τα παράκουε. Εάν
παρατηρούταν οποιαδήποτε ανυπακοή, οι άλλοι εξακολουθούσαν να εκτελούν τα λόγια του
Ιεχωβά με το να θανατώνουν οποιονδήποτε εναντιωνόταν στον Ιεχωβά, και σε καμία
περίπτωση δεν έκρυβαν το άτομο αυτό από Εκείνον. Όσοι παραβίαζαν το Σάββατο, όσοι
είχαν διαπράξει ακολασίες και όσοι έκλεβαν τις προσφορές προς τον Ιεχωβά τιμωρούνταν με
ιδιαίτερη αυστηρότητα. Όσοι παραβίαζαν το Σάββατο λιθοβολούνταν μέχρι θανάτου από
τους συνανθρώπους τους (τον απλό λαό) ή μαστιγώνονταν μέχρι θανάτου, χωρίς καμία
εξαίρεση. Όσοι διέπρατταν πορνεία —ακόμη και όσοι επιθυμούσαν ελκυστικές γυναίκες ή
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είχαν ακόλαστες σκέψεις όταν έβλεπαν άτιμες γυναίκες ή ποθούσαν νεαρές γυναίκες—
θανατώνονταν όλοι. Αν μια νεαρή γυναίκα που δεν φορούσε κάλυμμα ή πέπλο παρότρυνε
έναν άνδρα να προβεί σε παράνομη συμπεριφορά, η γυναίκα αυτή θανατωνόταν. Αν ο
άνθρωπος που παραβίαζε αυτούς τους νόμους ήταν ιερέας (κάποιος που υπηρετούσε στον
ναό), σταυρωνόταν ή απαγχονιζόταν. Κανείς τέτοιος άνθρωπος δεν επιτρεπόταν να ζήσει και
κανείς τους δεν αποκτούσε την εύνοια του Ιεχωβά. Οι συγγενείς αυτού του ανθρώπου δεν
επιτρεπόταν να προσφέρουν θυσίες στον Ιεχωβά ενώπιον του βωμού για τρία χρόνια μετά τον
θάνατό του, ούτε τους επιτρεπόταν να μοιράζονται τις θυσίες που παρείχε ο Ιεχωβά στον
απλό λαό. Μόνο εφόσον έληγε αυτό το χρονικό διάστημα, μπορούσαν να τοποθετήσουν
βοοειδή ή ερίφια υψηλής ποιότητας πάνω στον βωμό του Ιεχωβά. Εάν είχαν διαπράξει
οποιεσδήποτε άλλες παραβάσεις, έπρεπε να νηστεύουν επί τρεις μέρες ενώπιον του Ιεχωβά,
ικετεύοντας για τη χάρι Του. Λάτρευαν τον Ιεχωβά όχι μόνο επειδή οι νόμοι Του ήταν τόσο
σκληροί και τόσο αυστηροί· το έκαναν ως αποτέλεσμα της χάριτός Του και της αφοσίωσής
τους προς Αυτόν. Ως εκ τούτου, μέχρι σήμερα, έχουν παραμείνει το ίδιο αφοσιωμένοι στην
παροχή υπηρεσιών τους και ποτέ δεν έχουν ανακαλέσει τις ικεσίες τους ενώπιον του Ιεχωβά.
Σήμερα, ο λαός του Ισραήλ εξακολουθεί να λαμβάνει τη φροντίδα και την προστασία Του, και
Αυτός εξακολουθεί να είναι η χάρι μεταξύ τους, να παραμένει πάντοτε μαζί τους. Όλοι
γνωρίζουν πώς θα πρέπει να σέβονται τον Ιεχωβά και πώς θα πρέπει να Τον υπηρετούν, και
όλοι γνωρίζουν πώς πρέπει να ενεργούν για να λάβουν τη φροντίδα και την προστασία Του·
αυτό συμβαίνει γιατί όλοι Τον σέβονται μέσα τους. Το μυστικό της επιτυχίας όλων των
υπηρεσιών τους δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σεβασμός. Λοιπόν, πώς είστε όλοι σας σήμερα;
Έχετε οποιαδήποτε ομοιότητα με τον λαό του Ισραήλ; Πιστεύεις ότι το να υπηρετεί κανείς
στις μέρες μας είναι το ίδιο με το να ακολουθεί την ηγεσία μιας μεγάλης πνευματικής
προσωπικότητας; Εσείς απλώς στερείστε οποιασδήποτε αφοσίωσης και σεβασμού.
Λαμβάνετε σημαντική χάρι, και είστε ίδιοι με τους ισραηλίτες ιερείς, επειδή κι εσείς
υπηρετείτε όλοι τον Θεό άμεσα. Παρόλο που δεν εισέρχεστε στον ναό, αυτά που λαμβάνετε
και βλέπετε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λάμβαναν οι ιερείς που υπηρετούσαν τον
Ιεχωβά στον ναό. Ωστόσο, εσείς επαναστατείτε και αντιστέκεστε πολύ περισσότερες φορές
από ό,τι εκείνοι. Ο σεβασμός σας είναι ελάχιστος, και γι’ αυτό λαμβάνετε ελάχιστη χάρι.
Παρόλο που αφιερώνετε ελάχιστα, έχετε λάβει πολύ περισσότερα από όσα είχαν λάβει ποτέ
οι Ισραηλίτες. Όσον αφορά όλα αυτά, δεν αντιμετωπίζεστε καλοπροαίρετα; Ενώ επιτελείτο το
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έργο στο Ισραήλ, οι άνθρωποι δεν τολμούσαν να κρίνουν τον Ιεχωβά κατά βούληση. Τι
γίνεται με εσάς όμως; Αν δεν ήταν για χάρη του έργου που επιτελώ επί του παρόντος με στόχο
να σας κατακτήσω, πώς θα μπορούσα να ανεχτώ το γεγονός ότι έχετε ντροπιάσει αναίσχυντα
το όνομά Μου; Αν η εποχή στην οποία ζείτε ήταν η Εποχή του Νόμου, τότε με βάση τα λόγια
και τις ενέργειές σας, κανείς σας δεν θα έμενε ζωντανός. Ο σεβασμός σας είναι ελάχιστος!
Διαρκώς Με κατηγορείτε ότι δεν σας παρείχα πολλή χάρι, και ισχυρίζεστε μάλιστα ότι δεν σας
παρέχω αρκετά λόγια ευλογίας και ότι έχω μόνο κατάρες για σας. Δεν γνωρίζετε ότι με τόσο
λίγο σεβασμό για Μένα είναι αδύνατο να αποδεχθείτε τις ευλογίες Μου; Άραγε δεν γνωρίζετε
ότι συνεχώς σας καταριέμαι και σας κρίνω εξαιτίας της θλιβερής κατάστασης της υπηρεσίας
σας; Νιώθετε όλοι σας ότι έχετε αδικηθεί; Πώς μπορώ να παρέχω τις ευλογίες Μου σε μια
ομάδα ανθρώπων που είναι ανυπάκουοι και δεν υποτάσσονται; Πώς μπορώ να παραχωρήσω
τη χάρι Μου απερίσκεπτα σε ανθρώπους που ατιμάζουν το όνομά Μου; Έχετε ήδη τύχει
εξαιρετικής καλοσύνης. Αν οι Ισραηλίτες ήταν τόσο ανυπάκουοι όπως εσείς σήμερα, θα τους
είχα αφανίσει προ πολλού. Ωστόσο, σας συμπεριφέρομαι μόνο με επιείκεια. Δεν είναι αυτό
καλοσύνη; Επιθυμείτε ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες; Ο Ιεχωβά ευλογεί μόνο όσους Τον
σέβονται. Παιδεύει τους ανθρώπους που επαναστατούν εναντίον Του και ποτέ δεν συγχωρεί
κανέναν τους. Δεν έχετε εσείς, οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, που δεν ξέρετε πώς να
υπηρετείτε, περισσότερη ανάγκη από παίδευση και κρίση, ώστε να μπορέσει η καρδιά σας να
μεταστραφεί πλήρως; Δεν είναι μια τέτοια παίδευση και κρίση το καλύτερο είδος ευλογιών να
λάβετε; Δεν είναι αυτά η καλύτερη προστασία για εσάς; Χωρίς αυτές, θα μπορούσε
οποιοσδήποτε από εσάς να είναι σε θέση να υπομείνει τη φλεγόμενη πυρά του Ιεχωβά; Αν
μπορούσατε να υπηρετήσετε πραγματικά με τέτοια αφοσίωση όπως οι Ισραηλίτες, δεν θα
είχατε επίσης τη χάρι ως πιστό σας σύντροφο; Δεν θα είχατε συχνά αγαλλίαση και αρκετή
εύνοια; Γνωρίζετε όλοι σας πώς θα πρέπει να υπηρετείτε;
Αυτό που απαιτείται σήμερα από εσάς —το να συνεργάζεστε αρμονικά— είναι παρόμοιο
με την υπηρεσία που απαιτούσε ο Ιεχωβά από τους Ισραηλίτες: Ειδάλλως, απλώς σταματήστε
να παρέχετε υπηρεσίες. Επειδή είστε άνθρωποι που υπηρετούν τον Θεό άμεσα, πρέπει
τουλάχιστον να είστε ικανοί να αφοσιώνεστε και να υποτάσσεστε στην υπηρεσία σας και
πρέπει, επίσης, να είστε σε θέση να αντλείτε διδάγματα με πρακτικό τρόπο. Ειδικά για όσους
από εσάς εργάζεστε στην εκκλησία, θα τολμούσε κάποιος από τους αδελφούς και τις αδελφές
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κάτω από εσάς να σας αντιμετωπίσει; Θα τολμούσε κανείς να σας πει τα λάθη σας κατά
πρόσωπο; Στέκεστε ψηλά πάνω από όλους τους άλλους· όντως βασιλεύετε ως βασιλείς! Δεν
μελετάτε ούτε εισέρχεστε καν σε τέτοιου είδους πρακτικά διδάγματα, ωστόσο εξακολουθείτε
να μιλάτε για παροχή υπηρεσιών προς τον Θεό! Επί του παρόντος, καλείσαι να καθοδηγήσεις
μια σειρά από εκκλησίες, και όχι μόνο δεν απαρνείσαι τον εαυτό σου, αλλά μάλιστα
προσκολλιέσαι στις δικές σου αντιλήψεις και απόψεις, λέγοντας πράγματα όπως: «Νομίζω ότι
αυτό θα πρέπει να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθώς ο Θεός είπε ότι δεν θα πρέπει να
περιοριζόμαστε από τους άλλους και ότι σήμερα δεν θα πρέπει να υποτασσόμαστε τυφλά».
Συνεπώς, καθένας σας εμμένει στη δική του άποψη, και κανείς δεν υπακούει τον άλλο. Αν και
γνωρίζεις ξεκάθαρα ότι η υπηρεσία σου βρίσκεται σε αδιέξοδο, εξακολουθείς να λες: «Κατά
τη γνώμη μου, ο δικός μου τρόπος δεν παρεκκλίνει πολύ από τον κανόνα. Εν πάση
περιπτώσει, ο καθένας μας έχει μια άποψη: Εσύ λες τη δική σου, κι εγώ θα πω τη δική μου·
εσύ συναναστρέψου για τα δικά σου οράματα, κι εγώ θα μιλήσω για την είσοδό μου». Ποτέ
δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη για τα πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν,
αλλά απλώς τα κουτσοκαταφέρνετε, ο καθένας σας ξεστομίζει τις δικές του απόψεις και
προστατεύει με σύνεση το δικό του κύρος, τη δική του φήμη και τη δική του υπόληψη. Κανείς
από εσάς δεν είναι πρόθυμος να ταπεινωθεί και καμία πλευρά δεν θα αναλάβει την
πρωτοβουλία να απαρνηθεί τον εαυτό της και να αναπληρώσει τις ελλείψεις του άλλου, έτσι
ώστε να υπάρξει ραγδαία πρόοδος στη ζωή. Όταν συντονίζεστε, θα πρέπει να μαθαίνετε να
αναζητείτε την αλήθεια. Ενδεχομένως να πείτε: «Δεν κατανοώ καλά αυτήν την πτυχή της
αλήθειας. Ποια είναι η δική σου εμπειρία;» Ή ενδεχομένως να πείτε: «Εσύ έχεις
περισσότερες εμπειρίες από εμένα όσον αφορά αυτήν την πτυχή· θα μπορούσες να μου
δώσεις κάποια καθοδήγηση, σε παρακαλώ;» Δεν θα ήταν αυτός ένας καλός τρόπος να το
κάνετε; Εσείς έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα και έχετε κάποια εμπειρία όσον αφορά την
παροχή υπηρεσιών. Αν δεν διδάσκεστε ο ένας από τον άλλον, δεν βοηθάτε ο ένας τον άλλον
ούτε αναπληρώνετε τις ελλείψεις αλλήλων όταν επιτελείτε έργο στις εκκλησίες, τότε πώς
μπορείτε να αντλήσετε οποιαδήποτε διδάγματα; Κάθε φορά που συναντάτε οτιδήποτε, θα
πρέπει να συναναστρέφεστε μεταξύ σας, έτσι ώστε η ζωή σας να ωφελείται. Επιπλέον, θα
πρέπει να συναναστρέφεστε προσεκτικά για πράγματα οποιουδήποτε είδους πριν τη λήψη
οποιωνδήποτε αποφάσεων. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνετε την ευθύνη για την
εκκλησία και δεν ενεργείτε απλώς μηχανικά. Αφού επισκεφθείτε όλες τις εκκλησίες, θα
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πρέπει να συγκεντρωθείτε και να συναναστραφείτε για όλα τα ζητήματα που ανακαλύπτετε
και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο έργο σας και, στη συνέχεια, θα πρέπει να
επικοινωνείτε για τη φώτιση και τη διαφώτιση που έχετε λάβει —αυτή είναι μια απαραίτητη
άσκηση της παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να επιτύχετε αρμονική συνεργασία για τους
σκοπούς του έργου του Θεού, προς όφελος της εκκλησίας και ώστε να ωθήσετε τους αδελφούς
και τις αδελφές σας προς τα εμπρός. Θα πρέπει να συντονίζεσαι με τους άλλους, ο καθένας να
διορθώνει τον άλλο και να φτάνει σε καλύτερο αποτέλεσμα εργασίας, ώστε να μεριμνά για το
θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει αληθινή συνεργασία, και μόνο όσοι συνεργάζονται θα
αποκτήσουν αληθινή είσοδο. Ενώ συνεργάζεστε, κάποια από τα λόγια που εκφράζετε μπορεί
να είναι ακατάλληλα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Συναναστραφείτε περί αυτού αργότερα
και κατανοείστε το σαφέστερα· μην το αμελείτε. Μετά από αυτό το είδος συναναστροφής,
μπορείτε να αναπληρώσετε τις ελλείψεις των αδελφών σας. Μόνο αν εμβαθύνετε όλο και
περισσότερο στην εργασία σας κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιτύχετε καλύτερα
αποτελέσματα. Καθένας από εσάς, ως άνθρωποι που υπηρετείτε τον Θεό, πρέπει να είναι σε
θέση να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εκκλησίας σε ό,τι κάνετε, αντί να σκέφτεστε μόνο
τα δικά σας συμφέροντα. Είναι απαράδεκτο να ενεργείτε μόνοι σας, υπονομεύοντας διαρκώς
ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται έτσι δεν είναι κατάλληλοι να
υπηρετήσουν τον Θεό! Η διάθεση αυτών των ανθρώπων είναι φρικτή· δεν τους έχει μείνει
ούτε ίχνος ανθρώπινης φύσης. Είναι εκατό τοις εκατό σατανικοί! Είναι κτήνη! Ακόμα και
τώρα, αυτά τα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν μεταξύ σας· μπορείτε μάλιστα να
φτάσετε και στο σημείο να επιτεθείτε ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της συναναστροφής,
σκόπιμα αναζητώντας προσχήματα καθώς το πρόσωπό σας γίνεται κατακόκκινο, ενώ
διαπληκτίζεστε για κάποιο ασήμαντο θέμα· κανείς σας δεν είναι πρόθυμος να υποχωρήσει,
καθένας σας κρύβει τις μύχιες σκέψεις του από τον άλλο, κοιτάζοντας τον άλλον έντονα και
παραμένοντας διαρκώς σε επιφυλακή. Ταιριάζει άραγε αυτού του είδους η διάθεση στην
υπηρεσία προς τον Θεό; Μπορεί μια τέτοιου είδους εργασία όπως η δική σας να παρέχει
οτιδήποτε στους αδερφούς και στις αδελφές σας; Όχι μόνο δεν είσαι σε θέση να
καθοδηγήσεις τους ανθρώπους σε μια σωστή πορεία ζωής, αλλά στην πραγματικότητα
μπολιάζεις τους αδελφούς και τις αδελφές σου με τις δικές σου διεφθαρμένες διαθέσεις. Δεν
βλάπτεις άραγε τους άλλους; Η συνείδησή σου είναι φρικτή, και είναι σάπια πέρα για πέρα!
Δεν εισέρχεσαι στην πραγματικότητα, ούτε κάνεις πράξη την αλήθεια. Επιπλέον, εκθέτεις
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ξεδιάντροπα τη διαβολική σου φύση στους άλλους. Είσαι απλώς ξεδιάντροπος! Έχεις
αναλάβει την ευθύνη αυτών των αδελφών, ωστόσο εσύ τους παίρνεις στην κόλαση. Δεν έχεις
άραγε σάπια συνείδηση; Δεν αισχύνεσαι καθόλου!

Η βελτίωση του επιπέδου γίνεται για χάρη της λήψης της
σωτηρίας του Θεού
Η βελτίωση του επιπέδου των ανθρώπων απαιτεί να βελτιώσετε την ικανότητα
κατανόησής σας, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τον λόγο του Θεού και να γνωρίζετε πώς
να πράττετε σύμφωνα μ’ αυτόν. Αυτή είναι η βασικότερη απαίτηση απ’ όλες. Δεν είναι
συγκεχυμένη η πίστη σου αν Με ακολουθείς χωρίς να καταλαβαίνεις τι λέω; Όσα λόγια κι αν
εκφέρω, αν δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε, αν δεν μπορείτε να τα κατανοήσετε ό,τι κι αν
λέω Εγώ, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε χαμηλό επίπεδο. Χωρίς ικανότητα κατανόησης, δεν
καταλαβαίνετε τίποτα από όσα λέω, γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά που δεν μπορώ να σας πω άμεσα και δεν μπορεί να επιτευχθεί
το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα απαιτείται επιπρόσθετο έργο. Εφόσον η ικανότητα
κατανόησης, η ικανότητα διάκρισης και τα πρότυπα ζωής σας έχουν υπερβολικές ελλείψεις,
το έργο της «βελτίωσης του επιπέδου» πρέπει να επιτελεστεί μέσα σας. Αυτό είναι
αναπόφευκτο και δεν υπάρχει εναλλακτική. Μόνο έτσι θα μπορούν να επιτευχθούν κάποια
αποτελέσματα. Διαφορετικά, όλα όσα λέω θα πήγαιναν χαμένα. Και τότε δεν θα μένατε
γνωστοί στην ιστορία ως αμαρτωλοί; Δεν θα γινόσαστε τα αποβράσματα της γης; Δεν
γνωρίζετε τι έργο εκτελείται μέσα σας και τι απαιτείται από εσάς; Οφείλετε να γνωρίζετε το
δικό σας επίπεδο: Δεν ικανοποιεί σε καμιά περίπτωση τις απαιτήσεις Μου. Αυτό δεν
καθυστερεί, άραγε, το έργο Μου; Βάσει του τωρινού σας επιπέδου και της τωρινής
κατάστασης του χαρακτήρα σας, δεν υπάρχει ούτε ένας από εσάς που να είναι ικανός να
καταθέσει μαρτυρία για Εμένα, ούτε υπάρχει κανείς από εσάς που να μπορεί να επωμιστεί τη
βαριά ευθύνη για το μελλοντικό Μου έργο. Δεν αισθάνεστε τρομερή ντροπή; Αν συνεχίσετε
έτσι, πώς θα μπορέσετε να ικανοποιήσετε το θέλημά Μου; Θα πρέπει να ζεις τη ζωή σου στο
έπακρο. Μην αφήνεις τον χρόνο να περνά μάταια —αυτό δεν έχει καμία αξία. Θα πρέπει να
γνωρίζεις με ποια πράγματα οφείλεις να εφοδιαστείς. Μην θεωρείς τον εαυτό σου
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πολυτεχνίτη —έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά σου! Τι άλλο να πω αν εσύ δεν διαθέτεις ούτε
καν την ελάχιστη κοινή λογική της ανθρώπινης φύσης; Δεν είναι όλα μάταια; Και όσον αφορά
την ανθρώπινη φύση και το επίπεδο που απαιτώ, δεν υπάρχει ούτε ένας από εσάς που να έχει
πλήρη προσόντα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί κάποιος που να είναι κατάλληλος για
χρήση. Πιστεύετε ότι είστε ικανοί να κάνετε σπουδαιότερο έργο για Εμένα και ότι είστε
ικανοί να σας εμπιστευτώ σπουδαιότερα πράγματα· στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζετε καν
πώς να εισέλθετε σε πολλά από τα διδάγματα που βρίσκονται μπροστά στα ίδια σας τα μάτια
—οπότε, πώς θα ήταν δυνατόν να εισέλθετε σε βαθύτερες αλήθειες; Η είσοδός σας θα πρέπει
να γίνει συστηματικά και σταδιακά. Δεν πρέπει να γίνει με χαοτικό τρόπο —αυτό δεν ωφελεί.
Ξεκινήστε από την πιο απλή είσοδο: Διαβάστε αυτά τα λόγια γραμμή-γραμμή μέχρι να τα
κατανοήσετε με σαφήνεια. Όταν διαβάζεις τα λόγια του Θεού, μην τα κοιτάς φευγαλέα σαν
να θαυμάζεις λουλούδια ενώ καλπάζεις πάνω σε άλογο και μην ενεργείς απλώς μηχανικά.
Επιπλέον, μπορείς να διαβάζεις συστηματικά ορισμένα βιβλία αναφοράς (όπως βιβλία
γραμματικής ή ρητορικής) για να βελτιώσεις τις γνώσεις σου. Μην διαβάζεις βιβλία όπως
ρομαντικά μυθιστορήματα, βιογραφίες μεγάλων ανδρών ή βιβλία κοινωνικών επιστημών·
αυτά δεν σε ωφελούν και μπορούν μόνο να σε βλάψουν. Πρέπει να κατέχεις καλά όλα αυτά
στα οποία θα πρέπει να εισέλθεις και τα οποία θα πρέπει να κατανοείς. Ο σκοπός της
βελτίωσης του επιπέδου των ανθρώπων είναι να αποκτήσουν επίγνωση της δικής τους ουσίας,
ταυτότητας, κύρους και αξίας. Θα πρέπει να κατανοείς γιατί οι άνθρωποι πρέπει να
επιδιώκουν την αλήθεια στην πίστη τους στον Θεό και αν είναι αποδεκτό οι άνθρωποι να μην
βελτιώνουν το επίπεδό τους. Είναι επιτακτικό να συνεχίσετε να μορφώνεστε. Μην το
παραβλέπετε αυτό! Πρέπει να κατανοήσετε γιατί πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο των
ανθρώπων, πώς θα πρέπει να βελτιωθεί και σε ποιες πτυχές πρέπει να εισέλθετε. Πρέπει να
κατανοήσετε τη σπουδαιότητα του να βιώνει κανείς την κανονική ανθρώπινη φύση, γιατί
πρέπει να γίνει αυτό το έργο και ποιον ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει ο άνθρωπος.
Παραδείγματος χάριν, κατά την απόκτηση μόρφωσης, θα πρέπει να κατανοήσετε ποιες
πτυχές θα πρέπει να μελετήσει κανείς και πώς θα πρέπει να εισέλθει σ’ αυτές. Θα πρέπει όλοι
σας να ξέρετε ποιος είναι ο στόχος της απόκτησης μόρφωσης. Δεν είναι να κατανοήσει κανείς
τον λόγο του Θεού και να εισέλθει στην αλήθεια; Τι επικρατεί στις εκκλησίες σήμερα; Αν
στρέψει κανείς τους ανθρώπους στη μόρφωση, αυτό τους κάνει να ξεχνούν την απόλαυση του
λόγου του Θεού και δεν κάνουν τίποτε άλλο όλη μέρα παρά να μορφώνονται. Εάν τους
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ζητήσετε να βιώσουν την κανονική ανθρώπινη φύση, θα φροντίσουν μόνο για το νοικοκύρεμα
του σπιτιού τους, το μαγείρεμα ή την αγορά μαγειρικών σκευών. Θα επικεντρωθούν
αποκλειστικά σ’ αυτά τα πράγματα· δεν θα ξέρουν καν πώς να διάγουν μια κανονική
εκκλησιαστική ζωή. Αν βρεθείς στις παρούσες συνθήκες, έχεις παρεκκλίνει στην άσκησή σου.
Γιατί, λοιπόν, καλείσαι να εισέλθεις στην πνευματική ζωή; Το να μαθαίνεις απλώς αυτά τα
πράγματα θα σε καταστήσει ανίκανο να επιτύχεις ό,τι απαιτείται από εσένα. Το πιο
σημαντικό πράγμα εξακολουθεί να είναι η είσοδος στη ζωή· ο λόγος για τον οποίο γίνεται το
έργο αυτό είναι, στο μεταξύ, για να επιλυθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι
στις εμπειρίες τους. Η βελτίωση του επιπέδου σου σου προσφέρει γνώση της ανθρώπινης
φύσης και της ουσίας του ανθρώπου, κύριος σκοπός της οποίας είναι να μπορέσει να
αναπτυχθεί η πνευματική ζωή των ανθρώπων και να αλλάξει η διάθεσή τους. Μπορεί να
ξέρεις πώς να στολίζεσαι και να φαίνεσαι ωραίος, μπορεί να είσαι διορατικός και έξυπνος,
ωστόσο, όταν έρθει, τελικά, η ημέρα για να εργαστείς, δεν μπορείς. Γι’ αυτό θα πρέπει να
γνωρίζεις και τι θα πρέπει να κάνεις καθώς βελτιώνεις το επίπεδό σου. Στόχος είναι η αλλαγή
σου. Η βελτίωση του επιπέδου σου είναι συμπληρωματική. Δεν ωφελεί αν δεν βελτιωθεί το
επίπεδό σου, και είναι ακόμα χειρότερο αν δεν αλλάξει η διάθεσή σου. Δεν μπορεί να
παραλείψεις κανένα από τα δύο. Το ότι κατέχεις κανονική ανθρώπινη φύση δεν σημαίνει ότι
έχεις καταθέσει ηχηρή μαρτυρία —αυτό που απαιτείται από εσένα δεν είναι τόσο απλό.
Όταν βελτιωθεί το επίπεδο των ανθρώπων στον βαθμό που να αποκτούν τη λογική και
τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, και έχουν, επίσης,
εισέλθει στη ζωή —μόνο τότε θα έχουν αλλαγές και μαρτυρίες άξιες λόγου. Όταν έρθει η
ημέρα να καταθέσεις μαρτυρία, πρέπει, επίσης, να κάνεις λόγο για τις αλλαγές στην
ανθρώπινη ζωή σου και για τη γνώση που έχεις για τον Θεό μέσα σου. Μόνο ο συνδυασμός
των δύο αυτών πτυχών αποτελεί αληθινή μαρτυρία και συγκομιδή για σένα. Δεν αρκεί να
αλλάξεις την ανθρώπινη φύση σου εξωτερικά χωρίς να κατανοείς τίποτα εσωτερικά ούτε
ωφελεί να έχεις κατανόηση και αλήθεια εσωτερικά, αλλά να καταλήγεις να αμελείς να βιώνεις
την κανονική ανθρώπινη φύση σου. Το έργο που γίνεται πάνω σου σήμερα δεν είναι για το
φαίνεσθαι, αλλά για να σε αλλάξει. Πρέπει μόνο να επικεντρωθείς στην αλλαγή του εαυτού
σου. Δεν ωφελεί να γράφεις και να ακούς καθημερινά, χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή
σου· θα πρέπει να εισέλθεις σε κάθε πτυχή. Θα πρέπει να ζεις την κανονική ζωή ενός αγίου.
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Πολλές αδελφές ντύνονται σαν νεαρές αρχόντισσες και πολλοί αδελφοί ντύνονται σαν
άρχοντες ή σαν κάποιοι σπουδαίοι, χωρίς να έχουν ούτε ίχνος από την ευπρέπεια των αγίων.
Άλλο είναι να βελτιώνει το επίπεδό του κανείς —αυτό επιτυγχάνεται δευτερευόντως— και
άλλο είναι να τρώει και να πίνει τον λόγο του Θεού —αυτό είναι το βασικό. Αν βελτιωνόταν το
επίπεδό σου, αλλά καταντούσε να μην αξιοποιείται επειδή δεν έφαγες και δεν ήπιες τον λόγο
του Θεού, δεν θα χαραμίζονταν οι προσπάθειές σου να μορφωθείς; Πρέπει να συνδυάζονται
και οι δύο πτυχές. Γιατί αναφέρω τη γνώση για τον Θεό όταν συζητώ το τι απαιτείται από
εσένα; Δεν γίνεται αυτό για να αποφέρει αποτελέσματα το μελλοντικό έργο; Αφού έχεις
κατακτηθεί, πρέπει να είσαι σε θέση να καταθέσεις μαρτυρία από τις δικές σου εμπειρίες. Δεν
ωφελεί αν η εξωτερική σου εμφάνιση είναι εκείνη της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αλλά
καταλήγεις να μην μπορείς να εκφράσεις την εμπειρία σου με λόγια. Ενώ έχεις κανονική
πνευματική ζωή, θα πρέπει να αποκτήσεις και κανονική ανθρώπινη φύση, πολλές πτυχές της
οποίας θα καταφέρεις να τις μάθεις τυχαία. Νομίζεις ότι χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για να
σκουπίσει κανείς το πάτωμα; Είναι ακόμα χειρότερο να σπαταλήσεις μία ώρα κάνοντας
εξάσκηση για το πώς να κρατάς τα ξυλάκια σου όταν τρως! Ποιες πτυχές περιλαμβάνει η
κανονική ανθρώπινη φύση; Διορατικότητα, λογική, συνείδηση και χαρακτήρα. Εάν μπορείς
να επιτύχεις κανονικότητα σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές, η ανθρώπινη φύση σου θα είναι
ικανοποιητική. Θα πρέπει να έχεις την ομοιότητα ενός κανονικού ανθρώπινου όντος, θα
πρέπει να μοιάζεις με πιστό του Θεού. Δεν χρειάζεται να επιτύχεις υπερβολικά πράγματα ή να
χρησιμοποιήσεις διπλωματία· πρέπει απλώς να είσαι ένα κανονικό ανθρώπινο ον, με τη
λογική ενός κανονικού ανθρώπου, να μπορείς να διακρίνεις τα πράγματα και, τουλάχιστον,
να μοιάζεις με κανονικό ανθρώπινο ον. Αυτά αρκούν. Όλα όσα απαιτούνται από σένα σήμερα
βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων σου· δεν προσπαθείς να κάνεις τον γάιδαρο να πετάξει.
Επάνω σου δεν θα εκτελεστούν άχρηστα λόγια ή άχρηστο έργο. Πρέπει να απορριφθεί όλη η
ασχήμια που εκφράζεται ή αποκαλύπτεται στη ζωή σου. Σας έχει διαφθείρει ο Σατανάς και
βρίθετε από το δηλητήριό του. Το μόνο που καλείσαι να κάνεις είναι να απαλλαγείς από
αυτήν τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση. Δεν καλείσαι να γίνεις κάποια υψηλόβαθμη
προσωπικότητα, ή κάποιος διάσημος ή σπουδαίος. Αυτό δεν έχει νόημα. Το έργο που γίνεται
μέσα σας λαμβάνει υπόψη ό,τι έχετε έμφυτο μέσα σας. Αυτό που ζητώ από τους ανθρώπους
βρίσκεται εντός καθορισμένων ορίων. Εάν ασκούσουν με τον τρόπο και τον τόνο με τον οποίο
μιλούν οι διανοούμενοι, δεν θα ωφελούσε. Δεν θα μπορούσες να το κάνεις. Δεδομένου του
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επιπέδου σας, θα πρέπει να είστε τουλάχιστον σε θέση να μιλάτε με σοφία και διακριτικότητα
και να εξηγείτε τα πράγματα με σαφή και κατανοητό τρόπο. Αυτό αρκεί για να πληροίτε τις
απαιτήσεις. Αν αποκτήσεις τουλάχιστον διορατικότητα και λογική, τότε αυτό αρκεί. Αυτήν τη
στιγμή, το πιο σημαντικό είναι να αποτινάξεις τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή σου. Πρέπει
να αποτινάξεις την ασχήμια που εκδηλώνεται μέσα σου. Πώς μπορείς να μιλάς για υπέρτατη
λογική και διορατικότητα, εάν δεν τα αποτινάξεις αυτά; Πολλοί άνθρωποι, βλέποντας ότι η
εποχή έχει αλλάξει, στερούνται οποιασδήποτε ταπεινότητας ή υπομονής και μπορεί, επίσης,
να μην διαθέτουν καν αγάπη ή την ευπρέπεια των αγίων. Πόσο παράλογοι είναι αυτοί οι
άνθρωποι! Δεν διαθέτουν στάλα κανονικής ανθρώπινης φύσης; Έχουν καμία μαρτυρία άξια
λόγου; Δεν διαθέτουν καμία απολύτως διορατικότητα ή λογική. Φυσικά, ορισμένες πτυχές της
άσκησης των ανθρώπων που είναι αποκλίνουσες και εσφαλμένες πρέπει να διορθωθούν. Η
προηγούμενη άτεγκτη πνευματική ζωή τους ή η μουδιασμένη και ανόητη εμφάνισή τους,
παραδείγματος χάριν —όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αλλαγή δεν σημαίνει να επιτρέπεται να
γίνεις ακόλαστος ή να ενδίδεις στη σάρκα, λέγοντας ό,τι θέλεις. Δεν πρέπει να μιλάς
απρόσεκτα. Για να μιλάς και να συμπεριφέρεσαι ως κανονικό ανθρώπινο ον πρέπει να μιλάς
με συνοχή, λέγοντας «ναι» όταν εννοείς «ναι» και «όχι» όταν εννοείς «όχι». Μην αποκλίνεις
από τα γεγονότα και μίλα δεόντως. Μην εξαπατάς, μην ψεύδεσαι. Τα όρια τα οποία μπορεί να
φθάσει ένα κανονικό άτομο όσον αφορά μια αλλαγή στη διάθεση πρέπει να γίνουν
κατανοητά. Ειδάλλως, δεν θα είσαι σε θέση να εισέλθεις στην πραγματικότητα.

Η σημασία της σωτηρίας των απογόνων του Μωάβ
Σε αυτά τα δυο με τρία χρόνια έργου, αυτό που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί στο έργο
της κρίσεως πάνω σας έχει ουσιαστικά επιτευχθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
αποχωριστεί μερικές από τις μελλοντικές προοπτικές τους και τη μελλοντική μοίρα τους.
Εντούτοις, όταν αναφέρεται ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ, πολλοί από σας δεν το αντέχετε
—τα χαρακτηριστικά σας στρεβλώνουν, το στόμα σας στραβώνει και το βλέμμα σας παγώνει.
Απλώς δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ. Ο Μωάβ εξορίστηκε σε
αυτόν τον τόπο αφότου είχε δεχτεί κατάρα. Η γενεαλογία του Μωάβ έχει φθάσει στη
σημερινή εποχή, και είστε όλοι απόγονοί του. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα —ποιος σου είπε να
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γεννηθείς στον οίκο του Μωάβ; Σε λυπάμαι και δεν θα ευχόμουν να πάθεις κάτι τέτοιο, αλλά
κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το γεγονός. Είσαι απόγονος του Μωάβ και δεν μπορώ να
πω ότι είσαι απόγονος του Δαβίδ. Όποιου απόγονος και αν είσαι, παραμένεις ένα
δημιουργημένο ον, αν και είσαι ένα ον χαμηλής θέσης, ένα πλάσμα κατώτερης καταγωγής.
Όλα τα δημιουργημένα όντα πρέπει να βιώσουν όλο το έργο του Θεού· είναι όλα αντικείμενα
της κατάκτησής Του και όλα τους πρέπει να δουν τη δίκαιη διάθεσή Του και να βιώσουν τη
σοφία και την παντοδυναμία Του. Σήμερα, είσαι απόγονος του Μωάβ και πρέπει να
αποδεχτείς αυτήν την κρίση και την παίδευση· αν δεν ήσουν απόγονος του Μωάβ, δεν θα
χρειαζόταν και πάλι να αποδεχτείς αυτήν την κρίση και την παίδευση; Αναγνώρισέ το! Για να
πω την αλήθεια, το έργο που επιτελείται σήμερα στους απογόνους του Μωάβ είναι εξαιρετικά
πολύτιμο και εξαιρετικά σημαντικό. Εφόσον το έργο γίνεται σε εσάς, έχει τεράστια σημασία.
Αν το έργο γινόταν στους απογόνους του Χαμ, δεν θα ήταν σημαντικό, διότι εκείνοι, σε
αντίθεση με τον Μωάβ, δεν έχουν ασήμαντη καταγωγή. Οι απόγονοι του δεύτερου υιού του
Νώε, του Χαμ, είναι απλώς καταραμένοι —δεν προήλθαν από μοιχεία. Έχουν απλώς χαμηλή
θέση, επειδή ο Νώε τους καταράστηκε να είναι οι δούλοι των δούλων. Έχουν χαμηλή θέση,
αλλά η αρχική τους αξία δεν ήταν χαμηλή. Αναφορικά με τον Μωάβ, οι άνθρωποι ξέρουν ότι η
αρχική του θέση ήταν χαμηλή επειδή γεννήθηκε από μοιχεία. Παρότι η θέση του Λωτ ήταν
πολύ υψηλή, ο Μωάβ γεννήθηκε από τον Λωτ και την κόρη του. Ο Λωτ αποκαλείτο δίκαιος,
όμως ο Μωάβ εξακολουθούσε να είναι καταραμένος. Ο Μωάβ είχε χαμηλή αξία και χαμηλή
θέση και, ακόμη κι αν δεν ήταν καταραμένος, θα ήταν και πάλι ακάθαρτος, κι έτσι διέφερε
από τον Χαμ. Δεν αναγνώριζε τον Ιεχωβά, κι αντ’ αυτού αντιστεκόταν στον Ιεχωβά και
επαναστατούσε εναντίον Του, και γι’ αυτό έπεσε στoν σκοτεινότερο τόπο. Το έργο πάνω
στους απογόνους του Μωάβ τώρα αποσκοπεί να σωθούν εκείνοι που έχουν πέσει στο
μεγαλύτερο σκότος. Παρότι ήταν καταραμένοι, ο Θεός είναι πρόθυμος να κερδίσει δόξα από
αυτούς, διότι αρχικά ήταν όλοι τους άνθρωποι που δεν είχαν τον Θεό στην καρδιά τους·
αληθινή κατάκτηση είναι να κάνει εκείνους που δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους να Τον
υπακούν και Τον αγαπούν, και ο καρπός ενός τέτοιου έργου είναι ο πιο πολύτιμος και ο πιο
πειστικός. Μόνο αυτό αποτελεί απόκτηση δόξας —αυτή είναι η δόξα που θέλει να κερδίσει ο
Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Παρότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαμηλή θέση, το γεγονός ότι
μπορούν τώρα να κερδίσουν τέτοια μεγάλη σωτηρία αποτελεί πραγματικά εξύψωση από τον
Θεό. Αυτό το έργο είναι πολύ ουσιώδες κι Εκείνος κερδίζει αυτούς τους ανθρώπους μέσω της
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κρίσεως. Πρόθεσή Του δεν είναι να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τους σώσει.
Εάν, κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, Εκείνος επιτελούσε ακόμα το έργο της
κατάκτησης στο Ισραήλ, αυτό δεν θα είχε καμία αξία· ακόμη κι αν απέδιδε καρπούς, δεν θα
είχε αξία ούτε θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, κι Εκείνος δεν θα μπορούσε να αποκτήσει όλη τη
δόξα. Εργάζεται πάνω σας, πάνω, δηλαδή, σε εκείνους που έχουν πέσει στο σκοτεινότερο
μέρος, πάνω σε εκείνους που είναι οι πλέον οπισθοδρομικοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός και δεν έχουν μάθει ποτέ ότι υπάρχει Θεός. Αυτά τα
πλάσματα έχουν διαφθαρεί τόσο πολύ από τον Σατανά, που έχουν ξεχάσει τον Θεό. Έχουν
τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει ένας Θεός στον ουρανό.
Μες στην καρδιά σας, όλοι σας λατρεύετε είδωλα και λατρεύετε τον Σατανά —δεν είστε οι πιο
ποταποί, οι πιο οπισθοδρομικοί άνθρωποι; Αποτελείτε την πιο ποταπή σάρκα, στερείστε
οποιαδήποτε προσωπική ελευθερία και, επιπλέον, υφίσταστε και κακουχίες. Είστε, επίσης, οι
άνθρωποι στο χαμηλότερο επίπεδο αυτής της κοινωνίας, χωρίς να έχετε καν ελευθερία της
πίστης. Εδώ έγκειται η σημασία του έργου που επιτελείται πάνω σας. Το έργο που γίνεται
σήμερα πάνω σε εσάς, τους απόγονους του Μωάβ, δεν έχει σκοπό να σας ταπεινώσει, αλλά να
αποκαλύψει τη σημασία του έργου. Για εσάς, αυτό αποτελεί μεγάλη εξύψωση. Αν ένας
άνθρωπος έχει λογική και οξυδέρκεια, τότε θα πει: «Είμαι απόγονος του Μωάβ· είμαι
πραγματικά ανάξιος να λάβω σήμερα τόσο μεγάλη εξύψωση από τον Θεό και τόσο μεγάλες
ευλογίες. Σε καθετί που κάνω και που λέω, και σύμφωνα με το κύρος μου και την αξία μου,
δεν είμαι σε καμία περίπτωση άξιος τόσο μεγάλων ευλογιών από τον Θεό. Οι Ισραηλίτες
τρέφουν μεγάλη αγάπη για τον Θεό και η χάρη που απολαμβάνουν τους παραχωρείται από
Εκείνον, αλλά το κύρος τους είναι πολύ υψηλότερο από το δικό μας. Ο Αβραάμ ήταν πολύ
αφοσιωμένος στον Ιεχωβά και ο Πέτρος ήταν πολύ αφοσιωμένος στον Ιησού —η αφοσίωσή
τους ήταν εκατό φορές μεγαλύτερη από τη δική μας. Με βάση τις πράξεις μας, είμαστε
τελείως ανάξιοι να απολαύσουμε τη χάρη του Θεού». Η υπηρεσία αυτών των ανθρώπων στην
Κίνα απλώς δεν μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Είναι το απόλυτο χάλι· το
γεγονός ότι απολαμβάνετε τόσο πολλή από τη χάρη του Θεού τώρα οφείλεται αποκλειστικά
στην εξύψωση από τον Θεό! Πότε έχετε αναζητήσει το έργο του Θεού; Πότε θυσιάσατε τη
ζωή σας για τον Θεό; Πότε έχετε εγκαταλείψει πρόθυμα την οικογένειά σας, τους γονείς σας
και τα παιδιά σας; Κανείς σας δεν έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα! Εάν δεν σε είχε ξεσκεπάσει
το Άγιο Πνεύμα, πόσοι από εσάς θα ήσασταν ικανοί να θυσιάσετε τα πάντα; Ακολουθείτε
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μέχρι σήμερα μόνο επειδή αναγκαστήκατε, μόνο κατόπιν εξαναγκασμού. Πού είναι η
αφοσίωσή σας; Πού είναι η υπακοή σας; Με βάση τις πράξεις σας, θα έπρεπε να είχατε
καταστραφεί από καιρό —θα έπρεπε να είχατε βγει όλοι από τη μέση. Τι προσόντα έχετε για
να απολαμβάνετε τόσο μεγάλες ευλογίες; Είστε παντελώς ανάξιοι! Ποιος από εσάς έχει
χαράξει το δικό του μονοπάτι; Ποιος από εσάς έχει βρει την αληθινή οδό μόνος του; Είστε
όλοι τεμπέλικα και άπληστα ρεμάλια που επιζητούν την καλοπέραση! Νομίζετε ότι είστε
σπουδαίοι; Για ποιο πράγμα μπορείτε να καυχηθείτε; Ακόμα και αν αγνοούσα το γεγονός ότι
είστε απόγονοι του Μωάβ, είναι η φύση σας ή ο τόπος γέννησής σας του ανώτερου είδους;
Ακόμα και αν αγνοούσα ότι είστε απόγονοί του, δεν είστε όλοι πέρα για πέρα απόγονοι του
Μωάβ; Μπορεί να αλλαχθεί η αλήθεια των γεγονότων; Μήπως η έκθεση της φύσης σας τώρα
διαστρεβλώνει την αλήθεια των γεγονότων; Κοιτάξτε τη δουλοπρέπειά σας, τη ζωή σας και
τον χαρακτήρα σας —δεν γνωρίζετε ότι είστε οι πιο ποταποί ολόκληρης της ανθρωπότητας;
Για τι μπορείτε να καυχηθείτε; Κοιτάξτε τη θέση σας στην κοινωνία. Δεν είστε στο κατώτερο
επίπεδό της; Νομίζετε ότι έχω μιλήσει λανθασμένα; Ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ —εσείς
τι έχετε προσφέρει; Ο Ιώβ προσέφερε τα πάντα —εσείς τι έχετε προσφέρει; Τόσο πολλοί
άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν θυσιάσει το κεφάλι τους, έχουν χύσει το αίμα τους
για να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Εσείς έχετε πληρώσει αυτό το τίμημα; Συγκριτικά, δεν
έχετε σε καμία περίπτωση τα προσόντα να απολαμβάνετε τόσο μεγάλη χάρη. Σας αδικεί να
λέγεται σήμερα ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ; Μην έχετε τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
σας. Δεν έχεις τίποτα για το οποίο να καυχιέσαι. Τόσο μεγάλη σωτηρία, τόσο μεγάλη χάρη
σάς δίνονται ελεύθερα. Δεν έχετε θυσιάσει τίποτα, κι όμως απολαμβάνετε ελεύθερα τη χάρη.
Δεν ντρέπεστε; Είναι αυτή η αληθινή οδός κάτι που αναζητήσατε και βρήκατε μόνοι σας; Το
Άγιο Πνεύμα δεν ήταν Αυτό που σας ανάγκασε να την αποδεχτείτε; Δεν είχατε ποτέ μια
καρδιά που αναζητά, πόσο μάλλον δε, μια καρδιά που αναζητά και λαχταρά την αλήθεια.
Απλώς αράζατε και την απολαμβάνατε· έχετε κερδίσει αυτήν την αλήθεια χωρίς να έχετε
καταβάλει την παραμικρή προσπάθεια. Με ποιο δικαίωμα παραπονιέσαι; Νομίζεις ότι έχεις
την ύψιστη αξία; Σε σύγκριση με εκείνους που θυσίασαν τις ζωές τους και έχυσαν το αίμα
τους, εσείς για πιο πράγμα μπορείτε να παραπονεθείτε; Το να σας κατέστρεφα αυτήν τη
στιγμή θα ήταν σωστό και φυσικό! Δεν έχετε άλλη επιλογή παρά να υπακούετε και να
ακολουθείτε. Απλώς δεν είστε άξιοι! Οι περισσότεροι από εσάς έχετε κληθεί, αλλά αν δεν σας
είχε υποχρεώσει το περιβάλλον σας ή δεν είχατε κληθεί, θα ήσαστε εντελώς απρόθυμοι να
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προσέλθετε. Ποιος είναι πρόθυμος να προβεί σε τέτοια αποκήρυξη; Ποιος είναι πρόθυμος να
εγκαταλείψει τις απολαύσεις της σάρκας; Είστε όλοι άνθρωποι που άπληστα απολαμβάνετε
την άνεση και αναζητάτε πολυτελή ζωή! Έχετε κερδίσει τόσο μεγάλες ευλογίες —τι άλλο έχετε
να πείτε; Τι παράπονα έχετε; Σας έχει δοθεί η δυνατότητα να απολαύσετε τις μεγαλύτερες
ευλογίες και τη μεγαλύτερη χάρη στον ουρανό, και σήμερα σας αποκαλύπτεται έργο που δεν
έχει γίνει ποτέ ξανά στη γη. Δεν είναι αυτό ευλογία; Παιδεύεστε τόσο πολύ σήμερα επειδή
έχετε αντισταθεί στον Θεό και έχετε επαναστατήσει εναντίον Του. Χάρη σε αυτήν την
παίδευση, έχετε δει το έλεος και την αγάπη του Θεού και, ακόμη περισσότερο, έχετε δει τη
δικαιοσύνη και την αγιοσύνη Του. Λόγω αυτής της παίδευσης και εξαιτίας της βρομιάς της
ανθρωπότητας, έχετε δει τη μεγάλη δύναμη του Θεού, καθώς επίσης και την αγιοσύνη και το
μεγαλείο Του. Δεν είναι αυτή η πιο σπάνια αλήθεια; Δεν είναι αυτή μια ζωή με νόημα; Το έργο
που κάνει ο Θεός είναι γεμάτο νόημα! Έτσι, όσο πιο χαμηλή είναι η θέση σας, τόσο
περισσότερο αποδεικνύει ότι εξυψώνεστε από τον Θεό και τόσο περισσότερο αποδεικνύει τη
μεγάλη αξία του έργου που κάνει Εκείνος πάνω σας σήμερα. Απλώς πρόκειται για ανεκτίμητο
θησαυρό, ο οποίος δεν δύναται να βρεθεί πουθενά αλλού! Δια μέσου των αιώνων, κανένας
δεν έχει απολαύσει τόσο μεγάλη σωτηρία. Το γεγονός ότι έχετε χαμηλή θέση δείχνει πόσο
μεγάλη είναι η σωτηρία του Θεού και δείχνει, επίσης, ότι ο Θεός είναι πιστός στην
ανθρωπότητα —Εκείνος σώζει, δεν καταστρέφει.
Οι Κινέζοι δεν πίστεψαν ποτέ στον Θεό· δεν υπηρέτησαν ποτέ τον Ιεχωβά και δεν
υπηρέτησαν ποτέ τον Ιησού. Το μόνο που κάνουν είναι να προσκυνούν με το κεφάλι στο
πάτωμα, να καίνε θυμίαμα, να καίνε χαρτί τζος και να λατρεύουν τον Βούδα. Απλώς
λατρεύουν είδωλα —είναι όλοι τους στασιαστικοί στο έπακρο. Έτσι, όσο πιο χαμηλή είναι η
θέση των ανθρώπων, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι αυτό που κερδίζει από εσάς ο Θεός είναι
ακόμη περισσότερη δόξα. Ορισμένοι μπορεί να πουν από την πλευρά τους: «Θεέ μου, ποιο
είναι το έργο που κάνεις; Ένας τόσο ευγενής Θεός, ένας τόσο άγιος Θεός όπως Εσύ, έρχεσαι
σε έναν ακάθαρτο τόπο; Τόσο λίγο εκτιμάς τον εαυτό Σου; Είμαστε τόσο ακάθαρτοι, αλλά
Εσύ είσαι πρόθυμος να είσαι μαζί μας; Είσαι πρόθυμος να ζήσεις ανάμεσά μας; Η θέση μας
είναι τόσο χαμηλή, αλλά Εσύ είσαι πρόθυμος να μας ολοκληρώσεις; Και θα μας
χρησιμοποιήσεις ως πρότυπα και δείγματα;» Εγώ λέω το εξής: Δεν κατανοείς το θέλημά Μου.
Δεν κατανοείς το έργο που θέλω να κάνω ούτε κατανοείς τη διάθεσή Μου. Η σημασία του
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έργου που πρόκειται να κάνω είναι πέραν της αντιληπτικής σου ικανότητας. Μπορεί το έργο
Μου να συμβαδίζει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις; Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, θα
έπρεπε να είχα γεννηθεί σε μια ωραία χώρα για να δείξω ότι έχω υψηλό κύρος, να δείξω ότι
έχω μεγάλη αξία και να δείξω την τιμή, την αγιοσύνη και το μεγαλείο Μου. Εάν είχα γεννηθεί
σε ένα μέρος που Με αναγνωρίζει, σε μια πρωτοκλασάτη οικογένεια, και αν είχα υψηλή θέση
και υψηλό κύρος, τότε θα Μου φέρονταν πολύ καλά. Αυτό δεν θα ωφελούσε το έργο Μου, και
τότε θα μπορούσε και πάλι να αποκαλυφθεί μια τόσο μεγάλη σωτηρία; Όλοι όσοι Με έβλεπαν
θα Με υπάκουαν και δεν θα μολύνονταν από την ακαθαρσία. Θα έπρεπε να είχα γεννηθεί σε
ένα τέτοιο μέρος. Αυτό πιστεύετε εσείς. Αλλά σκεφτείτε το: ο Θεός ήρθε στη γη για
διασκέδαση ή για εργασία; Εάν εργαζόμουν σε έναν τέτοιο εύκολο και άνετο τόπο, θα
μπορούσα να κερδίσω την πλήρη δόξα Μου; Θα μπορούσα να κατακτήσω όλη Μου την κτίση;
Όταν ήρθε ο Θεός στη γη, Εκείνος δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο και δεν ενσαρκώθηκε για
να απολαύσει τον κόσμο. Ο τόπος όπου το έργο θα αποκάλυπτε τη διάθεσή Του και θα είχε τη
μεγαλύτερη σημασία είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε. Είτε πρόκειται για άγιο είτε για
ακάθαρτο τόπο, και ανεξάρτητα από το πού εργάζεται, Εκείνος είναι άγιος. Τα πάντα στον
κόσμο δημιουργήθηκαν από Εκείνον, αν και όλα τους έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά. Τα
πάντα, ωστόσο, εξακολουθούν να Του ανήκουν· βρίσκονται όλα στα χέρια Του. Έρχεται σε
έναν ακάθαρτο τόπο και εργάζεται εκεί για να αποκαλύψει την αγιοσύνη Του· αυτό το κάνει
μόνο για χάρη του έργου Του, γεγονός που σημαίνει ότι Εκείνος υπομένει μεγάλη ταπείνωση
για να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο προκειμένου να σώσει τους ανθρώπους αυτού του
ακάθαρτου τόπου. Αυτό γίνεται για να γίνει μάρτυρας, για χάρη ολόκληρης της
ανθρωπότητας. Αυτό που δείχνει αυτό το έργο στους ανθρώπους είναι η δικαιοσύνη του
Θεού, και μπορεί καλύτερα να δείξει την υπεροχή του Θεού. Το μεγαλείο και η ακεραιότητά
Του εκδηλώνονται από τη σωτηρία μιας ομάδας ανθρώπων χαμηλού επιπέδου, τους οποίους
οι άλλοι περιφρονούν. Το ότι γεννήθηκε σε έναν ακάθαρτο τόπο δεν αποδεικνύει επ’ ουδενί
ότι Εκείνος είναι χαμηλού επιπέδου· δίνει απλώς τη δυνατότητα σε όλη την κτίση να δει το
μεγαλείο Του και την αληθινή αγάπη Του για την ανθρωπότητα. Όσα περισσότερο το κάνει,
τόσο περισσότερο αποκαλύπτει την αγνή, την αψεγάδιαστη αγάπη Του για τον άνθρωπο. Ο
Θεός είναι άγιος και δίκαιος. Παρότι γεννήθηκε σε έναν ακάθαρτο τόπο και παρότι ζει με
αυτούς τους ανθρώπους που είναι γεμάτοι βρομιά, όπως ακριβώς έζησε ο Ιησούς με τους
αμαρτωλούς κατά την Εποχή της Χάριτος, δεν γίνεται κάθε κομματάκι του έργου Του προς
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χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας; Δεν γίνεται όλο ώστε να μπορέσει η ανθρωπότητα να
κερδίσει μεγάλη σωτηρία; Πριν από δυο χιλιάδες χρόνια, Εκείνος έζησε με αμαρτωλούς για
πολλά χρόνια. Εκείνο έγινε για χάρη της λύτρωσης. Σήμερα, ζει με μια ομάδα ακάθαρτων,
ποταπών ανθρώπων. Αυτό γίνεται για χάρη της σωτηρίας. Δεν γίνεται όλο το έργο Του για
χάρη δική σας, των ανθρώπων; Αν δεν είχε σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα, γιατί να είχε
ζήσει και να είχε υποφέρει με τους αμαρτωλούς για τόσο πολλά χρόνια αφότου γεννήθηκε σε
φάτνη; Και αν δεν είχε σκοπό να σώσει την ανθρωπότητα, γιατί να ενσαρκωνόταν για
δεύτερη φορά, να γεννιόταν σε αυτόν τον τόπο όπου συναθροίζονται δαίμονες, και να ζούσε
με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά; Δεν είναι πιστός ο
Θεός; Ποιο μέρος του έργου Του δεν έχει γίνει για την ανθρωπότητα; Ποιο μέρος δεν έχει
γίνει για τη μοίρα σας; Ο Θεός είναι άγιος —αυτό είναι αμετάβλητο! Δεν μολύνεται από την
ακαθαρσία, παρότι έχει έρθει σε έναν ακάθαρτο τόπο· το μόνο που μπορούν να σημαίνουν
όλα αυτά είναι ότι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα είναι εξαιρετικά ανιδιοτελής και
ότι τα βάσανα και η ταπείνωση που υπομένει είναι εξαιρετικά μεγάλα! Δεν γνωρίζετε πόσο
μεγάλη είναι η ταπείνωση που υφίσταται για όλους εσάς και για τη μοίρα σας; Αντί να σώζει
σπουδαίους ανθρώπους ή τους υιούς πλουσίων και ισχυρών οικογενειών, Αυτός φροντίζει να
σώζει εκείνους που είναι ποταποί, εκείνους τους οποίους περιφρονούν οι άλλοι. Όλα αυτά δεν
συνιστούν την αγιοσύνη Του; Όλα αυτά δεν συνιστούν τη δικαιοσύνη Του; Για χάρη της
επιβίωσης ολόκληρης της ανθρωπότητας, θα προτιμούσε να γεννηθεί σε έναν ακάθαρτο τόπο
και να υποστεί κάθε ταπείνωση. Ο Θεός είναι πολύ αληθινός —δεν κάνει ψεύτικο έργο. Δεν
γίνεται κάθε στάδιο του έργου με τόσο πρακτικό τρόπο; Παρότι όλοι οι άνθρωποι Τον
κακολογούν και λένε ότι κάθεται στο τραπέζι μαζί με αμαρτωλούς, παρότι όλοι οι άνθρωποι
Τον χλευάζουν και λένε ότι ζει με τους υιούς της ακαθαρσίας, ότι ζει με τους πιο ποταπούς
από όλους τους ανθρώπους, Εκείνος και πάλι προσφέρει ανιδιοτελώς τον εαυτό Του και πάλι
συνεχίζει να απορρίπτεται με αυτόν τον τρόπο από την ανθρωπότητα. Τα βάσανα που
υπομένει δεν είναι μεγαλύτερα από τα δικά σας; Το έργο που επιτελεί δεν είναι μεγαλύτερο
από το τίμημα που έχετε πληρώσει; Γεννηθήκατε σε έναν ακάθαρτο τόπο, κι όμως έχετε
κερδίσει την αγιοσύνη του Θεού. Γεννηθήκατε σε έναν τόπο όπου συναθροίζονται δαίμονες,
κι όμως έχετε λάβει μεγάλη προστασία. Τι επιλογή έχετε; Τι παράπονα έχετε; Τα βάσανα που
έχει υπομείνει δεν είναι μεγαλύτερα από τα βάσανα που έχετε υπομείνει εσείς; Έχει έρθει στη
γη και δεν έχει απολαύσει ποτέ τις χαρές του κόσμου των ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα τα
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απεχθάνεται. Ο Θεός δεν ήρθε στον κόσμο για να κάνει τον άνθρωπο να Του προσφέρει υλικά
πράγματα, ούτε ήρθε για να απολαύσει την τροφή, τα ρούχα και τα στολίδια του ανθρώπου.
Δεν Τον ενδιαφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Ήρθε στη γη για να υποφέρει για τον
άνθρωπο, όχι για να απολαύσει επίγεια περιουσία. Ήρθε για να υποφέρει, να εργαστεί και να
ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του. Δεν επέλεξε ένα ωραίο μέρος, να ζήσει σε μια
πρεσβεία ή σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, ούτε έχει πολυάριθμους υπηρέτες να Τον
υπηρετούν. Με βάση αυτά που έχετε δει, δεν γνωρίζετε αν ήρθε για να εργαστεί ή για να
διασκεδάσει; Έχουν πρόβλημα τα μάτια σας; Πόσα σας έχει δώσει; Εάν είχε γεννηθεί σε ένα
άνετο μέρος, θα μπορούσε να αποκτήσει δόξα; Θα μπορούσε να εργαστεί; Θα είχε αυτή η
ενέργειά Του κάποια σημασία; Θα μπορούσε να κατακτήσει ολοκληρωτικά την ανθρωπότητα;
Θα μπορούσε να διασώσει τους ανθρώπους από τον τόπο της ακαθαρσίας; Σύμφωνα με τις
αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι ρωτούν: «Εφόσον ο Θεός είναι άγιος, γιατί γεννήθηκε σε αυτόν
τον ακάθαρτο τόπο μας; Εσύ μισείς και απεχθάνεσαι εμάς, τους ακάθαρτους ανθρώπους·
απεχθάνεσαι την αντίσταση και την παρακοή μας, οπότε γιατί ζεις μαζί μας; Είσαι ένας
υπέρτατος Θεός. Θα μπορούσες να είχες γεννηθεί οπουδήποτε, οπότε γιατί έπρεπε να
γεννηθείς σε αυτόν τον ακάθαρτο τόπο; Μας παιδεύεις και μας κρίνεις καθημερινά, και
γνωρίζεις ξεκάθαρα ότι είμαστε οι απόγονοι του Μωάβ, οπότε γιατί εξακολουθείς να ζεις
ανάμεσά μας; Γιατί γεννήθηκες σε μια οικογένεια απογόνων του Μωάβ; Γιατί το έκανες
αυτό;» Αυτές οι σκέψεις στερούνται παντελώς λογικής! Μόνο ένα τέτοιο έργο επιτρέπει στους
ανθρώπους να δουν το μεγαλείο Του, την ταπεινότητά Του και την απόκρυψή Του. Είναι
πρόθυμος να θυσιάσει τα πάντα για χάρη του έργου Του και έχει υπομείνει όλα τα βάσανα για
χάρη του έργου Του. Ενεργεί για χάρη της ανθρωπότητας και, ακόμη περισσότερο, για να
κατακτήσει τον Σατανά, ώστε όλα τα πλάσματα να μπορέσουν να υποταχθούν στο κράτος
Του. Μόνο αυτό είναι έργο με νόημα και αξία. Αν οι απόγονοι του Ιακώβ είχαν γεννηθεί στην
Κίνα, σε αυτήν την έκταση γης, και απαρτίζονταν από όλους εσάς, τότε ποια θα ήταν η
σημασία του έργου που γίνεται μέσα σας; Τι θα έλεγε ο Σατανάς; Ο Σατανάς θα έλεγε: «Είχαν
στο παρελθόν φόβο Θεού, Σε υπάκουαν εξαρχής και δεν έχουν κανένα ιστορικό προδοσίας εις
βάρος Σου. Δεν είναι οι πιο σκοτεινοί, οι πιο ποταποί ή οι πιο οπισθοδρομικοί της
ανθρωπότητας». Αν το έργο γινόταν πράγματι κατ’ αυτόν τον τρόπο, ποιος θα πειθόταν από
αυτό; Σε ολόκληρο το σύμπαν, οι Κινέζοι είναι οι πιο οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Γεννιούνται
στα χαμηλά στρώματα, χωρίς να διαθέτουν μεγάλη ακεραιότητα· είναι ανόητοι και απαθείς,
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χυδαίοι και παρηκμασμένοι. Είναι εμποτισμένοι με σατανικές διαθέσεις, είναι ακάθαρτοι και
έκφυλοι. Τις διαθέτετε όλες αυτές τις σατανικές διαθέσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το έργο,
οι άνθρωποι θα αποτινάξουν αυτές τις διεφθαρμένες διαθέσεις και θα μπορέσουν να δείξουν
απόλυτη υπακοή και να ολοκληρωθούν. Μόνο αυτοί οι καρποί έργου αποτελούν μαρτυρία
μέσα στην κτίση! Καταλαβαίνεις τι είναι η μαρτυρία; Πώς θα πρέπει να γίνεται, στην
πραγματικότητα, η κατάθεση μαρτυρίας; Αυτού του είδους το έργο σάς έχει μετατρέψει σε
αντιθετικά στοιχεία, καθώς επίσης και σε αντικείμενα που παρέχουν υπηρεσία· ακόμη
περισσότερο, σας έχει μετατρέψει σε αντικείμενα σωτηρίας. Σήμερα είστε ο λαός του Θεού·
αργότερα θα γίνετε πρότυπα και δείγματα. Σε αυτό το έργο, παίζετε διάφορα είδη ρόλων και,
στο τέλος, θα είστε τα αντικείμενα της σωτηρίας. Πολλοί άνθρωποι είναι αρνητικοί εξαιτίας
αυτού. Δεν είναι τελείως τυφλοί; Δεν βλέπεις τίποτα καθαρά! Το να σε αποκαλώ απλώς έτσι,
σε συνταράσσει; Καταλαβαίνεις τι είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού; Καταλαβαίνεις τι είναι η
σωτηρία του Θεού; Καταλαβαίνεις τι είναι η αγάπη του Θεού; Δεν έχεις ακεραιότητα! Όταν
σε προσφωνούν κάπως ωραία, είσαι ευτυχής. Όταν σε προσφωνούν κάπως άσχημα, δεν είσαι
πρόθυμος και υποχωρείς. Τι είσαι; Δεν επιδιώκεις την αληθινή οδό! Σταμάτησε αμέσως την
αναζήτηση —είναι ντροπιαστικό! Δεν είναι σημάδι ντροπής το ότι κάτι τόσο ασήμαντο σε
συνταράσσει;
Θα ήταν καλύτερο να μάθεις να έχεις λίγη αυτογνωσία. Μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον
εαυτό σου και μην ονειρεύεσαι ότι θα πας στον παράδεισο —απλώς επιζήτησε ευσυνείδητα να
κατακτηθείς στη γη. Μη σκέφτεσαι εκείνα τα μη ρεαλιστικά όνειρα που δεν υπάρχουν! Αν
κάποιος πει λόγια σαν τα ακόλουθα, τότε αυτά προέρχονται από έναν άνθρωπο με
αποφασιστικότητα και κότσια: «Αν και είμαι απόγονος του Μωάβ, είμαι πρόθυμος να
αγωνιστώ για τον Θεό. Θα γυρίσω την πλάτη στον παλιό μου πρόγονο! Εκείνος με γέννησε και
με ποδοπάτησε και, μέχρι τώρα, ζω στο σκοτάδι. Σήμερα, με απελευθέρωσε ο Θεός και έχω
δει επιτέλους τον ουρανοήλιο. Μέσω της έκθεσής μου από τον Θεό, έχω δει επιτέλους ότι
είμαι απόγονος του Μωάβ. Πριν φορούσα παρωπίδες και δεν ήξερα ότι ο Θεός έχει κάνει
τόσο πολύ έργο, διότι είχα τυφλωθεί από εκείνον τον παλιό-Σατανά. Θα του γυρίσω την πλάτη
και θα τον ταπεινώσω εντελώς!» Έχετε, λοιπόν, αυτήν την αποφασιστικότητα; Παρότι όλοι
μοιάζετε με ανθρώπους, καταρρέετε γρηγορότερα από τον οποιονδήποτε και είστε πολύ
ευαίσθητοι σχετικά με αυτό το θέμα. Μόλις αναφέρεται ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ,
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στραβώνει το στόμα σας και μουτρώνετε. Αυτή δεν είναι η διάθεση ενός γουρουνιού; Είστε
ανάξιοι. Θα θυσιάζατε τη ζωή σας για χάρη της φήμης και της περιουσίας! Ίσως να μη θέλεις
να είσαι απόγονος του Μωάβ, αλλά αυτό δεν είσαι; Σου λέω σήμερα ότι είσαι και πρέπει να το
αναγνωρίσεις. Αυτά που λέω δεν αντιβαίνουν στα γεγονότα. Κάποιοι άνθρωποι είναι
αρνητικοί λόγω αυτού, αλλά για ποιον λόγο να είσαι αρνητικός; Δεν είσαι κι εσύ παιδί του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Είναι άδικο να ειπωθεί ότι είσαι απόγονος του Μωάβ; Ρίξε μια
ματιά σε αυτό που βιώνεις, μέσα κι έξω. Από την κορφή ως τα νύχια, δεν υπάρχει τίποτα το
αξιέπαινο. Ανηθικότητα, ακαθαρσία, τυφλότητα, αντίσταση, ανυπακοή —δεν αποτελούν όλα
αυτά στοιχεία της διάθεσής σου; Πάντα ζεις σε έναν τόπο ανηθικότητας και δεν αφήνεις
κανένα κακό ανεκτέλεστο. Νομίζεις ότι είσαι εξαίσια άγιος. Κοίταξε τα πράγματα που έχεις
κάνει· και πάλι είσαι απίστευτα ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Τι το αξιέπαινο έχεις
κάνει; Είστε σαν τα θηρία. Δεν έχετε ανθρώπινη φύση! Συναναστρέφεστε τα ζώα και ζείτε
μέσα σε μοχθηρές, έκφυλες ιδέες. Πόσο πολλά σας λείπουν; Συμφωνείς ότι εσείς είστε τα
τέκνα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και θέλεις να παρέχεις υπηρεσία, αλλά μετά, όταν
λέγεται ότι είσαι απόγονος του Μωάβ, γίνεσαι αρνητικός. Αυτή δεν είναι η αλήθεια; Είναι
όπως το γεγονός ότι γεννήθηκες από τη μητέρα και τον πατέρα σου —όσο απαίσιοι κι αν
είναι, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτοί σε γέννησαν. Ακόμη κι αν βρεις μια θετή μητέρα
και φύγεις από το σπίτι σου, δεν είσαι ακόμα το παιδί των αρχικών γονιών σου; Μπορεί να
αλλάξει αυτό το γεγονός; Μήπως σε χαρακτήρισα απόγονο του Μωάβ χωρίς λόγο; Κάποιοι
άνθρωποι λένε: «Δεν θα μπορούσες να με αποκαλείς κάπως αλλιώς;» Εγώ λέω: «Τι θα έλεγες
να σε αποκαλώ αντιθετικό στοιχείο;» Δεν προτίθενται να είναι ούτε αντιθετικά στοιχεία.
Οπότε, τι προτίθεσαι να είσαι; Αντιθετικά στοιχεία, πάροχοι υπηρεσιών —αυτά δεν είστε; Τι
άλλο θα διάλεγες; Δεν είσαι άνθρωπος που γεννήθηκε στη χώρα του μεγάλου κόκκινου
δράκοντα; Όσο και αν ισχυρίζεσαι ότι είσαι τέκνο του Δαβίδ, αυτό δεν συνάδει με τα
γεγονότα. Είναι αυτό κάτι που διαλέγεις εσύ ο ίδιος; Μπορείς να διαλέξεις όποιο όμορφο
όνομα θέλεις για τον εαυτό σου; Δεν είστε εσείς, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, τα τέκνα του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα που αναφέρθηκαν; Όσο για τους παρόχους υπηρεσιών —δεν
απαρτίζονται κι αυτοί από εσάς, τους διεφθαρμένους ανθρώπους; Τα δείγματα και τα
πρότυπα της κατάκτησης που αναφέρθηκαν —κι αυτά εσείς δεν είστε; Για εσάς δεν γίνεται
λόγος για το μονοπάτι της τελείωσης; Εκείνοι που παιδεύονται και κρίνονται είστε εσείς·
εκείνοι που οδηγούνται αργότερα στην τελείωση δεν θα είναι κάποιοι από εσάς; Έχει ακόμη
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σημασία αυτός ο τίτλος; Είστε τόσο ανόητοι· δεν μπορείτε να δείτε καθαρά ούτε ένα τόσο
επουσιώδες πράγμα; Δεν ξέρεις ποιος είναι ο απόγονος τίνος, αλλά Εμένα Μου είναι σαφές
και σας το λέω. Το να μπορείς να το αναγνωρίσεις σήμερα είναι μια χαρά. Μη νιώθεις πάντα
τόσο κατώτερος. Όσο πιο αρνητικός είσαι και όσο περισσότερο οπισθοχωρείς, τόσο
περισσότερο αποδεικνύεται ότι είσαι απόγονος του Σατανά. Όταν βάζεις σε κάποιους να
ακούσουν ύμνους, εκείνοι λένε: «Μπορούν οι απόγονοι του Μωάβ να ακούσουν ύμνους; Εγώ
δεν θα το κάνω. Δεν έχω τα προσόντα!» Αν τους βάλεις να τραγουδήσουν, λένε: «Αν
τραγουδήσουν οι απόγονοι του Μωάβ, ο Θεός είναι πρόθυμος να ακούσει; Ο Θεός με
απεχθάνεται. Ντρέπομαι πολύ ώστε να παρουσιαστώ μπροστά στον Θεό και δεν μπορώ να
γίνω μάρτυρας για Εκείνον. Απλώς δεν θα τραγουδήσω, μην τυχόν και ο Θεός εκνευριστεί
όταν το ακούσει». Δεν είναι αυτός αρνητικός τρόπος για να το χειριστεί κανείς; Ως
δημιουργημένο ον, γεννήθηκες σε έναν τόπο ανηθικότητας και είσαι τέκνο του μεγάλου
κόκκινου δράκοντα, απόγονος του Μωάβ· θα πρέπει να γυρίσεις την πλάτη στον παλιό σου
πρόγονο και να γυρίσεις την πλάτη στον παλιό-Σατανά. Μόνο κάποιος που το κάνει αυτό
είναι άνθρωπος που θέλει αληθινά τον Θεό.
Στην αρχή, όταν σας έδωσα τη θέση του λαού του Θεού, χοροπηδούσατε πάνω-κάτω, πιο
χαρούμενοι από οποιονδήποτε άλλο. Όμως, μόλις σας είπα ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ, τι
πάθατε; Καταρρεύσατε όλοι! Πού είναι το ανάστημά σας; Η άποψή σας για τη θέση είναι
πολύ ισχυρή! Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ανασηκωθούν. Κάποιοι πηγαίνουν να κάνουν
δουλειές και κάποιοι πηγαίνουν να εργαστούν. Μόλις λέω ότι είστε οι απόγονοι του Μωάβ,
όλοι θέλετε να το βάλετε στα πόδια. Αυτή είναι η μαρτυρία που καταθέτετε για τον Θεό, για
την οποία φωνάζετε ολημερίς; Θα πειστεί ο Σατανάς με αυτόν τον τρόπο; Δεν πρόκειται για
σημάδι ντροπής; Τι χρησιμότητα έχει το να σας έχω; Είστε όλοι σκουπίδια! Τι είδους βάσανα
έχετε υπομείνει και νιώθετε τόσο αδικημένοι; Νομίζετε ότι μόλις ο Θεός σάς βασανίσει έως
ένα σημείο, Εκείνος θα είναι ευτυχής, θαρρείς και ήρθε με την πρόθεση να σας καταδικάσει
και, αφότου σας καταδικάσει και σας καταστρέψει, το έργο Του θα τελειώσει. Αυτό είπα; Δεν
σκέφτεστε έτσι εξαιτίας της τυφλότητάς σας; Εσείς οι ίδιοι δεν προσπαθείτε να τα πάτε καλά
ή Εγώ σας καταδικάζω από πρόθεση; Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό —αυτό είναι κάτι που
σκεφτήκατε μόνοι σας. Εγώ δεν έχω εργαστεί ποτέ κατ’ αυτόν τον τρόπο, ούτε και έχω αυτήν
την πρόθεση. Αν ήθελα στ’ αλήθεια να σας καταστρέψω, θα χρειαζόταν να υπομείνω τέτοιες
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κακουχίες; Αν ήθελα στ’ αλήθεια να σας καταστρέψω, θα χρειαζόταν να σας μιλήσω τόσο
ειλικρινά; Το θέλημά μου είναι το εξής: Όταν θα σας έχω σώσει, τότε θα μπορέσω να
αναπαυτώ. Όσο πιο χαμηλού επιπέδου είναι κάποιος, τόσο περισσότερο είναι το αντικείμενο
της σωτηρίας Μου. Όσο πιο ενεργά μπορείτε εισέλθετε, τόσο πιο ευτυχισμένος θα είμαι. Όσο
περισσότερο καταρρέετε, τόσο πιο στενοχωρημένος είμαι. Θέλετε πάντα να πλησιάσετε
καμαρωτά τον θρόνο και να τον αναλάβετε —σας το λέω, αυτό δεν είναι το μονοπάτι για να
σωθείτε από την ακαθαρσία. Η φαντασίωση ότι κάθεστε στον θρόνο δεν μπορεί να σας
οδηγήσει στην τελείωση· αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Λέω ότι είσαι απόγονος του Μωάβ κι εσύ
δυσαρεστείσαι. Λες: «Εάν με ρίξεις στο πηγάδι της αβύσσου, δεν θα γίνω μάρτυρας για
Εσένα, ούτε θα υποφέρω για Εσένα». Με αυτήν σου την ενέργεια, δεν θα Μου
εναντιωνόσουν; Θα σε ωφελούσε να το κάνεις αυτό; Σου έχω δώσει τόσο πολλή χάρη —το
έχεις ξεχάσει; Έχεις απορρίψει και ταπεινώσει την καρδιά του Θεού, η οποία μοιάζει με
εκείνη μιας στοργικής μητέρας· τι συνέπειες θα έχει αυτό για σένα; Δεν θα σε αναγκάσω να
γίνεις μάρτυράς για Μένα, αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι στο τέλος θα είσαι στόχος
καταστροφής. Εάν δεν μπορέσω να αποκτήσω μαρτυρία από σένα, θα την αποκτήσω από
άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν έχει σημασία για Μένα, αλλά στο τέλος θα το μετανιώσεις, και
τότε θα έχεις ήδη πέσει στο σκοτάδι από καιρό. Τότε ποιος θα μπορέσει να σε σώσει; Μη
νομίζεις ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς εσένα —το να σε έχω δεν αποτελεί ιδιαίτερη
προσθήκη και το να μη σε έχω δεν αποτελεί ιδιαίτερη έλλειψη. Μη θεωρείς τον εαυτό σου
τόσο αξιότιμο. Εάν είσαι απρόθυμος να Με ακολουθήσεις, αυτό δείχνει ότι είσαι στασιαστικός
και ότι δεν έχεις τίποτε το επιθυμητό μέσα σου. Εάν είσαι καλός ομιλητής, αυτό δεν οφείλεται
απλώς στο γεγονός ότι έχεις εφοδιαστεί με λόγια που έχω φέρει μέσω του έργου Μου; Τι το
αξιέπαινο έχεις μέσα σου; Μην αφήνεις τη φαντασία σου να σε παρασύρει! Εάν δεν μπορέσω
να αποκτήσω δόξα από εσάς, τους απογόνους του Μωάβ, θα επιλέξω μια δεύτερη και μια
τρίτη ομάδα απογόνων του Μωάβ για το έργο Μου, μέχρις ότου αποκτήσω τελικά δόξα. Εάν
είσαι απρόθυμος να γίνεις μάρτυρας για Μένα, τότε φύγε! Δεν θα σε αναγκάσω! Μη νομίζετε
ότι δεν θα μπορώ να κάνω βήμα χωρίς εσάς. Το να βρω κατάλληλα αντικείμενα για το έργο
Μου σε αυτήν τη γη της Κίνας είναι πανεύκολο. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να βρεθεί σε αυτόν
τον τόπο —όπου κι αν κοιτάξεις υπάρχουν ακάθαρτοι, διεφθαρμένοι άνθρωποι, και το έργο
Μου μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Μην είσαι τόσο υπερήφανος! Όσο υπερήφανος κι αν είσαι,
δεν παραμένεις ένα παιδί που γεννήθηκε από μοιχεία; Κοίταξε την αξία σου —τι άλλη επιλογή
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έχεις; Και μόνο το γεγονός ότι σου επιτρέπεται να ζήσεις αποτελεί τεράστια εξύψωση, οπότε
για ποιο πράγμα εξακολουθείς να είσαι αλαζονικός; Αν δεν υπήρχε το έργο Μου να τελειώσει
την εποχή, δεν θα είχες υποστεί από καιρό φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές;
Μπορείς ακόμα να ζεις τόσο άνετα; Συνεχίζεις να διαφωνείς διαρκώς όσον αφορά αυτό το
θέμα. Από την ώρα που είπα ότι είσαι απόγονος του Μωάβ, δεν έχεις σταματήσει να
στραβομουτσουνιάζεις. Δεν μορφώνεστε, δεν διαβάζετε τα λόγια του Θεού και δεν αντέχετε
να βλέπετε τον τάδε ή τον δείνα. Όταν βλέπεις τους άλλους να μορφώνονται, τους διακόπτεις
και τους λες αποθαρρυντικά πράγματα. Έχεις πολύ θράσος! Λες: «Τι μόρφωση θα μπορούσαν
να έχουν οι απόγονοι του Μωάβ; Εγώ δεν θα μπω στον κόπο». Αυτό δεν είναι κάτι που θα
έλεγε ένα κτήνος; Μετράς για άνθρωπος; Έχω πει τόσο πολλά, μα αυτά δεν είχαν κανένα
αποτέλεσμα μέσα σου. Έχω κάνει όλο αυτό το έργο επί ματαίω; Έχω πει όλα αυτά τα λόγια
επί ματαίω; Ακόμη κι ένας σκύλος θα κουνούσε την ουρά του· ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
είναι ούτε εξίσου καλός με σκύλο! Είσαι άξιος να αποκαλείσαι άνθρωπος; Όταν μιλώ για τους
απογόνους του Μωάβ, μερικοί άνθρωποι σκοπίμως υποβαθμίζουν τον εαυτό τους. Ντύνονται
διαφορετικά από ό,τι ντυνόντουσαν και είναι τόσο ατημέλητοι, που δεν μοιάζουν με
ανθρώπους, και μουρμουρίζουν: «Είμαι απόγονος του Μωάβ. Δεν αξίζω τίποτα. Η σκέψη να
αποκτήσω οποιεσδήποτε ευλογίες αποτελεί ονειροπόληση. Μπορούν οι απόγονοι του Μωάβ
να οδηγηθούν στην τελείωση;» Μόλις μιλήσω για τους απογόνους του Μωάβ, οι περισσότεροι
άνθρωποι χάνουν πια την ελπίδα τους· λένε: «Ο Θεός λέει ότι είμαστε οι απόγονοι του Μωάβ.
Τι σημαίνει αυτό; Κοίταξε τον τόνο φωνής που χρησιμοποιεί —είναι αμετάκλητο. Δεν υπάρχει
αγάπη στα λόγια Του. Δεν είμαστε στόχοι καταστροφής;» Ξέχασες τι ειπώθηκε
προηγουμένως; Το μόνο που θυμάσαι τώρα είναι ο όρος «απόγονοι του Μωάβ»; Στην
πραγματικότητα, πολλά λόγια αποσκοπούν να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα, μα αποκαλύπτουν,
επίσης, την αλήθεια των γεγονότων. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Δεν είσαι
πρόθυμος να υποφέρεις κατ’ αυτόν τον τρόπο για Μένα. Φοβάσαι τον θάνατο και θέλεις
πάντα να διαφεύγεις. Αν θέλεις να φύγεις, δεν θα σε υποχρεώσω να μείνεις, αλλά πρέπει να
σου ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: Μη ζήσεις όλη σου τη ζωή μάταια και μην ξεχάσεις αυτά που
σου είπα στο παρελθόν. Ως δημιουργημένο ον, θα πρέπει να εκτελείς το καθήκον ενός
δημιουργημένου όντος. Μην ενεργείς ενάντια στη συνείδησή σου. Αυτό που θα πρέπει να
κάνεις είναι να αφοσιωθείς στον Κύριο της δημιουργίας. Και οι απόγονοι του Μωάβ είναι
δημιουργημένα όντα· το θέμα είναι απλώς ότι είναι αντιθετικά στοιχεία και είναι
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καταραμένοι. Ό,τι κι αν γίνει, παραμένεις δημιουργημένο ον. Δεν πέφτεις έξω εάν πεις το
εξής: «Παρότι είμαι απόγονος του Μωάβ, έχω απολαύσει τόσο πολλή από τη χάρη του Θεού,
που πρέπει να έχω κάποια συνείδηση. Απλώς θα το αναγνωρίσω και δεν θα σταθώ σε αυτό.
Ακόμα και αν υποφέρω μέσα σ’ αυτό το ρεύμα, θα υποφέρω μέχρι τέλους, και αν είμαι
απόγονος του Μωάβ, τότε ας είναι. Θα ακολουθήσω μέχρι τέλους έτσι κι αλλιώς!» Πρέπει να
ακολουθήσεις ως το τέλος. Αν το βάλεις στα πόδια, τότε στ’ αλήθεια δεν θα έχεις προοπτικές
—θα έχεις πατήσει στον δρόμο της καταστροφής.
Είναι καλό να κατανοήσετε την καταγωγή σας, και το να κατανοήσετε την πραγματική
αλήθεια ωφελεί το έργο. Χωρίς αυτό, δεν θα επιτυγχανόταν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό
είναι μέρος του έργου της κατάκτησης και αποτελεί απαραίτητο στάδιο στο έργο. Αυτό είναι
γεγονός. Αυτό το έργο έχει σκοπό να αφυπνίσει το πνεύμα των ανθρώπων, να αφυπνίσει το
αίσθημα της συνείδησής τους και να τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτήν τη
μεγάλη σωτηρία. Αν κάποιος έχει συνείδηση, τότε πρέπει να ευχαριστεί ακόμη περισσότερο
τον Θεό όταν βλέπει ότι η θέση του είναι χαμηλή. Πρέπει να κρατά τα λόγια Του στα χέρια
του, να κρατά γερά τη χάρη που του έχει δώσει Εκείνος και, μάλιστα, να κλαίει πικρά και να
λέει: «Η θέση μας είναι χαμηλή και δεν έχουμε κερδίσει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς
δεν μας εκτιμά, εμάς τους ποταπούς ανθρώπους. Διωκόμαστε μέσα στο οικιακό μας
περιβάλλον, οι άντρες μας μάς απορρίπτουν, οι γυναίκες μας μάς διασύρουν, τα παιδιά μας
μάς περιφρονούν και, όταν γερνάμε, μας κακομεταχειρίζονται και οι νύφες μας. Πράγματι,
δεν έχουμε περάσει και λίγα, και το ότι τώρα απολαμβάνουμε τη μεγάλη αγάπη του Θεού
είναι τόσο μεγάλη καλοτυχία! Αν δεν μας είχε σώσει ο Θεός, πώς θα μπορούσαμε να δούμε
καθαρά τα ανθρώπινα βάσανα; Δεν θα εκφυλιζόμασταν ακόμη μέσα σε αυτήν την αμαρτία;
Αυτό δεν αποτελεί την εξύψωσή μας από τον Θεό; Είμαι ένας από τους πιο ποταπούς
ανθρώπους και ο Θεός με έχει εξυψώσει τόσο ψηλά. Ακόμη κι αν καταστραφώ, πρέπει και
πάλι να ανταποδώσω την αγάπη Του. Ο Θεός μάς έχει σε εκτίμηση και μιλά πρόσωπο με
πρόσωπο με εμάς, τους τόσο ποταπούς ανθρώπους. Με παίρνει από το χέρι για να με διδάξει.
Με τρέφει από το στόμα Του. Ζει μαζί μου και υποφέρει μαζί μου. Ακόμη κι αν με παιδεύει, τι
μπορώ να πω; Και η παίδευση δεν αποτελεί εξύψωση από τον Θεό; Παιδεύομαι μεν, αλλά και
πάλι μπορώ να δω τη δικαιοσύνη Του. Δεν πρέπει να μην έχω συνείδηση —πρέπει να
ανταποδώσω την αγάπη του Θεού. Δεν γίνεται να επαναστατώ ενάντια στον Θεό άλλο πια».
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Η θέση και το κύρος του Θεού δεν είναι ίδια με των ανθρώπων —τα βάσανά Του είναι τα ίδια
και η τροφή και ο ρουχισμός Του είναι τα ίδια, αλλά όλοι οι άνθρωποι Τον σέβονται, και αυτή
είναι η μόνη διαφορά. Όλα τα υπόλοιπα που απολαμβάνει δεν είναι ίδια με του ανθρώπου;
Επομένως, τι σας δίνει το δικαίωμα να ζητάτε από τον Θεό να σας φέρεται με κάποιον
συγκεκριμένο τρόπο; Ο Θεός έχει υπομείνει τόσο μεγάλα βάσανα και έχει κάνει τόσο
σπουδαίο έργο, και εσείς —κατώτεροι από τα μυρμήγκια, κατώτεροι από τα ζωύφια— έχετε
εξυψωθεί τόσο πολύ σήμερα. Αν δεν μπορείς να ανταποδώσεις την αγάπη του Θεού, τότε πού
είναι η συνείδησή σου; Κάποιοι άνθρωποι λένε τα εξής λόγια από καρδιάς: «Κάθε φορά που
σκέφτομαι να αφήσω τον Θεό, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα και με τύπτει η συνείδησή μου.
Είμαι υπόχρεος στον Θεό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να Του φερθώ έτσι. Αν
πέθαινα και ο θάνατός μου έδινε δόξα στο έργο Του, θα ήμουν εξαιρετικά ευχαριστημένος.
Διαφορετικά, ακόμα και αν ζήσω, δεν θα νιώθω καμία γαλήνη». Ακούστε αυτά τα λόγια —
περιγράφουν το καθήκον που θα πρέπει να εκπληρώσει ένα δημιουργημένο ον. Αν ένας
άνθρωπος έχει πάντα αυτό το όραμα μέσα του, τότε μέσα του θα είναι ξεκάθαρος και ήρεμος·
θα είναι σίγουρος γι’ αυτά τα πράγματα. Θα πεις: «Ο Θεός δεν με βλάπτει και δεν με
κοροϊδεύει ούτε με ταπεινώνει σκοπίμως. Παρότι μιλάει λίγο σκληρά και χτυπά στην καρδιά,
είναι για το καλό μου. Παρότι μιλάει τόσο σκληρά, συνεχίζει να με σώζει και συνεχίζει να
λαμβάνει υπόψη τις αδυναμίες μου. Δεν χρησιμοποιεί τα γεγονότα για να με τιμωρήσει.
Πιστεύω ότι ο Θεός είναι σωτηρία». Αν έχεις στ’ αλήθεια αυτό το όραμα, τότε δεν θα είναι
πιθανό να τραπείς σε φυγή. Η συνείδησή σου δεν θα σε αφήσει να φύγεις και η καταδίκη που
θα νιώθει θα σου λέει ότι δεν θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Σκέφτεσαι όλη τη χάρη που έχεις κερδίσει. Έχεις ακούσει τόσο πολλά από τα λόγια Μου —
γίνεται να τα έχεις ακούσει μάταια; Όποιος κι αν το βάλει στα πόδια, εσύ δεν μπορείς να το
κάνεις. Άλλοι άνθρωποι δεν πιστεύουν, εσύ όμως πρέπει να πιστεύεις. Άλλοι άνθρωποι
εγκαταλείπουν τον Θεό, αλλά εσύ πρέπει να Τον υποστηρίξεις και να γίνεις μάρτυράς γι’
Αυτόν. Άλλοι συκοφαντούν τον Θεό, αλλά εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Όσο άσπλαχνος κι αν
είναι ο Θεός μαζί σου, εσύ πρέπει και πάλι να Του φέρεσαι σωστά. Θα πρέπει να ανταποδίδεις
την αγάπη Του και πρέπει να έχεις συνείδηση, γιατί ο Θεός είναι αθώος. Με το να έρθει από
τον ουρανό στη γη για να εργαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους έχει ήδη υποστεί μεγάλη
ταπείνωση. Είναι άγιος χωρίς την παραμικρή ακαθαρσία. Ερχόμενος στη γη της ακαθαρσίας,
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πόση ταπείνωση έχει υπομείνει; Εργάζεται πάνω σας για δική σας χάρη. Εάν Του
συμπεριφέρεσαι ασυνείδητα, τότε θα ήταν καλύτερο να βρεις πρόωρο θάνατο!
Επί του παρόντος, οι περισσότεροι άνθρωποι στερούνται αυτής της πτυχής του
οράματος· δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κατανοήσουν αυτό το έργο και δεν γνωρίζουν
τι θέλει ο Θεός να επιτύχει, εν τέλει, με αυτό. Ειδικά για όσους είναι σε σύγχυση —είναι σαν
να μπήκαν σε έναν λαβύρινθο και να έχασαν τον δρόμο τους μετά από λίγες στροφές. Εάν
τους εξηγήσεις λεπτομερώς τον στόχο του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, τότε δεν θα είναι
μπερδεμένοι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν και πιστεύουν ότι το έργο του
Θεού έχει σκοπό να βασανίσει τους ανθρώπους. Δεν κατανοούν τη σοφία και τη
θαυμασιότητα του έργου Του, και δεν καταλαβαίνουν ότι το έργο Του έχει σκοπό να
αποκαλύψει τη μεγάλη δύναμή Του και, επιπλέον, να σώσει την ανθρωπότητα. Δεν τα
βλέπουν όλα αυτά· το μόνο που βλέπουν είναι αν έχουν προοπτικές και αν θα μπορέσουν να
εισέλθουν στον ουρανό. Λένε: «Το έργο του Θεού είναι πάντα τόσο έμμεσο· θα ήταν καλό να
μας άφηνες να δούμε απευθείας τη σοφία Σου. Δεν θα έπρεπε να μας τυραννάς έτσι.
Υστερούμε πολύ σε επίπεδο και δεν κατανοούμε το θέλημά Σου. Θα ήταν τέλεια αν
μπορούσες να μιλάς και να ενεργείς ευθέως. Θέλεις να μαντεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να το
κάνουμε. Θα ήταν καλά αν βιαζόσουν και μας άφηνες να δούμε τη δόξα Σου. Ποιος ο λόγος να
γίνονται τα πράγματα με τόσο πλάγιο τρόπο;» Εκείνο που σας λείπει τώρα περισσότερο είναι
η συνείδηση. Να έχετε μεγαλύτερη συνείδηση. Ανοίξτε διάπλατα τα μάτια σας για να δείτε
ποιος επιτελεί πραγματικά τα βήματα αυτού του έργου. Μη βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα.
Τώρα, στην καλύτερη περίπτωση, έχεις κατανοήσει κάτι από την επιφανειακή πτυχή της οδού
της ζωής που θα πρέπει να βιώνεις. Υπάρχει ακόμα πολλή αλήθεια που πρέπει να βιώσεις, και
όταν έρθει η ημέρα που θα μπορείς την καταλάβεις πλήρως, δεν θα μιλάς πια κατ’ αυτόν τον
τρόπο, ούτε θα παραπονιέσαι. Ούτε θα ορίζεις τα πράγματα με τρόπο βιαστικό. Θα λες: «Ο
Θεός είναι τόσο σοφός, ο Θεός είναι τόσο άγιος, ο Θεός είναι τόσο ισχυρός!»

Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και
την κρίση
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Όταν παιδευόταν από τον Θεό, ο Πέτρος προσευχήθηκε: «Ω Θεέ! Η σάρκα μου είναι
ανυπάκουη, και Εσύ με παιδεύεις και με κρίνεις. Χαίρομαι για την παίδευση και την κρίση
Σου και, ακόμα κι αν Εσύ δεν με θέλεις, στην κρίση Σου βλέπω την άγια και δίκαιη διάθεσή
Σου. Όταν με κρίνεις, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να δουν τη δίκαιη διάθεσή Σου στην
κρίση Σου, νιώθω ικανοποιημένος. Αν μπορεί να εκφράσει τη διάθεσή Σου και να επιτρέψει
να γίνει ορατή η δίκαιη διάθεσή Σου σε όλα τα πλάσματα, αν μπορεί να κάνει την αγάπη μου
για Σένα πιο αγνή, ώστε να μπορέσω να αποκτήσω την ομοιότητα εκείνου που είναι δίκαιος,
τότε η κρίση Σου είναι καλή, γιατί τέτοιο είναι το φιλεύσπλαχνο θέλημά Σου. Ξέρω ότι
υπάρχουν ακόμα πολλά μέσα μου που επαναστατούν και ότι δεν είμαι ακόμα κατάλληλος να
έρθω ενώπιόν Σου. Εύχομαι να με κρίνεις ακόμα περισσότερο, είτε μέσα από ένα εχθρικό
περιβάλλον είτε μέσα από μεγάλα δεινά· ό,τι κι αν Εσύ κάνεις, για μένα είναι πολύτιμο. Η
αγάπη Σου είναι τόσο βαθιά και είμαι πρόθυμος να βρεθώ στο έλεός Σου χωρίς την
παραμικρή διαμαρτυρία». Αυτή είναι η γνώση του Πέτρου αφού βίωσε το έργο του Θεού και
είναι επίσης η μαρτυρία της αγάπης του προς τον Θεό. Σήμερα, εσείς έχετε ήδη κατακτηθεί —
αλλά πώς αυτή η κατάκτηση εκφράζεται μέσα σας; Κάποιοι λένε: «Η κατάκτησή μου είναι η
υπέρτατη χάρη και η εξύψωση του Θεού. Μόνο τώρα συνειδητοποιώ ότι η ζωή του ανθρώπου
είναι κενή και άνευ σημασίας. Ο άνθρωπος ξοδεύει τη ζωή του σε πυρετώδεις
δραστηριότητες, κάνοντας και αναθρέφοντας από γενιά σε γενιά παιδιά, και τελικά δεν του
απομένει τίποτα. Σήμερα, μόνο αφού έχω κατακτηθεί από τον Θεό έχω δει ότι δεν έχει αξία
να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πραγματικά μια χωρίς νόημα ζωή. Μπορώ να πεθάνω και
να λήξει όλο αυτό!» Μπορούν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν κατακτηθεί να αποκτηθούν από
τον Θεό; Μπορούν να γίνουν δείγματα και παραδείγματα προς μίμηση; Αυτοί οι άνθρωποι
μας δίνουν ένα μάθημα παθητικότητας, δεν έχουν φιλοδοξίες και δεν προσπαθούν να
βελτιωθούν. Ακόμα κι αν θεωρούν ότι έχουν κατακτηθεί, τέτοιοι παθητικοί άνθρωποι είναι
ανίκανοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Πολύ κοντά στο τέλος της ζωής του, αφού είχε
οδηγηθεί στην τελείωση, ο Πέτρος είπε: «Ω Θεέ! Αν μπορούσα να ζήσω μερικά ακόμα χρόνια,
θα ήθελα να επιτύχω μια καθαρότερη και βαθύτερη αγάπη για Σένα». Λίγο πριν σταυρωθεί,
μέσα στην καρδιά του προσευχόταν: «Ω Θεέ! Η στιγμή Σου ήρθε τώρα, έφτασε η ώρα που
ετοίμασες για μένα. Πρέπει να σταυρωθώ για Σένα, πρέπει να γίνω μάρτυρας για Σένα και
ελπίζω ότι η αγάπη μου μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις Σου και ότι μπορεί να γίνει
αγνότερη. Σήμερα, το να μπορέσω να πεθάνω για Σένα και να καρφωθώ στον σταυρό για
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Σένα, είναι παρήγορο και καθησυχαστικό για μένα, γιατί τίποτα δεν είναι πιο ευχάριστο για
μένα παρά το να μπορώ να σταυρωθώ για Σένα και να ικανοποιήσω τις επιθυμίες Σου και να
είμαι ικανός να παραδοθώ σε Σένα, να προσφέρω τη ζωή μου σ’ Εσένα. Ω, Θεέ! Είσαι τόσο
αξιαγάπητος! Εάν ήθελες να μου επιτρέψεις να ζήσω, θα ήμουν ακόμα πιο πρόθυμος να Σε
αγαπώ. Όσο είμαι ζωντανός, θα Σε αγαπώ. Θέλω να Σε αγαπώ ακόμη πιο βαθιά. Με κρίνεις
και με παιδεύεις και με δοκιμάζεις, γιατί δεν είμαι δίκαιος, γιατί αμάρτησα. Και η δίκαιη
διάθεσή Σου γίνεται πιο εμφανής σ’ εμένα. Αυτό είναι ευλογία για μένα, γιατί μπορώ να Σε
αγαπώ πιο βαθιά και είμαι πρόθυμος να Σ’ αγαπώ με αυτόν τον τρόπο ακόμα κι αν δεν με
αγαπάς. Είμαι πρόθυμος να δω τη δίκαιη διάθεσή Σου, γιατί αυτό με κάνει ακόμη πιο ικανό
να ζήσω μια ζωή με νόημα. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου τώρα είναι πιο σημαντική, γιατί
σταυρώνομαι για χάρη Σου και έχει απόλυτο νόημα το να πεθάνω για Σένα. Ακόμα όμως δεν
αισθάνομαι ικανοποιημένος, επειδή ξέρω πολύ λίγα για Σένα, ξέρω ότι δεν μπορώ να
εκπληρώσω πλήρως τις επιθυμίες Σου και Σου έχω ξεπληρώσει πολύ λίγα. Στη ζωή μου, δεν
έχω καταφέρει να επιστρέψω το όλον μου σ’ Εσένα· ακόμη απέχω από κάτι τέτοιο. Καθώς
θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι τόσο υποχρεωμένος σ’ Εσένα, και δεν έχω παρά αυτή τη
στιγμή για να αντισταθμίσω όλα τα λάθη μου και όλη την αγάπη που δεν Σου έχω
ξεπληρώσει».
Ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώξει να βιώσει μια ζωή με νόημα, και δεν πρέπει να είναι
ικανοποιημένος με τις τρέχουσες συνθήκες του. Για να βιώσεις το παράδειγμα του Πέτρου,
πρέπει να διαθέτεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες του Πέτρου. Ο άνθρωπος πρέπει να
επιδιώκει πράγματα που είναι υψηλότερα και πιο βαθιά. Πρέπει να επιδιώκει μια βαθύτερη,
καθαρότερη αγάπη για τον Θεό και μια ζωή που έχει αξία και νόημα. Μόνο αυτό είναι η ζωή
και μόνο τότε ο άνθρωπος θα είναι ίδιος με τον Πέτρο. Πρέπει να εστιάσεις στην ενεργό
είσοδό σου στην θετική πλευρά και δεν πρέπει να επιτρέψεις υποτακτικά στον εαυτό σου να
υποχωρήσει για λόγους στιγμιαίας ευκολίας, ενώ αγνοείς πιο βαθιές, πιο συγκεκριμένες και
πιο πρακτικές αλήθειες. Η αγάπη σου πρέπει να είναι έμπρακτη και πρέπει να βρεις τρόπους
για να απελευθερωθείς από αυτήν την αλλοτριωμένη, ξέγνοιαστη ζωή που δεν διαφέρει από
τη ζωή ενός ζώου. Πρέπει να βιώσεις μια ζωή με νόημα, μια ζωή με αξία και δεν πρέπει να
ξεγελάς τον εαυτό σου ή να μεταχειρίζεσαι τη ζωή σου σαν ένα παιχνίδι με το οποίο παίζεις.
Για όλους όσοι φιλοδοξούν να αγαπήσουν τον Θεό, δεν υπάρχουν άπιαστες αλήθειες ή μια
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δικαιοσύνη στην οποία δεν μπορούν να παραμείνουν πιστοί. Πώς πρέπει να ζήσεις τη ζωή
σου; Πώς πρέπει να αγαπάς τον Θεό και να χρησιμοποιήσεις αυτή την αγάπη για να
ικανοποιήσεις την επιθυμία Του; Δεν υπάρχει πιο σημαντικό θέμα από αυτό στη ζωή σου.
Πάνω απ’ όλα, πρέπει να έχεις τέτοιες φιλοδοξίες και επιμονή, και δεν θα πρέπει να είσαι σαν
εκείνα τα δειλά και αδύναμα άτομα. Πρέπει να μάθεις πώς να αποκτάς εμπειρία μιας
ουσιαστικής ζωής και να βιώνεις ουσιαστικές αλήθειες και να μην συμπεριφέρεσαι στον
εαυτό σου επιπόλαια με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, η ζωή σου θα σε
προσπεράσει και μετά από αυτό, θα έχεις, άραγε, άλλη μια ευκαιρία να αγαπήσεις τον Θεό;
Μπορεί ο άνθρωπος να αγαπάει τον Θεό όταν πεθάνει; Πρέπει να έχεις τις ίδιες φιλοδοξίες
και την ίδια συνείδηση με τον Πέτρο. Η ζωή σου πρέπει να έχει νόημα και δεν πρέπει να
παίζεις παιχνίδια με τον εαυτό σου. Ως άνθρωπος και ως άτομο που ακολουθεί τον Θεό,
πρέπει να είσαι σε θέση να εξετάσεις προσεκτικά το πώς αντιμετωπίζεις τη ζωή σου, πώς
πρέπει να προσφέρεις τον εαυτό σου στον Θεό, πώς πρέπει να έχεις μια πιο ουσιαστική πίστη
στον Θεό και πώς, εφόσον αγαπάς τον Θεό, θα πρέπει να Τον αγαπάς με έναν τρόπο που είναι
πιο καθαρός, πιο όμορφος και πιο καλός. Σήμερα, δεν θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος με
το πώς κατακτήθηκες, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσεις το μονοπάτι πάνω στο οποίο θα
περπατήσεις στο μέλλον. Πρέπει να έχεις τις φιλοδοξίες εκείνες και το θάρρος για να
οδηγηθείς στην τελείωση και δεν πρέπει πάντα να θεωρείς ότι δεν είσαι σε θέση να το κάνεις
αυτό. Έχει η αλήθεια τους αγαπημένους της; Μπορεί η αλήθεια να αντιταχθεί σκοπίμως
στους ανθρώπους; Αν ακολουθήσεις την αλήθεια, μπορεί να σε συντρίψει; Εάν μείνεις πιστός
στη δικαιοσύνη, θα σε τσακίσει; Εάν είναι αληθινή η επιθυμία σου να κυνηγήσεις τη ζωή,
μπορεί η ζωή να σου ξεφύγει; Εάν δεν έχεις την αλήθεια, αυτό δεν συμβαίνει επειδή η
αλήθεια σε αγνοεί, αλλά γιατί παραμένεις μακριά από την αλήθεια. Εάν δεν μπορείς να
εμμείνεις στη δικαιοσύνη, αυτό δεν συμβαίνει επειδή υπάρχει κάτι κακό στη δικαιοσύνη, αλλά
επειδή πιστεύεις ότι είναι αποσυνδεδεμένη από τα γεγονότα. Αν δεν έχεις κερδίσει τη ζωή
αφού την κυνηγάς τόσα πολλά χρόνια, αυτό δεν συμβαίνει επειδή η ζωή δεν έχει συνείδηση
προς εσένα, αλλά επειδή εσύ δεν έχεις συνείδηση προς τη ζωή και έχεις απομακρύνει τη ζωή.
Εάν ζεις στο φως και δεν υπήρξες ικανός να κερδίσεις το φως, αυτό δεν συμβαίνει επειδή το
φως αδυνατεί να σε φωτίσει, αλλά επειδή δεν έχεις δώσει καμία προσοχή στην ύπαρξη του
φωτός και έτσι το φως απομακρύνθηκε ήσυχα από εσένα. Αν δεν το ακολουθήσεις, τότε
μπορεί να ειπωθεί ότι είσαι άχρηστο σκουπίδι και δεν έχεις θάρρος στη ζωή σου και δεν έχεις
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το πνεύμα να αντισταθείς στις δυνάμεις του σκότους. Είσαι πολύ αδύναμος! Δεν μπορείς να
ξεφύγεις από τις δυνάμεις του Σατανά που σε πολιορκούν και είσαι μόνο πρόθυμος να κάνεις
αυτού του είδους την ασφαλή και σίγουρη ζωή και να πεθάνεις αδαής. Αυτό που πρέπει να
επιτύχεις είναι η επιδίωξή σου να κατακτηθείς. Αυτό είναι το δεσμευτικό σου καθήκον. Εάν
είσαι ικανοποιημένος με την κατάκτηση, τότε διώχνεις την ύπαρξη του φωτός. Πρέπει να
υποφέρεις για την αλήθεια, πρέπει να παραδοθείς στην αλήθεια, πρέπει να υπομείνεις με
ταπείνωση για την αλήθεια και για να κερδίσεις περισσότερη αλήθεια, πρέπει να υποστείς
περισσότερα βάσανα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να πετάξεις την αλήθεια για χάρη
μιας ειρηνικής οικογενειακής ζωής, και δεν πρέπει να χάσεις την αξιοπρέπεια και την
ακεραιότητα της ζωής σου για χάρη μιας στιγμιαίας απόλαυσης. Πρέπει να ακολουθήσεις όλα
όσα είναι όμορφα και καλά και πρέπει να ακολουθήσεις ένα μονοπάτι στη ζωή που θα έχει
μεγαλύτερο για σένα νόημα. Εάν έχεις μια τόσο χυδαία ζωή και δεν βάζεις στόχους, τότε δεν
σπαταλάς τη ζωή σου; Τι μπορείς να κερδίσεις από μια τέτοια ζωή; Θα πρέπει να
εγκαταλείψεις όλες τις απολαύσεις της σάρκας για χάρη της μιας αλήθειας και δεν πρέπει να
πετάξεις όλες τις αλήθειες για χάρη μιας μικρής απόλαυσης. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν
ακεραιότητα ή αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει νόημα στην ύπαρξή τους!
Ο Θεός παιδεύει και κρίνει τον άνθρωπο, επειδή αυτό απαιτείται από το έργο Του και,
κυρίως, επειδή το χρειάζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρέπει να παιδεύεται και να κρίνεται,
και μόνο τότε μπορεί να επιτύχει την αγάπη για τον Θεό. Σήμερα, είστε απόλυτα πεπεισμένοι,
αλλά όταν συναντήσετε την παραμικρή αναποδιά, τότε έχετε πρόβλημα. Το ανάστημά σας
είναι ακόμα πολύ μικρό και πρέπει να αποκτήσετε εμπειρία ακόμα περισσότερης παίδευσης
και κρίσης για να αποκτήσετε βαθύτερη γνώση. Σήμερα, έχετε κάποιο φόβο Θεού, σέβεστε
τον Θεό, και ξέρετε ότι είναι ο αληθινός Θεός, αλλά δεν έχετε μεγάλη αγάπη γι’ Αυτόν, πολύ
λιγότερο δε, έχετε επιτύχει μια καθαρή αγάπη. Οι γνώσεις σας είναι πολύ επιφανειακές και το
ανάστημά σας εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές. Όταν πραγματικά συναντάτε ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον, ακόμα δεν έχετε γίνει μάρτυρες, πολύ μικρό ποσοστό από την
είσοδό σας είναι ενεργό και δεν έχετε ιδέα για το πώς να το κάνετε πράξη. Οι περισσότεροι
άνθρωποι είναι παθητικοί και αδρανείς. Αγαπούν μόνο κρυφά τον Θεό μέσα στις καρδιές
τους, αλλά δεν έχουν κανένα τρόπο να το κάνουν πράξη, ούτε είναι σαφείς όσον αφορά τους
στόχους τους. Εκείνοι που έχουν οδηγηθεί στην τελείωση όχι μόνο κατέχουν κανονική
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ανθρώπινη φύση, αλλά διαθέτουν και αλήθειες που ξεπερνούν τα μέτρα της συνείδησης και
είναι υψηλότερες από τα πρότυπα της συνείδησης· δεν χρησιμοποιούν μόνο τη συνείδησή
τους για να ξεπληρώσουν την αγάπη του Θεού, αλλά, πέρα από αυτό, έχουν γνωρίσει τον Θεό
και έχουν δει ότι ο Θεός είναι υπέροχος και άξιος της αγάπης του ανθρώπου και ότι υπάρχουν
τόσα πολλά που πρέπει να αγαπάς στον Θεό, που ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να Τον
αγαπάει. Η αγάπη που έχουν για τον Θεό όσοι έχουν οδηγηθεί στην τελείωση, υφίσταται για
να εκπληρώσουν τις προσωπικές τους προσδοκίες. Η αγάπη τους είναι μια αυθόρμητη αγάπη,
μια αγάπη που δεν ζητά τίποτα σε αντάλλαγμα και δεν είναι αντικείμενο ανταλλαγής.
Αγαπούν τον Θεό μόνο εξαιτίας της γνώσης τους γι’ Αυτόν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
ενδιαφέρονται για το αν ο Θεός τους χαρίζει χάρες και είναι ικανοποιημένοι μόνο με το να
ικανοποιήσουν τον Θεό. Δεν κάνουν συμφωνίες με τον Θεό, ούτε μετράνε την αγάπη τους για
τον Θεό βάσει της συνείδησής τους: μου έδωσες, επομένως Σε αγαπώ ως αντάλλαγμα, αν δεν
μου δώσεις, τότε δεν έχω τίποτα για Σένα σε αντάλλαγμα. Εκείνοι που έχουν οδηγηθεί στην
τελείωση πάντοτε πιστεύουν το εξής: ο Θεός είναι ο Δημιουργός και εκτελεί το έργο Του σ’
εμάς. Αφού έχω αυτή την ευκαιρία, προϋπόθεση και τα προσόντα για να οδηγηθώ στην
τελείωση, η επιδίωξή μου θα πρέπει να είναι να ζήσω μια ζωή με νόημα και θα πρέπει να Τον
ικανοποιήσω. Είναι ακριβώς όπως αυτό που βίωσε ο Πέτρος: Όταν ένιωθε πιο αδύναμος,
προσευχόταν στον Θεό και έλεγε: «Ω Θεέ! Ανεξάρτητα από τον χρόνο ή τον τόπο, ξέρεις ότι
πάντα Σε θυμάμαι. Ανεξαρτήτως του χρόνου ή του τόπου, ξέρεις ότι θέλω να Σε αγαπήσω,
αλλά το ανάστημά μου είναι πολύ μικρό, είμαι πολύ αδύναμος και ανίσχυρος, η αγάπη μου
είναι πολύ περιορισμένη και η ειλικρίνειά μου απέναντι σ’ Εσένα είναι υπερβολικά πενιχρή.
Σε σύγκριση με την αγάπη Σου, είμαι απλώς ακατάλληλος να ζω. Επιθυμώ μόνο να έχω μια
ζωή που δεν είναι μάταιη, και να μπορώ όχι μόνο να ξεπληρώσω την αγάπη Σου, αλλά, επίσης,
να μπορώ να αφιερώσω ό,τι έχω σ’ Εσένα. Αν μπορώ να Σε ικανοποιήσω, τότε ως πλάσμα, θα
είμαι ήσυχος και δεν θα ζητήσω τίποτα περισσότερο. Αν και είμαι αδύναμος και ανίσχυρος
τώρα, δεν θα ξεχάσω τις προτροπές Σου και δεν θα ξεχάσω την αγάπη Σου. Τώρα, το μόνο
που κάνω είναι να ξεπληρώνω την αγάπη Σου. Ω Θεέ, αισθάνομαι απαίσια! Πώς μπορώ να
δώσω πίσω σ’ Εσένα την αγάπη που έχω στην καρδιά μου, πώς μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ, να
καταφέρω να εκπληρώσω τις επιθυμίες Σου και να καταφέρω να προσφέρω όλα όσα έχω σ’
Εσένα; Ξέρεις την αδυναμία του ανθρώπου· πώς μπορώ λοιπόν να είμαι άξιος της αγάπης
Σου; Ω! Θεέ! Ξέρεις ότι είμαι μικρός στο ανάστημα, ότι η αγάπη μου είναι υπερβολικά
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πενιχρή. Πώς μπορώ να κάνω το καλύτερο σε ένα τέτοιο περιβάλλον; Ξέρω ότι πρέπει να
ξεπληρώσω την αγάπη Σου, ξέρω ότι θα πρέπει να δώσω όλα αυτά που έχω σ’ Εσένα, αλλά
σήμερα το ανάστημά μου είναι πολύ μικρό. Ζητώ να μου δώσεις δύναμη και να μου δώσεις
αυτοπεποίθηση, ώστε να είμαι περισσότερο σε θέση να κατέχω μια αγνή αγάπη και να την
αφιερώσω σ’ Εσένα και να μπορώ να αφιερώσω καλύτερα όσα έχω σ’ Εσένα· όχι μόνο θα
μπορώ να ξεπληρώσω την αγάπη Σου, αλλά θα είμαι πιο ικανός να αποκτήσω εμπειρία της
παίδευσής Σου και της κρίσης και των δοκιμασιών Σου και των ακόμα πιο σκληρών κατάρων
Σου. Μου επέτρεψες να δω την αγάπη Σου και δεν μπορώ παρά να Σε αγαπώ κι αν και
σήμερα είμαι αδύναμος και ανίσχυρος, πώς θα μπορούσα να Σε ξεχάσω; Η αγάπη, η παίδευση
και η κρίση Σου με ώθησαν στο να Σε γνωρίσω, αλλά αισθάνομαι επίσης ανίκανος να
εκπληρώσω την αγάπη Σου, γιατί είσαι τόσο σπουδαίος. Πώς μπορώ να αφιερώσω όλα όσα
έχω στον Δημιουργό;» Αυτό ήταν το αίτημα του Πέτρου, όμως το ανάστημά του ήταν πάρα
πολύ ανεπαρκές. Εκείνη τη στιγμή, αισθάνθηκε ότι ένα μαχαίρι καρφωνόταν στην καρδιά του
και σπάραζε, δεν ήξερε τι να κάνει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ωστόσο, συνέχισε να
προσεύχεται: «Ω Θεέ! Ο άνθρωπος έχει το ανάστημα ενός παιδιού, η συνείδησή του είναι
αδύναμη και το μόνο που μπορώ να επιτύχω είναι να ξεπληρώσω την αγάπη Σου. Σήμερα, δεν
ξέρω πώς να ικανοποιήσω τις επιθυμίες Σου και επιθυμώ μονάχα να κάνω ό,τι μπορώ, να
δώσω όλα όσα έχω και να αφιερώσω όλα όσα έχω σ’ Εσένα. Ανεξάρτητα από την κρίση Σου,
ανεξάρτητα από την παίδευσή Σου, ανεξάρτητα από το τι δίνεις σ’ εμένα, ανεξάρτητα από το
τι μου παίρνεις, απάλλαξέ με από το παραμικρό παράπονο προς Εσένα. Πολλές φορές, όταν
με παίδευσες και με έκρινες, γκρίνιαξα μέσα μου και δεν ήμουν σε θέση να πετύχω την
αγνότητα ή να εκπληρώσω τις επιθυμίες Σου. Η αποπληρωμή της αγάπης Σου γεννήθηκε από
καταναγκασμό και αυτή τη στιγμή μισώ τον εαυτό μου ακόμη περισσότερο». Ήταν επειδή
αναζητούσε μια καθαρότερη αγάπη για τον Θεό που έκανε τον Πέτρο να προσευχηθεί με
αυτόν τον τρόπο. Αναζητούσε, και εκλιπαρούσε και, επιπλέον, κατηγορούσε τον εαυτό του και
ομολογούσε τις αμαρτίες του στον Θεό. Ένιωθε χρέος προς τον Θεό και αισθάνθηκε μίσος για
τον εαυτό του, αλλά ήταν επίσης και κάπως λυπημένος και παθητικός. Πάντα ένιωθε έτσι, σαν
να μην ήταν αρκετά καλός για τις επιθυμίες του Θεού και ανίκανος να κάνει το καλύτερό που
μπορούσε. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο Πέτρος επεδίωκε να έχει την πίστη του Ιώβ. Είδε
πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του Ιώβ, διότι ο Ιώβ είχε δει ότι όλα του δόθηκαν από τον Θεό και
ήταν φυσικό ο Θεός να πάρει τα πάντα από αυτόν, ότι ο Θεός θα έδινε σε όποιον ήθελε —
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τέτοια ήταν η δίκαιη διάθεση του Θεού. Ο Ιώβ δεν έκανε παράπονα και μπορούσε ακόμα να
δοξάζει τον Θεό. Ο Πέτρος γνώριζε επίσης τον ίδιο του τον εαυτό και μέσα στην καρδιά του
προσευχόταν: «Σήμερα, δεν θα έπρεπε να είμαι ικανοποιημένος με το να ξεπληρώσω την
αγάπη Σου χρησιμοποιώντας τη συνείδησή μου —όση αγάπη και να Σου δώσω— γιατί οι
σκέψεις μου είναι πολύ διεφθαρμένες και επειδή είμαι ανίκανος να Σε δω ως τον Δημιουργό.
Επειδή είμαι ακόμα ακατάλληλος για να Σε αγαπώ, πρέπει να επιτύχω την ικανότητα να
αφιερώσω όλα όσα έχω σ’ Εσένα, κάτι που θα έκανα πολύ πρόθυμα. Πρέπει να γνωρίζω όλα
αυτά που έχεις κάνει και να μην έχω άλλη επιλογή και πρέπει να δω την αγάπη Σου και να
μπορέσω να Σε υμνήσω και να εξυμνήσω το άγιο όνομά Σου, για να μπορέσεις να κερδίσεις
μεγάλη δόξα μέσα από μένα. Είμαι πρόθυμος να εμμείνω σε αυτή τη μαρτυρία μου προς
Εσένα. Ω, Θεέ! Η αγάπη Σου είναι τόσο πολύτιμη και όμορφη. Πώς θα μπορούσα ποτέ να
επιθυμώ να ζήσω στα χέρια του κακού; Δεν είμαι φτιαγμένος από Σένα; Πώς θα μπορούσα να
ζήσω κάτω από την σφαίρα επιρροής του Σατανά; Θα προτιμούσα ολόκληρη η ύπαρξή μου να
ζει μέσα στην παίδευσή Σου. Δεν είμαι πρόθυμος να ζήσω κάτω από την σφαίρα επιρροής του
κακού. Εάν μπορώ να εξαγνιστώ και μπορώ να αφιερώσω όλα όσα έχω σ’ Εσένα, είμαι
πρόθυμος να προσφέρω το σώμα και το μυαλό μου στην κρίση και την παίδευσή Σου, γιατί
απεχθάνομαι τον Σατανά και δεν θέλω να ζήσω υπό τη σφαίρα επιρροής του. Κρίνοντάς με,
δείχνεις τη δίκαιη διάθεσή Σου. Είμαι χαρούμενος και δεν έχω το παραμικρό παράπονο. Εάν
μπορώ να εκπληρώσω το καθήκον ενός πλάσματος, είμαι πρόθυμος να συνοδεύεται ολόκληρη
η ζωή μου από την κρίση Σου, μέσω της οποίας θα γνωρίσω τη δίκαιη διάθεσή Σου και θα
απαλλαγώ από την επιρροή του κακού». Ο Πέτρος πάντα έτσι προσευχόταν και πάντα με
αυτό τον τρόπο αναζητούσε, και έφτασε, σχετικά μιλώντας, σε ένα υψηλό βασίλειο. Όχι μόνο
ήταν σε θέση να ξεπληρώσει την αγάπη του Θεού, αλλά, το πιο σημαντικό ήταν ότι
εκπλήρωσε επίσης το καθήκον του ως πλάσμα. Όχι μόνο δεν κατηγορήθηκε από τη συνείδησή
του, αλλά ήταν επίσης σε θέση να ξεπεράσει τα πρότυπα συνείδησης. Οι προσευχές του
συνέχιζαν να απευθύνονται στον Θεό, έτσι ώστε οι προσδοκίες του ήταν ακόμη υψηλότερες
και η αγάπη του για τον Θεό ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Παρόλο που υπέφερε από οδυνηρό
πόνο, δεν ξέχασε ποτέ ότι έπρεπε να αγαπάει τον Θεό, προσπάθησε δε να κατακτήσει την
ικανότητα να κατανοεί το θέλημα του Θεού. Στις προσευχές του ειπώθηκαν τα εξής λόγια: δεν
έχω καταφέρει τίποτα περισσότερο από το να ξεπληρώσω την αγάπη Σου. Δεν έχω γίνει
μάρτυράς Σου ενώπιον του Σατανά, δεν απελευθερώθηκα από την επιρροή του Σατανά και
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εξακολουθώ να ζω μέσα στη σάρκα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την αγάπη μου για να
νικήσω τον Σατανά και να τον ντροπιάσω, και έτσι να ικανοποιήσω την επιθυμία Σου. Θέλω
να Σου δώσω το όλον μου, για να μην δώσω ούτε το ελάχιστον κομμάτι μου στον Σατανά,
γιατί ο Σατανάς είναι ο εχθρός Σου. Όσο περισσότερο αναζητούσε προς αυτή την
κατεύθυνση, τόσο περισσότερο συγκινούνταν και τόσο υψηλότερη ήταν η γνώση του για τα
θέματα αυτά. Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, κατάλαβε ότι πρέπει να απελευθερωθεί από την
επιρροή του Σατανά και πρέπει να επιστρέψει άνευ όρων στον Θεό. Αυτό ήταν το βασίλειο
που κατέκτησε. Ξεπερνούσε την επιρροή του Σατανά και απαλλασσόταν από τις χαρές και τις
απολαύσεις της σάρκας και ήταν πρόθυμος να βιώσει πιο βαθιά τόσο την παίδευση του Θεού
όσο και την κρίση Του. Είπε: «Ακόμα κι αν ζω εν μέσω της παίδευσής Σου και εν μέσω της
κρίσης Σου, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που συνεπάγονται, εξακολουθώ να μην είμαι
πρόθυμος να ζήσω κάτω από την σφαίρα επιρροής του Σατανά, ακόμα δεν είμαι πρόθυμος να
υποφέρω την εξαπάτηση του Σατανά. Παίρνω χαρά από το να ζω ανάμεσα στις κατάρες Σου
και είμαι θλιμμένος ζώντας μέσα στις ευλογίες του Σατανά. Σ’ αγαπώ ζώντας μέσα στην κρίση
Σου και αυτό μου φέρνει μεγάλη χαρά. Η παίδευση και η κρίση Σου είναι δίκαιες και άγιες,
είναι για να με εξαγνίσουν και, ακόμη περισσότερο, για να με σώσουν. Θα προτιμούσα να
περάσω όλη μου τη ζωή μέσα στην κρίση Σου για να είμαι υπό τη φροντίδα Σου. Δεν είμαι
πρόθυμος να ζήσω υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά ούτε για μια στιγμή. Επιθυμώ να
καθαριστώ από Σένα· ακόμη κι αν υποστώ δυσκολίες, δεν είμαι πρόθυμος να με
εκμεταλλευθεί και να με εξαπατήσει ο Σατανάς. Εγώ, αυτό το πλάσμα που είμαι, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθώ από Σένα, να αποκτηθώ από Σένα, να κριθώ από Σένα, και να παιδευτώ από
Σένα. Ακόμα και να δεχτώ την κατάρα Σου. Η καρδιά μου χαίρεται όταν είσαι πρόθυμος να με
ευλογήσεις, γιατί έχω δει την αγάπη Σου. Είσαι ο Δημιουργός και είμαι ένα πλάσμα: δεν
πρέπει να Σε προδώσω και να ζήσω υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, ούτε θα πρέπει να
με εκμεταλλευθεί ο Σατανάς. Θα πρέπει να είμαι το άλογο ή το βόδι Σου, παρά να ζήσω για
τον Σατανά. Θα προτιμούσα να ζήσω μέσα από την παίδευσή Σου, χωρίς φυσική ευδαιμονία,
και αυτό θα μου προκαλούσε ευχαρίστηση ακόμα κι αν έχανα τη χάρη Σου. Αν και η χάρη Σου
δεν είναι μαζί μου, μου αρέσει να παιδεύομαι και να κρίνομαι από Σένα. Αυτή είναι η
καλύτερη ευλογία Σου, η μεγαλύτερη χάρη Σου. Αν και είσαι πάντα μεγαλοπρεπής και
οργισμένος προς εμένα, εξακολουθώ να είμαι ανίκανος να Σε αφήσω, ακόμα δεν μπορώ να Σε
αγαπήσω αρκετά. Θα προτιμούσα να ζήσω στον οίκο Σου, θα προτιμούσα να είμαι
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καταραμένος, παιδεμένος και τσακισμένος από Σένα και δεν θέλω να ζήσω υπό τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά ούτε είμαι πρόθυμος να σπεύσω και να απασχοληθώ μόνο για τη σάρκα,
πολύ λιγότερο δε, είμαι πρόθυμος να ζήσω για τη σάρκα». Η αγάπη του Πέτρου ήταν αγνή
αγάπη. Αυτή είναι η εμπειρία του να οδηγείται κάποιος στην τελείωση, και είναι το
υψηλότερο βασίλειο το να οδηγηθεί κάποιος στην τελείωση, και δεν υπάρχει ζωή που να έχει
μεγαλύτερο νόημα. Αποδέχτηκε την παίδευση και την κρίση του Θεού, εκτίμησε ιδιαίτερα τη
δίκαιη διάθεση του Θεού και τίποτα για τον Πέτρο δεν ήταν πιο πολύτιμο. Είπε: «Ο Σατανάς
μου δίνει υλικές απολαύσεις, αλλά δεν έχουν αξία για μένα. Δέχομαι την παίδευση και την
κρίση του Θεού —σε αυτό είμαι ευνοημένος, σε αυτό βρίσκω απόλαυση και σε αυτό είμαι
ευλογημένος. Αν δεν ήταν η κρίση του Θεού, δεν θα αγαπούσα ποτέ τον Θεό, θα
εξακολουθούσα να ζω υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, θα εξακολουθούσα να ελέγχομαι
από αυτόν και θα με διέταζε. Αν συνέβαινε αυτό, ποτέ δεν θα γινόμουν πραγματικός
άνθρωπος, διότι θα ήμουν ανίκανος να ικανοποιήσω τον Θεό και δεν θα αφιέρωνα ολόκληρο
το είναι μου στον Θεό. Ακόμα κι αν ο Θεός δεν με ευλογεί και με αφήνει χωρίς παρηγοριά
μέσα μου, σαν να καίει μέσα μου μια φωτιά, χωρίς ειρήνη ή χαρά, και μολονότι η παίδευση
και η πειθαρχία του Θεού δεν είναι ποτέ ξέχωρες από μένα, μέσα από την παίδευση και την
κρίση του Θεού μπορώ να δω τη δίκαιη διάθεσή Του. Λατρεύω αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει
τίποτα πιο πολύτιμο ή ουσιαστικό στη ζωή. Αν και η προστασία και η φροντίδα Του έχουν
γίνει αδίστακτη παίδευση, κρίση, κατάρα και πλήγματα, εξακολουθώ να απολαμβάνω αυτά
τα πράγματα, γιατί μπορούν να με εξαγνίσουν και να με αλλάξουν καλύτερα, να με φέρουν
πιο κοντά στον Θεό, να με κάνουν περισσότερο ικανό να αγαπώ τον Θεό και μπορούν να
κάνουν την αγάπη μου για τον Θεό αγνότερη. Αυτό με κάνει να μπορώ να εκπληρώσω το
καθήκον μου ως πλάσμα και με φέρνει ενώπιον του Θεού και μακριά από την επιρροή του
Σατανά, ώστε να μην υπηρετώ πλέον τον Σατανά. Όταν δεν παραμένω υπό τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά και μπορώ να αφιερώσω ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να κάνω στον Θεό,
χωρίς να έχω καμία επιφύλαξη —αυτό θα συμβεί όταν θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
Είναι η παίδευση και η κρίση του Θεού που με έσωσαν και η ζωή μου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την παίδευση και την κρίση του Θεού. Η ζωή μου στη γη είναι υπό τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά και αν δεν υπήρχε η φροντίδα και η προστασία της παίδευσης και της
κρίσης του Θεού, θα ζούσα πάντα υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και, επιπλέον, δεν θα
είχα την ευκαιρία ή τα μέσα να ζήσω μια ζωή με νόημα. Μόνο εάν η παίδευση και η κρίση του
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Θεού δεν με αφήσουν ποτέ, θα καταφέρω να καθαρθώ από τον Θεό. Μόνο με τα σκληρά
λόγια και τη δίκαιη διάθεση του Θεού και με την μεγαλοπρεπή κρίση του Θεού, κέρδισα την
υπέρτατη προστασία και έζησα στο φως και κέρδισα τις ευλογίες του Θεού. Για να μπορώ να
καθαρθώ και να ελευθερωθώ από τον Σατανά και να ζήσω στο κράτος του Θεού, αυτή είναι η
μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου σήμερα». Αυτό είναι το υψηλότερο βασίλειο που βίωσε ο
Πέτρος.
Αυτές είναι οι καταστάσεις που ο άνθρωπος πρέπει να επιτύχει αφού οδηγηθεί στην
τελείωση. Εάν δεν μπορείς να τα επιτύχεις αυτά, τότε δεν μπορείς να βιώσεις μια ζωή με
νόημα. Ο άνθρωπος ζει μέσα στη σάρκα, που σημαίνει ότι ζει σε μια ανθρώπινη κόλαση, και
χωρίς την κρίση και την παίδευση του Θεού, ο άνθρωπος είναι τόσο βρόμικος όσο ο Σατανάς.
Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να είναι άγιος; Ο Πέτρος πίστευε ότι η παίδευση και η κρίση
από τον Θεό ήταν η καλύτερη προστασία του ανθρώπου και η μεγαλύτερη χάρη. Μόνο με την
παίδευση και την κρίση του Θεού θα μπορούσε ο άνθρωπος να αφυπνιστεί, να μισήσει τη
σάρκα και να μισήσει τον Σατανά. Η αυστηρή πειθαρχία του Θεού απελευθερώνει τον
άνθρωπο από την επιρροή του Σατανά, τον απελευθερώνει από τον δικό του μικρόκοσμο και
του επιτρέπει να ζει υπό το φως της παρουσίας του Θεού. Δεν υπάρχει καλύτερη σωτηρία από
την παίδευση και την κρίση! Ο Πέτρος προσευχόταν: «Ω, Θεέ μου! Όσο με παιδεύεις και με
κρίνεις, θα ξέρω ότι δεν με άφησες. Ακόμα κι αν δεν μου δίνεις χαρά ή γαλήνη και με κάνεις
να ζω με πόνο και μου επιβάλλεις ατελείωτες συμμορφώσεις, όσο δεν με αφήνεις, η καρδιά
μου θα νιώθει αναπαυμένη. Σήμερα, η παίδευση και η κρίση Σου έχουν γίνει η καλύτερή μου
προστασία και η μεγαλύτερη ευλογία μου. Η χάρη που μου δίνεις με προστατεύει. Η χάρη που
μου προσφέρεις σήμερα είναι μια εκδήλωση της δίκαιης διάθεσής Σου και είναι παίδευση και
κρίση· επίσης, είναι μια δοκιμασία και, πέρα από αυτό, είναι μια ζωή μαρτυρίου». Ο Πέτρος
ήταν σε θέση να βάλει στην άκρη τις απολαύσεις της σάρκας και να αναζητήσει μια βαθύτερη
αγάπη αλλά και μεγαλύτερη προστασία, επειδή είχε κερδίσει τόσο πολλή χάρη από την
παίδευση και την κρίση του Θεού. Στη ζωή του, εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να εξαγνιστεί και να
επιτύχει αλλαγές στη διάθεσή του, αν θέλει να βιώσει μια ζωή με νόημα και να εκπληρώσει το
καθήκον του ως πλάσμα, τότε πρέπει να δεχτεί την παίδευση και την κρίση του Θεού και δεν
πρέπει να επιτρέψει στην πειθαρχία και στα πλήγματα του Θεού να απομακρυνθούν απ’
αυτόν, ώστε να μπορεί να απελευθερωθεί από τη χειραγώγηση και την επιρροή του Σατανά
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και να ζήσει υπό το φως του Θεού. Να γνωρίζεις ότι η παίδευση και η κρίση του Θεού είναι το
φως και το φως της σωτηρίας του ανθρώπου, και ότι δεν υπάρχει καλύτερη ευλογία, χάρη ή
προστασία για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ζει υπό την επιρροή του Σατανά και υπάρχει μέσα
στη σάρκα. Αν δεν καθαρθεί και δεν λάβει την προστασία του Θεού, τότε ο άνθρωπος θα
εξαχρειώνεται όλο και περισσότερο. Αν θέλει να αγαπάει τον Θεό, τότε πρέπει να εξαγνιστεί
και να σωθεί. Ο Πέτρος προσευχήθηκε: «Θεέ μου, όταν μου φέρεσαι ευγενικά, χαίρομαι και
αισθάνομαι παρηγοριά. Όταν με παιδεύεις, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη παρηγοριά και
χαρά. Αν και είμαι αδύναμος και υπομένω μια ανείπωτη δυστυχία, αν και υπάρχουν δάκρυα
και θλίψη, ξέρεις ότι αυτή η θλίψη οφείλεται στην ανυπακοή μου και στην αδυναμία μου.
Κλαίω γιατί δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις επιθυμίες Σου, αισθάνομαι θλίψη και μεταμέλεια,
επειδή δεν είμαι επαρκής για τις απαιτήσεις Σου, αλλά είμαι πρόθυμος να επιτύχω αυτό το
βασίλειο, είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι μπορώ για να Σε ικανοποιήσω. Η παίδευσή Σου μου
έδωσε προστασία και μου έδωσε την καλύτερη σωτηρία. Η κρίση Σου επισκιάζει την ανοχή
και την υπομονή Σου. Χωρίς την παίδευση και την κρίση Σου, δεν θα απολάμβανα το έλεος
και την τρυφερότητά Σου. Σήμερα, βλέπω ακόμα περισσότερο ότι η αγάπη Σου έχει υπερβεί
τους ουρανούς και τα ξεπέρασε όλα. Η αγάπη Σου δεν είναι μόνο έλεος και τρυφερότητα.
Είναι κάτι παραπάνω, είναι παίδευση και κρίση. Η παίδευση και η κρίση Σου μου έδωσαν
τόσο πολλά. Χωρίς την παίδευση και την κρίση Σου, κανένα άτομο δεν θα εξαγνιζόταν και
κανένα άτομο δεν θα μπορούσε να βιώσει την αγάπη του Δημιουργού. Αν και υπέμεινα
εκατοντάδες δοκιμασίες και δεινά, και έφτασα ακόμη και κοντά στον θάνατο, αυτά μου
έδωσαν τη δυνατότητα να Σε γνωρίσω πραγματικά και να κερδίσω την υπέρτατη σωτηρία. Αν
η παίδευση, η κρίση και η πειθαρχία Σου απομακρύνονταν από μένα, τότε θα ζούσα στο
σκοτάδι, υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ποια οφέλη έχει η σάρκα του ανθρώπου; Αν η
παίδευση και η κρίση Σου με εγκατέλειπαν, θα ήταν σαν να με εγκατέλειπε το Πνεύμα Σου,
σαν να μην ήσουν πλέον μαζί μου. Αν ήταν έτσι, πώς θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω; Αν μου
δώσεις ασθένειες και πάρεις την ελευθερία μου, μπορώ να συνεχίσω να ζω, αλλά αν η
παίδευση και η κρίση Σου με εγκατέλειπαν, δεν θα είχα κανένα τρόπο να συνεχίσω να ζω. Εάν
ήμουν χωρίς την παίδευση και την κρίση Σου, θα είχα χάσει την αγάπη Σου, μια αγάπη που
είναι πολύ βαθιά για να την περιγράψω με λέξεις. Χωρίς την αγάπη Σου, θα ζούσα υπό τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά και δεν θα ήμουν σε θέση να δω το ένδοξό Σου πρόσωπο. Πώς
θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω; Τέτοιο σκοτάδι, μια τέτοια ζωή, δεν θα μπορούσα να τα
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αντέξω. Το να Σε έχω μαζί μου είναι σαν να Σε βλέπω, έτσι πώς θα μπορούσα να Σε αφήσω;
Σε ικετεύω, Σε εκλιπαρώ να μη μου πάρεις τη μεγαλύτερη παρηγοριά μου, έστω κι αν είναι
λίγα λόγια καθησυχασμού. Έχω απολαύσει την αγάπη Σου και σήμερα δεν μπορώ να είμαι
μακριά από Σένα. Πώς θα μπορούσα να μην Σε αγαπώ; Έχω χύσει πολλά δάκρυα θλίψης
εξαιτίας της αγάπης Σου, όμως έχω πάντα την αίσθηση ότι μια ζωή όπως αυτή είναι πιο
ουσιαστική, πιο ικανή να με εμπλουτίσει, πιο ικανή να με αλλάξει και πιο ικανή να μου
επιτρέψει να φτάσω στην αλήθεια που θα πρέπει να κατέχουν τα πλάσματα».
Ο άνθρωπος ζει ολόκληρη τη ζωή του υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και δεν
υπάρχει ούτε ένα άτομο που μπορεί να απελευθερωθεί από την επιρροή του Σατανά από μόνο
του. Όλοι ζουν σε έναν βρόμικο κόσμο, μες στη διαφθορά και το κενό, χωρίς το παραμικρό
νόημα ή αξία. Ζουν τέτοιες ξέγνοιαστες ζωές για τη σάρκα, για τη λαγνεία και για τον Σατανά.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αξία στην ύπαρξή τους. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να βρει την
αλήθεια που θα τον ελευθερώσει από την επιρροή του Σατανά. Αν και ο άνθρωπος πιστεύει
στον Θεό και διαβάζει τη Βίβλο, δεν καταλαβαίνει πώς να απελευθερωθεί από τον έλεγχο της
επιρροής του Σατανά. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει
αυτό το μυστικό, πολύ λίγοι το έχουν κατανοήσει. Ως εκ τούτου, αν και ο άνθρωπος
απεχθάνεται τον Σατανά και απεχθάνεται τη σάρκα, δεν ξέρει πώς να απαλλαγεί από την
παγιδευτική επιρροή του Σατανά. Σήμερα, δεν βρίσκεστε ακόμα υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά; Δεν μετανιώνετε για τις ανυπάκουες πράξεις σας, πολύ λιγότερο δε, νιώθετε ότι είστε
βρόμικοι και ανυπάκουοι. Αφού αντιταχθείτε στον Θεό, διατηρείτε, μάλιστα, την ψυχική σας
ηρεμία και νιώθετε μεγάλη γαλήνη. Η ηρεμία σου δεν οφείλεται στο ότι είσαι διεφθαρμένος;
Αυτή η ψυχική ηρεμία δεν προέρχεται από την ανυπακοή σου; Ο άνθρωπος ζει σε μια
ανθρώπινη κόλαση, ζει υπό τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά. Σε όλη τη γη, τα φαντάσματα
ζουν μαζί με τον άνθρωπο, καταπατώντας τη σάρκα του ανθρώπου. Στη γη, δεν ζεις σε έναν
όμορφο παράδεισο. Ο τόπος που βρίσκεσαι είναι το βασίλειο του διαβόλου, μια ανθρώπινη
κόλαση, ένας Κάτω Κόσμος. Αν ο άνθρωπος δεν εξαγνιστεί, τότε είναι φτιαγμένος από
βρομιά· αν δεν είναι προστατευμένος και φροντισμένος από τον Θεό, τότε είναι ακόμα
αιχμάλωτος του Σατανά· αν δεν κριθεί και παιδευτεί, τότε δεν θα έχει κανένα μέσο να ξεφύγει
από την καταπίεση της σκοτεινής επιρροής του Σατανά. Η διεφθαρμένη διάθεση που
εμφανίζεις και η ανυπάκουη συμπεριφορά που βιώνεις είναι επαρκείς για να αποδείξουν ότι
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εξακολουθείς να ζεις υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Αν το μυαλό και οι σκέψεις σου δεν
έχουν καθαρθεί και η διάθεσή σου δεν έχει κριθεί και παιδευτεί, τότε ολόκληρη η ύπαρξή σου
εξακολουθεί να ελέγχεται από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, το μυαλό σου ελέγχεται από
τον Σατανά, οι σκέψεις σου χειραγωγούνται από τον Σατανά και ολόκληρη η ύπαρξή σου
ελέγχεται από τα χέρια του Σατανά. Ξέρεις πόσο μακριά βρίσκεσαι τώρα από τα πρότυπα του
Πέτρου; Κατέχεις αυτό το επίπεδο; Πόσα γνωρίζεις για την παίδευση και την κρίση του
σήμερα; Πόσα κατέχεις από αυτά που κατάφερε να γνωρίσει ο Πέτρος; Εάν, σήμερα, δεν
μπορείς να μάθεις, θα είσαι σε θέση να επιτύχεις αυτή τη γνώση στο μέλλον; Κάποιος τόσο
τεμπέλης και δειλός όπως εσύ, είναι απλά ανίκανος να γνωρίζει την παίδευση και την κρίση.
Εάν επιδιώκεις την ηρεμία της σάρκας και τις απολαύσεις της σάρκας, τότε δεν θα έχεις
κανένα μέσο εξαγνισμού και τελικά θα επιστραφείς στον Σατανά, γιατί αυτό που βιώνεις είναι
ο Σατανάς και η σάρκα. Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν επιδιώκουν
τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται να καθαρθούν ή να εισέλθουν σε μια
βαθύτερη εμπειρία ζωής. Κι έτσι πώς μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση; Όσοι δεν
επιδιώκουν τη ζωή δεν έχουν καμία ευκαιρία να οδηγηθούν στην τελείωση, και εκείνοι που
δεν επιδιώκουν τη γνώση του Θεού και δεν επιδιώκουν αλλαγές στη διάθεσή τους, είναι
ανίκανοι να ξεφύγουν από τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά. Όσον αφορά τη γνώση τους για
τον Θεό και την είσοδό τους σε αλλαγές στη διάθεσή τους, δεν τις παίρνουν σοβαρά, όπως
αυτοί που πιστεύουν μόνο στη θρησκεία και που απλώς ακολουθούν το τελετουργικό και
παρακολουθούν την τακτική Λειτουργία. Αυτό δεν είναι χάσιμο χρόνου; Εάν, στην πίστη του
στον Θεό, ο άνθρωπος δεν είναι σοβαρός για τα ζητήματα της ζωής, δεν επιδιώκει την είσοδο
στην αλήθεια, δεν επιδιώκει αλλαγές στη διάθεσή του, πολύ λιγότερο επιδιώκει τη γνώση του
έργου του Θεού, τότε δεν μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση. Αν θέλεις να οδηγηθείς στην
τελείωση, πρέπει να καταλάβεις το έργο του Θεού. Ειδικότερα, πρέπει να καταλάβεις τη
σημασία της παίδευσης και της κρίσης Του και τον λόγο για τον οποίο υλοποιείται αυτό το
έργο στον άνθρωπο. Είσαι σε θέση να το δεχτείς αυτό; Κατά τη διάρκεια αυτού του είδους της
παίδευσης, είσαι σε θέση να επιτύχεις τις ίδιες εμπειρίες και γνώσεις με τον Πέτρο; Εάν
επιδιώκεις τη γνώση του Θεού και του έργου του Αγίου Πνεύματος και επιδιώκεις αλλαγές
στη διάθεσή σου, τότε έχεις την ευκαιρία να οδηγηθείς στην τελείωση.
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Για όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, αυτό το βήμα του έργου της
κατάκτησης είναι απαραίτητο. Μόνο όταν έχει κατακτηθεί ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει το
έργο της τελείωσης. Δεν υπάρχει μεγάλη αξία μόνο στην εκτέλεση του ρόλου της κατάκτησης,
που δεν θα σε καταστήσει κατάλληλο για χρήση από τον Θεό. Δεν θα έχεις κανένα μέσο για
να παίξεις τον ρόλο σου στη διάδοση του ευαγγελίου, επειδή δεν επιδιώκεις τη ζωή και δεν
επιδιώκεις τις αλλαγές και την ανανέωση του εαυτού σου, και έτσι δεν έχεις πραγματική
εμπειρία ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήμα προς βήμα έργου, κάποτε ενεργούσες ως
πάροχος υπηρεσιών αλλά και ως αντιθετικό στοιχείο, αλλά αν τελικά δεν επιδιώκεις να είσαι ο
Πέτρος και η επιδίωξή σου δεν συμβαδίζει με το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο Πέτρος
οδηγήθηκε στην τελείωση, τότε, φυσικά, δεν θα βιώσεις αλλαγές στη διάθεσή σου. Εάν είσαι
κάποιος που επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση, τότε θα έχεις γίνει μάρτυρας και θα πεις:
«Σ’ αυτό το βήμα προς βήμα έργο του Θεού, δέχτηκα το έργο της παίδευσης και της κρίσης
του Θεού και, αν και υπέμεινα μεγάλα βάσανα, έχω μάθει πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο
στην τελείωση, έχω κερδίσει το έργο που κάνει ο Θεός, έχω τη γνώση της δικαιοσύνης του
Θεού, και η παίδευσή Του με έχει σώσει. Η δίκαιη διάθεσή Του έχει έρθει σ’ εμένα και μου
έφερε ευλογίες και χάρη· η κρίση και η παίδευσή Του είναι αυτά που με έχουν προστατεύσει
και εξαγνίσει. Αν δεν είχα παιδευτεί και κριθεί από τον Θεό και αν δεν με είχαν βρει τα
σκληρά λόγια του Θεού, δεν θα μπορούσα να γνωρίσω τον Θεό ούτε θα μπορούσα να σωθώ.
Σήμερα, διαπιστώνω το εξής: ως πλάσμα, κάποιος όχι μόνο απολαμβάνει όλα τα πράγματα
που έφτιαξε ο Δημιουργός, αλλά, κυρίως, ότι όλα τα πλάσματα θα πρέπει να απολαμβάνουν
τη δίκαιη διάθεση του Θεού και να απολαμβάνουν τη δίκαιη κρίση Του, επειδή τη διάθεση του
Θεού αξίζει να την απολαμβάνει ο άνθρωπος. Ως πλάσμα που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά,
θα πρέπει κανείς να απολαμβάνει τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Στη δίκαιη διάθεσή Του,
υπάρχει παίδευση και κρίση και, επιπλέον, υπάρχει μεγάλη αγάπη. Αν και δεν είμαι σε θέση
να κερδίσω εντελώς την αγάπη του Θεού σήμερα, είχα τη μεγάλη τύχη να τη δω, και σε αυτό
είμαι ευλογημένος». Αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουν όσοι βιώνουν την τελείωση
και τη γνώση για την οποία μιλάνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ίδιοι με τον Πέτρο, έχουν τις ίδιες
εμπειρίες με τον Πέτρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσης εκείνοι που έχουν κερδίσει τη ζωή και
που κατέχουν την αλήθεια. Όταν βιώσουν την εμπειρία μέχρι το τέλος, κατά τη διάρκεια της
κρίσης του Θεού, σίγουρα θα απαλλαγούν εντελώς από την επιρροή του Σατανά και θα
αποκτηθούν από τον Θεό.
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Αφού έχουν κατακτηθεί, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συνταρακτική μαρτυρία. Μόνο ότι
απλώς ταπείνωσαν τον Σατανά, αλλά δεν βίωσαν την πραγματικότητα των λόγων του Θεού.
Δεν έχεις κερδίσει τη δεύτερη σωτηρία, απλώς έχεις κερδίσει μια θυσία υπέρ αμαρτιών, αλλά
δεν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση —αυτή είναι μεγάλη απώλεια. Πρέπει να καταλάβεις σε τι
πρέπει να εισέλθεις και τι πρέπει να βιώσεις και πρέπει να εισέλθεις σε αυτά. Εάν, τελικά, δεν
καταφέρεις να οδηγηθείς στην τελείωση, τότε δεν θα είσαι πραγματικός άνθρωπος και θα το
μετανιώσεις πικρά. Ο Αδάμ και η Εύα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό στην αρχή, ήταν
άγιοι άνθρωποι, δηλαδή, όσο ήταν στον Κήπο της Εδέμ, ήταν άγιοι, αμόλυντοι από τη βρομιά.
Ήταν επίσης πιστοί στον Ιεχωβά και δεν γνώριζαν τίποτα για την προδοσία προς τον Ιεχωβά.
Αυτό συμβαίνει επειδή ζούσαν χωρίς τη διατάραξη της επιρροής του Σατανά, ζούσαν χωρίς το
δηλητήριο του Σατανά και ήταν ό,τι πιο αγνό σε όλη την ανθρωπότητα. Ζούσαν στον Κήπο
της Εδέμ, που ήταν αμόλυντος από οποιαδήποτε βρομιά, που δεν είχε επηρεαστεί από τη
σάρκα και με σεβασμό προς τον Ιεχωβά. Αργότερα, όταν μπήκαν σε πειρασμό από τον
Σατανά, είχαν το δηλητήριο του φιδιού και την επιθυμία να προδώσουν τον Ιεχωβά και
ζούσαν κάτω από την επιρροή του Σατανά. Στην αρχή, ήταν άγιοι και είχαν φόβο για τον
Ιεχωβά· μόνο έτσι ήταν άνθρωποι. Αργότερα, αφού μπήκαν σε πειρασμό από τον Σατανά,
έφαγαν τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού και έζησαν υπό την
επιρροή του Σατανά. Διεφθάρησαν βαθμιαία από τον Σατανά και έχασαν την αρχική εικόνα
του ανθρώπου. Στην αρχή, ο άνθρωπος είχε την πνοή του Ιεχωβά μέσα του, και δεν ήταν ούτε
στο ελάχιστο ανυπάκουος και δεν είχε κανένα κακό στην καρδιά του. Εκείνη την εποχή, ο
άνθρωπος ήταν πραγματικά ανθρώπινος. Αφού διεφθάρη από τον Σατανά, ο άνθρωπος έγινε
κτήνος. Οι σκέψεις του γέμισαν με κακό και βρομιά, χωρίς καλό ή αγιότητα. Δεν είναι αυτός ο
Σατανάς; Έχεις βιώσει μεγάλο μέρος του έργου του Θεού, αλλά δεν έχεις αλλάξει ούτε
καθαρθεί. Εξακολουθείς να ζεις υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και ακόμα δεν
υποτάσσεσαι στον Θεό. Έτσι είναι κάποιος που έχει κατακτηθεί, αλλά δεν έχει οδηγηθεί στην
τελείωση. Και γιατί λέγεται ότι ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έχει οδηγηθεί στην τελείωση; Επειδή
αυτός ο άνθρωπος δεν επιδιώκει τη ζωή ή τη γνώση του έργου του Θεού και δεν επιθυμεί
τίποτα περισσότερο από τις απολαύσεις της σάρκας και τη στιγμιαία παρηγοριά. Ως
αποτέλεσμα αυτού, δεν υπάρχουν αλλαγές στη διάθεσή του στη ζωή και δεν έχει ξανακερδίσει
την αρχική εμφάνιση του ανθρώπου όπως τον δημιούργησε ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι
τα όρθια πτώματα, είναι οι νεκροί που δεν έχουν πνεύμα! Όσοι δεν επιδιώκουν τη γνώση των
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θεμάτων του πνεύματος, δεν επιδιώκουν την αγιότητα και δεν επιδιώκουν να βιώσουν την
αλήθεια, οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι απλώς με το να κατακτηθούν από την αρνητική
πλευρά και οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και να γίνουν
άγιοι άνθρωποι —αυτοί είναι άνθρωποι που δεν έχουν σωθεί. Γιατί, εάν υπάρχει χωρίς την
αλήθεια, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί ακλόνητος κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών
του Θεού. Μόνο εκείνοι που μπορούν να σταθούν ακλόνητοι κατά τη διάρκεια των
δοκιμασιών του Θεού είναι αυτοί που έχουν σωθεί. Αυτό που θέλω είναι οι άνθρωποι όπως ο
Πέτρος, άνθρωποι που επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση. Η σημερινή αλήθεια δίνεται
σε όσους τη λαχταρούν και την αναζητούν. Αυτή η σωτηρία παρέχεται σε όσους λαχταρούν να
σωθούν από τον Θεό και όχι μόνο προορίζεται για να αποκτηθεί από εσάς, αλλά και
προκειμένου να αποκτηθείτε από τον Θεό. Κερδίζετε τον Θεό για να μπορέσει ο Θεός να σας
κερδίσει. Σήμερα, είπα αυτά τα λόγια σ’ εσάς και τα έχετε ακούσει και θα πρέπει να πράξετε
σύμφωνα με αυτά τα λόγια. Στο τέλος, όταν θα κάνετε αυτές τις λέξεις πράξη, θα είναι όταν
θα σας έχω κερδίσει μέσα από αυτά τα λόγια. Ταυτόχρονα, θα έχετε κερδίσει αυτά τα λόγια,
δηλαδή, θα έχετε κερδίσει αυτή την υπέρτατη σωτηρία. Μόλις εξαγνιστείτε, θα έχετε γίνει
πραγματικοί άνθρωποι. Εάν δεν είσαι σε θέση να βιώσεις την αλήθεια ή να βιώσεις την
ομοιότητα ενός ατόμου που έχει οδηγηθεί στην τελείωση, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι δεν είσαι
άνθρωπος· είσαι ένα όρθιο πτώμα, ένα θηρίο, επειδή είσαι χωρίς την αλήθεια, που σημαίνει
ότι είσαι χωρίς την πνοή του Ιεχωβά και έτσι, είσαι ένας νεκρός που δεν έχει πνεύμα! Παρόλο
που είναι δυνατόν να γίνεις μάρτυρας μετά την κατάκτηση, αυτό που κερδίζεις είναι μόνο μια
μικρή σωτηρία και δεν έχεις μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό ον με πνεύμα. Αν και έχεις
δοκιμάσει παίδευση και κρίση, η διάθεσή σου δεν ανανεώνεται ούτε αλλάζει ως αποτέλεσμα
αυτού. Είσαι ακόμα ο παλιός σου εαυτός, εξακολουθείς να ανήκεις στον Σατανά και δεν είσαι
κάποιος που έχει εξαγνιστεί. Μόνο όσοι έχουν οδηγηθεί στην τελείωση έχουν αξία και μόνο
τέτοιοι άνθρωποι έχουν αποκτήσει μια πραγματική ζωή. Μια μέρα, κάποιος θα σου πει «έχεις
βιώσει το έργο του Θεού, οπότε μίλησε λίγο για το έργο Του. Ο Δαβίδ γνώρισε το έργο του
Θεού και είδε τις πράξεις του Ιεχωβά, και ο Μωυσής είδε επίσης τις πράξεις του Ιεχωβά και οι
δυο τους ήταν σε θέση να περιγράψουν τις πράξεις του Ιεχωβά και μιλούσαν για τη
θαυμασιότητα του Ιεχωβά. Εσείς έχετε δει το έργο του ενσαρκωμένου Θεού κατά τις έσχατες
ημέρες. Μπορείτε να μιλήσετε για τη σοφία Του; Μπορείτε να μιλήσετε για τη θαυμασιότητα
του έργου Του; Τι απαιτήσεις είχε ο Θεός από σας και πώς τις βιώσατε; Έχετε βιώσει το έργο
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του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Ποιο είναι το μέγιστο όραμά σας; Μπορείτε να μιλήσετε γι’
αυτό; Μπορείτε να μιλήσετε για τη δίκαιη διάθεση του Θεού;» Πώς θα απαντήσεις όταν
αντιμετωπίσεις αυτές τις ερωτήσεις; Εάν πεις: «Ο Θεός είναι τόσο δίκαιος, μας παιδεύει και
μας κρίνει και μας εκθέτει ανελέητα. Η διάθεση του Θεού πραγματικά δεν ανέχεται καμία
προσβολή από τον άνθρωπο. Αφού βίωσα το έργο του Θεού, έχω γνωρίσει τη δική μας
κτηνωδία και έχω δει πραγματικά τη δίκαιη διάθεση του Θεού», τότε ο άλλος θα συνεχίσει να
σε ρωτάει: «Τι άλλο ξέρεις για τον Θεό; Πώς εισέρχεται κανείς στη ζωή; Έχεις προσωπικές
φιλοδοξίες;» Θα απαντήσεις: «Αφού διεφθάρησαν από τον Σατανά, τα πλάσματα του Θεού
έγιναν θηρία και δεν ήταν διαφορετικά από τα γαϊδούρια. Σήμερα, ζω στα χέρια του Θεού και
έτσι πρέπει να ικανοποιήσω τις επιθυμίες του Δημιουργού και να υπακούω σε όσα διδάσκει.
Δεν έχω άλλη επιλογή». Αν μιλάς μόνο με τέτοιες γενικότητες, το άτομο αυτό δεν θα
καταλάβει τι λες. Όταν σε ρωτούν ποια γνώση έχεις για το έργο του Θεού, αναφέρονται στην
προσωπική σου εμπειρία. Ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη γνώση που έχεις για την
παίδευση και την κρίση του Θεού, αφού έχεις εμπειρία αυτού, και ως προς αυτό αναφέρονται
στην προσωπική σου εμπειρία και σου ζητάνε να μιλήσεις για τη γνώση σου για την αλήθεια.
Αν δεν μπορείς να μιλήσεις για τέτοια πράγματα, αυτό αποδεικνύει ότι δεν γνωρίζεις τίποτα
για το σημερινό έργο. Πάντα μιλάς με λέξεις που είναι απατηλές ή που είναι παγκοσμίως
γνωστές. Δεν έχεις συγκεκριμένες εμπειρίες κι ούτε υπάρχει ουσία στις γνώσεις σου, και δεν
έχεις καμία πραγματική μαρτυρία, και έτσι οι άλλοι δεν πείθονται από σένα. Μην είσαι
παθητικός οπαδός του Θεού και μην επιδιώκεις αυτό που σου κεντρίζει την περιέργεια. Με το
να μην είσαι ψυχρός αλλά ούτε και ζεστός, θα καταστρέψεις τον εαυτό σου και θα
καθυστερήσεις τη ζωή σου. Πρέπει να απαλλαγείς από μια τέτοια παθητικότητα και αδράνεια
και να γίνεις ειδήμων στην επιδίωξη θετικών πραγμάτων και να ξεπεράσεις τις δικές σου
αδυναμίες, ώστε να αποκτήσεις την αλήθεια και να βιώσεις την αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα
εκφοβιστικό στις αδυναμίες σου και τα ελαττώματά σου δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου είναι ότι δεν
είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος και δεν επιθυμείς να αναζητήσεις την αλήθεια. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα με όλους εσάς είναι η δειλή σας νοοτροπία, μέσω της οποίας είστε ικανοποιημένοι
με τα πράγματα όπως είναι και περιμένετε παθητικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιό σας
και ο μεγαλύτερος εχθρός σας στην προσπάθειά σας για την αναζήτηση της αλήθειας. Αν
υπακούς μόνο επειδή οι λέξεις που λέω είναι τόσο βαθιές, τότε δεν έχεις πραγματικά τη
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γνώση, ούτε έχεις εκτιμήσει ιδιαίτερα την αλήθεια. Υπακοή όπως η δική σου δεν είναι
μαρτυρία και δεν εγκρίνω τέτοια υπακοή. Κάποιος μπορεί να σε ρωτήσει: «Από πού ακριβώς
προέρχεται ο Θεός σου; Ποια είναι η ουσία του Θεού σου;» Θα απαντήσεις «η ουσία Του είναι
η παίδευση και η κρίση». Τότε, συνεχίζει: «Δεν είναι ο Θεός συμπονετικός και στοργικός προς
τον άνθρωπο; Δεν το γνωρίζεις αυτό;» Θα πεις: «Αυτός είναι ο Θεός των άλλων. Είναι ο Θεός
που πιστεύουν οι άνθρωποι της θρησκείας, δεν είναι ο Θεός μας». Όταν άνθρωποι όπως εσύ
διαδίδουν το ευαγγέλιο, η αληθινή οδός διαστρεβλώνεται από σένα και έτσι πού είσαι
χρήσιμος; Πώς μπορούν οι άλλοι να κερδίσουν την αληθινή οδό από σένα; Δεν έχεις την
αλήθεια και δεν μπορείς να μιλάς για την αλήθεια, ούτε, επιπλέον, μπορείς να βιώσεις την
αλήθεια. Πώς πληροίς τις προϋποθέσεις για να ζεις ενώπιον του Θεού; Όταν διαδίδεις το
ευαγγέλιο σε άλλους και όταν συναναστρέφεσαι για την αλήθεια και γίνεσαι μάρτυρας του
Θεού, εάν δεν είσαι σε θέση να τους κερδίσεις, θα αντικρούσουν τα λόγια σου. Δεν είσαι
λοιπόν σπατάλη χώρου; Έχεις βιώσει τόσο μεγάλο μέρος του έργου του Θεού, αλλά όταν
μιλάς για την αλήθεια, δεν βγάζεις νόημα. Δεν είσαι ένας άχρηστος; Σε τι είσαι χρήσιμος; Πώς
μπορείτε να έχετε βιώσει τόσο μεγάλο μέρος του έργου του Θεού, αλλά να μην έχετε την
παραμικρή γνώση Του; Όταν ρωτούν ποια πραγματική γνώση έχεις για τον Θεό, δεν βρίσκεις
τα λόγια ή απαντάς με κάτι άσχετο —λέγοντας ότι ο Θεός είναι ισχυρός, ότι οι μεγάλες
ευλογίες που έχεις λάβει είναι πραγματικά η εξύψωση του Θεού και ότι δεν υπάρχει
μεγαλύτερο προνόμιο από το να μπορεί κανείς να δει τον Θεό προσωπικά. Τι αξία υπάρχει σε
αυτό; Είναι άχρηστα, κενά λόγια! Έχοντας βιώσει τόσο μεγάλο μέρος του έργου του Θεού,
γνωρίζεις μόνο ότι η εξύψωση του Θεού είναι η αλήθεια; Πρέπει να γνωρίζεις το έργο του
Θεού και μόνο τότε θα γίνεις μάρτυρας του Θεού. Πώς μπορούν όσοι δεν έχουν κερδίσει την
αλήθεια να γίνονται μάρτυρες του Θεού;
Αν τόσο έργο και τόσα πολλά λόγια δεν είχαν καμία επίπτωση σ’ εσένα, τότε όταν έρθει η
ώρα να εξαπλωθεί το έργο του Θεού, δεν θα είσαι σε θέση να εκπληρώσεις το καθήκον σου
και θα ντροπιαστείς και θα ταπεινωθείς. Εκείνη τη στιγμή, θα αισθανθείς ότι οφείλεις τόσα
πολλά στον Θεό, ότι η γνώση σου για τον Θεό είναι τόσο επιφανειακή. Αν δεν επιδιώξεις τη
γνώση του Θεού σήμερα, ενώ επιτελεί το έργο Του, τότε αργότερα θα είναι πολύ αργά. Στο
τέλος, δεν θα έχεις καμία γνώση για να μιλήσεις —θα μείνεις κενός, χωρίς τίποτα. Τι θα
χρησιμοποιήσεις για να δώσεις λογαριασμό στον Θεό; Έχεις το θράσος να κοιτάξεις τον Θεό;
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Πρέπει να εργαστείς σκληρά ως προς την επιδίωξη σου τώρα, έτσι ώστε, τελικά, όπως και ο
Πέτρος, να γνωρίζεις πόσο ευεργετική είναι η παίδευση και η κρίση του Θεού για τον
άνθρωπο και ότι, χωρίς την παίδευση και την κρίση Του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί και
μπορεί να βυθιστεί βαθύτερα σε αυτή τη βρόμικη γη, όλο και πιο βαθιά μέσα στην κοπριά. Οι
άνθρωποι έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, έχουν δολοπλοκήσει ο ένας ενάντια στον άλλο
και έχουν κακομεταχειριστεί ο ένας στον άλλο, έχουν χάσει τον σεβασμό τους για τον Θεό και
η ανυπακοή τους είναι πολύ μεγάλη, οι αντιλήψεις τους είναι πάρα πολλές και όλοι ανήκουν
στον Σατανά. Χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού, η διεφθαρμένη διάθεση του
ανθρώπου δεν θα μπορούσε να καθαρθεί και δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί. Αυτό
που εκφράζεται από το έργο του ενσαρκωμένου Θεού στη σάρκα είναι ακριβώς αυτό που
εκφράζεται από το Πνεύμα και το έργο που κάνει Εκείνος, είναι σύμφωνα με αυτό που γίνεται
από το Πνεύμα. Σήμερα, αν δεν γνωρίζετε αυτό το έργο, τότε είστε τόσο ανόητοι και έχετε
χάσει τόσα πολλά! Εάν δεν έχετε κερδίσει τη σωτηρία του Θεού, τότε η πίστη σας είναι
θρησκευτική πίστη και είστε Χριστιανοί που είναι μόνο της θρησκείας. Επειδή παραμένετε
προσκολλημένοι στο νεκρό δόγμα, έχετε χάσει το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι, που
επιδιώκουν την αγάπη για τον Θεό, είναι σε θέση να αποκτήσουν την αλήθεια και τη ζωή, ενώ
η πίστη σας είναι ανίκανη να κερδίσει την έγκριση του Θεού. Αντ’ αυτού, έχεις γίνει
αμαρτωλός, κάποιος που διαπράττει καταστροφικές και μισητές πράξεις, έχεις γίνει το
αντικείμενο των αστείων του Σατανά και είσαι αιχμάλωτος του Σατανά. Ο άνθρωπος δεν
πρέπει απλώς να πιστεύει στον Θεό, αλλά να Τον αγαπά, να Τον αναζητά και να Τον λατρεύει.
Αν δεν Τον αναζητάς σήμερα, τότε θα έρθει η μέρα που θα πεις: «Εκείνο τον καιρό, γιατί δεν
ακολουθούσα σωστά τον Θεό, δεν Τον ικανοποιούσα ορθά, δεν επεδίωκα αλλαγές στη
διάθεση της ζωής μου; Πόσο μετανιώνω που δεν μπόρεσα να υποταχθώ στον Θεό εκείνη την
εποχή και δεν επεδίωξα τη γνώση του λόγου του Θεού. Ο Θεός είπε τόσα πολλά τότε. Πώς
μπόρεσα να μην τον ακολουθήσω; Ήμουν τόσο ηλίθιος!» Θα μισήσεις τον εαυτό σου ως ένα
σημείο. Σήμερα, δεν πιστεύεις τα λόγια που λέω και δεν τα προσέχεις. Όταν έρθει η μέρα για
να εξαπλωθεί αυτό το έργο και δεις το σύνολό του, θα το μετανιώσεις και εκείνη την στιγμή
θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχουν ευλογίες, όμως δεν ξέρεις να τις απολαμβάνεις και
υπάρχει και η αλήθεια, αλλά δεν την επιδιώκεις. Δεν επισύρεις την περιφρόνηση, λοιπόν,
στον εαυτό σου; Σήμερα, αν και το επόμενο βήμα του έργου του Θεού δεν έχει αρχίσει ακόμα,
δεν υπάρχει τίποτα εξαιρετικό ως προς τις απαιτήσεις που υπάρχουν για σένα και για το τι
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απαιτείται να βιώσεις. Υπάρχει τόσο έργο και τόσες πολλές αλήθειες. Δεν αξίζουν να τις
γνωρίσεις; Δεν έχουν τη δυνατότητα η παίδευση και η κρίση του Θεού να ξυπνήσουν το
πνεύμα σου; Δεν έχουν τη δυνατότητα η παίδευση και η κρίση του Θεού να σε κάνουν να
μισήσεις τον εαυτό σου; Είσαι ικανοποιημένος με το να ζεις κάτω από την επιρροή του
Σατανά, με ειρήνη και χαρά, και λίγη σαρκική παρηγοριά; Δεν είσαι ο κατώτερος από όλους
τους ανθρώπους; Κανείς δεν είναι πιο ανόητος από εκείνους που έχουν δει τη σωτηρία, αλλά
δεν επιδιώκουν να την κερδίσουν· αυτοί είναι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα στη
σάρκα και απολαμβάνουν τον Σατανά. Ελπίζεις ότι η πίστη σου στον Θεό δεν θα προκαλέσει
καμία πρόκληση ή δοκιμασία ούτε την παραμικρή δυσκολία. Πάντα επιδιώκεις εκείνα τα
πράγματα που είναι άχρηστα και δεν αποδίδεις αξία στη ζωή, αλλά βάζεις τις δικές σου
εξωφρενικές σκέψεις πάνω από την αλήθεια. Είσαι τόσο άχρηστος! Ζεις σαν χοίρος —ποια
είναι η διαφορά ανάμεσα σ’ εσένα και τους χοίρους και τα σκυλιά; Δεν είναι όλοι εκείνοι που
δεν ακολουθούν την αλήθεια ενώ αγαπούν την σάρκα σαν θηρία; Δεν είναι όλοι αυτοί οι
νεκροί χωρίς πνεύμα σαν όρθια πτώματα; Πόσα λόγια έχουν ειπωθεί ανάμεσά σας; Έχει γίνει
μόνο λίγο έργο ανάμεσά σας; Πόσα σας έδωσα; Και γιατί δεν τα κέρδισες; Τι παράπονο έχεις;
Μήπως δεν έχεις κερδίσει τίποτα επειδή είσαι πολύ ερωτευμένος με τη σάρκα; Και μήπως
αυτό συμβαίνει επειδή οι σκέψεις σου είναι υπερβολικές; Δεν είναι επειδή είσαι πολύ ηλίθιος;
Εάν δεν είσαι σε θέση να κερδίσεις αυτές τις ευλογίες, μπορείς να κατηγορήσεις τον Θεό που
δεν σε έσωσε; Αυτό που επιδιώκεις είναι να είσαι σε θέση να κερδίσεις την ειρήνη αφού
πιστέψεις στον Θεό —για να είναι τα παιδιά σου απαλλαγμένα από ασθένειες, για να έχει ο
σύζυγός σου μια καλή δουλειά, για να βρει ο γιος σου μια καλή σύζυγο, για να βρει η κόρη σου
έναν αξιοπρεπή σύζυγο, για να οργώνουν τα βοοειδή και τα άλογά σου καλά τη γη, για μια
χρονιά καλού καιρού για τις καλλιέργειές σου. Αυτό επιδιώκεις. Η επιδίωξή σου είναι μόνο να
ζεις με άνεση, για να μην συμβούν ατυχήματα στην οικογένειά σου, για να σε προσπεράσουν
οι άνεμοι, για να μην αγγίξουν τα χαλίκια το πρόσωπό σου, για να μην πλημμυρίσει η σοδειά
της οικογένειάς σου, για να μην επηρεαστείς από οποιαδήποτε καταστροφή, για να ζήσεις
στην αγκαλιά του Θεού, να ζήσεις σε μια άνετη φωλιά. Ένας δειλός όπως εσύ, ο οποίος πάντα
επιδιώκει τα σαρκικά, έχει καρδιά, έχει πνεύμα; Δεν είσαι απλώς ένα θηρίο; Σου δίνω την
αληθινή οδό, χωρίς να ζητήσω τίποτα σε αντάλλαγμα, όμως δεν την επιδιώκεις. Είσαι ένας
από εκείνους που πιστεύουν στον Θεό; Σου παρέχω την πραγματική ανθρώπινη ζωή, όμως
δεν την επιδιώκεις. Είσαι λοιπόν διαφορετικός από έναν χοίρο ή έναν σκύλο; Οι χοίροι δεν
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επιδιώκουν τη ζωή του ανθρώπου, δεν επιδιώκουν να εξαγνίζονται και δεν καταλαβαίνουν τι
είναι η ζωή. Κάθε μέρα, μετά το φαγητό τους, απλώς κοιμούνται. Σου έδωσα την αληθινή οδό,
όμως δεν την έχεις κερδίσει: Είσαι με άδεια χέρια. Είσαι πρόθυμος να συνεχίσεις με αυτή τη
ζωή, τη ζωή ενός χοίρου; Τι σημασία έχει να μένουν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι; Η ζωή σου
είναι αξιοπεριφρόνητη και ποταπή, ζεις μέσα στη βρομιά και στην ανηθικότητα, και δεν έχεις
κανέναν στόχο. Η ζωή σου δεν είναι η πλέον ποταπή; Έχεις το θράσος να κοιτάξεις τον Θεό;
Εάν συνεχίζεις να έχεις τέτοιες εμπειρίες, θα αποκτήσεις τίποτα; Η αληθινή οδός σού έχει
δοθεί, αλλά κατά πόσο μπορείς να την κερδίσεις τελικά εξαρτάται από την προσωπική σου
επιδίωξη. Οι άνθρωποι λένε ότι ο Θεός είναι ένας δίκαιος Θεός και ότι όσο ο άνθρωπος Τον
ακολουθεί μέχρι το τέλος, θα είναι σίγουρα αμερόληπτος απέναντι στον άνθρωπο, γιατί είναι
και πολύ δίκαιος. Αν ο άνθρωπος Τον ακολουθήσει μέχρι το τέλος, θα μπορούσε να βάλει στην
άκρη τον άνθρωπο; Είμαι αμερόληπτος απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και κρίνω όλους
τους ανθρώπους με τη δίκαιη διάθεσή Μου, όμως υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για τις
απαιτήσεις που θέτω στον άνθρωπο και αυτό που απαιτώ πρέπει να επιτευχθεί από όλους
τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι. Δεν Με νοιάζει πόσο εκτεταμένα ή
αξιοσέβαστα είναι τα προσόντα σου. Το μόνο που Με ενδιαφέρει είναι το εάν περπατάς στην
οδό Μου και αν αγαπάς και διψάς για την αλήθεια. Αν δεν έχεις την αλήθεια και, αντ’ αυτού,
ντροπιάζεις το όνομά Μου και δεν ενεργείς σύμφωνα με την οδό Μου, κι απλώς με
ακολουθείς ανέμελα ή χωρίς να νοιάζεσαι, τότε, εκείνη τη στιγμή, θα σε χτυπήσω και θα σε
τιμωρήσω για την κακία σου και τι θα έχεις να πεις τότε; Θα μπορέσεις να πεις ότι ο Θεός δεν
είναι δίκαιος; Σήμερα, αν έχεις συμμορφωθεί με τους λόγους που είπα, τότε είσαι το είδος του
ατόμου που εγκρίνω. Λες ότι πάντα υποφέρεις ακολουθώντας τον Θεό, ότι Τον ακολούθησες
στα δύσκολα και στα εύκολα, και έχεις μοιραστεί μαζί Του τους καλούς και τους κακούς
καιρούς, αλλά δεν έχεις βιώσει τα λόγια του Θεού. Εσύ επιθυμείς να τρέχεις μόνο για τον Θεό
και να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό κάθε μέρα και ποτέ δεν έχεις σκεφτεί να βιώσεις
μια ζωή με νόημα. Λες, επίσης: «Όπως και να ’χει, πιστεύω ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Έχω
υποφέρει γι’ Αυτόν, έχω τρέξει γι’ Αυτόν, έχω αφιερώσει τον εαυτό μου σ’ Αυτόν και έχω
δουλέψει σκληρά παρά το γεγονός ότι δεν έχω λάβει καμία αναγνώριση. Σίγουρα θα με
θυμηθεί». Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι δίκαιος, όμως αυτή η δικαιοσύνη δεν έχει μολυνθεί
από καμία ακαθαρσία: Δεν περιέχει ανθρώπινη βούληση και δεν είναι μολυσμένη από τη
σάρκα ή τις ανθρώπινες συναλλαγές. Όλοι όσοι επαναστατούν και αντιτίθενται και δεν
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συμμορφώνονται με την οδό Του, θα τιμωρηθούν. Κανένας δεν συγχωρείται και κανένας δεν
θα απαλλαχθεί! Κάποιοι λένε: «Σήμερα τρέχω για Σένα, όταν έρθει το τέλος, μπορείς να μου
δώσεις μια μικρή ευλογία;» Έτσι σε ρωτώ: «Έχεις συμμορφωθεί με τα λόγια Μου;» Η
δικαιοσύνη για την οποία μιλάς βασίζεται σε μια συναλλαγή. Νομίζεις μόνο ότι είμαι δίκαιος
και αμερόληπτος απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και ότι όλοι εκείνοι που Με ακολουθούν
μέχρι το τέλος σίγουρα θα σωθούν και θα κερδίσουν τις ευλογίες Μου. Υπάρχει εσωτερική
σημασία στα λόγια Μου ότι «όλοι εκείνοι που Με ακολουθούν μέχρι το τέλος σίγουρα θα
σωθούν»: Αυτοί που Με ακολουθούν μέχρι το τέλος είναι εκείνοι που θα αποκτηθούν πλήρως
από Μένα, είναι εκείνοι που αφού κατακτηθούν από Μένα, θα αναζητήσουν την αλήθεια για
να οδηγηθούν στην τελείωση. Ποιες συνθήκες έχεις επιτύχει; Έχεις πετύχει μόνο να
ακολουθείς Εμένα μέχρι το τέλος, αλλά τι άλλο; Έχεις συμμορφωθεί με τα λόγια Μου; Έχεις
ολοκληρώσει μία από τις πέντε απαιτήσεις Μου, αλλά δεν έχεις καμία πρόθεση να
ολοκληρώσεις τις υπόλοιπες τέσσερις. Απλώς βρήκες το απλούστερο, ευκολότερο μονοπάτι
και το ακολούθησες ελπίζοντας απλώς να σταθείς τυχερός. Απέναντι σ’ ένα άτομο όπως εσύ, η
δίκαιη διάθεσή Μου είναι αυτή της παίδευσης και της κρίσης, είναι μια δίκαιη ανταπόδοση
και είναι η δίκαιη τιμωρία όλων των αμαρτωλών· όλοι εκείνοι που δεν περπατούν στην οδό
Μου θα τιμωρηθούν σίγουρα, ακόμα κι αν με ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η
δικαιοσύνη του Θεού. Όταν αυτή η δίκαιη διάθεση εκφράζεται στην τιμωρία του ανθρώπου, ο
άνθρωπος μένει άφωνος και θα μετανιώσει που, παρόλο που ακολουθούσε τον Θεό, δεν
περπάτησε στην οδό Του. «Εκείνο τον καιρό, υπέφερα μόνο λίγο ενώ ακολουθούσα τον Θεό,
αλλά δεν περπάτησα στην οδό του Θεού. Τι δικαιολογίες υπάρχουν γι’ αυτό; Δεν υπάρχει
άλλη επιλογή από το να παιδευτώ!» Όμως, στο μυαλό του σκέφτεται: «Τέλος πάντων, έχω
ακολουθήσει μέχρι το τέλος, οπότε, ακόμα κι αν με παιδεύσεις, δεν μπορεί να είναι πολύ
έντονη η παίδευση και μετά την επιβολή αυτής της παίδευσης, θα εξακολουθείς να με θέλεις.
Ξέρω ότι είσαι δίκαιος και δεν θα με μεταχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο για πάντα. Άλλωστε,
δεν είμαι σαν εκείνους που θα αφανιστούν· όσοι θα αφανιστούν, θα λάβουν μια βαριά
παίδευση, ενώ η δική μου παίδευση θα είναι ελαφρύτερη». Η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν
είναι όπως νομίζεις. Δεν προκύπτει ότι όσοι είναι καλοί και ομολογούν τις αμαρτίες τους
αντιμετωπίζονται με επιείκεια. Η δικαιοσύνη είναι η αγιότητα και είναι μια διάθεση που δεν
ανέχεται οποιαδήποτε ύβριν από τον άνθρωπο και ό,τι είναι βρόμικο και δεν έχει αλλάξει
γίνεται ο στόχος της αηδίας του Θεού. Η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν είναι νόμος, αλλά
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διοικητικό διάταγμα: Είναι διοικητικό διάταγμα εντός της βασιλείας Του και αυτό το
διοικητικό διάταγμα είναι η δίκαιη τιμωρία για όποιον δεν κατέχει την αλήθεια και δεν έχει
αλλάξει και δεν υπάρχει περιθώριο για τη σωτηρία του. Διότι όταν κάθε άνθρωπος
ταξινομείται ανάλογα με το είδος, οι καλοί θα ανταμειφθούν και οι κακοί θα τιμωρηθούν.
Όταν ο προορισμός του ανθρώπου γίνει σαφής, τότε είναι καιρός να τελειώσει το έργο της
σωτηρίας, κατόπιν του οποίου το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου δεν θα εκτελείται πλέον
και θα υπάρξουν αντίποινα για κάθε έναν από εκείνους που διαπράττουν κακό. Κάποιοι λένε:
«Ο Θεός θυμάται κάθε έναν από εκείνους που συχνά βρίσκονται δίπλα Του. Δεν θα ξεχάσει
κανέναν μας. Εγγυημένα θα οδηγηθούμε στην τελείωση από τον Θεό. Δεν θα θυμηθεί
κανέναν από εκείνους από κάτω, όσοι από αυτούς θα οδηγηθούν στην τελείωση είναι σίγουρο
ότι θα είναι λιγότεροι από εμάς, που συχνά συναντούμε τον Θεό. Κανέναν από εμάς δεν έχει
ξεχάσει ο Θεός, όλοι έχουμε εγκριθεί από τον Θεό και έχουμε τις εγγυήσεις ότι θα
οδηγηθούμε στην τελείωση από τον Θεό». Όλοι εσείς έχετε τέτοιες αντιλήψεις. Είναι αυτή
δικαιοσύνη; Έχεις κάνει την αλήθεια πράξη ή όχι; Εσύ έχεις διαδώσει τέτοιες φήμες· δεν
ντρέπεσαι!
Σήμερα, μερικοί άνθρωποι επιδιώκουν να χρησιμοποιηθούν από τον Θεό, αλλά αφού
κατακτηθούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Όσο για τους λόγους που εκφέρονται
σήμερα, αν, όταν ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους, εξακολουθείς να μην μπορείς να τους
επιτύχεις, τότε δεν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Με άλλα λόγια, η άφιξη του τέλους της
περιόδου κατά την οποία ο άνθρωπος θα οδηγηθεί στην τελείωση θα καθορίσει αν ο
άνθρωπος θα εξαλειφθεί ή θα χρησιμοποιηθεί από τον Θεό. Αυτοί που έχουν κατακτηθεί δεν
είναι παρά παραδείγματα παθητικότητας και αρνητικότητας. Είναι δείγματα και
υποδείγματα, αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα αντιστάθμισμα. Μόνο όταν έχει
αλλάξει η διάθεση ζωής του ανθρώπου κι εκείνος έχει επιτύχει αλλαγές μέσα και έξω, θα έχει
ολοκληρωθεί πλήρως. Σήμερα, τί θέλεις; Να κατακτηθείς ή να οδηγηθείς στην τελείωση; Τι
θέλεις να επιτύχεις; Έχεις εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να οδηγηθείς στην τελείωση;
Ποιες σου λείπουν ακόμα; Πώς θα πρέπει να εξοπλιστείς και πώς θα πρέπει να
αντισταθμίσεις τις ελλείψεις σου; Πώς πρέπει να εισέλθεις στο μονοπάτι για να οδηγηθείς
στην τελείωση; Πώς θα πρέπει να υποταχθείς εντελώς; Ζητάς να οδηγηθείς στην τελείωση,
άρα ακολουθείς την αγιότητα; Είσαι άνθρωπος που επιζητεί να βιώσει την παίδευση και την
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κρίση, ώστε να μπορέσεις να εξαγνιστείς; Επιδιώκεις να καθαρθείς, έτσι ώστε να είσαι
πρόθυμος να δεχτείς την παίδευση και την κρίση; Ζητάς να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά γνωρίζεις
την παίδευση και την κρίση Του; Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του έργου που επιτελεί πάνω
σου είναι η παίδευση και η κρίση. Ποιες είναι οι γνώσεις σου γι’ αυτό το έργο που έχει γίνει
πάνω σου; Σ’ έχει εξαγνίσει αυτή η παίδευση και η κρίση που έχεις βιώσει; Σε έχει αλλάξει;
Έχει κάποιο αποτέλεσμα για σένα; Έχεις κουραστεί από το τόσο έργο του σήμερα —κατάρες,
κρίσεις και αποκαλύψεις— ή νομίζεις ότι σε ωφελεί πολύ; Αγαπάς τον Θεό, αλλά γιατί Τον
αγαπάς; Αγαπάς τον Θεό επειδή έχεις λάβει λίγη χάρη; Ή αγαπάς τον Θεό αφού έχεις
κερδίσει την ειρήνη και τη χαρά; Ή αγαπάς τον Θεό αφού εξαγνίστηκες από την παίδευση και
την κρίση Του; Τι ακριβώς σε κάνει να αγαπάς τον Θεό; Ποιες συνθήκες εκπλήρωσε ο Πέτρος
για να οδηγηθεί στην τελείωση; Αφού οδηγήθηκε στην τελείωση, ποιος ήταν ο κρίσιμος
τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε αυτή; Αγαπούσε τον Κύριο Ιησού επειδή Τον λαχταρούσε ή
επειδή δεν μπορούσε να Τον δει ή γιατί είχε επιπληχθεί; Ή μήπως αγάπησε τον Κύριο Ιησού
ακόμη περισσότερο επειδή είχε δεχθεί τα δεινά των δοκιμασιών και γνώρισε τη ίδια του τη
βρομιά και την ανυπακοή του και γνώρισε την αγιότητα του Κυρίου; Μήπως η αγάπη του για
τον Θεό έγινε πιο αγνή λόγω της παίδευσης και της κρίσης του Θεού ή εξαιτίας κάποιου άλλου
πράγματος; Τι ισχύει; Αγαπάς τον Θεό λόγω της χάριτος του Θεού και επειδή σήμερα σου έχει
δώσει μια μικρή ευλογία. Είναι αυτή η αληθινή αγάπη; Πώς πρέπει να αγαπάς τον Θεό;
Πρέπει να αποδεχθείς την παίδευση και την κρίση Του, και, αφού δεις τη δίκαιη διάθεσή Του,
να μπορέσεις να Τον αγαπήσεις πραγματικά, έτσι ώστε να είσαι απόλυτα πεπεισμένος και να
έχεις γνώση του Θεού; Όπως ο Πέτρος, μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να αγαπάς αρκετά
τον Θεό; Επιδιώκεις να κατακτηθείς μετά από παίδευση και κρίση ή να λάβεις εξαγνισμό,
προστασία και φροντίδα μετά από παίδευση και κρίση; Ποιο από αυτά επιδιώκεις; Έχει
νόημα η ζωή σου ή είναι άσκοπη και χωρίς αξία; Θες τη σάρκα ή την αλήθεια; Θέλεις την
κρίση ή την παρηγοριά; Έχοντας βιώσει τόσο μεγάλο μέρος του έργου του Θεού και έχοντας
δει την αγιότητα και τη δικαιοσύνη του Θεού, πώς πρέπει να τα επιδιώξεις; Πώς θα πρέπει να
περπατήσεις σε αυτό το μονοπάτι; Πώς πρέπει να κάνεις την αγάπη σου για τον Θεό πράξη;
Έχει η παίδευση και η κρίση του Θεού κάποια επίπτωση σ’ εσένα; Το αν έχεις γνώση της
παίδευσης και της κρίσης του Θεού εξαρτάται από το τι βιώνεις και σε ποιο βαθμό αγαπάς τον
Θεό! Τα χείλη σου λένε ότι αγαπάς τον Θεό, αλλά αυτό που βιώνεις είναι η παλιά,
διεφθαρμένη σου διάθεση. Δεν σέβεσαι τον Θεό, πολύ λιγότερο δε, έχεις συνείδηση. Τέτοιοι
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άνθρωποι αγαπούν τον Θεό; Είναι τέτοιοι άνθρωποι πιστοί στον Θεό; Είναι αυτοί που
αποδέχονται την παίδευση και την κρίση του Θεού; Λες ότι αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις σ’
Αυτόν, όμως δεν εγκαταλείπεις τις αντιλήψεις σου. Στο έργο σου, στην είσοδό σου, στις λέξεις
που εκφέρεις και στη ζωή σου, δεν υπάρχει εκδήλωση της αγάπης σου για τον Θεό και δεν
υπάρχει φόβος Θεού. Έτσι είναι κάποιος που κέρδισε την παίδευση και την κρίση; Θα
μπορούσε κάποιος αντίστοιχος άνθρωπος να είναι ο Πέτρος; Μήπως όσοι είναι σαν τον Πέτρο
έχουν μόνο τη γνώση, αλλά όχι το αληθινό βίωμα; Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση που
απαιτεί από τον άνθρωπο να βιώσει μια πραγματική ζωή; Οι προσευχές του Πέτρου δεν ήταν
κάτι παραπάνω από λόγια που βγήκαν από το στόμα του; Δεν ήταν αυτά τα λόγια βαθιά μέσα
στην καρδιά του; Μήπως ο Πέτρος προσευχόταν μόνο και δεν έκανε την αλήθεια πράξη; Σε
ποιον απευθύνεται η επιδίωξή σου; Πώς πρέπει να προστατευθείς και να εξαγνιστείς κατά τη
διάρκεια της παίδευσης και της κρίσης του Θεού; Μήπως δεν είναι η παίδευση και η κρίση
του Θεού ωφέλιμες για τον άνθρωπο; Η κρίση είναι μόνο τιμωρία; Μήπως μόνο η ειρήνη και η
χαρά, μόνο οι υλικές ευλογίες και η στιγμιαία παρηγοριά είναι ωφέλιμες για τη ζωή του
ανθρώπου; Εάν ένας άνθρωπος ζει σε ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον, χωρίς να ζει μια
ζωή όπου υπάρχει η κρίση, θα μπορούσε να εξαγνιστεί; Εάν ο άνθρωπος επιθυμεί να αλλάξει
και να εξαγνιστεί, πώς πρέπει να αποδεχθεί να οδηγηθεί στην τελείωση; Ποιό μονοπάτι
πρέπει να επιλέξεις σήμερα;

Πρέπει να κατανοήσετε το έργο — μην ακολουθείτε σε
σύγχυση!
Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν με συγκεχυμένο τρόπο.
Είστε υπερβολικά περίεργοι, επιθυμείτε υπερβολικά τις ευλογίες και ελάχιστες είναι οι
βλέψεις σας να επιζητήσετε τη ζωή. Οι άνθρωποι σήμερα είναι γεμάτοι ενθουσιασμό στην
πίστη τους στον Ιησού. Πώς γίνεται να μην πιστεύουν, ενώ ο Ιησούς θα τους επιστρέψει στην
ουράνια κατοικία; Μερικοί άνθρωποι είναι πιστοί για όλη τους τη ζωή. Ακόμα και έχοντας
πίστη για σαράντα ή πενήντα χρόνια, εξακολουθούν να διαβάζουν ακούραστα τη Βίβλο. Αυτό
συμβαίνει γιατί θεωρούν[α] πως ό,τι κι αν συμβεί, εφόσον έχουν πίστη, θα πάνε στον
παράδεισο. Ακολουθείτε τον Θεό σ’ αυτό το μονοπάτι μόνο για λίγα χρόνια, κι όμως δεν
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αντέχετε άλλο. Έχετε χάσει την αντοχή σας, επειδή έχετε υπερβολική επιθυμία για ευλογίες.
Το γεγονός ότι βαδίζετε σ’ αυτήν την αληθινή οδό διέπεται από την επιθυμία σας να
αποκτήσετε ευλογίες και από την περιέργειά σας. Δεν έχετε σε καμία περίπτωση μεγάλη
κατανόηση αναφορικά με αυτό το στάδιο του έργου. Πολλά απ’ αυτά που λέω σήμερα δεν
απευθύνονται σ’ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού, ούτε τα λέω απλώς για να αντιπαρατεθώ
στις αντιλήψεις τους. Στην πραγματικότητα, αυτές οι αντιλήψεις που εκτίθενται είναι
ακριβώς οι ίδιες που υπάρχουν μέσα σας, επειδή δεν κατανοείτε για ποιον λόγο έχει
παραμεριστεί η Βίβλος, για ποιον λόγο λέω ότι έχει παλιώσει το έργο του Ιεχωβά ή το έργο
του Ιησού. Η αλήθεια είναι ότι τρέφετε πολλές αντιλήψεις, τις οποίες δεν έχετε ξεστομίσει,
όπως, επίσης, πολλές απόψεις κλεισμένες βαθιά στην καρδιά σας, και απλώς ακολουθείτε το
πλήθος. Πιστεύετε, αλήθεια, ότι δεν τρέφετε πολλές αντιλήψεις; Φυσικά και τρέφετε, απλώς
δεν μιλάτε γι’ αυτές! Στην πραγματικότητα, μόνο τυπικά ακολουθείτε τον Θεό, δεν έρχεστε
καθόλου για να επιζητήσετε την αληθινή οδό και δεν έχετε έλθει με πρόθεση να κερδίσετε τη
ζωή. Η στάση σας δείχνει ότι απλώς θέλετε να δείτε τι θα γίνει. Εξαιτίας του ότι δεν έχετε
αφήσει πολλές από τις παλιές σας αντιλήψεις, δεν υπάρχει κανείς ανάμεσά σας που να έχει
καταφέρει να προσφέρει πλήρως τον εαυτό του. Έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο,
συνεχίζετε να ανησυχείτε για τη μοίρα σας, με σκέψεις ταραγμένες μέρα-νύχτα, μην
μπορώντας να το ξεχάσετε. Νομίζεις ότι όταν μιλώ για Φαρισαίους αναφέρομαι στους
«γέροντες» στη θρησκεία; Μήπως δεν είστε εσείς οι ίδιοι αντιπρόσωποι των πιο
προχωρημένων Φαρισαίων της σημερινής εποχής; Νομίζεις πως όταν αναφέρω εκείνους που
Με μετρούν με βάση τη Βίβλο αναφέρομαι αποκλειστικά στους επαΐοντες πάνω στη Βίβλο
από τους θρησκευτικούς κύκλους; Πιστεύεις ότι όταν μιλάω για εκείνους που, για άλλη μια
φορά, σταυρώνουν τον Θεό, μιλάω για τους επικεφαλής των θρησκευτικών κύκλων; Δεν είστε
οι καλύτεροι ηθοποιοί για αυτόν τον ρόλο; Νομίζεις ότι όλα τα λόγια που ομιλώ για να
αντιπαρατεθώ στις αντιλήψεις των ανθρώπων είναι απλώς κοροϊδία προς τους πάστορες και
τους πρεσβύτερους της θρησκείας; Δεν έχετε παίξει κι εσείς τον ρόλο σας σε όλα αυτά; Είσαι
πεπεισμένος ότι τρέφετε ελάχιστες αντιλήψεις; Απλώς τώρα έχετε μάθει όλοι να είστε τόσο
έξυπνοι. Δεν μιλάτε για τα πράγματα που δεν κατανοείτε ούτε προδίδετε τα αισθήματά σας
γι’ αυτά, μα δεν έχετε σε καμία περίπτωση καρδιές που σέβονται και υποτάσσονται. Από την
οπτική σας, η μελέτη, η παρατήρηση και η αναμονή είναι οι καλύτεροι τρόποι άσκησης για
σας σήμερα. Έχετε μάθει να είστε εξυπνάκηδες. Συνειδητοποιείτε, όμως, ότι αυτό είναι ένα
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είδος ψυχολογικής πονηριάς; Νομίζετε ότι μια στιγμή εξυπνάδας από μέρους σας θα σας
βοηθήσει να γλιτώσετε από την αιώνια παίδευση; Έχετε μάθει να είστε τόσο «σοφοί»!
Επιπλέον, κάποιοι άνθρωποι Μού κάνουν ερωτήσεις όπως τις εξής: «Όταν κάποτε με
ρωτήσουν οι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους: “Γιατί ο Θεός σας δεν έχει κάνει ούτε
ένα θαύμα;” πώς να τους το εξηγήσω;» Στις μέρες μας δεν είναι μόνο κάτι που θα ρωτούσαν
οι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους· είναι και το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις το
έργο του σήμερα και έχεις με υπερβολικά πολλές αντιλήψεις. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει
ποιους εννοώ όταν αναφέρω τους θρησκευτικούς αξιωματούχους; Δεν ξέρεις για ποιους
εξηγώ τη Βίβλο; Δεν ξέρεις για ποιους μιλώ όταν επεξηγώ τα τρία στάδια του έργου του Θεού;
Αν δεν έλεγα Εγώ αυτά τα πράγματα, θα πειθόσασταν τόσο εύκολα; Θα σκύβατε τα κεφάλια
τόσο εύκολα; Θα παραμερίζατε τόσο άνετα αυτές τις αντιλήψεις; Ειδικά αυτοί οι «αρρενωποί
άνδρες» που δεν έχουν υποταχθεί ποτέ σε κανέναν —θα υποτάσσονταν τόσο εύκολα; Γνωρίζω
ότι αν και η ανθρώπινη φύση σας είναι κατώτερης βαθμίδας και εσείς είστε πολύ χαμηλού
επιπέδου, αν και έχετε πολύ λιγότερο ανεπτυγμένους εγκεφάλους, και δεν έχετε και πολύ
καιρό που πιστεύετε στον Θεό, έχετε στ’ αλήθεια πολλές αντιλήψεις, και η έμφυτη φύση σας
είναι να μην υποτάσσεστε εύκολα σε κανέναν. Σήμερα, ωστόσο, μπορείτε να υποταχθείτε,
γιατί είστε αναγκασμένοι και αβοήθητοι· είστε σαν τίγρεις σε σιδερένιο κλουβί, ανήμποροι να
χρησιμοποιήσετε ανεξέλεγκτα τις δεξιότητές σας. Ακόμα κι αν είχατε φτερά, θα
δυσκολευόσασταν να πετάξετε. Παρά το ότι δεν σας έχουν χορηγηθεί ευλογίες, εξακολουθείτε
να είστε πρόθυμοι να ακολουθήσετε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δείγμα του σθένους σας ως
«αγαθοί άνδρες»· αντίθετα, έχετε πέσει τελείως κάτω και είστε σε απόγνωση. Όλο αυτό το
έργο σάς έχει ισοπεδώσει. Αν υπήρχε το οτιδήποτε που να μπορούσατε να αποκτήσετε, δεν θα
ήσασταν τόσο υπάκουοι όπως είστε σήμερα, αφού προηγουμένως ήσασταν όλοι σας άγρια
γαϊδούρια στην άγρια φύση. Έτσι, αυτά που λέγονται σήμερα δεν απευθύνονται απλώς προς
τους ανθρώπους διαφόρων θρησκειών και δογμάτων, ούτε έχουν στόχο την αντιπαράθεση
στις αντιλήψεις εκείνων· στόχος τους είναι η αντιπαράθεση με τις δικές σας αντιλήψεις.
Η κρίση της δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει. Θα εξακολουθεί να λειτουργεί ο Θεός ως
προσφορά περί αμαρτίας για τους ανθρώπους; Θα κάνει για ακόμη μια φορά τον σπουδαίο
γιατρό γι’ αυτούς; Δεν έχει μεγαλύτερη εξουσία ο Θεός; Μια ομάδα ανθρώπων έχει ήδη
ολοκληρωθεί και έχει βρεθεί ενώπιον του θρόνου. Θα συνεχίσει ο Θεός να εκβάλλει τα
1619

δαιμόνια και να θεραπεύει τους αρρώστους; Δεν είναι αυτό υπερβολικά ξεπερασμένο; Αν
συνεχιστεί αυτό, θα είναι δυνατόν να κατατεθεί μαρτυρία; Μπορεί το ότι έχει σταυρωθεί μία
φορά να καταστήσει τον Θεό εσταυρωμένο για πάντα; Μπορεί να εκβάλει τα δαιμόνια μία
φορά και να συνεχίσει να τα εκβάλλει για πάντα; Δεν αποτελεί αυτό ταπείνωση; Μόνο όταν
αυτό το στάδιο του έργου είναι πιο υψηλό από το προηγούμενο θα προχωρήσει η εποχή και
τότε θα είναι οι έσχατες ημέρες και θα φτάσει η ώρα να τελειώσει αυτή η εποχή. Οι άνθρωποι
που επιδιώκουν την αλήθεια πρέπει, επομένως, να προσέχουν να κατανοούν εις βάθος τα
οράματα· αυτό είναι το θεμέλιο. Κάθε φορά που σας συναναστρέφομαι σχετικά με τα
οράματα, βλέπω πάντα κάποιους ανθρώπους να τους κλείνουν τα μάτια και να
αποκοιμιούνται, απρόθυμοι να ακούσουν. Άλλοι τους ρωτούν: «Γιατί δεν ακούς;» Εκείνοι
απαντούν: «Αυτό δεν βοηθά τη ζωή μου ή την είσοδό μου στην πραγματικότητα. Αυτό που
θέλουμε είναι μονοπάτια άσκησης». Όποτε μιλάω για το έργο και όχι για μονοπάτια άσκησης,
λένε: «Μόλις μιλήσεις για το έργο, αρχίζει να με παίρνει ο ύπνος». Καθώς πάω να μιλήσω για
μονοπάτια άσκησης, αρχίζουν να κρατούν σημειώσεις και, όταν επιστρέφω στην παρουσίαση
του έργου, σταματούν και πάλι να ακούν. Ξέρετε με τι χρειάζεται να εξοπλιστείτε τώρα; Μια
πτυχή του αφορά τα οράματα για το έργο και η άλλη πτυχή είναι η άσκησή σου. Πρέπει να
κατανοήσεις και τις δύο αυτές πτυχές. Αν δεν έχεις οράματα κατά την αναζήτησή σου για
πρόοδο στη ζωή, τότε δεν έχεις θεμέλιο. Αν έχεις μόνο μονοπάτια άσκησης, χωρίς το
παραμικρό όραμα, και δεν έχεις την παραμικρή κατανόηση του έργου του συνολικού σχεδίου
διαχείρισης, τότε δεν αξίζεις τίποτα. Πρέπει να καταλάβεις τις αλήθειες που αφορούν τα
οράματα, ενώ όσον αφορά τις αλήθειες που σχετίζονται με την άσκηση, πρέπει να βρεις
πρέποντα μονοπάτια άσκησης αφότου τα έχεις κατανοήσει· πρέπει να ασκείσαι σύμφωνα με
τα λόγια και να εισέρχεσαι σύμφωνα με τις καταστάσεις σου. Τα οράματα είναι το θεμέλιο,
και αν δεν δώσεις προσοχή σε αυτά, τότε δεν θα είσαι σε θέση να ακολουθήσεις μέχρι τέλους·
το να βιώνεις με τέτοιον τρόπο είτε θα σε οδηγήσει να παραστρατήσεις είτε θα σε κάνει να
πέσεις και να αποτύχεις. Αποκλείεται να επιτύχεις! Οι άνθρωποι που δεν έχουν σπουδαία
οράματα ως θεμέλιά τους δεν μπορούν παρά να αποτύχουν· είναι αδύνατο να πετύχουν. Δεν
μπορείς να παραμείνεις ακλόνητος! Δεν γνωρίζεις τι αφορά η πίστη στον Θεό; Δεν γνωρίζεις
τι σημαίνει το να ακολουθείς τον Θεό; Χωρίς οράματα, σε τι μονοπάτι θα βάδιζες; Στο έργο
του σήμερα, αν δεν έχεις οράματα, δεν πρόκειται να καταφέρεις να ολοκληρωθείς. Σε ποιον
πιστεύεις; Γιατί πιστεύεις σ’ Αυτόν; Γιατί Τον ακολουθείς; Βλέπεις την πίστη σου σαν
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παιχνίδι; Αντιμετωπίζεις τη ζωή σου σαν παιχνίδι; Ο Θεός του σήμερα είναι το σπουδαιότερο
όραμα. Πόσα απ’ Αυτόν γνωρίζεις; Πόσα απ’ Αυτόν έχεις δει; Αφού έχεις δει τον Θεό του
σήμερα, είναι γερό το θεμέλιο της πίστης σου στον Θεό; Πιστεύεις ότι θα επιτύχεις τη
σωτηρία αν ακολουθείς με αυτόν τον συγκεχυμένο τρόπο; Νομίζεις ότι μπορείς να πιάσεις
ψάρια σε θολά νερά; Τόσο απλό είναι; Πόσες αντιλήψεις έχεις παραμερίσει σχετικά με τα
λόγια που ομιλεί σήμερα ο Θεός; Έχεις κάποιο όραμα του Θεού του σήμερα; Πού στηρίζεται η
κατανόησή σου για τον Θεό του σήμερα; Πιστεύεις πάντα ότι μπορείς να Τον[β] αποκτήσεις
απλώς ακολουθώντας Τον, ή απλώς βλέποντάς Τον, και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να σε
βγάλει από τη μέση. Μην υποθέτεις ότι το να ακολουθείς τον Θεό είναι τόσο εύκολο. Το
βασικό είναι ότι πρέπει να Τον γνωρίσεις, πρέπει να γνωρίσεις το έργο Του και να έχεις τη
θέληση να υπομείνεις δυσχέρειες για χάρη Του, να θυσιάσεις τη ζωή σου γι’ Αυτόν και να
τελειωθείς από Αυτόν. Αυτό το όραμα θα πρέπει να έχεις. Δεν ωφελεί να προσανατολίζονται
πάντα οι σκέψεις σου στο να απολαμβάνεις τη χάρη. Μην υποθέτεις ότι ο Θεός είναι εδώ μόνο
και μόνο για την απόλαυση των ανθρώπων ή μόνο για να τους παραχωρήσει χάρη. Κάνεις
λάθος! Αν κάποιος δεν μπορεί να ρισκάρει τη ζωή του για να Τον ακολουθήσει και αν δεν
μπορεί να εγκαταλείψει κάθε εγκόσμιο αγαθό για να ακολουθήσει, τότε σίγουρα δεν θα
καταφέρει να Τον ακολουθήσει μέχρι τέλους! Πρέπει να έχεις τα οράματα ως το θεμέλιό σου.
Αν μια μέρα σου τύχει κάποια συμφορά, τι οφείλεις να κάνεις; Θα ήσουν ακόμα σε θέση να
Τον ακολουθείς; Μη λες ελαφρά τη καρδία αν θα κατάφερνες να ακολουθήσεις μέχρι τέλους.
Καλά θα κάνεις πρώτα να ανοίξεις διάπλατα τα μάτια σου για να δεις τι ώρα είναι τώρα. Αν
και τώρα μπορεί να είστε σαν κολόνες σε έναν ναό, θα έρθει κάποτε ο καιρός που όλες αυτές
οι κολόνες θα φαγωθούν από σκουλήκια, κάτι που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του ναού,
γιατί επί του παρόντος στερείστε τόσων οραμάτων. Προσέχετε μόνο ο καθένας τον
μικρόκοσμό του και δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος και κατάλληλος τρόπος
αναζήτησης. Δεν προσέχετε το όραμα του έργου του σήμερα ούτε κρατάτε αυτά τα πράγματα
στην καρδιά σας. Έχετε σκεφτεί ότι μια μέρα ο Θεός θα σας βάλει σε ένα πολύ άγνωστο
μέρος; Μπορείτε να φανταστείτε τι θα απογίνετε μια μέρα, όταν ίσως αρπάξω τα πάντα από
σας; Θα είχατε εκείνη την ημέρα όση ενέργεια έχετε και σήμερα; Θα επανεμφανιζόταν η
πίστη σας; Καθώς ακολουθείτε τον Θεό, πρέπει να γνωρίζετε το μεγαλύτερο όραμα, που είναι
ο «Θεός»: Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Επίσης, μη θεωρείτε ότι αν πάψετε να έχετε
σχέσεις με τους ανθρώπους του κόσμου για να αγιοποιηθείτε, θα βρεθείτε απαραίτητα στην
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οικογένεια του Θεού. Αυτές τις ημέρες, ο ίδιος ο Θεός εργάζεται ανάμεσα στα
δημιουργήματα· Αυτός έχει έλθει ανάμεσα στους ανθρώπους για να κάνει το δικό Του έργο —
όχι για να διεξαγάγει εκστρατείες. Ανάμεσά σας, ούτε μια χούφτα από σας δεν είναι σε θέση
να γνωρίζει ότι το σημερινό έργο είναι το έργο του Θεού στους ουρανούς, ο οποίος έχει
ενσαρκωθεί. Δεν γίνεται για να καταστήσει εσάς εξέχοντα άτομα με ταλέντο· γίνεται για να
σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη σημασία της ανθρώπινης ζωής, τον προορισμό των ανθρώπων,
καθώς επίσης τον Θεό και την ολότητά Του. Θα πρέπει να γνωρίσεις ότι είσαι αντικείμενο
δημιουργίας στα χέρια του Δημιουργού. Τι θα πρέπει να καταλάβεις, τι θα πρέπει να κάνεις
και πώς θα πρέπει να ακολουθείς τον Θεό —αυτές δεν είναι οι αλήθειες που πρέπει να
κατανοήσεις; Αυτά δεν είναι τα οράματα που θα πρέπει να δεις;
Μόλις οι άνθρωποι έχουν οράματα, κατέχουν ένα θεμέλιο. Όταν ασκείσαι επί τη βάσει
αυτού του θεμελίου, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εισέλθεις. Ως εκ τούτου, δεν θα έχεις
αμφιβολίες μόλις αποκτήσεις ένα θεμέλιο για να εισέλθεις, και η είσοδός σου θα είναι πολύ
εύκολη. Αυτή η πτυχή της κατανόησης των οραμάτων και της γνωριμίας με το έργο του Θεού
είναι κρισιμότατη· πρέπει να την έχετε στο οπλοστάσιό σας. Αν δεν έχεις εξοπλιστεί με αυτήν
την πτυχή της αλήθειας και ξέρεις μόνο να μιλάς για μονοπάτια άσκησης, τότε θα είσαι
υπερβολικά ελαττωματικός. Έχω ανακαλύψει ότι πολλοί από σας δεν δίνετε έμφαση σ’ αυτήν
την πτυχή της αλήθειας και, όταν την ακούτε, φαίνεται ότι ακούτε μόνο λόγια και δόγματα.
Κάποια μέρα θα βγεις ζημιωμένος. Υπάρχουν κάποιες ομιλίες αυτές τις ημέρες, τις οποίες δεν
κατανοείς ακριβώς και δεν τις αποδέχεσαι· σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιζητάς
υπομονετικά, και θα έρθει η ημέρα που όντως θα καταλάβεις. Εξοπλίσου σταδιακά με όλο και
περισσότερα οράματα. Ακόμα κι αν καταλαβαίνεις μόνο λίγα πνευματικά δόγματα, αυτό είναι
καλύτερο από το να μη δίνεις καμία προσοχή στα οράματα και από το να μην καταλαβαίνεις
κανένα απολύτως. Όλα αυτά βοηθούν την είσοδό σου και θα ξεδιαλύνουν τις αμφιβολίες σου.
Είναι καλύτερο από το να γεμίζεις με αντιλήψεις. Θα είναι πολύ καλύτερα για σένα αν έχεις
αυτά τα οράματα ως θεμέλιο. Δεν θα έχεις καθόλου αμφιβολίες και θα καταφέρεις να
εισέλθεις με γενναιότητα και αυτοπεποίθηση. Για ποιον λόγο να μπεις στον κόπο να
ακολουθείς συνέχεια τον Θεό με τόση σύγχυση και αμφιβολία; Δεν είναι στρουθοκαμηλισμός
αυτό; Τι ωραία που θα ήταν να μπεις μέσα στη βασιλεία με καμαρωτό και αποφασιστικό
βήμα! Γιατί να είσαι γεμάτος αμφιβολίες; Δεν κάνεις μόνος σου τη ζωή σου σκέτη κόλαση;
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Μόλις κερδίσεις την κατανόηση του έργου του Ιεχωβά, του έργου του Ιησού και αυτού του
σταδίου του έργου, τότε θα έχεις ένα θεμέλιο. Αυτήν τη στιγμή, μπορεί να φαντάζεσαι ότι
αυτό είναι πολύ απλό. Κάποιοι λένε: «Όταν έρθει η ώρα και το Άγιο Πνεύμα ξεκινήσει το
σπουδαίο έργο, θα μπορέσω να μιλήσω για όλα αυτά τα πράγματα. Το γεγονός ότι δεν
καταλαβαίνω στ’ αλήθεια τώρα οφείλεται στο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν με έχει διαφωτίσει τόσο
πολύ». Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι ότι αν είσαι πρόθυμος να αποδεχτείς την αλήθεια [γ]
τώρα, θα τη χρησιμοποιήσεις επιδέξια όταν έρθει η στιγμή. Δεν ισχύει αυτό απαραίτητα!
Πιστεύεις ότι τώρα έχεις εξοπλιστεί πολύ καλά και ότι δεν θα είχες κανένα πρόβλημα να
απαντήσεις σ’ εκείνους τους θρησκευόμενους ανθρώπους και στους μεγαλύτερους στοχαστές,
ακόμα και να τους διαψεύσεις. Θα μπορούσες όντως να το κάνεις; Για ποια κατανόηση
μπορείς να μιλάς, ενώ έχεις μόνο επιφανειακή εμπειρία; Το να εξοπλίζεσαι με την αλήθεια, το
να πολεμάς τη μάχη της αλήθειας και το να γίνεσαι μάρτυρας του ονόματος του Θεού δεν
είναι αυτό που νομίζεις —από τη στιγμή που εργάζεται ο Θεός, θα επιτευχθούν όλα. Μέχρι
τότε, εσύ μπορεί να ζοριστείς με κάποια ερώτηση, κι έπειτα θα μείνεις εμβρόντητος. Το πιο
βασικό είναι το αν κατανοείς ή όχι ξεκάθαρα αυτό το στάδιο του έργου και πόσο απ’ αυτό
γνωρίζεις όντως. Αν δεν μπορείς να υπερνικήσεις τις εχθρικές δυνάμεις ή να νικήσεις τις
δυνάμεις της θρησκείας, δεν θα είσαι, τότε, ανάξιος; Έχεις βιώσει το έργο του σήμερα, το
έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια και το έχεις ακούσει με τα ίδια σου τ’ αυτιά, μα αν στο τέλος
δεν καταφέρεις να καταθέσεις μαρτυρία, τότε θα έχεις ακόμα το θράσος να συνεχίσεις να
ζεις; Ποιον θα μπορούσες να αντικρίσεις; Μη φαντάζεσαι τώρα ότι θα είναι τόσο απλό. Το
έργο του μέλλοντος δεν θα είναι τόσο απλό όσο το φαντάζεσαι· το να πολεμάς τον πόλεμο της
αλήθειας δεν είναι τόσο εύκολο ούτε τόσο απλό. Αυτήν τη στιγμή, πρέπει να εξοπλιστείς· αν
δεν εξοπλιστείς με την αλήθεια, τότε όταν έρθει η ώρα και το Άγιο Πνεύμα δεν εργαστεί με
υπερφυσικό τρόπο, θα βρεθείς σε σύγχυση.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη λέξη «θεωρούν».
β. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη λέξη «Τον».
γ. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «την αλήθεια».
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Πώς θα πρέπει να πορευτείς στο τελευταίο τμήμα του
μονοπατιού
Βρίσκεστε τώρα στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού, το οποίο είναι κρίσιμο μέρος του.
Ίσως να έχεις υπομείνει πολλά δεινά, να έχεις κάνει μεγάλο έργο, να έχεις ταξιδέψει σε
πολλούς δρόμους και να έχεις ακούσει πολλά κηρύγματα· ίσως να μη σου ήταν εύκολο να
φτάσεις εδώ που βρίσκεσαι τώρα. Αν δεν μπορείς να αντέξεις τα δεινά που αντιμετωπίζεις
τώρα και συνεχίσεις όπως στο παρελθόν, τότε δεν μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση. Αυτά
τα λόγια δεν έχουν σκοπό να σε φοβίσουν —αποτελούν γεγονός. Αφού ο Πέτρος υποβλήθηκε
σε πολύ από το έργο του Θεού, απέκτησε βαθιά γνώση κάποιων πραγμάτων και μεγάλη
ικανότητα διάκρισης. Έφτασε στο σημείο να κατανοήσει πολλά πράγματα σχετικά με την
αρχή της υπηρεσίας και αργότερα μπόρεσε να αφοσιωθεί πλήρως σε αυτά που του
εμπιστεύτηκε ο Ιησούς. Ο μεγάλος εξευγενισμός που έλαβε οφειλόταν κυρίως στο ότι, για τα
πράγματα που έκανε ο ίδιος, ένιωθε ότι χρωστούσε πάρα πολλά στον Θεό και ότι δεν θα
μπορούσε ποτέ να Του τα ξεπληρώσει. Ο Πέτρος αναγνώρισε, επίσης, ότι ο άνθρωπος είναι
πολύ διεφθαρμένος, κι αυτό του προκάλεσε ενοχές στη συνείδησή του. Ο Ιησούς είχε πει
πολλά πράγματα στον Πέτρο, αλλά τον καιρό που ειπώθηκαν αυτά, εκείνος ήταν ικανός να
κατανοήσει μόνο λίγα και, κάποιες φορές, υπέθαλπε ακόμα κάποια αντίσταση και ανυπακοή.
Αφού σταυρώθηκε ο Ιησούς, τελικά αφυπνίστηκε κάπως και μέσα του ένιωσε δυνατά
κτυπήματα αποδοκιμασίας προς τον εαυτό του. Στο τέλος, έφτασε στο σημείο να το βρίσκει
απαράδεκτο να έχει οποιεσδήποτε ιδέες που δεν ήταν σωστές. Γνώριζε πολύ καλά την
κατάστασή του και γνώριζε, επίσης, πολύ καλά την αγιοσύνη του Κυρίου. Ως εκ τούτου, μες
στην καρδιά του αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερη αγάπη για τον Κύριο και εστίασε
περισσότερο στη δική του ζωή. Για τον λόγο αυτό, υπέστη πολλές κακουχίες και, παρόλο που
κάποιες φορές ήταν σαν να υπέφερε από κάποια σοβαρή ασθένεια και φαινόταν, μάλιστα,
σαν να ήταν νεκρός, αφού είχε εξευγενιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο πολλές φορές, κατάλαβε
καλύτερα τον εαυτό του και ανέπτυξε αληθινή αγάπη για τον Κύριο. Θα μπορούσε να ειπωθεί
ότι πέρασε ολόκληρη τη ζωή του υποβαλλόμενος σε εξευγενισμό και, ακόμα περισσότερο, σε
παίδευση. Η εμπειρία του διέφερε από την εμπειρία οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου και η
αγάπη του ξεπερνούσε την αγάπη όλων όσοι δεν είχαν οδηγηθεί στην τελείωση. Ο λόγος για
τον οποίο επιλέχθηκε ως πρότυπο ήταν επειδή βίωσε την περισσότερη αγωνία κατά τη
1624

διάρκεια της ζωής του και επειδή οι εμπειρίες του ήταν οι πιο επιτυχείς. Αν είστε πραγματικά
σε θέση να διαβείτε το τελευταίο τμήμα του μονοπατιού όπως ο Πέτρος, τότε κανένα
δημιουργημένο ον δεν μπορεί να σας στερήσει τις ευλογίες σας.
Ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος με συνείδηση, αλλά ακόμη και με την ανθρώπινη φύση
που διέθετε, είχε, αναπόφευκτα, πολλές εναντιωματικές και επαναστατικές ιδέες κατά το
διάστημα που πρωτοξεκίνησε να ακολουθεί τον Ιησού. Ενώ, όμως, ακολουθούσε τον Ιησού,
δεν έπαιρνε τα πράγματα αυτά στα σοβαρά και πίστευε ότι έτσι απλώς θα πρέπει να είναι οι
άνθρωποι. Έτσι, στην αρχή δεν αισθανόταν αποδοκιμασία, ούτε και αντιμετωπίστηκε. Ο
Ιησούς δεν αντιμετώπισε στα σοβαρά τις αντιδράσεις του Πέτρου, ούτε και τις έδωσε καμιά
σημασία· απλώς συνέχισε το έργο που έπρεπε να κάνει. Ποτέ δεν ψείριζε τον Πέτρο και τους
άλλους. Μπορεί να πεις: «Μήπως ο Ιησούς δεν γνώριζε αυτές τις ιδέες που είχαν;» Σε καμία
περίπτωση! Το έκανε διότι καταλάβαινε πραγματικά τον Πέτρο —μάλιστα, θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι Εκείνος τον κατανοούσε πάρα πολύ καλά— και γι’ αυτό ο Ιησούς δεν πήρε κανένα
μέτρο εναντίον του. Μισούσε την ανθρωπότητα, μα συγχρόνως τη λυπόταν. Δεν υπάρχουν
τώρα ανάμεσά σας πολλοί άνθρωποι που αντιστέκονται όπως τον Παύλο και που έχουν
πολλές αντιλήψεις όπως εκείνες που είχε ο Πέτρος για τον Κύριο Ιησού εκείνη την περίοδο;
Σου λέγω, θα ήταν καλύτερο να μην πιστεύεις πάρα πολύ στην τρίτη σου αίσθηση, στην
αίσθηση της αντίληψής σου, η οποία είναι αναξιόπιστη και η οποία πάει καιρός που
καταστράφηκε ολοσχερώς από τη διαφθορά του Σατανά. Νομίζεις ότι η αντίληψή σου είναι
τέλεια και αψεγάδιαστη; Ο Παύλος αντιστάθηκε στον Κύριο Ιησού πολλές φορές, αλλά ο
Ιησούς δεν αντέδρασε. Είναι δυνατόν ο Ιησούς να μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους
και να εκβάλει τα δαιμόνια, αλλά να μην μπορούσε να εκδιώξει τον «δαίμονα» μέσα από τον
Παύλο; Γιατί μόνο αφότου αναστήθηκε ο Ιησούς και αναλήφθηκε στους ουρανούς, ενόσω ο
Παύλος συνέχιζε να συλλαμβάνει αλόγιστα τους μαθητές του Ιησού, ο Ιησούς τού
εμφανίστηκε τελικά στον δρόμο για τη Δαμασκό και τον πάταξε; Μήπως ο Κύριος Ιησούς
αντέδρασε πολύ αργά; Η μήπως δεν είχε καμία εξουσία ενόσω ήταν ενσαρκωμένος; Νομίζεις
δεν το γνωρίζω όταν είσαι στα κρυφά καταστροφικός και προβάλλεις αντίσταση πίσω από την
πλάτη Μου; Νομίζεις ότι τα ψίχουλα της διαφώτισης που αποκομίζεις από το Άγιο Πνεύμα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να Μου αντισταθείς; Όταν ο Πέτρος ήταν ανώριμος,
υπέθαλπε πολλές ιδέες για τον Ιησού, επομένως γιατί δεν κατηγορήθηκε; Επί του παρόντος,
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πολλοί άνθρωποι κάνουν πράγματα χωρίς να κατηγορούνται, και ακόμα κι όταν τους λένε
ξεκάθαρα ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό, εκείνοι και πάλι δεν ακούν. Δεν οφείλεται εξ
ολοκλήρου στην ανυπακοή του ανθρώπου; Έχω πει τόσο πολλά τώρα, αλλά εσύ εξακολουθείς
να μην έχεις ούτε ίχνος αντίληψης της συνείδησης, οπότε πώς θα μπορέσεις να διαβείς το
τελευταίο τμήμα του μονοπατιού και να συνεχίσεις να βαδίζεις μέχρι το τέλος του; Δεν
νομίζεις ότι πρόκειται για ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων;
Αφότου κατακτηθούν οι άνθρωποι, μπορούν να υπακούν στην ενορχήστρωση του Θεού.
Έχουν την πίστη τους και τη θέλησή τους με τις οποίες αγαπούν τον Θεό, και βασίζονται σε
αυτές για να Τον ακολουθήσουν. Πώς, λοιπόν, μπορεί κανείς να διανύσει το τελευταίο τμήμα
του μονοπατιού; Τις ημέρες που βιώνεις βάσανα πρέπει να υπομένεις όλες τις κακουχίες και
πρέπει να έχεις τη θέληση να υποφέρεις· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς να περπατήσεις
σωστά σε αυτό το τμήμα του μονοπατιού. Νομίζεις ότι είναι πανεύκολο να διανύσεις αυτό το
τμήμα του μονοπατιού; Θα πρέπει να γνωρίζεις ποια λειτουργία θα πρέπει να εκπληρώσεις·
πρέπει να βελτιώσετε το επίπεδό σας και να εφοδιαστείτε με επαρκή αλήθεια. Αυτό δεν είναι
δουλειά που γίνεται μέσα σε μια-δυο ημέρες και δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις! Το να
βαδίσεις στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού εξαρτάται από το είδος της πίστης και της
θέλησης που έχεις πραγματικά. Ίσως να μην μπορείς να δεις το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται
μέσα σου ή ίσως να μην μπορείς να ανακαλύψεις το έργο του Αγίου Πνεύματος στην
εκκλησία, οπότε να είσαι απαισιόδοξος, απογοητευμένος και γεμάτος απελπισία για τον
δρόμο που έχεις μπροστά σου. Ειδικότερα, όλοι οι μεγάλοι πολεμιστές του παρελθόντος έχουν
πέσει —δεν αποτελεί όλο αυτό πλήγμα για σένα; Πώς θα πρέπει να βλέπεις αυτά τα
πράγματα; Έχεις πίστη ή όχι; Κατανοείς πλήρως το σημερινό έργο ή όχι; Αυτά τα πράγματα
μπορούν να καθορίσουν το κατά πόσο θα καταφέρεις να διαβείς επιτυχώς το τελευταίο τμήμα
του μονοπατιού.
Γιατί λέγεται ότι βρίσκεστε τώρα στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού; Επειδή έχετε
καταλάβει όλα όσα θα έπρεπε να έχετε καταλάβει και επειδή σας έχω πει όλα όσα θα πρέπει
να κατορθώσουν οι άνθρωποι. Σας έχω μιλήσει, επίσης, για όλα όσα σας έχουν ανατεθεί.
Έτσι, λοιπόν, τώρα διαβαίνετε το τελευταίο τμήμα του μονοπατιού, στο οποίο καθοδηγώ Εγώ
τους ανθρώπους. Το μόνο που ζητώ είναι να αποκτήσετε την ικανότητα να ζείτε αυτόνομα· θα
έχεις πάντα, ανά πάσα στιγμή έναν δρόμο να ακολουθείς, θα βελτιώνεις το επίπεδό σου όπως
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πριν, θα διαβάζεις κανονικά τα λόγια του Θεού και θα διάγεις μια κανονική ανθρώπινη ζωή.
Τώρα σε καθοδηγώ Εγώ για να ζεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά στο μέλλον, όταν δεν θα σε
καθοδηγώ, θα μπορείς και πάλι να το κάνεις; Θα μπορείς να συνεχίσεις; Αυτή ήταν η εμπειρία
του Πέτρου: Όταν τον καθοδηγούσε ο Ιησούς, δεν καταλάβαινε. Ήταν πάντα ανέμελος σαν
παιδί και δεν ήταν σοβαρός όσον αφορά τα πράγματα που έκανε. Μόνο αφότου έφυγε ο
Ιησούς, άρχισε τη φυσιολογική ανθρώπινη ζωή του. Η γεμάτη νόημα ζωή του άρχισε μόνο
αφότου έφυγε ο Ιησούς. Παρόλο που πράγματι κατείχε κάποια από τη σύνεση της κανονικής
ανθρώπινης φύσης και κάποια από τα πράγματα που θα έπρεπε να κατέχει ένα κανονικό
άτομο, η αληθινή του εμπειρία και επιδίωξη ξεκίνησαν εκ νέου μόνο αφότου έφυγε ο Ιησούς.
Ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή σας; Τώρα σε καθοδηγώ κατ’ αυτόν τον τρόπο και νομίζεις
ότι είναι υπέροχο. Δεν υπάρχουν περιβάλλοντα και δοκιμασίες που σε πλήττουν, αλλά έτσι
δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί ποιο είναι ακριβώς το ανάστημά σου, ούτε υπάρχει
τρόπος να διαπιστωθεί εάν είσαι πραγματικά κάποιος που επιδιώκει την αλήθεια. Τα χείλη
σου λένε ότι κατανοείς την ουσία σου, αλλά πρόκειται για λόγια του αέρα. Μόνο στο μέλλον,
όταν σε βρουν τα γεγονότα, θα επαληθευτεί η κατανόησή σου. Επί του παρόντος κατανοείς τα
εξής: «Καταλαβαίνω ότι η σάρκα μου είναι πολύ διεφθαρμένη και ότι η ουσία της ανθρώπινης
σάρκας είναι να επαναστατεί ενάντια στον Θεό και να Του αντιστέκεται. Η ικανότητα να
δέχομαι την κρίση και την παίδευση του Θεού συνιστούν τον τρόπο με τον οποίο Εκείνος
εξυψώνει τους ανθρώπους. Τώρα το έχω καταλάβει αυτό και είμαι πρόθυμος να ανταποδώσω
την αγάπη του Θεού». Αυτό, όμως, είναι εύκολο να το πεις. Αργότερα, όταν σε χτυπήσουν τα
βάσανα, οι δοκιμασίες και οι συμφορές, δεν θα είναι εύκολο να υποβληθείς σε αυτά τα
πράγματα. Ακολουθείτε αυτήν την οδό κάθε μέρα, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να
συνεχίσετε την εμπειρία σας. Θα ήταν ακόμα χειρότερα αν σας εγκατέλειπα και δεν σας έδινα
πια προσοχή· οι περισσότεροι άνθρωποι θα έπεφταν κάτω και θα γίνονταν στήλες άλατος,
σύμβολο ντροπής. Αυτά τα ενδεχόμενα είναι πολύ πιθανά. Δεν ανησυχείς, δεν αγχώνεσαι γι’
αυτό; Ο Πέτρος υποβλήθηκε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και βίωσε αυτού του είδους τα βάσανα,
αλλά και πάλι έμεινε ακλόνητος. Αν υποβαλλόσουν σε εκείνο το περιβάλλον, θα μπορούσες να
μείνεις ακλόνητος; Τα λόγια που εξέφερε ο Ιησούς και το έργο που επιτέλεσε όσο ήταν στη γη
έδωσαν μια βάση στον Πέτρο, και από αυτήν τη βάση βάδισε στο μετέπειτα μονοπάτι του.
Μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο; Τα μονοπάτια που διάβηκες και οι αλήθειες που
κατανόησες μπορούν να γίνουν η βάση σου για να μείνεις ακλόνητος στο μέλλον; Μπορούν
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αυτά τα πράγματα να γίνουν το όραμά σου για να μείνεις ακλόνητος αργότερα; Θα σας πω
την αλήθεια —θα μπορούσε κανείς να πει ότι το μόνο που κατανοούν οι άνθρωποι επί του
παρόντος είναι τα δόγματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν εμπειρία όλων των
πραγμάτων που κατανοούν. Το ότι κατάφερες να συνεχίσεις μέχρι σήμερα οφείλεται εξ
ολοκλήρου στο γεγονός ότι καθοδηγείσαι από νέο φως. Δεν οφείλεται στο ότι το ανάστημά
σου έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά στο ότι τα λόγια Μου σε έχουν οδηγήσει
στο σήμερα· δεν οφείλεται στο ότι έχεις μεγάλη πίστη, αλλά στη σοφία των λόγων Μου, η
οποία σε κατέστησε ανήμπορο να κάνεις οτιδήποτε άλλο πέρα από το να ακολουθήσεις καθ’
όλον τον δρόμο μέχρι σήμερα. Αν δεν μιλούσα τώρα, αν δεν εξέφερα τη φωνή Μου, δεν θα
μπορούσες να συνεχίσεις και θα σταματούσες ευθύς αμέσως να προχωράς προς τα εμπρός.
Αυτό δεν είναι το πραγματικό σας ανάστημα; Δεν έχετε ιδέα από ποιες πτυχές να εισέλθετε
και σε ποιες πτυχές να αντισταθμίσετε τις ελλείψεις σας. Δεν καταλαβαίνετε πώς να βιώσετε
μια ανθρώπινη ζωή γεμάτη νόημα, πώς να ανταποδώσετε την αγάπη του Θεού και πώς να
γίνετε μάρτυρες με τρόπο ισχυρό και ηχηρό. Είστε παντελώς ανίκανοι να επιτύχετε αυτά τα
πράγματα. Είστε και τεμπέληδες και ανόητοι! Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να
στηρίζεστε σε κάτι άλλο, και αυτό στο οποίο στηρίζεστε είναι το νέο φως και Εκείνος που
βρίσκεται μπροστά, που σας καθοδηγεί. Το γεγονός ότι έχεις καταφέρει να επιμείνεις μέχρι
σήμερα οφείλεται στο ότι στηρίζεσαι αποκλειστικά στο νέο φως και στις πιο πρόσφατες
ομιλίες. Δεν μοιάζετε καθόλου με τον Πέτρο, ο οποίος ήταν ειδήμων στο να επιδιώκει την
αληθινή οδό, ούτε με τον Ιώβ, ο οποίος μπορούσε να λατρεύει με αφοσίωση τον Ιεχωβά και να
πιστεύει ότι ο Ιεχωβά ήταν ο Θεός, ανεξάρτητα από το πώς τον δοκίμαζε ο Ιεχωβά και
ανεξάρτητα από το αν τον ευλογούσε ή όχι. Μπορείς να το κάνεις αυτό; Πώς έχετε
κατακτηθεί; Η μία πτυχή είναι η κρίση, η παίδευση και η κατάρα, και η άλλη είναι τα
μυστήρια που σας κατακτούν. Είστε όλοι σαν τα γαϊδούρια. Εάν αυτά που λέω δεν είναι
αρκετά μεγαλόπνοα για εσάς, αν δεν υπάρχουν μυστήρια, τότε δεν μπορείτε να κατακτηθείτε.
Αν κάποιος έκανε κήρυγμα και κήρυττε συνεχώς για τα ίδια πράγματα επί ένα χρονικό
διάστημα, τότε, μέσα σε δύο χρόνια, όλοι σας θα φεύγατε και θα σκορπίζατε· δεν θα
μπορούσατε να συνεχίσετε. Δεν γνωρίζετε πώς να εμβαθύνετε, ούτε κατανοείτε πώς να
επιδιώκετε την αλήθεια ή την οδό της ζωής. Το μόνο που καταλαβαίνετε είναι να λαμβάνετε
κάτι που σας φαίνεται καινούργιο, όπως το να ακούτε για μυστήρια ή οράματα, ή για το πώς
επιτελούσε ο Θεός το έργο Του ή για τις εμπειρίες του Πέτρου ή για το παρασκήνιο της
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σταύρωσης του Ιησού… Είστε πρόθυμοι να ακούτε μόνο γι’ αυτά τα πράγματα και, όσο
περισσότερο ακούτε, τόσο περισσότερη ενέργεια παίρνετε. Όλα αυτά τα ακούτε για να
διώξετε απλώς τις στενοχώριες σας και την πλήξη σας. Η ζωή σας συντηρείται αποκλειστικά
απ’ αυτά τα καινοτόμα πράγματα. Νομίζεις ότι έχεις φτάσει εδώ που είσαι σήμερα μέσω της
πίστης σου; Αυτό δεν είναι το τιποτένιο και αξιολύπητο ανάστημα που έχετε; Πού είναι η
ακεραιότητα σας; Πού είναι η ανθρώπινη φύση σας; Έχετε ανθρώπινη ζωή; Πόσα στοιχεία
κατέχετε για να οδηγηθείτε στην τελείωση; Δεν είναι γεγονός αυτό που λέω; Μιλώ και
εργάζομαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, κι όμως εσείς μόλις που δίνετε σημασία. Ενώ ακολουθείτε,
ταυτόχρονα παρακολουθείτε. Δίνετε μονίμως την εντύπωση της αδιαφορίας και σας σέρνουν
συνεχώς απ’ τη μύτη. Έτσι έχετε συνεχίσει όλοι σας· Αυτά που σας οδήγησαν εδώ που
βρίσκεστε σήμερα είναι αποκλειστικά η παίδευση, ο εξευγενισμός και η συμμόρφωση. Αν σας
γινόταν μόνο κάποιο κήρυγμα για την είσοδο στη ζωή, δεν θα είχατε ξεγλιστρήσει όλοι εδώ
και καιρό; Ο καθένας από εσάς είναι πιο υπεροπτικός απ’ τον άλλον, στην πραγματικότητα,
όμως, οι κοιλιές σας δεν είναι γεμάτες με τίποτε άλλο παρά βοθρολύματα! Ο μόνος λόγος που
έχεις καταφέρει να επιμείνεις μέχρι τώρα είναι επειδή έχεις καταλάβει κάποια μυστήρια,
κάποια πράγματα που τα ανθρώπινα όντα δεν είχαν καταλάβει στο παρελθόν. Δεν έχετε λόγο
να μην ακολουθήσετε, έτσι με το ζόρι μπορέσατε να προετοιμαστείτε και να ακολουθήσετε το
πλήθος. Αυτό είναι απλώς το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί μέσω των λόγων Μου και
σίγουρα δεν πρόκειται για δικό σας κατόρθωμα. Δεν έχετε να περηφανευτείτε για τίποτα.
Έτσι, σε αυτό το στάδιο του έργου, έχετε οδηγηθεί στο σήμερα κυρίως μέσω λόγων.
Διαφορετικά, ποιος ανάμεσά σας θα ήταν ικανός να υπακούσει; Ποιος θα μπορούσε να
επιμείνει μέχρι σήμερα; Από πολύ νωρίς θέλατε να φύγετε το συντομότερο δυνατόν, μα δεν το
τολμούσατε. Δεν είχατε το κουράγιο να το κάνετε. Μέχρι και σήμερα, ακολουθείτε με μισή
καρδιά.
Μόνο αφότου σταυρώθηκε κι έφυγε ο Ιησούς, άρχισε ο Πέτρος να ακολουθεί τη δική του
πορεία και άρχισε να διαβαίνει το μονοπάτι που έπρεπε. Άρχισε να εξοπλίζεται μόνο όταν
αντιλήφθηκε τις ελλείψεις και τα ελαττώματά του. Είδε ότι είχε πολύ λίγη αγάπη για τον Θεό
και ότι η θέλησή του να υποφέρει ήταν ανεπαρκής, ότι δεν είχε καθόλου ενόραση και ότι
υστερούσε σε σύνεση. Είδε ότι πολλά πράγματα μέσα του δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημα
του Ιησού και ότι πολλά ήταν επαναστατικά, εναντιωματικά και μολυσμένα με την ανθρώπινη
1629

θέληση. Μόνο κατόπιν τούτου κέρδισε την είσοδο από κάθε άποψη. Όταν τον καθοδηγούσε ο
Ιησούς, Εκείνος εξέθεσε την κατάστασή του και ο Πέτρος την παραδέχτηκε και συμφώνησε
με όσα είπε ο Ιησούς, αλλά αληθινή κατανόηση απέκτησε μόνο αργότερα. Αυτό οφειλόταν
στο γεγονός ότι, εκείνον τον καιρό, δεν είχε μήτε εμπειρία μήτε γνώση του αναστήματός του.
Δηλαδή, τώρα χρησιμοποιώ μόνο λόγια για να σας καθοδηγήσω και είναι αδύνατον να σας
οδηγήσω στην τελείωση σε σύντομο χρονικό διάστημα, και θα περιορίζεστε στο να
κατανοείτε και να γνωρίζετε την αλήθεια. Αυτό συμβαίνει επειδή το να σε κατακτήσω και να
σε πείσω μέσα στην καρδιά σου αποτελεί το τωρινό έργο, και μόνο αφού κατακτηθούν οι
άνθρωποι θα οδηγηθούν κάποιοι απ’ αυτούς στην τελείωση. Αυτήν τη στιγμή, τα οράματα και
οι αλήθειες που καταλαβαίνεις χτίζουν ένα θεμέλιο για τις μελλοντικές σου εμπειρίες. Στα
μελλοντικά βάσανα, θα έχετε όλοι πρακτική εμπειρία αυτών των λόγων. Αργότερα, όταν σε
βρουν οι δοκιμασίες και υποβληθείς στα βάσανα, θα σκεφτείς τα λόγια που λες σήμερα:
«Ανεξάρτητα από τα βάσανα, τις δοκιμασίες ή τις μεγάλες καταστροφές που θα συναντήσω,
πρέπει να ικανοποιήσω τον Θεό». Σκέψου τις εμπειρίες του Πέτρου κι έπειτα τις εμπειρίες
του Ιώβ —τα σημερινά λόγια θα σε κινητοποιήσουν. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να
εμπνευστεί η πίστη σου. Τότε, ο Πέτρος είχε πει ότι δεν ήταν άξιος να λάβει την κρίση και την
παίδευση του Θεού, και όταν έρθει η ώρα, κι εσύ θα είσαι πρόθυμος να δουν όλοι οι άνθρωποι
τη δίκαιη διάθεση του Θεού μέσα από εσένα. Θα δεχθείς πρόθυμα την κρίση και την παίδευσή
Του, και η κρίση, η παίδευση και η κατάρα Του θα σου προσφέρουν παρηγοριά. Επί του
παρόντος, είναι απλώς απαράδεκτο να μην είσαι εξοπλισμένος με την αλήθεια. Χωρίς αυτήν,
όχι μόνο δεν θα μπορέσεις να μείνεις ακλόνητος στο μέλλον, αλλά ενδέχεται να μην μπορέσεις
να βιώσεις το παρόν έργο. Αν ισχύει αυτό, δεν θα είσαι ένας από εκείνους που θα
εξαλειφθούν και θα τιμωρηθούν; Αυτήν τη στιγμή, δεν σε έχουν βρει οποιαδήποτε γεγονότα
κι Εγώ σε έχω προμηθεύσει σε οποιεσδήποτε πτυχές υστερείς· μιλώ από κάθε άποψη. Δεν
έχετε υπομείνει πολλά δεινά· παίρνετε απλώς οτιδήποτε είναι διαθέσιμο χωρίς να έχετε
πληρώσει κανενός είδους τίμημα και, επιπλέον, δεν διαθέτετε τις δικές σας αυθεντικές
εμπειρίες και γνώσεις. Επομένως, αυτό που καταλαβαίνετε δεν είναι το αληθινό σας
ανάστημα. Είστε περιορισμένοι μόνο στην κατανόηση, τη γνώση και τη θέαση, αλλά δεν έχετε
δρέψει ιδιαίτερους καρπούς. Εάν δεν σας έδινα ποτέ προσοχή και σας άφηνα να βιώσετε
εμπειρίες μέσα στο σπίτι σας, θα είχατε από καιρό σπεύσει πίσω στον μεγάλο κόσμο. Το
μονοπάτι που θα διαβείτε στο μέλλον θα είναι μια πορεία δεινών, και αν πορευθείτε επιτυχώς
1630

σε αυτό το τωρινό τμήμα του μονοπατιού, τότε θα έχετε μαρτυρία όταν υποβληθείτε σε
μεγαλύτερα βάσανα στο μέλλον. Εάν κατανοείς τη σημασία της ανθρώπινης ζωής και έχεις
πάρει το σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής, και αν, στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον
τρόπο με τον οποίο σου φέρεται ο Θεός, εσύ υποτάσσεσαι στα σχέδιά Του χωρίς παράπονα ή
επιλογές, και αν δεν διατυπώνεις καμία απαίτηση από τον Θεό, τότε, με αυτόν τον τρόπο, θα
είσαι άνθρωπος με αξία. Επί του παρόντος, δεν έχεις υποβληθεί σε βάσανα, οπότε μπορείς να
υπακούς στα πάντα αδιακρίτως. Λες ότι όπως κι αν καθοδηγεί ο Θεός, ο τρόπος εκείνος είναι
μια χαρά και ότι θα υποτασσόσουν σε όλες τις ενορχηστρώσεις Του. Είτε ο Θεός σε παιδεύσει
είτε σε καταραστεί, εσύ θα είσαι πρόθυμος να Τον ικανοποιήσεις. Παρόλα αυτά, αυτό που λες
τώρα δεν αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκη το ανάστημά σου. Αυτό που είσαι πρόθυμος να κάνεις
τώρα δεν μπορεί να καταδείξει ότι είσαι ικανός να ακολουθήσεις μέχρι τέλους. Όταν σε βρουν
μεγάλα βάσανα ή όταν υποβληθείς σε κάποιον διωγμό ή εξαναγκασμό ή σε ακόμη
μεγαλύτερες δοκιμασίες, τότε δεν θα μπορέσεις να πεις αυτά τα λόγια. Αν μπορείς τότε να
έχεις αυτού του είδους την κατανόηση και μείνεις ακλόνητος, αυτό θα είναι το ανάστημά σου.
Πώς ήταν τότε ο Πέτρος; Ο Πέτρος είπε: «Κύριε, θα θυσιάσω τη ζωή μου για Σένα. Αν θέλεις
να πεθάνω, θα πεθάνω!» Έτσι προσευχόταν τότε. Είπε, επίσης: «Ακόμη κι αν οι άλλοι δεν Σε
αγαπούν, εγώ πρέπει να Σε αγαπώ μέχρι τέλους. Θα σε ακολουθώ πάντα». Αυτά έλεγε τότε,
αλλά μόλις τον έπληξαν οι δοκιμασίες, κατέρρευσε και έκλαψε. Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο
Πέτρος απαρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές, σωστά; Υπάρχουν πολλοί που θα κλάψουν και θα
δείξουν ανθρώπινη αδυναμία όταν τους πλήξουν οι δοκιμασίες. Δεν είσαι κύριος του εαυτού
σου. Σ’ αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Ίσως σήμερα να τα πηγαίνεις
πολύ καλά, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή έχεις το κατάλληλο περιβάλλον. Αν αυτό άλλαζε
αύριο, θα έδειχνες τη δειλία και την ανικανότητά σου, την ποταπότητα και την αναξιότητά
σου. Ο «ανδρισμός» σου θα είχε πάει χαμένος από καιρό και, κάποιες φορές, μπορεί ακόμη
και να έκανες πέρα την εργασία σου και να έφευγες. Αυτό δείχνει ότι αυτό που είχες
καταλάβει τότε δεν ήταν το πραγματικό σου ανάστημα. Πρέπει κανείς να κοιτάξει το
πραγματικό ανάστημα του ανθρώπου για να διαπιστώσει αν αυτός αγαπά αληθινά τον Θεό,
αν μπορεί να υποταχθεί πραγματικά στο σχέδιο του Θεού, αν μπορεί να βάλει όλη του τη
δύναμη στο να πετύχει αυτό που ζητά ο Θεός και αν μπορεί να παραμείνει αφοσιωμένος στον
Θεό και να δώσει στον Θεό τα καλύτερα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να θυσιάσει την ίδια του
τη ζωή.
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Πρέπει να θυμάσαι ότι τα εξής λόγια έχουν τώρα ειπωθεί: Αργότερα θα βιώσεις
μεγαλύτερα βάσανα και μεγαλύτερες συμφορές! Η τελείωση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη
υπόθεση. Πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να έχεις την πίστη του Ιώβ ή ενδεχομένως ακόμη
μεγαλύτερη πίστη απ’ ό,τι είχε εκείνος. Θα πρέπει να ξέρεις ότι οι δοκιμασίες στο μέλλον θα
είναι μεγαλύτερες από αυτές του Ιώβ και ότι υπάρχει ακόμη η ανάγκη να υποβληθείς σε
μακροχρόνια παίδευση. Είναι αυτό απλό πράγμα; Εάν δεν μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδό
σου, αν υστερείς σε αντιληπτική ικανότητα και αν γνωρίζεις πολύ λίγα, τότε εκείνη την ώρα
δεν θα έχεις καμία μαρτυρία και, αντ’ αυτού, θα γίνεις περίγελος, ένα παιχνιδάκι του Σατανά.
Εάν δεν μπορέσεις να διατηρήσεις τώρα τα οράματα, τότε δεν θα έχεις κανένα θεμέλιο και
στο μέλλον θα απορριφθείς! Δεν είναι εύκολο να βαδίσεις σε κανένα τμήμα του μονοπατιού,
γι’ αυτό δεν πρέπει να το πάρεις αυτό ελαφρά τη καρδία. Ζύγισε προσεκτικά τα πράγματα
τώρα και κάνε τις προετοιμασίες ώστε να μπορέσεις να διαβείς ορθά το τελευταίο τμήμα
αυτού του μονοπατιού. Αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να βαδίσει κανείς στο
μέλλον· αυτό είναι το μονοπάτι στο οποίο πρέπει να βαδίσουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει
να αφήσεις αυτήν τη γνώση να πάει στον βρόντο· μη νομίζεις ότι όλα αυτά που σου λέω είναι
χαμένος κόπος. Θα έρθει η μέρα που θα τα χρησιμοποιήσεις όλα καταλλήλως —τα λόγια Μου
δεν μπορούν να εκφέρονται μάταια. Τώρα είναι η ώρα να εξοπλιστείς· τώρα είναι η ώρα να
προετοιμάσεις τον δρόμο για το μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμάσεις το μονοπάτι στο οποίο
πρέπει να βαδίσεις αργότερα· θα πρέπει να προβληματίζεσαι και να ανησυχείς για το πώς θα
μπορέσεις να μείνεις ακλόνητος στο μέλλον και να προετοιμαστείς καλά για το μελλοντικό
σου μονοπάτι. Μην είσαι άπληστος και τεμπέλης! Πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να
αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις όλα
όσα χρειάζεσαι. Σου παρέχω τα πάντα για να μπορέσεις να καταλάβεις. Έχετε δει με τα ίδια
σας τα μάτια ότι, μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, έχω πει τόσο πολλά πράγματα κι έχω
κάνει τόσο μεγάλο έργο. Ο ένας από τους λόγους που εργάζομαι κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι
επειδή οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές ελλείψεις, και ο άλλος είναι επειδή ο χρόνος είναι
λιγοστός· δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Φαντάζεσαι ότι οι άνθρωποι
πρέπει πρώτα να επιτύχουν τέλεια εσωτερική διαύγεια προτού μπορέσουν να γίνουν
μάρτυρες και να χρησιμοποιηθούν —αυτό, όμως, δεν θα καθυστερούσε πολύ; Επομένως, για
πόσο καιρό θα πρέπει να σε συνοδεύω; Αν θα ήθελες να σε συνοδεύω μέχρι να γεράσω και να
ασπρίσουν τα μαλλιά Μου, αυτό θα ήταν αδύνατον! Με την υποβολή σε μεγαλύτερα βάσανα,
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θα επιτευχθεί γνήσια κατανόηση μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα στάδια του
έργου. Μόλις κατανοήσεις απόλυτα τα οράματα της σημερινής συναναστροφής και
αποκτήσεις αληθινό ανάστημα, τότε, σε όποιες κακουχίες κι αν υποβληθείς στο μέλλον, αυτές
δεν θα σε καταβάλουν και θα μπορέσεις να τις αντέξεις. Όταν θα έχω ολοκληρώσει αυτό το
τελευταίο βήμα του έργου και θα έχω εκφέρει τα τελευταία λόγια, τότε οι άνθρωποι στο
μέλλον θα πρέπει να διαβούν το δικό τους μονοπάτι. Έτσι θα εκπληρωθούν τα λόγια που
ειπώθηκαν παλαιότερα: Το Άγιο Πνεύμα έχει μια αποστολή για τον καθένα και έχει έργο που
πρέπει να επιτελέσει στον καθένα. Στο μέλλον, όλοι θα βαδίζουν στο μονοπάτι που θα πρέπει
να βαδίζουν, οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορεί να φροντίζει τους άλλους
όταν υποβάλλεται σε βάσανα; Καθένας έχει τη δική του ταλαιπωρία και καθένας έχει το δικό
του ανάστημα. Κανένας δεν έχει το ίδιο ανάστημα με κάποιον άλλον. Οι σύζυγοι δεν θα
μπορέσουν να φροντίσουν τις συζύγους τους και οι γονείς δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν
τα παιδιά τους· κανείς δεν θα μπορεί να φροντίσει κανέναν άλλον. Δεν θα είναι όπως τώρα,
που η αμοιβαία φροντίδα και υποστήριξη είναι ακόμη εφικτές. Τότε θα είναι ο καιρός που θα
εκτεθεί κάθε τύπος ανθρώπου. Δηλαδή, όταν ο Θεός πατάξει τους ποιμένες, τα πρόβατα του
ποιμνίου θα διασκορπιστούν, και τότε δεν θα έχετε κανέναν αληθινό αρχηγό. Οι άνθρωποι θα
διαιρεθούν —δεν θα είναι όπως τώρα, που μπορείτε να συναθροίζεστε ως εκκλησίασμα. Στο
μέλλον, εκείνοι που δεν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος θα δείξουν το αληθινό τους
πρόσωπο. Οι σύζυγοι θα πουλήσουν τις γυναίκες τους και οι γυναίκες θα πουλήσουν τους
συζύγους τους, τα παιδιά θα πουλήσουν τους γονείς τους και οι γονείς θα καταδιώξουν τα
παιδιά τους —η ανθρώπινη καρδιά είναι τελείως ακατάληπτη! Το μόνο που μπορεί να κάνει
κανείς είναι να κρατήσει αυτά που έχει και να βαδίσει σωστά στο τελευταίο τμήμα του
μονοπατιού. Επί του παρόντος, δεν το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα· είστε όλοι κοντόφθαλμοι. Δεν
είναι εύκολο πράγμα να βιώσεις επιτυχώς αυτό το βήμα του έργου.
Ο χρόνος των βασάνων δεν θα είναι παρατεταμένος· μάλιστα, θα διαρκέσει λιγότερο από
έναν χρόνο. Αν διαρκούσε έναν χρόνο, τότε θα καθυστερούσε το επόμενο βήμα του έργου και
το ανάστημα των ανθρώπων θα ήταν ανεπαρκές. Αν είχε μακρά διάρκεια, τότε οι άνθρωποι
δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν. Στο κάτω-κάτω, το ανάστημα των ανθρώπων έχει τα όριά
του. Όταν ολοκληρωθεί το έργο Μου, το επόμενο βήμα θα είναι οι άνθρωποι να πορευτούν
στο μονοπάτι που οφείλουν. Όλοι πρέπει να κατανοούν το μονοπάτι στο οποίο θα πρέπει να
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πορευτούν —είναι ένα μονοπάτι και μια διαδικασία βασάνων, καθώς επίσης και ένα μονοπάτι
στο οποίο θα εξευγενιστεί η θέλησή σου να αγαπάς τον Θεό. Σε ποιες αλήθειες θα πρέπει να
εισέλθεις, ποιες αλήθειες θα πρέπει να ενισχύσεις, πώς θα πρέπει να βιώνεις τα πράγματα και
από ποια πτυχή θα πρέπει να εισέλθεις —πρέπει να τα κατανοείς όλα αυτά. Πρέπει να
εξοπλιστείς τώρα. Όταν σε βρουν τα βάσανα, θα είναι πολύ αργά. Κάθε άνθρωπος πρέπει να
φέρει ένα φορτίο για τη ζωή του· μην περιμένεις πάντα από τους άλλους να σε προειδοποιούν
ή να σε σέρνουν συνεχώς από το αυτί. Έχω πει τόσο πολλά, κι ακόμα δεν ξέρεις σε ποιες
αλήθειες θα πρέπει να εισέλθεις ή με ποιες θα πρέπει να εφοδιαστείς. Αυτό δείχνει ότι δεν
έχεις καταβάλει προσπάθεια στην ανάγνωση των λόγων του Θεού. Δεν φέρεις κανένα
απολύτως φορτίο για τη ζωή σου —πώς μπορεί αυτό να είναι αποδεκτό; Δεν γνωρίζεις
ξεκάθαρα σε τι θα πρέπει να εισέλθεις, δεν καταλαβαίνεις αυτά που θα έπρεπε να
καταλαβαίνεις και εξακολουθείς να είσαι μπερδεμένος όσον αφορά το μελλοντικό μονοπάτι
που θα πρέπει να πάρεις. Δεν είσαι τελείως άχρηστος; Τι αξία έχεις; Αυτό που κάνετε τώρα
είναι να χτίζετε και να προετοιμάζετε τον δρόμο σας. Πρέπει να ξέρεις τι θα πρέπει να
επιτύχουν οι άνθρωποι, καθώς και τα πρότυπα των απαιτήσεων του Θεού από την
ανθρωπότητα. Πρέπει να κατανοείς τα εξής: Ό,τι κι αν γίνει, παρότι είμαι βαθιά
διεφθαρμένος, πρέπει να επανορθώσω γι’ αυτά τα ελαττώματα ενώπιον του Θεού. Πριν μου
το πει ο Θεός, δεν καταλάβαινα, αλλά τώρα που μου το είπε και κατάλαβα, πρέπει να βιαστώ
να αποκαταστήσω την έλλειψη, να βιώσω μια κανονική ανθρώπινη φύση και να βιώσω μια
εικόνα που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στο θέλημά Του. Ακόμα κι αν δεν μπορώ να
ανταποκριθώ στα επιτεύγματα του Πέτρου, θα πρέπει τουλάχιστον να βιώσω μια κανονική
ανθρώπινη φύση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσω να ικανοποιήσω την καρδιά του Θεού.
Το τελευταίο τμήμα αυτού του μονοπατιού θα διαρκέσει από τώρα μέχρι την
ολοκλήρωση των μελλοντικών βασάνων. Σ’ αυτό το τμήμα του μονοπατιού θα αποκαλυφθεί το
γνήσιο ανάστημα των ανθρώπων και το αν έχουν ή όχι αληθινή πίστη. Αυτό το τμήμα του
μονοπατιού θα είναι πιο επίπονο και δύσβατο από οποιοδήποτε μονοπάτι στο οποίο έχουν
οδηγηθεί στο παρελθόν οι άνθρωποι, γι’ αυτό και ονομάζεται «το τελευταίο τμήμα του
μονοπατιού». Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι ακριβώς το τελευταίο τμήμα του
μονοπατιού· κι αυτό επειδή μετά την υποβολή στα βάσανα, θα υποβληθείς στο έργο της
διάδοσης του ευαγγελίου, ενώ μέρος των ανθρώπων θα υποβληθεί και στο έργο της
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χρησιμοποίησής τους. Επομένως, το «τελευταίο τμήμα του μονοπατιού» αναφέρεται μόνο σε
σχέση με τα βάσανα του εξευγενισμού των ανθρώπων και το αντίξοο περιβάλλον. Σ’ εκείνο το
κομμάτι του μονοπατιού στο οποίο πορεύτηκες στο παρελθόν, σε οδήγησα Εγώ προσωπικά σε
εκείνο το ευχάριστο ταξίδι, σε κρατούσα από το χέρι για να σε διδάξω και σε τάιζα από το ίδιο
Μου το στόμα. Παρότι έχεις περάσει πολλές φορές από παίδευση και κρίση, κατά τη γνώμη
σου, αυτά δεν ήταν παρά μια σειρά ελαφρών πληγμάτων. Φυσικά, αυτό έγινε η αιτία να
αλλάξουν κατά πολύ οι απόψεις σου για την πίστη στον Θεό· έγινε, επίσης, η αιτία να
σταθεροποιηθεί κατά πολύ η διάθεσή σου και σου έδωσε τη δυνατότητα να Με καταλάβεις
λιγάκι. Αυτό που λέω, όμως, είναι ότι όταν οι άνθρωποι βάδιζαν σε εκείνο το τμήμα του
μονοπατιού, το τίμημα ή η επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν οι άνθρωποι ήταν αρκετά
μικρά —Εγώ ήμουν Αυτός που σε έχει οδηγήσει εδώ που βρίσκεσαι σήμερα. Ο λόγος είναι
επειδή δεν σου ζητώ να κάνεις κάτι· πράγματι, οι απαιτήσεις Μου από εσένα δεν είναι διόλου
μεγάλες —απλώς σου επιτρέπω να αφομοιώσεις ό,τι είναι διαθέσιμο. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου δεν έχω σταματήσει να φροντίζω για τις ανάγκες σας και ποτέ δεν έχω θέσει
παράλογες απαιτήσεις. Έχετε υποστεί επανειλημμένη παίδευση, κι όμως δεν έχετε επιτύχει
τις αρχικές Μου απαιτήσεις. Υποχωρείτε και αποθαρρύνεστε, αλλά δεν το λαμβάνω υπόψη
Μου, επειδή τώρα είναι η ώρα για το προσωπικό Μου έργο και δεν παίρνω πολύ σοβαρά την
«αφοσίωσή» σου σ’ Εμένα. Αλλά από δω και πέρα στο μονοπάτι, δεν θα μιλώ ούτε θα κάνω
πλέον έργο, και όταν έρθει η ώρα δεν θα σας αφήσω να συνεχίσετε πια τόσο τεμπέλικα. Θα
σας επιτρέψω να αντλήσετε πολλά διδάγματα και δεν θα σας αφήσω να παίρνετε ό,τι είναι
διαθέσιμο. Πρέπει να εκτεθεί το αληθινό ανάστημα που έχετε επί του παρόντος. Ο τρόπος
που θα διαβείτε αυτό το τελευταίο τμήμα του μονοπατιού θα καταδείξει αν η πολύχρονη
προσπάθειά σας απέδωσε τελικά καρπούς. Στο παρελθόν, νομίζατε ότι η πίστη στον Θεό είναι
πολύ απλή, κι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Θεός δεν σου φερόταν αυστηρά. Και τι
γίνεται τώρα; Νομίζετε ότι η πίστη στον Θεό είναι κάτι το απλό; Εξακολουθείτε να νομίζετε
ότι η πίστη στον Θεό σάς κάνει τόσο χαρούμενους και ανέμελους όπως τα παιδιά που παίζουν
στον δρόμο; Είναι αλήθεια ότι είστε πρόβατα· ωστόσο, πρέπει να είστε σε θέση να πορευτείτε
στο μονοπάτι που πρέπει προκειμένου να ανταποδώσετε τη χάρη του Θεού και να κερδίσετε
ολοκληρωτικά τον Θεό στον οποίο πιστεύετε. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και μην
ξεγελάτε τον εαυτό σας! Αν μπορέσεις να επιμείνεις σε αυτό το τμήμα του μονοπατιού, τότε
θα μπορέσεις να δεις το άνευ προηγουμένου θέαμα της διάδοσης του έργου του ευαγγελίου
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Μου σε όλο το σύμπαν, και θα έχεις τη μεγάλη τύχη να είσαι ο οικείος Μου και να παίξεις τον
ρόλο σου στην εξάπλωση του έργου Μου σε όλο το σύμπαν. Τότε, θα συνεχίσεις με μεγάλη
ευχαρίστηση να προχωράς στο μονοπάτι που πρέπει. Το μέλλον θα είναι απεριόριστα
φωτεινό, αλλά η προτεραιότητα τώρα είναι να διαβείς σωστά το τελευταίο τμήμα του
μονοπατιού. Πρέπει να αναζητήσεις και να προετοιμαστείς για το πώς θα το κάνεις αυτό.
Αυτό πρέπει να κάνεις τώρα· είναι πλέον επείγον!

Γ'
(Ιούλιος 1993 έως Μάρτιος 1994)

Πώς θα πρέπει να επιληφθείς της μελλοντικής αποστολής
σου;
Είσαι σε θέση να επικοινωνήσεις τη διάθεση που εκφράζει ο Θεός σε κάθε εποχή με
συγκεκριμένο τρόπο, με γλώσσα που να μεταφέρει κατάλληλα τη σπουδαιότητα της εκάστοτε
εποχής; Είσαι σε θέση, εσύ που βιώνεις το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, να
περιγράψεις λεπτομερώς τη διάθεση του Θεού; Μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία για τη
διάθεση του Θεού με σαφή και ακριβή τρόπο; Πώς θα μεταβιβάσεις τι έχεις δει και τι έχεις
βιώσει σε αυτούς τους αξιολύπητους, κακόμοιρους, και ευσεβείς θρησκευόμενους πιστούς
που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη και περιμένουν εσένα να τους ποιμάνεις; Τι είδους
άνθρωποι περιμένουν εσένα να τους ποιμάνεις; Μπορείς να φανταστείς; Έχεις συναίσθηση
του φορτίου που έχεις επωμιστεί, της αποστολής και της ευθύνης σου; Πού είναι η αίσθηση
της ιστορικής αποστολής σου; Πώς θα υπηρετήσεις ικανοποιητικά ως κύριος στην επόμενη
εποχή; Έχεις ισχυρό αίσθημα κυριαρχίας; Πως θα εξηγούσες τι είναι ο κύριος των πάντων;
Είναι όντως ο κύριος όλων των έμβιων όντων και όλων των αντικειμένων στον κόσμο; Ποια
είναι τα σχέδιά σου για την εξέλιξη της επόμενης φάσης του έργου; Πόσοι άνθρωποι
περιμένουν να γίνεις ο ποιμένας τους; Είναι βαρύ το καθήκον σου; Πρόκειται για ανθρώπους
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κακόμοιρους, αξιολύπητους, τυφλούς, που τα έχουν χαμένα και θρηνούν στο σκοτάδι —πού
είναι ο δρόμος; Πόσο λαχταρούν το φως, σαν έναν διάττοντα αστέρα που θα κατέλθει
ξαφνικά και θα διαλύσει τις δυνάμεις του σκότους που καταπιέζουν τους ανθρώπους για τόσο
πολλά χρόνια. Ποιος μπορεί να γνωρίζει την πλήρη έκταση της αγωνιώδους ελπίδας, και πόσο
το λαχταρούν αυτό μέρα-νύχτα; Αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν βαθιά, παραμένουν
φυλακισμένοι σε ένα σκοτεινό μπουντρούμι, χωρίς ελπίδα να απελευθερωθούν, ακόμα και την
ημέρα που το φως θα λάμψει στιγμιαία· πότε θα πάψουν να θρηνούν; Τρομερή είναι η ατυχία
αυτών των εύθραυστων πνευμάτων που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπαυτούν, και τόσο
πολύς ο καιρός που έχουν μείνει καθηλωμένοι σε αυτήν την κατάσταση εξαιτίας ανήλεων
δεσμών και της αμετάβλητης ιστορίας. Και ποιος έχει ακούσει τον θρήνο τους; Ποιος έχει
αντικρίσει τη θλιβερή τους κατάσταση; Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό πόσο θλιμμένη και
ανήσυχη είναι η καρδιά του Θεού; Πώς μπορεί να αντέχει να βλέπει την αθώα ανθρωπότητα
που Αυτός δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια να βασανίζεται τόσο; Εξάλλου, τα ανθρώπινα
όντα είναι θύματα που έχουν δηλητηριαστεί. Και παρόλο που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα,
ποιος να ήξερε ότι η ανθρωπότητα έχει εδώ και πολύ καιρό δηλητηριαστεί από τον πονηρό;
Έχεις ξεχάσει πως είσαι ένα από τα θύματα; Δεν είσαι διατεθειμένος να αγωνιστείς, λόγω της
αγάπης σου για τον Θεό, για να σώσεις εκείνους που έχουν επιβιώσει; Δεν είσαι πρόθυμος να
βάλεις τα δυνατά σου, ώστε να ξεπληρώσεις τον Θεό, που αγαπά την ανθρωπότητα σαν την
ίδια τη σάρκα και το αίμα Του; Σε τελευταία ανάλυση, πώς θα ερμήνευες το ότι έχεις
χρησιμοποιηθεί από τον Θεό για να ζήσεις την εξαιρετική ζωή σου; Έχεις όντως τη βούληση
και την αυτοπεποίθηση να ζήσεις την ουσιαστική ζωή ενός ευσεβούς ανθρώπου που υπηρετεί
τον Θεό;

Ο σκοπός της διαχείρισης της ανθρωπότητας
Αν οι άνθρωποι μπορούσαν πραγματικά να δουν ξεκάθαρα το σωστό μονοπάτι της
ανθρώπινης ζωής, καθώς επίσης και τον σκοπό της διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον
Θεό, δεν θα φυλούσαν το προσωπικό τους μέλλον και τη προσωπική τους μοίρα σαν θησαυρό
στην καρδιά τους. Δεν θα ενδιαφέρονταν πλέον να υπηρετούν τους γονείς τους, οι οποίοι
είναι χειρότεροι από τους χοίρους και τους σκύλους. Δεν είναι το μέλλον και η μοίρα του
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ανθρώπου επακριβώς οι σημερινοί λεγόμενοι «γονείς» του Πέτρου; Είναι ακριβώς σαν τη
σάρκα και το αίμα του ανθρώπου. Ποιος ακριβώς θα είναι ο προορισμός και ποιο το μέλλον
της σάρκας; Θα είναι να δει τον Θεό ενώ είναι ακόμα ζωντανή ή να συναντήσει η ψυχή τον
Θεό μετά θάνατον; Θα καταλήξει η σάρκα αύριο σ’ ένα μεγάλο καμίνι δεινών ή στην πυρά;
Ερωτήματα όπως αυτά, τα οποία αφορούν το αν η σάρκα του ανθρώπου θα υπομείνει
συμφορές ή αν θα υποφέρει, δεν αποτελούν τις σπουδαιότερες ειδήσεις οι οποίες απασχολούν
περισσότερο τον καθένα σε αυτό το ρεύμα που έχει μυαλό και βρίσκεται στα λογικά του;
(Εδώ, το να υποφέρει κανείς αναφέρεται στο να λαμβάνει ευλογίες· σημαίνει πως οι
μελλοντικές δοκιμασίες είναι ωφέλιμες για τον προορισμό του ανθρώπου. Τα βάσανα
αναφέρονται στο να είναι κανείς ανήμπορος να παραμείνει σταθερός ή στο να εξαπατάται· ή
σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει κανείς ατυχείς καταστάσεις και θα χάσει τη ζωή του εν μέσω
καταστροφών, και ότι δεν υπάρχει κατάλληλος προορισμός για την ψυχή του.) Παρόλο που οι
άνθρωποι έχουν ορθή λογική, ίσως αυτό που σκέφτονται να μην ανταποκρίνεται πλήρως σε
αυτό με το οποίο θα έπρεπε να είναι εξοπλισμένη η λογική τους. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι
όλοι τους αρκετά μπερδεμένοι και ακολουθούν πράγματα στα τυφλά. Όλοι τους θα πρέπει να
έχουν εμπεριστατωμένη κατανόηση αυτού στο οποίο θα πρέπει να εισέλθουν και, πιο
συγκεκριμένα, θα πρέπει να διευκρινίσουν σε τι θα πρέπει να γίνεται είσοδος κατά τη
διάρκεια των δεινών (δηλαδή, κατά τον εξευγενισμό στο καμίνι), καθώς και αυτό με το οποίο
θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του πυρός. Μην υπηρετείς
πάντα τους γονείς σου (δηλαδή τη σάρκα), οι οποίοι είναι σαν χοίροι και σκύλοι, και είναι
χειρότεροι ακόμη κι από τα μυρμήγκια και τα έντομα. Ποιο το νόημα να σε ταλανίζει αυτό, να
το σκέφτεσαι τόσο πολύ και να σπας το κεφάλι σου; Η σάρκα δεν ανήκει σ’ εσένα, μα
βρίσκεται στα χέρια του Θεού, ο οποίος όχι μόνο ελέγχει εσένα, αλλά κυβερνά και τον
Σατανά. (Αυτό σημαίνει πως η σάρκα ανήκε αρχικά στον Σατανά. Εφόσον ο Σατανάς
βρίσκεται κι αυτός στα χέρια του Θεού, μπορεί να διατυπωθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Διότι
είναι πιο πειστικό να ειπωθεί με αυτόν τον τρόπο· υπονοεί πως οι άνθρωποι δεν βρίσκονται εξ
ολοκλήρου υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, αλλά βρίσκονται στα χέρια του Θεού.) Ζεις
υπό το μαρτύριο της σάρκας —ωστόσο, ανήκει η σάρκα σ’ εσένα; Βρίσκεται υπό τον έλεγχό
σου; Ποιος ο λόγος να σπας το κεφάλι σου γι’ αυτό; Γιατί να μπαίνεις στον κόπο να ικετεύεις
εμμονικά τον Θεό για τη σάπια σάρκα σου, την οποία πάει καιρός που έχουν καταδικάσει,
καταραστεί και μολύνει τα ακάθαρτα πνεύματα; Ποιος ο λόγος πάντα να φυλάς τους
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συνεταίρους του Σατανά τόσο κοντά στην καρδιά σου; Δεν ανησυχείς πως η σάρκα θα
μπορούσε να καταστρέψει το πραγματικό σου μέλλον, τις θαυμάσιες ελπίδες σου και τον
πραγματικό προορισμό της ζωής σου;
Δεν είναι εύκολο να βαδίσει κανείς στο σημερινό μονοπάτι. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως
είναι αρκετά δυσεύρετο και, ανά τους αιώνες, υπερβολικά σπάνιο. Ωστόσο, ποιος θα
φανταζόταν πως η σάρκα του ανθρώπου και μόνο θα αρκούσε να τον καταστρέψει; Το
σημερινό έργο είναι αναμφίβολα τόσο ανεκτίμητο όσο και η ανοιξιάτικη βροχή και τόσο
πολύτιμο όσο και η καλοσύνη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ωστόσο, αν ο άνθρωπος δεν
γνωρίζει τον σκοπό του τρέχοντος έργου Του και δεν κατανοεί την ουσία της ανθρωπότητας,
τότε πώς μπορεί να γίνει λόγος για την πολυτιμότητα και την αξία του; Η σάρκα δεν ανήκει
στους ίδιους τους ανθρώπους, έτσι κανένας δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα πού θα είναι στ’
αλήθεια ο προορισμός της. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζεις καλά πως ο Κύριος της
δημιουργίας θα επιστρέψει την ανθρωπότητα, η οποία αποτελεί δημιούργημα, στην αρχική
της θέση, και θα αποκαταστήσει την αρχική εικόνα που είχε εκείνη κατά τον καιρό της
δημιουργίας της. Θα πάρει πλήρως πίσω την ανάσα που εμφύσησε στον άνθρωπο,
ανακτώντας τα οστά και τη σάρκα του και επιστρέφοντας τα πάντα στον Κύριο της
δημιουργίας. Θα μεταμορφώσει και θα ανανεώσει πλήρως την ανθρωπότητα, και θα
ξαναπάρει από τον άνθρωπο ολόκληρη την κληρονομιά του Θεού, η οποία δεν ανήκει στην
ανθρωπότητα, αλλά στον Θεό, και δεν θα την παραδώσει ποτέ ξανά στην ανθρωπότητα. Αυτό
συμβαίνει επειδή κανένα από αυτά τα πράγματα δεν ανήκε αρχικά στην ανθρωπότητα. Θα τα
πάρει όλα πίσω —αυτό δεν είναι άδικη λεηλασία· αντιθέτως, αποσκοπεί να αποκαταστήσει
τον ουρανό και τη γη στην αρχική τους κατάσταση, καθώς και να μεταμορφώσει και να
ανανεώσει τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο λογικός προορισμός για τον άνθρωπο, παρόλο που
ίσως δεν θα υπάρχει εκ νέου ιδιοποίηση της σάρκας μετά την παίδευσή της, όπως ίσως
φαντάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός δεν θέλει τους σκελετούς της σάρκας μετά την καταστροφή
της· θέλει τα αρχικά στοιχεία του ανθρώπου που ανήκαν στην αρχή στον Θεό. Ως εκ τούτου,
δεν θα αφανίσει την ανθρωπότητα ούτε θα εξαλείψει παντελώς τη σάρκα του ανθρώπου,
διότι η σάρκα του ανθρώπου δεν είναι η ιδιωτική του περιουσία. Αντίθετα, είναι παράρτημα
του Θεού, ο οποίος διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Πώς θα μπορούσε να αφανίσει τη σάρκα
του ανθρώπου για δική Του «απόλαυση»; Επί του παρόντος, έχεις αποχωριστεί πραγματικά
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την ολότητα της σάρκας σου, η οποία δεν αξίζει ούτε μία δεκάρα; Αν μπορούσες να
κατανοήσεις το τριάντα τοις εκατό του έργου των εσχάτων ημερών (αυτό το πενιχρό τριάντα
τοις εκατό σημαίνει να κατανοείς το σημερινό έργο του Αγίου Πνεύματος, καθώς και το έργο
του λόγου που κάνει ο Θεός τις έσχατες ημέρες), τότε δεν θα συνέχιζες να «υπηρετείς» ούτε
να τρέφεις «υιική ευσέβεια» για τη σάρκα σου —μια σάρκα η οποία είναι διεφθαρμένη εδώ
και πολλά χρόνια— όπως κάνεις σήμερα. Οφείλεις να κατανοήσεις απόλυτα πως οι άνθρωποι
έχουν τώρα προχωρήσει σε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου και δεν θα συνεχίσουν πια να
κινούνται προς τα εμπρός όπως οι τροχοί της ιστορίας. Η μουχλιασμένη σάρκα σου έχει εδώ
και καιρό καλυφθεί από μύγες, άρα πώς είναι δυνατόν να έχει τη δύναμη να αντιστρέψει τους
τροχούς της ιστορίας στους οποίους ο Θεός έχει δώσει την ικανότητα να συνεχίζουν μέχρι και
σήμερα; Πώς μπορεί να κάνει το βουβό ρολόι των εσχάτων ημερών να χτυπήσει ξανά και να
συνεχίσει να κινεί τους δείκτες του με τη φορά του ρολογιού; Πώς μπορεί να μεταμορφώσει
εκ νέου τον κόσμο που φαίνεται να είναι καλυμμένος με πυκνή ομίχλη; Μπορεί η σάρκα σου
να αναζωογονήσει τα όρη και τα ποτάμια; Μπορεί η σάρκα σου, η οποία έχει μια μικρή μόνο
λειτουργία, να αποκαταστήσει στ’ αλήθεια το είδος του ανθρώπινου κόσμου το οποίο
λαχταράς; Μπορείς στ’ αλήθεια να εκπαιδεύσεις τους απογόνους σου ώστε να γίνουν
«ανθρώπινα όντα»; Καταλαβαίνεις τώρα; Σε τι ακριβώς ανήκει η σάρκα σου; Η αρχική
πρόθεση του Θεού κατά τη σωτηρία του ανθρώπου, την τελείωση του ανθρώπου και τη
μεταμόρφωση του ανθρώπου δεν ήταν να σου δώσει μια όμορφη πατρίδα ούτε να φέρει
γαλήνια ανάπαυση στη σάρκα του ανθρώπου· ήταν για χάρη της δόξας Του και της μαρτυρίας
Του, για τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση της ανθρωπότητας στο μέλλον, και έτσι ώστε οι
άνθρωποι να μπορούσαν να αναπαυτούν σύντομα. Και πάλι, δεν ήταν για τη σάρκα σου,
καθώς ο άνθρωπος αποτελεί το κεφάλαιο της διαχείρισης του Θεού και η σάρκα του
ανθρώπου είναι απλώς ένα παράρτημα. (Ο άνθρωπος αποτελεί αντικείμενο με πνεύμα και
σώμα μαζί, ενώ η σάρκα είναι απλώς ένα στοιχείο που αποσυντίθεται. Αυτό σημαίνει πως η
σάρκα αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στο σχέδιο διαχείρισης.) Θα πρέπει να
γνωρίζεις πως η τελείωση, η ολοκλήρωση και η απόκτηση των ανθρώπων από τον Θεό δεν
φέρνουν παρά ξίφη και πλήγματα στη σάρκα τους, καθώς και ατελείωτα βάσανα, φωτιά,
ανηλεή κρίση, παίδευση και κατάρες, καθώς και απεριόριστες δοκιμασίες. Αυτή είναι η
πραγματική ιστορία και αλήθεια του έργου της διαχείρισης του ανθρώπου. Ωστόσο, όλα αυτά
τα πράγματα απευθύνονται στη σάρκα του ανθρώπου και όλα τα βέλη εχθρότητας στοχεύουν
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ανελέητα στη σάρκα του ανθρώπου (διότι ο άνθρωπος είναι αθώος). Όλα αυτά γίνονται για
χάρη της δόξας και της μαρτυρίας Του, καθώς και για χάρη της διαχείρισής Του. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο Του δεν επιτελείται αποκλειστικά για χάρη της
ανθρωπότητας, αλλά και για ολόκληρο το σχέδιο, καθώς και για να εκπληρώσει το αρχικό Του
θέλημα όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα. Συνεπώς, ίσως το ενενήντα τοις εκατό αυτών
που βιώνει ο άνθρωπος να περιλαμβάνει βάσανα και δοκιμασίες του πυρός, και υπάρχουν
μόνο ελάχιστες ή ακόμη και καθόλου γλυκές και ευτυχισμένες ημέρες τις οποίες λαχταρά η
σάρκα του ανθρώπου. Σε πολύ μικρότερο βαθμό είναι ο άνθρωπος σε θέση να απολαύσει
ευτυχισμένες στιγμές στη σάρκα, περνώντας όμορφες στιγμές με τον Θεό. Η σάρκα είναι
βρόμικη, άρα αυτό που βλέπει ή απολαμβάνει η σάρκα του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο
παρά η παίδευση του Θεού, την οποία ο άνθρωπος βρίσκει δυσμενή, θαρρείς και στερείται
κοινής λογικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός θα εκδηλώσει ότι η δίκαιη διάθεσή
Του, την οποία ο άνθρωπος δεν βλέπει ευμενώς, δεν ανέχεται τις προσβολές του ανθρώπου
και αποστρέφεται τους εχθρούς. Ο Θεός αποκαλύπτει ανοιχτά όλη Του τη διάθεση με όποιο
μέσο είναι απαραίτητο, ολοκληρώνοντας, έτσι, το έργο της μάχης Του με τον Σατανά που
αριθμεί έξι χιλιάδες έτη —το έργο της σωτηρίας ολόκληρης της ανθρωπότητας και της
καταστροφής του παλαιού Σατανά!

Η ουσία και η ταυτότητα του ανθρώπου
Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλίτες δεν είναι απογοητευμένοι· έχουν κοιτάξει μέσα στο
έργο που επιτελεί ο Θεός για έξι χιλιάδες έτη μέχρι και σήμερα, καθώς Εγώ δεν τους
εγκατέλειψα. Αντίθετα, επειδή οι πρόγονοί τους έφαγαν τον καρπό από το δέντρο της γνώσης
του καλού και του κακού, το οποίο παρουσιάστηκε από τον πονηρό, εγκατέλειψαν Εμένα για
την αμαρτία. Το καλό ανήκε ανέκαθεν σ’ Εμένα, ενώ το κακό ανήκει στον πονηρό, ο οποίος
Με καλοπιάνει για χάρη της αμαρτίας. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, ούτε τους αφανίζω
αδίστακτα, ούτε τους υποβάλλω σε ανελέητη παίδευση, καθώς το κακό αρχικά δεν ανήκε
στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, παρόλο που εκείνοι οι Ισραηλίτες Με κάρφωσαν δημόσια στον
σταυρό, αυτοί που περίμεναν τον Μεσσία και τον Ιεχωβά και λαχταρούσαν τον Σωτήρα
Ιησού, δεν έχουν ξεχάσει την υπόσχεσή Μου. Και αυτό γιατί δεν τους εγκατέλειψα. Εξάλλου,
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είχα λάβει αίμα ως απόδειξη της συμφωνίας που συνήψα με τον άνθρωπο. Αυτό το γεγονός
κατέστη η συμφωνία του αίματος που χαράχτηκε στις καρδιές των νέων και αθώων
ανθρώπων, σαν να σφραγίστηκε, και σαν την αιώνια συνύπαρξη του ουρανού και τη γης.
Ποτέ δεν εξαπάτησα αυτές τις θλιμμένες ψυχές τις οποίες λύτρωσα, κέρδισα και οι οποίες Με
αγαπούν περισσότερο από τον πονηρό, αφού όρισα το πεπρωμένο τους και τις επέλεξα.
Συνεπώς, προσδοκούν με ανυπομονησία την επιστροφή Μου και περιμένουν εναγωνίως να
Με συναντήσουν. Καθώς ποτέ δεν ακύρωσα τη συμφωνία που συνήψα μαζί τους μέσω
αίματος, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι περιμένουν με ανυπομονησία. Θα ανακτήσω αυτούς
τους αμνούς που έχουν χαθεί για χρόνια, καθώς ανέκαθεν αγαπούσα τους ανθρώπους· αυτό
που συνέβη απλώς είναι πως στοιχεία του κακού προστέθηκαν στο καλό των ανθρώπων. Θα
κερδίσω τις κακόμοιρες ψυχές που Με αγαπούν και τις οποίες έχω ήδη αγαπήσει, μα πώς
μπορώ να φέρω αυτούς τους κακούς, οι οποίοι δεν Mε αγάπησαν ποτέ και έχουν
συμπεριφερθεί σαν εχθροί στον οίκο Μου; Δεν θα φέρω τους απογόνους του διαβόλου και της
οχιάς που Με μισούν και εναντιώνονται, αντιστέκονται, επιτίθενται σ’ Εμένα και Με
καταριούνται μέσα στη βασιλεία Μου, παρόλο που έχω συνάψει τη συμφωνία μέσω αίματος
με τον άνθρωπο. Οφείλεις να γνωρίζεις γιατί και για ποιον εκτελώ το έργο. Υπάρχει καλό ή
κακό στην αγάπη σου; Με γνωρίζεις πραγματικά όπως ο Δαβίδ και ο Μωυσής; Με υπηρετείς
πραγματικά όπως έκανε ο Αβραάμ; Είναι αλήθεια ότι οδηγείσαι στην τελείωση από Μένα,
αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις ποιον θα εκπροσωπήσεις και με ποιον θα έχεις την ίδια έκβαση.
Στη ζωή σου, έχεις καμία ευχάριστη και πλούσια συγκομιδή κατά την εμπειρία σου από το
έργο Μου; Είναι πλουσιοπάροχη και καρποφόρα; Πρέπει να εξετάσεις τον εαυτό σου. Για
χρόνια κόπιαζες για χάρη Μου, αλλά απέκτησες ποτέ κάτι; Έχεις αλλάξει ή κερδίσει κάτι; Σε
αντάλλαγμα για την εμπειρία σου στις δυσχέρειες, γίνεσαι σαν τον Πέτρο, ο οποίος
σταυρώθηκε ή σαν τον Παύλο, ο οποίος χτυπήθηκε και έλαβε ένα σπουδαίο φως; Πρέπει να
τα προσέχεις αυτά. Δεν μιλάω διαρκώς, ούτε σκέφτομαι τη ζωή σου, η οποία είναι μικρότερη
και από σιναπόσπορο, που έχει το μέγεθος ενός κόκκου άμμου. Στην πραγματικότητα, η
ανθρωπότητα είναι αυτή που διαχειρίζομαι. Ωστόσο, δεν θεωρώ τη ζωή του ανθρώπου, τον
οποίο κάποτε μισούσα αλλά αργότερα επέλεξα ξανά, ως σημαντικό μέρος της διαχείρισής
Μου. Οφείλεις να είσαι ξεκάθαρος με το ποια ήταν η προηγούμενή σου ταυτότητα και ποιους
υπηρετήσατε ως δούλοι. Συνεπώς, δεν χρησιμοποιώ τα πρόσωπα των ανθρώπων όπως του
Σατανά ως πρώτες ύλες για να τους διαχειριστώ, καθώς οι άνθρωποι δεν αποτελούν πολύτιμα
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αντικείμενα. Οφείλετε να θυμηθείτε τη στάση Μου προς εσάς στην αρχή, και την έκκλησή
Μου προς εσάς σε μια περίοδο η οποία είχε πρακτική σημασία. Πρέπει να γνωρίζεις πως τα
«καπέλα» στο κεφάλι σας δεν είναι αστήρικτα. Όλοι, νομίζω, γνωρίζετε πως δεν ανήκατε
αρχικά στον Θεό, αλλά αιχμαλωτιστήκατε από τον Σατανά πολύ καιρό πριν και υπηρετήσατε
τον οίκο του ως πιστοί υπηρέτες. Με είχατε ξεχάσει για μεγάλο διάστημα, καθώς υπήρξατε
για πολύ καιρό εκτός του οίκου Μου, στα χέρια του πονηρού. Εκείνοι που σώζω είναι εκείνοι
των οποίων το πεπρωμένο είχα ορίσει καιρό πριν και έχουν εξιλεωθεί από Μένα, ενώ είστε
κακόμοιρες ψυχές που τοποθετήθηκαν μεταξύ των ανθρώπων ως εξαίρεση στον κανόνα.
Οφείλετε να γνωρίζετε πως δεν ανήκετε στον οίκο του Δαυίδ ή του Ιακώβ, αλλά σε αυτόν του
Μωάβ, οι οποίοι είναι μέλη μιας φυλής των Εθνικών. Καθώς δεν συνήψα συμφωνία μαζί σας,
αλλά μόνο εκτέλεσα έργο και μίλησα ανάμεσά σας και σας καθοδήγησα. Το αίμα Μου δεν
χύθηκε για σας. Εκτέλεσα απλώς έργο ανάμεσά σας για χάρη της μαρτυρίας Μου. Δεν το
γνωρίζατε αυτό; Είναι το έργο Mου στ’ αλήθεια σαν του Ιησού που μάτωσε μέχρι θανάτου για
λογαριασμό σας; Δεν άξιζε που άντεξα τέτοια τρομερή ταπείνωση για σας. Ο Θεός, ο οποίος
είναι απόλυτα αναμάρτητος, ήρθε ξεκάθαρα σε ένα εξαιρετικά βδελυρό και αηδιαστικό
μέρος, έναν κόσμο χοίρων και σκύλων που ήταν ακατάλληλος να κατοικηθεί από ανθρώπους,
κι όμως και πάλι Εγώ άντεξα όλες αυτές τις βάναυσες ταπεινώσεις για τη δόξα του Πατέρα
Μου και για την αιώνια μαρτυρία. Οφείλετε να γνωρίζετε τη διαγωγή σας και να δείτε πως
δεν είστε παιδιά που γεννηθήκατε σε «πλούσιες και ισχυρές οικογένειες», παρά μονάχα
άποροι απόγονοι του Σατανά. Δεν είστε ιδρυτές μεταξύ των ανθρώπων και δεν έχετε
ανθρώπινα δικαιώματα ή ελευθερία. Αρχικά δεν είχατε κανενός είδους μερίδιο στις ευλογίες
ούτε από την ανθρωπότητα, ούτε από τη βασιλεία των ουρανών. Κι αυτό γιατί βρίσκεστε στον
πάτο της ανθρωπότητας, και δεν σκέφτηκα ποτέ το μέλλον σας. Συνεπώς, παρόλο που ήταν
αρχικά μέρος του σχεδίου Μου το να έχω σήμερα πίστη στο να σας οδηγήσω στην τελείωση,
πρόκειται για πρωτοφανές έργο, καθώς η θέση σας είναι τόσο χαμηλή και στην αρχή δεν
είχατε κανένα μερίδιο στην ανθρωπότητα. Δεν είναι αυτό ευλογία για τους ανθρώπους;
Εκείνοι που σώζω είναι οι ψυχές που απελευθέρωσα από το καθαρτήριο πολύ καιρό πριν
και οι εκλεκτοί τους οποίους επισκέφτηκα πολύ καιρό πριν, καθώς λαχταρούσαν την
επανεμφάνισή Μου ανάμεσά τους. Με έχουν αγαπήσει κι έχουν χαράξει τη συμφωνία Μου
την οποία συνήψα με αίμα στην καρδιά τους, επειδή τους αγάπησα. Είναι σαν χαμένοι αμνοί
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που Με αναζητούσαν για χρόνια, και είναι καλοί, και συνεπώς τους αποκαλούν καλούς
Ισραηλίτες και αξιαγάπητους μικρούς αγγέλους. Δεν θα υπέφερα τέτοια ταπείνωση αν
βρισκόμουν ανάμεσά τους. Κι αυτό είναι επειδή Με αγαπούν περισσότερο από όσο αγαπούν
την ίδια τους τη ζωή, κι Εγώ αγαπώ αυτούς ως το πιο όμορφο απ’ όλα τα πράγματα. Είναι
επειδή δημιουργήθηκαν από Μένα και ανήκουν σ’ Εμένα· δεν Με ξέχασαν ποτέ. Η αγάπη
τους υπερβαίνει την αγάπη σας, και Με αγαπούν με μεγαλύτερη αφοσίωση από αυτήν με την
οποία αγαπάτε την ίδια σας τη ζωή. Υποτάσσονται σ’ Εμένα όπως υποτάσσονται τα μικρά
λευκά περιστέρια στον ουρανό, και με μεγαλύτερη αφοσίωση απ’ ό,τι εσείς σ’ Εμένα. Και
είναι επειδή είναι απόγονοι του Ιακώβ, τέκνα του Αδάμ, και είναι μεταξύ των εκλεκτών Μου,
καθώς τους αγάπησα καιρό πριν, και ακόμα περισσότερο από όσο αγαπώ εσάς, κι επειδή
εσείς είστε υπερβολικά επαναστατικοί, η αντίστασή σας είναι πολύ βαριά, Mε περιφρονείτε
υπερβολικά, είστε υπερβολικά ψυχροί προς Εμένα, Με αγαπάτε ελάχιστα, και Με μισείτε
υπερβολικά. Περιφρονείτε το έργο Μου και απεχθάνεστε τις πράξεις Μου υπερβολικά. Σε
αντίθεση με αυτούς, δεν θεωρήσατε ποτέ τις πράξεις Μου θησαυρό. Αντίθετα, τις
απεχθάνεστε με μάτια κόκκινα από την αγωνία, ακριβώς σαν τον Σατανά. Πού είναι η
υποταγή σας; Πού είναι ο χαρακτήρας σας; Πού είναι η αγάπη σας; Πότε επιδείξατε το
στοιχείο της αγάπης μέσα σας; Πότε πήρατε το έργο Μου στα σοβαρά; Λυπηθείτε αυτούς
τους αξιαγάπητους αγγέλους που εναγωνίως Με προσδοκούν και υποφέρουν τρομερά
περιμένοντάς Με εναγωνίως, καθώς τους αγαπώ τόσο ειλικρινά. Ωστόσο, αυτό που βλέπω
σήμερα είναι ένας κόσμος μη ανθρώπινος που δεν έχει καμία σχέση μαζί τους. Δε νομίζετε
πως η συνείδησή σας παρέλυσε και έπαψε να νιώθει εδώ και πολύ καιρό; Δε νομίζετε πως
είστε τα αποβράσματα που εμποδίζουν την επανένωσή Μου με αυτούς τους αξιαγάπητους
αγγέλους; Πότε δεν περίμεναν την επιστροφή Μου; Πότε δεν περίμεναν να επανασυνδεθούν
μ’ Εμένα; Πότε δεν προσδοκούσαν να περάσουμε όμορφες μέρες μαζί και να δειπνήσουν μαζί
Μου; Συνειδητοποιήσατε ποτέ τι κάνετε σήμερα —δηλαδή να προβαίνετε σε μανιώδεις
πράξεις στον κόσμο, να δολοπλοκείτε ο ένας εναντίον του άλλου, να συμπεριφέρεστε
προδοτικά, ύπουλα και αναίσχυντα, χωρίς να γνωρίζετε την αλήθεια, εξαπατώμενοι και
εξαπατώντες, κολακεύοντας, θεωρώντας τους εαυτούς σας πάντα σωστούς και καλύτερους
από τους άλλους, όντας υπερόπτες, και ενεργώντας βάρβαρα όπως τα άγρια ζώα στα βουνά
και σκληρά σαν το βασιλιά των θηρίων —έτσι είναι ο άνθρωπος; Είστε αγενείς και παράλογοι.
Δεν θεωρήσατε ποτέ το λόγο Μου θησαυρό, αλλά αντίθετα υιοθετήσατε μια περιφρονητική
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στάση. Με αυτόν τον τρόπο, από πού προέρχονται η επιτυχία, μια πραγματική ανθρώπινη
ζωή και όμορφες ελπίδες; Θα σε σώσει στ’ αλήθεια η εξωφρενική φαντασία σου από το στόμα
της τίγρης; Θα σε σώσει στ’ αλήθεια από το πυρ το εξώτερο; Θα είχες φτάσει σε αυτό το
σημείο αν είχες πραγματικά θεωρήσει το έργο Μου ανεκτίμητο θησαυρό; Δεν είναι πιθανό ή
μοίρα σου να μην μπορεί πράγματι να αλλάξει; Είσαι διατεθειμένος να πεθάνεις τόσο
μετανιωμένος;

Ποια είναι η έμφυτη ταυτότητα του ανθρώπου και η αξία του;
Διαχωριστήκατε από τη λάσπη και, ούτως ή άλλως, επιλεχθήκατε από τα κατακάθια,
βρόμικοι και μισητοί στον Θεό. Ανήκατε στον Σατανά και κάποτε σας ποδοπατούσε και σας
κηλίδωνε. Γι’ αυτό λέγεται πως διαχωριστήκατε από τη λάσπη και δεν είστε άγιοι, αλλά μη
ανθρώπινα αντικείμενα, τα οποία από καιρό γελοιοποιεί ο Σατανάς. Αυτή είναι η πιο
ταιριαστή περιγραφή για σας. Πρέπει να καταλάβετε πως είστε ακαθαρσίες που συναντώνται
σε λιμνάζοντα νερά και λάσπη, σε αντιδιαστολή με τις επιθυμητές ψαριές, όπως τα ψάρια και
οι γαρίδες, γιατί καμία απόλαυση δεν μπορεί να πηγάζει από σας. Για να το θέσουμε ωμά,
είστε τα πλέον ευτελή ζώα της χαμηλής κοινωνίας, χειρότερα των χοίρων και των σκύλων.
Μιλώντας ειλικρινά, το να σας απευθύνομαι μ’ αυτούς τους όρους δεν είναι μεγαλοποίηση ή
υπερβολή, αλλά ένας τρόπος για να απλοποιηθεί το ζήτημα. Το να σας απευθύνομαι με
τέτοιους όρους είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος για να σας υποβάλω τα σέβη μου. Η
ενόρασή σας, η ομιλία σας, η συμπεριφορά σας σαν άνθρωποι και τα πάντα στη ζωή σας —
συμπεριλαμβανομένου του κύρους σας στη λάσπη— επαρκούν για ν’ αποδείξουν πως η
ταυτότητά σας είναι «ιδιαίτερη».

Δεν είναι θηρία όσοι δεν μαθαίνουν και παραμένουν αδαείς;
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Ποιο είναι το πιο κατάλληλο είδος επιδίωξης, καθώς βαδίζεις στο σημερινό μονοπάτι;
Στην επιδίωξή σου, ως τι είδους άνθρωπο θα πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου; Θα πρέπει να
γνωρίζεις πώς να προσεγγίζεις το καθετί που σου συμβαίνει σήμερα, είτε πρόκειται για
δοκιμασίες και κακουχίες είτε για ανηλεή παίδευση και κατάρες. Θα πρέπει, σε κάθε
περίπτωση, να το σκέφτεσαι προσεκτικά. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή αυτά που σου
συμβαίνουν σήμερα είναι, εν τέλει, σύντομες δοκιμασίες που λαμβάνουν χώρα κατ’
επανάληψιν· ίσως να μην τις θεωρείς ιδιαίτερα απαιτητικές από ψυχική άποψη, κι έτσι να
αφήνεις τα πράγματα να κυλούν, δίχως να τις θεωρείς ως πολύτιμο απόκτημα στην επιδίωξη
της προόδου. Μα πόσο απερίσκεπτος είσαι! Τόσο μάλιστα που βλέπεις αυτό το πολύτιμο
απόκτημα λες και είναι ένα σύννεφο που κυλάει μπρος στα μάτια σου, και δεν εκτιμάς σαν
θησαυρό αυτά τα σκληρά πλήγματα που πέφτουν επανειλημμένα σαν βροχή —πλήγματα που
είναι μικρής διάρκειας και τα οποία σου φαίνονται ασήμαντα— αλλά, αντιθέτως, τα κοιτάζεις
με ψυχρή αδιαφορία, δίχως να τα παίρνεις στα σοβαρά, και τα αντιμετωπίζεις απλώς ως
τυχαίο πλήγμα. Είσαι τόσο αλαζονικός! Το μόνο που επιδεικνύεις απέναντι σε αυτές τις
σφοδρές επιθέσεις, επιθέσεις που μοιάζουν με καταιγίδες, οι οποίες σημειώνονται ξανά και
ξανά, είναι επιπόλαιη αδιαφορία· ενίοτε, μάλιστα, φτάνεις και μέχρι το σημείο να χαμογελάς
ψυχρά, αποκαλύπτοντας μια έκφραση παντελούς αδιαφορίας —διότι ποτέ σου δεν
αναρωτήθηκες ούτε μία φορά τον λόγο για τον οποίο βιώνεις συνεχώς τέτοιες «ατυχίες».
Είμαι πολύ άδικος με τον άνθρωπο; Σε κατακρίνω; Παρόλο που τα προβλήματα που αφορούν
τη νοοτροπία σου μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρά όσο τα έχω περιγράψει, πάει καιρός που,
μέσω της ψυχραιμίας που εκδηλώνεις προς τα έξω, έχεις δημιουργήσει μια τέλεια εικόνα του
εσωτερικού σου κόσμου. Δεν χρειάζεται να σου πω Εγώ πως το μόνο που κρύβεται στα βάθη
της καρδιάς σου είναι χοντροκομμένες προσβολές και αμυδρά ίχνη θλίψης που μόλις και μετά
βίας τα διακρίνουν οι άλλοι. Βρίζεις επειδή θεωρείς εξαιρετικά άδικο το γεγονός ότι βίωσες
τέτοιες δοκιμασίες· οι δοκιμασίες σε κάνουν να νιώσεις την απόγνωση του κόσμου και, γι’
αυτόν τον λόγο, είσαι μες στη μελαγχολία. Αντί να θεωρείς αυτά τα επαναλαμβανόμενα
πλήγματα και την πειθαρχία ως την καλύτερη δυνατή προστασία, εσύ τα βλέπεις ως τους
ανούσιους μπελάδες που προκαλεί ο Ουρανός ή, διαφορετικά, ως την κατάλληλη τιμωρία για
σένα. Είσαι τόσο αδαής! Περιορίζεις ανηλεώς τις καλές στιγμές στο σκότος· θεωρείς, ξανά και
ξανά, τις υπέροχες δοκιμασίες και την πειθαρχία ως επιθέσεις από τους εχθρούς σου. Είσαι
ανίκανος να προσαρμοστείς στο περιβάλλον σου, πόσο μάλλον δε, είσαι πρόθυμος να το
1646

κάνεις, διότι είσαι απρόθυμος να κερδίσεις οτιδήποτε από αυτήν την επαναλαμβανόμενη —
και, κατά τη γνώμη σου, σκληρή— παίδευση. Δεν κάνεις καμία προσπάθεια είτε να ψάξεις
είτε να εξερευνήσεις, και αφήνεσαι απλώς στη μοίρα σου, πηγαίνοντας όπου σε πάει. Αυτά
που στα μάτια σου φαντάζουν σαν βάναυσες συμμορφώσεις, δεν έχουν αλλάξει την καρδιά
σου, ούτε την έχουν κυριεύσει· αντιθέτως, σε μαχαιρώνουν στην καρδιά. Θεωρείς αυτήν την
«άσπλαχνη παίδευση» ως τίποτα περισσότερο από τον εχθρό σου σε αυτήν τη ζωή, και δεν
έχεις κερδίσει τίποτε. Είσαι τόσο αυτάρεσκος! Σπάνια πιστεύεις πως βιώνεις τέτοιες
δοκιμασίες επειδή είσαι πολύ αξιοκαταφρόνητος· απεναντίας, θεωρείς πως είσαι πολύ άτυχος
και λες πως σε κατακρίνω συνεχώς. Επί του παρόντος, πόση γνώση έχεις πραγματικά σχετικά
με τα όσα λέω και κάνω; Μη νομίζεις πως είσαι κάποιο φυσικό ταλέντο —ελάχιστα κατώτερος
από τους ουρανούς αλλά εξαιρετικά ανώτερος από τη γη. Δεν είσαι εξυπνότερος από κανέναν
άλλον· και θα μπορούσε, μάλιστα, να ειπωθεί πως είσαι αξιολάτρευτα πιο ανόητος από κάθε
λογικό άνθρωπο στη γη, διότι έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και δεν ένιωσες ποτέ
σου ένα αίσθημα κατωτερότητας· απ’ ό,τι φαίνεται, αντιλαμβάνεσαι τις ενέργειές Μου μέχρι
τελευταίας λεπτομέρειας. Στην πραγματικότητα, είσαι κάποιος που στερείται πάσας λογικής,
διότι δεν έχεις ιδέα τι θα κάνω, πόσο μάλλον δε, γνωρίζεις τι κάνω επί του παρόντος. Γι’ αυτό
και λέω πως δεν είσαι ισάξιος ούτε καν με έναν γερo-αγρότη που δουλεύει σκληρά τη γη, έναν
αγρότη που δεν έχει ούτε την παραμικρή αντίληψη περί ανθρώπινης ζωής, κι όμως βασίζεται
στις ευλογίες από τον Ουρανό καθώς καλλιεργεί τη γη. Δεν αφιερώνεις ούτε ένα
δευτερόλεπτο για να σκεφτείς τη ζωή σου, δεν γνωρίζεις τίποτα το δοξασμένο, πόσο μάλλον
δε, έχεις αυτογνωσία. Είσαι τόσο «ανώτερος»! Ανησυχώ, στ’ αλήθεια, για σας τους δανδήδες
και για σας τις ντελικάτες δεσποινιδούλες: Πώς θα μπορέσετε να υπομείνετε τη μεγαλύτερη
επέλαση της θύελλας; Οι δανδήδες αδιαφορούν παντελώς για το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκονται. Αυτό τους φαίνεται ασήμαντο ζήτημα, οπότε δεν το λογαριάζουν καθόλου, ούτε
νιώθουν ότι είναι αρνητικοί, ούτε θεωρούν τον εαυτό τους ποταπό· απεναντίας, συνεχίζουν,
όπως πριν, να τριγυρίζουν στους δρόμους, κάνοντας αέρα με τις βεντάλιες τους. Αυτοί οι
αδαείς «σημαίνοντες άνθρωποι», οι οποίοι δεν μαθαίνουν τίποτα και παραμένουν αδαείς, δεν
έχουν ιδέα γιατί στο καλό θα τους έλεγα αυτά τα πράγματα· με την ενόχληση να διαγράφεται
στο πρόσωπό τους, απλώς επιθεωρούν τον εαυτό τους πρόχειρα και, στη συνέχεια, συνεχίζουν
χωρίς να αλλάζουν την κακή συμπεριφορά τους· μόλις Με αφήσουν, αρχίζουν και πάλι να
παθαίνουν αμόκ στον κόσμο, κάνοντας και πάλι μαγκιές και απάτες. Μα πόσο γρήγορα
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αλλάζει η έκφραση του προσώπου σου. Έτσι, για μία ακόμη φορά, προσπαθείς να Με
εξαπατήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο —μα πόσο θρασύς είσαι! Αυτό που προκαλεί ακόμη
περισσότερα γέλια είναι εκείνες οι ντελικάτες δεσποινιδούλες. Όταν ακούν τις επιτακτικές
ομιλίες Μου, και βλέπουν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται, τα δάκρυα κυλούν
απρόκλητα στο πρόσωπό τους, το σώμα τους στριφογυρίζει μπρος-πίσω, και φαίνεται πως
κάνουν σκηνή —τι αηδιαστικό! Συνειδητοποιώντας το ανάστημά τους, σωριάζονται στο
κρεβάτι τους και μένουν ξαπλωμένες εκεί, κλαίγοντας χωρίς σταματημό, σχεδόν λες και
πνέουν τα λοίσθια. Και, όταν αυτά τα λόγια τούς φανερώσουν τη δική τους ανωριμότητα και
ποταπότητα, στη συνέχεια, τους βαραίνει τόσο πολύ η αρνητικότητα που χάνεται το φως από
τα μάτια τους και, δίχως να παραπονιούνται για Μένα ή να Με μισούν, παραμένουν εντελώς
ακίνητες μέσα στην παθητικότητά τους και επιπλέον δεν καταφέρνουν να μάθουν τίποτα και
παραμένουν αδαείς. Αφού Με αφήσουν, παιχνιδίζουν και χαζολογούν, και το κουδουνιστό
τους γέλιο είναι σαν εκείνο της «πριγκίπισσας με το ασημένιο κουδουνάκι». Μα πόσο
ευαίσθητες είναι και πόσο ελάχιστα αγαπούν τον εαυτό τους! Όλοι εσείς, οι ελαττωματικοί
παρίες της ανθρωπότητας, πόσο πολύ υστερείτε σε ανθρώπινη φύση! Δεν γνωρίζετε ούτε πώς
να αγαπάτε ούτε πώς να προστατεύετε τον εαυτό σας, δεν διαθέτετε σύνεση, δεν αναζητάτε
την αληθινή οδό, δεν αγαπάτε το αληθινό φως και, επιπλέον, δεν γνωρίζετε πώς να εκτιμάτε
τον εαυτό σας σαν θησαυρό. Πάει καιρός που έχετε βάλει σε δεύτερη μοίρα τις
επαναλαμβανόμενες διδαχές Μου. Τις αντιμετωπίζετε, μάλιστα, σαν παιχνιδάκια για τον
ελεύθερό σας χρόνο, και πάντα τις θεωρείτε ως το προσωπικό σας «φυλακτό». Όταν σας
κατηγορεί ο Σατανάς, προσεύχεστε· όταν είστε αρνητικοί, κοιμάστε· όταν είστε ευτυχισμένοι,
τρέχετε τριγύρω· όταν σας επιπλήττω, υποκλίνεστε και κάνετε τεμενάδες· και όταν Με
αφήνετε, γελάτε υστερικά. Μέσα σε ένα πλήθος, δεν υπάρχει κανείς πιο ανώτερος από εσένα,
ωστόσο εσύ δεν θεωρείς ποτέ ότι είσαι ο αλαζονικότερος όλων. Είσαι τόσο υψηλόφρων,
αυτάρεσκος και υπεροπτικός, που δεν περιγράφεται με λόγια. Πώς θα μπορούσαν τέτοιοι
«νεαροί κύριοι», «νεαρές δεσποινίδες», «άρχοντες» και «αρχόντισσες», οι οποίοι δεν
μαθαίνουν τίποτα και παραμένουν αδαείς, να θεωρήσουν τα λόγια Μου πολύτιμο θησαυρό;
Τώρα θα συνεχίσω να σου κάνω ερωτήσεις: Τι έχεις μάθει ακριβώς από τα λόγια και το έργο
Μου καθ’ όλη τη μακρά αυτή χρονική περίοδο; Δεν έχεις γίνει πιο επιδέξιος στην εξαπάτηση;
Πιο εκλεπτυσμένος στη σάρκα σου; Πιο χαλαρός στη στάση σου απέναντί Μου; Σου το λέω
ευθέως: Όλο αυτό το έργο που έχω επιτελέσει σε έχει κάνει πιο τολμηρό, εσένα που κάποτε
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είχες το θάρρος ενός ποντικού. Το δέος που νιώθεις για Μένα μειώνεται κάθε μέρα που
περνά, διότι είμαι υπερβολικά ελεήμων, και δεν έχω επιβάλει ποτέ κυρώσεις στη σάρκα σου
με τη βία. Ίσως, όπως νομίζεις εσύ, να λέω απλώς σκληρά λόγια —μα πολύ πιο συχνά σου
δείχνω τη χαμογελαστή όψη Μου, ενώ σχεδόν ποτέ δεν σε επιπλήττω κατά πρόσωπο.
Επιπλέον, πάντοτε συγχωρώ τις αδυναμίες σου, και μόνο και μόνο λόγω αυτού Μου φέρεσαι
όπως φέρθηκε το φίδι στον καλόκαρδο αγρότη. Πόσο θαυμάζω τον υπέρτατο βαθμό
ικανότητας και οξυδέρκειας της παρατηρητικότητας της ανθρώπινης φυλής! Επίτρεψέ Μου
να σου πω μία αλήθεια: Τη σήμερον ημέρα δεν έχει καθόλου σχεδόν σημασία εάν διαθέτεις ή
όχι σεβασμό στην καρδιά σου· αυτό ούτε Με αγχώνει ούτε Με ανησυχεί. Μα πρέπει να σου
πω και το εξής: Εσύ, ο «ταλαντούχος», που δεν μαθαίνεις τίποτα και παραμένεις αδαής, θα
καταστραφείς, εν τέλει, εξαιτίας της αυτάρεσκης, μηδαμινής ευφυΐας σου —εσύ θα είσαι
αυτός που θα υποφέρει και θα παιδευτεί. Δεν θα ήμουν τόσο ανόητος ώστε να σε
συντροφεύσω καθώς συνεχίζεις να υποφέρεις στην κόλαση, διότι δεν ανήκω στο ίδιο είδος με
εσένα. Μην ξεχνάς πως είσαι δημιουργημένο ον, το οποίο καταριέμαι Εγώ και το οποίο, όμως,
διδάσκω και σώζω Εγώ. Δεν διαθέτεις τίποτα για Μένα, το οποίο θα ήμουν απρόθυμος να
αποχωριστώ. Όποτε και αν κάνω το έργο Μου, δεν περιορίζομαι ποτέ από κανέναν άνθρωπο,
κανένα συμβάν και κανένα αντικείμενο. Η στάση Μου και η άποψή Μου απέναντι στην
ανθρωπότητα έχουν παραμείνει ανέκαθεν οι ίδιες. Δεν είμαι ιδιαίτερα θετικά διακείμενος
απέναντί σου, διότι αποτελείς παράρτημα στη διαχείρισή Μου, και δεν είσαι σε καμία
περίπτωση πιο ιδιαίτερος από οποιοδήποτε άλλο ον. Ορίστε η συμβουλή Μου για σένα: Να
θυμάσαι συνεχώς πως δεν είσαι τίποτα περισσότερο από ένα πλάσμα του Θεού! Μπορεί να
ζεις μαζί Μου, μα θα πρέπει να γνωρίζεις την ταυτότητά σου· μην έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για
τον εαυτό σου. Ακόμη κι αν δεν σε επιπλήττω ούτε σε αντιμετωπίζω, και σε αντικρίζω με
χαμόγελο, αυτό δεν καταδεικνύει πως ανήκεις στο ίδιο είδος με Εμένα· θα πρέπει να
γνωρίζεις πως είσαι ένας από εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια, όχι η ίδια η αλήθεια! Δεν
θα πρέπει να σταματήσεις ποτέ να αλλάζεις παράλληλα με τα λόγια Μου. Δεν μπορείς να το
αποφύγεις αυτό. Σε συμβουλεύω να προσπαθήσεις να μάθεις κάτι κατά τη διάρκεια αυτής της
σπουδαίας περιόδου, όταν έλθει αυτή η σπάνια ευκαιρία. Μη Με κοροϊδέψεις· δεν χρειάζεται
να χρησιμοποιήσεις κολακεία για να προσπαθήσεις να Με εξαπατήσεις. Όταν Με αναζητάς,
δεν το κάνεις εξ ολοκλήρου για δική Μου χάρη, αλλά για δική σου!
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Ο εκλεκτός λαός της Κίνας δεν είναι ικανός να
αντιπροσωπεύει καμία φυλή του Ισραήλ
Ο οίκος του Δαβίδ ήταν μια οικογένεια που έλαβε αρχικά τις υποσχέσεις και την
κληρονομιά του Ιεχωβά. Ήταν αρχικά μία από τις φυλές του Ισραήλ και ανήκε στον εκλεκτό
λαό. Την εποχή εκείνη, ο Ιεχωβά θέσπισε έναν νόμο για τους Ισραηλίτες που έλεγε ότι όλοι οι
Ιουδαίοι που ανήκαν στον οίκο του Δαβίδ —όλοι όσοι γεννήθηκαν στον οίκο εκείνο— θα
λάμβαναν την κληρονομιά Του. Αυτοί θα λάμβαναν τα εκατονταπλάσια και θα αποκτούσαν
την ιδιότητα των πρωτότοκων υιών· αυτοί θα ήταν, την εποχή εκείνη, οι πιο υψηλά ιστάμενοι
ανάμεσα σε όλους τους Ισραηλίτες, θα είχαν την υψηλότερη θέση ανάμεσα σε όλες τις
οικογένειες του Ισραήλ, και θα υπηρετούσαν απευθείας τον Ιεχωβά στον ναό, φορώντας
ιερατικά άμφια και μήτρες. Τότε, ο Ιεχωβά τούς αποκαλούσε πιστούς και άγιους υπηρέτες,
και κέρδιζαν τον σεβασμό όλων των άλλων φυλών του Ισραήλ. Συνεπώς, εκείνη την εποχή,
τούς αποκαλούσαν με σεβασμό «άρχοντες» —όλα αυτά αποτελούσαν το έργο του Ιεχωβά την
Εποχή του Νόμου. Σήμερα, υπηρετούν ακόμη τον Ιεχωβά κατά τον τρόπο αυτό στον ναό, έτσι
ώστε είναι για πάντα οι βασιλείς που ενθρόνισε ο Ιεχωβά. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τη
μήτρα τους και κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει την υπηρεσία τους, διότι προέρχονται από τον
οίκο του Δαβίδ· αυτό είναι κάτι που τους παρείχε ο Ιεχωβά. Ο λόγος που εσείς δεν προέρχεστε
από τον οίκο του Δαβίδ είναι ότι εσείς δεν είστε από το Ισραήλ, αλλά, αντιθέτως, ανήκετε στις
οικογένειες των Εθνικών εκτός του Ισραήλ. Επομένως, η φύση σας δεν είναι να λατρεύετε τον
Ιεχωβά αλλά να Του αντιστέκεστε, οπότε η ιδιότητά σας διαφέρει εκ φύσεως από αυτήν των
ανθρώπων που ανήκουν στον οίκο του Δαβίδ, και δεν είστε εκείνοι που θα λάβουν την
κληρονομιά Μου, πόσω δε μάλλον είστε εκείνοι που θα λάβουν τα εκατονταπλάσια.
Στο Ισραήλ εκείνη την εποχή, υπήρχαν πολλοί διαφορετικοί οίκοι και πολλές
διαφορετικές φυλές, κι όμως ανήκαν όλοι στον εκλεκτό λαό. Ωστόσο, αυτό που διαφέρει από
τα άλλα έθνη είναι ότι στο Ισραήλ οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε φυλές, το ίδιο και η
θέση τους ενώπιον του Ιεχωβά και ο τόπος στον οποίο ανήκει κάθε άνθρωπος. Σε χώρες εκτός
του Ισραήλ, οι άνθρωποι δεν μπορούν με ελαφρότητα να ισχυριστούν ότι ανήκουν στον οίκο
του Δαβίδ, του Ιακώβ ή του Μωυσή. Κάτι τέτοιο θα αντίβαινε στην πραγματικότητα —οι
φυλές του Ισραήλ δεν μπορούν να αποδίδονται με ελαφρότητα λανθασμένα σε άλλες χώρες.
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Οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν εσφαλμένα το όνομα του Δαβίδ, του Αβραάμ, του Ησαύ,
κ.λπ., ή λένε: «Τώρα έχουμε αποδεχτεί τον Θεό, επομένως ανήκουμε στον οίκο του Ιακώβ».
Το να λέγονται τέτοια πράγματα δεν είναι τίποτα παραπάνω από αβάσιμη ανθρώπινη λογική·
δεν προέρχεται απευθείας από τον Ιεχωβά ούτε προέρχεται από τις δικές Μου ιδέες. Είναι
απλούστατα ανθρώπινες ανοησίες! Όπως ακριβώς ένας ρήτορας που βγάζει από το μυαλό του
απίθανες ιστορίες, οι άνθρωποι πιστεύουν αβάσιμα πως είναι απόγονοι του Δαβίδ ή μέλη της
οικογένειας του Ιακώβ, και πιστεύουν ότι είναι άξιοι γι’ αυτό. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι
όσοι ανήκουν στον οίκο του Δαβίδ έχουν οριστεί πολύ καιρό πριν από τον Ιεχωβά, και ότι ο
Δαβίδ δεν έχρισε τον εαυτό του βασιλιά; Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που ξεδιάντροπα
ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του οίκου του Δαβίδ —οι άνθρωποι είναι τόσο αδαείς! Η
αλήθεια είναι ότι οι υποθέσεις του Ισραήλ δεν έχουν καμία σχέση με τους Εθνικούς —είναι
δύο διαφορετικά πράγματα, εντελώς άσχετα. Οι υποθέσεις του Ισραήλ αφορούν μόνο τον λαό
του Ισραήλ, και δεν έχουν καμία σχέση με τους Εθνικούς, και, παρομοίως, το έργο που γίνεται
τώρα στους Εθνικούς δεν σχετίζεται καθόλου με τον λαό του Ισραήλ. Ό,τι λέω τώρα καθορίζει
ό,τι λέγεται για τους Εθνικούς, και το έργο που γίνεται στο Ισραήλ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
«προεικόνιση» του έργου που γίνεται στους Εθνικούς. Αυτό δεν θα αποδείκνυε ότι ο Θεός
είναι υπερβολικά συμβατικός; Μόνο όταν το έργο αρχίσει να διαδίδεται στους Εθνικούς θα
αποκαλυφθούν όσα λέγονται γι’ αυτούς ή η κατάληξή τους. Άρα, το να λένε οι άνθρωποι,
όπως έκαναν στο παρελθόν, ότι «Είμαστε οι απόγονοι του Δαβίδ» ή «Ο Ιησούς είναι ο υιός
του Δαβίδ» είναι ακόμη πιο εξωφρενικό. Το έργο Μου χωρίζεται σε μέρη. Δεν θα αποκαλούσα
άλογο ένα ελάφι· αντιθέτως, το έργο διακρίνεται σε στάδια σύμφωνα με τη χρονική του
αλληλουχία.

Πώς κατανοείτε τις ευλογίες;
Αν και οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σ’ αυτήν την εποχή έχουν διαφθαρεί από τον
Σατανά και τους ρυπαρούς δαίμονες, η διαφθορά αυτή τους έχει αποφέρει επίσης και την
υπέρτατη σωτηρία, σωτηρία ακόμη μεγαλύτερη και από τα βουνά και τις πεδιάδες με τα
κοπάδια και τον απέραντο πλούτο του Ιώβ, και ακόμα μεγαλύτερη επίσης κι από την ευλογία
τού να βλέπει κανείς τον Ιεχωβά, την οποία έλαβε ο Ιώβ μετά τις δοκιμασίες του. Μονάχα
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αφότου ο Ιώβ πέρασε τη δοκιμασία του θανάτου άκουσε τον Ιεχωβά να μιλάει και τη φωνή
του Ιεχωβά στον ανεμοστρόβιλο. Και πάλι όμως, δεν είδε το πρόσωπο του Ιεχωβά, ούτε
γνώριζε τη διάθεσή Του. Αυτό το οποίο κέρδισε ο Ιώβ ήταν απλώς υλικός πλούτος, ο οποίος
παρείχε σωματικές απολαύσεις και τα πιο όμορφα παιδιά σε όλες τις γύρω πόλεις, καθώς και
την προστασία των αγγέλων του ουρανού. Ποτέ δεν είδε τον Ιεχωβά και, παρότι ονομαζόταν
δίκαιος, ποτέ δεν γνώρισε τη διάθεσή Του. Αν και οι υλικές απολαύσεις των σημερινών
ανθρώπων είναι, θα μπορούσε κανείς να πει, προσωρινά πενιχρές, ή το περιβάλλον του έξω
κόσμου εχθρικό, Εγώ φανερώνω τη διάθεσή Μου, την οποία δεν έχω ποτέ αποκαλύψει στον
άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια και η οποία πάντοτε ήταν μυστική, καθώς επίσης και τα
μυστήρια των περασμένων αιώνων στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κατώτεροι όλων, αλλά
στους οποίους έχω χαρίσει τη μεγαλύτερη σωτηρία Μου. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που
αποκαλύπτω αυτά τα πράγματα· ποτέ πριν δεν έχω κάνει τέτοιο έργο. Αν και εσείς είστε
μακράν κατώτεροι του Ιώβ, αυτό το οποίο έχετε κερδίσει και αυτό το οποίο έχετε δει, τον
υπερβαίνουν κατά πολύ. Αν κι εσείς έχετε υποβληθεί σε κάθε λογής βάσανο και έχετε βιώσει
κάθε είδους μαρτύριο, τα βάσανα αυτά δεν μοιάζουν καθόλου με τις δοκιμασίες του Ιώβ·
αντιθέτως, είναι η κρίση και η παίδευση που λαμβάνουν οι άνθρωποι εξαιτίας της ανυπακοής
τους, εξαιτίας της αντίστασής τους και εξαιτίας της δίκαιης διάθεσής Μου· είναι δίκαιη κρίση,
παίδευση και κατάρα. Ο Ιώβ, από την άλλη, ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος μεταξύ των
Ισραηλιτών ο οποίος έλαβε τη μεγάλη αγάπη και τρυφερότητα του Ιεχωβά. Δεν είχε κάνει
κακές πράξεις και δεν αντιστεκόταν στον Ιεχωβά· αντιθέτως, ήταν πιστά αφοσιωμένος στον
Ιεχωβά. Λόγω της δικαιοσύνης του, υπεβλήθη σε δοκιμασίες και υπέστη πύρινες δοκιμασίες
επειδή ήταν πιστός υπηρέτης του Ιεχωβά. Οι σημερινοί άνθρωποι υπόκεινται στην κρίση και
την κατάρα Μου εξαιτίας της ρυπαρότητας και της αδικίας τους. Αν και τα βάσανά τους δεν
μοιάζουν καθόλου μ’ αυτά που υπέστη ο Ιώβ όταν έχασε τα κοπάδια του, την περιουσία του,
τους υπηρέτες του, τα παιδιά του και όλα τα κοντινά του πρόσωπα, αυτά τα οποία υποφέρουν
είναι πύρινος εξευγενισμός και καύση. Και αυτό που τα κάνει πιο σοβαρά από όσα βίωσε ο
Ιώβ είναι ότι οι δοκιμασίες αυτές δεν μειώνονται, ούτε απομακρύνονται επειδή οι άνθρωποι
είναι αδύναμοι· αντιθέτως, είναι μακροχρόνιες και συνεχίζουν μέχρι την τελευταία ημέρα της
ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι τιμωρία, κρίση και κατάρα· είναι ανελέητη καύση και, ακόμη
περαιτέρω, είναι η δίκαιη «κληρονομιά» του ανθρώπινου γένους. Είναι αυτό το οποίο αξίζουν
οι άνθρωποι και με τον τρόπο αυτό εκφράζεται η δίκαιη διάθεσή Μου. Αυτό είναι γνωστό
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γεγονός. Εντούτοις, αυτό το οποίο έχουν κερδίσει οι άνθρωποι ξεπερνά κατά πολύ τα βάσανα
τα οποία υπομένουν σήμερα. Τα βάσανα που υπομένετε είναι απλώς μια αναποδιά που
προκύπτει από την ανοησία σας, ενώ αυτό το οποίο έχετε κερδίσει είναι εκατό φορές
μεγαλύτερο από τα βάσανά σας. Σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη,
όλοι όσοι Μου αντιστέκονται, όλοι όσοι Με κρίνουν ανοιχτά, όλοι όσοι δεν ακολουθούν την
οδό Μου και, αντ’ αυτού, με θράσος προσφέρουν βέβηλες θυσίες σ’ Εμένα, σίγουρα θα
καταστραφούν από φωτιά στον ναό ή θα λιθοβοληθούν μέχρι θανάτου από κάποιους από
τους εκλεκτούς, και ακόμη και οι απόγονοι των ίδιων τους των φατριών και άλλοι στενοί
συγγενείς τους θα υποστούν την κατάρα Μου. Στις μέλλουσες ζωές δεν θα είναι ελεύθεροι,
αλλά θα είναι οι σκλάβοι των σκλάβων Μου και θα τους ωθήσω στην εξορία ανάμεσα στους
Εθνικούς, και δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με τις
πράξεις και τη συμπεριφορά τους, τα βάσανα που υπομένουν οι σημερινοί άνθρωποι δεν είναι
ούτε κατά διάνοια τόσο βαριά όσο η τιμωρία που υπέστησαν οι Ισραηλίτες. Δεν είναι
παράλογο να λέτε ότι αυτά που υποφέρετε τώρα είναι ανταπόδοση, γιατί έχετε ξεπεράσει
πραγματικά τα όρια. Εάν ήσασταν στο Ισραήλ, θα είχατε γίνει αιώνιοι αμαρτωλοί, οι
Ισραηλίτες θα σας είχαν κόψει κομμάτια προ πολλού και θα είχατε καεί από τη φωτιά από τον
ουρανό, στον ναό του Ιεχωβά. Τι είναι αυτό που έχετε τώρα κερδίσει; Τι έχετε λάβει και τι
έχετε απολαύσει; Έχω αποκαλύψει τη δίκαιη διάθεσή Μου μέσα σας, αλλά ακόμη πιο
σημαντικό είναι το ότι έχω αποκαλύψει την υπομονή Μου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το έργο που έχω κάνει σε εσάς δεν είναι παρά το έργο της
υπομονής· γίνεται για χάρη της διαχείρισής Μου και, επιπλέον, γίνεται για χάρη της τέρψης
της ανθρωπότητας.
Αν και ο Ιώβ υπέστη τις δοκιμασίες του Ιεχωβά, ήταν απλώς ένας δίκαιος άνθρωπος που
λάτρευε τον Ιεχωβά. Παρότι υπέστη τις δοκιμασίες αυτές, δεν παραπονέθηκε για τον Ιεχωβά
και θεωρούσε πολύτιμη τη συνάντησή του μαζί Του. Οι σημερινοί άνθρωποι, όχι μόνο δεν
θεωρούν πολύτιμη την παρουσία του Ιεχωβά, αλλά απορρίπτουν, απεχθάνονται, χλευάζουν
την εμφάνισή Του και διαμαρτύρονται γι’ αυτή. Άραγε, δεν έχετε κερδίσει πολλά; Ήταν όντως
τόσο μεγάλα τα βάσανά σας; Δεν είστε πιο τυχεροί απ’ ό,τι η Μαρία και ο Ιάκωβος; Και η
αντίστασή σας στ’ αλήθεια ήταν τόσο αμελητέα; Μήπως αυτά που απαίτησα από εσάς και
αυτά τα οποία σας ζήτησα ήταν πολύ μεγάλα και υπερβολικά; Η οργή Μου εξαπολύθηκε μόνο
1653

επάνω σ’ εκείνους τους Ισραηλίτες που Μου αντιστάθηκαν, όχι απευθείας επάνω σε εσάς·
αυτό το οποίο έχετε κερδίσει είναι απλώς η αμείλικτη κρίση Μου και οι αμείλικτες
αποκαλύψεις Μου, καθώς επίσης και αδυσώπητος πύρινος εξευγενισμός. Παρόλα αυτά, οι
άνθρωποι συνεχίζουν να Μου αντιστέκονται και να Με αντικρούουν, και μάλιστα το κάνουν
δίχως ίχνος υποταγής. Υπάρχουν ακόμη και μερικοί οι οποίοι απομακρύνονται από Εμένα και
Με αρνούνται· αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλύτεροι από τη συνοδεία του Κορέ και του
Δαθάν, που αντιτάχθηκαν στον Μωυσή. Η καρδιά των ανθρώπων έχει σκληρύνει πολύ και η
φύση τους είναι πολύ πεισματάρικη. Ποτέ δεν αλλάζουν τους παλιούς τους τρόπους. Λέω ότι
ξεμπροστιάζονται σαν πόρνες στο άπλετο φως της ημέρας και τα λόγια Μου είναι σκληρά, σε
τέτοιο βαθμό ώστε να είναι μέχρι και «προσβλητικά στα αυτιά», εκθέτοντας τη φύση των
ανθρώπων στο φως της ημέρας —εντούτοις, εκείνοι απλώς κουνούν το κεφάλι, χύνουν μερικά
δάκρυα και αναγκάζουν τους εαυτούς τους να νιώσουν λίγο άσχημα. Μόλις αυτό περάσει,
είναι τόσο άγριοι όσο ο βασιλιάς των άγριων θηρίων του βουνού και δεν έχουν την παραμικρή
συναίσθηση. Πώς γίνεται άνθρωποι με τέτοια διάθεση να γνωρίζουν ότι είναι εκατό φορές πιο
τυχεροί από τον Ιώβ; Πώς γίνεται να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά τα οποία απολαμβάνουν
είναι ευλογίες που μετά βίας έχουν φανεί μέσα στους αιώνες και τις οποίες κανείς πριν δεν
έχει απολαύσει; Πώς γίνεται η συνείδηση των ανθρώπων να αισθανθεί τέτοιες ευλογίες,
ευλογίες οι οποίες περιέχουν τιμωρία; Ειλικρινά, όλα όσα απαιτώ από εσάς είναι ώστε να
γίνετε πρότυπα για το έργο Μου, μάρτυρες ολόκληρης της διάθεσής Μου και όλων των
πράξεών Μου και ώστε να ελευθερωθείτε από τα δεινά του Σατανά. Παρόλα αυτά, οι
άνθρωποι πάντοτε απωθούνται από το έργο Μου και είναι εσκεμμένα εχθρικοί προς αυτό.
Πώς γίνεται τέτοιοι άνθρωποι να μη Με προκαλούν να επαναφέρω τους νόμους του Ισραήλ
και να εξαπολύσω επάνω τους την οργή που εξαπέλυσα στο Ισραήλ; Αν και υπάρχουν πολλοί
ανάμεσά σας που είναι «υπάκουοι και υποτακτικοί» προς Εμένα, υπάρχουν ακόμα
περισσότεροι που ομοιάζουν με τη συμμορία του Κορέ. Όταν θα έχω αποκτήσει την πλήρη
Μου δόξα, θα χρησιμοποιήσω τη φωτιά από τον ουρανό για να τους κάνω στάχτη. Θα πρέπει
να γνωρίζετε ότι πλέον δεν θα παιδεύω τους ανθρώπους με τα λόγια Μου· αντ’ αυτού, προτού
κάνω το έργο του Ισραήλ, θα κατακαύσω ολότελα «τη συμμορία του Κορέ» που Μου
αντιστέκεται και την οποία πριν από πολύ καιρό εξάλειψα. Το ανθρώπινο γένος δεν θα έχει
πλέον την ευκαιρία να Με απολαμβάνει· αντιθέτως, το μόνο που θα βλέπει θα είναι η οργή
Μου και φλόγες από τον ουρανό. Θα αποκαλύψω τη διαφορετική κατάληξη κάθε λογής
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ανθρώπων και θα τους χωρίσω όλους σε κατηγορίες. Θα σημειώσω κάθε μία επαναστατική
τους πράξη και τότε θα τελειώσω το έργο Μου, έτσι ώστε η κατάληξη των ανθρώπων να
καθοριστεί από την ετυμηγορία Μου για αυτούς όσο ήταν στη γη, καθώς και από τη στάση
τους απέναντί Μου. Όταν έρθει αυτή η στιγμή, τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει την κατάληξή
τους. Ας αποκαλύψουν οι άνθρωποι την ίδια τους την κατάληξη! Τότε, θα παραδώσω την
κατάληξη των ανθρώπων στον ουράνιο Πατέρα.

Πώς κατανοείς εσύ τον Θεό;
Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι περισσότεροι δεν
κατανοούν τη λέξη «Θεός». Απλά ακολουθούν με σύγχυση. Δεν έχουν καμία ιδέα γιατί
ακριβώς οι άνθρωποι θα πρέπει να πιστεύουν στον Θεό ή τι είναι ο Θεός ακριβώς. Αν οι
άνθρωποι ξέρουν μόνο να πιστεύουν και να ακολουθούν τον Θεό, αλλά όχι τι είναι ο Θεός,
ούτε κατανοούν τον Θεό, τότε δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο αστείο στον κόσμο; Παρόλο που
οι άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν γίνει μάρτυρες πολλών επουράνιων μυστηρίων και έχουν
ακούσει πολλή βαθιά γνώση που δεν είχαν κατανοήσει ποτέ πριν, βρίσκονται στο σκοτάδι
όσον αφορά τις περισσότερες στοιχειώδεις αλήθειες, που όμως ακόμα δεν τις έχουν
αναλογιστεί. Μερικοί μπορεί να πουν: «Πιστεύουμε στον Θεό πολλά χρόνια. Πώς μπορεί να
μην ξέρουμε τι είναι ο Θεός; Δεν μας μειώνει αυτό;» Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αν και οι
άνθρωποι Με ακολουθούν σήμερα, δεν γνωρίζουν τίποτα για το σημερινό έργο και δεν
καταφέρνουν να κατανοήσουν ούτε τα πιο απλά και εύκολα ζητήματα, πόσο μάλλον τα
εξαιρετικά περίπλοκα, όπως αυτά που αφορούν τον Θεό. Θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτά τα
ζητήματα που αφήνεις στην άκρη και δεν μπορείς να ανακαλύψεις είναι αυτά που θα έπρεπε
να κατανοείς πιο πολύ, γιατί ξέρεις μόνο να ακολουθείς το πλήθος, μην προσέχοντας και μη
δίνοντας καμία σημασία με το τι θα έπρεπε να εξοπλίζεσαι. Ξέρεις γιατί πραγματικά πρέπει
να έχεις πίστη στον Θεό; Ξέρεις πραγματικά τι είναι ο Θεός; Ξέρεις πραγματικά τι είναι ο
άνθρωπος; Ως ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, αν δεν κατανοήσεις αυτά τα πράγματα,
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δεν χάνεις την αξιοπρέπεια ενός πιστού στον Θεό; Το έργο Μου σήμερα είναι αυτό: Να κάνω
τους ανθρώπους να καταλάβουν την ουσία τους, να καταλάβουν όλα όσα κάνω, και να
γνωρίσουν το αληθινό πρόσωπο του Θεού. Αυτή θα είναι η τελευταία πράξη του σχεδίου
διαχείρισής Μου, το τελευταίο στάδιο του έργου Μου. Γι’ αυτό σας λέω για όλα τα μυστήρια
της ζωής από πριν, για να μπορείτε όλοι εσείς να τα δεχτείτε από Εμένα. Καθώς αυτό είναι το
έργο της εσχάτης εποχής, πρέπει να σας πω όλες τις αλήθειες της ζωής που δεν έχετε
κατανοήσει ποτέ πριν, ακόμα κι αν είστε ανίκανοι να τις ενστερνιστείτε και ανίκανοι να τις
αντέξετε, γιατί πολύ απλά είστε πολύ ανεπαρκείς και πολύ άσχημα εξοπλισμένοι. Θέλω να
ολοκληρώσω το έργο Μου, να τελειώσω όλο το απαιτούμενο έργο Μου και να σας ενημερώσω
πλήρως για το τι σας αναθέτω να κάνετε, σε περίπτωση που απομακρυνθείτε ξανά και
παρασυρθείτε από τις απάτες του κακού όταν πέσει το σκότος. Υπάρχουν πολλές οδοί που
αδυνατείτε να κατανοήσετε, πολλά θέματα που δεν καταλαβαίνετε. Είστε τόσο αδαείς.
Γνωρίζω το ανάστημα και τα ελαττώματά σας πολύ καλά. Γι’ αυτό, παρόλο που υπάρχουν
πολλά λόγια που δεν θα μπορέσετε να ενστερνιστείτε, θέλω να σας πω όλες αυτές τις αλήθειες
που ποτέ πριν δεν καταλάβατε —επειδή συνεχώς ανησυχώ για το αν, με το παρόν ανάστημά
σας, θα καταφέρετε να καταθέσετε μαρτυρία για Εμένα. Δεν είναι ότι σας μειώνω. Είσαστε
όλοι θηρία που δεν έχουν περάσει την πραγματική εκπαίδευσή Μου, κι είναι πραγματικά
αμφισβητήσιμο το πόση δόξα υπάρχει μέσα σας. Παρόλο που έχω δαπανήσει τεράστια
ενέργεια να εργάζομαι πάνω σας, φαίνεται ότι τα θετικά στοιχεία μέσα σας σχεδόν δεν
υπάρχουν, ενώ τα αρνητικά στοιχεία μετρούνται στα δάχτυλα και χρησιμεύουν μόνο ως
μαρτυρίες που φέρνουν ντροπή στον Σατανά. Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα μέσα σας είναι το
δηλητήριο του Σατανά. Μου φαίνεστε σαν να μην υπάρχει σωτηρία για σας. Έτσι όπως έχουν
τα πράγματα, κοιτάζω τις διάφορες εκφράσεις και συμπεριφορές σας, και τελικά, γνωρίζω το
αληθινό σας ανάστημα. Γι’ αυτό συνεχώς ανησυχώ για σας: Αν ο άνθρωπος αφεθεί να ζήσει
τη ζωή του μόνος του, θα είναι πραγματικά καλύτερα ή σε σύγκριση με το πώς είναι σήμερα;
Δεν αγχώνεστε με το παιδιάστικο ανάστημά σας; Μπορείτε πραγματικά να είστε σαν τον
εκλεκτό λαό του Ισραήλ, πιστοί σ’ Εμένα και μόνο Εμένα σε οποιαδήποτε περίπτωση; Αυτό
που αποκαλύπτεται μέσα σας δεν είναι η αταξία των παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από
τους γονείς τους, αλλά η θηριωδία που ξεχύνεται από τα ζώα τα οποία δεν τα φτάνει το
μαστίγιο των αφεντικών τους. Θα πρέπει να γνωρίζετε τη φύση σας, που είναι κι η αδυναμία
που μοιράζεστε όλοι σας, η κοινή σας αρρώστια. Έτσι, η μόνη Μου προτροπή σ’ εσάς σήμερα
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είναι να καταθέσετε μαρτυρία για Εμένα. Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση την παλιά
αρρώστια να ξαναφουντώσει. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να γίνετε μάρτυρες. Αυτή είναι
η ψυχή του έργου Μου. Θα πρέπει να δεχτείτε τα λόγια Μου όπως η Μαρία δέχτηκε την
αποκάλυψη του Ιεχωβά που ήρθε στο όνειρό της, πιστεύοντας και μετά υπακούοντας. Μόνο
αυτό αναγνωρίζεται ως αγνότητα. Γιατί εσείς είστε αυτοί που ακούτε περισσότερο τα λόγια
Μου, αυτοί που είστε πιο ευλογημένοι από Εμένα. Σας δίνω όλα τα πολύτιμα αγαθά Μου,
παραδίδοντας τα πάντα σ’ εσάς. Παρόλα αυτά, η δική σας η θέση κι αυτή του λαού του
Ισραήλ, είναι τόσο διαφορετικές, με ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσά τους. Ωστόσο, σε σύγκριση
μ’ αυτούς, εσείς λαμβάνετε πολλά παραπάνω. Ενώ αυτοί περιμένουν απεγνωσμένα την
εμφάνισή Μου, εσείς περνάτε ευχάριστες μέρες μαζί Μου, μοιραζόμενοι τα πλούτη Μου. Αν
τα συγκρίνει κανείς, τι σας δίνει το δικαίωμα να στριγκλίζετε και να μαλώνετε μαζί Μου και
να απαιτείτε μερίδια των αγαθών Μου; Δεν λαμβάνετε αρκετά; Σας δίνω τόσα πολλά, αλλά
αυτό που Μου δίνετε εσείς ως αντάλλαγμα είναι θλίψη που Μου σπαράζει την καρδιά κι
αγωνία κι ανεξέλεγκτη πικρία και δυσαρέσκεια. Είστε τόσο αποκρουστικοί, όμως είστε και
αξιολύπητοι, γι’ αυτό δεν έχω άλλη επιλογή παρά να καταπιώ όλη την πικρία Μου και να σας
εκφράσω τις αντιρρήσεις Μου ξανά και ξανά. Όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια του έργου, δεν
είχα φέρει ποτέ ξανά αντιρρήσεις στην ανθρωπότητα γιατί έχω ανακαλύψει ότι στην ιστορία
της ανθρώπινης εξέλιξης, μόνο οι δόλιοι ανάμεσά σας είναι οι πιο καταξιωμένοι. Είναι σαν
πολύτιμες κληρονομιές που σας άφησε ο διάσημος πρόγονος της αρχαιότητας. Πόσο μισώ
αυτά τα υπάνθρωπα γουρούνια και σκυλιά. Είσαστε τόσο ασυνείδητοι! Ο χαρακτήρας σας
είναι πολύ μικροπρεπής! Οι καρδιές σας τόσο σκληρές! Αν πήγαινα τα λόγια Μου και το έργο
Μου στους Ισραηλίτες, θα είχα δοξαστεί πολύ καιρό πριν. Αλλά όχι από εσάς. Σ’ εσάς υπάρχει
μόνο ψυχρή εγκατάλειψη, η αδιαφορία κι οι δικαιολογίες σας. Είσαστε τόσο ψυχροί και τόσο
ανάξιοι!
Θα πρέπει να προσφέρετε τα πάντα για το έργο Μου. Θα πρέπει να κάνετε έργο που Με
ωφελεί. Θέλω να σας πω για όλα αυτά που δεν έχετε καταλάβει έτσι ώστε να κερδίσετε από
Εμένα όλα αυτά που στερείστε. Παρόλο που τα ελαττώματά σας είναι αναρίθμητα, είμαι
διατεθειμένος να συνεχίσω να κάνω το έργο που θα πρέπει να κάνω πάνω σας,
εξασφαλίζοντάς σας το τελευταίο έλεός Μου έτσι ώστε να ωφεληθείτε από Εμένα και να
κερδίσετε την δόξα που σας λείπει και που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί. Έχω εργαστεί για τόσα
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πολλά χρόνια, αλλά κανένας ανάμεσα στους ανθρώπους δεν Με έχει γνωρίσει ποτέ. Θέλω να
σας πω μυστικά που δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν άλλον.
Ανάμεσα στους ανθρώπους, ήμουν το Πνεύμα που δεν μπορούσαν να δουν, το Πνεύμα με
το οποίο δεν μπορούσαν ποτέ να έρθουν σε επαφή. Εξαιτίας των τριών σταδίων του έργου
Μου στη γη (δημιουργία του κόσμου, λύτρωση, και καταστροφή), εμφανίζομαι ανάμεσά τους
σε διαφορετικές στιγμές (ποτέ δημόσια) για να κάνω το έργο Μου ανάμεσα στους
ανθρώπους. Την πρώτη φορά που ήρθα ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν κατά τη διάρκεια
της Εποχής της Λύτρωσης. Φυσικά ήρθα στην εβραϊκή οικογένεια˙ γι’ αυτό οι πρώτοι που
είδαν τον Θεό να έρχεται στη γη ήταν οι Εβραίοι. Ο λόγος που έκανα αυτό το έργο προσωπικά
ήταν γιατί ήθελα να χρησιμοποιήσω την ενσάρκωσή Μου ως προσφορά περί αμαρτίας στο
λυτρωτικό Μου έργο. Έτσι οι πρώτοι που Με είδαν ήταν οι Εβραίοι την Εποχή της Χάριτος.
Ήταν η πρώτη φορά που εργάστηκα με σάρκα και οστά. Την Εποχή της Βασιλείας, το έργο
Μου είναι να κατακτήσω και να οδηγήσω στην τελείωση, έτσι πάλι κάνω ποιμαντικό έργο με
σάρκα και οστά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που εργάζομαι με σάρκα και οστά. Στα τελευταία
δύο στάδια του έργου, αυτό με το οποίο έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή δεν είναι πια το
αόρατο, ανέγγιχτο Πνεύμα, αλλά ένας άνθρωπος που είναι το Πνεύμα που έχει πάρει σάρκα
και οστά. Έτσι, στα μάτια του ανθρώπου, πάλι γίνομαι κάποιος που δεν μοιάζει και δεν
φαίνεται σαν τον Θεό. Επίσης, ο Θεός που βλέπουν οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αρσενικός
αλλά και θηλυκός, που είναι ακόμα περισσότερο απίστευτο και αινιγματικό γι’ αυτούς. Ξανά
και ξανά, το εξαιρετικό έργο Μου γκρεμίζει τα παλιά πιστεύω που υπήρχαν για πάρα, πάρα
πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι μένουν έκθαμβοι! Ο Θεός δεν είναι μόνο το Άγιο Πνεύμα, αυτό το
Πνεύμα, το εφτάπτυχο ισχυρό Πνεύμα, αυτό το Πνεύμα που τα περιβάλλει όλα, αλλά κι ένας
άνθρωπος, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, ένας εξαιρετικά κοινός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο
αρσενικού αλλά και θηλυκού γένους. Έχουν κοινό ότι γεννιούνται και οι δύο από ανθρώπους,
και διαφορετικό στο ότι ο ένας συλλαμβάνεται από το Άγιο Πνεύμα κι ο άλλος γεννιέται από
άνθρωπο αλλά κατάγεται κατευθείαν από το Πνεύμα. Είναι παρόμοιοι στο ότι κι οι δύο είναι
ενσαρκώσεις του Θεού, υλοποιούν το έργο του Θεού και Πατέρα, και ανόμοιοι στο ότι ο ένας
κάνει το έργο της λύτρωσης και ο άλλος κάνει το έργο της κατάκτησης. Και οι δύο
εκπροσωπούν τον Θεό και Πατέρα, αλλά ο ένας είναι ο Κύριος της σωτηρίας γεμάτος με
αγάπη, καλοσύνη κι έλεος, ενώ ο άλλος είναι ο Θεός της δικαιοσύνης γεμάτος με οργή και
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κρίση. Ο ένας είναι ο Απόλυτος Κυρίαρχος που θ’ αρχίσει το έργο της λύτρωσης, κι ο άλλος
είναι ο δίκαιος Θεός που θα επιτύχει το έργο της κατάκτησης. Ο ένας είναι η Αρχή, και ο
άλλος το Τέλος. Ο ένας είναι αναμάρτητη σάρκα, ο άλλος είναι σάρκα που ολοκληρώνει τη
λύτρωση, συνεχίζει το έργο και δεν είναι ποτέ αμαρτωλός. Και οι δύο είναι το ίδιο Πνεύμα,
αλλά κατοικούν σε διαφορετικές σάρκες κι έχουν γεννηθεί σε διαφορετικά μέρη. Και τους
χωρίζουν αρκετές χιλιάδες χρόνια. Όμως όλο το έργο Τους συμπληρώνει το ένα το άλλο, ποτέ
δεν συγκρούονται, και μπορούν να εκφραστούν με τα ίδια λόγια. Και οι δύο είναι άνθρωποι,
αλλά ο ένας γεννήθηκε αγόρι και ο άλλος κορίτσι. Όλα αυτά τα πολλά χρόνια, αυτό που έχουν
δει οι άνθρωποι είναι όχι μόνο το Πνεύμα κι όχι μόνο έναν άνθρωπο, αρσενικού γένους, αλλά
και πολλά πράγματα που δεν συνάδουν με ανθρώπινες αντιλήψεις, κι έτσι δεν μπορούν ποτέ
να Με κατανοήσουν πλήρως. Συνέχεια μισοπιστεύουν και Με μισοαμφισβητούν, σαν να
υπάρχω στ’ αλήθεια αλλά σαν να είμαι κι ένα απατηλό όνειρο. Γι’ αυτό μέχρι και σήμερα, οι
άνθρωποι ακόμα δεν ξέρουν τι είναι ο Θεός. Μπορείς αλήθεια να Με περιγράψεις με μια απλή
πρόταση; Τολμάς στ’ αλήθεια να πεις ότι «ο Ιησούς δεν είναι άλλος από τον Θεό, κι ότι ο Θεός
δεν είναι άλλος από τον Ιησού»; Είσαι στ’ αλήθεια τόσο τολμηρός ώστε να πεις ότι «ο Θεός
δεν είναι άλλος από το Πνεύμα, και το Πνεύμα δεν είναι άλλο από τον Θεό»; Μπορείς άνετα
να πεις ότι «ο Θεός είναι απλά κάποιος που έχει ενδυθεί τη σάρκα»; Έχεις αλήθεια το
κουράγιο να δηλώσεις κατηγορηματικά ότι «Η εικόνα του Ιησού είναι απλά η σπουδαία
εικόνα του Θεού»; Μπορείς να εξηγήσεις σχολαστικά τη διάθεση και την εικόνα του Θεού
χρησιμοποιώντας τη δύναμη του δώρου των λέξεων; Τολμάς στ’ αλήθεια να πεις ότι «ο Θεός
δημιούργησε μόνο το αρσενικό, όχι το θηλυκό γένος, κατ’ εικόνα Του»; Αν το λες αυτό, τότε
καμία γυναίκα δεν θα ήταν ανάμεσά στους εκλεκτούς Μου και ακόμα λιγότερο, οι γυναίκες
θα ήταν ένα είδος ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Ξέρεις πραγματικά τώρα τι είναι ο Θεός;
Είναι ο Θεός άνθρωπος; Είναι ο Θεός Πνεύμα; Είναι ο Θεός στ’ αλήθεια αρσενικού γένους;
Μόνο ο Ιησούς μπορεί να ολοκληρώσει το έργο που θέλω να κάνω; Αν διαλέξεις μόνο ένα από
τα παραπάνω για να περιγράψεις την ουσία Μου, τότε θα ήσουν ένας υπερβολικά αδαής
πιστός. Αν εργαστώ ως σάρκα και οστά μία και μόνο μία φορά, μήπως Με οριοθετείτε;
Μπορείς στ’ αλήθεια να ρίξεις μια ματιά και να Με καταλάβεις πλήρως; Μπορείς στ’ αλήθεια
να Με συνοψίσεις πλήρως βασιζόμενος σε αυτά που έχεις εκτεθεί σε όλη σου τη ζωή; Κι αν
στις δύο ενσαρκώσεις Μου κάνω παρόμοια δουλειά, σαν τι θα Με αντιληφθείτε; Θα Με
αφήσετε για πάντα καρφωμένο στον σταυρό; Μπορεί ο Θεός να είναι τόσο απλός όσο λες;
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Παρόλο που είναι πολύ ειλικρινής η πίστη σας, κανένας ανάμεσά σας δεν μπορεί να Με
εξηγήσει εντελώς, και κανένας ανάμεσά σας δεν μπορεί να μαρτυρήσει πλήρως τις αλήθειες
που βλέπετε. Σκεφτείτε το. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι από εσάς αμελείτε τα καθήκοντά
σας, κυνηγώντας αντίθετα κάτι σαρκικό, χορταίνοντας τη σάρκα κι απολαμβάνοντας
αχόρταγα τη σάρκα. Κατέχετε πολύ λίγη αλήθεια. Πώς τότε θα μπορέσετε να είστε μάρτυρες
για όλα αυτά που έχετε δει; Είστε στ’ αλήθεια σίγουροι ότι μπορείτε να γίνετε μάρτυρές Μου;
Αν μια μέρα δεν μπορέσεις να γίνεις μάρτυρας σε όλα αυτά που έχεις δει σήμερα, τότε θα
έχεις χάσει τη λειτουργία σου ως ένα δημιουργημένο ον. Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως
νόημα στην ύπαρξή σου. Δεν θα είσαι ικανός να είσαι άνθρωπος. Κάποιος μπορεί να πει ότι
δεν θα είσαι καν άνθρωπος! Έχω κάνει άπειρο έργο επάνω σας. Αλλά επειδή δεν μαθαίνεις
τίποτα επί του παρόντος, δεν ξέρεις τίποτα και εργάζεσαι άδικα, όταν θα χρειαστεί να
επεκτείνω το έργο Μου, θα Με κοιτάς ανέκφραστα, με κομμένη τη μιλιά και απολύτως
άχρηστος. Αυτό δεν θα σε κάνει παντοτινό αμαρτωλό; Όταν έρθει εκείνη η ώρα, δεν θα
νιώθεις βαθύτατα μετανιωμένος; Δεν θα βουλιάξεις στη μελαγχολία; Το σύνολο του έργου
Μου σήμερα δεν γίνεται από αδράνεια και βαρεμάρα, αλλά για να θέσω τα θεμέλια για το
επικείμενο έργο Μου. Δεν είναι ότι είμαι σε αδιέξοδο και πρέπει να βρω κάτι καινούριο. Θα
πρέπει να καταλάβεις το έργο που κάνω· δεν είναι κάτι που γίνεται από ένα παιδί που παίζει
στον δρόμο, αλλά εκπροσωπεί τον Πατέρα Μου. Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν το κάνω όλο
αυτό μόνος Μου. Αντιθέτως, εκπροσωπώ τον Πατέρα Μου. Εν τω μεταξύ, ο ρόλος σου είναι
καθαρά να ακολουθείς, να υπακούς, να αλλάζεις και να γίνεσαι μάρτυρας. Αυτό που θα
πρέπει να καταλάβεις είναι το γιατί θα πρέπει να πιστέψεις σ’ Εμένα. Αυτή είναι η πιο
σημαντική ερώτηση που πρέπει να καταλάβει ο καθένας σας. Ο Πατέρας Μου, λόγω της
δόξας Του, σας προόριζε όλους για Εμένα από την στιγμή που δημιούργησε τον κόσμο. Δεν
ήταν τίποτε άλλο παρά μόνο για χάρη του έργου Μου, και για τη δόξα Του, ο λόγος που σας
προόριζε. Εξαιτίας του Πατέρα Μου πιστεύετε σε Εμένα˙ επειδή ο Πατέρας Μου σας
προκαθόρισε Με ακολουθείτε. Τίποτα από αυτά δεν το διαλέξατε μόνοι σας. Και ακόμα πιο
σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι εσείς είστε εκείνοι που Μου εμπιστεύθηκε ο Πατέρας Μου
για να μαρτυρήσετε για Εμένα. Επειδή σας εμπιστεύθηκε σ’ Εμένα, θα πρέπει να τηρείτε τις
οδούς που σας εμπιστεύομαι Εγώ και τις οδούς και τα λόγια που σας διδάσκω, γιατί είναι το
καθήκον σας να τηρείτε τις οδούς Μου. Αυτός είναι ο αρχικός σκοπός της πίστης σας σ’
Εμένα. Γι’ αυτό σας λέω ότι είστε απλά άνθρωποι που ο Πατέρας Μου Μού εμπιστεύθηκε για
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να τηρείτε τις οδούς Μου. Παρ’ όλα αυτά, απλά πιστεύετε σε Εμένα˙ δεν προέρχεστε από
Εμένα επειδή δεν είστε της ιουδαϊκής οικογένειας αλλά αντίθετα είστε από το είδος του
αρχαίου ερπετού. Το μόνο που σας ζητάω είναι να γίνετε μάρτυρές Μου, αλλά τώρα πρέπει να
βαδίσετε στις οδούς Μου. Όλο αυτό είναι για το καλό των μελλοντικών μαρτυριών. Αν
πράττετε μόνο ως άνθρωποι που ακούνε τις οδούς Μου, τότε δεν θα έχετε καμία αξία και θα
χαθεί η σημασία του ότι σας εμπιστεύθηκε ο Πατέρας Μου σ’ Εμένα. Αυτό που επιμένω να
σας λέω είναι το εξής: Θα πρέπει να βαδίζετε στις οδούς Μου.

Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος
Η διαχείριση του ανθρώπου είναι το έργο Μου, και το να κατακτηθεί από Εμένα είναι
ακόμη περισσότερο κάτι που ορίστηκε όταν δημιούργησα τον κόσμο. Οι άνθρωποι ίσως δεν
γνωρίζουν ότι θα τους κατακτήσω πλήρως τις έσχατες ημέρες και ίσως δεν αντιλαμβάνονται
ότι απόδειξη της νίκης Μου επί του Σατανά είναι ότι θα κατακτήσω τους επαναστάτες
ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος. Όταν, όμως, ο εχθρός Μου άνοιξε μάχη μαζί Μου, είχα ήδη
πει ότι θα ήμουν ο κατακτητής εκείνων, τους οποίους πήρε αιχμαλώτους ο Σατανάς και τους
έκανε τέκνα του και πιστούς σκλάβους του για να φρουρούν το ενδιαίτημά του. Το αρχικό
νόημα του κατακτώ είναι νικώ, υποβάλλω σε ταπείνωση. Διατυπωμένο στη γλώσσα των
Ισραηλιτών, σημαίνει υπερισχύω, συντρίβω και καθιστώ κάποιον ανίσχυρο για περαιτέρω
αντίσταση εναντίον Μου. Σήμερα όμως, όπως χρησιμοποιείται ανάμεσα σ’ εσάς, άνθρωποι, το
νόημά του είναι κατακτώ. Εσείς πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόθεσή Μου είναι να εξαλείψω
ολοσχερώς και να κατατροπώσω τον πονηρό στο ανθρώπινο γένος, έτσι ώστε να μην
επαναστατεί πλέον εναντίον Μου και, ακόμη λιγότερο, να έχει τη δύναμη να διακόπτει ή να
αναστατώνει το έργο Μου. Έτσι, σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, έχει φτάσει να σημαίνει
κατάκτηση. Όποιες κι αν είναι οι συνδηλώσεις του όρου, το έργο Μου είναι να νικήσω το
ανθρώπινο γένος. Διότι, ενώ είναι αλήθεια ότι το ανθρώπινο γένος υπόκειται στη διαχείρισή
Μου, για να το πω ακριβέστερα, το ανθρώπινο γένος δεν είναι άλλος από τον εχθρό Μου. Το
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ανθρώπινο γένος είναι ο πονηρός που Μου εναντιώνεται και Με παρακούει. Το ανθρώπινο
γένος δεν είναι άλλος από τη γέννα του πονηρού που έχω καταραστεί. Το ανθρώπινο γένος
δεν είναι άλλος από τους απογόνους του αρχαγγέλου που Με πρόδωσε. Το ανθρώπινο γένος
δεν είναι άλλος από την κληρονομιά του διαβόλου ο οποίος, όταν τον απέρριψα προ
αμνημονεύτων χρόνων, έγινε από τότε ο αδιάλλακτος πολέμιός Μου. Πάνω από το ανθρώπινο
γένος, ο ουρανός χαμηλώνει, σκοτεινιασμένος και ζοφερός, χωρίς την παραμικρή ακτίνα
φωτός, και ο ανθρώπινος κόσμος βυθίζεται σε πισσώδες έρεβος, τόσο που όποιος ζει εκεί, δεν
μπορεί να δει ούτε το τεντωμένο του χέρι μπροστά στο πρόσωπό του ούτε τον ήλιο όταν
σηκώνει το κεφάλι του. Ο δρόμος κάτω από τα πόδια του, λασπωμένος και γεμάτος
λακκούβες, ελίσσεται βασανιστικά· όλος ο τόπος είναι γεμάτος πτώματα. Οι σκοτεινές του
άκρες είναι γεμάτες με υπολείμματα νεκρών και στις κρύες και σκιερές γωνίες κατοικούν
πλήθη δαιμόνων. Και παντού μες στον κόσμο των ανθρώπων ορδές δαιμόνων πηγαίνουν κι
έρχονται. Η γέννα κάθε είδους θηρίου, καλυμμένη με βρομιά, βρίσκεται πιασμένη σε
ατέρμονη σύγκρουση, της οποίας ο ήχος εμπνέει τρόμο στην καρδιά. Σε τέτοιους καιρούς, σ’
έναν τέτοιον κόσμο, σ’ έναν τέτοιο «επίγειο παράδεισο», πού να στραφεί κάποιος για να
γυρέψει ευτυχία στη ζωή; Πού να στραφεί για να βρει τον προορισμό της ζωής του; Το
ανθρώπινο γένος, συντετριμμένο κάτω από το πόδι του Σατανά προ αμνημονεύτων χρόνων,
ενεργεί εξαρχής έχοντας υιοθετήσει την εικόνα του Σατανά, και ακόμη περισσότερο, την
ενσάρκωση του Σατανά, λειτουργώντας σαν σημάδι που γίνεται μάρτυρας του Σατανά,
ηχηρός και απροκάλυπτος. Πώς μπορεί ένα τέτοιο ανθρώπινο γένος, ένας τέτοιος σωρός
εκφυλισμένου αποβράσματος και τέτοιος γόνος αυτής της διαφθαρμένης ανθρώπινης
οικογένειας να γίνει μάρτυρας του Θεού; Από πού θα προέλθει η δόξα Μου; Πού μπορεί ν’
αρχίσει κανείς να μιλάει για τη μαρτυρία Μου; Γιατί ο εχθρός που, έχοντας διαφθείρει το
ανθρώπινο γένος, ορθώνεται εναντίον Μου, έχει ήδη κερδίσει το ανθρώπινο γένος —το
ανθρώπινο γένος που δημιούργησα προ αμνημονεύτων χρόνων και που πλημμύρισε από τη
δόξα Μου και τη δική Μου ζωή— και το κηλίδωσε. Έχει διαρπάξει τη δόξα Μου, και όλο αυτό
με το οποίο διαπότισε τον άνθρωπο είναι δηλητήριο καρυκευμένο βαριά με την ασχήμια του
Σατανά, και χυμός από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Στην
αρχή, δημιούργησα το ανθρώπινο γένος, δηλαδή, δημιούργησα τον πρόγονο του ανθρώπου,
τον Αδάμ. Προικίστηκε με μορφή και εικόνα, ξεχειλίζοντας από ευρωστία, ξεχειλίζοντας από
ζωτικότητα, και ήταν, επιπλέον, συντροφιά με τη δόξα Μου. Ήταν η ένδοξη ημέρα που
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δημιούργησα τον άνθρωπο. Μετά από αυτό, δημιουργήθηκε η Εύα από το σώμα του Αδάμ, κι
ήταν και αυτή ο πρόγονος του ανθρώπου, και με τον τρόπο αυτόν οι άνθρωποι που
δημιούργησα πλημμύρισαν από την ανάσα Μου και πλημμύρισαν με τη δόξα Μου. Ο Αδάμ
γεννήθηκε αρχικά από το χέρι Μου και ήταν η αναπαράσταση της εικόνας Μου. Έτσι, το
αρχικό νόημα του «Αδάμ» ήταν ένα ον δημιουργημένο από Μένα, διαποτισμένο με τη ζωτική
Μου ενέργεια, διαποτισμένο με τη δόξα Μου, έχοντας μορφή και εικόνα, έχοντας πνεύμα και
πνοή. Ήταν το μόνο δημιουργημένο ον που κατείχε πνεύμα, που ήταν ικανό να Με
αναπαριστά, να φέρει την εικόνα Μου και να δέχεται την πνοή Μου. Στην αρχή, η Εύα ήταν ο
δεύτερος άνθρωπος προικισμένος με πνοή, του οποίου τη δημιουργία είχα ορίσει, έτσι το
αρχικό νόημα της «Εύας» ήταν ένα ον δημιουργημένο που θα διαιώνιζε τη δόξα Μου,
πλημμυρισμένο από τη ζωτικότητά Μου και, επιπλέον, προικισμένο με τη δόξα Μου. Η Εύα
προήλθε από τον Αδάμ, έτσι και αυτή έφερε την εικόνα Μου, διότι ήταν ο δεύτερος άνθρωπος
που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Μου. Το αρχικό νόημα της «Εύας» ήταν ένας ζων άνθρωπος,
με πνεύμα, σάρκα και οστά, η δεύτερη μαρτυρία Μου και η δεύτερη εικόνα Μου ανάμεσα στο
ανθρώπινο γένος. Αυτοί ήταν οι πρόγονοι της ανθρωπότητας, ο αγνός και πολύτιμος
θησαυρός του ανθρώπου και, από την πρώτη στιγμή, ζωντανά όντα προικισμένα με πνεύμα.
Όμως, ο πονηρός κυρίευσε τη γέννα των προγόνων της ανθρωπότητας και τους ποδοπάτησε
και τους αιχμαλώτισε, βυθίζοντας τον ανθρώπινο κόσμο σε απόλυτο σκοτάδι, και κάνοντας τη
γέννα αυτή να μην πιστεύει πλέον στην ύπαρξή Μου. Ακόμη πιο απαίσιο είναι ότι, ενόσω ο
πονηρός κυριεύει τους ανθρώπους και τους ποδοπατάει στη γη, αντιμάχεται άγρια τη δόξα
Μου, τη μαρτυρία Μου, τη ζωτικότητα με την οποία τους προίκισα, την πνοή της ζωής που
τους εμφύσησα, όλη Μου τη δόξα στον κόσμο των ανθρώπων και όλο το αίμα της καρδιάς που
ξόδεψα για το ανθρώπινο γένος. Το ανθρώπινο γένος δεν είναι πλέον στο φως, κι έχει χάσει
όλα όσα του παραχώρησα, απορρίπτοντας τη δόξα την οποία Εγώ παραχώρησα. Πώς
μπορούν αυτοί να αναγνωρίσουν ότι είμαι ο Κύριος όλων των δημιουργημένων πλασμάτων;
Πώς μπορούν να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ύπαρξή Μου στους ουρανούς; Πώς μπορούν
να ανακαλύψουν τις εκδηλώσεις της δόξας Μου στη γη; Πώς μπορούν αυτοί οι εγγονοί και οι
εγγονές να δουν τον Θεό που οι πρόγονοί τους λάτρευαν ως τον Κύριο που τους δημιούργησε;
Αυτοί οι αξιοθρήνητοι εγγονοί και εγγονές έχουν γενναιόδωρα «προσφέρει» στον πονηρό τη
δόξα, την εικόνα, καθώς και τη μαρτυρία που παραχώρησα στον Αδάμ και στην Εύα, καθώς
και τη ζωή που παραχώρησα στο ανθρώπινο γένος, από την οποία εξαρτάται για να υπάρχει
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και, χωρίς να ενοχληθούν στο ελάχιστο από την παρουσία του πονηρού, του έδωσαν όλη Μου
τη δόξα. Δεν είναι αυτή η προέλευση της ονομασίας «απόβρασμα»; Πώς μπορεί ένα τέτοιο
ανθρώπινο γένος, τέτοιοι φαύλοι δαίμονες, τέτοια κινούμενα πτώματα, τέτοιες φιγούρες του
Σατανά και τέτοιοι εχθροί Μου να κατέχονται από τη δόξα Μου; Θα πάρω πίσω τη δόξα Μου,
θα πάρω πίσω τη μαρτυρία Μου που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους, και όλα όσα κάποτε
Μου ανήκαν και τα οποία έδωσα στους ανθρώπους προ αμνημονεύτων χρόνων —θα
κατακτήσω πλήρως το ανθρώπινο γένος. Ωστόσο, εσύ θα πρέπει να γνωρίζεις, οι άνθρωποι
που δημιούργησα ήταν άγιοι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν την εικόνα Μου και τη δόξα Μου.
Δεν ανήκαν στον Σατανά, ούτε συντρίβονταν από το πόδι του, αλλά ήταν καθαρά μια δική
Μου εκδήλωση, απαλλαγμένοι και από το παραμικρό ίχνος του δηλητηρίου του Σατανά. Έτσι,
γνωστοποίησα στην ανθρωπότητα ότι θέλω μόνο εκείνο το οποίο έχει δημιουργηθεί από το
χέρι Mου, τους αγίους που αγαπώ και δεν ανήκουν σε καμία άλλη οντότητα. Ακόμη, θ’
αγαλλιάσω με αυτούς και θα τους θεωρήσω ως τη δόξα Μου. Ωστόσο, εκείνο που θέλω δεν
είναι το ανθρώπινο γένος που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, που ανήκει στον Σατανά
σήμερα και που δεν είναι πλέον η αρχική Μου δημιουργία. Επειδή σκοπεύω να πάρω πίσω τη
δόξα Μου η οποία υπάρχει στον ανθρώπινο κόσμο, θα καταγάγω συντριπτική νίκη στα
επιζώντα υπολείμματα του ανθρώπινου γένους, ως απόδειξη της δόξας Μου στην
κατατρόπωση του Σατανά. Χρειάζομαι μόνο τη μαρτυρία Μου ως αποκρυστάλλωση του
εαυτού Μου, ως αντικείμενο της απόλαυσής Μου. Αυτό είναι το θέλημά Μου.
Το ανθρώπινο γένος αναπτύχθηκε μεσ’ από δεκάδες χιλιάδες χρόνια ιστορίας για να
φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα. Ωστόσο, το ανθρώπινο γένος της αρχικής Μου
δημιουργίας έχει προ πολλού βυθιστεί στον εκφυλισμό. Έχουν ήδη πάψει να είναι αυτό που
θέλω, κι έτσι η ανθρωπότητα, όπως εμφανίζεται στα μάτια Μου, δεν αξίζει πλέον το όνομα
του ανθρώπινου γένους. Είναι, μάλλον, το απόβρασμα του ανθρώπινου γένους που έχει
αιχμαλωτίσει ο Σατανάς, τα σαπισμένα κινούμενα πτώματα, τα οποία ο Σατανάς έχει ενδυθεί
και μέσα στα οποία ζει. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε κατ’ ελάχιστον την ύπαρξή Μου,
ούτε καλωσορίζουν τον ερχομό Μου. Το ανθρώπινο γένος ανταποκρίνεται μόνο με
βαρυγκώμια στα αιτήματά Μου, ενδίδοντας περιστασιακά σε αυτά, και δεν συμμερίζεται
ειλικρινά τις χαρές και τις λύπες της ζωής μαζί Μου. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι με
θεωρούν ανεξιχνίαστο, με βαρυγκώμια προσποιούνται πως Μου χαμογελούν, υιοθετώντας τη
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συμπεριφορά του κόλακα προς κείνον που έχει την εξουσία. Και αυτό επειδή οι άνθρωποι δεν
γνωρίζουν το έργο Μου, και ακόμα λιγότερο το θέλημά Μου στο παρόν. Θα είμαι ειλικρινής
μαζί σας: Όταν θα έλθει η ημέρα, ο πόνος οποιουδήποτε Με λατρεύει θα είναι πολύ πιο
υποφερτός από τον δικό σας. Ο βαθμός της πίστης σας σ’ Εμένα δεν ξεπερνά, στην
πραγματικότητα, εκείνον του Ιώβ —ακόμα και η πίστη των Ιουδαίων Φαρισαίων ξεπερνά τη
δική σας— οπότε, όταν θα έρθει η ημέρα της φωτιάς, ο πόνος σας θα είναι πολύ πιο βαρύς
από εκείνον των Φαρισαίων όταν δέχθηκαν την επίπληξη του Ιησού, από εκείνον των 250
φυλάρχων που εναντιώθηκαν στον Μωυσή, και από εκείνον των Σοδόμων κάτω από τις
πύρινες φλόγες της καταστροφής τους. Όταν ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο και ανάβλυσε το
νερό που παραχώρησε ο Ιεχωβά, αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Όταν ο Δαβίδ έπαιξε τη
λύρα για να δοξάσει Εμένα, τον Ιεχωβά —με την καρδιά του γεμάτη χαρά— αυτό έγινε λόγω
της πίστης του. Όταν ο Ιώβ έχασε τα ζώα του που γέμιζαν τα βουνά, καθώς και ανείπωτες
ποσότητες πλούτου, και το κορμί του γέμισε με οδυνηρές πληγές, αυτό έγινε λόγω της πίστης
του. Όταν μπόρεσε να ακούσει τη δική Μου φωνή, του Ιεχωβά, και να δει τη δική Μου δόξα,
του Ιεχωβά, αυτό έγινε λόγω της πίστης του. Το γεγονός ότι ο Πέτρος μπόρεσε να
ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό οφειλόταν στην πίστη του. Το γεγονός ότι μπόρεσε να
καρφωθεί στον σταυρό για χάρη Μου και να καταθέσει ένδοξη μαρτυρία οφειλόταν, επίσης,
στην πίστη του. Όταν ο Ιωάννης είδε την ένδοξη εικόνα του Υιού του ανθρώπου, αυτό έγινε
λόγω της πίστης του. Όταν είδε το όραμα των εσχάτων ημερών, αυτό έγινε ακόμη
περισσότερο λόγω της πίστης του. Ο λόγος για τον οποίο τα λεγόμενα πλήθη των εθνών των
Εθνικών έχουν λάβει την αποκάλυψή Μου και έχουν φτάσει στο σημείο να μάθουν ότι έχω
επιστρέψει στη σάρκα για να επιτελέσω το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι επίσης
λόγω της πίστης τους. Όλοι εκείνοι που έχουν πληγεί από τα σκληρά λόγια Μου, κι όμως
έχουν παρηγορηθεί από αυτά και έχουν σωθεί, δεν το έχουν καταφέρει λόγω της πίστης τους;
Εκείνοι που πιστεύουν σ’ Εμένα, αλλά οι οποίοι, παρόλα αυτά, πλήττονται από τη δυστυχία,
δεν έχουν επίσης απορριφθεί από τον κόσμο; Εκείνοι που ζουν έξω από τον λόγο Μου,
αποφεύγοντας την οδύνη της δοκιμασίας, δεν παρασύρονται όλοι μέσα στον κόσμο; Είναι
όπως τα φθινοπωρινά φύλλα που στροβιλίζονται εδώ κι εκεί, μην έχοντας τόπο να
αναπαυθούν και, ακόμη λιγότερο, χωρίς την παρηγοριά των δικών Μου λόγων. Παρόλο που
το παίδεμα και το ραφινάρισμά Μου δεν τους ακολουθούν, δεν είναι αυτοί ζητιάνοι που
περιφέρονται από μέρος σε μέρος, περιπλανώμενοι στους δρόμους έξω από τη βασιλεία των
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ουρανών; Είναι ο κόσμος, πραγματικά, τόπος της ανάπαυσής σου; Μπορείς, πραγματικά,
αποφεύγοντάς το παίδεμά Μου, να πετύχεις και το ελάχιστο χαμόγελο ικανοποίησης από τον
κόσμο; Μπορείς, αλήθεια, να χρησιμοποιήσεις την φευγαλέα σου απόλαυση για να καλύψεις
την ανεξάλειπτη κενότητα στην καρδιά σου; Μπορείς να τους ξεγελάσεις όλους στην
οικογένειά σου, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις Εμένα. Επειδή η πίστη σου είναι τόσο
πενιχρή, είσαι ακόμη αδύναμος μέχρι σήμερα να βρεις οποιαδήποτε από τις χαρές που έχει η
ζωή να προσφέρει. Σε συμβουλεύω: καλύτερα να ξοδέψεις ειλικρινά τη μισή από τη ζωή σου
για χάρη Μου, παρά ολόκληρη τη ζωή σου στη μετριότητα και στην υπηρεσία της σάρκας,
υποφέροντας όλα τα βάσανα που ένας άνθρωπος δύσκολα μπορεί ν’ αντέξει. Ποιον σκοπό
υπηρετεί το να θεωρείς τον εαυτό σου τόσο πολύτιμο και να ξεφεύγεις από την παίδεμά Μου;
Ποιον σκοπό υπηρετεί το να κρύβεσαι από το στιγμιαίο Μου παίδεμα μόνο για να δρέψεις μια
αιωνιότητα ταπείνωσης, μια αιωνιότητα παιδεμού; Στην πραγματικότητα, δεν μεταστρέφω
κανέναν στο θέλημά Μου. Αν ένας άνθρωπος είναι αληθινά πρόθυμος να υποταχθεί σε όλα τα
σχέδιά Μου, δεν θα του φερθώ άσχημα. Όμως, απαιτώ όλοι οι άνθρωποι να πιστεύουν σ’
Εμένα, όπως ο Ιώβ πίστευε σ’ Εμένα, τον Ιεχωβά. Αν η πίστη σας είναι ανώτερη από του
Θωμά, τότε η πίστη σας θα κερδίσει την επιδοκιμασία Μου, στην αφοσίωσή σας θα βρείτε τη
μακαριότητά Μου, και οπωσδήποτε θα βρείτε τη δόξα Μου στις ημέρες σας. Ωστόσο, οι
άνθρωποι, εκείνοι που πιστεύουν στον κόσμο και πιστεύουν στον διάβολο, έχουν σκληρύνει
τις καρδιές τους, όπως ακριβώς οι μάζες στην πόλη των Σοδόμων, με κόκκους άμμου που
παρασέρνει ο άνεμος στα μάτια τους και προσφορές από τον διάβολο στο στόμα τους, των
οποίων ο συσκοτισμένος νους διακατέχεται προ πολλού από τον πονηρό που έχει σφετεριστεί
τον κόσμο. Οι σκέψεις τους έχουν εξ ολοκλήρου σχεδόν αιχμαλωτιστεί από τον διάβολο των
αρχαίων ημερών. Και η πίστη του ανθρώπινου γένους έχει εξανεμιστεί και δεν είναι ούτε καν
σε θέση ν’ αντιληφθούν το έργο Μου. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι μια άτονη
προσπάθεια να ανταπεξέλθουν ή να αναλύσουν πολύ πρόχειρα, επειδή έχουν προ πολλού
κυριευθεί από το δηλητήριο του σατανά.
Θα κατακτήσω το ανθρώπινο γένος, επειδή οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν κάποτε από
Εμένα κι έχουν, επιπλέον, απολαύσει όλα τα πλουσιοπάροχα αγαθά της δημιουργίας Μου.
Αλλά οι άνθρωποι Με αρνήθηκαν επίσης, και οι καρδιές τους είναι χωρίς Εμένα, και Με
βλέπουν σαν βάρος στην ύπαρξή τους, μέχρι του σημείου μάλιστα που, παρότι αληθινά Με
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έχουν αντικρύσει, οι άνθρωποι εξακολουθούν να Με αρνούνται, και βασανίζουν το μυαλό
τους σκεπτόμενοι κάθε δυνατό τρόπο για να Με καταβάλουν. Οι άνθρωποι δεν Με αφήνουν
να τους μεταχειριστώ σοβαρά και να τους θέσω αυστηρές απαιτήσεις, ούτε Μου επιτρέπουν
να κρίνω ή να παιδέψω τη φαυλότητά τους. Καθόλου δεν το βρίσκουν αυτό ενδιαφέρον, αλλ’
απεναντίας ενοχλούνται. Έτσι, έργο Μου είναι να πάρω το ανθρώπινο γένος, που τρώει, πίνει
και διασκεδάζει μέσα σ’ Εμένα κι ωστόσο Με αγνοεί, και να τους υποτάξω. Θα αφοπλίσω την
ανθρωπότητα, και τότε, παίρνοντας τους αγγέλους Μου, παίρνοντας τη δόξα Μου, θα
επιστρέψω στον τόπο της κατοικίας Μου. Διότι αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι έχει
ραγίσει ανεπανόρθωτα την καρδιά Μου και θρυμματίσει το έργο Μου προ αμνημονεύτων
χρόνων. Σκοπεύω να ανακτήσω τη δόξα που ο πονηρός έχει αφαιρέσει πριν μακάρια
αποχωρήσω, επιτρέποντας στο ανθρώπινο γένος να συνεχίσει να ζει τη ζωή του, να συνεχίσει
«να ζει και να εργάζεται με ειρήνη και ικανοποίηση», να συνεχίσει «να καλλιεργεί τους
αγρούς του» και δεν θα παρέμβω άλλο στις ζωές τους. Αλλά τώρα σκοπεύω να ανακτήσω
πλήρως τη δόξα Μου από τα χέρια του πονηρού και να πάρω πίσω όλη τη δόξα που
κληροδότησα στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του κόσμου, και ποτέ πάλι να μην την
παραχωρήσω στο ανθρώπινο γένος πάνω στη γη. Διότι οι άνθρωποι, όχι μόνο απέτυχαν να
διατηρήσουν τη δόξα Μου, αλλά και την αντάλλαξαν με την εικόνα του Σατανά. Οι άνθρωποι
δεν θεωρούν πολύτιμο τον ερχομό Μου, ούτε εκτιμούν την ημέρα της δόξας Μου. Δεν
δέχονται ελαφριά τη καρδία το παίδεμά Μου, και ακόμη λιγότερο είναι πρόθυμοι να Μου
επιστρέψουν τη δόξα Μου. Ούτε είναι πρόθυμοι ν’ αποδιώξουν το δηλητήριο του πονηρού. Η
ανθρωπότητα εξακολουθεί σταθερά να Με εξαπατά με τον ίδιο παλιό τρόπο, φορώντας
λαμπερά χαμόγελα και πρόσχαρα πρόσωπα με τον ίδιο παλιό τρόπο. Αγνοούν τα βάθη του
ζόφου που θα κυριεύσει το ανθρώπινο γένος όταν η δόξα Μου τους εγκαταλείψει, και ιδίως
αγνοούν ότι όταν έρθει η ημέρα Μου σε όλο το ανθρώπινο γένος, θα αντιμετωπίσουν ακόμη
σκληρότερους καιρούς απ’ ό,τι οι άνθρωποι στον καιρό του Νώε. Γιατί δεν ξέρουν πόσο
σκοτεινό έγινε το Ισραήλ όταν η δόξα Μου αποσύρθηκε απ’ αυτό, γιατί ο άνθρωπος την αυγή
ξεχνά πόσο δύσκολο ήταν να περάσει τη θεοσκότεινη νύχτα. Όταν ο ήλιος κρυφτεί και πάλι
και το σκοτάδι κυριεύσει τον άνθρωπο, θα αρχίσει πάλι τον θρήνο και θα τρίζει τα δόντια του
στη σκοτεινιά. Έχετε ξεχάσει, όταν η δόξα Μου αποσύρθηκε από το Ισραήλ, πόσο δύσκολο
ήταν για τον λαό του να περάσει τις ημέρες της οδύνης; Τώρα είναι η στιγμή που βλέπετε τη
δόξα Μου, κι είναι επίσης η στιγμή που μοιράζεστε την ημέρα της δόξας Μου. Ο άνθρωπος θα
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αρχίσει τον θρήνο μέσα στη σκοτεινιά όταν η δόξα Μου εγκαταλείψει τη ρυπαρή γη. Τώρα
είναι η ημέρα της δόξας όπου επιτελώ το έργο Μου, και είναι επίσης η ημέρα που απαλλάσσω
το ανθρώπινο γένος από την οδύνη, γιατί δεν θα μοιραστώ τους καιρούς των βασάνων και της
δοκιμασίας μαζί τους. Θέλω μόνο να κατακτήσω απόλυτα το ανθρώπινο γένος και να
συντρίψω απόλυτα το κακό μέσα στο ανθρώπινο γένος.

Τι γνωρίζεις περί πίστης;
Στον άνθρωπο υπάρχει μόνο η αβέβαιη λέξη της πίστης, ωστόσο ο άνθρωπος δεν
γνωρίζει τι συνιστά πίστη, πόσο μάλλον γιατί έχει πίστη. Ο ίδιος ο άνθρωπος κατανοεί
ελάχιστα και είναι αρκετά ανεπαρκής. Πιστεύει σ’ Εμένα ασυλλόγιστα και ανεπίγνωστα
μονάχα. Ενώ δεν γνωρίζει τι είναι πίστη ούτε γιατί έχει πίστη σ’ Εμένα, συνεχίζει να πιστεύει
με εμμονή. Εκείνο που ζητάω απ’ τον άνθρωπο δεν είναι μόνο να Με ζητά έτσι, με εμμονή ή
να πιστεύει σ’ Εμένα επιπόλαια. Διότι το έργο που κάνω είναι για να Με δει ο άνθρωπος και
να Με γνωρίσει,όχι για να εντυπωσιαστεί και να Με κοιτάξει υπό νέο πρίσμα λόγω του έργου
Μου. Παλαιότερα έκανα πολλά σημεία και τέρατα. Τότε, οι Ισραηλίτες θαύμαζαν και
φοβούνταν σε μεγάλο βαθμό την εξαιρετική ικανότητά Μου να θεραπεύω τους αρρώστους
και να εξορκίζω δαίμονες. Τότε, οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι οι θεραπευτικές δυνάμεις Μου ήταν
περίτεχνες και εξαιρετικές. Για όλες αυτές τις πράξεις Μου, όλοι Με σέβονταν. Με θαύμαζαν
ιδιαίτερα για όλες τις δυνάμεις Μου. Γι’ αυτό, καθένας που Μ’ έβλεπε να κάνω θαύματα, Με
ακολουθούσε πιστά, σε τέτοιο σημείο που χιλιάδες Με περιτριγύριζαν για να Με δουν να
θεραπεύω τους αρρώστους. Έκανα τόσα πολλά σημεία και τέρατα, ωστόσο οι άνθρωποι Με
αντιμετώπιζαν ως έναν επιδέξιο γιατρό. Κήρυξα επίσης πολλούς διδακτικούς λόγους στους
ανθρώπους εκείνη την εποχή, ωστόσο Με αντιμετώπιζαν απλώς ως ένα δάσκαλο ανώτερο από
τους μαθητές του! Ακόμη και σήμερα, που οι άνθρωποι έχουν δει την ιστορική καταγραφή
του έργου Μου, η ερμηνεία τους συνεχίζει να είναι ότι Εγώ είμαι ένας καλός γιατρός που
θεραπεύει τους αρρώστους και ένας δάσκαλος για τους αδαείς. Και αποφάσισαν ότι είμαι ο
ελεήμων Κύριος Ιησούς Χριστός. Όσοι ερμηνεύουν τις Γραφές, ίσως έχουν ξεπεράσει τις
θεραπευτικές Μου ικανότητες ή μπορεί ακόμη να είναι μαθητές που τώρα έχουν ξεπεράσει το
δάσκαλό τους. Ωστόσο, αυτοί οι τόσο διάσημοι άνθρωποι, τα ονόματα των οποίων είναι
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γνωστά παγκοσμίως, έχουν τόσο χαμηλή εκτίμηση για Εμένα, που Με θεωρούν έναν απλό
γιατρό! Τα έργα Μου είναι περισσότερα σε αριθμό από τους κόκκους της άμμου στις παραλίες
και η σοφία Μου ξεπερνά αυτήν όλων των γιων του Σολομώντα. Ωστόσο, οι άνθρωποι Με
θεωρούν απλώς έναν ασήμαντο γιατρό και έναν άγνωστο δάσκαλο των ανθρώπων! Τόσο
πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο και μόνο για να τους θεραπεύσω. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’
Εμένα μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις Μου και να βγάλω τα ακάθαρτα
πνεύματα από το σώμα τους και τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα απλώς και μόνο για να
λάβουν ειρήνη και χαρά από Εμένα. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για να απαιτήσουν
από Εμένα μεγαλύτερο υλικό πλούτο. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο και μόνο για να
περάσουν τη ζωή αυτή με ειρήνη και να είναι σώοι και αβλαβείς στον κόσμο που έρχεται.
Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για να αποφύγουν τα δεινά της κόλασης και να λάβουν
τις ευλογίες του ουρανού. Τόσο πολλοί πιστεύουν σ’ Εμένα μόνο για προσωρινή άνεση, αλλά
δεν αποζητούν να κερδίσουν τίποτα από τον κόσμο που έρχεται. Όταν έστρεψα το μένος Μου
στον άνθρωπο και απομάκρυνα όλη τη χαρά και την ειρήνη που είχε κάποτε, ο άνθρωπος
άρχισε να αμφιβάλει. Όταν έδωσα στον άνθρωπο τα δεινά της κόλασης και πήρα πίσω τις
ευλογίες του ουρανού, η ντροπή του ανθρώπου μετατράπηκε σε θυμό. Όταν ο άνθρωπος Μού
ζήτησε να τον θεραπεύσω, αλλά Εγώ δεν του έδωσα σημασία και, επιπλέον, τον
αποστράφηκα, ο άνθρωπος αναχώρησε από Εμένα για να αναζητήσει, αντ' αυτού, την οδό της
κακής ιατρικής και της μαγείας. Όταν πήρα όλα όσα ο άνθρωπος είχε απαιτήσει από Εμένα,
τότε ο άνθρωπος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. Γι’ αυτό λέω ότι ο άνθρωπος πιστεύει σ’ Εμένα,
γιατί δίνω μεγάλη χάρη και γιατί έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Οι Ιουδαίοι πίστευαν σ’ Εμένα
για τη χάρη Μου, και Με ακολουθούσαν όπου κι αν πήγαινα. Οι αδαείς αυτοί άνθρωποι με
την περιορισμένη γνώση και εμπειρία ήθελαν μόνο να δουν τα σημεία και τα τέρατα που
έκανα. Με θεωρούσαν τον αρχηγό του οίκου των Ιουδαίων που μπορούσε να
πραγματοποιήσει τα πιο αξιοσημείωτα θαύματα. Γι’ αυτό, όταν εξόρκιζα δαίμονες απ’ τους
ανθρώπους, μιλούσαν μεταξύ τους με μεγάλη σύγχυση, λέγοντας ότι είμαι ο Ηλίας, ότι είμαι ο
Μωυσής, ότι είμαι ο αρχαιότερος όλων των προφητών, ότι είμαι ο καλύτερος απ’ όλους τους
γιατρούς. Πέρα από Εμένα που δήλωνα ότι είμαι η ζωή, η οδός και η αλήθεια, κανείς δεν
μπορούσε να γνωρίζει το είναι Μου ή την ταυτότητά Μου. Εκτός από Εμένα που έλεγα ότι ο
ουρανός είναι το μέρος όπου ζει ο Πατέρας Μου, κανείς δεν γνώριζε ότι είμαι ο Υιός του Θεού,
και ο Θεός Αυτοπροσώπως. Εκτός από Εμένα που έλεγα ότι θα φέρω τη λύτρωση σε όλη την
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ανθρωπότητα και θα προσφέρω λύτρα γι’ αυτήν, κανείς δεν ήξερε ότι είμαι ο Λυτρωτής της
ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι Με γνώριζαν μόνο ως έναν φιλεύσπλαχνο και συμπονετικό
άνθρωπο. Και εκτός από Εμένα που μπορούσα να εξηγήσω τα πάντα για Εμένα, κανείς δεν
Με γνώριζε, και κανείς δεν πίστευε ότι είμαι ο Υιός του ζώντος Θεού. Ο άνθρωπος έχει μόνο
τέτοια πίστη σ’ Εμένα και Με κοροϊδεύει με τον τρόπο αυτό. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να
καταθέσει μαρτυρία για Εμένα όταν έχει τέτοια άποψη για Εμένα;
Ο άνθρωπος έχει πίστη σ’ Εμένα, αλλά δεν μπορεί να γίνει μάρτυράς Μου, και πριν κάνω
τον εαυτό μου γνωστό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει μαρτυρία για Εμένα. Ο άνθρωπος
βλέπει μόνο ότι είμαι πάνω απ’ όλα τα πλάσματα και όλους τους άγιους ανθρώπους, και
βλέπει ότι το έργο που κάνω δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό, από τους
Ιουδαίους έως τους ανθρώπους της σημερινής εποχής, όποιος έχει δει τις ένδοξες πράξεις
Μου, έχει απλώς περιέργεια για Εμένα. Ωστόσο, κανενός πλάσματος τα χείλη δεν μπορούν να
γίνουν μάρτυράς Μου. Μόνο ο Πατέρας Μου υπήρξε μάρτυράς Μου. Εκείνος χάραξε τον
δρόμο για Εμένα ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα. Διαφορετικά, όσα έργα κι αν έκανα, ο
άνθρωπος δεν θα γνώριζε ποτέ ότι είμαι ο Κύριος της δημιουργίας, γιατί ο άνθρωπος ξέρει
μόνο να παίρνει και δεν έχει πίστη σ’ Εμένα λόγω του έργου Μου. Ο άνθρωπος Με γνωρίζει
μόνο γιατί είμαι αθώος και με κανέναν τρόπο αμαρτωλός, διότι μπορώ να εξηγήσω πολλά
μυστήρια, γιατί είμαι πάνω από τα πλήθη ή γιατί ο άνθρωπος έχει ωφεληθεί πολύ από Εμένα.
Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι είμαι ο Κύριος της δημιουργίας. Γι’ αυτό λέω ότι
ο άνθρωπος δεν γνωρίζει γιατί έχει πίστη σ’ Εμένα. Δεν γνωρίζει τον σκοπό ή τη σημασία του
να έχει πίστη σ’ Εμένα. Η πραγματικότητα του ανθρώπου είναι τόσο ανεπαρκής, σε βαθμό
που να είναι σχεδόν ανάξιος να γίνει μάρτυρας Μου. Έχετε ελάχιστη αληθινή πίστη και έχετε
κερδίσει ελάχιστα, οπότε έχετε μηδαμινή μαρτυρία. Επιπλέον, κατανοείτε ελάχιστα και είστε
τόσο ανεπαρκείς, που είστε σχεδόν ακατάλληλοι να γίνετε μάρτυρες των πράξεών Μου. Η
αποφασιστικότητά σας είναι πράγματι αξιοσημείωτη, αλλά είστε σίγουροι ότι θα μπορείτε να
επιμαρτυρήσετε επιτυχώς για την ουσία του Θεού; Όλα όσα έχετε δει και βιώσει ξεπερνούν
όλα εκείνα των αγίων και των προφητών του παρελθόντος, αλλά μπορείτε να δώσετε
καλύτερη μαρτυρία από τα λόγια εκείνων των αγίων και προφητών του παρελθόντος; Αυτά
που απονέμω τώρα σ’ εσάς ξεπερνούν τον Μωυσή και είναι πιο σημαντικά από τον Δαβίδ,
οπότε ομοίως ζητώ η μαρτυρία σας να ξεπερνά εκείνη του Μωυσή και τα λόγια σας να είναι
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πιο σημαντικά από αυτά του Δαβίδ. Σας δίνω το εκατονταπλάσιο και ομοίως ζητώ να Μου το
ανταποδώσετε ισάξια. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Ένας που προσφέρει τη ζωή στην
ανθρωπότητα, κι είστε εσείς εκείνοι που λαμβάνετε ζωή από Εμένα και πρέπει να γίνετε
μάρτυρές Μου. Αυτό είναι το καθήκον που σας αναθέτω και που θα πρέπει να εκτελέσετε για
Εμένα. Έχω απονείμει όλη τη δόξα Μου σ’ εσάς και σας έστειλα τη ζωή που ο εκλεκτός λαός,
οι Ισραηλίτες, δεν έλαβε ποτέ. Δικαιωματικά, οφείλετε να γίνετε μάρτυρές Μου, να
αφιερώσετε τα νιάτα σας σ’ Εμένα και να παραδώσετε τη ζωή σας. Σε όποιον δίνω τη δόξα
Μου, πρέπει να γίνει μάρτυράς Μου και να δίνει τη ζωή του για Εμένα. Αυτό είναι εδώ και
καιρό προκαθορισμένο. Είναι προς όφελός σας που σάς απονέμω τη δόξα Μου, και καθήκον
σας είναι να επιμαρτυρείτε για τη δόξα Μου. Αν πιστεύετε σ’ Εμένα μόνο για να λάβετε
οφέλη, τότε το έργο Μου δεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία, κι εσείς δεν θα εκπληρώνετε το
καθήκον σας. Οι Ισραηλίτες είδαν μόνο το έλεος, την αγάπη και το μεγαλείο Μου, και οι
Ιουδαίοι έγιναν μάρτυρες μόνο της υπομονής και της λύτρωσής Μου. Είδαν πάρα πολύ μικρό
μέρος του έργου του Πνεύματός Μου, σε σημείο που κατανόησαν μόνο το ένα δεκάκις
χιλιοστό από αυτά που έχετε ακούσει και δει εσείς. Όσα έχετε δει ξεπερνούν ακόμη κι όσα
είδαν οι αρχιερείς ανάμεσά τους. Σήμερα, η αλήθεια που κατανοείτε ξεπερνά τη δική τους.
Όσα έχετε δει σήμερα ξεπερνούν όσα έβλεπαν κατά την Εποχή του Νόμου, όπως επίσης και
κατά την Εποχή της Χάριτος, και όσα έχετε βιώσει ξεπερνούν όσα βίωσαν ο Μωυσής και ο
Ηλίας. Γιατί εκείνο που κατανοούσαν οι Ισραηλίτες ήταν μονάχα ο νόμος του Ιεχωβά, και το
μόνο που είδαν οι Ισραηλίτες ήταν η πλάτη του Ιεχωβά. Όσα καταλάβαιναν οι Ιουδαίοι ήταν
μόνο η λύτρωση του Ιησού, όσα λάμβαναν ήταν μόνο η χάρη που δίνονταν από τον Ιησού, και
όσα έβλεπαν ήταν μόνο η εικόνα του Ιησού μέσα στον οίκο των Ιουδαίων. Αυτό που βλέπετε
σήμερα είναι η δόξα του Ιεχωβά, η λύτρωση του Ιησού και όλα τα έργα Μου έως σήμερα.
Έχετε ακούσει επίσης τα λόγια του Πνεύματός Μου, εκτιμήσατε τη σοφία Μου, γνωρίσατε τα
θαύματά Μου και μάθατε την διάθεσή Μου. Επιπλέον, σας έχω πει όλο το σχέδιο διαχείρισής
Μου. Αυτό που έχετε δει δεν είναι μόνο ένας στοργικός και ελεήμων Θεός, αλλά ένας Θεός
γεμάτος δικαιοσύνη. Έχετε δει τα θαυμαστά έργα Μου και γνωρίζετε ότι είμαι γεμάτος με
σφοδρό θυμό και μεγαλοπρέπεια. Επιπλέον, γνωρίζετε ότι κάποτε έστρεψα το τρομερό μένος
Μου στον οίκο του Ισραήλ και σήμερα στρέφεται σ’ εσάς. Έχετε κατανοήσει περισσότερα
από τα μυστήριά Μου στον ουρανό, απ’ ό,τι ο Ησαΐας και ο Ιωάννης. Γνωρίζετε καλύτερα απ’
όλους τους αγίους των προηγούμενων γενεών το κάλλος Μου και το πόσο αξιοσέβαστος είμαι.
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Αυτό που έχετε λάβει δεν είναι μόνο η αλήθεια, η οδός και η ζωή Μου, αλλά το όραμα και η
αποκάλυψη, που είναι μεγαλύτερα από του Ιωάννη. Έχετε κατανοήσει πολλά περισσότερα
μυστήρια και έχετε δει την πραγματική έκφρασή Μου. Δεχτήκατε περισσότερη από την κρίση
Μου και γνωρίσατε περισσότερα για τη δίκαιη διάθεσή Μου. Έτσι, παρόλο που γεννηθήκατε
στις έσχατες ημέρες, έχετε κατανόηση όλων των προηγούμενων και του παρελθόντος. Έχετε
βιώσει επίσης όσα συμβαίνουν σήμερα και όλα έχουν γίνει από το χέρι Μου. Αυτό που σας
ζητώ δεν είναι παράλογο, διότι σας έχω δώσει πολλά και έχετε δει πολλά από Εμένα. Γι’ αυτό,
σας ζητώ να γίνετε για Μένα μάρτυρες στους αγίους όλων των εποχών· και αυτή είναι η
μοναδική επιθυμία της καρδιάς Μου.
Ο Πατέρας Μου ήταν Εκείνος που έγινε μάρτυράς Μου, αλλά επιθυμώ να λάβω
μεγαλύτερη δόξα, όπως και λόγια μαρτυρίας από τα χείλη των δημιουργημάτων, επομένως
δίνω όλο Μου το είναι σ' εσάς, ώστε να μπορέσετε να εκπληρώσετε το καθήκον σας,
τερματίζοντας το έργο Μου ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα πρέπει να καταλαβαίνετε γιατί
πιστεύετε σ' Εμένα· εάν θέλετε να είστε μόνο οι μαθητευόμενοι ή οι ασθενείς Μου, ή να γίνετε
ένας από τους αγίους Μου στον ουρανό, τότε το γεγονός ότι Με ακολουθείτε θα είναι
ανούσιο. Το να Με ακολουθείτε με τέτοιο τρόπο είναι απλώς χαμένος κόπος. Το να έχετε
τέτοια πίστη σ’ Εμένα σημαίνει απλώς ότι χάνετε τις μέρες σας και χαραμίζετε τα νιάτα σας.
Και στο τέλος δεν θα λάβετε τίποτα. Δεν είναι όλος αυτός ο κόπος μάταιος; Έχω αποχωρήσει
εδώ και καιρό από τους Ιουδαίους και δεν είμαι πια γιατρός των ανθρώπων ή γιατρικό τους.
Δεν είμαι πια υποζύγιο των ανθρώπων για να Με οδηγούν ή να Με σφάζουν κατά βούληση.
Αντιθέτως, έχω έρθει ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους κρίνω, να τους παιδεύσω και για
να Με γνωρίσουν. Πρέπει να ξέρεις ότι κάποτε επιτελούσα το έργο της λύτρωσης. Κάποτε
ήμουν ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσα να παραμείνω Ιησούς για πάντα, όπως όταν κάποτε
ήμουν ο Ιεχωβάς, αλλά στη συνέχεια έγινα Ιησούς. Είμαι ο Θεός της ανθρωπότητας, ο Κύριος
της δημιουργίας, αλλά δεν μπορώ να παραμείνω για πάντα Ιησούς ή να παραμείνω για πάντα
Ιεχωβάς. Υπήρξα κάτι που η ανθρωπότητα θεωρούσε γιατρό, αλλά δεν μπορεί να ειπωθεί ότι
ο Θεός είναι απλώς ένας γιατρός για την ανθρωπότητα. Οπότε, αν διατηρείς τις παλιές
απόψεις όσον αφορά την πίστη σου σ’ Εμένα, τότε δεν θα καταφέρεις τίποτα. Όσο κι αν Με
δοξολογείς σήμερα: «Πόσο στοργικός είναι ο Θεός με τον άνθρωπο. Με θεραπεύει και μου
δίνει ευλογία, ειρήνη και χαρά. Πόσο καλός είναι ο Θεός με τον άνθρωπο. Αν έχουμε απλώς
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πίστη σ’ Αυτόν, τότε δεν θα χρειάζεται να ανησυχούμε για χρήματα και πλούτη…», και πάλι
δεν μπορώ να διακόψω το αρχικό Μου σχέδιο. Αν Με πιστεύεις σήμερα, θα λάβεις μόνο τη
δόξα Μου και θα είσαι άξιος να γίνεις μάρτυράς Μου, κι όλα τα υπόλοιπα θα είναι
δευτερεύοντα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις ξεκάθαρα.
Τώρα, γνωρίζεις πραγματικά γιατί έχεις πίστη σ’ Εμένα; Γνωρίζεις πραγματικά τον σκοπό
και τη σημασία του έργου Μου; Γνωρίζεις πραγματικά το καθήκον σου; Γνωρίζεις
πραγματικά τη μαρτυρία Μου; Αν απλώς πιστεύεις σ’ Εμένα, αλλά ούτε η δόξα Μου ούτε η
μαρτυρία Μου μπορούν να φανούν σ’ εσένα, τότε σε έχω απορρίψει εδώ και καιρό. Όσο για
εκείνους που τα ξέρουν όλα, αποτελούν, αν μη τι άλλο, αγκάθια στα μάτια Μου και στον οίκο
Μου, είναι απλώς πέτρες όπου σκοντάφτει κανείς. Είναι ζιζάνια, χωρίς την παραμικρή
λειτουργία και χωρίς καθόλου βαρύτητα, τους οποίους πρέπει να ξεχωρίσω από το έργο Μου.
Τους αποστρέφομαι εδώ και καιρό. Όσο για εκείνους που δεν έχουν μαρτυρία, ο θυμός Μου
πέφτει αιωνίως επάνω τους και η ράβδος Μου δεν τους αφήνει ποτέ. Τους έχω παραδώσει
εδώ και καιρό στα χέρια του κακού και δεν έχουν καμία από τις ευλογίες Μου. Την ημέρα
εκείνη, η τιμωρία τους θα είναι μακράν πιο βαριά από εκείνη των ανόητων γυναικών. Τώρα
επιτελώ μόνο το έργο που έχω καθήκον να επιτελέσω. Θα δέσω όλο το σιτάρι σε δεμάτια, μαζί
μ’ εκείνα τα ζιζάνια. Αυτό είναι το έργο Μου σήμερα. Τα ζιζάνια αυτά θα τα ξεχωρίσω την
ημέρα της διαλογής, τότε οι σπόροι από το σιτάρι θα μαζευτούν στην αποθήκη και τα
ξεδιαλεγμένα ζιζάνια θα ριχτούν στη φωτιά για να γίνουν σκόνη. Το έργο Μου τώρα είναι
μονάχα να δέσω όλους τους ανθρώπους σε δεμάτια, δηλαδή να τους κατακτήσω
ολοκληρωτικά. Στη συνέχεια, θα αρχίσω να ξεδιαλέγω για να αποκαλύψω το τέλος των
ανθρώπων. Οπότε, θα πρέπει να γνωρίζεις πώς να Με ικανοποιήσεις τώρα και πώς να βάλεις
στον σωστό δρόμο την πίστη σου σ’ Εμένα. Εκείνο που ζητώ είναι η αφοσίωση και η υποταγή
σου τώρα, η αγάπη σου και η μαρτυρία σου τώρα. Ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις τώρα τι είναι η
μαρτυρία ή τι είναι η αγάπη, πρέπει να Μου φέρεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και να παραδώσεις
σ’ Εμένα τους μόνους θησαυρούς σου: την αφοσίωση και την υποταγή σου. Πρέπει να ξέρεις
ότι η απόδειξη της νίκης Μου επί του Σατανά έγκειται στην αφοσίωση και την υποταγή του
ανθρώπου, όπως και η απόδειξη της ολοκληρωτικής κατάκτησης του ανθρώπου από Εμένα.
Καθήκον της πίστης σου σ’ Εμένα είναι να γίνεις μάρτυράς Μου, να είσαι πιστός σ’ Εμένα και
σε κανέναν άλλον και να είσαι υπάκουος έως το τέλος. Πριν ξεκινήσω το επόμενο βήμα του
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έργου Μου, πώς θαγίνεις μάρτυράς Μου; Πώς θα είσαι πιστός και υπάκουος σ’ Εμένα;
Αφιερώνεις όλη την αφοσίωσή σου για τη λειτουργία σου ή απλώς θα τα παρατήσεις;
Προτιμάς να υποταχθείς σε όσα έχω σχεδιάσει (είτε είναι θάνατος είτε καταστροφή) ή να
τραπείς σε φυγή στη μέση της διαδρομής για να αποφύγεις το παίδεμά Μου; Σε παιδεύω, για
να γίνεις μάρτυράς Μου, να είσαι πιστός και υπάκουος σ’ Εμένα. Επίσης, το τωρινό παίδεμα
είναι για να ξεδιπλωθεί το επόμενο βήμα του έργου Μου και να μπορέσει να προχωρήσει το
έργο Μου χωρίς εμπόδια. Επομένως, σε παροτρύνω να είσαι σοφός και να μην βλέπεις τη ζωή
σου ή τη σημασία της ύπαρξής σου ως κάτι ευτελές. Μπορείς να γνωρίζεις επακριβώς ποιο θα
είναι το έργο Μου; Γνωρίζεις πώς θα εργαστώ τις ημέρες που έρχονται και πώς το έργο Μου
θα ξεδιπλωθεί; Θα πρέπει να γνωρίζεις τη σημασία των βιωμάτων σου από το έργο Μου και,
επιπλέον, τη σημασία της πίστης σου σ’ Εμένα. Έχω κάνει τόσα πολλά. Πώς μπορώ να τα
παρατήσω στη μέση όπως φαντάζεσαι; Έχω κάνει τόσο εκτενές έργο. Πώς θα μπορούσα να
το καταστρέψω; Πράγματι, έχω έρθει για να δώσω ένα τέλος σ’ αυτήν την εποχή. Αυτό είναι
αλήθεια, αλλά πρέπει ακόμα να ξέρεις ότι θα ξεκινήσω μια νέα εποχή, θα ξεκινήσω νέο έργο
και, πάνω απ’ όλα, θα διαδώσω το ευαγγέλιο της βασιλείας. Οπότε, πρέπει να γνωρίζεις ότι το
τωρινό έργο είναι μόνο για να ξεκινήσει μία νέα εποχή και για να θέσει τα θεμέλια για τη
διάδοση του ευαγγελίου στο προσεχές διάστημα και τη λήξη της εποχής στο μέλλον. Το έργο
Μου δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις, ούτε τόσο ευτελές ή ασήμαντο όσο πιστεύεις. Γι’ αυτό,
και πάλι πρέπει να σου πω: Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου για το έργο Μου και, επιπλέον,
οφείλεις να αφιερώσεις τον εαυτό σου στη δόξα Μου. Επίσης, το να γίνεις μάρτυράς Μου
είναι κάτι που το περιμένω από καιρό και, ακόμη περισσότερο, επιθυμώ να διαδώσεις το
ευαγγέλιό Μου. Οφείλεις να καταλάβεις αυτό που βρίσκεται στην καρδιά Μου.

Όταν τα φύλλα που πέφτουν επιστρέψουν στις ρίζες τους, θα
μετανιώσεις για όλο το κακό που έχεις κάνει
Έχετε όλοι δει ιδίοις όμμασι το έργο που Εγώ έχω κάνει ανάμεσά σας, έχετε ακούσει οι
ίδιοι τα λόγια που έχω πει, και όλοι γνωρίζετε τη στάση Μου απέναντί σας, οπότε θα πρέπει
να γνωρίζετε γιατί πράττω αυτό το έργο μέσα σας. Θα σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν
είστε τίποτα άλλο παρά εργαλεία για το έργο Μου της κατάκτησης κατά τις έσχατες ημέρες,
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το μέσο για να επεκτείνω το έργο Μου στα έθνη των Εθνικών. Μιλώ μέσω της αδικίας, της
ακαθαρσίας, της αντίστασης και της παρακοής σας προκειμένου να επεκτείνω καλύτερα το
έργο Μου και να διαδώσω το όνομά Μου στα έθνη των Εθνικών, δηλαδή να το διαδώσω σε
οποιοδήποτε έθνος πέρα από το Ισραήλ. Αυτό γίνεται ώστε το όνομά Μου, οι πράξεις Μου και
η φωνή Μου να μπορέσουν να διαδοθούν σε όλα τα έθνη των Εθνικών, οπότε όλα αυτά τα
έθνη που δεν ανήκουν στο Ισραήλ να κατακτηθούν από Εμένα και να Με προσκυνήσουν,
συνιστώντας τα ιερά εδάφη Μου πέρα από τα εδάφη του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Η
επέκταση του έργου Μου είναι στην ουσία η επέκταση του έργου Μου της κατάκτησης και η
επέκταση της ιερής γης Μου· είναι η επέκταση της εδραίωσής Μου στη γη. Θα πρέπει να
καταλάβετε ότι είστε απλώς τα δημιουργημένα όντα μεταξύ των εθνών των Εθνικών τα οποία
κατακτώ. Στην αρχή, δεν είχατε κανένα κύρος ούτε χρηστική αξία και ήσαστε παντελώς
άχρηστοι. Μόνο και μόνο επειδή Εγώ ανύψωσα τα σκουλήκια από τον σωρό της κοπριάς για
να γίνουν δείγματα του ότι κατέκτησα όλη τη γη, για να γίνουν τα μόνα «υλικά αναφοράς»
του ότι κατέκτησα όλη τη γη, είστε πολύ τυχεροί που έρχεστε σε επαφή μαζί Μου και
συναθροίζεστε τώρα μαζί Μου. Λόγω του χαμηλού κύρους σας σας επέλεξα να γίνετε τα
δείγματα και τα πρότυπα για το έργο Μου της κατάκτησης. Μόνο για αυτόν τον λόγο
εργάζομαι και μιλώ ανάμεσά σας, και ζω και παραμένω μαζί σας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι
μόνο λόγω της διαχείρισής Μου και λόγω της ακραίας αποστροφής Μου για τα σκουλήκια
στον σωρό της κοπριάς μιλώ ανάμεσά σας —η αποστροφή Μου έχει φτάσει σε σημείο που
εξοργίζομαι. Το έργο Μου ανάμεσά σας δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με το έργο του
Ιεχωβά στο Ισραήλ και, κυρίως, δεν είναι το ίδιο με το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς στην
Ιουδαία. Με μεγάλη ανοχή μιλώ και εργάζομαι, και με θυμό, όπως επίσης και με κρίση
κατακτώ αυτούς τους έκφυλους. Δεν έχει καμία σχέση με την καθοδήγηση του λαού Του στο
Ισραήλ από τον Ιεχωβά. Το έργο Του στο Ισραήλ ήταν η παροχή τροφής και ζώντος ύδατος,
ενώ Εκείνος ήταν γεμάτος συμπόνια και αγάπη για τον λαό Του κατά την παροχή Του προς
αυτούς. Το σημερινό έργο γίνεται σε ένα καταραμένο έθνος ενός μη εκλεκτού λαού. Δεν
υπάρχει άφθονο φαγητό, ούτε η θρέψη του ζώντος ύδατος που σβήνει τη δίψα, πόσω δε
μάλλον, υπάρχει παροχή άφθονων υλικών αγαθών· υπάρχει μόνο παροχή άφθονης κρίσης,
κατάρας και παίδευσης. Αυτά τα σκουλήκια που ζουν στον σωρό της κοπριάς είναι παντελώς
ανάξια να κερδίσουν τα απέραντα κοπάδια των βοοειδών και των προβάτων, τον μεγάλο
πλούτο και τα πιο όμορφα παιδιά στη γη, όπως αυτά που παρείχα στο Ισραήλ. Το σύγχρονο
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Ισραήλ προσφέρει στον βωμό τα βοοειδή και τα πρόβατα, τα χρυσά και τα ασημένια
αντικείμενα με τα οποία θρέφω τον λαό του, υπερβαίνοντας τη δεκάτη που απαιτούσε ο
Ιεχωβά σύμφωνα με τον νόμο, επομένως τους έχω δώσει ακόμα περισσότερα —πάνω από
εκατό φορές περισσότερα από αυτά που θα κέρδιζε το Ισραήλ βάσει του νόμου. Αυτά με τα
οποία θρέφω το Ισραήλ ξεπερνούν όλα όσα απέκτησε ο Αβραάμ και όλα όσα απέκτησε ο
Ισαάκ. Θα κάνω την οικογένεια του Ισραήλ καρπερή και πολυπληθή, και θα κάνω τον λαό
Μου στο Ισραήλ να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Αυτοί που ευλογώ και φροντίζω
εξακολουθούν να είναι ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ, δηλαδή οι άνθρωποι που αφιερώνουν τα
πάντα σ’ Εμένα και έχουν κερδίσει τα πάντα από Μένα. Θυσιάζουν τα νεογέννητα
μοσχαράκια και αρνάκια τους στον ιερό βωμό Μου και προσφέρουν ό,τι έχουν ενώπιόν Μου,
φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να θυσιάζουν τους νεογέννητους πρωτότοκους υιούς τους εν
αναμονή της επιστροφής Μου, επειδή Με έχουν πάντα στο μυαλό τους. Κι εσείς τι κάνετε;
Προκαλείτε τον θυμό Μου, έχετε απαιτήσεις από Εμένα, κλέβετε τις θυσίες εκείνων που
προσφέρουν πράγματα σ’ Εμένα και δεν γνωρίζετε ότι Με προσβάλλετε· συνεπώς, το μόνο
που κερδίζετε είναι θρήνος και τιμωρία στο σκοτάδι. Έχετε προκαλέσει τον θυμό Μου πολλές
φορές και έχω ρίξει βροχή τις καυτές φλόγες Μου, σε σημείο που πολλοί βρήκαν τραγικό
τέλος και ευτυχισμένα σπιτικά έγιναν έρημοι τάφοι. Το μόνο που έχω γι’ αυτά τα σκουλήκια
είναι ατέλειωτος θυμός, και δεν έχω καμία πρόθεση να τα ευλογήσω. Μόνο για χάρη του
έργου Μου έχω κάνει μια εξαίρεση και σας έχω εξυψώσει, και έχω υποστεί μεγάλη ταπείνωση
και εργαστεί ανάμεσά σας. Αν δεν ήταν για το θέλημα του Πατέρα Μου, πώς θα μπορούσα να
ζήσω στον ίδιο οίκο με τα σκουλήκια να κυλιούνται μέσα στην κοπριά; Νιώθω ακραία
αποστροφή για όλες τις ενέργειες και τα λόγια σας και, τέλος πάντων, επειδή έχω κάποιο
«ενδιαφέρον» για τη βρομιά και την παρακοή σας, αυτό έχει αποτελέσει μια μεγάλη συλλογή
των λόγων Μου. Ειδάλλως, δεν θα έμενα σε καμία περίπτωση ανάμεσά σας για τόσο πολύ.
Συνεπώς, θα πρέπει να ξέρετε ότι η στάση Μου απέναντί σας είναι απλά στάση συμπόνιας και
οίκτου· δεν έχω ούτε μία σταγόνα αγάπης για εσάς. Το μόνο που έχω για εσάς είναι ανοχή,
γιατί το κάνω μόνο και μόνο για χάρη του έργου Μου. Και έχετε δει τις πράξεις Μου, μόνο και
μόνο γιατί έχω επιλέξει τη βρομιά και την παρακοή ως «πρώτες ύλες»· ειδάλλως, δεν θα
αποκάλυπτα σε καμία περίπτωση τις πράξεις Μου σ’ αυτά τα σκουλήκια. Το έργο Μου μέσα
σας χαρακτηρίζεται μόνο από δισταγμό, δεν έχει καμία σχέση με την προθυμία και τη
βούληση που εφάρμοσα στο έργο Μου στο Ισραήλ. Κουβαλώ τον θυμό Μου ενώ αναγκάζομαι
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να μιλώ ανάμεσά σας. Αν δεν ήταν για χάρη του σπουδαιότερου έργου Μου, πώς θα
μπορούσα να ανεχτώ το συνεχές θέαμα αυτών των σκουληκιών; Αν δεν ήταν για χάρη του
ονόματός Μου, θα είχα αναληφθεί εδώ και καιρό στα υψηλότερα ύψη και θα είχα
αποτεφρώσει ολοκληρωτικά αυτά τα σκουλήκια μαζί με τον σωρό της κοπριάς τους! Αν δεν
ήταν για χάρη της δόξας Μου, πώς θα μπορούσα να επιτρέψω σε αυτούς τους μοχθηρούς
δαίμονες να Μου αντιστέκονται ανοικτά κουνώντας πάνω-κάτω τα κεφάλια τους μπροστά
στα μάτια Μου; Αν δεν επρόκειτο για την ομαλή εκτέλεση του έργου Μου χωρίς το παραμικρό
εμπόδιο, πώς θα μπορούσα να επιτρέψω σε αυτούς τους ανθρώπους που μοιάζουν με
σκουλήκια να Με κακομεταχειρίζονται ασύστολα; Αν εκατό άνθρωποι σε ένα χωριό του
Ισραήλ ξεσηκώνονταν για να Μου αντισταθούν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν έκαναν
θυσίες για Εμένα, θα τους εξαφάνιζα και πάλι ρίχνοντάς τους μέσα στις ρωγμές του εδάφους,
έτσι ώστε να εμποδίσω τους ανθρώπους στις άλλες πόλεις να επαναστατήσουν ξανά. Είμαι
φωτιά που κατακαίει τα πάντα και δεν ανέχομαι την προσβολή. Λόγω του ότι όλοι οι
άνθρωποι δημιουργήθηκαν από Εμένα, ό,τι και αν λέω και κάνω, εκείνοι πρέπει να υπακούν
και δεν επιτρέπεται να επαναστατούν. Οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται
στο έργο Μου, πόσω δε μάλλον, έχουν τα προσόντα να αναλύουν τι είναι σωστό και τι λάθος
στο έργο και στα λόγια Μου. Είμαι ο Κύριος της δημιουργίας και τα δημιουργήματα θα πρέπει
να επιτυγχάνουν όλα όσα απαιτώ με σεβασμό στην καρδιά τους για Μένα· δεν θα πρέπει να
προσπαθούν να Με μεταπείσουν και, κυρίως, δεν θα πρέπει να αντιστέκονται. Χρησιμοποιώ
την εξουσία Μου για να διοικήσω τον λαό Μου και όλοι όσοι αποτελούν μέρος της
δημιουργίας Μου θα πρέπει να υποτάσσονται στην εξουσία Μου. Παρόλο που σήμερα είστε
τολμηροί και θρασείς ενώπιόν Μου, παρόλο που παρακούτε τα λόγια τα οποία σας διδάσκω
και δεν φοβάστε, Εγώ απλώς απαντώ στην παρακοή σας με ανοχή· δεν θα χάσω την
ψυχραιμία Μου ώστε αυτό να έχει αντίκτυπο στο έργο Μου, επειδή κάτι μικροσκοπικά,
ασήμαντα σκουλήκια ανακάτεψαν το χώμα στον σωρό της κοπριάς. Ανέχομαι τη συνεχή
ύπαρξη όλων όσα αποστρέφομαι και όλων των πραγμάτων που απεχθάνομαι για χάρη του
θελήματος του Πατέρα Μου, και θα το κάνω μέχρι οι ομιλίες Μου να ολοκληρωθούν, μέχρι
την τελευταία πνοή Μου. Μην ανησυχείς! Δεν γίνεται να βυθιστώ στο ίδιο επίπεδο με ένα
ανώνυμο σκουλήκι και δεν θα συγκρίνω τον βαθμό των δεξιοτήτων Μου μαζί σου. Σε
αποστρέφομαι, αλλά μπορώ να υπομείνω. Με παρακούς, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από
την ημέρα που θα σε παιδέψω, την οποία Μου υποσχέθηκε ο Πατέρας Μου. Μπορεί ένα
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σκουλήκι που αποτελεί δημιούργημα να συγκριθεί με τον Κύριο της δημιουργίας; Το
φθινόπωρο, τα φύλλα που πέφτουν επιστρέφουν στις ρίζες τους· εσύ θα επιστρέψεις στον
οίκο του «πατέρα» σου και Εγώ θα επιστρέψω στο πλευρό του Πατέρα Μου. Θα Με
συνοδεύει η τρυφερή στοργή Του κι εσένα θα σε ακολουθεί το ποδοπάτημα του πατέρα σου.
Εγώ θα έχω τη δόξα του Πατέρα Μου κι εσύ θα έχεις την ντροπή του δικού σου πατέρα. Εγώ
θα χρησιμοποιήσω την παίδευση που έχω συγκρατήσει εδώ και πολύ καιρό για να σε
συνοδέψει, ενώ εσύ θα συναντήσεις την παίδευσή Μου με τη σάπια σάρκα σου που
διαφθείρεται εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Εγώ θα έχω ολοκληρώσει το έργο Μου του
λόγου μέσα σου, το οποίο συνοδεύεται από ανοχή, ενώ εσύ θα αρχίσεις να εκπληρώνεις τον
ρόλο του να υποστείς την καταστροφή από τα λόγια Μου. Θα είμαι πανευτυχής και θα
εργαστώ στο Ισραήλ· εσύ θα θρηνείς και θα τρίζεις τα δόντια σου, και θα υπάρχεις και θα
πεθαίνεις στη λάσπη. Εγώ θα επανακτήσω την αρχική μορφή Μου και δεν θα παραμείνω
άλλο στη βρομιά μαζί σου, ενώ εσύ θα επανακτήσεις την αρχική σου ασχήμια και θα
συνεχίσεις να τρυπώνεις στον σωρό με την κοπριά. Όταν το έργο και τα λόγια Μου φτάσουν
στο τέρμα, θα είναι ημέρα χαράς για Μένα. Όταν η αντίσταση και η παρακοή σου φτάσουν
στο τέρμα, θα είναι ημέρα θρήνου για σένα. Δεν θα συμπάσχω μ’ εσένα και δεν θα Με
ξαναδείς ποτέ. Δεν θα κάνω πλέον διάλογο μαζί σου και εσύ δεν θα Με ξανασυναντήσεις ποτέ
πια. Θα μισώ την παρακοή σου και εσύ θα νοσταλγείς το κάλλος Μου. Εγώ θα σε πατάξω κι
εσύ θα μαραζώνεις για Μένα. Εγώ θα σε αποχωριστώ με χαρά, ενώ εσύ θα αποκτήσεις
επίγνωση του χρέους σου απέναντί Μου. Δεν θα σε ξαναδώ ποτέ, μα εσύ πάντοτε θα ελπίζεις
να έρθω. Θα σε μισώ, επειδή τώρα Μου αντιστέκεσαι, και εσύ θα Με νοσταλγείς, επειδή τώρα
σε παιδεύω. Δεν θα θέλω να ζω δίπλα σου, μα εσύ θα το λαχταράς πικρά και θα θρηνείς
αιωνίως, διότι θα μετανιώσεις για όλα όσα Μου έχεις κάνει. Θα νιώθεις τύψεις για την
παρακοή και την αντίστασή σου, θα ξαπλώνεις, μάλιστα, με το πρόσωπο στο χώμα
μετανιωμένος και θα προσπέφτεις ενώπιόν Μου και θα ορκίζεσαι ότι δεν θα Με παρακούσεις
ξανά. Εντούτοις, στην καρδιά σου μόνο θα Με αγαπάς, μα ποτέ δεν θα μπορέσεις να ακούσεις
τη φωνή Μου. Θα σε κάνω να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου.
Τώρα κοιτάζω την αχαλίνωτη σάρκα σου που θα Με καλόπιανε, και σου δίνω μόνο μια
μικρή προειδοποίηση, παρόλο που δεν θα σε «εξυπηρετήσω» με παίδευση. Οφείλεις να ξέρεις
τι ρόλο παίζεις στο έργο Μου και τότε θα είμαι ικανοποιημένος. Όσον αφορά θέματα εκτός
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αυτού, αν Μου αντιστέκεσαι ή ξοδεύεις τα χρήματά Μου ή τρως τις δικές Μου θυσίες, του
Ιεχωβά, ή αν εσείς, τα σκουλήκια, δαγκώνετε ο ένας τον άλλον ή αν, εσείς που μοιάζετε με
σκυλιά, συγκρούεστε ή κακοποιείτε ο ένας τον άλλον —δεν Με νοιάζει τίποτα από αυτά.
Πρέπει μόνο να μάθετε τι είδους πράγματα είστε και τότε θα είμαι ικανοποιημένος. Πέρα από
όλα αυτά, αν θέλετε να τραβήξετε όπλα ο ένας εναντίον του άλλου ή να πολεμήσετε ο ένας
τον άλλον με τα λόγια, κανένα πρόβλημα· δεν έχω καμία επιθυμία να ανακατευτώ σε αυτά τα
πράγματα και δεν εμπλέκομαι ούτε στο ελάχιστο στα ανθρώπινα ζητήματα. Δεν είναι ότι δεν
νοιάζομαι για τις συγκρούσεις μεταξύ σας· απλώς δεν είμαι ένας από εσάς, οπότε δεν
συμμετέχω σε ζητήματα που έχετε μεταξύ σας. Εγώ ο ίδιος δεν είμαι δημιουργημένο ον και
δεν ανήκω σε αυτόν τον κόσμο, οπότε αποστρέφομαι την πολύβουη ζωή των ανθρώπων και
τις μπερδεμένες, απρεπείς σχέσεις μεταξύ τους. Αποστρέφομαι ιδιαιτέρως τα θορυβώδη
πλήθη. Ωστόσο, γνωρίζω πολύ καλά τις ακαθαρσίες στην καρδιά κάθε δημιουργήματος, και
πριν σας δημιουργήσω, ήδη γνώριζα την αδικία που υπήρχε βαθιά στην ανθρώπινη καρδιά
και γνώριζα όλον τον δόλο και την ατιμία μέσα της. Επομένως, αν και δεν υπάρχουν καθόλου
ίχνη όταν οι άνθρωποι κάνουν αδικίες, Εγώ εξακολουθώ να γνωρίζω ότι η αδικία που θρέφει
η καρδιά σας ξεπερνά τον πλούτο όλων όσα δημιούργησα. Ο καθένας σας έχει ανέβει στην
κορυφή του πλήθους· έχετε ανέλθει, ώστε να γίνετε οι πρόγονοι των μαζών. Είστε εντελώς
δεσποτικοί και τρέχετε σε κατάσταση αμόκ ανάμεσα σε όλα τα σκουλήκια ψάχνοντας ένα
ήρεμο μέρος και προσπαθώντας να κατασπαράξετε τα σκουλήκια που είναι μικρότερα από
εσάς. Είστε κακόβουλοι και μοχθηροί μέσα σας, ξεπερνώντας ακόμα κι εκείνα τα φαντάσματα
που έχουν βυθιστεί στον πυθμένα της θάλασσας. Ζείτε στον πάτο της κοπριάς, ενοχλώντας τα
σκουλήκια από πάνω μέχρι κάτω, ώστε να μη βρίσκουν ησυχία, μαλώνετε ο ένας με τον άλλον
για λίγο κι έπειτα ηρεμείτε. Δεν γνωρίζετε τη θέση σας, κι όμως ακόμα πολεμάτε ο ένας τον
άλλον στην κοπριά. Τι θα κερδίσετε από αυτήν την πάλη; Αν όντως Με σεβόσαστε μέσα σας,
πώς θα μπορούσατε να πολεμάτε ο ένας τον άλλον πίσω από την πλάτη Μου; Όσο υψηλό και
αν είναι το κύρος σου, δεν παραμένεις ένα μικρό βρομερό σκουλήκι στην κοπριά; Θα
μπορέσεις ποτέ να βγάλεις φτερά και να γίνεις περιστέρι στον ουρανό; Εσείς, μικρά βρομερά
σκουλήκια, κλέβετε προσφορές από τον δικό Μου βωμό, του Ιεχωβά· κάνοντάς το αυτό,
μπορείτε να σώσετε την κατεστραμμένη, καταρρακωμένη φήμη σας και να γίνετε ο εκλεκτός
λαός του Ισραήλ; Είστε ξεδιάντροποι φουκαράδες! Αυτές τις θυσίες στον βωμό Μου τις
πρόσφεραν οι άνθρωποι για να εκφράσουν όσοι Με σέβονται τα καλοπροαίρετα
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συναισθήματά τους. Προορίζονται για να τεθούν υπό τον έλεγχό Μου και προς χρήση Μου,
άρα πώς είναι δυνατόν να Μου κλέβεις τα μικρά τρυγόνια που Μου έχουν δώσει οι άνθρωποι;
Δεν φοβάσαι ότι θα γίνεις Ιούδας; Δεν φοβάσαι ότι η γη σου μπορεί να γίνει αγρός αίματος;
Ξεδιάντροπε! Νομίζεις ότι τα τρυγόνια τα οποία προσέφεραν οι άνθρωποι είναι για να
ταΐσουν την κοιλιά σου, σκουλήκι; Ό,τι σου έδωσα, σ’ το έδωσα με χαρά και προθυμία· ό,τι
δεν σου έδωσα, είναι στη διάθεσή Μου. Δεν επιτρέπεται να κλέβεις έτσι απλά τις προσφορές
Μου. Εκείνος που εργάζεται είμαι Εγώ, ο Ιεχωβά —ο Κύριος της δημιουργίας— και οι
άνθρωποι προσφέρουν θυσίες για Μένα. Πιστεύεις ότι αυτές αποτελούν αποζημίωση για το
τρέξιμό σου δεξιά κι αριστερά; Στ’ αλήθεια, είσαι ξεδιάντροπος! Για ποιον τρέχεις δεξιά κι
αριστερά; Για τον εαυτό σου δεν το κάνεις; Γιατί κλέβεις τις θυσίες Μου; Γιατί κλέβεις
χρήματα από το δικό Μου πορτοφόλι; Δεν είσαι γιος του Ιούδα του Ισκαριώτη; Τις θυσίες που
προορίζονται για Μένα, τον Ιεχωβά, πρέπει να τις απολαμβάνουν οι ιερείς. Είσαι ιερέας;
Τολμάς αυτάρεσκα να τρως τις θυσίες Μου και τις αποθέτεις μάλιστα και στο τραπέζι· δεν
αξίζεις δεκάρα! Ανάξιε φουκαρά! Το πυρ Μου, το πυρ του Ιεχωβά, θα σε κατακάψει!

Κανείς που αποτελείται από σάρκα δεν μπορεί να ξεφύγει από
την ημέρα της οργής
Σήμερα, σας προειδοποιώ μ’ αυτόν τον τρόπο για χάρη της δικής σας επιβίωσης, για να
προχωρήσει το έργο Μου ομαλά και ώστε το εναρκτήριο έργο Μου σε ολόκληρο το σύμπαν να
διεξαχθεί σωστά και τέλεια, αποκαλύπτοντας τα λόγια Μου, την εξουσία, το μεγαλείο και την
κρίση Μου στους ανθρώπους όλων των χωρών και των εθνών. Το έργο που κάνω ανάμεσά
σας είναι η αρχή του έργου Μου σε ολόκληρο το σύμπαν. Παρόλο που τώρα είναι ήδη οι
έσχατες ημέρες, να ξέρετε ότι «οι έσχατες ημέρες» δεν είναι παρά ένα όνομα για μια εποχή:
Όπως η Εποχή του Νόμου και η Εποχή της Χάριτος, αναφέρεται σε μια εποχή και δηλώνει μια
ολόκληρη εποχή αντί για τα τελευταία λίγα χρόνια ή μήνες. Ωστόσο, οι έσχατες ημέρες είναι
πολύ διαφορετικές από την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή του Νόμου. Το έργο των
εσχάτων ημερών δεν διεξάγεται στο Ισραήλ, αλλά μεταξύ των Εθνικών. Είναι η κατάκτηση
ενώπιον του θρόνου Μου των ανθρώπων όλων των εθνών και φυλών έξω από το Ισραήλ, ώστε
η δόξα Μου σε όλο το σύμπαν να γεμίσει την πλάση και το στερέωμα. Είναι για να μπορώ να
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κερδίσω μεγαλύτερη δόξα, ώστε όλα τα πλάσματα στη γη να μεταδώσουν τη δόξα Μου σε
κάθε έθνος, για πάντα σε όλες τις γενεές, και όλα τα πλάσματα στον ουρανό και στη γη να
μπορούν να δουν όλη τη δόξα που έχω αποκτήσει στη γη. Το έργο που γίνεται κατά τη
διάρκεια των εσχάτων ημερών είναι έργο κατάκτησης. Δεν είναι η καθοδήγηση της ζωής όλων
των ανθρώπων στη γη, αλλά ο επίλογος της αναλλοίωτης ζωής των δεινών του ανθρώπου στη
γη, που διαρκεί χιλιετίες. Κατά συνέπεια, το έργο των εσχάτων ημερών δεν μπορεί να είναι
όπως το έργο των πολλών χιλιάδων ετών στο Ισραήλ, ούτε μπορεί να είναι όπως το έργο των
μερικών μόνο χρόνων στην Ιουδαία, που συνεχίστηκε για δύο χιλιετίες μέχρι τη δεύτερη
ενσάρκωση του Θεού. Οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών συναντούν μόνο την επανεμφάνιση
του Σωτήρα εν σαρκί και λαμβάνουν το προσωπικό έργο και τα λόγια του Θεού. Δεν θα
περάσουν δύο χιλιάδες χρόνια πριν οι έσχατες ημέρες έρθουν στο τέλος. Είναι σύντομες,
όπως η περίοδος που ο Ιησούς διεξήγε το έργο την Εποχή της Χάριτος στην Ιουδαία. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι έσχατες ημέρες είναι ο επίλογος ολόκληρης της εποχής. Αποτελούν την
ολοκλήρωση και το τέλος του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που κρατά έξι χιλιάδες χρόνια,
και ολοκληρώνουν το ταξίδι της ζωής των δεινών της ανθρωπότητας. Δεν μεταφέρουν όλη την
ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή ούτε επιτρέπουν τη ζωή της ανθρωπότητας να συνεχιστεί.
Αυτό δεν θα είχε καμία σημασία για το σχέδιο διαχείρισής Μου ή για την ύπαρξη του
ανθρώπου. Αν οι άνθρωποι συνέχιζαν έτσι, τότε αργά ή γρήγορα θα καταβροχθίζονταν
εντελώς από τον διάβολο και οι ψυχές αυτές που ανήκουν σ’ Εμένα θα καταστρέφονταν
τελικά από τα χέρια του. Το έργο Μου δεν διαρκεί παρά έξι χιλιάδες χρόνια και υποσχέθηκα
ότι ο έλεγχος του κακού επάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα επίσης δεν θα ήταν για
παραπάνω από έξι χιλιάδες χρόνια. Κι έτσι, ο χρόνος τελειώνει. Ούτε θα συνεχίσω, ούτε θα
καθυστερήσω περισσότερο: Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, θα κατατροπώσω τον
Σατανά, θα πάρω πίσω όλη Μου τη δόξα και θα ανακτήσω τις ψυχές που ανήκουν σ’ Εμένα
στη γη, ώστε αυτές οι δύστυχες ψυχές να ξεφύγουν από τη θάλασσα των δεινών κι έτσι, να
ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο Μου στη γη. Από αυτήν την ημέρα και έπειτα, δεν θα
ενσαρκωθώ ποτέ ξανά στη γη και το Πνεύμα Μου που ελέγχει τα πάντα δεν θα εργαστεί στη
γη ποτέ ξανά. Θα κάνω μόνο ένα πράγμα στη γη: Θα ξαναφτιάξω την ανθρωπότητα, μία
ανθρωπότητα που είναι άγια και που είναι η πιστή πόλη Μου στη γη. Αλλά να γνωρίζετε ότι
δεν θα εκμηδενίσω ολόκληρο τον κόσμο ούτε θα εκμηδενίσω ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα
κρατήσω το εναπομείναν ένα τρίτο —το ένα τρίτο που Με αγαπά και έχει κατακτηθεί πλήρως
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από Εμένα, και θα κάνω αυτό το ένα τρίτο να καρποφορήσει και να πολλαπλασιαστεί στη γη
όπως έκαναν οι Ισραηλίτες υπό τον νόμο, τρέφοντάς τους με άφθονα πρόβατα και βοοειδή
και όλα τα πλούτη της γης. Η ανθρωπότητα αυτή θα παραμείνει μαζί Μου για πάντα, ωστόσο
δεν είναι η απαράδεκτα ακάθαρτη ανθρωπότητα του σήμερα, αλλά η ανθρωπότητα που θα
είναι μια ομάδα από όλους όσοι έχω κερδίσει Εγώ. Μία τέτοια ανθρωπότητα δεν θα
καταστραφεί, ενοχληθεί ή πολιορκηθεί από τον Σατανά, και θα είναι η μόνη ανθρωπότητα
που θα υπάρχει επάνω στη γη μετά τη νίκη Μου επί του Σατανά. Είναι η ανθρωπότητα που
έχει κατακτηθεί σήμερα από Εμένα και έχει κερδίσει την υπόσχεσή Μου. Και επομένως, η
ανθρωπότητα που έχει κατακτηθεί κατά τις έσχατες ημέρες, είναι επίσης η ανθρωπότητα που
θα διασωθεί και θα κερδίσει τις αιώνιες ευλογίες Μου. Θα είναι η μοναδική απόδειξη του
θριάμβου Μου κατά του Σατανά και τα μόνα λάφυρά Μου από τη μάχη Μου με τον Σατανά.
Αυτά τα λάφυρα του πολέμου τα έχω σώσει από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και είναι η
μόνη αποκρυστάλλωση και ο καρπός από το σχέδιο διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών.
Προέρχονται από κάθε έθνος και κάθε δόγμα και από κάθε μέρος και χώρα σε όλο το σύμπαν.
Είναι από διαφορετικές φυλές, έχουν διαφορετικές γλώσσες, έθιμα και χρώμα δέρματος και
είναι διασκορπισμένοι σε κάθε έθνος και δόγμα στην υφήλιο, και ακόμη, σε κάθε γωνιά του
κόσμου. Τελικά, θα συγκεντρωθούν όλοι μαζί για να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη
ανθρωπότητα, μία συνάθροιση ανθρώπων που δεν τη φτάνουν οι δυνάμεις του Σατανά. Όσοι
από την ανθρωπότητα δεν έχουν σωθεί και κατακτηθεί από Εμένα, θα βυθιστούν σιωπηλά
στα βάθη της θάλασσας και θα καούν από τις έντονες φλόγες Μου για όλη την αιωνιότητα.
Θα εκμηδενίσω αυτήν την παλιά, υπέρτατα ακάθαρτη ανθρωπότητα, όπως εκμηδένισα τους
πρωτότοκους υιούς και τα βοοειδή της Αιγύπτου, αφήνοντας μόνο τους Ισραηλίτες, που
έτρωγαν το κρέας των αρνίων, έπιναν το αίμα των αρνίων και έβαζαν σημάδι στα ανώφλια
της πόρτας με αίμα αρνίου. Οι άνθρωποι που έχουν κατακτηθεί από Εμένα και είναι η
οικογένειά Μου, δεν είναι επίσης οι άνθρωποι που τρώνε τη σάρκα από Εμένα, τον Αμνό,
πίνουν το αίμα από Εμένα, τον Αμνό, και έχουν λυτρωθεί από Εμένα και Με λατρεύουν; Δεν
συνοδεύονται αυτοί οι άνθρωποι πάντοτε από τη δόξα Μου; Όσοι δεν έχουν λάβει τη σάρκα
από Εμένα, τον Αμνό, δεν έχουν βυθιστεί ήδη σιωπηλοί στα βάθη της θάλασσας; Σήμερα,
Μου εναντιώνεστε και σήμερα, τα λόγια Μου είναι όπως εκείνα που είπε ο Ιεχωβά στους
υιούς και τους εγγονούς του Ισραήλ. Ωστόσο, η σκληρότητα στα βάθη της καρδιάς σας
προκαλεί τη συσσώρευση της οργής Μου, φέρνοντας περισσότερα δεινά στη σάρκα σας,
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περισσότερη κρίση για τις αμαρτίες σας και περισσότερη οργή για την αδικία σας. Ποιος θα
μπορούσε να σωθεί την ημέρα της οργής Μου, όταν Μού συμπεριφέρεστε έτσι σήμερα; Ποιου
η αδικία μπορεί να ξεφύγει από τα μάτια της παίδευσής Μου; Ποιου οι αμαρτίες μπορούν να
ξεφύγουν από το δικό Μου χέρι, του Παντοδύναμου; Ποιου η περιφρόνηση θα μπορούσε να
ξεφύγει από την κρίση Μου, του Παντοδύναμου; Εγώ, ο Ιεχωβά, μιλώ έτσι σ’ εσάς, τους
απογόνους της οικογένειας των Εθνικών, και τα λόγια που σας λέω σήμερα ξεπερνούν όλες τις
ομιλίες της Εποχής του Νόμου και της Εποχής της Χάριτος, ωστόσο είστε σκληρότεροι απ’
όλους τους ανθρώπους της Αιγύπτου. Δεν συσσωρεύετε την οργή Μου καθώς Εγώ ήρεμα
κάνω το έργο Μου; Πώς θα μπορούσατε να ξεφύγετε αλώβητοι από την ημέρα Μου, του
Παντοδύναμου;
Έχω εργαστεί και μιλήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάμεσά σας, έχω ξοδέψει τόση ενέργεια
και προσπάθεια, ωστόσο πότε ακούσατε όσα σας λέω ευθέως; Πού έχετε υποκλιθεί σ’ Εμένα,
τον Παντοδύναμο; Γιατί Μού συμπεριφέρεστε έτσι; Γιατί ό,τι λέτε και κάνετε προκαλεί τον
θυμό Μου; Γιατί είναι οι καρδιές σας τόσο σκληρές; Σας έχω χτυπήσει ποτέ με θανατικό; Γιατί
δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να Με γεμίζετε θλίψη και ανησυχία; Περιμένετε την ημέρα της
οργής Μου, του Ιεχωβά, να πέσει επάνω σας; Περιμένετε από Εμένα να εξαπολύσω την οργή
Μου που προκαλείται από την ανυπακοή σας; Όλα όσα κάνω δεν είναι για εσάς; Ωστόσο,
πάντοτε συμπεριφερόσασταν σ’ Εμένα, τον Ιεχωβά, με τον εξής τρόπο: Κλέβατε τις θυσίες
Μου, παίρνατε τις προσφορές από τον βωμό Μου στο σπίτι σας, στη φωλιά του λύκου, για να
ταΐσετε τα λυκόπουλα και τα λυκόπουλα των λυκόπουλων. Οι άνθρωποι μάχονται ο ένας με
τον άλλον, αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλον με θυμωμένες ματιές και ξίφη και δόρατα,
ρίχνοντας τα λόγια Μου, του Παντοδύναμου, στο αποχωρητήριο για να γίνουν ακάθαρτα
όπως τα περιττώματα. Πού είναι η ακεραιότητά σας; Η ανθρώπινη φύση σας έχει γίνει
τερατώδης! Οι καρδιές σας εδώ και καιρό έχουν μετατραπεί σε πέτρα. Δεν γνωρίζετε ότι όταν
φτάσει η ημέρα της οργής Μου θα είναι όταν σας κρίνω για το κακό που διαπράξατε εναντίον
Μου, του Παντοδύναμου, σήμερα; Νομίζετε ότι παίζοντας μαζί Μου κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ρίχνοντας τα λόγια Μου στον βούρκο και μην ακούγοντάς τα —πιστεύετε ότι φερόμενοι έτσι
πίσω από την πλάτη Μου μπορείτε να ξεφύγετε από την οργισμένη ματιά Μου; Δεν γνωρίζετε
ότι σας έχουν ήδη δει τα μάτια Μου, του Ιεχωβά, όταν κλέβατε τις θυσίες Μου και
εποφθαλμιούσατε τα υπάρχοντά Μου; Δεν γνωρίζετε ότι όταν κλέβατε τις θυσίες Μου, ήταν
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μπροστά στον βωμό στον οποίο προσφέρονται οι θυσίες; Πώς μπορούσατε να πιστεύετε ότι
είστε τόσο έξυπνοι ώστε να Με εξαπατήσετε μ’ αυτόν τον τρόπο; Πώς θα μπορούσε η οργή
Μου να περάσει πάνω από τις αποτρόπαιες αμαρτίες σας; Πώς θα μπορούσε η μαινόμενη
οργή Μου να παραβλέψει τις σατανικές πράξεις σας; Το κακό που διαπράττετε σήμερα δεν
σας αφήνει διέξοδο αλλά συσσωρεύει παίδευση για εσάς για αύριο. Προκαλεί την παίδευσή
Μου, του Παντοδύναμου, προς εσάς. Πώς μπορούν οι κακές σας πράξεις και τα μοχθηρά σας
λόγια να ξεφύγουν από την παίδευσή Μου; Πώς μπορούν οι προσευχές σας να φτάσουν στα
αυτιά Μου; Πώς θα μπορούσα να ανοίξω δρόμο για την αδικία σας; Πώς θα μπορούσα να
ξεχάσω τις κακές σας πράξεις καθώς Με αψηφάτε; Πώς μπορώ να μην κόψω τις γλώσσες σας
που είναι τόσο δηλητηριώδεις όσο ενός φιδιού; Δεν Με επικαλείστε για χάρη της δικαιοσύνης
σας, αλλά αντίθετα, συσσωρεύετε την οργή Μου ως αποτέλεσμα της αδικίας σας. Πώς θα
μπορούσα να σας συγχωρήσω; Στα μάτια Μου, του Παντοδύναμου, τα λόγια και οι πράξεις
σας είναι ακάθαρτα. Τα μάτια Μου, του Παντοδύναμου, βλέπουν την αδικία σας ως αδιάκοπη
παίδευση. Πώς θα μπορούσε η δίκαιη παίδευσή Μου και η κρίση Μου να φύγουν από εσάς;
Επειδή το κάνετε αυτό σ’ Εμένα, γεμίζοντάς Με με θλίψη και οργή, πώς θα μπορούσα να σας
αφήσω να ξεφύγετε από τα χέρια Μου και να ξεφύγετε από την ημέρα που Εγώ, ο Ιεχωβά, θα
σας παιδεύσω και θα σας καταραστώ; Δεν γνωρίζετε ότι όλα τα μοχθηρά σας λόγια και οι
ομιλίες σας έχουν ήδη φτάσει στα αυτιά Μου; Δεν γνωρίζετε ότι η αδικία σας έχει ήδη
λερώσει τα άγια άμφια της δικαιοσύνης Μου; Δεν γνωρίζετε ότι η ανυπακοή σας έχει ήδη
προκαλέσει τον ορμητικό θυμό Μου; Δεν γνωρίζετε ότι εδώ και καιρό Με έχετε αφήσει να
βράζω από θυμό και έχετε δοκιμάσει την υπομονή Μου; Δεν γνωρίζετε ότι έχετε ήδη
κουρελιάσει τη σάρκα Μου; Έχω αντέξει έως τώρα, τόσο που δεν μπορώ να κρατήσω άλλο
τον θυμό Μου, δεν είμαι τόσο ανεκτικός απέναντί σας πλέον. Δεν γνωρίζετε ότι οι κακές σας
πράξεις έχουν ήδη φτάσει στα μάτια Μου και οι κραυγές Μου έχουν ήδη φτάσει στα αυτιά
του Πατέρα Μου; Πώς θα μπορούσε να σας επιτρέψει να Μου συμπεριφέρεστε έτσι; Μήπως
κάποιο από τα έργα που κάνω σ’ εσάς δεν είναι για χάρη σας; Ωστόσο, ποιος από εσάς έχει
αγαπήσει πιο πολύ το έργο το δικό Μου, του Ιεχωβά; Θα μπορούσα να είμαι άπιστος στο
θέλημα του Πατέρα Μου, γιατί είμαι αδύναμος και λόγω της αγωνίας που έχω περάσει; Δεν
κατανοείτε την καρδιά Μου; Σας μιλώ όπως μίλησε ο Ιεχωβά. Μήπως δεν έχω εγκαταλείψει
τόσα πολλά για εσάς; Παρόλο που είμαι πρόθυμος να περάσω όλη αυτήν την ταλαιπωρία για
χάρη του έργου του Πατέρα Μου, πώς μπορείτε να ελευθερωθείτε από την παίδευση που
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φέρνω σ’ εσάς ως αποτέλεσμα των δεινών Μου; Δεν έχετε απολαύσει τόσα πολλά από Εμένα;
Σήμερα, έχω σταλεί σ’ εσάς από τον Πατέρα Μου. Δεν γνωρίζετε ότι απολαμβάνετε πολύ
περισσότερα από τα γενναιόδωρα λόγια Μου; Δεν γνωρίζετε ότι η ζωή Μου ανταλλάχθηκε με
τη ζωή σας και με τα πράγματα που απολαμβάνετε; Δεν γνωρίζετε ότι ο Πατέρας Μου
χρησιμοποίησε τη ζωή Μου για να πολεμήσει τον Σατανά, κι επίσης σάς έδωσε τη ζωή Μου,
κάνοντάς σας να λάβετε τα εκατονταπλάσια και επιτρέποντάς σας να αποφύγετε τόσους
πολλούς πειρασμούς; Δεν γνωρίζετε ότι μόνο διαμέσου του έργου Μου απαλλαχθήκατε από
πολλούς πειρασμούς και από πολλές σκληρές παιδεύσεις; Δεν γνωρίζετε ότι μόνο εξαιτίας
Μου ο Πατέρας Μου σας επιτρέπει να περνάτε καλά έως σήμερα; Πώς θα μπορούσατε να
παραμένετε τόσο σκληροί και ανυποχώρητοι σήμερα, λες κι έχουν αναπτυχθεί κάλοι στην
καρδιά σας; Πώς θα μπορούσε το κακό που διαπράττετε σήμερα να ξεφύγει την ημέρα της
οργής που θα ακολουθήσει της αναχώρησής Μου από τη γη; Πώς θα μπορούσα να επιτρέψω
σε όσους είναι τόσο σκληροί και ανυποχώρητοι να ξεφύγουν από τον θυμό του Ιεχωβά;
Αναλογιστείτε το παρελθόν: Πότε η ματιά Μου ήταν θυμωμένη και η φωνή Μου αυστηρή
προς εσάς; Πότε έχω διυλίσει τον κώνωπα μαζί σας; Πότε σας επέπληξα παράλογα; Πότε σας
επέπληξα κατά πρόσωπο; Μήπως δεν είναι για χάρη του έργου Μου που ζητώ απ’ τον Πατέρα
Μου να σας φυλάξει από κάθε πειρασμό; Γιατί Μου συμπεριφέρεστε έτσι; Έχω
χρησιμοποιήσει ποτέ την εξουσία Μου για να τσακίσω τη σάρκα σας; Γιατί Με ξεπληρώνετε
έτσι; Αφού αμφιταλαντευτήκατε απέναντί Μου, δεν κρατήσατε μια σταθερή στάση·
προσπαθείτε να Με καλοπιάσετε, Μου αποκρύπτετε πράγματα, και τα στόματά σας είναι
γεμάτα από το σάλιο των ασεβών. Νομίζετε ότι οι γλώσσες σας μπορούν να εξαπατήσουν το
Πνεύμα Μου; Νομίζετε ότι οι γλώσσες σας μπορούν να διαφύγουν της οργής Μου; Πιστεύετε
ότι οι γλώσσες σας μπορούν να κρίνουν τις πράξεις Μου, του Ιεχωβά, όπως επιθυμούν; Είμαι
Εγώ ο Θεός τον οποίο ο άνθρωπος κρίνει; Μπορώ να επιτρέψω σε ένα μικρό σκουλήκι να Με
βλασφημήσει έτσι; Πώς μπορώ να συμπεριλάβω τέτοιους υιούς ανυπακοής στις αιώνιες
ευλογίες Μου; Τα λόγια και οι πράξεις σας έχουν εδώ και καιρό εκτεθεί και σας καταδίκασαν.
Όταν άπλωσα τους ουρανούς και δημιούργησα το καθετί, δεν επέτρεψα σε κανένα πλάσμα να
συμμετέχει όπως το ευχαριστεί, ούτε επέτρεψα σε κανένα πλάσμα να διακόψει το έργο Μου
και τη διαχείρισή Μου όπως επιθυμούσε. Δεν ανεχόμουν κανέναν άνθρωπο ή αντικείμενο.
Πώς θα μπορούσα να σώσω όσους είναι σκληροί και απάνθρωποι προς Εμένα; Πώς θα
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μπορούσα να συγχωρήσω όσους επαναστατούν ενάντια στα λόγια Μου; Πώς θα μπορούσα να
σώσω όσους είναι ανυπάκουοι προς Εμένα; Μήπως δεν είναι η μοίρα των ανθρώπων στα
χέρια μου, του Παντοδύναμου; Πώς μπορώ να θεωρήσω την αδικία και την ανυπακοή σου
άγια; Πώς μπορούν οι αμαρτίες σου να βεβηλώνουν την αγιότητά Μου; Δεν βεβηλώνομαι από
την ανηθικότητα των άδικων ούτε απολαμβάνω τις προσφορές των άδικων. Αν ήσουν
αφοσιωμένος σ’ Εμένα, τον Ιεχωβά, θα μπορούσες να πάρεις για τον εαυτό σου τις θυσίες
στον βωμό Μου; Θα χρησιμοποιούσες τη δηλητηριώδη γλώσσα σου για να βλασφημήσεις το
άγιο όνομά Μου; Θα επαναστατούσες εναντίον των λόγων Μου κατ’ αυτόν τον τρόπο; Θα
μεταχειριζόσουν τη δόξα Μου και το άγιο όνομά Μου ως εργαλείο με το οποίο θα
υπηρετούσες τον Σατανά, τον κακόβουλο; Η ζωή Μου παρέχεται προς απόλαυση των αγίων.
Πώς θα μπορούσα να σου επιτρέψω να παίξεις με τη ζωή Μου όπως επιθυμείς και να τη
χρησιμοποιείτε ως εργαλείο διαμάχης μεταξύ σας; Σχετικά με τη στάση σας απέναντί Μου,
πώς μπορείτε να είστε τόσο άκαρδοι και να στερείστε της οδού του καλού; Δεν γνωρίζετε ότι
έχω ήδη γράψει τις κακές σας πράξεις στα λόγια αυτά της ζωής; Πώς μπορείτε να ξεφύγετε
την ημέρα της οργής όταν θα παιδεύσω την Αίγυπτο; Πώς θα μπορούσα να σας επιτρέψω να
Μου εναντιώνεστε και να Με αψηφάτε με τέτοιο τρόπο ξανά και ξανά; Σας το λέω απλά, όταν
έρθει η ημέρα, η παίδευσή σας θα είναι πιο αφόρητη και από εκείνη της Αιγύπτου! Πώς
μπορείτε να ξεφύγετε την ημέρα της οργής Μου; Σας το λέω αληθινά: Η αντοχή Μου
ετοιμάστηκε για τις κακές σας πράξεις και υπάρχει για την παίδευσή σας την ημέρα εκείνη.
Μήπως δεν είστε εκείνοι που θα υποφέρουν τη μανιασμένη κρίση όταν έχω φτάσει στο τέλος
της αντοχής Μου; Δεν είναι το καθετί στα δικά Μου χέρια, του Παντοδύναμου; Πώς μπορώ
να σας επιτρέψω να Με παρακούτε έτσι, κάτω από τους ουρανούς; Οι ζωές σας θα είναι πολύ
δύσκολες, γιατί έχετε γνωρίσει τον Μεσσία, για τον οποίο λεγόταν ότι θα έρθει, ωστόσο δεν
ήρθε ποτέ. Δεν είστε εχθροί Του; Ο Ιησούς ήταν φίλος σας, ωστόσο εσείς είστε εχθροί του
Μεσσία. Δεν γνωρίζετε ότι παρόλο που είστε φίλοι με τον Ιησού, οι κακές σας πράξεις έχουν
γεμίσει τα δοχεία όσων είναι απεχθείς; Παρόλο που είστε πολύ κοντά στον Ιεχωβά, δεν
γνωρίζετε ότι τα μοχθηρά σας λόγια έχουν φτάσει στα αυτιά του Ιεχωβά και προκάλεσαν την
οργή Του; Πώς μπορεί να είναι κοντά σου και πώς μπορεί να μην κάψει τα δοχεία σου που
είναι γεμάτα με κακές πράξεις; Πώς μπορεί να μην είναι εχθρός σου;
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Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»
Για αρκετές χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος λαχταρούσε να μπορέσει να δει τον ερχομό του
Σωτήρα. Ο άνθρωπος λαχταρούσε να δει τον Σωτήρα Ιησού πάνω σε ένα λευκό σύννεφο
καθώς Εκείνος κατέρχεται, αυτοπροσώπως, ανάμεσα σ’ εκείνους που Τον νοσταλγούν και
λαχταρούν τον ερχομό Του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος λαχταρά να επιστρέψει ο
Σωτήρας και να επανενωθεί με τους ανθρώπους, δηλαδή, επιθυμεί να επιστρέψει ο Ιησούς ο
Σωτήρας στους ανθρώπους από τους οποίους Εκείνος έχει χωριστεί για χιλιάδες χρόνια. Κι ο
άνθρωπος ελπίζει ότι Εκείνος θα εκτελέσει για μια ακόμη φορά το έργο της λύτρωσης που
πραγματοποίησε στους Ιουδαίους, θα είναι συμπονετικός και στοργικός προς τον άνθρωπο,
θα συγχωρέσει τις αμαρτίες του ανθρώπου, θα σηκώσει τις αμαρτίες του ανθρώπου, και θα
σηκώσει ακόμη όλες τις παραβάσεις του ανθρώπου και θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από
την αμαρτία. Λαχταρούν ο Ιησούς ο Σωτήρας να είναι ο ίδιος όπως πριν —ένας Σωτήρας
στοργικός, φιλικός και σεβαστός, ο οποίος δεν οργίζεται ποτέ προς τον άνθρωπο και ο οποίος
ποτέ δεν τον αποδοκιμάζει. Αυτός ο Σωτήρας συγχωρεί και σηκώνει όλες τις αμαρτίες του
ανθρώπου, και μάλιστα πεθαίνει πάνω στο σταυρό για τον άνθρωπο ξανά. Μετά την
αναχώρηση του Ιησού, οι μαθητές που Τον ακολούθησαν κι όλοι οι Άγιοι που σώθηκαν χάρη
στο όνομά Του, Τον νοσταλγούσαν απεγνωσμένα και Τον περίμεναν. Όλοι εκείνοι που
σώθηκαν από τη χάρη του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος
λαχταρούν να έρθει αυτή η χαρμόσυνη μέρα κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών, όταν ο
Ιησούς ο Σωτήρας θα φτάνει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο και θα εμφανιστεί ανάμεσα στους
ανθρώπους. Φυσικά, αυτή είναι και η συλλογική επιθυμία όλων εκείνων που αποδέχονται
σήμερα το όνομα του Ιησού του Σωτήρα. Ανά το σύμπαν, όλοι εκείνοι που γνωρίζουν τη
σωτηρία του Ιησού του Σωτήρα λαχταρούν απελπισμένα τον ξαφνικό ερχομό του Ιησού
Χριστού, για να εκπληρώσει τα λόγια του Ιησού όταν βρισκόταν στη γη: «Θα έρθω όπως
ακριβώς αναχώρησα». Ο άνθρωπος πιστεύει ότι, μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, ο
Ιησούς επέστρεψε στον ουρανό πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, και πήρε τη θέση Του στα δεξιά
του Υψίστου. Ο άνθρωπος σκέφτεται ότι, ομοίως, ο Ιησούς θα κατέβει, πάλι πάνω σε ένα
λευκό σύννεφο (το σύννεφο αυτό αναφέρεται στο σύννεφο πάνω στο οποίο Εκείνος
επέστρεψε στον ουρανό), ανάμεσα σ’ εκείνους που Τον λαχταρούσαν απελπισμένα για
χιλιάδες χρόνια, και ότι Εκείνος θα φορά ρούχα εβραϊκά και θα έχει την όψη τους. Αφού
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εμφανιστεί στον άνθρωπο, θα τους προσφέρει φαγητό, και θα κάνει ν’ αναβλύσει το νερό της
ζωής γι’ αυτούς, και θα ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, γεμάτος χάρη κι αγάπη, ζωντανός
και πραγματικός. Και ούτω καθεξής. Όμως ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν το έκανε αυτό. Έκανε το
αντίθετο από αυτό που σκέφτηκε ο άνθρωπος. Δεν ήρθε ανάμεσα σε εκείνους που
λαχταρούσαν την επιστροφή Του, και δεν εμφανίστηκε σε όλους τους ανθρώπους ενώ ήταν
πάνω στο λευκό σύννεφο. Εκείνος έχει ήδη φτάσει, αλλά ο άνθρωπος δεν Τον γνωρίζει και
εξακολουθεί να αγνοεί την υπαρξή Του. Ο άνθρωπος απλά Τον περιμένει άσκοπα, αγνοώντας
ότι Εκείνος έχει ήδη κατέβει πάνω σε ένα «λευκό σύννεφο» (το σύννεφο το οποίο είναι το
Πνεύμα Του, τα λόγια Του κι όλη Του η διάθεση κι όλα αυτά που είναι Εκείνος), και τώρα
βρίσκεται ανάμεσα σε μια ομάδα νικητών που Εκείνος θα φτιάξει κατά την διάρκεια των
εσχάτων ημερών. Ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει αυτό: Αν και ο άγιος Σωτήρας Ιησούς είναι
γεμάτος στοργή και αγάπη προς τον άνθρωπο, πώς θα μπορούσε να δουλέψει σε «ναούς» που
κατοικούνται από βρομιά κι ακάθαρτα πνεύματα; Αν κι ο άνθρωπος πάντα περίμενε την
άφιξή Του, πώς θα μπορούσε Εκείνος να εμφανιστεί σε αυτούς που τρώνε την σάρκα των
αδίκων, που πίνουν το αίμα των αδίκων, που φοράνε τα ρούχα των αδίκων, που πιστεύουν σ’
Εκείνον αλλά δεν Τον ξέρουν, κι οι οποίοι συνεχώς Τον εκβιάζουν; Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο
ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας είναι γεμάτος αγάπη και συμπόνια, και είναι προσφορά περί
αμαρτίας γεμάτη λύτρωση. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο Θεός,
που ξεχειλίζει από δικαιοσύνη, μεγαλοσύνη, οργή και κρίση, και κατέχει εξουσία κι είναι
γεμάτος αξιοπρέπεια. Έτσι, αν και ο άνθρωπος λαχταρά με ανυπομονησία και ποθεί την
επιστροφή του Λυτρωτή, ακόμα κι ο Παράδεισος συγκινείται από τις προσευχές του
ανθρώπου, ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν εμφανίζεται σε εκείνους που πιστεύουν σε Εκείνον αλλά
δεν Τον γνωρίζουν.
«Ιεχωβά» είναι το όνομα που πήρα κατά τη διάρκεια του έργου Μου στο Ισραήλ, και
σημαίνει ο Θεός των Ισραηλιτών (ο εκλεκτός λαός του Θεού) ο οποίος μπορεί να λυπηθεί τον
άνθρωπο, να καταραστεί τον άνθρωπο και να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου. Σημαίνει
τον Θεό που κατέχει μεγάλη δύναμη και είναι γεμάτος σοφία. Ο «Ιησούς» είναι ο Εμμανουήλ
και σημαίνει την προσφορά περί αμαρτίας που είναι γεμάτη αγάπη, γεμάτη συμπόνια και
λυτρώνει τον άνθρωπο. Εκείνος έκανε το έργο της Εποχής της Χάριτος κι αντιπροσωπεύει την
Εποχή της Χάριτος και μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του σχεδίου διαχείρισης.
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Δηλαδή, μόνο ο Ιεχωβά είναι ο Θεός του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, ο
Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός του Μωυσή κι ο Θεός όλου του λαού του Ισραήλ.
Επομένως, την τρέχουσα εποχή, όλοι οι Ισραηλίτες, εκτός των Ιουδαίων, λατρεύουν τον
Ιεχωβά. Κάνουν θυσίες σ’ Αυτόν στο θυσιαστήριο και Τον υπηρετούν φορώντας ιμάτια ιερέων
στον ναό. Αυτό που ελπίζουν είναι η επανεμφάνιση του Ιεχωβά. Μόνο ο Ιησούς είναι ο
Λυτρωτής της ανθρωπότητας. Είναι η προσφορά περί αμαρτίας που λύτρωσε την
ανθρωπότητα από την αμαρτία. Δηλαδή, το όνομα του Ιησού ήρθε από την Εποχή της
Χάριτος και υπήρχε εξαιτίας του έργου της λύτρωσης στην Εποχή της Χάριτος. Το όνομα του
Ιησού υπήρξε για να επιτρέψει στους ανθρώπους της Εποχής της Χάριτος να ξαναγεννηθούν
και να σωθούν, κι είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τη λύτρωση ολόκληρης της
ανθρωπότητας. Έτσι, το όνομα Ιησούς αντιπροσωπεύει το έργο της λύτρωσης και υποδηλώνει
την Εποχή της Χάριτος. Το όνομα Ιεχωβά είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τον λαό του
Ισραήλ που έζησε κάτω από τον νόμο. Σε κάθε εποχή και σε κάθε στάδιο του έργου, το όνομά
Μου δεν είναι αβάσιμο, αλλά έχει αντιπροσωπευτική σημασία: Κάθε όνομα αντιπροσωπεύει
μία εποχή. Το «Ιεχωβά» αντιπροσωπεύει την Εποχή του Νόμου και είναι τιμητικό για τον Θεό
που λατρεύτηκε από τον λαό του Ισραήλ. Το «Ιησούς» αντιπροσωπεύει την Εποχή της
Χάριτος και είναι το όνομα του Θεού όλων εκείνων που λυτρώθηκαν κατά την Εποχή της
Χάριτος. Εάν ο άνθρωπος εξακολουθεί να λαχταρά την άφιξη του Ιησού του Σωτήρα κατά τις
έσχατες ημέρες, και πιστεύει ότι θα έρθει με την εμφάνιση που είχε στην Ιουδαία, τότε όλο το
σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων θα σταματούσε στην Εποχή της Λύτρωσης και
δεν θα ήταν σε θέση να προχωρήσει περαιτέρω. Επιπλέον, οι έσχατες ημέρες δεν θα έφταναν
ποτέ κι η εποχή δεν θα τελείωνε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας ήρθε μόνο για τη
λύτρωση και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πήρα το όνομα του Ιησού για χάρη όλων
των αμαρτωλών στην Εποχή της Χάριτος και δεν είναι το όνομα με το οποίο θα οδηγήσω σ’
ένα τέλος ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν και τα ονόματα Ιεχωβά, Ιησούς και Μεσσίας
αντιπροσωπεύουν το Πνεύμα Μου, αυτά τα ονόματα υποδηλώνουν μόνο τις διαφορετικές
εποχές στο σχέδιο διαχείρισής Μου και δεν Με αντιπροσωπεύουν στην ολότητά Μου. Τα
ονόματα με τα οποία οι άνθρωποι στη γη Με αποκαλούν, δεν μπορούν να διατυπώσουν
ολόκληρη τη διάθεσή Μου κι όλα όσα είμαι. Είναι απλώς διαφορετικά ονόματα με τα οποία
ονομάζομαι κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Έτσι, όταν φτάσει η τελική εποχή —η
εποχή των εσχάτων ημερών— το όνομά Μου θ’ αλλάξει και πάλι. Δεν θα ονομάζομαι Ιεχωβά ή
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Ιησούς, πολύ λιγότερο Μεσσίας, αλλά θα ονομάζομαι ο ισχυρός Παντοδύναμος Θεός ο ίδιος,
και με αυτό το όνομα θα οδηγήσω ολόκληρη την εποχή στο τέλος της. Ήμουν κάποτε γνωστός
ως Ιεχωβά. Ονομάστηκα επίσης Μεσσίας και κάποτε οι άνθρωποι Με ονόμασαν Ιησούς ο
Σωτήρας, επειδή Με αγαπούσαν και Με σεβόντουσαν. Αλλά σήμερα δεν είμαι ο Ιεχωβά ή ο
Ιησούς που οι άνθρωποι γνώριζαν στο παρελθόν —είμαι ο Θεός που επέστρεψε τις έσχατες
ημέρες, ο Θεός που θα φέρει την εποχή στο τέλος. Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός που ανέρχεται
από τα πέρατα της γης, γεμάτος με όλη Μου τη διάθεση και γεμάτος εξουσία, τιμή και δόξα.
Οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί μαζί Μου, δεν Με έχουν γνωρίσει και πάντα
αγνοούσαν τη διάθεσή Μου. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε ένα άτομο
δεν Με έχει δει. Αυτός είναι ο Θεός που εμφανίζεται στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες, αλλά
είναι κρυμμένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, αληθινός
και πραγματικός, όπως ο καυτός ήλιος κι η φλεγόμενη φωτιά, γεμάτος με δύναμη κι εξουσία.
Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα κριθεί από τα λόγια Μου κι ούτε ένα άτομο
ή πράγμα που δεν θα εξαγνιστεί από την καύση της φωτιάς. Τελικά, όλα τα έθνη θα
ευλογηθούν εξαιτίας των λόγων Μου, αλλά και θα συντριβούν εξαιτίας των λόγων Μου. Με
αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες θα δουν ότι είμαι ο Σωτήρας που
επέστρεψε, είμαι ο Παντοδύναμος Θεός που κατακτά όλη την ανθρωπότητα κι ήμουν κάποτε
η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου. Αλλά τις έσχατες ημέρες, γίνομαι επίσης οι φλόγες
του ήλιου που τα καίνε όλα, όπως κι ο Ήλιος της δικαιοσύνης που αποκαλύπτει όλα τα
πράγματα. Αυτό είναι το έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Πήρα αυτό το όνομα και απέκτησα
αυτή τη διάθεση, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν ότι είμαι δίκαιος Θεός, ότι είμαι ο
καυτός ήλιος και η φλεγόμενη φωτιά. Αυτό έγινε ώστε όλοι να Με λατρεύουν, τον μόνο
αληθινό Θεό, και να βλέπουν το αληθινό Μου πρόσωπο: δεν είμαι μόνο ο Θεός των
Ισραηλιτών και δεν είμαι μόνο ο Λυτρωτής —είμαι ο Θεός όλων των πλασμάτων στον ουρανό,
τη γη και τις θάλασσες.
Όταν ο Σωτήρας φτάνει τις έσχατες ημέρες, εάν ο ίδιος ονομαζόταν ακόμα Ιησούς,
γεννιόταν και πάλι στην Ιουδαία κι έκανε το έργο Του στην Ιουδαία, τότε αυτό θα αποδείκνυε
ότι δημιούργησα μόνο τον λαό του Ισραήλ και λύτρωσα μόνο τον λαό του Ισραήλ, και δεν έχω
καμία σχέση με τους Εθνικούς. Αυτό δεν θα ερχόταν σε αντίθεση με τα λόγια Μου ότι «Εγώ
είμαι ο Κύριος που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη κι όλα τα πράγματα»; Έφυγα από την
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Ιουδαία και κάνω το έργο Μου μεταξύ των Εθνικών, επειδή δεν είμαι μόνο ο Θεός του λαού
του Ισραήλ, αλλά ο Θεός όλων των πλασμάτων. Εμφανίζομαι μεταξύ των Εθνικών κατά τις
έσχατες ημέρες επειδή δεν είμαι μόνο ο Ιεχωβά, ο Θεός του λαού του Ισραήλ, αλλά και επειδή
είμαι ο Δημιουργός όλων των εκλεκτών Μου μεταξύ των Εθνικών. Δεν δημιούργησα μόνο το
Ισραήλ, την Αίγυπτο και τον Λίβανο, αλλά δημιούργησα και όλα τα έθνη των Εθνικών πέρα
από το Ισραήλ. Γι’ αυτό τον λόγο, είμαι ο Κύριος όλων των πλασμάτων. Απλώς χρησιμοποίησα
το Ισραήλ ως αφετηρία για το έργο Μου, χρησιμοποίησα την Ιουδαία και τη Γαλιλαία ως τα
οχυρά του έργου Μου της λύτρωσης και χρησιμοποίησα τα Εθνικά έθνη ως τη βάση από την
οποία θα ολοκληρώσω την εποχή. Έκανα δύο στάδια του έργου στο Ισραήλ (τα δύο στάδια
του έργου της Εποχής του Νόμου και της Εποχής της Χάριτος) και πραγματοποιώ δύο ακόμη
στάδια (την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας) στις χώρες πέρα από το Ισραήλ.
Ανάμεσα στα Εθνικά έθνη, θα κάνω το έργο της κατάκτησης κι έτσι θα ολοκληρώσω την
εποχή. Εάν ο άνθρωπος Με αποκαλεί πάντα Ιησού Χριστό, αλλά δεν ξέρει ότι έχω αρχίσει μια
νέα εποχή κατά τις έσχατες ημέρες και έχω ξεκινήσει νέο έργο, κι αν ο άνθρωπος περιμένει
πάντα με εμμονή την άφιξη του Ιησού του Σωτήρα, τότε θα αποκαλέσω τους ανθρώπους
αυτούς άπιστους. Είναι άνθρωποι που δεν Με ξέρουν κι η πίστη τους σ’ Εμένα είναι μια
απάτη. Θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι να μαρτυρήσουν την άφιξη του Ιησού του Σωτήρα
από τον ουρανό; Αυτό που περιμένουν δεν είναι η άφιξή Μου, αλλά η άφιξη του Βασιλιά των
Ιουδαίων. Δεν επιθυμούν τον αφανισμό αυτού του ακάθαρτου παλιού κόσμου από Μένα,
αλλά, αντίθετα, επιθυμούν την δεύτερη έλευση του Ιησού μετά την οποία θα λυτρωθούν.
Ανυπομονούν ο Ιησούς, για άλλη μια φορά, να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα από αυτή την
βρόμικη κι άδικη γη. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να γίνουν αυτοί που θα ολοκληρώσουν
το έργο Μου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών; Οι επιθυμίες του ανθρώπου είναι
ανίκανες να επιτύχουν τις επιθυμίες Μου ή να ολοκληρώσουν το έργο Μου, γιατί ο άνθρωπος
απλώς θαυμάζει ή λατρεύει το έργο που έχω κάνει πριν, και δεν έχει ιδέα ότι είμαι ο ίδιος ο
Θεός, ο οποίος είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός. Ο άνθρωπος ξέρει μόνο ότι είμαι ο Ιεχωβά κι
ο Ιησούς, και δεν έχει ιδέα ότι είμαι ο Τελευταίος, Αυτός που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα
στο τέλος. Αυτό που ο άνθρωπος λαχταράει και ξέρει είναι της δικής του αντίληψης και είναι
απλώς αυτό που μπορεί να δει με τα μάτια του. Δεν συμβαδίζει με το έργο που κάνω,
αντιθέτως βρίσκεται σε δυσαρμονία με αυτό. Εάν η δουλειά Μου διεξαγόταν σύμφωνα με τις
ιδέες του ανθρώπου, πότε θα τελείωνε; Πότε θα εισερχόταν στην ανάπαυση η ανθρωπότητα;
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Και πώς θα μπορέσω να εισέλθω στην έβδομη ημέρα, το Σάββατο; Ενεργώ σύμφωνα με το
σχέδιο Μου, σύμφωνα με τον σκοπό Μου κι όχι σύμφωνα με την πρόθεση του ανθρώπου.

Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της
σωτηρίας του ανθρώπου
Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τον σκοπό του έργου Μου στη γη, δηλαδή, τον
τελικό στόχο του έργου Μου και το επίπεδο που πρέπει να επιτύχω σε αυτό το έργο πριν να
μπορέσει να ολοκληρωθεί. Εάν οι άνθρωποι που Με ακολουθούν μέχρι σήμερα, δεν
καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός του έργου Μου, τότε δεν Με έχουν ακολουθήσει μάταια; Οι
άνθρωποι που Με ακολουθούν πρέπει να γνωρίζουν το θέλημά Μου. Εργάζομαι στη γη εδώ
και χιλιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα επιτελώ το έργο Μου με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που
το έργο Μου περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, ο σκοπός του έργου αυτού παραμένει
αμετάβλητος. Όπως, για παράδειγμα, αν και είμαι γεμάτος με κρίση και παίδευση προς τον
άνθρωπο, αυτό που κάνω είναι για τη σωτηρία του και για να διαδώσω καλύτερα το
ευαγγέλιο Μου και να επεκτείνω περισσότερο το έργο Μου σε όλα τα έθνη των Εθνικών μόλις
ο άνθρωπος έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, σήμερα, σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι έχουν από
καιρό απογοητευτεί πολύ ως προς τις ελπίδες τους, εξακολουθώ να συνεχίζω το έργο Μου, το
έργο που πρέπει να κάνω για να κρίνω και να παιδεύσω τον άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι ο
άνθρωπος έχει κουραστεί από αυτά που λέω και ανεξαρτήτως του ότι δεν επιθυμεί να
προβληματιστεί με το έργο Μου, συνεχίζω να εκτελώ το καθήκον Μου, γιατί ο σκοπός του
έργου Μου παραμένει αμετάβλητος και το αρχικό σχέδιό Μου δεν θα καταστραφεί. Το έργο
της κρίσης Μου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να Με υπακούει καλύτερα και η
δουλειά

της

παίδευσής

Μου

είναι

να

επιτρέψει

στον

άνθρωπο

να

αλλάξει

αποτελεσματικότερα. Αν και αυτό που κάνω γίνεται για τη διαχείρισή Μου, δεν έχω κάνει
ποτέ κάτι που δεν ωφελεί τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επειδή επιθυμώ να κάνω όλα τα έθνη
έξω από το Ισραήλ εξίσου υπάκουα με τους Ισραηλίτες και να τους κάνω πραγματικούς
ανθρώπους, έτσι ώστε να εδραιωθώ στα εδάφη έξω από το Ισραήλ. Αυτή είναι η διαχείρισή
Μου. Είναι το έργο που επιτελώ μεταξύ των εθνών των Εθνικών. Ακόμα και τώρα, πολλοί
άνθρωποι δεν κατανοούν τη διαχείρισή Μου, επειδή δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα
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πράγματα, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον και τον προορισμό τους. Ανεξάρτητα από
αυτά που λέω, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αδιαφορούν για το έργο που κάνω, αντί να
εστιάζουν αποκλειστικά στον μελλοντικό προορισμό τους. Εάν τα πράγματα συνεχίζονται με
αυτόν τον τρόπο, πώς μπορεί να εξαπλωθεί το έργο Μου; Πώς μπορεί το ευαγγέλιό Μου να
εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο; Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, όταν το έργο Μου εξαπλωθεί, θα
σας σκορπίσω, και θα σας πατάξω, όπως ο Ιεχωβά πάταξε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Όλα
αυτά θα γίνουν για να εξαπλωθεί το ευαγγέλιο Μου σε ολόκληρη τη γη και να εξαπλωθεί το
έργο Μου στα έθνη των Εθνικών, ώστε το όνομά Μου να δοξαστεί από ενήλικες και παιδιά
και το άγιο όνομά Μου να εξυμνείται στα στόματα ανθρώπων από όλες τις φυλές και τα έθνη.
Είναι ώστε σε αυτήν την τελευταία εποχή να δοξαστεί το όνομα Μου από τα έθνη των
Εθνικών, οι πράξεις Μου να γίνουν αντιληπτές από τους Εθνικούς και εκείνοι να Με
αποκαλούν Παντοδύναμο για τις πράξεις Μου, και ο λόγος Μου να πραγματοποιηθεί
σύντομα. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι δεν είμαι μόνο ο Θεός των
Ισραηλιτών, αλλά και ο Θεός όλων των εθνών των Εθνικών, ακόμα και εκείνων που έχω
καταραστεί. Θα αφήσω όλους να δουν ότι είμαι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Αυτό είναι το
μέγιστο έργο Μου, ο σκοπός του σχεδίου Μου για τις έσχατες μέρες και το μόνο έργο που
πρέπει να εκπληρωθεί τις έσχατες ημέρες.
Το έργο που διαχειρίζομαι για χιλιάδες χρόνια αποκαλύπτεται εντελώς στον άνθρωπο
μόνο κατά τις έσχατες ημέρες. Μόνο τώρα έχω ανοίξει το πλήρες μυστήριο της διαχείρισής
Μου στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον σκοπό του έργου Μου και, επιπλέον, έχει
κατανοήσει όλα τα μυστήριά Μου. Και έχω πει στον άνθρωπο τα πάντα για τον προορισμό
που τον απασχολεί. Έχω ήδη αποκαλύψει στον άνθρωπο όλα τα μυστήριά Μου που ήταν
κρυμμένα για πάνω από 5.900 χρόνια. Ποιός είναι ο Ιεχωβά; Ποιός είναι ο Μεσσίας; Ποιός
είναι ο Ιησούς; Εσείς θα πρέπει να τα γνωρίζετε όλα αυτά. Το έργο Μου περιστρέφεται γύρω
από αυτά τα ονόματα. Το έχετε καταλάβει αυτό; Πώς θα πρέπει να διακηρυχθεί το άγιο
όνομά Μου; Πώς θα πρέπει να εξαπλωθεί το όνομά Μου σε οποιοδήποτε από τα έθνη που Με
έχουν επικαλεστεί με οποιοδήποτε από τα ονόματά Μου; Το έργο Μου βρίσκεται ήδη σε
διαδικασία επέκτασης και θα διαδώσω την πληρότητά του σε όλα τα έθνη. Επειδή το έργο
Μου πραγματοποιήθηκε σε εσάς, θα σας πατάξω, όπως ο Ιεχωβά πάταξε τους βοσκούς στον
οίκο του Δαβίδ στο Ισραήλ, προκαλώντας τον διασκορπισμό σας σε όλα τα έθνη. Διότι, τις
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έσχατες μέρες, θα συντρίψω όλα τα έθνη και θα τα κάνω κομματάκια και θα προκαλέσω την
εκ νέου διανομή των λαών τους. Όταν επιστρέψω ξανά, τα έθνη θα έχουν ήδη χωριστεί κατά
μήκος των ορίων που θα θέσουν οι φλεγόμενες φλόγες Μου. Εκείνη την ώρα, θα φανερωθώ
εκ νέου στους ανθρώπους ως καυτός ήλιος, δείχνοντας τον εαυτό Μου ξεκάθαρα σε αυτούς,
με την εικόνα του Αγίου που δεν την έχουν δει ποτέ, περπατώντας ανάμεσα στα πολυάριθμα
έθνη, όπως Εγώ, ο Ιεχωβά, περπάτησα κάποτε ανάμεσα στις εβραϊκές φυλές. Από τότε κι
έπειτα, θα οδηγώ τους ανθρώπους στη ζωή τους πάνω στη γη. Εκεί, σίγουρα θα δουν τη δόξα
Μου και θα δουν και μια στήλη νεφέλης στον αέρα που θα τους οδηγεί στη ζωή τους, γιατί θα
κάνω την εμφάνισή Μου σε ιερά μέρη. Ο άνθρωπος θα δει την ημέρα της δικαιοσύνης Μου
και την ένδοξη φανέρωσή Μου. Αυτό θα συμβεί όταν θα βασιλέψω σε όλη τη γη και θα
δοξάσω τους πολλούς υιούς Μου. Παντού στη γη, οι άνθρωποι θα υποκλιθούν και η σκηνή
Μου θα στηθεί σταθερά ανάμεσα στην ανθρωπότητα, πάνω στον βράχο του έργου που
επιτελώ σήμερα. Οι άνθρωποι θα Με υπηρετούν και στον ναό. Το θυσιαστήριο, που είναι
καλυμμένο με βρώμικα και απεχθή πράγματα, θα το κομματιάσω και θα το χτίσω εκ νέου. Τα
νεογέννητα αρνιά και τα μοσχάρια θα συσσωρευτούν πάνω στο ιερό θυσιαστήριο. Θα
γκρεμίσω τον ναό του σήμερα και θα χτίσω έναν νέο. Ο ναός που υπάρχει τώρα, γεμάτος
αποτρόπαιους ανθρώπους, θα καταρρεύσει, και αυτός που θα χτίσω θα γεμίσει με υπηρέτες
πιστούς σ’ Εμένα. Θα σταθούν ξανά στα πόδια τους και θα Με υπηρετήσουν για χάρη της
δόξας του ναού Μου. Σίγουρα θα δείτε την ημέρα κατά την οποία θα λάβω μεγάλη δόξα και
σίγουρα θα δείτε και την ημέρα που θα κατεδαφίσω τον ναό και θα χτίσω έναν νέο. Επίσης,
σίγουρα θα δείτε την ημέρα του ερχομού της σκηνής Μου στον κόσμο των ανθρώπων. Όπως
θα διαλύσω τον ναό, έτσι θα φέρω τη σκηνή Μου στον κόσμο των ανθρώπων, όπως ακριβώς
βλέπουν την κάθοδό Μου. Αφού συντρίψω όλα τα έθνη, θα τα μαζέψω εκ νέου, έπειτα θα
χτίσω τον ναό Μου και θα στήσω το θυσιαστήριό Μου, για να Μου προσφέρουν όλοι θυσίες,
να Με υπηρετήσουν στον ναό Μου και να αφοσιωθούν πιστά στο έργο Μου στα έθνη των
Εθνικών. Θα είναι σαν τους Ισραηλίτες του σήμερα, ντυμένοι με ιερατικά άμφια και μίτρα, με
τη δόξα Μου, του Ιεχωβά, ανάμεσά τους, και τη μεγαλοπρέπειά Μου να αιωρείται πάνω τους
και να υπάρχει μαζί τους. Το έργο Μου στα έθνη των Εθνικών θα εκτελεστεί με τον ίδιο
τρόπο. Όπως ήταν το έργο Μου στο Ισραήλ, έτσι θα είναι το έργο Μου και στα έθνη των
Εθνικών, διότι θα εξαπλώσω το έργο Μου στο Ισραήλ και θα το διαδώσω στα έθνη των
Εθνικών.
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Τώρα είναι η στιγμή που το Πνεύμα Μου εργάζεται πάνω σε σπουδαία πράγματα και η
στιγμή που ξεκινώ το έργο Μου ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Ακόμη περισσότερο, είναι η
στιγμή που ταξινομώ όλα τα δημιουργημένα όντα, βάζοντας το καθένα στην αντίστοιχη
κατηγορία, έτσι ώστε το έργο Μου να μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο
αποτελεσματικά. Έτσι, αυτό που σας ζητώ εξακολουθεί να είναι να προσφέρεις ολόκληρη την
ύπαρξή σου για όλο το έργο Μου και, επιπλέον, να διακρίνεις και να διασφαλίζεις όλο το έργο
που έχω επιτελέσει σε εσένα και να βάζεις όλη τη δύναμή σου στο έργο Μου, ώστε να μπορεί
να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αυτό πρέπει να κατανοήσεις εσύ. Πάψτε να έρχεστε σε διαμάχη
μεταξύ σας, ψάχνοντας έναν τρόπο να γυρίσετε πίσω ή αναζητώντας ανέσεις της σάρκας που
θα καθυστερήσουν το έργο Μου και θα χαλάσουν το θαυμάσιο μέλλον σου. Με αυτόν τον
τρόπο, αντί να μπορέσεις να προστατευτείς, θα οδηγηθείς στην καταστροφή. Δεν θα ήταν
ανόητο εκ μέρους σου; Αυτό που απολαμβάνεις άπληστα σήμερα είναι το ίδιο πράγμα που
καταστρέφει το μέλλον σου, ενώ ο πόνος που υφίστασαι σήμερα είναι αυτό ακριβώς που σε
προστατεύει. Εσύ πρέπει να γνωρίζεις ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα, ώστε να αποφύγεις να
πέσεις θύμα των πειρασμών από τους οποίους θα είναι δύσκολο ν’ απαγκιστρωθείς, και να
αποφύγεις να χαθείς στην πυκνή ομίχλη και να μην μπορείς να βρεις τον ήλιο. Όταν η πυκνή
ομίχλη διαλυθεί, εσύ θα βρεθείς στην κρίση της μεγάλης ημέρας. Τότε πια, η μέρα Μου θα
έχει προσεγγίσει την ανθρωπότητα. Πώς θα ξεφύγεις από την κρίση Μου; Πώς θα μπορέσεις
να αντέξεις τον καύσωνα του ήλιου; Όταν αποδίδω τον πλούτο Μου στον άνθρωπο, δεν τον
εκτιμά, αλλά, αντιθέτως, τον τοποθετεί στην άκρη, σε ένα μέρος όπου κανείς δεν θα τον
παρατηρήσει. Όταν κατέρθει η μέρα Μου στον άνθρωπο, εκείνος δεν θα μπορεί πλέον να
ανακαλύψει τον πλούτο Μου ούτε να βρει την πικρή αλήθεια που του είπα πολύ καιρό πριν.
Θα θρηνήσει και θα κλάψει, γιατί έχει χάσει τη λάμψη του φωτός και έχει πέσει στο σκοτάδι.
Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μόνο το αιχμηρό σπαθί του στόματός Μου. Δεν είδατε τη
ράβδο στο χέρι Μου ούτε τη φλόγα με την οποία καίω τον άνθρωπο, και αυτός είναι ο λόγος
που εξακολουθείτε να είστε περιφρονητικοί και να συμπεριφέρεστε αλόγιστα κατά την
παρουσία Μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξακολουθείτε να έρχεστε σε διένεξη μαζί
Μου μέσα στον οίκο Μου, αμφισβητώντας με την ανθρώπινη γλώσσα αυτά για τα οποία
μίλησα με το στόμα Μου. Ο άνθρωπος δεν Με σέβεται, και αν και εξακολουθεί να βρίσκεται
σε εχθρότητα μαζί Μου μέχρι σήμερα, ακόμα δεν έχει κανένα σεβασμό. Έχετε τη γλώσσα και
τα δόντια των αδίκων στο στόμα σας. Τα λόγια και οι πράξεις σας είναι σαν αυτά του φιδιού
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που παρέσυρε την Εύα στην αμαρτία. Απαιτείτε ο ένας από τον άλλο οφθαλμό αντί οφθαλμού
και οδόντα αντί οδόντος και αγωνίζεστε μπροστά Μου να αποκτήσετε θέση, φήμη και κέρδος
για τον εαυτό σας, αλλά δεν ξέρετε ότι παρακολουθώ κρυφά τα λόγια και τις πράξεις σας.
Πριν έρθετε καν μπροστά Μου, έχω μετρήσει τα ίδια τα βάθη της καρδιάς σας. Ο άνθρωπος
πάντα θέλει να ξεφύγει από το χέρι Μου και να αποφύγει την παρατήρηση των ματιών Μου,
αλλά ποτέ δεν απέφυγα τα λόγια ή τις πράξεις του. Αντίθετα, αφήνω σκόπιμα αυτά τα λόγια
και τις πράξεις να εισέλθουν στα μάτια Μου, για να μπορώ να παιδεύσω την αδικία του
ανθρώπου και να κρίνω την παρακοή του. Έτσι, τα λόγια και οι πράξεις του ανθρώπου, που
είναι κρυφά, παραμένουν πάντα μπροστά στο βήμα της κρίσης Μου, και η κρίση Μου δεν
άφησε ποτέ τον άνθρωπο, επειδή η παρακοή του είναι πολύ μεγάλη. Έργο Μου είναι η καύση
και ο εξαγνισμός όλων των λόγων και των πράξεων του ανθρώπου που ειπώθηκαν και έγιναν
παρουσία του Πνεύματός Μου. Με αυτόν τον τρόπο[α], όταν εγκαταλείψω τη γη, οι άνθρωποι
θα εξακολουθούν να είναι σε θέση να διατηρήσουν την πίστη τους σ’ Εμένα και να Με
υπηρετήσουν όπως Με υπηρετούν οι άγιοι υπηρέτες Μου στο έργο Μου, επιτρέποντας στο
έργο Μου στη γη να συνεχιστεί μέχρι την ημέρα που θα ολοκληρωθεί.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «Με αυτόν τον τρόπο».

Ο χαρακτήρας όλων σας είναι τόσο ποταπός!
Κάθεστε όλοι σε κομψά καθίσματα, διδάσκοντας όσους από τις νεότερες γενιές είναι σαν
κι εσάς, βάζοντάς τους να καθίσουν μαζί σου. Πού να ξέρατε πώς οι «απόγονοί» σας είχαν
πνεύσει τα λοίσθια και είχαν απωλέσει το έργο Μου εδώ και πολύ καιρό. Η δόξα Μου λάμπει
από τη γη της Ανατολής έως τη γη της Δύσης, μα όταν εξαπλωθεί στα πέρατα της γης και
ξεκινήσει να αναδύεται και να ακτινοβολεί, θα πάρω τη δόξα Μου από την Ανατολή και θα τη
φέρω στη Δύση, έτσι ώστε οι άνθρωποι του σκότους, οι οποίοι Με έχουν εγκαταλείψει στην
Ανατολή, να στερηθούν εφεξής τη φώτιση. Όταν συμβεί αυτό, θα ζείτε στην κοιλάδα της
σκιάς. Παρόλο που οι άνθρωποι σήμερα είναι εκατό φορές καλύτεροι από ό,τι στο παρελθόν,
και πάλι δεν πληρούν τις απαιτήσεις Μου, και πάλι δεν μαρτυρούν τη δόξα Μου. Το ότι
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μπορείτε να είστε εκατό φορές καλύτεροι από ό,τι στο παρελθόν είναι αποκλειστικά
αποτέλεσμα του έργου Μου· είναι ο καρπός που απέφερε το έργο Μου στη γη. Ωστόσο, νιώθω
ακόμη αποστροφή προς τα λόγια και τις πράξεις σας, καθώς και προς τον χαρακτήρα σας, και
νιώθω απίστευτη πικρία για τον τρόπο που φέρεστε ενώπιόν Μου, διότι δεν Με κατανοείτε
καθόλου. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσετε τελικά να βιώσετε τη δόξα Μου, και πώς θα μπορέσετε
να αφοσιωθείτε απόλυτα στο μελλοντικό έργο Μου; Η πίστη σας είναι πανέμορφη· λέτε πως
είστε πρόθυμοι να δαπανήσετε ολόκληρη τη ζωή σας για λογαριασμό του έργου Μου και ότι
είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε τη ζωή σας γι’ αυτό, μα οι διαθέσεις σας δεν έχουν αλλάξει πολύ.
Απλώς μιλάτε αλαζονικά, παρά το γεγονός ότι η πραγματική σας συμπεριφορά είναι
πανάθλια. Λες και η γλώσσα και τα χείλη των ανθρώπων είναι στους ουρανούς, αλλά τα πόδια
τους βρίσκονται κάτω στη γη, κι ως εκ τούτου, τα λόγια και οι πράξεις, καθώς και η φήμη τους
βρίσκονται ακόμη σε τραγική κατάσταση. Η φήμη σας έχει καταστραφεί, η συμπεριφορά σας
είναι έκφυλη, ο τρόπος ομιλίας σας είναι ποταπός, και η ζωή σας είναι άθλια· μάλιστα,
ολόκληρη η ανθρώπινη φύση σας έχει βουλιάξει στην αθλιότητα. Είστε στενόμυαλοι προς
τους άλλους και κάνετε παζάρια για το παραμικρό. Τσακώνεστε για τη φήμη και το κύρος σας
σε σημείο, μάλιστα, που είστε διατεθειμένοι να κατέλθετε στην κόλαση και στη λίμνη του
πυρός. Τα τρέχοντα λόγια και οι πράξεις σας Μου αρκούν για να αποφασίσω πως είστε
αμαρτωλοί. Η στάση σας προς το έργο Μου, Μου αρκεί για να αποφασίσω πως είστε άδικοι,
και ολόκληρη η διάθεσή σας Μου αρκεί για να επισημάνω πως είστε βρόμικες ψυχές γεμάτες
βδελύγματα. Οι εκδηλώσεις σας και όσα αποκαλύπτετε αρκούν για να πω πως είστε άνθρωποι
που έχετε χορτάσει με το αίμα των ακάθαρτων πνευμάτων. Όταν αναφέρεται η είσοδος στη
βασιλεία, δεν αποκαλύπτετε τα αισθήματά σας. Πιστεύετε ότι το πώς είστε τώρα αρκεί για να
διαβείτε την πύλη της βασιλείας Μου των ουρανών; Πιστεύετε πως μπορείτε να εισέλθετε
στην ιερή γη του έργου και λόγου Μου, χωρίς τα δικά σας λόγια και πράξεις να υποβληθούν
πρώτα στις δοκιμασίες Μου; Ποιος μπορεί να Με ξεγελάσει; Πώς θα μπορούσαν οι άθλιες,
ποταπές συμπεριφορές και συζητήσεις σας να ξεφύγουν από το βλέμμα Μου; Έχω
αποφασίσει ότι η ζωή σας είναι μια ζωή που πίνει το αίμα και τρώει τη σάρκα εκείνων των
ακάθαρτων πνευμάτων, επειδή τα μιμείστε ενώπιόν Μου καθημερινά. Η συμπεριφορά σας
είναι ιδιαίτερα άσχημη ενώπιόν Μου, άρα πώς θα μπορούσα να μη σας θεωρώ αηδιαστικούς;
Τα λόγια σας περιέχουν τις ακαθαρσίες των ακάθαρτων πνευμάτων: Καλοπιάνετε,
αποκρύπτετε και κολακεύετε ακριβώς όπως αυτοί που επιδίδονται στη μαγεία και όπως αυτοί
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που είναι ύπουλοι και πίνουν το αίμα των αδίκων. Όλες οι ανθρώπινες εκφράσεις είναι άκρως
άδικες, άρα πώς γίνεται όλοι οι άνθρωποι να τοποθετηθούν στην ιερή γη, όπου βρίσκονται οι
δίκαιοι; Νομίζεις πως αυτή σου η άθλια συμπεριφορά μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις ως
άγιος σε σύγκριση με τους αδίκους; Η γλώσσα σου που μοιάζει με δηλητηριώδους φιδιού θα
καταστρέψει τελικά τη σάρκα σου που σπέρνει τον όλεθρο και δημιουργεί βδελύγματα, και
αυτά σου τα χέρια που είναι καλυμμένα με το αίμα ακάθαρτων πνευμάτων, επίσης θα
παρασύρουν τελικά την ψυχή σου στην κόλαση. Γιατί, άραγε, δεν αρπάζεις αυτήν την
ευκαιρία να καθάρεις τα χέρια σου που είναι καλυμμένα με βρόμα; Και γιατί δεν
εκμεταλλεύεσαι αυτήν την ευκαιρία να κόψεις αυτή σου τη γλώσσα που λέει άδικα λόγια;
Μήπως γιατί είσαι διατεθειμένος να υποφέρεις στις φλόγες της κόλασης για χάρη των δύο
σου χεριών, της γλώσσας και των χειλιών σου; Επαγρυπνώ παρακολουθώντας τις καρδιές
όλων με τα δυο Μου μάτια, επειδή πολύ καιρό πριν δημιουργήσω τους ανθρώπους, είχα
κρατήσει γερά τις καρδιές τους μες στα δυο Μου χέρια. Πολύ καιρό πριν είχα κοιτάξει μέσα
στις καρδιές των ανθρώπων, άρα πώς θα μπορούσαν οι σκέψεις τους να ξεφύγουν από το
βλέμμα Μου; Και πώς θα μπορούσαν να προλάβουν να ξεφύγουν και να μην καούν από το
Πνεύμα Μου;
Τα χείλη σου είναι πιο καλοσυνάτα κι από περιστέρια, αλλά η καρδιά σου είναι πιο δόλια
κι από τον όφι τον αρχαίο. Τα χείλη σου μάλιστα είναι τόσο όμορφα όσο μιας Λιβανέζας, μα η
καρδιά σου δεν είναι πιο καλοσυνάτη από τη δική της, και σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί
με την ομορφιά των Χαναναίων. Η καρδιά σου είναι τόσο ύπουλη! Αυτό που απεχθάνομαι
είναι μόνο τα χείλη των αδίκων και οι καρδιές τους, και οι απαιτήσεις Μου από τους
ανθρώπους δεν είναι καθόλου υψηλότερες από τις προσδοκίες Μου από τους αγίους· απλώς
νιώθω απέχθεια για τις κακές πράξεις των αδίκων, κι ελπίζω να είναι σε θέση να
απαλλαχθούν από την ακαθαρσία τους και να ξεφύγουν από την τρέχουσα δύσκολη θέση
τους, ώστε να μπορέσουν να ξεχωρίσουν από εκείνους τους αδίκους και να ζήσουν με τους
δίκαιους και να είναι άγιοι μαζί τους. Βρίσκεστε στις ίδιες συνθήκες μ’ Εμένα, κι όμως είστε
καλυμμένοι με βρόμα· δεν έχετε μέσα σας ούτε την παραμικρή αρχική ομοιότητα των
ανθρώπων που δημιουργήθηκαν στις απαρχές. Επιπλέον, επειδή καθημερινά μιμείστε την
ομοιότητα εκείνων των ακάθαρτων πνευμάτων και κάνετε ό,τι κάνουν και λέτε ό,τι λένε
εκείνα, κάθε μέλος σας —ακόμη και η γλώσσα και τα χείλη σας— μουσκεύουν στο ακάθαρτο
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νερό τους, σε σημείο που καλύπτεστε ολόκληροι με αυτούς τους λεκέδες και δεν υπάρχει ούτε
ένα μέλος σας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το έργο Μου. Είναι τόσο θλιβερό! Ζείτε
σε έναν τέτοιο κόσμο αλόγων και βοοειδών, κι όμως δεν νιώθετε ανησυχία· είστε γεμάτοι
χαρά και ζείτε ελεύθερα και άνετα. Κολυμπάτε μέσα σ’ αυτό το μολυσμένο νερό, κι όμως,
στην πραγματικότητα, δεν συνειδητοποιείτε πως έχετε περιέλθει σε τόσο δύσκολη θέση.
Καθημερινά, έρχεσαι σε επαφή με ακάθαρτα πνεύματα κι αλληλεπιδράς με «περιττώματα».
Η ζωή σου είναι πολύ χυδαία, κι όμως δεν γνωρίζεις στην ουσία πως σε καμία περίπτωση δεν
υπάρχεις στον ανθρώπινο κόσμο και πως δεν έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Δεν γνωρίζεις
πως η ζωή σου ποδοπατήθηκε εδώ και καιρό από εκείνα τα ακάθαρτα πνεύματα, ή πως ο
χαρακτήρας σου κηλιδώθηκε εδώ και καιρό από το μολυσμένο νερό; Νομίζεις πως ζεις σε
έναν επίγειο παράδεισο, και πως βρίσκεσαι εν μέσω ευτυχίας; Δεν γνωρίζεις πως έχεις ζήσει
μια ζωή δίπλα σε ακάθαρτα πνεύματα, και πως έχεις συνυπάρξει με όλα όσα αυτά ετοίμασαν
για σένα; Πώς θα μπορούσε ο τρόπος που ζεις να έχει κάποιο νόημα; Πώς θα μπορούσε η ζωή
σου να έχει κάποια αξία; Τρέχεις από δω κι από κει για τους γονείς σου, τους γονείς
ακάθαρτων πνευμάτων, κι όμως, στην πραγματικότητα, δεν έχεις ιδέα πως αυτοί που σε
παγιδεύουν είναι εκείνοι οι γονείς με το ακάθαρτο πνεύμα που σε γέννησαν και σε
ανέθρεψαν. Επιπλέον, δεν γνωρίζεις πως αυτοί, ουσιαστικά, σου έδωσαν όλη σου τη βρόμα·
το μόνο που γνωρίζεις είναι πως μπορούν να σου προσφέρουν «απολαύσεις», δεν σε
παιδεύουν ούτε σε κρίνουν, και κυρίως δεν σε καταριούνται. Δεν έχουν ξεσπάσει ποτέ σ’
εσένα με οργή, μα σου συμπεριφέρονται με στοργή και καλοσύνη. Τα λόγια τους τρέφουν την
καρδιά σου και σε σαγηνεύουν, έτσι ώστε να αποπροσανατολιστείς και, χωρίς να το
καταλάβεις, σε απορροφούν και είσαι πρόθυμος να τους υπηρετήσεις, να γίνεις η διέξοδος και
ο υπηρέτης τους. Δεν έχεις κανένα απολύτως παράπονο, μα είσαι πρόθυμος να δουλεύεις για
αυτούς σαν σκύλος, σαν άλογο· εξαπατάσαι από αυτούς. Για τον λόγο αυτόν, δεν έχεις καμία
απολύτως αντίδραση στο έργο που κάνω. Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι θες συνεχώς να
ξεγλιστράς κρυφά από τα χέρια Μου και δεν προκαλεί έκπληξη το ότι θες διαρκώς να
χρησιμοποιείς γλυκά λόγια για να αποσπάσεις την εύνοιά Μου με δόλιο τρόπο. Αποδεικνύεται
πως τελικά είχες ήδη άλλα σχέδια, άλλα πλάνα. Μπορείς να δεις ένα μικρό μέρος των
πράξεων Μου ως Παντοδύναμος, μα δεν γνωρίζεις το παραμικρό για την κρίση και την
παίδευσή Μου. Δεν έχεις ιδέα πότε ξεκίνησε η παίδευσή Μου· γνωρίζεις μόνο πώς να Με
εξαπατάς —κι όμως δεν γνωρίζεις πως δεν θα ανεχτώ καμία παράβαση από τον άνθρωπο.
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Εφόσον έχεις ήδη αποφασίσει να Με υπηρετήσεις, δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Είμαι ένας
Θεός που μισεί το κακό, και είμαι ένας Θεός που ζηλεύει τον άνθρωπο. Εφόσον εναπόθεσες
ήδη τα λόγια σου πάνω στον βωμό Μου, δεν θα ανεχθώ να το σκάσεις μπροστά στα ίδια Μου
τα μάτια, ούτε θα ανεχτώ να υπηρετείς δύο αφέντες. Νόμιζες πως θα μπορούσες να έχεις κι
άλλη αγάπη αφού εναπόθεσες τα λόγια σου πάνω στον βωμό Μου και μπροστά στα μάτια
Μου; Πώς θα μπορούσα να επιτρέψω στους ανθρώπους να Με γελοιοποιήσουν έτσι; Νόμιζες
πως θα μπορούσε η γλώσσα σου να δίνει υποσχέσεις και να παίρνει όρκους σ’ Εμένα ανέμελα;
Πώς θα μπορούσες να ορκιστείς στον δικό Μου θρόνο, τον θρόνο του Υψίστου; Νόμιζες πως
οι όρκοι σου είχαν ήδη λήξει; Θα σας πω το εξής: Ακόμη κι αν η σάρκα σας πεθάνει, οι όρκοι
σας δεν μπορούν να λήξουν. Στο τέλος, θα σας καταδικάσω βάσει των όρκων σας. Εντούτοις,
πιστεύετε πως μπορείτε να Με χειρίζεστε, βάζοντας τα λόγια σας ενώπιόν Μου, και πως οι
καρδιές σας μπορούν να υπηρετούν ακάθαρτα και μοχθηρά πνεύματα. Πώς θα μπορούσε η
οργή Μου να ανεχθεί αυτούς τους ανθρώπους που είναι σαν σκυλιά και σαν γουρούνια και Με
εξαπατούν; Πρέπει να εκτελέσω τα διοικητικά διατάγματά Μου και να αρπάξω από τα χέρια
των ακάθαρτων πνευμάτων όλους αυτούς τους κολλημένους «ευσεβείς» που πιστεύουν σ’
Εμένα, έτσι ώστε να μπορούν να Με «εξυπηρετούν» με πειθαρχημένο τρόπο, να είναι τα
βόδια Μου, τα άλογά Μου και να υπόκεινται στην ενορχήστρωση της σφαγής Μου. Θα σε
κάνω να ενισχύσεις την παλιά σου αποφασιστικότητα και να Με υπηρετήσεις και πάλι. Δεν θα
ανεχτώ κανένα δημιούργημα που Με εξαπατά. Νόμιζες πως θα μπορούσες απλώς να
προβάλεις απαιτήσεις και να ψεύδεσαι αναίσχυντα ενώπιόν Μου; Νόμιζες πως δεν είχα
ακούσει ούτε είχα δει τα λόγια και τις πράξεις σου; Πώς θα μπορούσαν τα λόγια και οι
πράξεις σου να μην είναι στο οπτικό Μου πεδίο; Πώς θα μπορούσα ποτέ να επιτρέψω στους
ανθρώπους να Με εξαπατήσουν με αυτόν τον τρόπο;
Έχω βρεθεί ανάμεσά σας, συσχετίστηκα μαζί σας για πολλές ανοίξεις και φθινόπωρα·
έχω ζήσει ανάμεσά σας για πολύ καιρό, και έχω ζήσει μαζί σας. Πόση από την άθλια
συμπεριφορά σας έχει περάσει απαρατήρητη μπροστά ακριβώς από τα μάτια Μου; Αυτά τα
εγκάρδια λόγια σας αντηχούν διαρκώς στα αυτιά Μου· πόσα εκατομμύρια φιλοδοξίες σας
έχουν εναποτεθεί στον βωμό Μου —τόσες που δεν μπορούν καν να μετρηθούν. Εντούτοις,
όσον αφορά την αφοσίωσή σας και όσα δαπανάτε, δεν δίνετε ούτε το ελάχιστο. Δεν
εναποθέτετε ούτε μία σταγονίτσα ειλικρίνειας πάνω στον βωμό Μου. Πού είναι οι καρποί της
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πίστης σας σ’ Εμένα; Έχετε λάβει απεριόριστη χάρη από Μένα κι έχετε δει απεριόριστα
μυστήρια από τον ουρανό· σας έχω μάλιστα δείξει τις φλόγες του ουρανού, μα δεν αντέχω να
σας κάψω. Παρ’ όλ’ αυτά, πόσα Μου έχετε δώσει ως αντάλλαγμα; Πόσα είστε πρόθυμοι να
Μου δώσετε; Κρατώντας το φαγητό που σου έδωσα, γυρνάς και το προσφέρεις σ’ Εμένα,
φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πεις πως ήταν κάτι που έλαβες ως αντάλλαγμα για τον
ιδρώτα της δικής σου σκληρής δουλειάς και πως Μου προσφέρεις όλα τα υπάρχοντά σου.
Πώς γίνεται να μη γνωρίζεις πως όλες οι «συνεισφορές» σου σ’ Εμένα είναι απλώς πράγματα
που έχουν κλαπεί από τον βωμό Μου; Άραγε, τώρα που τα προσφέρεις σ’ Εμένα, δεν Με
εξαπατάς; Πώς γίνεται να μη γνωρίζεις πως αυτό που απολαμβάνω σήμερα είναι όλες οι
προσφορές στον βωμό Μου, και όχι αυτό που έχεις κερδίσει για τη σκληρή δουλειά σου και
στη συνέχεια το πρόσφερες σ’ Εμένα; Τολμάτε πράγματι να Με εξαπατάτε με αυτόν τον
τρόπο, άρα πώς μπορώ να σας συγχωρήσω; Πώς μπορείτε να προσδοκάτε από Μένα να το
ανεχτώ αυτό κι άλλο; Σας έχω δώσει τα πάντα. Σας έχω φανερώσει τα πάντα, έχω φροντίσει
για τις ανάγκες σας, και έχω ανοίξει τα μάτια σας, κι όμως Με εξαπατάτε με αυτόν τον τρόπο,
αγνοώντας τη συνείδησή σας. Σας έχω παραχωρήσει τα πάντα ανιδιοτελώς, έτσι ώστε παρόλο
που υποφέρετε, εξακολουθείτε να έχετε κερδίσει από Μένα όλα όσα έχω φέρει από τον
ουρανό. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχετε καμία απολύτως αφοσίωση, κι ακόμη κι αν κάνετε μια μικρή
συνεισφορά, κατόπιν προσπαθείτε να «τακτοποιήσετε τις οφειλές» σας προς Εμένα. Δεν
ισοδυναμεί η συνεισφορά σου με το μηδέν; Αυτό που Μου έχεις δώσει δεν είναι παρά ένας
μόνο κόκκος άμμου, ενώ αυτό που Μου έχεις ζητήσει είναι ένας τόνος χρυσού. Δεν είσαι
άραγε παράλογος; Εργάζομαι ανάμεσά σας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ίχνος του δέκα
τοις εκατό που θα έπρεπε να μου προσφερθεί, πόσο μάλλον κάποιες επιπλέον θυσίες. Επίσης,
αυτό το δέκα τοις εκατό που συνεισφέρουν όσοι είναι ευσεβείς, το αρπάζουν οι μοχθηροί. Δεν
διασκορπίζεστε όλοι μακριά Μου; Δεν είστε όλοι ανταγωνιστικοί προς Εμένα; Δεν διαλύετε
όλοι τον βωμό Μου; Πώς θα μπορούσαν τα μάτια Μου να βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους ως
θησαυρό; Δεν είναι τα γουρούνια και τα σκυλιά που αποστρέφομαι; Πώς θα μπορούσα να
χαρακτηρίσω τις αμαρτίες σας θησαυρό; Για ποιον γίνεται στην ουσία το έργο Μου; Θα
μπορούσε να αποσκοπεί απλώς και μόνο στο να σας πατάξω όλους για να αποκαλύψω την
εξουσία Μου; Δεν κρέμονται οι ζωές όλων σας από μία και μόνο λέξη Μου; Γιατί άραγε
χρησιμοποιώ μόνο λόγια για να σας διδάξω και δεν έχω μετατρέψει τα λόγια σε πράξεις ώστε
να σας πατάξω όσο το δυνατόν συντομότερα; Αποσκοπούν τα λόγια και το έργο Μου απλώς
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στο να πατάξω την ανθρωπότητα; Είμαι ένας Θεός που αδιακρίτως σκοτώνει τους αθώους;
Αυτήν τη στιγμή, πόσοι από σας έρχεστε ενώπιόν Μου με όλο σας το είναι για να αναζητήσετε
το σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής; Μόνο τα σώματά σας βρίσκονται ενώπιόν Μου· οι
καρδιές σας έχουν ξεφύγει και είναι πολύ, πάρα πολύ μακριά από Μένα. Επειδή δεν
γνωρίζετε ποιο είναι πραγματικά το έργο Μου, υπάρχουν αρκετοί από σας που επιθυμούν να
αποχωρήσουν από Μένα και να απομακρυνθούν από Μένα, έχοντας αντ’ αυτού την ελπίδα να
ζήσουν σ’ έναν παράδεισο, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε παίδευση ούτε κρίση. Αυτό δεν
εύχονται οι άνθρωποι ενδόμυχα; Σίγουρα δεν προσπαθώ να σε εξαναγκάσω. Όποιο μονοπάτι
κι αν πάρεις είναι δική σου επιλογή. Το σημερινό μονοπάτι συνοδεύεται από κρίση και
κατάρες, μα θα πρέπει όλοι να γνωρίζετε πως αυτά που σας έχω παραχωρήσει —είτε
πρόκειται για κρίση είτε για παίδευση— είναι τα καλύτερα δώρα που μπορώ να σας παρέχω,
και είναι όλα τους πράγματα που χρειάζεστε επειγόντως.

Το έργο την Εποχή του Νόμου
Το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον
επίγειο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσης το ιερό μέρος όπου Εκείνος ήταν παρών.
Περιόρισε το έργο Του στον λαό του Ισραήλ. Αρχικά, δεν έκανε έργο εκτός του Ισραήλ·
αντιθέτως, επέλεξε έναν λαό που έκρινε κατάλληλο προκειμένου να περιορίσει το εύρος του
έργου Του. Το Ισραήλ είναι το μέρος όπου ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, και από
το χώμα εκείνου του τόπου ο Ιεχωβά έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο τόπος αυτός έγινε η βάση του
έργου Του στη γη. Οι Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν οι απόγονοι του Νώε, καθώς επίσης και οι
απόγονοι του Αδάμ, ήταν το ανθρώπινο θεμέλιο του έργου του Ιεχωβά στη γη.
Τον καιρό εκείνο, η σπουδαιότητα, ο σκοπός και τα στάδια του έργου του Ιεχωβά στο
Ισραήλ ήταν για να αρχίσει το έργο Του σε ολόκληρη τη γη, το οποίο, με το Ισραήλ ως
επίκεντρό του, διαδόθηκε σταδιακά στα έθνη των Εθνικών. Αυτή είναι η αρχή σύμφωνα με
την οποία εργάζεται Εκείνος σ’ ολόκληρο το σύμπαν —να εδραιώσει ένα πρότυπο και, στη
συνέχεια, να το διευρύνει έως ότου όλοι οι άνθρωποι στο σύμπαν να έχουν δεχθεί το
ευαγγέλιό Του. Οι πρώτοι Ισραηλίτες ήταν οι απόγονοι του Νώε. Οι άνθρωποι αυτοί
ευλογήθηκαν μόνο με την πνοή του Ιεχωβά και κατανοούσαν αρκετά ώστε να φροντίζουν για
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τις βασικές ανάγκες της ζωής, αλλά δεν γνώριζαν τι είδους Θεός ήταν ο Ιεχωβά, ούτε ποιο
ήταν το θέλημά Του για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον δε, ότι έπρεπε να σέβονται τον Κύριο
όλης της κτίσης. Όσο για το αν υπήρχαν κανόνες και νόμοι προς τήρηση[α] ή αν υπήρχε κάποιο
καθήκον που θα έπρεπε να εκτελούν τα δημιουργημένα όντα για τον Δημιουργό, οι απόγονοι
του Αδάμ δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά με αυτά τα πράγματα. Το μόνο που ήξεραν ήταν ότι ο
άντρας έπρεπε να ιδρώνει και να εργάζεται σκληρά για να φροντίζει την οικογένειά του και
ότι η γυναίκα έπρεπε να υποτάσσεται στον άντρα της και να διαιωνίζει την ανθρώπινη φυλή
που είχε δημιουργήσει ο Ιεχωβά. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί, που είχαν μόνο την πνοή
του Ιεχωβά και τη ζωή Του, δεν ήξεραν τίποτα για το πώς να ακολουθούν τους νόμους του
Θεού ή πώς να ικανοποιούν τον Κύριο όλης της κτίσης. Κατανοούσαν ελάχιστα. Οπότε,
παρόλο που δεν υπήρχε τίποτα το διεφθαρμένο ή το απατηλό μες στην καρδιά τους, και
παρόλο που σπανίως προέκυπταν ζήλειες και διαμάχες μεταξύ τους, δεν γνώριζαν ούτε
κατανοούσαν καθόλου τον Ιεχωβά, τον Κύριο όλης της κτίσης. Αυτοί οι πρόγονοι του
ανθρώπου ήξεραν μόνο να τρώνε και να απολαμβάνουν τα αγαθά του Ιεχωβά, αλλά δεν
ήξεραν να σέβονται τον Ιεχωβά· δεν γνώριζαν ότι ο Ιεχωβά ήταν ο Εκείνος που θα έπρεπε να
λατρεύουν γονυπετείς. Οπότε, πώς θα μπορούσαν να ονομάζονται πλάσματά Του; Αν ήταν
έτσι, δεν θα είχαν ειπωθεί μάταια τα λόγια: «Ο Ιεχωβά είναι ο Κύριος όλης της κτίσης» και
«Εκείνος δημιούργησε τον άνθρωπο προκειμένου ο άνθρωπος να Τον εκδηλώνει, να Τον
δοξάζει και να Τον αντιπροσωπεύει»; Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι που δεν είχαν σεβασμό
για τον Ιεχωβά να γίνουν μαρτυρία για τη δόξα Του; Πώς θα μπορούσαν να γίνουν
εκδηλώσεις της δόξας Του; Δεν θα γίνονταν τότε τα λόγια του Ιεχωβά: «Δημιούργησα τον
άνθρωπο κατ’ εικόνα Μου», όπλο στα χέρια του Σατανά, του πονηρού; Δεν θα γίνονταν τότε
αυτά τα λόγια αυτά ένα σημάδι ταπείνωσης στη δημιουργία του ανθρώπου από τον Ιεχωβά;
Προκειμένου να ολοκληρώσει εκείνο το στάδιο του έργου, ο Ιεχωβά, αφότου δημιούργησε τον
άνθρωπο, μήτε τον δίδαξε μήτε τον καθοδήγησε από την εποχή του Αδάμ έως την εποχή του
Νώε. Αντίθετα, μόνο μετά την καταστροφή του κόσμου από τον κατακλυσμό, ξεκίνησε
Εκείνος να καθοδηγεί επίσημα τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν οι απόγονοι του Νώε και,
επίσης, του Αδάμ. Το έργο και οι ομιλίες Του στο Ισραήλ παρείχαν καθοδήγηση σε όλον τον
λαό του Ισραήλ καθώς οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν τη ζωή τους σε όλη τη γη του Ισραήλ,
δείχνοντας, μ’ αυτόν τον τρόπο, στην ανθρωπότητα ότι ο Ιεχωβά δεν ήταν μόνο σε θέση να
δώσει πνοή στον άνθρωπο, ώστε να έχει ζωή από Εκείνον και να σηκωθεί από το χώμα ως ένα
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δημιουργημένο ανθρώπινο ον, αλλά μπορούσε επίσης να κατακάψει την ανθρωπότητα και να
καταραστεί την ανθρωπότητα, και με τη ράβδο Του να κυβερνήσει την ανθρωπότητα. Οι
άνθρωποι αυτοί είδαν, επίσης, ότι ο Ιεχωβά μπορούσε να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου
στη γη και να μιλά και να εργάζεται μεταξύ των ανθρώπων σύμφωνα με τις ώρες της ημέρας
και της νύχτας. Το έργο που έκανε αποσκοπούσε μόνο στο να μάθουν τα πλάσματά Του ότι ο
άνθρωπος προήλθε από χώμα που Εκείνος πήρε στα χέρια Του και, επιπλέον, ότι ο άνθρωπος
είχε δημιουργηθεί από Εκείνον. Εκτός αυτού, επιτέλεσε αρχικά το έργο Του στο Ισραήλ ώστε
άλλοι λαοί και άλλα έθνη (που, ουσιαστικά, δεν ήταν ξεχωριστά από το Ισραήλ, αλλά, αντ’
αυτού, είχαν διαχωριστεί από τους Ισραηλίτες, ωστόσο παρέμεναν απόγονοι του Αδάμ και της
Εύας) να λάβουν το ευαγγέλιο του Ιεχωβά από το Ισραήλ, ώστε όλα τα δημιουργημένα όντα
στο σύμπαν να μπορέσουν να σέβονται τον Ιεχωβά και να Τον θεωρούν μέγα. Αν ο Ιεχωβά
δεν είχε ξεκινήσει το έργο Του στο Ισραήλ, αλλά, αντίθετα, αφότου δημιούργησε τους
ανθρώπους, τους άφηνε να ζουν μια ξένοιαστη ζωή στη γη, τότε, στην περίπτωση εκείνη,
λόγω της υλικής φύσης του ανθρώπου (φύση σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να
γνωρίζει τα πράγματα που δεν μπορεί να δει, που σημαίνει ότι δεν θα γνώριζε ότι ο Ιεχωβά
ήταν Εκείνος που δημιούργησε την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον δε, τον λόγο που το έκανε),
δεν θα γνώριζε ποτέ ότι ο Ιεχωβά ήταν Εκείνος που δημιούργησε την ανθρωπότητα ή ότι
Εκείνος είναι ο Κύριος όλης της κτίσης. Αν ο Ιεχωβά δημιουργούσε τον άνθρωπο και τον
έβαζε στη γη, και απλώς τίναζε το χώμα από τα χέρια Του και έφευγε, αντί να παραμείνει
ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους δίνει καθοδήγηση για μια χρονική περίοδο, τότε όλη η
ανθρωπότητα θα επέστρεφε στην ανυπαρξία. Ακόμη κι ο ουρανός και η γη, και όλα τα
μυριάδες πράγματα που Εκείνος έφτιαξε, καθώς και όλη η ανθρωπότητα, θα είχαν επιστρέψει
στην ανυπαρξία και, επιπλέον, θα είχαν ποδοπατηθεί από τον Σατανά. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η
εξής επιθυμία του Ιεχωβά: «Στη γη, δηλαδή στο μέσο της δημιουργίας Του, να έχει ένα μέρος
να σταθεί, ένα άγιο μέρος» θα είχε γκρεμιστεί. Κι έτσι, μετά τη δημιουργία των ανθρώπων, το
γεγονός ότι ήταν σε θέση να παραμείνει ανάμεσά τους για να τους καθοδηγεί στη ζωή τους
και να τους μιλά βρισκόμενος ανάμεσά τους, ήταν όλα για να πραγματοποιήσει την επιθυμία
Του και να επιτύχει το σχέδιό Του. Το έργο που επιτέλεσε στο Ισραήλ αποσκοπούσε μόνο
στην εκτέλεση του σχεδίου που είχε κάνει προτού δημιουργήσει τα πάντα και, συνεπώς, το
γεγονός ότι εργάστηκε πρώτα μεταξύ των Ισραηλιτών και η δημιουργία των πάντων από
Εκείνον δεν αντέβαιναν μεταξύ τους, αλλά έγιναν και τα δύο για χάρη της διαχείρισής Του,
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του έργου Του και της δόξας Του, και έγιναν με σκοπό την εμβάθυνση του νοήματος της
δημιουργίας της ανθρωπότητας από Εκείνον. Μετά τον Νώε, καθοδήγησε τη ζωή της
ανθρωπότητας στη γη για δύο χιλιάδες χρόνια, διάστημα κατά το οποίο δίδαξε στους
ανθρώπους να κατανοούν πώς να σέβονται τον Ιεχωβά, τον Κύριο όλης της κτίσης, πώς να
διάγουν τη ζωή τους και πώς να συνεχίσουν να ζουν και, πάνω απ’ όλα, πώς να ενεργούν ως
μάρτυρες για τον Ιεχωβά, να Τον υπακούν και να Του δείχνουν σεβασμό, ακόμη και να Τον
δοξάζουν με μουσική όπως έκαναν ο Δαβίδ και οι ιερείς του.
Πριν από τα δύο χιλιάδες χρόνια κατά τα οποία ο Ιεχωβά έκανε το έργο Του, ο άνθρωπος
δεν γνώριζε τίποτα και σχεδόν ολόκληρη η ανθρωπότητα είχε βυθιστεί στην εξαχρείωση, έως
ότου, πριν την καταστροφή του κόσμου από τον κατακλυσμό, αυτοί οι άνθρωποι είχαν φτάσει
σε τέτοιο βαθμό ανηθικότητας και διαφθοράς, που στην καρδιά τους δεν υπήρχε καθόλου ο
Ιεχωβά, και ακόμη λιγότερο υπήρχε η οδός Του. Δεν κατανόησαν ποτέ το έργο που θα
επιτελούσε ο Ιεχωβά· υστερούσαν σε λογική, ακόμα περισσότερο σε γνώση και, σαν μηχανές
που ανέπνεαν, είχαν πλήρη άγνοια για τον άνθρωπο, τον Θεό, τον κόσμο, τη ζωή και ούτω
καθεξής. Στη γη, έμπλεκαν με πολλούς πειρασμούς, όπως το φίδι, και έλεγαν πολλά πράγματα
που ήταν προσβλητικά για τον Ιεχωβά, αλλά επειδή ήταν αδαείς, ο Ιεχωβά ούτε τους
παίδευσε ούτε τους πειθάρχησε. Μόνο μετά τον κατακλυσμό, όταν ο Νώε ήταν 601 ετών,
εμφανίστηκε επίσημα ο Ιεχωβά στον Νώε και καθοδήγησε εκείνον και την οικογένειά του,
οδηγώντας τα πουλιά και τα ζώα που είχαν επιβιώσει από τον κατακλυσμό μαζί με τον Νώε
και τους απογόνους του, μέχρι το τέλος της Εποχής του Νόμου, που διήρκησε συνολικά 2.500
χρόνια. Έκανε έργο στο Ισραήλ —δηλαδή, επίσημο έργο— επί 2.000 χρόνια συνολικά, και
έργο ταυτόχρονα εντός του Ισραήλ και έξω από αυτό επί 500 χρόνια, που μας κάνουν μαζί
2.500 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δίδαξε τους Ισραηλίτες ότι για να
υπηρετήσουν τον Ιεχωβά, θα έπρεπε να χτίσουν έναν ναό, να βάλουν ιερατικά άμφια και να
περπατούν ξυπόλυτοι στον ναό την αυγή, μην τυχόν και τα παπούτσια τους σπιλώσουν τον
ναό και σταλεί πάνω τους φωτιά από την κορυφή του ναού και τους κάψει μέχρι θανάτου.
Επιτέλεσαν τα καθήκοντά τους και υποτάχθηκαν στα σχέδια του Ιεχωβά. Προσεύχονταν στον
Ιεχωβά στον ναό και, αφότου έλαβαν την αποκάλυψη του Ιεχωβά, αφότου, δηλαδή, είχε
μιλήσει ο Ιεχωβά, καθοδήγησαν τα πλήθη και τους δίδαξαν ότι έπρεπε να δείχνουν σεβασμό
στον Ιεχωβά —στον Θεό τους. Και ο Ιεχωβά τούς είπε ότι θα έπρεπε να χτίσουν έναν ναό και
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ένα θυσιαστήριο και, τη στιγμή που όρισε ο Ιεχωβά, δηλαδή το εβραϊκό Πάσχα, θα έπρεπε να
ετοιμάσουν νεογέννητα μοσχάρια και αρνιά για να τα βάλουν στο θυσιαστήριο ως θυσίες για
να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά, έτσι ώστε να τους συγκρατήσει και να βάλει στην καρδιά τους
σεβασμό για τον Ιεχωβά. Η υπακοή σ’ αυτόν τον νόμο έγινε το μέτρο της αφοσίωσής τους
στον Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά όρισε, επίσης, γι’ αυτούς την ημέρα του Σαββάτου, την έβδομη ημέρα
της δημιουργίας Του. Όρισε ως πρώτη ημέρα την ημέρα μετά το Σάββατο, μία ημέρα για να
δοξάζουν τον Ιεχωβά, να Του προσφέρουν θυσίες και να συνθέτουν μουσική γι’ Αυτόν. Την
ημέρα εκείνη, ο Ιεχωβά συγκάλεσε όλους τους ιερείς για να χωρίσουν τις θυσίες στο
θυσιαστήριο προκειμένου να φάνε οι άνθρωποι, ώστε να απολαύσουν τις θυσίες στο
θυσιαστήριο του Ιεχωβά. Και ο Ιεχωβά είπε ότι ήταν ευλογημένοι, ότι μοιράζονταν μία μερίδα
μαζί Του και ότι ήταν ο εκλεκτός λαός Του (αυτή ήταν η διαθήκη του Ιεχωβά με τους
Ισραηλίτες). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μέχρι και σήμερα, ο λαός του Ισραήλ
εξακολουθεί να λέει ότι ο Ιεχωβά είναι μόνο δικός του Θεός, και όχι ο Θεός των Εθνικών.
Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, ο Ιεχωβά θέσπισε πολλές εντολές προκειμένου
να τις παραδώσει ο Μωυσής στους Ισραηλίτες που τον ακολούθησαν έξω από την Αίγυπτο. Οι
εντολές αυτές δόθηκαν από τον Ιεχωβά στους Ισραηλίτες και δεν είχαν καμία σχέση με τους
Αιγυπτίους· είχαν σκοπό να συγκρατήσουν τους Ισραηλίτες, κι Εκείνος χρησιμοποίησε τις
εντολές για να θέσει απαιτήσεις από αυτούς. Αν τηρούσαν το Σάββατο, αν σέβονταν τους
γονείς τους, αν προσκυνούσαν είδωλα και ούτω καθεξής —αυτές ήταν οι αρχές βάσει των
οποίων κρινόταν αν ήταν αμαρτωλοί ή δίκαιοι. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν κάποιοι που
επλήγησαν από τη φωτιά του Ιεχωβά, κάποιοι που λιθοβολήθηκαν μέχρι θανάτου και κάποιοι
που έλαβαν την ευλογία του Ιεχωβά, και αυτό καθοριζόταν με βάση το αν υπάκουαν σε αυτές
τις εντολές ή όχι. Όσοι δεν τηρούσαν το Σάββατο, λιθοβολούνταν μέχρι θανάτου. Όσοι ιερείς
δεν τηρούσαν το Σάββατο, πλήττονταν από τη φωτιά του Ιεχωβά. Όσοι δεν έδειχναν σεβασμό
στους γονείς τους, λιθοβολούνταν κι εκείνοι μέχρι θανάτου. Όλα αυτά τα επιδοκίμαζε ο
Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά θέσπισε τις εντολές και τους νόμους Του ώστε, καθώς καθοδηγούσε τους
ανθρώπους στη ζωή τους, εκείνοι θα άκουγαν τον λόγο Του, θα υπάκουαν σε αυτόν και δεν θα
επαναστατούσαν εναντίον Του. Χρησιμοποίησε τους νόμους αυτούς για να διατηρήσει υπό
έλεγχο τη νεογέννητη ανθρώπινη φυλή, ώστε να θέσει πιο γερά θεμέλια για το μελλοντικό
Του έργο. Κι έτσι, βάσει του έργου που έκανε ο Ιεχωβά, η πρώτη εποχή ονομάστηκε η Εποχή
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του Νόμου. Παρόλο που ο Ιεχωβά εξέφρασε πολλές ομιλίες και επιτέλεσε μεγάλο έργο,
καθοδήγησε τους ανθρώπους μόνο με θετικό τρόπο, διδάσκοντας στους αδαείς αυτούς
ανθρώπους πώς να είναι άνθρωποι, πώς να ζουν, πώς να κατανοούν την οδό του Ιεχωβά. Ως
επί το πλείστον, το έργο που επιτέλεσε είχε στόχο να τηρήσουν οι άνθρωποι την οδό Του και
να ακολουθήσουν τους νόμους Του. Το έργο επιτελέστηκε σε ανθρώπους που ήταν ελαφρώς
διεφθαρμένοι· δεν επεκτάθηκε τόσο ώστε να μεταμορφώσει τη διάθεσή τους ή την πρόοδό
τους στη ζωή. Τον ενδιέφερε μόνο να χρησιμοποιεί νόμους για να συγκρατεί και να ελέγχει
τους ανθρώπους. Για τους Ισραηλίτες της εποχής εκείνης, ο Ιεχωβά ήταν απλώς ένας Θεός
στον ναό, ένας Θεός στους ουρανούς. Ήταν μία στήλη νεφέλης, μία στήλη φωτιάς. Το μόνο
που ζητούσε από εκείνους ο Ιεχωβά ήταν να υπακούν σε αυτά που είναι σήμερα γνωστά ως οι
νόμοι και οι εντολές Του —θα μπορούσε, μάλιστα, να πει κανείς και κανόνες— διότι όσα έκανε
ο Ιεχωβά δεν είχαν σκοπό να τους μεταμορφώσουν, αλλά να τους δώσουν περισσότερα από
τα πράγματα που οφείλει να έχει ο άνθρωπος και να τους διδάξει από το ίδιο Του το στόμα,
γιατί, μετά τη δημιουργία του, ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα από όσα όφειλε να κατέχει. Κι
έτσι, ο Ιεχωβά έδωσε στους ανθρώπους όσα όφειλαν να κατέχουν για τη ζωή τους στη γη,
κάνοντας τους ανθρώπους που είχε καθοδηγήσει να ξεπεράσουν τους προγόνους τους, τον
Αδάμ και την Εύα, γιατί αυτά που τους έδωσε ο Ιεχωβά ξεπερνούσαν αυτά που είχε δώσει
στον Αδάμ και την Εύα στην αρχή. Όπως και να ’χει, το έργο που έκανε ο Ιεχωβά στο Ισραήλ
ήταν μόνο να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα και να κάνει την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει
τον Δημιουργό της. Δεν κατέκτησε τους ανθρώπους αυτούς, ούτε τους μεταμόρφωσε· απλώς
τους καθοδήγησε. Αυτό είναι το σύνολο του έργου του Ιεχωβά κατά την Εποχή του Νόμου.
Είναι το υπόβαθρο, η πραγματική ιστορία, η ουσία του έργου Του σε όλη τη γη του Ισραήλ,
καθώς και η αρχή του έργου Του που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη —να κρατήσει την
ανθρωπότητα υπό τον έλεγχο του Ιεχωβά. Απ’ αυτό δημιουργήθηκε περισσότερο έργο στο
σχέδιο διαχείρισής Του που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη.
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «προς τήρηση».
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Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο της Εποχής της
Λύτρωσης
Ολόκληρο το σχέδιο της διαχείρισής Μου, το σχέδιο διαχείρισης διάρκειας έξι χιλιάδων
ετών, αποτελείται από τρία στάδια ή τρεις εποχές: την αρχική Εποχή του Νόμου, την Εποχή
της Χάριτος (που είναι επίσης και η Εποχή της Λύτρωσης) και την Εποχή της Βασιλείας τις
έσχατες ημέρες. Το έργο Μου στις τρεις αυτές εποχές διαφέρει σε περιεχόμενο σύμφωνα με
τη φύση της κάθε εποχής, αλλά σε κάθε στάδιο αυτό το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του ανθρώπου —ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνεται σύμφωνα με τα κόλπα που ο Σατανάς
εφαρμόζει στον πόλεμο που διεξάγω εναντίον του. Ο σκοπός του έργου Μου είναι να νικήσω
τον Σατανά, να εκδηλώσω τη σοφία και την παντοδυναμία Μου, να αποκαλύψω όλα τα κόλπα
του Σατανά και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να σώσω ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, το οποίο ζει υπό
τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Γίνεται για να δείξω τη σοφία και την παντοδυναμία Μου,
ενώ ταυτόχρονα να αποκαλύψω το αβάσταχτα αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά. Ακόμη
περισσότερο, γίνεται για να δώσω τη δυνατότητα στα δημιουργημένα όντα να διακρίνουν
μεταξύ καλού και κακού, να γνωρίζουν ότι Εγώ είμαι ο Κυβερνήτης των πάντων, να δουν
ξεκάθαρα ότι ο Σατανάς είναι ο εχθρός της ανθρωπότητας, φαύλος, ο πονηρός, και να τους
δώσω τη δυνατότητα να διακρίνουν με απόλυτη βεβαιότητα τη διαφορά μεταξύ καλού και
κακού, αλήθειας και ψεύδους, αγιοσύνης και ακαθαρσίας, και τι είναι μεγαλειώδες και τι
ποταπό. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η αδαής ανθρωπότητα θα μπορεί να γίνει μάρτυράς Μου στο
γεγονός ότι δεν διαφθείρω Εγώ την ανθρωπότητα, και μόνο Εγώ —ο Δημιουργός— μπορώ να
σώσω την ανθρωπότητα, μπορώ να παρέχω στους ανθρώπους αυτά που μπορούν να
απολαύσουν· και τελικά θα αναγνωρίσουν ότι Εγώ είμαι ο Κυβερνήτης των πάντων και ο
Σατανάς είναι απλώς ένα από τα όντα που δημιούργησα, το οποίο αργότερα στράφηκε
εναντίον Μου. Το σχέδιο διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών διακρίνεται σε τρία στάδια,
κι Εγώ εργάζομαι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτύχω το παρακάτω αποτέλεσμα: Να
βοηθήσω τα δημιουργημένα όντα Μου να γίνουν μάρτυρές Μου, να κατανοήσουν το θέλημά
Μου και να αναγνωρίσουν ότι Εγώ είμαι η αλήθεια. Έτσι, κατά τη διάρκεια του αρχικού
έργου στο σχέδιο διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών, εκτέλεσα το έργο του νόμου, που
ήταν το έργο στο οποίο ο Ιεχωβά καθοδηγούσε τους ανθρώπους. Το δεύτερο στάδιο
εγκαινίασε το έργο της Εποχής της Χάριτος στα χωριά της Ιουδαίας. Ο Ιησούς
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αντιπροσωπεύει ολόκληρο το έργο της Εποχής της Χάριτος. Ενσαρκώθηκε και καρφώθηκε
στον σταυρό, κι επίσης εγκαινίασε την Εποχή της Χάριτος. Σταυρώθηκε προκειμένου να
ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης, να περατώσει την Εποχή του Νόμου και να ξεκινήσει την
Εποχή της Χάριτος, οπότε ονομάστηκε «Υπέρτατος Αρχηγός», «Προσφορά περί αμαρτίας»
και «Λυτρωτής». Ως εκ τούτου, το έργο του Ιησού διέφερε σε περιεχόμενο από το έργο του
Ιεχωβά, παρόλο που, ως προς την αρχή, ήταν ίδια. Ο Ιεχωβά ξεκίνησε την Εποχή του Νόμου,
εδραιώνοντας τη βάση —το σημείο εκκίνησης— για το έργο του Θεού επί της γης, και
εκδίδοντας τους νόμους και τις εντολές. Αυτά είναι τα δύο έργα που επιτέλεσε, και
αντιπροσωπεύουν την Εποχή του Νόμου. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς την Εποχή της
Χάριτος δεν ήταν να εκδώσει νόμους, αλλά να τους εκπληρώσει, και μ’ αυτόν τον τρόπο να
εγκαινιάσει την Εποχή της Χάριτος και να ολοκληρώσει την Εποχή του Νόμου που είχε
διαρκέσει δύο χιλιάδες χρόνια. Ήταν ο πρωτεργάτης που ήρθε για να ξεκινήσει την Εποχή
της Χάριτος, ωστόσο το κύριο μέρος του έργου Του ήταν η λύτρωση. Συνεπώς, και το δικό Του
έργο ήταν δίπτυχο: Εγκαινίασε μια νέα εποχή και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης μέσω
της σταύρωσής Του, ενώ στη συνέχεια αναχώρησε. Και τότε έφτασε η Εποχή του Νόμου στο
τέλος της και ξεκίνησε η Εποχή της Χάριτος.
Το έργο που έκανε ο Ιησούς ανταποκρινόταν στις ανάγκες του ανθρώπου την εποχή
εκείνη. Το έργο Του ήταν να λυτρώσει τους ανθρώπους, να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους,
οπότε η διάθεσή Του ήταν εξολοκλήρου μια διάθεση ταπεινοφροσύνης, υπομονής, αγάπης,
ευσέβειας, μακροθυμίας, ελέους και στοργικότητας. Έφερε στην ανθρωπότητα άφθονη χάρι
και ευλογίες, και όλα όσα θα μπορούσαν ποτέ οι άνθρωποι να απολαύσουν, τους τα έδωσε
προς τέρψη τους: ειρήνη και ευτυχία, την ανεκτικότητα και την αγάπη Του, το έλεος και τη
στοργικότητά Του. Την εποχή εκείνη, η αφθονία των πραγμάτων προς τέρψη με την οποία
ήρθαν αντιμέτωποι οι άνθρωποι —η αίσθηση γαλήνης και ασφάλειας μέσα στην καρδιά τους,
το αίσθημα του καθησυχασμού μέσα στο πνεύμα τους και το ότι στηρίζονταν στον Σωτήρα
Ιησού— οφειλόταν στην εποχή στην οποία ζούσαν. Την Εποχή της Χάριτος, ο άνθρωπος είχε
ήδη διαφθαρεί από τον Σατανά, οπότε για να καρποφορήσει η επίτευξη του έργου της
λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας απαιτούσε άφθονη χάρι, άπειρη μακροθυμία και υπομονή
και, ακόμη περισσότερο, μια προσφορά ικανή να εξιλεώσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.
Όσα είδαν οι άνθρωποι την Εποχή της Χάριτος ήταν απλώς η προσφορά Μου για την
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εξιλέωση των αμαρτιών της ανθρωπότητας: ο Ιησούς. Το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι ο Θεός
μπορούσε να είναι ελεήμων και μακρόθυμος, και το μόνο που έβλεπαν ήταν το έλεος και η
στοργικότητα του Ιησού. Αυτό οφειλόταν εξολοκλήρου στο ότι γεννήθηκαν την Εποχή της
Χάριτος. Επομένως, πριν μπορέσουν να λυτρωθούν, έπρεπε να απολαύσουν τα πολλά είδη
χάριτος που τους παρείχε ο Ιησούς προκειμένου να ωφεληθούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα
μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους απολαμβάνοντας τη χάρι, κι επίσης θα είχαν
την ευκαιρία να λυτρωθούν απολαμβάνοντας τη μακροθυμία και την υπομονή του Ιησού.
Μόνο μέσω της μακροθυμίας και της υπομονής του Ιησού κέρδισαν το δικαίωμα να λάβουν
συγχώρεση και να απολαύσουν την άφθονη χάρι που τους παρείχε ο Ιησούς. Όπως ο ίδιος ο
Ιησούς είπε: Δεν ήλθα για να λυτρώσω τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς, για να δώσω τη
δυνατότητα στους αμαρτωλούς να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Αν, όταν ενσαρκώθηκε, ο
Ιησούς είχε φέρει τη διάθεση της κρίσης, της κατάρας και της έλλειψης ανεκτικότητας προς
τις προσβολές του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να λυτρωθεί και
θα παρέμενε για πάντα αμαρτωλός. Αν συνέβαινε αυτό, το σχέδιο διαχείρισης των έξι
χιλιάδων ετών θα είχε σταματήσει την Εποχή του Νόμου, και η Εποχή του Νόμου θα
παρατεινόταν για έξι χιλιάδες χρόνια. Οι αμαρτίες του ανθρώπου θα γίνονταν όλο και
περισσότερες και πιο σοβαρές, και η δημιουργία της ανθρωπότητας θα είχε γίνει μάταια. Οι
άνθρωποι θα ήταν μόνο σε θέση να υπηρετούν τον Ιεχωβά σύμφωνα με τον νόμο, αλλά οι
αμαρτίες τους θα ξεπερνούσαν τις αμαρτίες των πρώτων δημιουργημένων ανθρώπων. Όσο
περισσότερο αγαπούσε ο Ιησούς τους ανθρώπους, συγχωρώντας τις αμαρτίες τους και
παρέχοντάς τους αρκετό έλεος και στοργικότητα, τόσο περισσότερο δικαιούνταν οι άνθρωποι
να σωθούν από τον Ιησού, να ονομαστούν απολωλότα πρόβατα τα οποία ο Ιησούς έφερε πίσω
με μεγάλο τίμημα. Ο Σατανάς δεν μπορούσε να ανακατευτεί στο έργο αυτό, διότι ο Ιησούς
συμπεριφερόταν στους ακόλουθούς Του όπως μια τρυφερή μητέρα συμπεριφέρεται στο
βρέφος στην αγκαλιά της. Δεν θύμωνε μαζί τους ούτε τους περιφρονούσε, αλλά ήταν γεμάτος
παρηγοριά. Ποτέ δεν εξοργιζόταν ανάμεσά τους, αλλά ανεχόταν τις αμαρτίες τους και
παράβλεπε την ανοησία και την άγνοιά τους, σε σημείο που είπε: «Συγχωρήστε τους άλλους
εβδομήντα φορές το επτά». Συνεπώς, η καρδιά Του μεταμόρφωνε τις καρδιές των άλλων, και
μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι λάμβαναν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους μέσω της
μακροθυμίας Του.
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Παρόλο που ο ενσαρκωμένος Ιησούς δεν διέθετε καθόλου συναίσθημα, πάντοτε
παρηγορούσε τους μαθητές Του, τους συντηρούσε, τους βοηθούσε και τους στήριζε. Όσο έργο
κι αν έκανε ή όσα δεινά κι αν υπέστη, ποτέ δεν είχε υπερβολικές απαιτήσεις από τους
ανθρώπους, αλλά ήταν πάντοτε υπομονετικός και ανεχόταν τις αμαρτίες τους, τόσο που οι
άνθρωποι την Εποχή της Χάριτος Τον αποκαλούσαν τρυφερά «αξιολάτρευτο Σωτήρα Ιησού».
Για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής —για όλους τους ανθρώπους— αυτό που είχε και
ήταν ο Ιησούς ήταν έλεος και στοργικότητα. Ποτέ δεν θυμόταν τις παραβάσεις των
ανθρώπων και η συμπεριφορά Του προς αυτούς δεν βασιζόταν ποτέ στις παραβάσεις τους.
Επειδή εκείνη ήταν διαφορετική εποχή, συχνά παρείχε άφθονη τροφή στους ανθρώπους για
να χορτάσουν. Συμπεριφερόταν σε όλους όσοι Τον ακολουθούσαν με χάρι, θεραπεύοντας
τους αρρώστους, εκβάλλοντας δαιμόνια, ανασταίνοντας νεκρούς. Για να πιστέψουν σ’ Αυτόν
οι άνθρωποι και να δουν ότι όλα όσα έκανε τα έκανε με ειλικρίνεια και σοβαρότητα, έφτασε
στο σημείο να αναστήσει ένα πτώμα σε αποσύνθεση, δείχνοντάς τους ότι στα χέρια Του
ακόμη και οι νεκροί μπορούσαν να επιστρέψουν στη ζωή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, υπέμενε
σιωπηλά και έκανε το έργο της λύτρωσης ανάμεσά τους. Ακόμη και πριν καρφωθεί στον
σταυρό, ο Ιησούς είχε ήδη πάρει επάνω Του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και είχε γίνει
προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα. Ακόμη και πριν σταυρωθεί, είχε ήδη ανοίξει
τον δρόμο για τον σταυρό προκειμένου να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Τελικά, καρφώθηκε
στον σταυρό, θυσιάζοντας τον εαυτό Του για χάρη του σταυρού, και πρόσφερε όλο το έλεος,
τη στοργικότητα και την αγιοσύνη Του στην ανθρωπότητα. Ήταν πάντα ανεκτικός προς τους
ανθρώπους, ποτέ εκδικητικός, συγχωρούσε τις αμαρτίες τους, τους παρότρυνε να
μετανοήσουν και τους δίδασκε να έχουν υπομονή, μακροθυμία και αγάπη, να ακολουθούν τα
βήματά Του και να θυσιάζονται για χάρη του σταυρού. Η αγάπη Του για τους αδελφούς και
τις αδελφές ξεπερνούσε την αγάπη Του για την Παναγία. Το έργο που έκανε είχε ως αρχή τη
θεραπεία των αρρώστων και την εκβολή των δαιμονίων, όλα για χάρη της λύτρωσης των
ανθρώπων. Όπου κι αν πήγαινε, φερόταν σε όλους όσοι Τον ακολουθούσαν με χάρι. Έκανε
τους φτωχούς πλούσιους, τους χωλούς να περπατούν, τους τυφλούς να βλέπουν και τους
κωφούς να ακούν. Προσκαλούσε ακόμη και τους πιο ποταπούς, τους πένητες, τους
αμαρτωλούς, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί Του· ποτέ δεν τους απέφευγε αλλά ήταν
πάντοτε υπομονετικός, λέγοντας μάλιστα: Όταν ένας βοσκός χάσει ένα πρόβατο από τα
εκατό, θα αφήσει πίσω τα ενενήντα εννέα για να ψάξει το απολωλός πρόβατο, και όταν το
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βρει, θα χαρεί πολύ. Αγαπούσε τους ακόλουθούς Του όπως μία προβατίνα αγαπά τα αρνάκια
της. Παρόλο που ήταν ανόητοι και αδαείς, και ήταν αμαρτωλοί στα μάτια Του και, επιπλέον,
ήταν τα πιο ταπεινά μέλη της κοινωνίας, θεωρούσε εκείνους τους αμαρτωλούς —ανθρώπους
τους οποίους οι άλλοι απεχθάνονταν— ως την κόρη των οφθαλμών Του. Εφόσον τους έδειχνε
εύνοια, έδωσε τη ζωή Του για εκείνους, όπως ένα αρνί που προσφερόταν ως θυσία στον βωμό.
Περιφερόταν ανάμεσά τους σαν να ήταν υπηρέτης τους, αφήνοντάς τους να Τον
εκμεταλλευτούν και να Τον σκοτώσουν, υποτασσόμενος σ’ αυτούς άνευ όρων. Για τους
ακόλουθούς Του ήταν ο αξιολάτρευτος Σωτήρας Ιησούς, αλλά στους Φαρισαίους, που έκαναν
κήρυγμα στους ανθρώπους από ένα ψηλό βάθρο, δεν έδειξε έλεος και στοργικότητα, αλλά
απέχθεια και μίσος. Δεν έκανε μεγάλο έργο μεταξύ των Φαρισαίων, μόνο περιστασιακά τους
έκανε κήρυγμα και τους επέπληττε. Δεν περιφερόταν ανάμεσά τους επιτελώντας το έργο της
λύτρωσης ούτε έπραξε σημεία και τέρατα. Πρόσφερε όλο το έλεος και τη στοργικότητά Του
στους ακόλουθούς Του, υπομένοντας για χάρη των αμαρτωλών αυτών μέχρι τέλους, όταν
καρφώθηκε στον σταυρό, και υποφέροντας κάθε ταπείνωση έως ότου λυτρώσει πλήρως όλη
την ανθρωπότητα. Αυτό ήταν το σύνολο του έργου Του.
Χωρίς τη λύτρωση του Ιησού, οι άνθρωποι θα ζούσαν για πάντα στην αμαρτία και θα
αποτελούσαν τα τέκνα της αμαρτίας, τους απόγονους των δαιμόνων. Αν συνεχιζόταν αυτή η
κατάσταση, ολόκληρος ο κόσμος θα είχε γίνει τόπος διαμονής του Σατανά, το μέρος της
κατοικίας του. Εντούτοις, το έργο της λύτρωσης απαιτούσε την επίδειξη ελέους και
στοργικότητας προς την ανθρωπότητα. Μόνο μ’ αυτά τα μέσα θα μπορούσε η ανθρωπότητα
να λάβει συγχώρεση και τελικά να κερδίσει το δικαίωμα να ολοκληρωθεί και να κερδηθεί
πλήρως από τον Θεό. Χωρίς αυτό το στάδιο του έργου, το σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων
ετών δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Αν ο Ιησούς δεν είχε σταυρωθεί, αν είχε απλώς
θεραπεύσει τους αρρώστους και εξορκίσει δαιμόνια, τότε οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να
συγχωρεθούν πλήρως για τις αμαρτίες τους. Στα τριάμισι χρόνια που ο Ιησούς αφιέρωσε στο
έργο Του στη γη, ολοκλήρωσε μόνο το ήμισυ του έργου Του όσον αφορά τη λύτρωση. Στη
συνέχεια, μέσω της σταύρωσης και αφού έγινε η ομοιότητα της αμαρτωλής σάρκας
παραδιδόμενος στον πονηρό, ολοκλήρωσε το έργο της σταύρωσης και εξουσίασε τη μοίρα της
ανθρωπότητας. Μόνο αφού παραδόθηκε στα χέρια του Σατανά λύτρωσε την ανθρωπότητα.
Επί τριάντα τρία και μισό χρόνια υπέφερε στη γη, υπέστη εξευτελισμούς, συκοφαντίες,
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εγκατάλειψη, ακόμα και σε σημείο που δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι, πού να αναπαυθεί,
και αργότερα σταυρώθηκε, με όλο Του το Είναι —ένα άγιο και αθώο σώμα— καρφωμένο στον
σταυρό. Υπέμεινε κάθε είδους δυνατό μαρτύριο. Εκείνοι που ήταν στην εξουσία Τον
περιγελούσαν και Τον μαστίγωσαν, και οι στρατιώτες μάλιστα Τον έφτυσαν κατά πρόσωπο.
Ωστόσο, Αυτός παρέμεινε σιωπηλός και άντεξε μέχρι τέλους, υποτασσόμενος άνευ όρων μέχρι
θανάτου, λυτρώνοντας έτσι ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μόνο τότε Του επετράπη να
αναπαυθεί. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς αντιπροσωπεύει μόνο την Εποχή της Χάριτος·
δεν αντιπροσωπεύει την Εποχή του Νόμου ούτε υποκαθιστά το έργο των εσχάτων ημερών.
Αυτή είναι η ουσία του έργου του Ιησού την Εποχή της Χάριτος, τη δεύτερη εποχή που
διένυσε η ανθρωπότητα —την Εποχή της Λύτρωσης.

Λόγια για τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους
Έχω επιτελέσει τεράστιο όγκο έργου στη γη και έχω βαδίσει ανάμεσα στην ανθρωπότητα
για τόσο πολλά χρόνια, κι όμως οι άνθρωποι σπανίως έχουν γνώση της εικόνας Μου και της
διάθεσής Μου, και λίγοι μπορούν να εξηγήσουν εκτενώς το έργο που επιτελώ. Οι άνθρωποι
υστερούν σε πάρα πολλά, δεν έχουν ποτέ κατανόηση του τι κάνω και οι καρδιές τους είναι
πάντα σε επιφυλακή, θαρρείς και τρέμουν ότι θα τους βάλω σε μια άλλη κατάσταση και στη
συνέχεια δεν θα τους δώσω άλλη σημασία. Έτσι, η στάση των ανθρώπων απέναντί Μου είναι
πάντα χλιαρή και συνοδεύεται από μεγάλο βαθμό επιφυλακτικότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή
οι άνθρωποι έχουν έρθει στο παρόν χωρίς να κατανοούν το έργο που κάνω και, συγκεκριμένα,
τους μπερδεύουν τα λόγια που τους λέω. Κρατούν τα λόγια Μου στα χέρια τους, χωρίς να
γνωρίζουν αν θα πρέπει να δεσμευτούν να έχουν ακλόνητη πίστη σε αυτά ή αν θα πρέπει να
επιλέξουν την αναποφασιστικότητα και να τα ξεχάσουν. Δεν γνωρίζουν αν θα πρέπει να τα
κάνουν πράξη ή αν θα πρέπει να περιμένουν και να δουν, αν θα πρέπει να παραμερίσουν το
καθετί και να ακολουθήσουν με γενναιότητα ή να συνεχίσουν να διατηρούν τη φιλία τους με
τον κόσμο όπως και πριν. Ο εσωτερικός κόσμος των ανθρώπων είναι πολύ περίπλοκος κι
εκείνοι είναι πολύ πονηροί. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν τα λόγια Μου ξεκάθαρα
και πλήρως, πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να τα κάνουν πράξη και δυσκολεύονται να
εναποθέσουν την καρδιά τους ενώπιόν Μου. Κατανοώ βαθύτατα τις δυσκολίες σας. Πολλές
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αδυναμίες είναι αναπόφευκτες όταν ζει κανείς στη σάρκα και πολλοί αντικειμενικοί
παράγοντες σάς δημιουργούν δυσκολίες. Τρέφετε την οικογένειά σας, περνάτε τις ημέρες σας
δουλεύοντας σκληρά, και οι μήνες και τα χρόνια περνούν μες στις κακουχίες. Η ζωή στη
σάρκα έχει πολλές δυσκολίες —δεν το αρνούμαι αυτό και, φυσικά, οι απαιτήσεις Μου από
εσάς διατυπώνονται σύμφωνα με τις δυσκολίες σας. Οι απαιτήσεις στο έργο που επιτελώ
βασίζονται όλες τους στο πραγματικό σας ανάστημα. Ίσως, στο παρελθόν, οι απαιτήσεις που
είχαν οι άνθρωποι από εσάς στο έργο τους να ήταν αναμεμειγμένες με στοιχεία υπερβολής,
αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι Εγώ δεν είχα ποτέ υπερβολικές απαιτήσεις από εσάς σε ό,τι λέω
και κάνω. Όλες οι απαιτήσεις βασίζονται στη φύση, τη σάρκα και τις ανάγκες του ανθρώπου.
Θα πρέπει να γνωρίζετε, και μπορώ να σας το πω ξεκάθαρα, ότι δεν αντιτίθεμαι σε
ορισμένους λογικούς τρόπους σκέψης που έχουν οι άνθρωποι και δεν αντιτίθεμαι στην
έμφυτη φύση της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι αμφιβάλλουν μέχρι τώρα για τα
λόγια Μου και ότι λιγότεροι κι από τους μισούς πιστεύουν στα λόγια Μου οφείλεται απλώς
στο ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι πραγματικά τα πρότυπα που τους έχω
θέσει, ούτε κατανοούν το αρχικό νόημα των λόγων Μου. Οι υπόλοιποι είναι άπιστοι, κι ακόμη
περισσότεροι είναι εκείνοι που τους αρέσει να Με ακούν να «λέω ιστορίες». Επιπλέον,
υπάρχουν πολλοί που απολαμβάνουν το θέαμα. Σας προειδοποιώ: Πολλά από τα λόγια Μου
έχουν ήδη ανοιχτεί σε αυτούς που πιστεύουν σ’ Εμένα, κι εκείνοι που απολαμβάνουν την
όμορφη θέα της βασιλείας αλλά είναι κλειδωμένοι έξω από την πύλη της, έχουν ήδη
εξαλειφθεί από Μένα. Δεν είστε απλώς ζιζάνια, τα οποία απεχθάνομαι και απορρίπτω; Πώς
θα μπορούσατε να Με βλέπετε να φεύγω και, στη συνέχεια, να υποδέχεστε με χαρά την
επιστροφή Μου; Σας το λέω, μόλις ο λαός της Νινευή άκουσε τα οργισμένα λόγια του Ιεχωβά,
μετανόησε αμέσως εν σάκκω και σποδώ. Ο λόγος για τον οποίο ήταν γεμάτος φόβο και τρόμο
και, συνεπώς, μετανόησε εν σάκκω και σποδώ ήταν επειδή πίστεψε στα λόγια Του. Όσο για
τους σημερινούς ανθρώπους, παρόλο που κι εσείς πιστεύετε στα λόγια Μου και, ακόμα
περισσότερο, πιστεύετε ότι ο Ιεχωβά έχει έρθει και πάλι ανάμεσά σας σήμερα, η στάση σας
δεν είναι παρά ασεβής, θαρρείς και παρακολουθείτε απλώς τον Ιησού που γεννήθηκε στην
Ιουδαία πριν από χιλιάδες χρόνια κι έχει τώρα κατεβεί ανάμεσά σας. Καταλαβαίνω βαθύτατα
τη δολιότητα που υπάρχει μέσα στην καρδιά σας· οι περισσότεροι από εσάς Με ακολουθείτε
από περιέργεια και έχετε έρθει να Με αναζητήσετε εξαιτίας της κενότητας. Όταν γκρεμίζεται
η τρίτη σας επιθυμία —η επιθυμία σας για μια ειρηνική κι ευτυχισμένη ζωή— τότε χάνεται και
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η περιέργειά σας. Η δολιότητα που υπάρχει μέσα στην καρδιά του καθενός σας εκτίθεται
μέσα από τα λόγια και τις πράξεις σας. Για να μιλήσω ειλικρινά, είστε απλώς περίεργοι για
Μένα, αλλά δεν Με φοβάστε· δεν προσέχετε τη γλώσσα σας, πόσο μάλλον δε, ασκείτε
αυτοσυγκράτηση στη συμπεριφορά σας. Τότε, τι είδους πίστη έχετε στην πραγματικότητα;
Είναι αληθινή; Απλώς χρησιμοποιείτε τα λόγια Μου για να διώξετε τις ανησυχίες σας και να
μειώσετε την πλήξη σας, για να γεμίσεις τους εναπομένοντες άδειους χώρους στη ζωή σου.
Ποιος ανάμεσά σας έχει κάνει πράξη τα λόγια Μου; Ποιος έχει αληθινή πίστη; Φωνάζετε
συνεχώς ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που βλέπει βαθιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά
πώς είναι συμβατός μ’ Εμένα ο Θεός για τον οποίο φωνάζετε μέσα στις καρδιές σας; Εφόσον
φωνάζετε έτσι, τότε γιατί ενεργείτε αλλιώς; Μήπως αυτή είναι η αγάπη με την οποία θέλετε
να Με ξεπληρώσετε; Η αφοσίωση στα χείλη σας δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη, αλλά πού
είναι οι θυσίες σας και οι καλές σας πράξεις; Αν δεν έφταναν τα λόγια σας στα αυτιά Μου,
πώς θα μπορούσα να σας μισώ τόσο πολύ; Αν πιστεύατε πραγματικά σ’ Εμένα, πώς θα
μπορούσατε να περιέλθετε σε μια τέτοια κατάσταση δυστυχίας; Η έκφραση στο πρόσωπό σας
είναι θλιμμένη, θαρρείς και βρίσκεστε στον Άδη και περνάτε από δίκη. Δεν έχετε ούτε ίχνος
ζωτικότητας και μιλάτε αδύναμα για την εσωτερική σας φωνή· είστε, μάλιστα, γεμάτοι
παράπονα και κατάρες. Πάει καιρός που χάσατε την πίστη σας σε αυτό που κάνω, κι έχει
εξαφανιστεί ακόμη και η αρχική σας πίστη, επομένως πώς είναι ποτέ δυνατόν να
ακολουθήσετε μέχρι τέλους; Εφόσον ισχύει αυτό, τότε πώς μπορείτε να σωθείτε;
Παρόλο που το έργο Μου είναι πολύ χρήσιμο για εσάς, τα λόγια Μου πάνε πάντα χαμένα
πάνω σας και πέφτουν στο κενό μέσα σας. Είναι δύσκολο να βρεθούν αντικείμενα για να
τελειωθούν από Μένα, και σήμερα έχω σχεδόν χάσει κάθε ελπίδα σε εσάς. Έχω ψάξει
ανάμεσά σας για αρκετά χρόνια, αλλά είναι δύσκολο να βρω κάποιον που μπορεί να γίνει ο
έμπιστός Μου. Νιώθω σαν να μην έχω εμπιστοσύνη να συνεχίσω να εργάζομαι μέσα σας και
να μην έχω αγάπη για να συνεχίσω να σας αγαπώ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάει
καιρός που Με έχουν αηδιάσει τα «κατορθώματά σας», έτσι μηδαμινά και αξιολύπητα όπως
είναι· είναι θαρρείς και ποτέ δεν μίλησα ανάμεσά σας και ποτέ δεν εργάστηκα μέσα σας. Τα
κατορθώματά σας είναι πολύ εμετικά. Πάντα επιφέρετε καταστροφή και ντροπή στον εαυτό
σας, και δεν έχετε σχεδόν καμία αξία. Με δυσκολία μπορώ να βρω την ομοιότητα ενός
ανθρώπου μέσα σας ή να μυρίσω το ίχνος ενός ανθρώπου. Πού είναι το φρέσκο άρωμά σας;
1715

Πού είναι το τίμημα που έχετε πληρώσει επί σειρά ετών και πού είναι τα αποτελέσματα; Δεν
βρήκατε ποτέ κανένα; Το έργο Μου έχει τώρα μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Πρόκειται να
εκτελέσω μεγάλα σχέδια και θέλω να επιτελέσω ακόμη μεγαλύτερο έργο, όμως εσείς
εξακολουθείτε να κυλιέστε στη λάσπη όπως και πριν, ζώντας μέσα στα βρόμικα ύδατα του
παρελθόντος και, στην ουσία, δεν έχετε καταφέρει να απελευθερωθείτε από την αρχική
δύσκολη κατάστασή σας. Ως εκ τούτου, εξακολουθείτε να μην έχετε κερδίσει τίποτα από τα
λόγια Μου. Εξακολουθείτε να μην έχετε απελευθερωθεί από τον αρχικό σας τόπο της λάσπης
και του βρόμικου νερού, και απλώς γνωρίζετε τα λόγια Μου, αλλά στην πραγματικότητα δεν
έχετε εισέλθει στη σφαίρα της ελευθερίας των λόγων Μου, κι έτσι τα λόγια Μου δεν έχουν
ανοιχτεί ποτέ σε εσάς· είναι σαν ένα βιβλίο προφητειών που είναι σφραγισμένο επί χιλιάδες
χρόνια. Σας εμφανίζομαι στη ζωή σας, όμως ποτέ δεν το αντιλαμβάνεστε. Ούτε καν Με
αναγνωρίζετε. Σχεδόν τα μισά από τα λόγια που λέω είναι κρίσεις για εσάς, και δεν
επιτυγχάνουν παρά το ήμισυ του αποτελέσματος που θα έπρεπε να επιτύχουν, το οποίο είναι
να ενσταλαχτεί βαθύς φόβος μέσα σας. Το εναπομένον ήμισυ αποτελείται από λόγια για να
σας διδάξω για τη ζωή και το πώς να συμπεριφέρεστε. Φαίνεται, ωστόσο, ότι κατά τη γνώμη
σας αυτά τα λόγια δεν υπάρχουν καν ή είναι σαν να ακούτε τα λόγια παιδιών, λόγια στα οποία
πάντα δίνετε ένα συγκαλυμμένο χαμόγελο, αλλά ποτέ δεν προβαίνετε σε κάποια ενέργεια
σχετικά με αυτά. Ποτέ σας δεν νοιαστήκατε γι’ αυτά τα πράγματα· πάντα παρατηρούσατε τις
πράξεις Μου κυρίως από περιέργεια, με αποτέλεσμα να έχετε πέσει τώρα στο σκοτάδι και να
μην μπορείτε να δείτε το φως, κι έτσι να κλαίτε αξιολύπητα στα σκοτεινά. Αυτό που θέλω
είναι η υπακοή σας, η άνευ όρων υπακοή σας, και, ακόμη περισσότερο, απαιτώ να είστε
απόλυτα βέβαιοι για όλα όσα λέω. Δεν θα πρέπει να υιοθετείτε μια στάση αμέλειας και, ιδίως,
δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζετε επιλεκτικά τα όσα λέω, ούτε να είστε αδιάφοροι προς τα
λόγια Μου και το έργο Μου, όπως συνηθίζετε. Το έργο Μου γίνεται ανάμεσά σας και έχω
παραχωρήσει πάρα πολλά από τα λόγια Μου σ’ εσάς, αλλά αν εσείς Μου συμπεριφέρεστε κατ’
αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ παρά να χαρίσω στις οικογένειες των Εθνικών αυτά που μήτε
έχετε κερδίσει μήτε έχετε κάνει πράξη. Ποιον ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα δεν κρατώ
Εγώ στα χέρια Μου; Οι περισσότεροι ανάμεσά σας βρίσκεστε σε «ώριμη ηλικία» και δεν
έχετε την ενέργεια να δεχτείτε το είδος του έργου που έχω. Είστε σαν ένα πουλί Χαν Χάο, [α]
απλώς τα κουτσοκαταφέρνετε, και δεν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ τα λόγια Μου με
σοβαρότητα. Οι νέοι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ματαιόδοξοι και άπληστοι, και ενδιαφέρονται
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ακόμη λιγότερο για το έργο Μου. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου να απολαύσουν τις λιχουδιές
του συμποσίου Μου· μοιάζουν με ένα μικρό πουλί που έχει βγει από το κλουβί για να τολμήσει
να πετάξει πέρα στον ορίζοντα. Πώς μπορούν αυτού του είδους οι νέοι και οι μεγαλύτεροι να
είναι χρήσιμοι σ’ Εμένα; Εκείνοι που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία είναι έτοιμοι να
χρησιμοποιήσουν τα λόγια Μου ως σύνταξη μέχρι να βρεθούν στους τάφους τους, έτσι ώστε,
αφού πεθάνουν, οι ψυχές τους να μπορέσουν να ανέβουν στον ουρανό· γι’ εκείνους, αυτό
είναι αρκετό. Αυτοί οι ηλικιωμένοι τρέφουν πλέον πάντα «μεγάλες φιλοδοξίες» και
«ακλόνητη εμπιστοσύνη». Αν και έχουν μεγάλη υπομονή για το έργο Μου και έχουν εκείνη
την ιδιότητα των ηλικιωμένων να μπορούν να είναι έντιμοι και ανυποχώρητοι, και αρνούνται
να τους σύρει κάποιος ή κάτι μακριά ή να ηττηθούν από κάποιον ή κάτι —πράγματι, είναι σαν
ένα απόρθητο φρούριο —δεν είναι η πίστη αυτών των ανθρώπων γεμάτη με την προληπτική
οσμή ενός πτώματος; Πού είναι το μονοπάτι τους; Γι’ αυτούς, δεν είναι το μονοπάτι τους
υπερβολικά μακρύ, υπερβολικά απομακρυσμένο; Πώς θα μπορούσαν να γνωρίζουν το θέλημά
Μου; Ακόμη κι αν η εμπιστοσύνη τους είναι αξιέπαινη, πόσοι από αυτούς τους πρεσβύτερους
δεν ακολουθούν τελώντας σε σύγχυση, αλλά επιδιώκουν πραγματικά τη ζωή; Πόσοι
καταλαβαίνουν πραγματικά την αληθινή σημασία του έργου Μου; Ποιος δεν έχει τον σκοπό
να Με ακολουθεί σ’ αυτόν τον κόσμο σήμερα έτσι ώστε στο εγγύς μέλλον να μην κατέβει στον
Άδη, αλλά να μεταφερθεί σε μια άλλη σφαίρα από Μένα; Πιστεύετε ότι ο προορισμός σας
είναι ένα τόσο απλό ζήτημα; Παρόλο που εσείς οι νέοι είστε όλοι σαν νεαρά λιοντάρια,
σπανίως έχετε την αληθινή οδό μες στην καρδιά σας. Η νιότη σας δεν σημαίνει ότι δικαιούστε
περισσότερο από το έργο Μου· αντιθέτως, πάντα προκαλείτε την αηδία Μου για εσάς.
Παρόλο που είστε νέοι, είτε έχετε έλλειψη ζωτικότητας είτε έλλειψη φιλοδοξίας, και ποτέ δεν
δεσμεύεστε σχετικά με το μέλλον σας· είναι σαν να είστε αδιάφοροι και κατηφείς. Θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι η ζωτικότητα, τα ιδανικά και η στάση που θα έπρεπε να υπάρχουν
στους νέους είναι παντελώς απόντα σ’ εσάς· εσείς, αυτό το είδος νεαρού ατόμου, δεν έχετε
άποψη και δεν έχετε την ικανότητα να διακρίνετε μεταξύ σωστού και λάθους, καλού και
κακού, ομορφιάς και ασχήμιας. Είναι αδύνατο να βρει κανείς κάποια στοιχεία σας που να
είναι φρέσκα. Είστε σχεδόν εξ ολοκλήρου παλιομοδίτικοι, κι εσείς, αυτό το είδος νεαρού
ατόμου, έχετε μάθει επίσης να ακολουθείτε το πλήθος, να είστε παράλογοι. Δεν μπορείτε ποτέ
να διακρίνετε καθαρά το σωστό από το λάθος, δεν μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ αληθινού
και ψευδούς, δεν αγωνίζεστε ποτέ για την αριστεία, ούτε μπορείτε να καταλάβετε τι είναι
1717

σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι αλήθεια και τι είναι υποκρισία. Σε εσάς υπάρχει πιο βαριά
και πιο έντονη δυσοσμία θρησκείας απ’ ό,τι υπάρχει στους ηλικιωμένους. Είστε, μάλιστα,
αλαζονικοί και παράλογοι, είστε ανταγωνιστικοί, και η αδυναμία σας στην επιθετικότητα
είναι πολύ έντονη —πώς θα μπορούσε αυτό το είδος νέου ατόμου να κατέχει την αλήθεια;
Πώς είναι δυνατόν κάποιος που δεν μπορεί να πάρει θέση να μείνει σταθερός στη μαρτυρία
του; Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει μεταξύ σωστού και λάθους
να αποκαλείται νεαρό άτομο; Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει τη ζωτικότητα, το σθένος, τη
φρεσκάδα, την ηρεμία και τη σταθερότητα ενός νεαρού ανθρώπου να ονομάζεται ακόλουθός
Μου; Πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει καμία αλήθεια, καμία αίσθηση δικαιοσύνης, αλλά που
αρέσκεται να παίζει και να πολεμά, να αξίζει να είναι μάρτυράς Μου; Τα μάτια που είναι
γεμάτα δόλο και προκατάληψη προς τους άλλους δεν αποτελούν πράγματα που θα έπρεπε να
έχουν οι νέοι, και οι νέοι δεν πρέπει να εκτελούν καταστροφικές, απεχθείς πράξεις. Δεν
πρέπει να μην έχουν ιδανικά, φιλοδοξίες και την ενθουσιώδη επιθυμία να βελτιώσουν τον
εαυτό τους· δεν πρέπει να αποθαρρύνονται με τις προοπτικές τους, ούτε πρέπει να χάνουν
την ελπίδα τους στη ζωή ή την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον· θα πρέπει να έχουν την επιμονή
να συνεχίζουν στην οδό της αλήθειας που έχουν τώρα επιλέξει —να κάνουν πραγματικότητα
την επιθυμία τους να δαπανήσουν όλη τους τη ζωή για Μένα. Δεν θα πρέπει να μην έχουν την
αλήθεια, ούτε θα πρέπει να υποθάλπουν την υποκρισία και την αδικία —θα πρέπει να
παραμένουν σταθεροί στη σωστή στάση. Δεν θα πρέπει απλώς να περιφέρονται άσκοπα,
αλλά να έχουν το πνεύμα να τολμούν να κάνουν θυσίες και να αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη
και την αλήθεια. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν τη γενναιότητα να μην υποκύπτουν στην
καταπίεση των δυνάμεων του σκότους και να μεταμορφώνουν τη σημασία της ύπαρξής τους.
Οι νέοι άνθρωποι δεν θα πρέπει να παραδίνονται στις αντιξοότητες, αλλά θα πρέπει να είναι
ανοιχτοί και ειλικρινείς, με ένα πνεύμα συγχώρεσης για τους αδελφούς και τις αδελφές τους.
Φυσικά, αυτές είναι οι απαιτήσεις που έχω από όλους, καθώς και η συμβουλή Μου σε όλους.
Ακόμη περισσότερο, όμως, είναι τα καθησυχαστικά λόγια Μου για όλους τους νέους. Θα
πρέπει να ασκείστε σύμφωνα με τα λόγια Μου. Οι νέοι, ιδίως, δεν θα πρέπει να μην έχουν την
αποφασιστικότητα να ασκούν τη διάκριση σε θέματα και να αναζητούν τη δικαιοσύνη και την
αλήθεια. Θα πρέπει να επιδιώκετε καθετί όμορφο και καλό, και θα πρέπει να αποκτάτε την
πραγματικότητα όλων των θετικών πραγμάτων. Θα πρέπει να είστε υπεύθυνοι απέναντι στη
ζωή σας και να μην την παίρνετε αψήφιστα. Οι άνθρωποι έρχονται στη γη και είναι σπάνιο να
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Με συναντήσουν, και είναι επίσης σπάνιο να έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν και να
κερδίσουν την αλήθεια. Γιατί δεν εκτιμάτε αυτό το όμορφο διάστημα ως το σωστό μονοπάτι
να επιδιώκετε σε αυτήν τη ζωή; Και γιατί είστε πάντα τόσο απαξιωτικοί προς την αλήθεια και
τη δικαιοσύνη; Γιατί πάντα ποδοπατιέστε και καταστρέφεστε γι’ αυτήν την αδικία και την
ακαθαρσία που παίζει με τους ανθρώπους; Και γιατί ενεργείτε όπως εκείνοι οι ηλικιωμένοι
που ασχολούνται με αυτό που κάνουν οι άδικοι; Γιατί μιμείστε τους παλιούς τρόπους των
παλιών πραγμάτων; Οι ζωές σας θα πρέπει να είναι γεμάτες δικαιοσύνη, αλήθεια και
αγιοσύνη· οι ζωές σας δεν θα έπρεπε να είναι τόσο εξαχρειωμένες σε τόσο νεαρή ηλικία,
κάνοντάς σας να πέσετε στον Άδη. Δεν νομίζετε ότι αυτό θα ήταν τρομερή ατυχία; Δεν
νομίζετε ότι αυτό θα ήταν τρομερά άδικο;
Όλοι σας θα πρέπει να κάνετε το απόλυτα τέλειο έργο σας και να το θυσιάσετε στο βωμό
Μου, καθιστώντας το την απόλυτη, μοναδική θυσία που αποδίδετε σ’ Εμένα. Θα πρέπει όλοι
σας να μένετε ακλόνητοι στη στάση σας και να μην παρασύρεστε εδώ κι εκεί με κάθε αεράκι
που φυσά, όπως τα σύννεφα στον ουρανό. Δουλεύετε σκληρά τη μισή ζωή σας, επομένως
γιατί δεν αναζητάτε τον προορισμό που θα πρέπει να έχετε; Μοχθείτε τη μισή ζωή σας,
ωστόσο αφήνετε τους γονείς σας, που μοιάζουν με χοίρους και σκύλους, να σέρνουν την
αλήθεια και τη σημασία της προσωπικής σας ύπαρξης στον τάφο. Δεν νομίζεις ότι πρόκειται
για μεγάλη αδικία εις βάρος σου; Δεν αισθάνεσαι ότι είναι εντελώς άσκοπο να ζεις τη ζωή κατ’
αυτόν τον τρόπο; Η αναζήτηση της αλήθειας και του σωστού μονοπατιού κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα καταλήξει να δημιουργήσει προβλήματα, έτσι ώστε οι γείτονες να είναι ανήσυχοι
και ολόκληρη η οικογένεια να είναι δυσαρεστημένη, και θα οδηγήσει σε θανατηφόρες
καταστροφές. Το να ζεις κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν συνιστά μια εντελώς ασήμαντη ζωή; Τίνος
η ζωή θα μπορούσε να είναι πιο τυχερή από τη δική σου και τίνος η ζωή θα μπορούσε να είναι
πιο γελοία από τη δική σου; Δεν Με αναζητάς προκειμένου να κερδίσεις τη χαρά και τα λόγια
παρηγοριάς Μου για σένα; Αλλά αφού έχεις τρέξει από εδώ κι από εκεί για τη μισή ζωή σου,
Με προκαλείς μέχρι να γίνω έξαλλος και να μη σου δίνω καμία σημασία ούτε να σε επαινώ —
αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η ζωή σου είναι μάταιη; Πώς θα μπορούσες να τολμήσεις να
πας να δεις τις ψυχές εκείνων των αγίων ανά τους αιώνες που έχουν απελευθερωθεί από το
καθαρτήριο; Είσαι αδιάφορος απέναντί Μου και στο τέλος προκαλείς μια θανατηφόρα
καταστροφή —θα ήταν καλύτερο να επωφεληθείς από αυτήν την ευκαιρία και να κάνεις ένα
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χαρούμενο ταξίδι διασχίζοντας τον απέραντο ωκεανό, κι έπειτα να υπακούσεις στην
«ανάθεσή» Μου. Σου είπα πριν από πολύ καιρό ότι εσένα σήμερα, έτσι αδιάφορος που είσαι
και συνάμα, όμως, απρόθυμος να φύγεις, τελικά θα σε σκεπάσουν και θα σε καταπιούν τα
κύματα που δημιούργησα Εγώ. Μπορείτε στ’ αλήθεια να προστατέψετε τον εαυτό σας; Είσαι
στ’ αλήθεια σίγουρος ότι η τρέχουσα μέθοδος της επιδίωξής σου θα διασφαλίσει ότι θα
οδηγηθείς στην τελείωση; Δεν είναι πολύ σκληρή η καρδιά σου; Αυτού του είδους η
ακολούθηση, αυτού του είδους η επιδίωξη, αυτού του είδους η ζωή κι αυτού του είδους ο
χαρακτήρας, πώς θα μπορούσαν να κερδίσουν τον έπαινό Μου;
Υποσημειώσεις:
α. Η ιστορία του πουλιού Χαν Χάο είναι πολύ παρόμοια με τον μύθο του Αισώπου για τον τζίτζικα και
τον μέρμηγκα. Το πουλί Χαν Χάο προτιμά να κοιμάται, αντί να χτίζει τη φωλιά του όταν ο καιρός είναι
ζεστός, παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τη γειτόνισσά του, την καρακάξα. Όταν φτάνει
ο χειμώνας, το πουλί πεθαίνει από το κρύο.

Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο
σύνολό της μέχρι τη σήμερον ημέρα
Το συνολικό έργο 6.000 ετών, με το πέρασμα του χρόνου, έχει σταδιακά αλλάξει. Οι
αλλαγές στο έργο αυτό έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παγκόσμιες συνθήκες. Το έργο
διαχείρισης του Θεού έχει σταδιακά μόνο μεταβληθεί, σύμφωνα με τις εξελικτικές τάσεις της
ανθρωπότητας στο σύνολό της. Στην αρχή της δημιουργίας δεν είχε ακόμα σχεδιαστεί. Πριν
τη δημιουργία του κόσμου ή αμέσως μετά τη δημιουργία του, ο Ιεχωβά δεν είχε ακόμα
σχεδιάσει το πρώτο στάδιο του έργου, αυτό του νόμου, το δεύτερο στάδιο του έργου, αυτό της
χάριτος, ή το τρίτο στάδιο του έργου, αυτό της κατάκτησης, κατά το οποίο Εκείνος πρώτα θα
εργαζόταν σε μια ομάδα ανθρώπων —μερικούς από τους απογόνους των Μωαβιτών— και
μέσω αυτού θα κατακτούσε ολόκληρο το σύμπαν. Δεν πρόφερε αυτούς τους λόγους μετά τη
δημιουργία του κόσμου. Δεν πρόφερε αυτούς τους λόγους μετά τη Μωάβ, πόσο μάλλον πριν
τον Λωτ. Ολόκληρο το έργο Του έγινε αυθόρμητα. Έτσι ακριβώς έχει εξελιχθεί ολόκληρο το
έργο διαχείρισής Του διάρκειας έξι χιλιάδων ετών· σε καμία περίπτωση δεν είχε
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καταστρώσει, πριν δημιουργήσει τον κόσμο, ένα τέτοιο σχέδιο με τη μορφή ενός «Συνοπτικού
Διαγράμματος για την Εξέλιξη της Ανθρωπότητας». Στο έργο του Θεού, Εκείνος αμέσως
εξέφρασε αυτό που Αυτός είναι. Δεν βασανίζει το μυαλό Του για να δημιουργήσει ένα σχέδιο.
Φυσικά, πολλοί προφήτες προφήτευσαν πολλάκις, αλλά και πάλι, δεν μπορεί να ειπωθεί πως
το έργο του Θεού ήταν από πάντα προσχεδιασμένο στην εντέλεια. Οι προφητείες έγιναν
σύμφωνα με το τρέχον έργο του Θεού. Ολόκληρο το έργο Του αποτελεί το πιο επίκαιρο έργο.
Πραγματοποιεί το έργο Του σύμφωνα με τις εξελίξεις των καιρών, και πραγματοποιεί το πιο
επίκαιρο έργο Του σύμφωνα με την αλλαγή των πραγμάτων. Για Εκείνον, το να επιτελεί έργο
είναι σαν να χορηγεί φάρμακα για να θεραπεύσει μια ασθένεια· καθώς εκτελεί το έργο Του,
παρατηρεί, και συνεχίζει το έργο Του ανάλογα με τις παρατηρήσεις Του. Σε κάθε στάδιο του
έργου Του, είναι σε θέση να εκφράζει την περισσή σοφία και ικανότητά Του. Αποκαλύπτει
την περισσή σοφία Του και την μεγάλη Του εξουσία σύμφωνα με το έργο της συγκεκριμένης
εποχής, ενώ επιτρέπει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους, τους οποίους Εκείνος επανέφερε
κατά την εποχή αυτή, να δουν τη διάθεσή Του στην ολότητά της. Ικανοποιεί τις ανάγκες του
ανθρώπου και υλοποιεί το έργο που πρέπει να κάνει σύμφωνα με το έργο που απαιτείται να
πραγματοποιηθεί σε κάθε εποχή. Ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με τον
βαθμό, στον οποίο ο Σατανάς τους έχει διαφθείρει. Το ίδιο συνέβη και στην αρχή, όταν ο
Ιεχωβά δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, προκειμένου να τους επιτρέψει να φανερώσουν
τον Θεό στη γη και να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού ανάμεσα στη δημιουργία, όμως η Εύα
υπέκυψε στον πειρασμό του φιδιού και αμάρτησε. Το ίδιο συνέβη και με τον Αδάμ, κι έτσι, και
οι δύο στον κήπο έφαγαν τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ως
εκ τούτου, ο Ιεχωβά είχε να επιτελέσει ένα επιπρόσθετο έργο σ’ αυτούς. Είδε τη γύμνια τους
και κάλυψε τα σώματά τους με ενδύματα φτιαγμένα από προβιές ζώων. Στη συνέχεια, είπε
στον Αδάμ: «Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου,
από του οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ’ αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ
αιτίας σου […] εωσού επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις
γην θέλεις επιστρέψει». Στην δε γυναίκα είπε: «Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους
πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι
η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Από τότε, Εκείνος τους έδιωξε από τον Κήπο
της Εδέμ, και τους ανάγκασε να ζουν έξω από τον κήπο, όπως συμβαίνει και με τον σύγχρονο
άνθρωπο τώρα στη γη. Στην αρχή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν σχεδίαζε να
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τον αφήσει μετά την δημιουργία του να υποκύψει στον πειρασμό του φιδιού, κι έτσι,
καταράστηκε τον άνθρωπο και το φίδι. Στην πραγματικότητα, δεν σχεδίαζε κάτι τέτοιο.
Απλώς, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν αυτή που Του έδωσε νέο έργο στη δημιουργία Του.
Αφότου ο Ιεχωβά επιτέλεσε αυτό το έργο στον Αδάμ και την Εύα στη γη, η ανθρωπότητα
συνέχισε να εξελίσσεται για πολλές χιλιάδες χρόνια, έως ότου «Και είδεν ο Ιεχωβά ότι
επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της
καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Ιεχωβά ότι εποίησε
τον άνθρωπον επί της γης. και ελυπήθη εν τη καρδία αυτού. […] Ο δε Νώε εύρε χάριν ενώπιον
Ιεχωβά». Εκείνη τη στιγμή, ο Ιεχωβά απέκτησε κι άλλο νέο έργο, διότι η ανθρωπότητα που
Εκείνος δημιούργησε, είχε καταντήσει υπερβολικά αμαρτωλή αφότου υπέκυψε στον
πειρασμό του φιδιού. Δεδομένων των συγκυριών, ο Ιεχωβά, επέλεξε την οικογένεια του Νώε,
ανάμεσα σ’ εκείνους τους ανθρώπους, για να της χαρίσει τη ζωή, ενώ επιτέλεσε το έργο της
καταστροφής του κόσμου με κατακλυσμό. Η ανθρωπότητα συνέχισε να εξελίσσεται κατ’
αυτόν τον τρόπο μέχρι και σήμερα, και να γίνεται όλο και πιο διεφθαρμένη, κι όταν η εξέλιξή
της φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα είναι και το τέλος της. Από την αρχή μέχρι το τέλος του
κόσμου, η εσωτερική αλήθεια του έργου Του ήταν πάντα έτσι. Είναι το ίδιο με το πώς θα
ταξινομηθεί ο άνθρωπος σύμφωνα με το είδος του· απέχει πολύ από την περίπτωση κατά την
οποία κάθε μεμονωμένο άτομο έχει προκαθοριστεί από την αρχή να ανήκει σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία· αντιθέτως, όλοι

ταξινομούνται

σταδιακά,

μόνον

αφότου

υποβληθούν σε μια διαδικασία εξέλιξης. Στο τέλος, όποιος δεν μπορεί να σωθεί εντελώς, θα
επιστρέψει στους προγόνους του. Κανένα έργο του Θεού για την ανθρωπότητα δεν είχε
προετοιμαστεί στη δημιουργία του κόσμου. Αντιθέτως, η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν εκείνη
που επέτρεψε στον Θεό να εκτελέσει το έργο Του βήμα-βήμα, πιο πραγματικά και πρακτικά,
στην ανθρωπότητα. Κατά την ίδια λογική, ο Θεός Ιεχωβά δεν δημιούργησε το φίδι
προκειμένου να βάλει σε πειρασμό τη γυναίκα. Δεν ήταν συγκεκριμένο σχέδιό Του ούτε ήταν
κάτι που είχε εσκεμμένα προκαθορίσει. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως δεν ήταν
αναμενόμενο. Εξαιτίας αυτού, παρόλα αυτά, ο Ιεχωβά έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον
Κήπο της Εδέμ και ορκίστηκε να μην δημιουργήσει ποτέ ξανά άνθρωπο. Όμως, η σοφία του
Θεού ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο πάνω σ’ αυτή τη βάση μόνο, όπως το σημείο που
ανέφερα προηγουμένως: «Η σοφία Μου ασκείται βασισμένη στις μηχανορραφίες του
Σατανά». Δεν έχει σημασία πόσο διεφθαρμένη έγινε η ανθρωπότητα, ή πώς το φίδι την έβαλε
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σε πειρασμό· ο Ιεχωβά εξακολουθούσε να έχει τη σοφία Του. Ως εκ τούτου, ασχολείται με το
νέο έργο από τότε που δημιούργησε τον κόσμο, και κανένα από τα βήματα του έργου Του δεν
επαναλήφθηκε ποτέ. Ο Σατανάς συνεχώς κάνει μηχανορραφίες, η ανθρωπότητα συνεχώς
διαφθείρεται από τον Σατανά, και ο Ιεχωβά συνεχώς επιτελεί το σοφό έργο Του. Δεν έχει
αποτύχει ποτέ, και δεν έχει ποτέ σταματήσει το έργο Του από την δημιουργία του κόσμου
μέχρι τώρα. Αφότου η ανθρωπότητα διεφθάρη από τον Σατανά, Εκείνος συνεχώς εργάζεται
ανάμεσα στους ανθρώπους, προκειμένου να νικήσει τον εχθρό Του που διαφθείρει την
ανθρωπότητα. Η μάχη αυτή θα συνεχιστεί από την αρχή μέχρι το τέλος του κόσμου.
Πραγματοποιώντας αυτό το έργο, όχι μόνον επέτρεψε στην ανθρωπότητα, η οποία έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά, να λάβει την σπουδαία σωτηρία Του, αλλά επιπλέον, της
επέτρεψε να δει τη σοφία Του, την παντοδυναμία Του και την εξουσία Του, και στο τέλος, θα
επιτρέψει στην ανθρωπότητα να δει τη δίκαιη διάθεσή Του, τιμωρώντας τους κακούς και
ανταμείβοντας τους καλούς. Πολεμά τον Σατανά μέχρι σήμερα και δεν έχει ποτέ νικηθεί, διότι
είναι ένας σοφός Θεός, και η σοφία Του ασκείται βασισμένη στις μηχανορραφίες του Σατανά.
Κι έτσι, δεν αναγκάζει να υποταχθούν στην εξουσία Του μόνον όσα βρίσκονται στον ουρανό,
αλλά κι όσα βρίσκονται στη γη, να αναπαύονται κάτω απ’ το υποπόδιό Του, αλλά και, πράγμα
εξίσου σημαντικό, τους μοχθηρούς οι οποίοι εισβάλουν και παρενοχλούν τους ανθρώπους,
προκειμένου να υποστούν την παίδευσή Του. Όλα τα αποτελέσματα του έργου
επιτυγχάνονται εξαιτίας της σοφίας Του. Δεν είχε αποκαλύψει ποτέ την σοφία Του πριν την
ύπαρξη της ανθρωπότητας, διότι δεν είχε εχθρούς στον ουρανό, στη γη ή σε ολόκληρο το
σύμπαν, και δεν υπήρχαν σκοτεινές δυνάμεις να εισβάλουν σε οτιδήποτε στη φύση. Αφού ο
αρχάγγελος Τον πρόδωσε, Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα στη γη, και εξαιτίας της
ανθρωπότητας ξεκίνησε επισήμως πόλεμο στη διάρκεια των χιλιετηρίδων με τον Σατανά, τον
αρχάγγελο, ένας πόλεμος που γίνεται όλο και πιο έντονος σε κάθε διαδοχικό στάδιο. Η
παντοδυναμία και η σοφία Του είναι παρόντα σε καθένα από αυτά τα στάδια. Μόνον αυτήν
την περίοδο μπορούν τα πάντα στον ουρανό και στη γη να δουν τη σοφία, την παντοδυναμία
και, κυρίως, την πραγματικότητα του Θεού. Εκείνος εξακολουθεί να επιτελεί το έργο Του με
τον ίδιο πραγματικό τρόπο σήμερα. Επιπλέον, όσο επιτελεί το έργο Του, αποκαλύπτει επίσης
την σοφία και την παντοδυναμία Του. Σας επιτρέπει να δείτε την εσωτερική αλήθεια κάθε
σταδίου του έργου, να δείτε ακριβώς πώς να εξηγήσετε την παντοδυναμία και, κυρίως, την
πραγματικότητα του Θεού.
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Αναφορικά με την προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα, ορισμένοι άνθρωποι
αναρωτιούνται: Δεν είχε προαποφασιστεί αυτό πριν τη δημιουργία του κόσμου; Πραγματικά,
το Άγιο Πνεύμα το είχε σχεδιάσει σύμφωνα με την πραγματικότητα εκείνη την στιγμή. Έτυχε
να υπάρχει κάποιος με το όνομα Ιούδας που πάντα υπεξαιρούσε χρήματα. Επιλέχτηκε,
λοιπόν, να παίξει αυτόν τον ρόλο και να εξυπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα
πραγματικό παράδειγμα αξιοποίησης των τοπικών πόρων. Ο Ιησούς αρχικά δεν το γνώριζε
αυτό. Δεν το έμαθε παρά μόνον αργότερα, όταν ο Ιούδας αποκαλύφθηκε. Αν κάποιος άλλος
ήταν σε θέση να παίξει αυτόν τον ρόλο, τότε κάποιος άλλος θα το είχε κάνει, κι όχι ο Ιούδας.
Αυτό που ήταν προκαθορισμένο, στην πραγματικότητα, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα από
το Άγιο Πνεύμα. Το έργο του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται πάντοτε αυθόρμητα. Κάθε
φορά που Εκείνος σχεδιάζει το έργο Του, το Άγιο Πνεύμα θα το υλοποιήσει. Γιατί πάντοτε
λέω ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πραγματικό; Ότι είναι πάντοτε καινούριο και ποτέ
παλιό, και πάντα το πιο φρέσκο; Το έργο Του δεν είχε ακόμα σχεδιαστεί όταν δημιουργήθηκε
ο κόσμος. Σε καμία περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο! Κάθε βήμα του έργου επιτυγχάνει το
δικό του αποτέλεσμα για την δική του περίοδο, και δεν παρεμβαίνει σε κάποιο άλλο.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες τα σχέδια στο μυαλό σου απλώς δεν ταιριάζουν με
το τελευταίο έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο Του δεν είναι τόσο απλό όσο η ανθρώπινη
λογική, ούτε τόσο πολύπλοκο όσο η ανθρώπινη φαντασία. Συνίσταται στην ικανοποίηση των
τρεχουσών αναγκών του ανθρώπου παντού και πάντα. Κανείς δεν είναι σαφέστερος ως προς
την ουσία του ανθρώπου, απ’ Αυτόν, και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, τίποτα δεν μπορεί να
προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, από το έργο Του.
Επομένως, από την οπτική γωνία του ανθρώπου, το έργο Του σχεδιάστηκε πολλές χιλιετίες
πριν. Καθώς Εκείνος εργάζεται ανάμεσά σας τώρα, ενόσω κάνει έργο και μιλάει ενώ
παράλληλα παρατηρεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, λέει τα κατάλληλα λόγια με το
που συναντά την κάθε λογής κατάσταση, εκφέροντας αυτά ακριβώς τα λόγια που έχουν
ανάγκη οι άνθρωποι. Πάρτε ως παράδειγμα το πρώτο στάδιο του έργου Του: τον καιρό της
παίδευσης. Κατόπιν αυτού, οι άνθρωποι παρουσίαζαν συγκεκριμένη συμπεριφορά,
ενεργούσαν επαναστατικά κατά κάποιον τρόπο, εμφανίστηκαν ορισμένες θετικές συνθήκες,
αλλά και ορισμένες αρνητικές και το ανώτατο όριο αυτής της αρνητικότητας έφτασε σε ένα
συγκεκριμένο επίπεδο. Ο Θεός διεύθυνε το έργο Του βασιζόμενος σε όλα αυτά τα πράγματα,
κι έτσι, τα χρησιμοποίησε για να επιτύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για το έργο Του.
1724

Απλώς επιτελεί το έργο της παροχής ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με τις τρέχουσες
συνθήκες. Επιτελεί κάθε στάδιο του έργου ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με τις
πρακτικές συνθήκες. Ολόκληρη η δημιουργία είναι στα χέρια Του. Είναι δυνατόν να μην τις
γνωρίζει; Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των ανθρώπων, ο Θεός επιτελεί το επόμενο βήμα
του έργου, το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται παντού και πάντα. Σε καμία περίπτωση αυτό
το έργο δεν προγραμματίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό αποτελεί ανθρώπινη σύλληψη!
Εργάζεται ενώ παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, και το έργο Του συνεχώς
εντείνεται και εξελίσσεται. Καθώς παρατηρεί τα αποτελέσματα του έργου Του, επιτελεί το
επόμενο βήμα Του. Χρησιμοποιεί πολλά πράγματα, προκειμένου να γίνει μια σταδιακή
μετάβαση και το νέο έργο Του να γίνει προοδευτικά ορατό στους ανθρώπους. Αυτού του
είδους το έργο είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι ο Θεός
γνωρίζει όλους τους ανθρώπους πολύ καλά. Έτσι επιτελεί το έργο Του από τον ουρανό.
Ομοίως, ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο Του με τον ίδιο τρόπο, σχεδιάζοντας σύμφωνα
με την πραγματικότητα, και δουλεύοντας ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος. Κανένα απ’ τα έργα
Του δεν προγραμματίστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου, ούτε σχεδιάστηκε σχολαστικά εκ
των προτέρων. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία του κόσμου, ο Ιεχωβά είδε ότι η
ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί υπερβολικά, κι έτσι χρησιμοποίησε το στόμα του προφήτη
Ησαΐα για να προφητεύσει ότι όταν η Εποχή του Νόμου τελειώσει, Εκείνος θα επιτελέσει το
έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας την Εποχή της Χάριτος. Αυτό ήταν, φυσικά, το σχέδιο
του Ιεχωβά, όμως αυτό το σχέδιο επίσης δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις συνθήκες, τις οποίες
Εκείνος παρατήρησε τότε. Σίγουρα δεν το σκέφτηκε αμέσως μετά τη δημιουργία του Αδάμ. Ο
Ησαΐας εξέφρασε απλώς μια προφητεία, όμως ο Ιεχωβά δεν είχε κάνει εκ των προτέρων
προετοιμασίες γι’ αυτό το έργο κατά την Εποχή του Νόμου. Αντιθέτως, ξεκίνησε αυτό το έργο
στην αρχή της Εποχής της Χάριτος, όταν ο αγγελιοφόρος εμφανίστηκε στο όνειρο του Ιωσήφ
και τον διαφώτισε, λέγοντάς του ότι ο Θεός θα ενσαρκωθεί, κι έτσι το έργο της ενσάρκωσης
ξεκίνησε. Ο Θεός δεν προετοίμασε το έργο της ενσάρκωσης, όπως οι άνθρωποι φαντάζονται,
μετά τη δημιουργία του κόσμου. Αυτό αποφασίστηκε μόνο σύμφωνα με το βαθμό της εξέλιξης
της ανθρωπότητας και την κατάσταση του πολέμου Του με τον Σατανά.
Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, το Πνεύμα Του κατεβαίνει σ’ έναν άνθρωπο. Με άλλα λόγια,
το Πνεύμα του Θεού ενδύεται μια σάρκα. Επιτελεί το έργο Του πάνω στη γη, κι αντί να φέρει
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μαζί Του διάφορα περιορισμένου αριθμού βήματα, το έργο αυτό είναι εντελώς απεριόριστο.
Το έργο που το Άγιο Πνεύμα πραγματοποιεί στη σάρκα, καθορίζεται επιπλέον από τα
αποτελέσματα του έργου Του, ενώ χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να καθορίσει το
χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα εργάζεται ενσαρκωμένο. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει
αμέσως κάθε βήμα του έργου Του∙ καθώς προχωρά, εξετάζει το έργο Του. Δεν υπάρχει τίποτα
πιο υπερφυσικό από το ξεδίπλωμα των ορίων της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι όπως το έργο
του Ιεχωβά όταν δημιουργεί τον ουρανό, τη γη κι όλα τα πράγματα. Σχεδίασε και ενήργησε
ταυτόχρονα. Διαχώρισε το φως από το σκοτάδι, κι έτσι δημιουργήθηκαν το πρωί και το βράδυ
—αυτό πήρε μια μέρα. Την δεύτερη μέρα, δημιούργησε τον ουρανό, το οποίο επίσης πήρε μια
μέρα, κι έπειτα δημιούργησε τη γη, τις θάλασσες, κι όσα ζουν σ’ αυτά, το οποίο επίσης πήρε
μια μέρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι την έκτη μέρα, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και
τον άφησε να διαχειρίζεται όλα τα πράγματα πάνω στη γη, ώσπου την έβδομη μέρα,
ολοκλήρωσε την δημιουργία όλων των πραγμάτων και αναπαύθηκε. Ο Θεός ευλόγησε την
έβδομη μέρα και την όρισε ως άγια μέρα. Την επέλεξε ως άγια μέρα αφού είχε δημιουργήσει
όλα τα πράγματα, όχι πριν τη δημιουργία τους. Αυτό το έργο, επίσης, πραγματοποιήθηκε
αυθόρμητα. Πριν τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, δεν είχε αποφασίσει να δημιουργήσει
τον κόσμο σε έξι μέρες και να αναπαυθεί την έβδομη. Κάτι τέτοιο καθόλου δεν ισχύει. Δεν
είπε κάτι τέτοιο ούτε το προγραμμάτισε. Σε καμία περίπτωση δεν είπε ότι η δημιουργία όλων
των πραγμάτων θα ολοκληρωθεί την έκτη μέρα και την έβδομη θα αναπαυθεί. Αντιθέτως,
δημιούργησε σύμφωνα με αυτό που φαινόταν καλό σ’ Εκείνον. Αφού ολοκλήρωσε τη
δημιουργία των πάντων, ήταν ήδη η έκτη μέρα. Αν ήταν η πέμπτη μέρα όταν ολοκλήρωσε την
δημιουργία των πάντων, τότε θα όριζε ως άγια μέρα την έκτη μέρα. Εν τούτοις, ολοκλήρωσε
τη δημιουργία των πάντων την έκτη μέρα, κι έτσι, η έβδομη μέρα έγινε η άγια μέρα, κάτι που
έχει περάσει από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το τρέχον έργο Του επιτελείται με
τον ίδιο τρόπο. Μιλά και ικανοποιεί τις ανάγκες σας σύμφωνα με την κατάστασή σας.
Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα μιλά και εργάζεται σύμφωνα με την κατάσταση των ανθρώπων∙ το
Πνεύμα προσέχει τα πάντα και εργάζεται παντού και πάντα. Ό,τι κάνω, λέω, σας επιβάλλω
και σας απονέμω, χωρίς εξαιρέσεις, είναι αυτό που χρειάζεστε. Έτσι, κανένα έργο Μου δεν
διαχωρίζεται από την πραγματικότητα. Όλα είναι πραγματικά, διότι όλοι σας γνωρίζετε ότι
«το Πνεύμα του Θεού προσέχει τα πάντα». Αν όλα αυτά είχαν αποφασιστεί εκ των προτέρων,
δεν θα ήταν οριστικό; Πιστεύετε ότι ο Θεός επεξεργάστηκε έξι ολόκληρες χιλιετίες και στη
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συνέχεια προκαθόρισε ότι η ανθρωπότητα είναι ανυπότακτη, αντιδραστική, διεστραμμένη
και δόλια, ότι έχει τη διαφθορά της σάρκας, σατανική διάθεση, ότι επιθυμεί ό,τι βλέπουν τα
μάτια της και ενδιαφέρεται για την προσωπική της ευχαρίστηση. Αυτό δεν ήταν
προκαθορισμένο από τον Θεό, αλλά μάλλον εξαιτίας της διαφθοράς του Σατανά. Κάποιοι θα
πουν: «Ο Σατανάς δεν ήταν στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού; Ο Θεός προκαθόρισε ο
Σατανάς να διαφθείρει τον άνθρωπο μ’ αυτόν τον τρόπο, και στη συνέχεια επιτέλεσε το έργο
Του ανάμεσα στους ανθρώπους». Πραγματικά, θα προκαθόριζε ο Θεός ο Σατανάς να
διαφθείρει την ανθρωπότητα; Είναι απλώς αρκετά πρόθυμος να επιτρέψει στην
ανθρωπότητα να ζήσει μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Θα έβαζε εμπόδια στη ζωή τους; Σε
αυτή την περίπτωση, το να νικήσει τον Σατανά και να σώσει την ανθρωπότητα δεν θα
αποτελούσε μια μάταιη προσπάθεια; Πώς θα μπορούσε η παρακοή της ανθρωπότητας να
προκαθοριστεί; Στην πραγματικότητα, αυτό συνέβη εξαιτίας του πειράγματος από τον
Σατανά. Πώς θα μπορούσε αυτό να προκαθοριστεί απ’ τον Θεό; Το πώς κατανοείτε εσείς τη
φράση «Ο Σατανάς είναι στο πλαίσιο δυνατοτήτων του Θεού» κι αυτό για το οποίο μιλώ Εγώ
όταν αναφέρομαι στη φράση αυτή, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σύμφωνα με
τις δηλώσεις σας, «ο Θεός είναι παντοδύναμος, και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του», άρα ο
Σατανάς δεν θα Τον πρόδιδε. Μήπως δεν έχεις πει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος; Η γνώση
σας είναι πολύ ασαφής και δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα· ο άνθρωπος δεν μπορεί
ποτέ να συλλάβει τις σκέψεις του Θεού ούτε μπορεί να συλλάβει ποτέ τη σοφία του Θεού! Ο
Θεός είναι παντοδύναμος∙ αυτό δεν είναι καθόλου λάθος. Ο αρχάγγελος τον πρόδωσε, επειδή
αρχικά ο Θεός τού έδωσε μια μερίδα εξουσίας. Φυσικά, αυτό ήταν ένα απροσδόκητο γεγονός,
όπως το ότι η Εύα ενέδωσε στον πειρασμό του φιδιού. Όμως, ανεξαρτήτως από το πώς ο
Σατανάς πραγματοποιεί την προδοσία του, σε αντίθεση με τον Θεό, εκείνος δεν είναι
παντοδύναμος. Όπως είπατε, ο Σατανάς είναι ισχυρός. Ανεξαρτήτως από το τι κάνει, η
εξουσία του Θεού πάντα τον νικά. Αυτή είναι η πραγματική έννοια πίσω από την ρήση «ο
Θεός είναι παντοδύναμος και ο Σατανάς είναι στα χέρια Του». Επομένως, ο πόλεμός Του
εναντίον του Σατανά πρέπει να διεξάγεται ένα βήμα τη φορά. Επίσης, Εκείνος σχεδιάζει το
έργο Του σε απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά. Δηλαδή, σύμφωνα με την εποχή,
Εκείνος σώζει τους ανθρώπους και αποκαλύπτει την σοφία και την παντοδυναμία Του.
Ομοίως, το έργο των εσχάτων ημερών δεν προκαθορίστηκε πριν την Εποχή της Χάριτος· όχι
με έναν μεθοδικό τρόπο όπως αυτόν: Πρώτα, κάνει να αλλάξει η εξωτερική διάθεση του
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ανθρώπου. Δεύτερον, κάνει τον άνθρωπο να λάβει την παίδευση και τις δοκιμασίες Του.
Τρίτον, κάνει τον άνθρωπο να βιώσει τη δοκιμασία του θανάτου. Τέταρτον, κάνει τον
άνθρωπο να βιώσει τον καιρό της αγάπης για τον Θεό και να εκφράσει την απόφαση του
δημιουργημένου όντος. Πέμπτον, κάνει τον άνθρωπο να δει το θέλημα του Θεού και να
γνωρίσει ολοκληρωτικά τον Θεό, κι έπειτα ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Δεν τα σχεδίασε όλα
αυτά κατά την Εποχή της Χάριτος. Αντιθέτως, ξεκίνησε να τα σχεδιάζει την παρούσα εποχή.
Ο Σατανάς βρίσκεται εν δράσει∙ το ίδιο κι ο Θεός. Ο Σατανάς εκφράζει την διεφθαρμένη
διάθεσή του, ενώ ο Θεός μιλά απευθείας και αποκαλύπτει ορισμένα ουσιώδη πράγματα. Αυτό
είναι το έργο που επιτελείται σήμερα, και αυτή η ίδια βασική αρχή χρησιμοποιήθηκε εδώ και
πολύ καιρό, μετά την δημιουργία του κόσμου.
Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και ένα φίδι. Ανάμεσα σε όλα
τα πράγματα, το φίδι ήταν το πιο δηλητηριώδες. Το σώμα του περιείχε δηλητήριο και ο
Σατανάς το πήρε για να το χρησιμοποιήσει. Το φίδι ήταν αυτό που έβαλε την Εύα στον
πειρασμό να αμαρτήσει. Ο Αδάμ αμάρτησε μετά την Εύα, και οι δυο τους ήταν πλέον σε θέση
να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ο Ιεχωβά γνώριζε ότι το φίδι θα έβαζε την Εύα σε
πειρασμό και η Εύα με τη σειρά της τον Αδάμ, γιατί τους τοποθέτησε όλους μαζί σε έναν
κήπο; Αν ήταν σε θέση να προβλέψει αυτά τα πράγματα, γιατί δημιούργησε το φίδι και το
τοποθέτησε μέσα στον Κήπο της Εδέμ; Γιατί ο Κήπος της Εδέμ περιείχε καρπούς του δέντρου
της γνώσης του καλού και του κακού; Είχε σκοπό να τους βάλει να φάνε τον καρπό; Όταν ο
Ιεχωβά κατέφτασε, ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα τόλμησαν να Τον αντιμετωπίσουν, και μόνο τότε
ο Ιεχωβά έμαθε ότι είχαν φάει τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού
και είχαν πέσει θύματα της εξαπάτησης του φιδιού. Τελικά, καταράστηκε το φίδι, αλλά και
τον Αδάμ και την Εύα. Όταν οι δυο τους έφαγαν τον καρπό του δέντρου, ο Ιεχωβά δεν είχε
καμία γνώση της πράξης τους. Η ανθρωπότητα διεφθάρη σε σημείο να καταστεί κακή και
σεξουαλικά ασύδοτη, και σε σημείο που όσα έκρυβαν στην καρδιά τους, να είναι όλα μες στην
κακία και την αδικία. Όλα ήταν ακάθαρτα. Ο Ιεχωβά, τότε, μετάνιωσε που δημιούργησε την
ανθρωπότητα. Έπειτα, πραγματοποίησε το έργο της καταστροφής του κόσμου με έναν
κατακλυσμό, από τον οποίο ο Νώε και οι γιοι του επιβίωσαν. Στην πραγματικότητα, μερικά
πράγματα δεν είναι τόσο υψηλά και υπερφυσικά, όπως ο άνθρωπος ενδεχομένως φαντάζεται.
Μερικοί ρωτούν: «Αφού ο Θεός γνώριζε ότι ο αρχάγγελος θα Τον πρόδιδε, γιατί τον
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δημιούργησε;» Τα γεγονότα έχουν ως εξής: Όταν η γη δεν υπήρχε ακόμα, ο αρχάγγελος ήταν
ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Είχε δικαιοδοσία πάνω σε όλους τους
αγγέλους στον ουρανό. Αυτή ήταν η εξουσία που ο Θεός τού παραχώρησε. Με εξαίρεση τον
Θεό, ήταν ο σπουδαιότερος από τους αγγέλους του ουρανού. Όταν αργότερα ο Θεός
δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο αρχάγγελος διέπραξε μια μεγαλύτερη προδοσία εναντίον
του Θεού στη γη. Λέω ότι πρόδωσε τον Θεό, διότι ήθελε να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα
και να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού. Ο αρχάγγελος ήταν αυτός που έβαλε την Εύα στον
πειρασμό να αμαρτήσει. Το έκανε, διότι επιθυμούσε να εγκαθιδρύσει το βασίλειό του στη γη
και να κάνει τον άνθρωπο να προδώσει τον Θεό και να υπακούει εκείνον αντ’ Αυτού. Είδε ότι
υπήρχαν πολλά πράγματα που τον υπάκουσαν· οι άγγελοι τον υπάκουσαν, και το ίδιο έκανε κι
ο άνθρωπος στη γη. Τα πουλιά, τα κτήνη, τα δέντρα, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια κι όλα τα
πράγματα πάνω στη γη ήταν κάτω απ’ την φροντίδα του ανθρώπου —δηλαδή του Αδάμ και
της Εύας— την στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα τον υπάκουσαν. Έτσι, ο αρχάγγελος επιθυμούσε
να ξεπεράσει την εξουσία του Θεού και να Τον προδώσει. Αργότερα, οδήγησε πολλούς
αγγέλους στο να προδώσουν τον Θεό, οι οποίοι κατόπιν εξελίχθηκαν σε διάφορα ακάθαρτα
πνεύματα. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα δεν έχει προκληθεί από την διαφθορά
του αρχαγγέλου; Η ανθρωπότητα είναι μόνο έτσι όπως είναι σήμερα, διότι ο αρχάγγελος
πρόδωσε τον Θεό και διέφθειρε την ανθρωπότητα. Αυτό το βήμα προς βήμα έργο δεν είναι
καθόλου ασαφές και απλό, όπως οι άνθρωποι φαντάζονται. Ο Σατανάς προχώρησε σ’ αυτή
την προδοσία για κάποιον λόγο, ωστόσο οι άνθρωποι είναι ανήμποροι να κατανοήσουν ένα
τόσο απλό πράγμα. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και όλα τα πράγματα, αλλά
και τον Σατανά; Από τη στιγμή που ο Θεός απεχθάνεται τον Σατανά τόσο πολύ, και ο Σατανάς
είναι εχθρός Του, γιατί δημιούργησε τον Σατανά; Δημιουργώντας τον Σατανά, δεν
δημιούργησε έναν εχθρό; Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν δημιούργησε έναν εχθρό.
Αντιθέτως, δημιούργησε έναν άγγελο, και αργότερα ο άγγελος Τον πρόδωσε. Το κύρος του
ήταν τόσο μεγάλο, που θέλησε να προδώσει τον Θεό. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό
ήταν σύμπτωση, όμως ήταν και μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Είναι παρόμοιο με το ότι κάποιος
θα πεθάνει αναπόφευκτα σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Τα πράγματα πάντοτε εξελίσσονται
μέχρι ένα συγκεκριμένο στάδιο. Υπάρχουν κάποιοι παράλογοι που λένε: «Από τη στιγμή που
ο Σατανάς είναι εχθρός Σου, γιατί τον δημιούργησες; Δεν γνώριζες ότι ο αρχάγγελος θα Σε
πρόδιδε; Δεν μπορείς να κοιτάζεις μέσα στους αιώνες; Δεν γνώριζες την φύση του; Από τη
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στιγμή που γνώριζες ξεκάθαρα ότι θα Σε πρόδιδε, γιατί τον έκανες αρχάγγελο; Ακόμα κι αν
κάποιος αγνοεί το θέμα της προδοσίας του, και πάλι ηγήθηκε τόσων αγγέλων και κατέβηκε
στον κόσμο των θνητών για να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Μέχρι αυτή τη μέρα, Εσύ είσαι
ανήμπορος να ολοκληρώσεις το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης». Είναι σωστά αυτά τα
λόγια; Όταν σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν βάζεις τον εαυτό σου σε μεγαλύτερες
σκοτούρες απ’ ό,τι χρειάζεται; Επίσης, άλλοι λένε: «Αν ο Σατανάς δεν είχε διαφθείρει την
ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, ο Θεός δεν θα είχε σώσει την ανθρωπότητα κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, η σοφία και η παντοδυναμία του Θεού δεν θα ήταν ορατές. Πού
θα εκδηλωνόταν η σοφία Του; Συνεπώς, ο Θεός δημιούργησε την ανθρώπινη φυλή για τον
Σατανά. Στο μέλλον, θα φανέρωνε την παντοδυναμία Του —διαφορετικά, πώς θα ανακάλυπτε
ο άνθρωπος την σοφία του Θεού; Αν ο άνθρωπος δεν εναντιωνόταν και δεν ενεργούσε με
ανυποταξία σ’ Εκείνον, δεν θα ήταν απαραίτητη η δική του δράση προκειμένου να
εκδηλωθούν. Αν όλη η δημιουργία Τον λάτρευε και Τον υπάκουε, Εκείνος δεν θα είχε δουλειά
να κάνει». Αυτό απέχει ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα των πραγμάτων, διότι
δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο στον Θεό, κι έτσι Εκείνος δεν μπορεί να δημιουργήσει
ακαθαρσία. Αποκαλύπτει τις πράξεις Του τώρα, μόνο για να νικήσει τον εχθρό Του, να σώσει
την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος δημιούργησε, να νικήσει τους δαίμονες και τον Σατανά,
οι οποίοι Τον μισούν, Τον προδίδουν και εναντιώνονται σ’ Αυτόν, αυτοί που ήταν κάτω από το
κράτος Του και στην αρχή Του ανήκαν. Θέλει να νικήσει αυτούς τους δαίμονες και,
προκειμένου να το κάνει, αποκαλύπτει την παντοδυναμία Του σε όλα τα πράγματα. Η
ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα πάνω στη γη είναι τώρα υπό την σφαίρα επιρροής του
Σατανά και των πονηρών πνευμάτων. Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τις πράξεις Του σε όλα τα
πράγματα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να Τον γνωρίσουν, κι έτσι να νικήσουν τον Σατανά
και να κατατροπώσουν εντελώς τους εχθρούς Του. Ολόκληρο αυτό το έργο ολοκληρώνεται
μέσα από την αποκάλυψη των πράξεών Του. Όλα Του τα δημιουργήματα βρίσκονται υπό τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά, κι έτσι, Εκείνος επιθυμεί να τους αποκαλύψει την
παντοδυναμία Του και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να νικήσει τον Σατανά. Αν δεν υπήρχε Σατανάς,
δεν θα χρειαζόταν να αποκαλύψει τις πράξεις Του. Αν ο Σατανάς δεν πείραζε την
ανθρωπότητα, Εκείνος θα την είχε και πάλι δημιουργήσει και θα την οδηγούσε να ζήσει στον
Κήπο της Εδέμ. Γιατί δεν αποκάλυψε ποτέ όλες τις πράξεις Του για τους αγγέλους και τους
αρχαγγέλους πριν την προδοσία του Σατανά; Αν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι Τον είχαν
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γνωρίσει και Τον είχαν από την αρχή υπακούσει, τότε Εκείνος δεν θα είχε επιτελέσει αυτές τις
χωρίς νόημα πράξεις του έργου. Εξαιτίας της ύπαρξης του Σατανά και των δαιμόνων, οι
άνθρωποι εναντιώνονται σ’ Αυτόν και βρίθουν από ανυπότακτη διάθεση, κι έτσι ο Θεός
επιθυμεί ν’ αποκαλύψει τις πράξεις Του. Επειδή επιθυμεί να κάνει πόλεμο με τον Σατανά,
πρέπει να χρησιμοποιήσει την δική Του εξουσία και όλες τις πράξεις Του για να τον νικήσει.
Με αυτόν τον τρόπο, το έργο της σωτηρίας που πραγματοποιεί στην ανθρωπότητα, θα
επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Το έργο που κάνει
σήμερα ο Θεός, είναι γεμάτο νόημα, και σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζει αυτό που κάποιοι
άνθρωποι λένε: «Το έργο που κάνεις δεν είναι αντιφατικό; Αυτό το διαδοχικό έργο δεν σε
βάζει απλώς σε μπελάδες; Δημιούργησες τον Σατανά, έπειτα τον άφησες να σε προδώσει και
να Σου εναντιωθεί∙ δημιούργησες την ανθρωπότητα, έπειτα την παρέδωσες στον Σατανά και
επέτρεψες στον Αδάμ και την Εύα να υποκύψουν στον πειρασμό. Από τη στιγμή που έκανες
αυτά τα πράγματα εσκεμμένα, γιατί αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα; Γιατί αποστρέφεσαι
τον Σατανά; Όλα αυτά δεν είναι δικά Σου δημιουργήματα; Τι είναι αυτό που μισείς;» Πολλοί
παράλογοι άνθρωποι θα το πουν αυτό. Θέλουν να αγαπούν τον Θεό, όμως μέσα στην καρδιά
τους παραπονιούνται για τον Θεό —πόσο αντιφατικό! Δεν κατανοείς την αλήθεια, έχεις πάρα
πολλές υπερφυσικές σκέψεις, κι επιπλέον ισχυρίζεσαι ότι αυτό είναι λάθος του Θεού —πόσο
παράλογος είσαι! Εσύ είσαι αυτός που παραποιεί την αλήθεια∙ δεν είναι λάθος του Θεού!
Κάποιοι άνθρωποι ακόμα θα παραπονιούνται ξανά και ξανά: «Εσύ ήσουν Αυτός που
δημιούργησε τον Σατανά κι Εσύ που τον έριξες στον κόσμο των ανθρώπων και του
παρέδωσες την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα κατέχει σατανική διάθεση. Αντί να τους
συγχωρήσεις, τους αποστρέφεσαι ως ένα βαθμό. Στην αρχή, αγάπησες την ανθρωπότητα ως
ένα βαθμό και τώρα αποστρέφεσαι την ανθρωπότητα. Εσύ είσαι αυτός που αποστρέφεται και
αγαπά την ανθρωπότητα —ποια είναι η εξήγηση γι’ αυτό; Αυτό δεν είναι αντίφαση;»
Ανεξάρτητα απ’ το πώς το βλέπετε, αυτό συμβαίνει στον ουρανό: Ο αρχάγγελος πρόδωσε τον
Θεό μ’ αυτόν τον τρόπο κι έτσι η ανθρωπότητα διεφθάρη και συνέχισε μέχρι σήμερα μ’ αυτόν
τον τρόπο. Ανεξάρτητα απ’ το πώς την εκφράζετε, αυτή είναι όλη η ιστορία. Όμως, πρέπει να
καταλάβετε ότι ο Θεός πραγματοποιεί το σημερινό έργο, προκειμένου να σας σώσει και
προκειμένου να νικήσει τον Σατανά.
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Επειδή οι άγγελοι ήταν εξαιρετικά αδύναμοι και δεν κατείχαν καμία ικανότητα, έγιναν
υπερόπτες όταν τους δόθηκε εξουσία, ιδιαίτερα ο αρχάγγελος, του οποίου το κύρος ήταν
υψηλότερο από όλους τους άλλους αγγέλους. Ο αρχάγγελος ήταν ο βασιλιάς όλων των
αγγέλων. Ηγούνταν εκατομμυρίων αγγέλων και, υπό τον Ιεχωβά, η εξουσία του ξεπέρασε την
αντίστοιχη όλων των άλλων αγγέλων. Ήθελε να κάνει αυτό κι εκείνο να ηγηθεί των αγγέλων
στον κόσμο του ανθρώπου, για να γίνει ο διαχειριστής του κόσμου. Ο Θεός είπε ότι Εκείνος
διαχειρίζεται το σύμπαν. Ο αρχάγγελος είπε ότι το σύμπαν ήταν δικό του για να το
διαχειριστεί, κι από τότε, πρόδωσε τον Θεό. Στον ουρανό, ο Θεός είχε δημιουργήσει έναν
άλλο κόσμο. Ο αρχάγγελος θέλησε να διαχειριστεί αυτόν τον κόσμο, κι επίσης να κατέβει στο
βασίλειο του ανθρώπου. Μπορούσε ο Θεός να του το επιτρέψει; Έτσι, χτύπησε τον αρχάγγελο
και τον έριξε στον αέρα. Από τότε που ο Σατανάς διέφθειρε την ανθρωπότητα, ο Θεός έχει
ανοίξει πόλεμο μαζί του, προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα. Έχει χρησιμοποιήσει αυτές
τις έξι χιλιετίες για να τον νικήσει. Οι αντιλήψεις σας για έναν παντοδύναμο Θεό δεν
συμβαδίζουν με το έργο του Θεού που επιτελείται τώρα. Δεν λειτουργεί στην πράξη και είναι
πάρα πολύ παράλογο! Στην πραγματικότητα, ο Θεός μόνο διακήρυξε ότι ο αρχάγγελος είναι
εχθρός Του αφού Τον πρόδωσε. Εξαιτίας της προδοσίας Του, ποδοπάτησε την ανθρωπότητα
μετά την άφιξή του στον κόσμο των ανθρώπων, και γι’ αυτόν τον λόγο, η ανθρωπότητα
εξελίχθηκε έτσι μέχρι αυτό το στάδιο. Ως επακόλουθο αυτού, ο Θεός ορκίστηκε στον Σατανά:
«Θα σε νικήσω και θα σώσω την ανθρωπότητα, το δημιούργημά Μου». Ο Σατανάς αρχικά δεν
πείστηκε και απάντησε: «Ειλικρινά, τι μπορείς να μου κάνεις; Μπορείς στ’ αλήθεια να με
χτυπήσεις και να με πετάξεις στον αέρα; Μπορείς πραγματικά να με νικήσεις;» Αφού ο Θεός
τον πέταξε στον αέρα, δεν του έδωσε άλλη σημασία, κι έπειτα ξεκίνησε να σώσει την
ανθρωπότητα και να κάνει το δικό Του έργο, παρά το συνεχιζόμενο πείραγμα του Σατανά.
Όλα όσα μπόρεσε να κάνει ο Σατανάς οφείλονταν στη δύναμη που του είχε δοθεί από τον
Θεό. Πήρε μαζί του αυτά τα πράγματα στον αέρα, και τα έχει κρατήσει μέχρι σήμερα. Όταν
έριξε τον αρχάγγελο στον αέρα, ο Θεός δεν πήρε πίσω την εξουσία του, κι έτσι εκείνος
συνέχισε να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Ο Θεός, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε να σώσει
την ανθρωπότητα, την οποία ο Σατανάς είχε διαφθείρει μετά τη δημιουργία της. Ο Θεός δεν
αποκάλυψε τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν στον ουρανό. Όμως, πριν δημιουργήσει τη γη,
επέτρεψε στους ανθρώπους στον κόσμο που δημιούργησε στον ουρανό, να δουν τις πράξεις
Του κι έτσι, καθοδήγησε τους ανθρώπους πάνω απ’ τον ουρανό. Τους έδωσε σοφία και
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ευφυΐα, και τους καθοδήγησε να ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο. Φυσικά, κανείς από εσάς δεν το
είχε ακούσει αυτό πριν. Αργότερα, αφού ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, ο
αρχάγγελος άρχισε να τη διαφθείρει. Στη γη, όλη η ανθρωπότητα βρισκόταν σε χάος. Εκείνη
ακριβώς την στιγμή, Εκείνος ξεκίνησε τον πόλεμό Του εναντίον του Σατανά, και οι άνθρωποι
είδαν τις πράξεις Του. Αρχικά, οι πράξεις Του ήταν κρυμμένες από την ανθρωπότητα. Αφότου
ο Σατανάς ρίχτηκε στον αέρα, έκανε τα δικά του και ο Θεός συνέχισε να επιτελεί το δικό Του
έργο, συνεχίζοντας ακατάπαυστα τον πόλεμο εναντίον του μέχρι τις έσχατες ημέρες. Τώρα
είναι η ώρα που ο Σατανάς πρέπει να καταστραφεί. Στην αρχή, ο Θεός του έδωσε εξουσία, και
στη συνέχεια τον έριξε στον αέρα, όμως εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Αργότερα, εκείνος
διέφθειρε την ανθρωπότητα στη γη, όμως, στην πραγματικότητα, ο Θεός βρισκόταν στη γη
για να διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη διαχείριση των ανθρώπων για
να νικήσει τον Σατανά. Διαφθείροντας τους ανθρώπους, ο Σατανάς φέρνει τον άνθρωπο πιο
κοντά στην τύχη του και ενοχλεί το έργο του Θεού. Από την άλλη πλευρά, έργο του Θεού είναι
η σωτηρία της ανθρωπότητας. Ποιο βήμα του προσωπικού έργου του Θεού δεν έχει ως σκοπό
να σώσει την ανθρωπότητα; Ποιο βήμα δεν έχει ως σκοπό να εξαγνίσει τους ανθρώπους, να
τους κάνει να πράττουν τη δικαιοσύνη και να ζουν κατά τρόπο που δημιουργεί μια εικόνα που
μπορεί να αγαπηθεί; Ο Σατανάς, όμως, δεν κάνει αυτό. Διαφθείρει την ανθρωπότητα.
Ακατάπαυστα διενεργεί το έργο της διαφθοράς της ανθρωπότητας μέσα στο σύμπαν. Φυσικά,
ο Θεός επίσης επιτελεί το δικό Του έργο. Δεν δίνει καμιά σημασία στον Σατανά. Ανεξάρτητα
από το πόση εξουσία έχει ο Σατανάς, την εξουσία του εξακολουθεί να του τη δίνει ο Θεός.
Απλώς, ο Θεός δεν δίνει στην πραγματικότητα όλη Του την εξουσία, ανεξάρτητα από το τι
κάνει ο Σατανάς, δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Θεό κι βρίσκεται πάντα στο πλαίσιο
δυνατοτήτων του Θεού. Ο Θεός δεν αποκάλυψε καμία από τις πράξεις Του ενώ βρισκόταν
στον ουρανό. Απλώς έδωσε στον Σατανά μια μικρή μερίδα εξουσίας για να του επιτρέψει να
ασκεί τον έλεγχο πάνω στους αγγέλους. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι κάνει, δεν μπορεί να
ξεπεράσει την εξουσία του Θεού, διότι η εξουσία που του έδωσε αρχικά ο Θεός είναι
περιορισμένη. Ενώ ο Θεός εργάζεται, ο Σατανάς ενοχλεί. Τις έσχατες ημέρες, η ενόχλησή του
θα τελειώσει. Ομοίως, το έργο του Θεού θα έχει τελειώσει και το είδος των ατόμων που ο Θεός
επιθυμεί να ολοκληρώσει, θα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους θετικά.
Η ζωή Του είναι νερό που δίνει ζωή, αμέτρητη και χωρίς όρια. Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τον
άνθρωπο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Στο τέλος, το νερό της ζωής που δίνει ζωή, θα
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ολοκληρώσει τον άνθρωπο, και θα είναι αδύνατο για τον Σατανά να αναμειχθεί και να φέρει
εις πέρας το έργο του. Έτσι, ο Θεός τελικά θα αποκτήσει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Σατανάς
εξακολουθεί να αρνείται να το αποδεχτεί αυτό τώρα. Συνεχώς τα βάζει με τον Θεό, αλλά ο
Θεός δεν του δίνει καμιά σημασία. Έχει πει, θα νικήσω όλες τις σατανικές σκοτεινές δυνάμεις
κι όλες τις σκοτεινές επιρροές. Αυτό είναι το έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί τώρα εν
σαρκί, κι αυτό είναι επίσης το νόημα της ενσάρκωσης. Να ολοκληρώσει το στάδιο του έργου
της νίκης κατά του Σατανά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να αφανίσει όλα τα πράγματα
που ανήκουν στον Σατανά. Η νίκη του Θεού επί του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη!
Στην πραγματικότητα, ο Σατανάς έχει αποτύχει προ πολλού. Όταν το ευαγγέλιο άρχισε να
διαδίδεται στα εδάφη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, δηλαδή, όταν ο ενσαρκωμένος Θεός
άρχισε να εργάζεται και αυτό το έργο τέθηκε σε εφαρμογή, ο Σατανάς νικήθηκε εντελώς,
διότι σκοπός της ενσάρκωσης ήταν να νικήσει τον Σατανά. Ο Σατανάς είδε ότι ο Θεός είχε και
πάλι ενσαρκωθεί και είχε ξεκινήσει να επιτελεί το έργο Του, κι ότι καμιά δύναμη δεν
μπορούσε να σταματήσει αυτό το έργο. Συνεπώς, έμεινε αποσβολωμένος όταν είδε αυτό το
έργο, και δεν τόλμησε να κάνει άλλο έργο. Αρχικά, ο Σατανάς σκέφτηκε ότι κι ο ίδιος κατέχει
άπλετη σοφία, κι έτσι διέκοπτε και ενοχλούσε το έργο του Θεού. Όμως, δεν περίμενε να έχει
ενσαρκωθεί ξανά ο Θεός, κι ότι στο έργο Του, ο Θεός είχε χρησιμοποιήσει την δική του
αποστασία για να εξυπηρετήσει ως αποκάλυψη και κρίση για την ανθρωπότητα, και με αυτόν
τον τρόπο, να κατακτήσει την ανθρωπότητα και να τον νικήσει. Ο Θεός είναι πιο σοφός απ’
αυτόν, και το έργο Του τον ξεπερνά κατά πολύ. Συνεπώς, προηγουμένως ανέφερα το εξής: Το
έργο που επιτελώ, πραγματοποιείται ως απάντηση των τεχνασμάτων του Σατανά. Στο τέλος,
θα αποκαλύψω την παντοδυναμία τη δική Μου και την αδυναμία του Σατανά. Όταν ο Θεός
επιτελεί το έργο Του, ο Σατανάς τον ακολουθεί κατά πόδας, ώσπου στο τέλος να νικηθεί —δεν
θα ξέρει καν από πού του ήρθε! Θα συνειδητοποιήσει την αλήθεια μόνον όταν θα έχει ήδη
κατατροπωθεί και συντριβεί. Εκείνη τη στιγμή, ήδη θα καίγεται στη λίμνη της φωτιάς. Δεν θα
είναι τότε αρκετά πειστικό; Διότι δεν θα έχει άλλες μηχανορραφίες να χρησιμοποιήσει.
Αυτό το βήμα προς βήμα πραγματικό έργο γεμίζει την καρδιά του Θεού με θλίψη για την
ανθρωπότητα, ώστε ο πόλεμός Του με τον Σατανά να συνεχίζεται για 6.000 χρόνια. Έτσι, ο
Θεός είπε: «Δεν θα δημιουργήσω ξανά την ανθρωπότητα, ούτε θα ξαναδώσω εξουσία στους
αγγέλους». Από τότε, όταν οι άγγελοι ήρθαν στη γη, απλώς ακολούθησαν τον Θεό για να
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εκτελέσουν κάποιο έργο. Ποτέ δεν έδωσε εξουσία στους αγγέλους. Πώς εκτέλεσαν το έργο
τους οι άγγελοι που είδαν οι Ισραηλίτες; Παρουσιάστηκαν μέσα σε όνειρα και εξέφρασαν τον
λόγο του Ιεχωβά. Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε τρεις μέρες αφότου σταυρώθηκε, οι άγγελοι
ήταν αυτοί που κύλησαν τον λίθο. Το έργο αυτό δεν έγινε από το ίδιο το Πνεύμα του Θεού.
Μόνον οι άγγελοι έκαναν τέτοιου είδους έργο. Έπαιζαν υποστηρικτικό ρόλο και δεν είχαν
καμία εξουσία, διότι ο Θεός δεν θα τους έδινε ποτέ ξανά εξουσία. Οι άνθρωποι που ο Θεός
χρησιμοποίησε στη γη, αφού εργάστηκαν για κάποιο διάστημα, πήραν τη θέση του Θεού και
είπαν: «Θέλω να υπερβώ το σύμπαν! Θέλω να σταθώ στον τρίτο ουρανό! Θέλουμε τις
βασιλείες της ύψιστης δύναμης!» Μετά από αρκετές ημέρες εργασίας, θα γίνονταν
υπερόπτες. Θέλησαν την ύψιστη δύναμη στη γη, θέλησαν να εγκαθιδρύσουν ένα άλλο έθνος,
θέλησαν τα πάντα να υποταχθούν σ’ αυτούς και θέλησαν να σταθούν στον τρίτο ουρανό. Δεν
γνωρίζεις ότι είσαι απλώς ένας άνθρωπος, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός; Πώς μπορείς να
ανυψωθείς στον τρίτο ουρανό; Ο Θεός έρχεται στη γη να εργαστεί, σιωπηλά και χωρίς
φασαρία, και στη συνέχεια φεύγει αφού ολοκληρώσει αθόρυβα το έργο Του. Ποτέ δεν
φωνάζει, όπως κάνουν οι άνθρωποι, αλλά, αντιθέτως, πραγματικά υλοποιεί το έργο Του. Ούτε
μπαίνει ποτέ στην εκκλησία και φωνάζει: «Θα σας αφανίσω όλους! Θα σας καταραστώ και θα
σας παιδεύσω!» Απλώς επιτελεί το δικό Του έργο, και φεύγει μόλις τελειώσει. Αυτοί οι
θρησκευόμενοι πάστορες που θεραπεύουν τους αρρώστους, εκβάλλουν δαίμονες, κάνουν
κήρυγμα στους άλλους από τον άμβωνα, βγάζουν μακριούς και πομπώδεις λόγους και
συζητούν εξωπραγματικά θέματα, είναι υπερόπτες μέχρι το κόκαλο! Είναι απόγονοι του
αρχαγγέλου!
Αφού επιτέλεσε το έργο Του των έξι χιλιάδων ετών μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει ήδη
αποκαλύψει πολλές από τις πράξεις Του, με πρωταρχικό σκοπό να κατατροπώσει τον Σατανά
και να φέρει σωτηρία σε όλη την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να
επιτρέψει στα πάντα στον ουρανό, στη γη, μέσα στις θάλασσες, αλλά και στο πιο ασήμαντο
αντικείμενο της δημιουργίας του Θεού στη γη, να δει την παντοδυναμία του Θεού και όλες τις
πράξεις Του. Αρπάζει την ευκαιρία να νικήσει τον Σατανά, για να αποκαλύψει όλες Του τις
πράξεις στην ανθρωπότητα, και για να επιτρέψει στους ανθρώπους να καταστούν ικανοί να
Τον δοξάζουν και να εξυμνήσουν τη σοφία Του που νίκησε τον Σατανά. Τα πάντα στη γη, στον
ουρανό, μέσα στις θάλασσες, Του αποδίδουν τιμή, δοξάζουν την παντοδυναμία Του, όλες Του
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τις πράξεις και φωνάζουν το άγιο όνομά Του. Αυτό είναι η απόδειξη ότι νίκησε τον Σατανά·
είναι η απόδειξη ότι κατέκτησε τον Σατανά· και το σημαντικότερο, είναι η απόδειξη ότι έσωσε
την ανθρωπότητα. Ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, Του αποδίδει τιμή, Τον δοξάζει που
νίκησε τον εχθρό Του και επέστρεψε νικητής και Τον δοξάζει ως τον μεγάλο νικηφόρο
Βασιλιά. Σκοπός Του δεν ήταν μόνο να νικήσει τον Σατανά, κι έτσι, το έργο Του συνεχίστηκε
για 6.000 χρόνια. Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να σώσει την ανθρωπότητα.
Χρησιμοποιεί τη νίκη επί του Σατανά, για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του και όλη τη
δόξα Του. Θα αποκτήσει δόξα, και όλες οι στρατιές των αγγέλων θα δουν όλη τη δόξα Του. Οι
αγγελιοφόροι του ουρανού, οι άνθρωποι πάνω στη γη και όλα τα δημιουργήματα στη γη θα
δουν τη δόξα του Δημιουργού. Αυτό είναι το έργο που επιτελεί. Η δημιουργία Του στον
ουρανό και στη γη θα δουν επίσης την δόξα Του, και θα επιστρέψει θριαμβευτής αφού
νικήσει ολοκληρωτικά τον Σατανά και επιτρέψει στην ανθρωπότητα να Τον δοξάσει. Έτσι, θα
πραγματοποιήσει με επιτυχία και τις δύο αυτές πτυχές. Στο τέλος, όλη η ανθρωπότητα θα
κατακτηθεί από Εκείνον, και θα αφανίσει όλους όσοι εναντιώνονται ή επαναστατούν,
δηλαδή, θα αφανίσει όλους αυτούς που ανήκουν στον Σατανά. Βλέπεις όλες αυτές τις πράξεις
του Θεού τώρα, εντούτοις συνεχίζεις να αντιστέκεσαι, να επαναστατείς και να μην
υποτάσσεσαι. Κρύβεις πολλά μέσα σου και κάνεις ό,τι θέλεις. Ακολουθείς τις δικές σου
επιθυμίες και προτιμήσεις —αυτό είναι αποστασία· είναι εναντίωση. Η πίστη στον Θεό που
εκδηλώνεται για τη σάρκα, για τις επιθυμίες κάποιου, για τις προσωπικές προτιμήσεις
κάποιου, για τον κόσμο και για τον Σατανά, είναι βρόμικη· είναι εναντίωση και αποστασία.
Υπάρχουν όλα τα διαφορετικά είδη πίστης τώρα: Μερικοί αναζητούν καταφύγιο από την
καταστροφή, άλλοι αναζητούν να αποκτήσουν ευλογίες, ενώ άλλοι επιθυμούν να
κατανοήσουν μυστήρια κι επίσης άλλοι προσπαθούν να αποκτήσουν χρήματα. Όλες αυτές
είναι μορφές αποστασίας· όλες αποτελούν βλασφημία! Όταν λέμε ότι κάποιος εναντιώνεται ή
επαναστατεί, δεν αναφερόμαστε σε αυτά τα πράγματα; Πολλοί άνθρωποι τώρα γκρινιάζουν,
διαμαρτύρονται ή ασκούν κριτική. Όλα αυτά τα κάνουν οι πονηροί. Είναι ανθρώπινη
εναντίωση και αποστασία. Τέτοιοι άνθρωποι κατέχονται και καταλαμβάνονται από τον
Σατανά. Οι άνθρωποι που αποκτά ο Θεός, είναι αυτοί που υποτάσσονται σ’ Εκείνον εντελώς·
αυτοί που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, αλλά έχουν σωθεί κι έχουν κατακτηθεί από το
έργο Του τώρα· που έχουν υποστεί δοκιμασίες και στο τέλος έχουν αποκτηθεί εντελώς από
τον Θεό και δεν ζουν πια υπό την σφαίρα επιρροής του Σατανά, και έχουν απελευθερωθεί από
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την αδικία· που είναι πρόθυμοι να βιώσουν την αγιότητα —αυτοί είναι οι πιο άγιοι άνθρωποι.
Αυτοί είναι οι άγιοι. Αν οι τρέχουσες πράξεις σου δεν ταιριάζουν με κάποιο μέρος των
απαιτήσεων του Θεού, θα εξαλειφθείς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Όλα γίνονται με βάση το
σήμερα. Αν και σε έχει προκαθορίσει και επιλέξει, οι σημερινές σου πράξεις θα καθορίσουν
την κατάληξή σου. Αν δεν προφτάσεις τώρα, θα εξαλειφθείς. Αν δεν προφτάσεις τώρα, πώς
μπορείς να προφτάσεις αργότερα; Τώρα που ένα τέτοιο θαύμα έχει παρουσιαστεί μπροστά
σου, ακόμα δεν πιστεύεις; Τότε, πώς θα πιστέψεις σ’ Εκείνον αργότερα, όταν τελειώσει το
έργο Του και δεν κάνει άλλο τέτοιο έργο; Σε αυτό το σημείο, θα είναι ακόμα πιο αδύνατο για
σένα να Τον ακολουθήσεις! Αργότερα, ο Θεός θα βασιστεί στη στάση και στη γνώση σου
απέναντι στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού και στην εμπειρία σου, για να καθορίσει αν είσαι
αμαρτωλός ή δίκαιος, ή για να καθορίσει αν οδηγηθείς στην τελείωση ή αν εξαλειφθείς.
Πρέπει να δεις καθαρά τώρα. Έτσι εργάζεται το Άγιο Πνεύμα: καθορίζει την κατάληξή σου
σύμφωνα με την συμπεριφορά σου σήμερα. Ποιος προφέρει τους σημερινούς λόγους; Ποιος
επιτελεί το σημερινό έργο; Ποιος αποφασίζει ότι θα εξαλειφθείς σήμερα; Ποιος αποφασίζει
να σε οδηγήσει στην τελείωση; Δεν είμαι Εγώ ο ίδιος που το κάνει αυτό; Εγώ είμαι Αυτός που
προφέρει αυτούς τους λόγους. Εγώ είμαι Αυτός που πραγματοποιεί αυτό το έργο. Η κατάρα, η
παίδευση και η κρίση των ανθρώπων είναι όλα μέρος του δικού Μου έργου. Στο τέλος, η
εξάλειψή σου θα είναι επίσης δικό Μου έργο. Όλα είναι δική Μου δουλειά! Το να σε οδηγήσω
στην τελείωση είναι δική Μου δουλειά, και το να σε αφήσω να απολαύσεις ευλογίες είναι
επίσης δική Μου δουλειά. Όλο αυτό είναι δικό Μου έργο. Η κατάληξή σου δεν
προκαθορίστηκε από τον Ιεχωβά. Καθορίζεται από τον Θεό σήμερα. Καθορίζεται τώρα. Δεν
προκαθορίστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Κάποιοι παράλογοι άνθρωποι λένε: «Ίσως
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα μάτια Σου και δεν με βλέπεις όπως θα έπρεπε να με δεις. Στο
τέλος, θα δεις πώς το Πνεύμα φανερώνει τα πάντα». Αρχικά, ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα για
μαθητή Του. Οι άνθρωποι ρωτούν: «Πώς μπορούσε να επιλέξει έναν μαθητή που θα Τον
πρόδιδε;» Στην αρχή, ο Ιούδας δεν είχε πρόθεση να προδώσει τον Ιησού. Αυτό απλώς έγινε
αργότερα. Τότε, ο Ιησούς είχε κοιτάξει τον Ιούδα αρκετά ευνοϊκά. Τον έκανε να Τον
ακολουθήσει και τον όρισε υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα. Αν γνώριζε ότι ο Ιούδας θα
υπεξαιρούσε χρήματα, δεν θα τον άφηνε υπεύθυνο για τα χρήματα. Κάποιος μπορεί να πει ότι
ο Ιησούς αρχικά δεν γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν διεφθαρμένος και δόλιος, και
εξαπατούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του. Αργότερα, αφού ο Ιούδας ακολουθούσε τον
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Ιησού για κάποιο διάστημα, ο Ιησούς είδε ότι καλόπιανε τους αδελφούς και τις αδελφές του,
και ότι καλόπιανε και τον Θεό. Επίσης, οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι εκείνος πάντα ξόδευε
χρήματα από το ταμείο, κι έτσι το είπαν στον Ιησού. Μόνον τότε ο Ιησούς τα έμαθε όλα αυτά.
Επειδή ο Ιησούς επρόκειτο να πραγματοποιήσει το έργο της σταύρωσης και χρειαζόταν
κάποιον να Τον προδώσει, κι επειδή ο Ιούδας τύχαινε να ταιριάζει ακριβώς σ’ αυτόν τον ρόλο,
ο Ιησούς είπε: «Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που θα Με προδώσει. Ο Υιός του Ανθρώπου θα
χρησιμοποιήσει αυτή την προδοσία για να σταυρωθεί και σε τρεις μέρες ν’ αναστηθεί». Στην
πραγματικότητα, ο Ιησούς τότε δεν επέλεξε τον Ιούδα για να τον προδώσει. Αντιθέτως,
ευχόταν ο Ιούδας να είναι ένας πιστός μαθητής. Απροσδόκητα, ο Ιούδας αποδείχτηκε ένας
άπληστος αχρείος που πρόδωσε τον Κύριο, κι Εκείνος χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση
για να επιλέξει τον Ιούδα γι’ αυτό το έργο. Αν και οι δώδεκα μαθητές του Ιησού ήταν όλοι
πιστοί, και δεν υπήρχε κανείς σαν τον Ιούδα ανάμεσά τους, το άτομο που θα πρόδιδε τον
Ιησού θα ήταν τελικά κάποιος εκτός των μαθητών. Όμως, έτυχε τότε να υπάρχει κάποιος
ανάμεσά τους που του άρεσε να δωροδοκείται —ο Ιούδας. Έτσι, ο Ιησούς χρησιμοποίησε
αυτόν τον άνδρα για να ολοκληρώσει το έργο Του. Πόσο απλό ήταν αυτό! Ο Ιησούς δεν το
προκαθόρισε στην αρχή του έργου Του. Πήρε αυτή την απόφαση μόνον όταν τα πράγματα
είχαν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο. Αυτό ήταν απόφαση του Ιησού, συγκεκριμένα,
απόφαση του ίδιου του Πνεύματος του Θεού. Τότε, ο Ιησούς ήταν Εκείνος που επέλεξε τον
Ιούδα. Όταν αργότερα ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, αυτό ήταν πράξη του Αγίου Πνεύματος,
προκειμένου να εξυπηρετήσει τον δικό Του σκοπό. Τότε ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος.
Όταν ο Ιησούς επέλεξε τον Ιούδα, δεν είχε ιδέα ότι εκείνος θα Τον πρόδιδε. Γνώριζε μόνο ότι
ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Η κατάληξή σας έχει επίσης καθοριστεί σύμφωνα με το βαθμό
της υποταγής σας σήμερα, και σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης της ζωής σας, κι όχι
σύμφωνα με την ιδέα στις ανθρώπινες συλλήψεις η οποία είχε προκαθοριστεί κατά τη
δημιουργία του κόσμου. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη αντίληψη γι’ αυτά τα πράγματα. Ολόκληρο
αυτό το έργο δεν επιτελείται σύμφωνα με τις δικές σου φαντασιώσεις.

Περί ονομασιών και ταυτότητας
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Εάν θες να είσαι κατάλληλος για χρήση από τον Θεό, πρέπει να γνωρίζεις το έργο του
Θεού. Πρέπει να γνωρίζεις το έργο που επιτέλεσε παλαιότερα (στην Καινή και την Παλαιά
Διαθήκη), αλλά και το έργο Του τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζεις τα τρία
στάδια του έργου του Θεού κατά τα 6.000 έτη. Αν σου ζητηθεί να διαδώσεις το ευαγγέλιο, δεν
θα μπορέσεις να το πράξεις χωρίς να γνωρίζεις το έργο του Θεού. Κάποιοι μπορεί να σε
ρωτήσουν τι είπε ο Θεός σας για τη Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη και για όσα είπε και έπραξε ο
Ιησούς εκείνη την εποχή. Αν δεν μπορείς να μιλήσεις για την πραγματική ιστορία της Βίβλου,
δεν θα πειστούν. Στην αρχή, ο Ιησούς έκανε πολλές συζητήσεις όσον αφορά την Παλαιά
Διαθήκη με τους μαθητές Του. Ό,τι διάβαζαν προερχόταν από την Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή
Διαθήκη γράφτηκε αρκετές δεκαετίες μετά τη σταύρωση του Ιησού. Για να διαδώσετε το
ευαγγέλιο, θα πρέπει καταρχάς να συλλάβετε την εσωτερική αλήθεια της Βίβλου και το έργο
του Θεού στο Ισραήλ, δηλαδή το έργο του Ιεχωβά. Πρέπει επίσης να κατανοήσετε το έργο
που επιτέλεσε ο Ιησούς. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν περισσότερο όλους τους
ανθρώπους και αυτό που δεν έχουν ακούσει είναι η πραγματική ιστορία των δύο αυτών
σταδίων του έργου. Όταν διαδίδεις το ευαγγέλιο, πρώτα άφησε κατά μέρος συζητήσεις για το
έργο του Αγίου Πνεύματος τη σήμερον ημέρα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό το στάδιο
του έργου, γιατί αυτό που εσείς επιδιώκετε είναι το υψηλότερο όλων: τη γνώση για τον Θεό
και τη γνώση για το έργο του Αγίου Πνεύματος —και τίποτα δεν είναι πιο ένδοξο από αυτά τα
δύο πράγματα. Αν μιλήσετε πρώτα γι’ αυτό που είναι υψηλό, θα τους φανεί υπερβολικό, γιατί
κανείς δεν έχει βιώσει τέτοιου είδους έργο από το Άγιο Πνεύμα. Είναι άνευ προηγουμένου και
δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί ο άνθρωπος. Οι εμπειρίες τους βασίζονται σε παλαιά
στοιχεία του παρελθόντος, με κάποια περιστασιακά στοιχεία του έργου του Αγίου Πνεύματος.
Αυτό που βιώνουν δεν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος σήμερα ή το θέλημα του Θεού
σήμερα. Ακόμη ενεργούν σύμφωνα με τις παλιές πρακτικές, δίχως νέο φως ή νέα στοιχεία.
Την εποχή του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα επιτελούσε το έργο Του κυρίως μέσω του Ιησού,
ενώ όσοι υπηρετούσαν τον Ιεχωβά φορώντας άμφια στον ναό, το έκαναν με ακλόνητη πίστη.
Είχαν, επίσης, και το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλά αδυνατούσαν να αντιληφθούν το
σημερινό θέλημα του Θεού και απλώς παρέμειναν πιστοί στον Ιεχωβά σύμφωνα με τις παλιές
πρακτικές, χωρίς νέα καθοδήγηση. Ο Ιησούς ήλθε και έφερε νέο έργο. Εκείνοι οι άνθρωποι
που υπηρετούσαν στον ναό δεν είχαν λάβει νέα καθοδήγηση ούτε είχαν αναλάβει νέο έργο.
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Καθώς υπηρετούσαν στον ναό, το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να διατηρούν απλώς
τις παλιές πρακτικές. Αν δεν εγκατέλειπαν τον ναό, δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν μια νέα
είσοδο. Ο Ιησούς έφερε το νέο έργο, αλλά ο Ιησούς δεν πήγε στον ναό για να επιτελέσει το
έργο Του. Επιτέλεσε το έργο Του μόνο εκτός του ναού, επειδή ο σκοπός του έργου του Θεού
είχε αλλάξει πολύ καιρό πριν. Δεν εργάστηκε εντός του ναού και εφόσον ο άνθρωπος Τον
υπηρετούσε εκεί, θα διατηρούσε απλώς τα πράγματα όπως είχαν και δεν θα μπορούσε να
φέρει οποιοδήποτε νέο έργο. Ομοίως, οι θρησκευόμενοι σήμερα συνεχίζουν να λατρεύουν τη
Βίβλο. Αν διαδώσεις το ευαγγέλιο σε αυτούς, θα σου πετάξουν μικρολεπτομέρειες σχετικά με
τα λόγια της Βίβλου και θα βρουν πολλές αποδείξεις, αφήνοντάς σε εμβρόντητο και άναυδο·
έπειτα θα σας βάλουν ταμπέλα και θα σας θεωρούν ανόητους στην πίστη σας. Θα πουν: «Δεν
γνωρίζεις καν τη Βίβλο, τον λόγο του Θεού, οπότε πώς μπορείς να πεις ότι πιστεύεις στον
Θεό;» Τότε θα σε περιφρονήσουν και θα πουν επίσης: «Εφόσον Αυτός στον οποίο πιστεύετε
είναι Θεός, γιατί δεν σας λέει τα πάντα για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη; Αφού έφερε
τη δόξα Του από το Ισραήλ στην Ανατολή, γιατί δεν γνωρίζει το έργο που επιτεύχθηκε στο
Ισραήλ; Γιατί δεν γνωρίζει το έργο του Ιησού; Αν εσείς δεν το γνωρίζετε, τότε αυτό
αποδεικνύει ότι δεν σας το έχει πει. Εφόσον Αυτός είναι η δεύτερη ενσάρκωση του Ιησού, πώς
είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζει αυτά; Ο Ιησούς γνώριζε το έργο του Ιεχωβά. Πώς θα ήταν
δυνατόν να μην το γνωρίζει;» Όταν έρθει η ώρα, όλοι θα σου θέσουν τέτοιου είδους
ερωτήματα. Τα κεφάλια τους είναι γεμάτα με τέτοια πράγματα. Πώς να μη ρωτάνε; Όσοι
βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα δεν επικεντρώνονται στη Βίβλο, γιατί εσείς
παρακολουθείτε το σταδιακό έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα, είστε αυτόπτες μάρτυρες
αυτού του σταδιακού έργου, έχετε δει καθαρά τα τρία στάδια του έργου, οπότε έπρεπε να
αφήσετε τη Βίβλο κατά μέρος και να σταματήσετε τη μελέτη της. Εντούτοις, αυτοί δεν
μπορούν να μην τη μελετήσουν, γιατί δεν γνωρίζουν το σταδιακό έργο. Κάποιοι θα ρωτήσουν:
«Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου που επιτέλεσε ο ενσαρκωμένος Θεός και του έργου
των προφητών και των αποστόλων του παρελθόντος;» Και ο Δαβίδ αποκαλούταν Κύριος,
όπως και ο Ιησούς. Παρόλο που επιτέλεσαν διαφορετικό έργο, αποκαλούνταν με τον ίδιο
τρόπο. Γιατί λες ότι η ταυτότητά τους δεν ήταν ίδια; Αυτό που είδε ο Ιωάννης ήταν ένα όραμα
που επίσης προερχόταν από το Άγιο Πνεύμα, και μπόρεσε να πει τα λόγια που σκόπευε να
εκφράσει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί η ταυτότητα του Ιωάννη είναι διαφορετική από εκείνη του
Ιησού; Τα λόγια που εξέφρασε ο Ιησούς μπορούσαν να αντιπροσωπεύσουν πλήρως τον Θεό
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και το έργο του Θεού. Αυτό που είδε ο Ιωάννης ήταν ένα όραμα και δεν ήταν ικανός να
αντιπροσωπεύσει πλήρως το έργο του Θεού. Γιατί ο Ιωάννης, ο Πέτρος και ο Παύλος παρότι
είπαν πολλά λόγια —όπως και ο Ιησούς— δεν είχαν την ίδια ταυτότητα με τον Ιησού; Αυτό
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το έργο που επιτέλεσαν ήταν διαφορετικό. Ο Ιησούς
αντιπροσώπευε το Πνεύμα του Θεού, και ήταν το Πνεύμα του Θεού που εργαζόταν άμεσα.
Επιτελούσε το έργο της νέας εποχής, το έργο που κανείς δεν είχε επιτελέσει ποτέ πριν. Άνοιξε
μια νέα οδό, αντιπροσώπευε τον Ιεχωβά και τον ίδιο τον Θεό. Αντιθέτως, ο Πέτρος, ο Παύλος
και ο Δαβίδ, ανεξάρτητα από το πώς αποκαλούνταν, αντιπροσώπευαν μόνο την ταυτότητα
ενός πλάσματος του Θεού και είχαν σταλεί από τον Ιησού ή τον Ιεχωβά. Έτσι, ανεξάρτητα
από το μέγεθος του έργου τους, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλα ήταν τα θαύματα που
πραγματοποίησαν, ήταν απλώς πλάσματα του Θεού και δεν μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν
το Πνεύμα του Θεού. Εργάστηκαν εν ονόματι του Θεού ή αφότου τους απέστειλε ο Θεός.
Επιπλέον, εργάστηκαν κατά τις εποχές που εγκαινίασαν είτε ο Ιησούς είτε ο Ιεχωβά και το
έργο που επιτέλεσαν εντασσόταν σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν, εξάλλου, απλώς πλάσματα του
Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, πολλοί προφήτες έκαναν προβλέψεις ή έγραψαν βιβλία
προφητειών. Κανείς δεν είπε ότι ήταν Θεός, αλλά μόλις εμφανίστηκε ο Ιησούς το Πνεύμα του
Θεού έγινε μάρτυρας ότι Αυτός είναι Θεός. Γιατί άραγε; Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να το
γνωρίζεις ήδη! Στο παρελθόν, οι απόστολοι και οι προφήτες έγραφαν διάφορες επιστολές και
έκαναν πολλές προφητείες. Αργότερα, οι άνθρωποι επέλεξαν να προσθέσουν κάποιες από
αυτές στη Βίβλο, ενώ κάποιες χάθηκαν. Δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι όλα
όσα εξέφρασαν αυτοί προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, γιατί κάποια από αυτά θεωρούνται
καλά ενώ κάποια άλλα κακά; Και γιατί κάποια επιλέχθηκαν ενώ άλλα όχι; Αν ήταν πράγματι
τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, θα ήταν απαραίτητο να τα επιλέξουν οι άνθρωποι; Γιατί τα
λόγια του Ιησού και το έργο Του παρουσιάζονται διαφορετικά σε κάθε ένα από τα τέσσερα
ευαγγέλια; Δεν αποτελεί αυτό σφάλμα εκείνων που τα κατέγραψαν; Κάποιοι θα ρωτήσουν:
«Εφόσον οι επιστολές που έγραψαν ο Παύλος και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης,
καθώς και το έργο που επιτέλεσαν προήλθαν εν μέρει από τη βούληση του ανθρώπου και
αναμίχθηκαν με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, τότε δεν έχουν μολυνθεί από τον άνθρωπο τα
λόγια που εκφράζεις Εσύ (Θεέ) σήμερα; Πραγματικά δεν περιέχουν καμία από τις αντιλήψεις
του ανθρώπου;» Αυτό το στάδιο του έργου που επιτέλεσε ο Θεός είναι εντελώς διαφορετικό
από το έργο που επιτέλεσε ο Παύλος και οι πολυάριθμοι απόστολοι και προφήτες. Δεν
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διαφέρει μόνο η ταυτότητα, αλλά, κυρίως, διαφέρει το έργο που επιτελείται. Αφού ο Παύλος
χτυπήθηκε και έπεσε ενώπιον του Κυρίου, τον καθοδήγησε το Άγιο Πνεύμα ώστε να εργαστεί
και να γίνει ένας απεσταλμένος. Έτσι, έγραψε επιστολές στις εκκλησίες και όλες αυτές οι
επιστολές ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Ιησού. Ο Παύλος απεστάλη από τον Κύριο για να
εργαστεί εν ονόματι του Κυρίου Ιησού, αλλά όταν ο ίδιος ο Θεός ήρθε, δεν εργαζόταν εν
ονόματι κανενός και δεν αντιπροσώπευε παρά το Πνεύμα του Θεού στο έργο Του. Ο Θεός
ήρθε να επιτελέσει το έργο Του άμεσα: Δεν τελειοποιήθηκε από τον άνθρωπο και το έργο Του
δεν πραγματοποιήθηκε μέσω της διδασκαλίας οποιουδήποτε ανθρώπου. Σε αυτό το στάδιο
του έργου, ο Θεός δεν καθοδηγεί μιλώντας για τις προσωπικές Του εμπειρίες, αλλά αντ’ αυτού
επιτελεί το έργο Του άμεσα, σύμφωνα με αυτό που έχει. Παραδείγματος χάριν, η δοκιμασία
των παρόχων υπηρεσιών, ο καιρός του παιδέματος, η δοκιμασία του θανάτου, ο καιρός της
αγάπης για τον Θεό… Όλο αυτό το έργο δεν έχει επιτελεστεί ποτέ πριν και είναι έργο της
σημερινής εποχής, δεν σχετίζεται με τις εμπειρίες του ανθρώπου. Σύμφωνα με όσα έχω πει,
ποιες είναι οι εμπειρίες του ανθρώπου; Δεν προέρχονται όλες απευθείας από το Πνεύμα και
δεν πηγάζουν από το Πνεύμα; Απλώς το επίπεδό σου είναι τόσο χαμηλό που δεν μπορείς να
διακρίνεις την αλήθεια! Η πρακτική οδός της ζωής, για τον οποίο μιλάω, αφορά την
καθοδήγηση του μονοπατιού και δεν έχει μιλήσει κανένας ποτέ πριν γι’ αυτόν ούτε έχει
βιώσει κανείς αυτό το μονοπάτι μήτε γνωρίζει αυτή την πραγματικότητα. Πριν προφέρω αυτά
τα λόγια, κανείς δεν τα είχε εκφράσει ποτέ. Κανείς δεν είχε μιλήσει ποτέ για τέτοιες εμπειρίες
ούτε είχε μιλήσει ποτέ για τέτοιες λεπτομέρειες, και, επιπλέον, κανείς δεν είχε ποτέ
επισημάνει τέτοιες καταστάσεις για να αποκαλύψει τέτοια πράγματα. Κανείς δεν έδειξε ποτέ
το μονοπάτι που δείχνω σήμερα Εγώ, κι αν το έδειχνε ο άνθρωπος, τότε δεν θα αποτελούσε
νέα οδό. Πάρε ως παράδειγμα τον Πέτρο και τον Παύλο. Δεν είχαν προσωπικές εμπειρίες
προτού τους δείξει τον δρόμο ο Ιησούς. Μόνο όταν ο Ιησούς έδειξε το μονοπάτι, βίωσαν τα
λόγια του Ιησού και το μονοπάτι που Εκείνος έδειξε. Εξ αυτού απέκτησαν πολλές εμπειρίες
και έγραψαν τις επιστολές. Συνεπώς, οι εμπειρίες του ανθρώπου δεν ταυτίζονται με το έργο
του Θεού και το έργο του Θεού δεν ταυτίζεται με τη γνώση που περιγράφουν οι αντιλήψεις κι
οι εμπειρίες του ανθρώπου. Έχω πει, επανειλημμένα, ότι σήμερα δείχνω ένα νέο μονοπάτι κι
επιτελώ νέο έργο, ενώ το έργο και οι ομιλίες Μου διαφέρουν από του Ιωάννη και όλων των
άλλων προφητών. Ποτέ δεν αποκομίζω πρώτα εμπειρίες και σας τις μεταφέρω εν συνεχεία —
αυτό δεν συμβαίνει επ’ ουδενί. Αν ήταν έτσι, δεν θα σας είχε καθυστερήσει αυτό εδώ και
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καιρό; Στο παρελθόν, η γνώση για την οποία πολλοί μίλησαν, εξυμνήθηκε κιόλας, αλλά όλα
όσα εξέφρασαν βασίστηκαν αποκλειστικά στα λεγόμενα των αποκαλούμενων πνευματικών
μορφών. Δεν κατέδειξαν την οδό, αλλά μίλησαν βάσει των εμπειριών τους, από όσα είχαν δει
και από τις γνώσεις τους. Κάποιες ήταν αντιλήψεις τους, ενώ κάποιες ήταν εμπειρίες που
είχαν συνοψίσει. Σήμερα, η φύση του έργου Μου διαφέρει εντελώς από τη δική τους. Δεν έχω
βιώσει την καθοδήγηση άλλων ούτε δέχτηκα να τελειωθώ από άλλους. Επιπλέον, όλα όσα έχω
εκφράσει και έχω συναναστραφεί είναι διαφορετικά από οποιουδήποτε άλλου και δεν έχουν
εκφραστεί ποτέ από οποιονδήποτε άλλον. Σήμερα, ανεξάρτητα από το ποιοι είστε εσείς, το
έργο σας επιτελείται με βάση όσα εκφράζω Εγώ. Χωρίς αυτές τις ομιλίες και το έργο, ποιος θα
ήταν ικανός να τα βιώσει αυτά (τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών, τον καιρό του
παιδέματος…) και ποιος θα μπορούσε να μιλήσει γι’ αυτή τη γνώση; Όντως αδυνατείς να το
δεις αυτό; Ανεξάρτητα από το στάδιο του έργου, μόλις ακουστούν τα λόγια Μου εσείς
αρχίζετε να συναναστρέφεστε σύμφωνα με τα λόγια Μου και να εργάζεστε σύμφωνα με αυτά,
ενώ συνιστούν οδό που κανείς σας δεν έχει διανοηθεί. Έχοντας φτάσει ως εδώ, δεν μπορείς
να δεις αυτό το σαφές και απλό ζήτημα; Δεν είναι μια οδός που έχει συλλάβει κάποιος, ούτε
βασίζεται σε οδό που έχει χαράξει κάποια πνευματική μορφή. Πρόκειται για ένα νέο
μονοπάτι, ενώ ακόμα και πολλά από αυτά που εξέφρασε κάποτε ο Ιησούς, δεν ισχύουν πλέον.
Αυτό που εκφράζω Εγώ είναι το έργο της εγκαινίασης μιας νέας εποχής και είναι έργο
αυτόνομο. Το έργο που επιτελώ και τα λόγια που εκφέρω είναι όλα καινούργια. Δεν είναι
άραγε αυτό το νέο έργο του σήμερα; Το έργο του Ιησού ήταν παρόμοιο με αυτό. Το έργο Του
ήταν επίσης διαφορετικό από εκείνο των ανθρώπων του ναού, κι έτσι διέφερε και από το έργο
των Φαρισαίων και δεν είχε καμία ομοιότητα με εκείνο που επιτελούσε ολόκληρος ο λαός του
Ισραήλ. Αφού το είδαν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαμορφώσουν άποψη: «Ήταν όντως
έργο του Θεού;» Ο Ιησούς δεν τήρησε τον νόμο του Ιεχωβά. Όταν ήρθε να διδάξει τον
άνθρωπο, όλα όσα είπε ήταν νέα και διαφορετικά από αυτά που έλεγαν οι αρχαίοι άγιοι και
προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και γι’ αυτό οι άνθρωποι παρέμεναν αβέβαιοι. Αυτό είναι
που κάνει τόσο δύσκολη την αντιμετώπιση του ανθρώπου. Πριν αποδεχτείτε αυτό το νέο
στάδιο του έργου, το μονοπάτι στο οποίο πορευόσασταν οι πιο πολλοί από εσάς ήταν να
κάνετε πράξη και να εισέρχεστε σύμφωνα με τα θεμέλια που έθεσαν αυτές οι πνευματικές
μορφές. Εντούτοις, σήμερα, το έργο που επιτελώ Εγώ είναι πολύ διαφορετικό, οπότε εσείς
δεν είστε σε θέση να αποφασίσετε αν είναι σωστό ή όχι. Δεν Με ενδιαφέρει σε ποιο μονοπάτι
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πορευόσουν πριν ούτε με ενδιαφέρει ποιανού «φαγητό» έτρωγες ή ποιον θεωρούσες ως
«πατέρα» σου. Εφόσον έχω έρθει και έχω φέρει νέο έργο για να καθοδηγήσω τον άνθρωπο,
όλοι όσοι Με ακολουθούν πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τα όσα ορίζω. Ανεξάρτητα από το
πόσο ισχυρή είναι η «οικογένεια» από την οποία κατάγεσαι, πρέπει να Με ακολουθείς, δεν
πρέπει να ενεργείς σύμφωνα με τις προηγούμενες πρακτικές σου, ο «ανάδοχος πατέρας» σου
θα πρέπει να παραιτηθεί και θα πρέπει να έρθεις ενώπιον του Θεού σου για να διεκδικήσεις
το νόμιμο μερίδιό σου. Ολόκληρη η ύπαρξή σου είναι στα χέρια Μου και δεν πρέπει να
επιδεικνύεις υπερβολικά τυφλή πίστη στον ανάδοχο πατέρα σου. Αυτός δεν μπορεί να σε
ελέγξει πλήρως. Το έργο της σήμερον ημέρας είναι αυτόνομο. Όλα αυτά που λέω σήμερα
προφανώς δεν βασίζονται σε θεμέλια του παρελθόντος. Αποτελούν μια νέα αρχή και αν λες
ότι δημιουργούνται από το χέρι του ανθρώπου, τότε είσαι τόσο τυφλός, που δεν δύναται να
σωθείς!
Ο Ησαΐας, ο Ιεζεκιήλ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ και ο Δανιήλ υπήρξαν ηγέτες ή
προφήτες του εκλεκτού λαού του Ισραήλ. Γιατί άραγε δεν αποκαλέστηκαν Θεός; Γιατί το Άγιο
Πνεύμα δεν έγινε μάρτυρας τους; Γιατί το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας του Ιησού μόλις
ξεκίνησε το έργο Του και άρχισε να εκφράζει τον λόγο Του; Και γιατί άλλοι δεν φέρουν τη
μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος; Αυτοί όλοι, άνθρωποι θνητοί, αποκαλούνταν «Κύριος».
Ανεξάρτητα από το πώς αποκαλούνταν, το έργο τους αντιπροσωπεύει το Είναι και την ουσία
τους, ενώ το Είναι και η ουσία τους αντιπροσωπεύουν την ταυτότητά τους. Η ουσία τους δεν
σχετίζεται με τις ονομασίες τους. Αντιπροσωπεύεται απ’ όσα εξέφρασαν και απ’ όσα βίωσαν.
Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν συνηθισμένο να αποκαλείται κανείς Κύριος, ενώ κάποιος
μπορούσε να αποκαλείται με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά η ουσία και η εγγενής του ταυτότητα
παρέμεναν ίδιες. Μεταξύ αυτών των ψευδόχριστων, των ψευδοπροφητών και των
απατεώνων, δεν υπάρχουν κι εκείνοι που αποκαλούνται Θεός; Γιατί άραγε δεν είναι «Θεός»;
Επειδή είναι ανίκανοι να επιτελέσουν το έργο του Θεού. Κατά βάση είναι άνθρωποι,
εξαπατούν ανθρώπους, δεν είναι ο Θεός, οπότε δεν έχουν την ταυτότητα του Θεού. Και ο
Δαβίδ δεν αποκαλέστηκε Κύριος των δώδεκα φυλών; Ο Ιησούς αποκαλέστηκε επίσης Κύριος.
Γιατί ο Ιησούς μόνο αποκαλέστηκε η ενσάρκωση του Θεού; Δεν ήταν ο Ιερεμίας γνωστός και
ως Υιός του ανθρώπου; Και ο Ιησούς δεν ήταν γνωστός ως Υιός του ανθρώπου; Γιατί ο Ιησούς
σταυρώθηκε για λογαριασμό του Θεού; Δεν είναι επειδή η ουσία Του ήταν διαφορετική; Δεν
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είναι επειδή το έργο που επιτέλεσε ήταν διαφορετικό; Έχει σημασία ο τίτλος; Αν και ο Ιησούς
αποκαλέστηκε Υιός του ανθρώπου, ήταν η πρώτη ενσάρκωση του Θεού, είχε έρθει να
αναλάβει την εξουσία και να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Αυτό αποδεικνύει ότι η
ταυτότητα και η ουσία του Ιησού ήταν διαφορετικές σε αντίθεση με εκείνους που
ονομάζονταν επίσης Υιός του ανθρώπου. Σήμερα, ποιος από εσάς τολμάει να λέει ότι όλα όσα
εξέφρασαν εκείνοι που χρησιμοποιήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα προήλθαν από το Άγιο
Πνεύμα; Ποιος τολμάει να τα ξεστομίζει αυτά; Εάν όντως τα λες αυτά, τότε γιατί το βιβλίο
προφητείας του Έσδρα απορρίφθηκε και γιατί έγινε το ίδιο με τα βιβλία εκείνων των αρχαίων
αγίων και προφητών; Αν όλα προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, τότε γιατί εσείς τολμάτε να
κάνετε τέτοιες παρορμητικές επιλογές; Είσαι ικανός να επιλέξεις το έργο του Αγίου
Πνεύματος; Πολλές ιστορίες από το Ισραήλ απορρίφθηκαν επίσης. Κι αν πιστεύεις ότι όλες
αυτές οι γραφές του παρελθόντος προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, τότε γιατί κάποια βιβλία
απορρίφθηκαν; Αν όλα προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, τότε θα έπρεπε όλα να
φυλάσσονται και να αποστέλλονται στους αδελφούς και τις αδελφές των εκκλησιών για
μελέτη. Δεν θα πρέπει να επιλέγονται ή να απορρίπτονται από την ανθρώπινη βούληση. Αυτό
είναι λάθος. Λέγοντας ότι οι εμπειρίες του Παύλου και του Ιωάννη αναμίχθηκαν με τις
προσωπικές τους αντιλήψεις δεν σημαίνει ότι οι εμπειρίες και η γνώση τους προέρχονταν από
τον Σατανά, αλλά απλώς ότι είχαν στοιχεία που προέρχονταν από τις προσωπικές εμπειρίες
και αντιλήψεις τους. Η γνώση τους βασιζόταν στο πλαίσιο των πραγματικών εμπειριών
εκείνης της εποχής, ενώ ποιος μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι όλα αυτά προέρχονταν από
το Άγιο Πνεύμα; Εάν και τα Τέσσερα Ευαγγέλια προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, τότε γιατί
ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης είπαν ο καθένας κάτι διαφορετικό για το
έργο του Ιησού; Αν δεν το πιστεύετε αυτό, τότε ανατρέξτε στις ιστορίες της Βίβλου για το πώς
ο Πέτρος απαρνήθηκε τον Κύριο τρεις φορές: Είναι όλες διαφορετικές, ενώ η καθεμία έχει τα
δικά της χαρακτηριστικά. Πολλοί αδαείς λένε ότι «εφόσον ο ενσαρκωμένος Θεός είναι και
άνθρωπος, μπορούν τα λόγια Του να προέρχονται αποκλειστικά από το Άγιο Πνεύμα; Αν τα
λόγια του Παύλου και του Ιωάννη είχαν αναμιχθεί με την ανθρώπινη βούληση, τότε τα λόγια
που εκφέρει Εκείνος όντως δεν έχουν αναμιχθεί με την ανθρώπινη βούληση;» Οι άνθρωποι
που λένε τέτοια πράγματα είναι τυφλοί και αδαείς! Διάβασε προσεκτικά τα Τέσσερα
Ευαγγέλια. Διάβασε τι έχουν καταγράψει για τις πράξεις και για τα λόγια του Ιησού. Κάθε
ιστορία ήταν πολύ απλά διαφορετική, και καθεμία είχε τη δική της οπτική. Αν όλα όσα
1745

γράφτηκαν από τους συγγραφείς αυτών των βιβλίων προέρχονταν από το Άγιο Πνεύμα, τότε
όλα θα έπρεπε να είναι τα ίδια και να χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Γιατί λοιπόν υπάρχουν
αποκλίσεις; Είναι ο άνθρωπος άραγε τόσο ανόητος που να μην μπορεί να το διακρίνει αυτό;
Αν εσύ κληθείς να γίνεις μάρτυρας του Θεού, τι είδους μαρτυρία μπορείς να παράσχεις;
Μπορεί κάποιος να γίνει μάρτυρας του Θεού αν Τον γνωρίζει κατ’ αυτόν τον τρόπο; Εάν άλλοι
σε ρωτήσουν: «Εάν οι γραφές του Ιωάννη και του Λουκά αναμίχθηκαν με την ανθρώπινη
βούληση, τότε ο λόγος που εκφράζεται από τον Θεό σας δεν αναμιγνύεται με ανθρώπινη
βούληση;» θα μπορούσες να δώσεις μια σαφή απάντηση; Αφού ο Λουκάς κι ο Ματθαίος είχαν
ακούσει τα λόγια του Ιησού και είχαν δει το έργο του Ιησού, μίλησαν για τη δική τους γνώση,
μέσα από τις αναμνήσεις περιγράφοντας μερικά από τα γεγονότα που προκάλεσε ο Ιησούς.
Μπορείς να πεις ότι η γνώση τους αποκαλύφθηκε πλήρως από το Άγιο Πνεύμα; Πέραν της
Βίβλου, υπήρχαν πολλές πνευματικές μορφές με μεγαλύτερη γνώση από αυτούς. Γιατί τα
λόγια τους δεν έχουν μεταδοθεί στις επόμενες γενιές; Δεν χρησιμοποιήθηκαν και αυτοί άραγε
από το Άγιο Πνεύμα; Μάθε ότι στο έργο του σήμερα δεν μιλώ για τη δική Μου αντίληψη που
βασίζεται στα θεμέλια του έργου του Ιησού, ούτε μιλάω για τις δικές Μου γνώσεις στο πλαίσιο
του έργου του Ιησού. Τι έργο επιτέλεσε ο Ιησούς εκείνη την εποχή; Και τι έργο επιτελώ Εγώ
σήμερα; Όσα επιτελώ κι εκφράζω είναι καινοφανή. Το μονοπάτι που πορεύομαι σήμερα είναι
ολοκαίνουριο, ποτέ δεν περπάτησε πάνω του κανείς από τους λαούς περασμένων εποχών και
γενεών. Σήμερα είναι ανοιχτό. Δεν είναι αυτό άραγε το έργο του Πνεύματος; Παρόλο που
ήταν το έργο του Αγίου Πνεύματος, όλοι οι ηγέτες του παρελθόντος πραγματοποίησαν το
έργο τους πάνω στα θεμέλια των άλλων· ωστόσο, το έργο του ίδιου του Θεού είναι
διαφορετικό. Το στάδιο του έργου του Ιησού ήταν το ίδιο: Εκείνος διάνοιξε μία νέα οδό. Όταν
ήρθε, κήρυξε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και είπε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να
μετανοήσει και να ομολογήσει. Αφού ο Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο Του, ο Πέτρος και ο
Παύλος κι άλλοι συνέχισαν το έργο του Ιησού. Αφού ο Ιησούς σταυρώθηκε και ανήλθε στα
ουράνια, απεστάλησαν από το Πνεύμα για να διαδώσουν την οδό του σταυρού. Παρόλο που
τα λόγια του Παύλου ήταν υψηλά, επίσης βασίστηκαν στα θεμέλια που έθεσαν τα λεγόμενα
του Ιησού, όπως η υπομονή, η αγάπη, ο πόνος, η κάλυψη της κεφαλής, η βάπτιση ή άλλα
δόγματα που ακολούθησαν. Όλα αυτά βασίστηκαν στα θεμέλια του λόγου του Ιησού. Δεν
ήταν σε θέση να χαράξουν μια νέα οδό, γιατί ήταν όλοι τους άνθρωποι που χρησιμοποιούσε ο
Θεός.
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Οι δηλώσεις και τα έργα του Ιησού εκείνη την εποχή δεν τήρησαν το δόγμα, ενώ ο Ιησούς
δεν επιτέλεσε το έργο Του βάσει του έργου του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Βασίστηκε στο
έργο που έπρεπε να επιτελεστεί στην Εποχή της Χάριτος. Εργάστηκε σκληρά βάσει του έργου
που είχε προβάλει, βάσει του δικού Του σχεδίου και βάσει της διακονίας Του. Δεν εργάστηκε
βάσει του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Τίποτα από όσα έπραξε δεν βασίστηκε στον νόμο της
Παλαιάς Διαθήκης και δεν ήλθε για να εργαστεί προκειμένου να εκπληρώσει τα λόγια των
προφητών. Κάθε στάδιο του έργου του Θεού δεν τέθηκε ρητά προκειμένου να εκπληρώσει τις
προβλέψεις των αρχαίων προφητών και δεν ήλθε για να τηρήσει το δόγμα ή με σκοπό να
υλοποιήσει τις προβλέψεις των αρχαίων προφητών. Ωστόσο, οι πράξεις Του δεν διατάραξαν
τις προβλέψεις των αρχαίων προφητών, ούτε επηρέασαν το έργο που είχε κάνει ο ίδιος στο
παρελθόν. Το κυριότερο σημείο του έργου Του δεν ήταν η τήρηση οποιουδήποτε δόγματος
αλλά η εκτέλεση του έργου που έπρεπε να επιτελέσει ο ίδιος. Δεν ήταν προφήτης ή μάντης,
αλλά κάποιος που έκανε έργο, ο οποίος ήλθε όντως να επιτελέσει το έργο που έπρεπε και
ήρθε να εγκαινιάσει τη νέα εποχή Του και να πραγματοποιήσει το νέο Του έργο. Βέβαια, όταν
ο Ιησούς ήλθε να επιτελέσει το έργο Του, εκπλήρωσε και πολλά από τα λόγια των αρχαίων
προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι και το έργο του σήμερα έχει εκπληρώσει τις
προβλέψεις των αρχαίων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς Εγώ δεν τηρώ αυτό το
«κιτρινισμένο παλιό ημερολόγιο», αυτό είναι όλο. Γιατί το έργο που πρέπει να επιτελέσω
είναι εκτενέστερο, τα λόγια, τα οποία πρέπει να σας πω είναι περισσότερα, ενώ το
συγκεκριμένο έργο και τα λόγια έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να εξηγώ
αποσπάσματα από τη Βίβλο, διότι τέτοιου είδους έργο δεν έχει μεγάλη σημασία ή αξία για
εσάς, ενώ δεν μπορεί να σας βοηθήσει ή να σας αλλάξει. Εγώ σκοπεύω να επιτελέσω νέο
έργο, όχι να εκπληρώσω οποιοδήποτε απόσπασμα από τη Βίβλο. Εάν ο Θεός ήρθε στη γη
μόνο για να εκπληρώσει τα λόγια των αρχαίων προφητών της Βίβλου, τότε ποιος είναι
ανώτερος, ο ενσαρκωμένος Θεός ή εκείνοι οι αρχαίοι προφήτες; Εξάλλου, ηγούνται οι
προφήτες του Θεού ή ο Θεός ηγείται των προφητών; Πώς εξηγείς αυτά τα λόγια;
Στην αρχή, όταν ο Ιησούς δεν είχε επιτελέσει ακόμα επίσημα τη διακονία Του, όπως και
οι μαθητές που Τον ακολουθούσαν, μερικές φορές συμμετείχε κι Αυτός σε συναθροίσεις, και
έψαλλε ύμνους, αινούσε τον Θεό και διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη στον ναό. Αφού
βαφτίστηκε και ανυψώθηκε, το Πνεύμα κατήλθε επισήμως επάνω Του και άρχισε να
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εργάζεται, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά Του και τη διακονία που έπρεπε να αναλάβει.
Πριν από αυτό, κανείς δεν γνώριζε την ταυτότητά Του· πέρα από τη Μαρία, δεν τη γνώριζε
ούτε καν ο Ιωάννης. Ο Ιησούς ήταν 29 ετών όταν βαφτίστηκε. Αφού ολοκληρώθηκε η βάπτισή
Του, άνοιξαν οι ουρανοί και μια φωνή είπε: «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον
οποίον ευηρεστήθην». Μόλις ο Ιησούς βαπτίστηκε, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να γίνεται
μάρτυράς Του κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πριν βαπτιστεί στην ηλικία των 29 ετών, είχε ζήσει τη
ζωή ενός κανονικού ανθρώπου: έτρωγε όταν έπρεπε να φάει, κοιμόταν και ντυνόταν
φυσιολογικά, και δεν διέφερε σε τίποτα από τους άλλους ανθρώπους. Φυσικά, έτσι το
αντιλαμβάνονταν απλώς τα ανθρώπινα μάτια. Μερικές φορές, κι ο ίδιος ήταν αδύναμος και
μερικές φορές κι ο ίδιος δεν μπορούσε να διακρίνει τα πράγματα, όπως αναφέρεται στη
Βίβλο: Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν και ηλικίαν. Αυτά τα λόγια δείχνουν απλώς ότι
είχε μια συνηθισμένη και κανονική ανθρώπινη φύση και ότι δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετικός
από τους άλλους φυσιολογικούς ανθρώπους. Είχε, επίσης, ανατραφεί ως φυσιολογικός
άνθρωπος και δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο πάνω Του. Ωστόσο, ήταν υπό τη φροντίδα και την
προστασία του Θεού. Αφού βαπτίστηκε, ξεκίνησαν οι πειρασμοί, μετά τους οποίους άρχισε να
επιτελεί τη διακονία Του και να εργάζεται, και απέκτησε δύναμη, σοφία και εξουσία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εργαζόταν μέσα Του πριν από τη βάπτισή Του, ούτε ότι δεν
βρισκόταν μέσα Του. Και πριν από τη βάπτισή Του, το Άγιο Πνεύμα κατοικούσε μέσα Του,
αλλά δεν είχε αρχίσει να εργάζεται επίσημα, γιατί υπάρχουν όρια όσον αφορά το πότε ο Θεός
επιτελεί το έργο Του και, άλλωστε, οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακολουθούν μια φυσιολογική
διαδικασία ανάπτυξης. Το Άγιο Πνεύμα ανέκαθεν ζούσε μέσα Του. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς,
ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους, και εμφανίστηκε ένα άστρο της αυγής. Πριν από τη
γέννησή Του, ένας άγγελος εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε ένα όνειρο και του είπε ότι η Μαρία
θα έφερνε στον κόσμο βρέφος αρσενικού γένους κι ότι το παιδί είχε συλληφθεί από το Άγιο
Πνεύμα. Αφότου βαπτίστηκε ο Ιησούς, το Άγιο Πνεύμα ξεκίνησε το έργο Του, μα αυτό δεν
σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είχε μόλις κατέλθει πάνω στον Ιησού. Η έκφραση ότι το Άγιο
Πνεύμα κατήλθε σαν περιστέρι επάνω Του αναφέρεται στην επίσημη έναρξη της διακονίας
Του. Το Πνεύμα του Θεού ήταν μέσα Του από πριν, αλλά δεν είχε αρχίσει να εργάζεται, γιατί
δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ενώ το Πνεύμα δεν ξεκίνησε να εργάζεται με βιάση.
Το Πνεύμα έγινε μάρτυράς Του μέσω της βάπτισης. Όταν ο Ιησούς αναδύθηκε από το νερό,
το Πνεύμα άρχισε να εργάζεται επισήμως μέσα Του, πράγμα που σήμαινε ότι η ενσάρκωση
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του Θεού είχε αρχίσει να εκπληρώνει τη διακονία Του και είχε αρχίσει το έργο της λύτρωσης,
δηλαδή η Εποχή της Χάριτος είχε ξεκινήσει και επίσημα. Κι έτσι, υπάρχει χρονοδιάγραμμα
στο έργο του Θεού, ανεξάρτητα από το τι έργο επιτελεί. Μετά τη βάπτισή Του, δεν υπήρξαν
ιδιαίτερες αλλαγές στον Ιησού. Ήταν ακόμα στην αρχική Του σάρκα. Απλώς ξεκίνησε το έργο
Του και αποκάλυψε την ταυτότητά Του, ενώ κατείχε μεγάλη εξουσία και δύναμη. Από αυτή
την άποψη, ήταν διαφορετικός από πριν. Η ταυτότητά Του ήταν διαφορετική, δηλαδή υπήρξε
μια σημαντική αλλαγή στην κατάστασή Του. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και
όχι έργο ανθρώπου. Στην αρχή, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, ενώ έμαθαν κάποια πράγματα
μόνο όταν το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας του Ιησού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Εάν ο Ιησούς είχε
κάνει σπουδαίο έργο πριν γίνει μάρτυράς Του το Άγιο Πνεύμα, αλλά χωρίς τη μαρτυρία του
ίδιου του Θεού, τότε ανεξάρτητα από το πόσο σπουδαίο θα ήταν το έργο Του, οι άνθρωποι δεν
θα γνώριζαν ποτέ την ταυτότητά Του, διότι το ανθρώπινο μάτι θα αδυνατούσε να την
αντιληφθεί. Χωρίς το βήμα της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος, κανείς δεν θα μπορούσε να
Τον αναγνωρίσει ως τον ενσαρκωμένο Θεό. Αν, αφού το Άγιο Πνεύμα είχε γίνει μάρτυράς
Του, ο Ιησούς συνέχιζε να εργάζεται με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία διαφορά, τότε δεν θα είχε
αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό καταδεικνύει κυρίως το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αφού το
Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας, το Άγιο Πνεύμα έπρεπε να φανερωθεί, έτσι ώστε να μπορέσεις
να αντιληφθείς ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για τον Θεό, ότι υπήρχε το Πνεύμα του Θεού μέσα
Του. Η μαρτυρία του Θεού δεν ήταν εσφαλμένη, και αυτό μπορούσε να αποδείξει ότι η
μαρτυρία Του ήταν ορθή. Εάν το έργο πριν και μετά τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος
παρέμενε το ίδιο, τότε η ενσαρκωμένη Του διακονία και το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν θα
είχαν επισημανθεί, και έτσι ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να αναγνωρίσει το έργο του
Αγίου Πνεύματος, διότι δεν θα υπήρχε σαφής διαφορά. Μετά την κατάθεση μαρτυρίας, το
Άγιο Πνεύμα έπρεπε να υποστηρίξει αυτή τη μαρτυρία, οπότε έπρεπε να εκδηλώσει τη σοφία
και την εξουσία Του στον Ιησού, κάτι που διέφερε σε σύγκριση με το παρελθόν. Φυσικά, αυτό
δεν ήταν συνέπεια της βάπτισης. Η βάπτιση είναι απλώς μια τελετή, αλλά αποτέλεσε τον
τρόπο με τον οποίο έδειξε ότι ήρθε η ώρα να επιτελέσει τη διακονία Του. Αυτό το έργο ήταν
απαραίτητο προκειμένου να καταστεί σαφής η μεγάλη δύναμη του Θεού, να καταστεί σαφής
η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, ενώ το Άγιο Πνεύμα θα αναλάμβανε την ευθύνη γι’ αυτή τη
μαρτυρία μέχρι τέλους. Πριν επιτελέσει τη διακονία Του, ο Ιησούς επίσης άκουγε κηρύγματα,
κήρυττε και διέδιδε το ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη. Δεν επιτελούσε μεγάλο έργο, επειδή δεν
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είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να επιτελέσει τη διακονία Του κι επειδή ο Θεός ο ίδιος
κρυβόταν ταπεινά εντός της σάρκας Του, και δεν επιτέλεσε κανένα έργο μέχρι που ήρθε η
ώρα. Δεν επιτέλεσε έργο πριν από τη βάπτιση για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή το Άγιο
Πνεύμα δεν είχε κατέλθει επισήμως επάνω Του προκειμένου να επιτελέσει έργο (δηλαδή, το
Άγιο Πνεύμα δεν είχε δώσει στον Ιησού τη δύναμη και την εξουσία να επιτελέσει τέτοιο
έργο), ενώ ακόμα κι αν γνώριζε την ταυτότητά Του, ο Ιησούς δεν θα ήταν σε θέση να
επιτελέσει το έργο που σκόπευε να επιτελέσει αργότερα και θα έπρεπε να περιμένει μέχρι την
ημέρα της βάπτισής Του. Αυτή ήταν η ώρα του Θεού και κανείς δεν ήταν σε θέση να
αντιταχθεί σε αυτήν, ούτε κι ο ίδιος ο Ιησούς. Ο ίδιος ο Ιησούς δεν μπορούσε να διακόψει το
δικό Του έργο. Φυσικά, αυτή ήταν η ταπεινότητα του Θεού, αλλά κι ο νόμος του έργου του
Θεού. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν εργαζόταν, κανείς δεν θα μπορούσε να επιτελέσει το έργο
Του. Δεύτερον, πριν βαπτιστεί, ήταν ουσιαστικά ένας πολύ απλός και συνηθισμένος
άνθρωπος, ενώ δεν διέφερε από τους άλλους φυσιολογικούς και συνηθισμένους ανθρώπους.
Αυτή είναι μια πτυχή του γεγονότος ότι ο ενσαρκωμένος Θεός δεν ήταν υπερφυσικός. Ο
ενσαρκωμένος Θεός δεν αντιτάχθηκε στις διευθετήσεις του Πνεύματος του Θεού. Εργάστηκε
με μεθοδικό και πολύ φυσιολογικό τρόπο. Μόνο μετά τη βάπτιση, το έργο Του απέκτησε
εξουσία και δύναμη. Δηλαδή, μολονότι ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, δεν πραγματοποίησε
οποιεσδήποτε υπερφυσικές πράξεις, ενώ μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άλλοι
φυσιολογικοί άνθρωποι. Αν ο Ιησούς γνώριζε ήδη την ταυτότητά Του, είχε επιτελέσει μεγάλο
έργο σε όλον τον τόπο πριν από τη βάπτισή Του και διέφερε από τους φυσιολογικούς
ανθρώπους, καταδεικνύοντας ότι ήταν ξεχωριστός, τότε όχι μόνο θα ήταν αδύνατο ο Ιωάννης
να επιτελέσει το έργο του, αλλά δεν θα υπήρχε και κανένας τρόπος να ξεκινήσει ο Θεός το
επόμενο βήμα του έργου Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποδεικνυόταν ότι ό,τι έπραξε ο Θεός
είχε αποτύχει, ενώ ο άνθρωπος θα νόμιζε ότι το Πνεύμα του Θεού και η ενσάρκωση του Θεού
δεν προέρχονταν από την ίδια πηγή. Έτσι, το έργο του Ιησού που καταγράφηκε στη Βίβλο
είναι έργο που πραγματοποιήθηκε μετά τη βάπτισή Του, έργο που επιτελέστηκε σε διάστημα
τριών ετών. Η Βίβλος δεν καταγράφει όσα έκανε πριν από τη βάπτισή Του, επειδή δεν έκανε
αυτό το έργο πριν βαπτιστεί. Ήταν απλώς ένας συνηθισμένος άνθρωπος και αντιπροσώπευε
έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Πριν ο Ιησούς αρχίσει να επιτελεί τη διακονία Του, δεν διέφερε
από τους φυσιολογικούς ανθρώπους, και οι άλλοι δεν μπορούσαν να δουν καμιά διαφορά σε
Αυτόν. Μόνο όταν ο Ιησούς έγινε 29 ετών, έμαθε ότι είχε έρθει για να ολοκληρώσει ένα
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στάδιο του έργου του Θεού. Πιο πριν, ο ίδιος δεν το γνώριζε, γιατί το έργο που επιτελούσε ο
Θεός δεν ήταν υπερφυσικό. Όταν παρακολούθησε μια συνάθροιση στη συναγωγή σε ηλικία
δώδεκα ετών, η Μαρία Τον αναζητούσε, κι Αυτός είπε απλώς μια φράση, όπως θα έλεγε και
κάθε άλλο παιδί: «Μητέρα! Δεν γνωρίζεις ότι πρέπει να βάλω το θέλημα του Πατέρα μου
πάνω από όλα;» Βέβαια, εφόσον συλλήφθηκε από το Άγιο Πνεύμα, θα μπορούσε ο Ιησούς να
μην είναι ιδιαίτερος κατά κάποιο τρόπο; Ωστόσο, η ιδιαιτερότητά Του δεν σήμαινε ότι ήταν
υπερφυσικός, αλλά απλώς ότι αγαπούσε τον Θεό περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μικρό
παιδί. Παρόλο που είχε την εμφάνιση ανθρώπου, η ουσία Του ήταν ιδιαίτερη και διαφορετική
από των άλλων. Ωστόσο, μόνο αφότου βαπτίστηκε, αισθάνθηκε πραγματικά το Άγιο Πνεύμα
να εργάζεται μέσα Του, αισθάνθηκε ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός. Μόνο όταν έφθασε στην ηλικία
των 33 ετών συνειδητοποίησε πράγματι ότι το Άγιο Πνεύμα σκόπευε να πραγματοποιήσει το
έργο της σταύρωσης μέσω Αυτού. Στην ηλικία των 32 ετών, είχε φτάσει στο σημείο να
συνειδητοποιήσει κάποιες εσωτερικές αλήθειες, όπως αναφέρεται στο Κατά Ματθαίον
Ευαγγέλιο: «Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, Συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του
ζώντος. […] Από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύη εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να
υπάγη εις Ιεροσόλυμα και να πάθη πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και
γραμματέων, και να θανατωθή, και την τρίτην ημέραν να αναστηθή». Δεν γνώριζε εκ των
προτέρων ποιο έργο επρόκειτο να επιτελέσει, αλλά το έμαθε κάποια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Δεν γνώριζε πλήρως μόλις γεννήθηκε. Το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν σταδιακά μέσα
Του, ενώ υπήρχε μια διαδικασία κατά την εκτέλεση του έργου. Εάν γνώριζε εξαρχής ότι ήταν
ο Θεός, ο Χριστός και ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου, ότι έπρεπε να ολοκληρώσει το
έργο της σταύρωσης, τότε γιατί δεν είχε εργαστεί νωρίτερα; Γιατί μόνο αφότου ο Ιησούς
μίλησε στους μαθητές Του για τη διακονία Του, αισθάνθηκε θλίψη και προσευχήθηκε
ένθερμα γι’ αυτήν; Γιατί ο Ιωάννης Τού άνοιξε τον δρόμο και Τον βάπτισε προτού Εκείνος
κατανοήσει πολλά πράγματα τα οποία δεν είχε κατανοήσει; Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν το
έργο του ενσαρκωμένου Θεού, και προκειμένου Εκείνος να κατανοήσει και να επιτύχει
πράγματα, υπήρχε μια διαδικασία, γιατί ήταν η ενσάρκωση του Θεού, του οποίου το έργο
ήταν διαφορετικό από εκείνο που επιτελούσε απευθείας το Πνεύμα.
Κάθε στάδιο του έργου του Θεού ακολουθεί το ένα και το αυτό ρεύμα, οπότε στο σχέδιο
διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι χιλιάδων ετών, κάθε στάδιο ακολουθείται στενά από το
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επόμενο, από τη γένεση του κόσμου έως σήμερα. Αν δεν χάρασσε κανείς την οδό, τότε δεν θα
ακολουθούσε κανείς. Εφόσον υπάρχουν εκείνοι που ακολουθούν, υπάρχουν κι εκείνοι που
χάραξαν την οδό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το έργο περνάει από γενιά σε γενιά, σε στάδια. Το
ένα στάδιο ακολουθεί το άλλο, και αν δεν εγκαινίαζε κανείς την οδό, θα ήταν αδύνατο να
ξεκινήσει το έργο και ο Θεός δεν θα είχε κανένα μέσο να προωθήσει το έργο Του. Κανένα
στάδιο δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο, ενώ το κάθε στάδιο διαδέχεται το άλλο σε μια
αλληλουχία, προκειμένου να σχηματίσει ένα ρεύμα. Όλα αυτά γίνονται από το ίδιο Πνεύμα.
Εντούτοις, ανεξάρτητα από το ποιος εγκαινιάζει την οδό ή επιτελεί το έργο άλλου, αυτό δεν
καθορίζει την ταυτότητά του. Δεν είναι άραγε σωστό αυτό; Εφόσον ο Ιωάννης εγκαινίασε την
οδό και ο Ιησούς συνέχισε το έργο Του, αποδεικνύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η ταυτότητα
του Ιησού είναι υποδεέστερη από αυτή του Ιωάννη; Αφού ο Ιεχωβά πραγματοποίησε το έργο
Του πριν από τον Ιησού, μπορείς να πεις ότι ο Ιεχωβά είναι ανώτερος από τον Ιησού; Το
γεγονός ότι εγκαινίασαν την οδό ή πραγματοποίησαν το έργο άλλων δεν είναι σημαντικό.
Αυτό που είναι σημαντικότερο είναι η ουσία του έργου τους και η ταυτότητα που
αντιπροσωπεύει. Δεν είναι άραγε σωστό αυτό; Δεδομένου ότι ο Θεός σκόπευε να εργαστεί
μεταξύ των ανθρώπων, έπρεπε να εξυψώσει εκείνους που θα μπορούσαν να επιτελέσουν το
έργο εγκαινιάζοντας την οδό. Όταν ο Ιωάννης ξεκίνησε να κηρύττει, είπε: «Ετοιμάσατε την
οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού». «Μετανοείτε, διότι επλησίασεν η
βασιλεία των ουρανών». Έτσι μίλησε εξαρχής, αλλά γιατί ήταν σε θέση να πει αυτά τα λόγια;
Όσον αφορά τη σειρά με την οποία ειπώθηκαν αυτά τα λόγια, ο Ιωάννης εξέφρασε για πρώτη
φορά το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και μετέπειτα ο Ιησούς. Σύμφωνα με τις
αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Ιωάννης εγκαινίασε το νέο μονοπάτι και φυσικά ο Ιωάννης ήταν
ανώτερος από τον Ιησού. Ωστόσο, ο Ιωάννης δεν είπε ότι ήταν ο Χριστός, ενώ δεν έγινε
μάρτυρας του Θεού ως ο αγαπημένος Υιός του Θεού. Ο Θεός απλώς τον χρησιμοποίησε για να
εγκαινιάσει την οδό και να την προετοιμάσει για τον Κύριο. Εγκαινίασε την οδό για τον
Ιησού, αλλά δεν μπορούσε να εργαστεί εκ μέρους του Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα διατήρησε
επίσης το συνολικό έργο του ανθρώπου.
Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιεχωβά ηγείτο της οδού, ενώ το έργο του Ιεχωβά
αντιπροσώπευε ολόκληρη την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και όλο το έργο που επιτελέστηκε
στο Ισραήλ. Ο Μωυσής απλώς υποστήριξε αυτό το έργο επί της γης και ο μόχθος του
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θεωρείται ως η συνεργασία που παρέχει ο άνθρωπος. Εκείνη την εποχή, μίλησε ο Ιεχωβά,
καλώντας τον Μωυσή, και εξύψωσε τον Μωυσή από τον λαό του Ισραήλ και τον υποχρέωσε
να οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς στην έρημο, και από εκεί στη Χαναάν. Αυτό δεν ήταν το
έργο του ίδιου του Μωυσή, αλλά το έργο που κατεύθυνε προσωπικά ο Ιεχωβάς, οπότε ο
Μωυσής δεν μπορεί να αποκαλεστεί Θεός. Ο Μωυσής θεμελίωσε επίσης τον νόμο, αλλά ο
νόμος αυτός ορίστηκε προσωπικά από τον Ιεχωβά. Απλώς Εκείνος ανέθεσε στον Μωυσή να
τον εκφράσει. Ο Ιησούς επίσης δημιούργησε εντολές, ενώ κατάργησε τον νόμο της Παλαιάς
Διαθήκης και θεμελίωσε τις εντολές της νέας εποχής. Γιατί ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός; Γιατί
αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Εκείνη την εποχή, το έργο του Μωυσή δεν αντιπροσώπευε την
εποχή ούτε εγκαινίασε μια νέα οδό. Καθοδηγήθηκε από τον Ιεχωβά, ήταν απλώς κάποιος που
χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό. Όταν ήλθε ο Ιησούς, ο Ιωάννης είχε πραγματοποιήσει ένα
στάδιο του έργου εγκαινιάζοντας την οδό, ενώ είχε ξεκινήσει να διαδίδει το ευαγγέλιο της
βασιλείας των ουρανών (το Άγιο Πνεύμα το είχε ξεκινήσει αυτό). Όταν ήρθε ο Ιησούς, έκανε
απευθείας το δικό Του έργο, αλλά το έργο Του ήταν πολύ διαφορετικό από το έργο του
Μωυσή. Ο Ησαΐας επίσης είπε πολλές προφητείες, όμως γιατί δεν ήταν ο ίδιος ο Θεός; Ο
Ιησούς δεν είπε τόσες πολλές προφητείες, αλλά γιατί ήταν ο ίδιος ο Θεός; Κανείς δεν τόλμησε
να πει ότι όλο το έργο του Ιησού εκείνη την εποχή προερχόταν από το Άγιο Πνεύμα, ούτε
τόλμησε να πει ότι προερχόταν όλο από τη βούληση του ανθρώπου ή ότι αποτελούσε εξ
ολοκλήρου έργο του ίδιου του Θεού. Ο άνθρωπος αδυνατούσε να τα αναλύσει αυτά. Μπορεί
να ειπωθεί ότι ο Ησαΐας έκανε έργο και είπε προφητείες και ότι όλα προήλθαν από το Άγιο
Πνεύμα. Δεν προήλθαν απευθείας από τον ίδιο τον Ησαΐα, αλλά ήταν αποκαλύψεις του
Ιεχωβά. Ο Ιησούς δεν επιτέλεσε μεγάλο έργο και δεν είπε πολλά, ούτε είπε πολλές
προφητείες. Το κήρυγμά Του δεν φαινόταν ιδιαίτερα υψηλό στους ανθρώπους, όμως ήταν ο
ίδιος ο Θεός και αυτό είναι ανεξήγητο για τον άνθρωπο. Κανείς δεν πίστεψε ποτέ στον
Ιωάννη, στον Ησαΐα ή στον Δαβίδ ούτε τους έχει αποκαλέσει ποτέ Θεό, δηλαδή Δαβίδ ο Θεός
ή Ιωάννης ο Θεός. Κανένας δεν έχει εκφράσει ποτέ κάτι τέτοιο, και μόνο ο Ιησούς έχει
αποκαλεστεί Χριστός. Η κατάταξη αυτή γίνεται σύμφωνα με τη μαρτυρία του Θεού, το έργο
που Αυτός ανέλαβε και τη διακονία που επιτέλεσε. Όσον αφορά τις μεγάλες μορφές της
Βίβλου, τον Αβραάμ, τον Δαβίδ, τον Ιησού του Ναυή, τον Δανιήλ, τον Ησαΐα, τον Ιωάννη και
τον Ιησού Χριστό, βάσει του έργου που επιτέλεσαν, μπορείς να διακρίνεις ποιος είναι ο ίδιος ο
Θεός και ποιοι άνθρωποι είναι προφήτες και ποιοι είναι απόστολοι. Το ποιος
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χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό και το ποιος ήταν ο ίδιος ο Θεός διαφοροποιείται και
καθορίζεται από την ουσία και το είδος του έργου που επιτέλεσαν. Εάν αδυνατείς να
διακρίνεις τη διαφορά, τότε αυτό αποδεικνύει ότι δεν ξέρεις τι σημαίνει να πιστεύεις στον
Θεό. Ο Ιησούς είναι ο Θεός επειδή είπε τόσα πολλά και έκανε τόσα πολλά, ιδιαίτερα δε,
πραγματοποίησε πολλά θαύματα. Ομοίως, και ο Ιωάννης επιτέλεσε μεγάλο έργο και έκανε
πολύ κήρυγμα, όπως κι ο Μωυσής. Γιατί δεν αποκαλέστηκαν Θεός; Ο Αδάμ δημιουργήθηκε
απευθείας από τον Θεό. Γιατί δεν αποκαλέστηκε Θεός, αντιθέτως αποκαλείται πλάσμα; Αν
κάποιος σου πει: «Σήμερα, ο Θεός έχει κάνει τόσα πολλά και έχει πει τόσα πολλά. Είναι ο
ίδιος ο Θεός. Αφού ο Μωυσής είπε τόσα πολλά, τότε κι αυτός πρέπει να είναι ο ίδιος ο Θεός!»
θα πρέπει να του απαντήσεις ρωτώντας: «Εκείνη την εποχή, γιατί ο Ιησούς, και όχι ο Ιωάννης
έφερε τη μαρτυρία του Θεού ως ο ίδιος ο Θεός; Ο Ιωάννης δεν προηγήθηκε του Ιησού; Ποιο
ήταν μεγαλύτερο, το έργο του Ιωάννη ή του Ιησού; Ο άνθρωπος θεωρεί το έργο του Ιωάννη
ανώτερο από του Ιησού, αλλά γιατί ο Ιησούς φέρει τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και όχι
ο Ιωάννης;» Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα! Στην αρχή, όταν ο Μωυσής οδήγησε τον λαό του
Ισραήλ, ο Ιεχωβά τού μίλησε ανάμεσα από τα σύννεφα. Ο Μωυσής δεν μίλησε άμεσα, αλλά
αντ’ αυτού καθοδηγήθηκε άμεσα από τον Ιεχωβά. Αυτό ήταν το έργο του Ισραήλ της Παλαιάς
Διαθήκης. Μέσα στον Μωυσή δεν υπήρχε το Πνεύμα ή το Είναι του Θεού. Δεν μπορούσε να
κάνει αυτό το έργο, οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έκανε εκείνος και ο
Ιησούς. Και αυτό συμβαίνει γιατί το έργο που επιτέλεσαν ήταν διαφορετικό! Το αν
χρησιμοποιείται κάποιος από τον Θεό ή είναι προφήτης, απόστολος ή ο ίδιος ο Θεός
διακρίνεται από τη φύση του έργου του και αυτό θα θέσει τέλος στις αμφιβολίες σου. Στη
Βίβλο αναφέρεται ότι μόνο ο Αμνός μπορεί να ανοίξει τις επτά σφραγίδες. Κατά τη διάρκεια
των αιώνων, υπήρξαν πολλοί ερμηνευτές των γραφών μεταξύ αυτών των μεγάλων μορφών,
οπότε μπορείς να πεις ότι όλοι είναι ο Αμνός; Μπορείς να πεις ότι όλες οι ερμηνείες τους
προέρχονται από τον Θεό; Είναι απλώς ερμηνευτές. Δεν έχουν την ταυτότητα του Αμνού. Πώς
θα μπορούσαν να είναι άξιοι να λύσουν τις επτά σφραγίδες; Είναι αλήθεια ότι «Μόνο ο Αμνός
μπορεί να ανοίξει τις επτά σφραγίδες», αλλά δεν έρχεται μόνο για να λύσει τις επτά
σφραγίδες. Δεν υπάρχει ανάγκη να επιτελεστεί αυτό το έργο, πραγματοποιείται έτσι κι
αλλιώς. Είναι απόλυτα σαφής για το δικό Του έργο. Είναι αναγκαίο να δαπανά χρόνο για να
ερμηνεύσει τις γραφές; Πρέπει να προστεθεί «η Εποχή του Αμνού που Ερμηνεύει τις
Γραφές» στο έργο των έξι χιλιάδων ετών; Έρχεται να επιτελέσει νέο έργο αλλά παρέχει
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επίσης κάποιες αποκαλύψεις για το έργο του παρελθόντος, βοηθώντας τους ανθρώπους να
κατανοήσουν την αλήθεια του έργου των έξι χιλιάδων ετών. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε
πάρα πολλά αποσπάσματα από τη Βίβλο. Το σημερινό έργο είναι βασικό, αυτό είναι
σημαντικό. Πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός δεν έρχεται ειδικά για να λύσει τις επτά σφραγίδες,
αλλά για να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας.
Ξέρεις μόνο ότι ο Ιησούς θα κατέλθει τις έσχατες ημέρες, αλλά πώς ακριβώς θα κατέλθει;
Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί
από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο
παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι
αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός
και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου
είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να
κατέλθεις με τον Ιησού —τι τυχερός που θα ήσουν! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου
στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος
που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής
και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού,
επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο
είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Και έτσι εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει
μόλις λυτρωθεί, είσαι ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού.
Χωρίς την έναρξη αυτού του νέου σταδίου του έργου, ποιος ξέρει μέχρι πού θα φθάνατε
εσείς οι ευαγγελιστές, οι κήρυκες, οι ερμηνευτές και οι αποκαλούμενοι μεγάλοι πνευματικοί
άνθρωποι! Χωρίς την έναρξη αυτού του νέου σταδίου του έργου, ό,τι λέτε είναι παρωχημένο!
Αφορά την ανύψωση στον θρόνο ή την προετοιμασία της στέψης του βασιλιά. Είτε την
αυταπάρνηση είτε την υποταγή του σώματος. Είτε την επίδειξη υπομονής είτε την άντληση
μάθησης από παντού. Είτε την ταπεινότητα είτε την αγάπη. Δεν λέμε άραγε τα ίδια και τα
ίδια; Είναι απλά μια από εκείνες τις περιπτώσεις όπου δίνουμε στο ίδιο πράγμα διαφορετικό
όνομα! Είτε καλύπτει κανείς το κεφάλι του και τρώει σε κοινή τράπεζα είτε απλώνει τα χέρια
και προσεύχεται, είτε θεραπεύει τους άρρωστους και εξοβελίζει τους δαίμονες. Θα μπορούσε
να υπάρξει νέο έργο; Θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε προοπτική εξέλιξης; Αν
1755

συνεχίσεις να πορεύεσαι σε αυτήν την οδό, θα ακολουθείς τυφλά το δόγμα ή θα τηρείς τους
κανόνες. Εσείς πιστεύετε ότι το έργο σας είναι πολύ υψηλό, αλλά δεν ξέρετε ότι όλα αυτά
μεταλαμπαδεύτηκαν και διδάχθηκαν από εκείνους τους «γέροντες» των αρχαίων χρόνων;
Δεν είναι όλα όσα λέτε και πράττετε τα τελευταία λόγια αυτών των γερόντων; Δεν ήταν το
χρέος αυτών των γερόντων πριν πεθάνουν; Νομίζετε ότι οι πράξεις σας υπερβαίνουν εκείνες
των αποστόλων και των προφητών των προηγούμενων γενεών, και υπερβαίνουν τα πάντα; Η
έναρξη αυτού του σταδίου του έργου έχει τερματίσει τη λατρεία που επιδεικνύετε στο έργο
του Μάρτυρα Λι με το οποίο επιδιώκετε να γίνετε βασιλιάς και να ανέλθετε στον θρόνο και
έβαλε τέλος στην αλαζονεία και την κομπορρημοσύνη σας, έτσι ώστε να μην μπορείτε να
συμμετάσχετε σε αυτό το στάδιο του έργου. Χωρίς αυτό το στάδιο του έργου θα βυθίζεστε όλο
και πιο βαθιά σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά παλιά στοιχεία
ανάμεσά σας! Ευτυχώς, το έργο του σήμερα σας έχει φέρει πίσω. Διαφορετικά, ποιος ξέρει
ποια κατεύθυνση θα παίρνατε! Δεδομένου ότι ο Θεός είναι Θεός που είναι πάντα νέος και
ποτέ παλαιός, γιατί δεν αναζητάς νέα πράγματα; Γιατί μένεις προσκολλημένος πάντα στα
παλιά; Συνεπώς, η γνώση του έργου του Αγίου Πνεύματος σήμερα είναι υψίστης σημασίας!

Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια
ουσιαστική ζωή
Στην πραγματικότητα, το έργο που γίνεται τώρα είναι οι άνθρωποι να απαρνηθούν τον
Σατανά, να απαρνηθούν τον παλιό τους πρόγονο. Όλες οι κρίσεις από τον λόγο στοχεύουν στο
να εκθέσουν τη διεφθαρμένη διάθεση της ανθρώπινης φύσης και να επιτρέψουν στον
άνθρωπο να κατανοήσει την ουσία της ζωής. Όλες αυτές οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις
διαπερνούν τις καρδιές των ανθρώπων. Κάθε κρίση επηρεάζει άμεσα την τύχη τους και έχει
σκοπό να πληγώσει τις καρδιές τους, ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν όλα αυτά τα
πράγματα και, μ’ αυτόν τον τρόπο, να γνωρίσουν τη ζωή, να γνωρίσουν αυτόν τον αισχρό
κόσμο, κι επίσης, να γνωρίσουν τη σοφία του Θεού και την παντοδυναμία Του και να
γνωρίσουν αυτό το ανθρώπινο γένος, το διεφθαρμένο από τον Σατανά. Όσο περισσότερη
αυτή η παίδευση και η κρίση, τόσο περισσότερο η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πληγωθεί
και τόσο περισσότερο το πνεύμα του μπορεί να αφυπνιστεί. Η αφύπνιση του πνεύματος
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αυτών των εξαιρετικά διεφθαρμένων και βαθύτατα εξαπατημένων ανθρώπων, είναι ο στόχος
αυτής της κρίσης. Ο άνθρωπος δεν έχει πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα του έχει πεθάνει εδώ και
πολύ καιρό και δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν τα Ουράνια, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, και
σίγουρα δεν γνωρίζει ότι παλεύει μέσα στην άβυσσο του θανάτου. Πώς θα μπορούσε
ενδεχομένως να γνωρίζει ότι ζει σ’ αυτήν την αμαρτωλή επίγεια κόλαση; Πώς θα μπορούσε
ενδεχομένως να γνωρίζει ότι αυτό το σαθρό πτώμα του έχει πέσει, μέσω της διαφθοράς του
Σατανά, στον Άδη του θανάτου; Πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να γνωρίζει ότι τα πάντα στη
γη έχουν από καιρό καταστραφεί ανεπανόρθωτα από το ανθρώπινο γένος; Και πώς θα
μπορούσε ενδεχομένως να γνωρίζει ότι ο Δημιουργός έχει έρθει σήμερα στη γη και ψάχνει για
μια ομάδα από διεφθαρμένους ανθρώπους, τους οποίους Εκείνος μπορεί να σώσει; Ακόμα κι
αφότου ο άνθρωπος βιώσει κάθε δυνατό ραφινάρισμα και κρίση, η αμβλυμμένη συνείδησή
του εξακολουθεί να διεγείρεται με δυσκολία και, ουσιαστικά, δεν ανταποκρίνεται. Η
ανθρώπινη φύση είναι τόσο έκφυλη! Παρόλο που αυτή η κρίση είναι όπως το άγριο χαλάζι
που πέφτει απ’ τον ουρανό, ωφελεί σημαντικά τον άνθρωπο. Αν οι άνθρωποι δεν κρίνονταν
κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και θα ήταν απολύτως αδύνατο να
σωθεί ο άνθρωπος από την άβυσσο της δυστυχίας. Αν δεν ήταν αυτό το έργο, θα ήταν πολύ
δύσκολο για τον άνθρωπο να βγει από τον Άδη, επειδή η καρδιά του έχει πεθάνει εδώ και
καιρό και το πνεύμα του έχει συντριβεί εδώ και καιρό από τον Σατανά. Για να σωθείτε εσείς
που έχετε βυθιστεί στα τρίσβαθα της κατάπτωσης, χρειάζεται να καλείστε εντατικά, να
κρίνεστε δριμύτατα και μόνο τότε η παγωμένη σας καρδιά θα αφυπνιστεί.
Η σάρκα σας, οι υπερβολικές επιθυμίες σας, η απληστία σας και η λαγνεία σας είναι πολύ
βαθιά ριζωμένες μέσα σας. Αυτά τα πράγματα ελέγχουν διαρκώς την καρδιά σας, ώστε να
είστε ανήμποροι να αποτινάξετε τον ζυγό αυτών των φεουδαρχικών κι εκφυλισμένων
σκέψεων. Δεν επιθυμείτε να αλλάξετε την παρούσα κατάστασή σας, ούτε να ξεφύγετε από
την επιρροή του σκότους. Είστε απλώς δέσμιοι αυτών των πραγμάτων. Ακόμα κι αν γνωρίζετε
ότι μια τέτοια ζωή είναι πολύ οδυνηρή και ένας τέτοιος κόσμος είναι πολύ σκοτεινός, και πάλι,
κανένας απολύτως από εσάς δεν έχει το θάρρος να αλλάξει μια τέτοια ζωή. Επιθυμείτε μόνο
να ξεφύγετε από αυτή την πραγματικότητα, να απελευθερώσετε την ψυχή σας από το
καθαρτήριο και να ζήσετε σ’ ένα γαλήνιο, ευτυχισμένο και παραδεισένιο περιβάλλον. Δεν
είστε πρόθυμοι να υπομείνετε κακουχίες, προκειμένου να αλλάξετε την τωρινή ζωή σας. Ούτε
1757

είστε πρόθυμοι να αναζητήσετε, μέσα σ’ αυτήν την κρίση και την παίδευση, τη ζωή μέσα στην
οποία θα έπρεπε να εισέλθετε. Αντιθέτως, κάνετε εντελώς εξωπραγματικά όνειρα σχετικά μ’
αυτόν τον όμορφο κόσμο πέρα απ’ τη σάρκα. Η ζωή που επιθυμείτε είναι αυτή που μπορείτε
να αποκτήσετε εύκολα, χωρίς να υποφέρετε. Αυτό είναι εντελώς ουτοπικό! Διότι αυτό που
ελπίζετε, δεν είναι να βιώνετε μια ουσιαστική εν σαρκί ζωή και να αποκτήσετε την αλήθεια
κατά τη διάρκεια της ζωής σας, δηλαδή να ζείτε για την αλήθεια και να υπερασπίζεστε τη
δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι ό,τι θα θεωρούσατε ως λαμπερή, εκθαμβωτική ζωή. Νιώθετε ότι
αυτό δεν θα ήταν μια εντυπωσιακή ή ουσιαστική ζωή. Στα μάτια σας, το να ζείτε μια τέτοια
ζωή θα φαινόταν σαν αδικία! Ακόμα κι αν δέχεστε αυτή την παίδευση σήμερα, εντούτοις,
αυτό που επιδιώκετε, δεν είναι να αποκτήσετε την αλήθεια ή να ζήσετε την αλήθεια στο
παρόν, αλλά μάλλον να μπορέσετε αργότερα να εισέλθετε σε μια ευτυχισμένη ζωή πέρα απ’
τη σάρκα. Δεν αναζητείτε την αλήθεια, ούτε υπερασπίζεστε την αλήθεια, και σίγουρα δεν
υπάρχετε για την αλήθεια. Δεν επιδιώκετε την είσοδο σήμερα, αλλά, αντιθέτως, σκέφτεστε
διαρκώς «μια μέρα», ατενίζοντας τον γαλανό ουρανό, χύνοντας πικρά δάκρυα και
περιμένοντας να μεταφερθείτε μια μέρα στον παράδεισο. Δεν γνωρίζετε ότι η σκέψη σας
αυτή ήδη δεν συνάδει με την πραγματικότητα; Εξακολουθείτε να σκέφτεστε ότι ο Σωτήρας με
την απεριόριστη καλοσύνη και συμπόνια, χωρίς αμφιβολία, θα έρθει μια μέρα να σε πάρει
μαζί Του, εσένα που έχεις υπομείνει κακουχίες και ταλαιπωρίες σ’ αυτόν τον κόσμο, και,
χωρίς αμφιβολία, θα εκδικηθεί για σένα που έχεις θυματοποιηθεί και καταπιεστεί. Δεν είσαι
γεμάτος αμαρτία; Είσαι ο μοναδικός που έχει υποφέρει σ’ αυτόν τον κόσμο; Έχεις πέσει
μόνος σου στη σφαίρα επιρροής του Σατανά κι έχεις υποφέρει —όντως εξακολουθεί να έχει
ανάγκη ο Θεός να πάρει εκδίκηση για σένα; Αυτοί που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις του Θεού, δεν είναι όλοι εχθροί του Θεού; Αυτοί που δεν πιστεύουν στον
ενσαρκωμένο Θεό, δεν είναι οι αντίχριστοι; Τι βαρύτητα έχουν οι καλές σου πράξεις;
Μπορούν να πάρουν τη θέση μιας καρδιάς που λατρεύει τον Θεό; Δεν μπορείς να λάβεις την
ευλογία του Θεού απλώς κάνοντας κάποιες καλές πράξεις. Κι ο Θεός δεν θα πάρει εκδίκηση
για τις αδικίες εναντίον σου, μόνο και μόνο επειδή έχεις θυματοποιηθεί και καταπιεστεί. Όσοι
πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμα τον Θεό, όμως κάνουν καλές πράξεις, όλοι
αυτοί επίσης δεν παιδεύονται; Απλώς πιστεύεις στον Θεό, απλώς θέλεις τον Θεό να
επανορθώσει και να εκδικηθεί τις αδικίες εναντίον σου και θέλεις τον Θεό να σου δώσει μια
διαφυγή από τη δυστυχία σου. Αλλά αρνείσαι να δώσεις προσοχή στην αλήθεια. Ούτε διψάς
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να βιώνεις την αλήθεια. Ακόμα περισσότερο, δεν είσαι σε θέση να ξεφύγεις απ’ αυτή τη
σκληρή, άδεια ζωή. Αντιθέτως, ενώ ζεις την εν σαρκί ζωή σου και την αμαρτωλή ζωή σου,
κοιτάς με αδημονία προς τον Θεό για να δικαιώσει τα παράπονά σου και να διαλύσει την
ομίχλη της ύπαρξής σου. Πώς είναι αυτό δυνατό; Αν κατέχεις την αλήθεια, μπορείς ν’
ακολουθήσεις τον Θεό. Αν επιβιώνεις, μπορείς να φανερώνεις τον λόγο του Θεού. Αν έχεις τη
ζωή, μπορείς να απολαύσεις την ευλογία του Θεού. Αυτοί που κατέχουν την αλήθεια, μπορούν
να απολαύσουν την ευλογία του Θεού. Ο Θεός εξασφαλίζει αποκατάσταση γι’ αυτούς που Τον
αγαπούν με όλη τους την καρδιά και, επιπλέον, υπομένουν κακουχίες και ταλαιπωρίες· όχι γι’
αυτούς που αγαπούν μόνο τον εαυτό τους κι έχουν πέσει θύμα στις απάτες του Σατανά. Πώς
μπορεί να υπάρχει καλοσύνη σ’ αυτούς που δεν αγαπούν την αλήθεια; Πώς μπορεί να υπάρχει
δικαιοσύνη σ’ αυτούς που αγαπούν μόνο την σάρκα; Η δικαιοσύνη και η καλοσύνη δεν είναι
όλες σε συνάρτηση με την αλήθεια; Δεν προορίζονται γι’ αυτούς που αγαπούν με όλη τους την
καρδιά τον Θεό; Αυτοί που δεν αγαπούν την αλήθεια και οι οποίοι είναι μόνο σαθρά πτώματα,
όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν υποθάλπουν το κακό; Αυτοί που αδυνατούν να βιώσουν την
αλήθεια, δεν είναι όλοι τους εχθροί της αλήθειας; Και τι συμβαίνει μ’ εσάς;
Αν μπορείς να ξεφύγεις από αυτές τις επιρροές του σκότους και να διαχωρίσεις τον εαυτό
σου απ’ αυτά τα ακάθαρτα πράγματα, αν μπορείς να γίνεις άγιος, αυτό σημαίνει ότι κατέχεις
την αλήθεια. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει η φύση σου, αλλά μόνο ότι μπορείς να κάνεις πράξη
την αλήθεια και μπορείς να απαρνηθείς τη σάρκα. Αυτό έχουν εκείνοι που έχουν εξαγνιστεί.
Ο κύριος στόχος του έργου της κατάκτησης είναι να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, ώστε ο
άνθρωπος να μπορεί να κατέχει την αλήθεια, διότι τώρα ο άνθρωπος κατανοεί πολύ λίγη
αλήθεια! Το να επιτευχθεί αυτό το έργο της κατάκτησης σ’ αυτούς τους ανθρώπους, έχει
βαθύτατη σημασία. Έχετε όλοι υποπέσει στην επιρροή του σκότους κι έχετε υποστεί μεγάλη
βλάβη. Στόχος αυτού του έργου, λοιπόν, είναι να σας επιτρέψει να γνωρίσετε την ανθρώπινη
φύση κι έτσι να ζήσετε την αλήθεια. Η τελείωση είναι κάτι που όλα τα δημιουργημένα όντα
θα έπρεπε να δέχονται. Αν το έργο αυτού του σταδίου αφορά μόνο την τελείωση του
ανθρώπου, τότε θα μπορούσε να γίνει στην Αγγλία ή στην Αμερική ή στο Ισραήλ. Θα
μπορούσε να γίνει στον λαό κάθε έθνους. Όμως, το έργο της κατάκτησης είναι εκλεκτικό. Το
πρώτο βήμα του έργου της κατάκτησης είναι βραχυπρόθεσμο. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί
για να ταπεινώσει τον Σατανά και να κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό είναι το αρχικό
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έργο της κατάκτησης. Κάποιος μπορεί να πει ότι κάθε πλάσμα που πιστεύει στον Θεό μπορεί
να οδηγηθεί στην τελείωση, επειδή η τελείωση είναι κάτι που μπορεί κανείς να καταφέρει
μόνο μετά από μια μακροχρόνια αλλαγή. Αλλά το να κατακτηθείς είναι διαφορετικό. Το
δείγμα και το πρότυπο για την κατάκτηση πρέπει να είναι αυτό που υστερεί περισσότερο, που
ζει στο βαθύτερο σκοτάδι, κι επίσης το πιο εκφυλισμένο, το πιο απρόθυμο ν’ αποδεχτεί τον
Θεό και το πιο ανυπάκουο στον Θεό. Αυτό είναι το είδος του ατόμου που μπορεί να
μαρτυρήσει ότι κατακτάται. Κύριος στόχος του έργου της κατάκτησης είναι να νικήσει τον
Σατανά. Κύριος στόχος της τελείωσης του ανθρώπου, από την άλλη πλευρά, είναι να κερδίσει
ανθρώπους. Είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να έχουν μαρτυρία αφότου κατακτηθούν
ότι αυτό το έργο της κατάκτησης έχει λάβει χώρα εδώ, σε ανθρώπους σαν εσάς. Στόχος είναι
οι άνθρωποι να γίνουν μάρτυρες αφότου κατακτηθούν. Αυτοί οι κατακτημένοι άνθρωποι θα
χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο σκοπός της ταπείνωσης του Σατανά. Έτσι, ποια είναι η
κύρια μέθοδος της κατάκτησης; Η παίδευση, η κρίση, η εκτόξευση κατάρων και η αποκάλυψη
—να χρησιμοποιεί τη δίκαιη διάθεση για να κατακτήσει ανθρώπους, έτσι ώστε να είναι
απόλυτα πεπεισμένοι, εξαιτίας της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Να χρησιμοποιεί την
πραγματικότητα του λόγου και να χρησιμοποιεί την εξουσία του λόγου για να κατακτήσει
τους ανθρώπους και να τους πείσει πλήρως —αυτό σημαίνει να κατακτάσαι. Αυτοί που έχουν
οδηγηθεί στην τελείωση, δεν είναι μόνο σε θέση να φτάσουν στην υπακοή αφού θα
κατακτηθούν, αλλά είναι επίσης σε θέση να αποκτήσουν γνώση του έργου της κρίσης, να
αλλάξουν τη διάθεσή τους και ναγνωρίσουν τον Θεό. Βιώνουν τον δρόμο της αγάπης προς τον
Θεό και είναι γεμάτοι με την αλήθεια. Γνωρίζουν πώς να βιώνουν το έργο του Θεού, είναι σε
θέση να υποφέρουν για τον Θεό και έχουν τη δική τους βούληση. Έχουν οδηγηθεί στην
τελείωση αυτοί που έχουν μια πραγματική κατανόηση της αλήθειας, χάρη στην εμπειρία του
λόγου του Θεού. Κατακτημένοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για την αλήθεια, αλλά δεν έχουν
δεχτεί την πραγματική έννοια της αλήθειας. Μόλις κατακτηθούν, υπακούν, όμως η υπακοή
τους είναι όλο το αποτέλεσμα της κρίσης που έλαβαν. Δεν έχουν απολύτως καμιά κατανόηση
του πραγματικού νοήματος πολλών αληθειών. Αναγνωρίζουν την αλήθεια προφορικά, αλλά
δεν έχουν εισέλθει στην αλήθεια. Αντιλαμβάνονται την αλήθεια, αλλά δεν έχουν εμπειρία της
αλήθειας. Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί σ’ αυτούς που οδηγούνται στην τελείωση,
περιλαμβάνει παιδεύσεις και κρίσεις, μαζί με την παροχή της ζωής. Το άτομο που εκτιμά την
είσοδο στην αλήθεια είναι αυτό που μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση. Η διαφορά μεταξύ
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αυτών που οδηγούνται στην τελείωση κι αυτών που κατακτώνται, έγκειται στο αν εισέρχονται
στην αλήθεια. Αυτοί που κατανοούν την αλήθεια, έχουν εισέλθει στην αλήθεια και ζουν την
αλήθεια, είναι αυτοί που έχουν οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτοί που δεν κατανοούν την
αλήθεια, δεν εισέρχονται στην αλήθεια, δηλαδή αυτοί που δεν ζουν την αλήθεια, είναι
άνθρωποι που δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι σε θέση
τώρα να υπακούν εντελώς, τότε είναι κατακτημένοι. Αν οι κατακτημένοι δεν αναζητούν την
αλήθεια, αν ακολουθούν, αλλά δεν ζουν την αλήθεια, αν πιάσει το μάτι τους ή το αυτί τους την
αλήθεια, αλλά δεν εκτιμήσουν το να ζουν με την αλήθεια, αυτοί δεν μπορούν να οδηγηθούν
στην τελείωση. Οι άνθρωποι που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, κάνουν πράξη την
αλήθεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού στο μονοπάτι προς την τελείωση. Μέσω αυτού,
εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού, και οδηγούνται στην τελείωση. Όποιος φτάνει στο τέλος
πριν το έργο κατάκτησης ολοκληρωθεί, είναι κατακτημένος, όμως δεν μπορεί να λεχθεί πως
έχει οδηγηθεί στην τελείωση. Έχουν οδηγηθεί στην τελείωση αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο
της κατάκτησης τελειώσει, είναι σε θέση να επιδιώξουν την αλήθεια και να αποκτηθούν από
τον Θεό. Αποκαλούνται αυτοί, οι οποίοι, μόλις το έργο της κατάκτησης τελειώσει, μένουν
ακλόνητοι στις δοκιμασίες και βιώνουν την αλήθεια. Αυτό που διακρίνει αυτόν που
κατακτάται απ’ αυτόν που οδηγείται στην τελείωση, είναι οι διαφορές στα βήματα που
ακολουθούνται και οι διαφορές στον βαθμό που οι άνθρωποι κατανοούν και εισέρχονται στην
αλήθεια. Όλοι αυτοί που δεν έχουν μπει στο μονοπάτι προς την τελείωση, εννοώντας αυτούς
που δεν κατέχουν την αλήθεια, εν τέλει επίσης θα εξαλειφθούν. Μόνον αυτοί που κατέχουν
την αλήθεια και ζουν την αλήθεια μπορούν να αποκτηθούν ολοκληρωτικά απ’ τον Θεό.
Δηλαδή, αυτοί που βιώνουν την εικόνα του Πέτρου οδηγούνται στην τελείωση, ενώ όλοι οι
άλλοι είναι οι κατακτημένοι. Το έργο που πραγματοποιείται σε όλους αυτούς που έχουν
κατακτηθεί, αποτελείται απλώς από επίρριψη κατάρων, παίδευση και επίδειξη οργής, κι αυτό
που θα δεχτούν είναι απλώς δικαιοσύνη και κατάρες. Για να πείσεις ένα τέτοιο άτομο, πρέπει
να προβείς σε αποκαλύψεις με τρόπο ευθύ· να του αποκαλύψεις την διεφθαρμένη διάθεση
μέσα του, ώστε να το αναγνωρίσει από μόνος του και να πειστεί πλήρως. Από τη στιγμή που ο
άνθρωπος γίνεται απόλυτα υπάκουος, το έργο της κατάκτησης τελειώνει. Ακόμα κι αν οι
περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην αναζητούν να καταλάβουν την αλήθεια, το
έργο της κατάκτησης θα έχει τελειώσει.
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Υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να πληρούνται αν πρόκειται να οδηγηθείς στην τελείωση.
Μέσω της αποφασιστικότητάς σου, της επιμονής σου και της συνείδησής σου, και μέσω της
επιδίωξής σου, θα είσαι σε θέση να ζήσεις τη ζωή και να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού.
Αυτά είναι η είσοδός σου κι όσα απαιτούνται στην πορεία προς την τελείωση. Το έργο της
τελείωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους ανθρώπους. Καθένας που ακολουθεί τον
Θεό, μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση και έχει την ευκαιρία και τις προϋποθέσεις να
τελειωθεί. Δεν υπάρχει κάποιος απαράβατος κανόνας εδώ. Το αν κάποιος μπορεί να οδηγηθεί
στην τελείωση εξαρτάται κυρίως από το τι ο ίδιος επιδιώκει. Οι άνθρωποι που αγαπούν την
αλήθεια και είναι σε θέση να ζουν την αλήθεια, σίγουρα μπορούν να οδηγηθούν στην
τελείωση. Οι άνθρωποι που δεν αγαπούν την αλήθεια δεν επιδοκιμάζονται από τον Θεό· δεν
ζουν τη ζωή που ο Θεός απαιτεί και είναι ανίκανοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Το έργο της
τελείωσης πραγματοποιείται μόνο για χάρη των ανθρώπων που έχουν αποκτηθεί και δεν
αποτελεί κάποιο βήμα στη μάχη κατά του Σατανά. Το έργο της κατάκτησης πραγματοποιείται
μόνο για χάρη της μάχης κατά του Σατανά, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί την κατάκτηση του
ανθρώπου για να νικήσει τον Σατανά. Αυτό το τελευταίο είναι το κυρίως έργο, το καινούριο
έργο που δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σε καμιά εποχή. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο
σκοπός αυτού του σταδίου του έργου είναι κυρίως να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους,
προκειμένου να νικήσει τον Σατανά. Το έργο της τελείωσης των ανθρώπων δεν είναι
καινούριο έργο. Όλο το έργο κατά την περίοδο που ο Θεός εργάζεται εν σαρκί έχει ως κύριο
σκοπό την κατάκτηση του ανθρώπου. Είναι όπως στην εποχή της Χάριτος. Η λύτρωση όλου
του ανθρώπινου γένους μέσω της σταύρωσης ήταν το κυρίως έργο. Η «απόκτηση ανθρώπων»
ήρθε να προστεθεί στο έργο εν σαρκί και ολοκληρώθηκε μόνον μετά την σταύρωση. Όταν ο
Ιησούς ήρθε και πραγματοποίησε το έργο Του, στόχος Του ήταν κυρίως να χρησιμοποιήσει
την σταύρωσή Του για να θριαμβεύσει επί των δεσμών του θανάτου και του Άδη, για να
θριαμβεύσει επί της επιρροής του Σατανά, να νικήσει, δηλαδή, τον Σατανά. Μόνο μετά τη
σταύρωση του Ιησού ο Πέτρος ξεκίνησε σταδιακά την πορεία προς την τελείωση. Φυσικά,
ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς που ακολούθησαν τον Ιησού ενόσω ο Ιησούς πραγματοποιούσε το
έργο Του, όμως δεν οδηγήθηκε στην τελείωση κατά την περίοδο αυτή. Αντιθέτως, αφού ο
Ιησούς ολοκλήρωσε το έργο Του, ο Πέτρος κατανόησε σταδιακά την αλήθεια κι έπειτα
οδηγήθηκε στην τελείωση. Ο ενσαρκωμένος Θεός έρχεται στη γη μόνο για να ολοκληρώσει
ένα βασικό, κρίσιμο στάδιο του έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα, όχι για να ζήσει για
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μεγάλο διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους στη γη και σκόπιμα να τους οδηγήσει στην
τελείωση. Δεν κάνει αυτό το έργο. Δεν περιμένει έως ότου ο άνθρωπος οδηγηθεί πλήρως στην
τελείωση για να ολοκληρώσει το έργο Του. Δεν είναι αυτός ο σκοπός και η σημασία της
ενσάρκωσής Του. Έρχεται μόνο για να πραγματοποιήσει το βραχυπρόθεσμο έργο της
σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης, όχι για να πραγματοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο έργο
τελείωσης της ανθρώπινης φύσης. Το έργο της σωτηρίας της ανθρώπινης φύσης είναι
αντιπροσωπευτικό, ικανό να ξεκινήσει μια νέα εποχή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Όμως, η τελείωση της ανθρώπινης φύσης απαιτεί να φέρει τον άνθρωπο σ’
ένα συγκεκριμένο επίπεδο και είναι έργο που διαρκεί πολύ. Αυτό το έργο πρέπει να
πραγματοποιηθεί από το Πνεύμα του Θεού, αλλά πραγματοποιείται βασισμένο στην αλήθεια
που εκφέρεται κατά το έργο στη σάρκα. Ή, επιπροσθέτως, ανέδειξε τους αποστόλους για να
πραγματοποιήσουν μακροχρόνιο ποιμαντικό έργο, προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό Του
της τελείωσης της ανθρωπότητας. Αυτό το έργο δεν το πραγματοποιεί ο ενσαρκωμένος Θεός.
Εκείνος μιλά μόνο για την οδό ζωής ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν, και μόνο δίνει την
αλήθεια στην ανθρωπότητα, αντί να συνοδεύει συνεχώς τον άνθρωπο στην πράξη της
αλήθειας, επειδή αυτό δεν είναι μέσα στην διακονία Του. Έτσι, Εκείνος δεν θα συνοδεύει τον
άνθρωπο μέχρι την ημέρα που ο άνθρωπος θα κατανοήσει εντελώς την αλήθεια και θα
κατέχει ολοκληρωτικά την αλήθεια. Το έργο Του εν σαρκί ολοκληρώνεται όταν ο άνθρωπος
εισέλθει επίσημα στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό, όταν ο άνθρωπος μπει στον σωστό
δρόμο της τελείωσης. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει κι όταν Εκείνος θα έχει νικήσει τελείως τον
Σατανά και θα έχει θριαμβεύσει στον κόσμο. Δεν Τον ενδιαφέρει αν ο άνθρωπος τελικά
εισήλθε στην αλήθεια εκείνη τη στιγμή, ούτε Τον ενδιαφέρει αν η ζωή του ανθρώπου είναι
μεγάλη ή μικρή. Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι αυτό που Εκείνος θα έπρεπε να διαχειρίζεται εν
σαρκί. Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι μέσα στη διακονία του ενσαρκωμένου Θεού. Μόλις
τελειώσει το προγραμματισμένο έργο Του, ολοκληρώνει το έργο Του εν σαρκί. Έτσι, το έργο
που ο ενσαρκωμένος Θεός πραγματοποιεί είναι μόνο το έργο που το Πνεύμα του Θεού δεν
μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας. Επιπλέον, είναι το βραχυπρόθεσμο έργο της
σωτηρίας, όχι μακροχρόνιο έργο στη γη.
Το να ανεβάσετε το επίπεδό σας δεν είναι μέσα στα θέματα του έργου Μου. Σας ζητώ να
το κάνετε μόνο και μόνο επειδή το επίπεδό σας είναι πολύ χαμηλό. Στην πραγματικότητα,
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αυτό δεν αποτελεί μέρος του έργου της τελείωσης. Αντιθέτως, είναι επιπλέον έργο που
πραγματοποιείται σ’ εσάς. Το έργο που ολοκληρώνεται σ’ εσάς σήμερα, πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Είναι εξατομικευμένο, όχι κάποιο μονοπάτι στο οποίο θα
έπρεπε να μπει καθένας που οδηγείται στην τελείωση. Επειδή το επίπεδό σας είναι
χαμηλότερο από όλων εκείνων που οδηγήθηκαν στην τελείωση στο παρελθόν, αυτό το έργο,
όσον αφορά εσάς, αντιμετωπίζει πάρα πολλά εμπόδια. Είμαι ανάμεσά σας στην
πραγματοποίηση αυτού του επιπρόσθετου έργου, διότι οι στόχοι της τελείωσης είναι
διαφορετικοί. Κατ’ ουσίαν, όταν ο Θεός έρχεται στη γη, παραμένει μέσα στην πρέπουσα
σφαίρα Του και πραγματοποιεί το έργο Του, χωρίς να ασχολείται με πάρα πολλές άλλες
υποθέσεις. Δεν ανακατεύεται σε οικογενειακά ζητήματα ούτε συμμετέχει στις ζωές των
ανθρώπων. Είναι εντελώς αδιάφορος για τέτοια μικροπράγματα· αυτά δεν αποτελούν μέρος
της διακονίας Του. Όμως, το επίπεδό σας είναι κατά πολύ χαμηλότερο απ’ αυτό που Εγώ
απαίτησα —πράγματι, δεν υπάρχει καμιά απολύτως σύγκριση— ώστε θέτει τεράστια εμπόδια
στο έργο. Επιπλέον, αυτό το έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους σ’
αυτή τη χώρα, δηλαδή την Κίνα. Έχετε τόσο ελλιπή παιδεία, που δεν έχω άλλη επιλογή από το
να απαιτήσω να παιδευτείτε. Σας έχω πει ότι αυτό είναι επιπρόσθετο έργο, όμως είναι επίσης
κάτι που πρέπει να έχετε, κάτι που ωφελεί την τελείωσή σας. Στην πραγματικότητα, θα
έπρεπε να αποκτήσετε εκ των προτέρων παιδεία, βασικές γνώσεις σχετικά με το πώς να
συμπεριφέρεστε και βασικές γνώσεις σχετικά με τη ζωή. Δεν θα έπρεπε Εγώ να σας μιλώ γι’
αυτά τα πράγματα. Όμως, από τη στιγμή που δεν έχετε αυτά τα πράγματα, δεν έχω άλλη
επιλογή από το να εκτελέσω το έργο της ενστάλαξης αυτών των πραγμάτων μέσα σας αφότου
έχετε ήδη έρθει στον κόσμο. Ακόμα κι αν τρέφετε πολλές αντιλήψεις για Μένα, εξακολουθώ
να απαιτώ αυτό από σας, εξακολουθώ να απαιτώ να ανεβάσετε το επίπεδό σας. Δεν είναι
πρόθεσή Μου να έρθω και να κάνω αυτό το έργο, διότι έργο Μου είναι απλώς να σας
κατακτήσω, απλώς να εξασφαλίσω ότι έχετε πιστεί απόλυτα κρίνοντάς σας, επισημαίνοντας
έτσι τον τρόπο ζωής στον οποίο πρέπει να εισέλθετε. Με άλλα λόγια, το πόσο παιδευμένοι
είστε και το αν είστε γνώστες της ζωής, Εμένα δεν θα με αφορούσε καθόλου αν δεν
χρειαζόταν να σας κατακτήσω με τον λόγο Μου. Όλα αυτά έχουν προστεθεί, προκειμένου να
εξασφαλίσω αποτελέσματα από το έργο της κατάκτησης και για χάρη της επακόλουθης
τελείωσής σας. Δεν αποτελεί κάποιο βήμα του έργου κατάκτησης. Επειδή είστε χαμηλού
επιπέδου, νωθροί και αμελείς, ανόητοι και αργόστροφοι, άγαρμποι και μωροί —επειδή είστε
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υπερβολικά αφύσικοι— απαιτώ πρώτα να ανεβάσετε το επίπεδό σας. Όποιος θέλει να
οδηγηθεί στην τελείωση, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Για να οδηγηθεί κάποιος
στην τελείωση, πρέπει να έχει καθαρή και νηφάλια σκέψη, και να είναι πρόθυμος να ζήσει μια
ουσιαστική ζωή. Αν είσαι άνθρωπος που δεν επιθυμεί να ζει μια κενή ζωή, κάποιος που
επιδιώκει την αλήθεια, που είναι ειλικρινής σε ό,τι κάνει, και που έχει εξαιρετικά φυσιολογική
ανθρωπότητα, τότε πληροίς τις προϋποθέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση.
Αυτό το έργο ανάμεσά σας πραγματοποιείται σ’ εσάς σύμφωνα με το τι έργο χρειάζεται
να γίνει. Μετά την κατάκτηση αυτών των ατόμων, μια ομάδα ανθρώπων θα οδηγηθεί στην
τελείωση. Επομένως, μεγάλο μέρος απ’ το έργο του παρόντος επίσης προετοιμάζεται για το
σκοπό της τελείωσής σας, διότι υπάρχουν πολλοί που ποθούν την αλήθεια, οι οποίοι μπορούν
να οδηγηθούν στην τελείωση. Αν το έργο της κατάκτησης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
πάνω σας και στη συνέχεια δεν γινόταν περαιτέρω έργο, τότε αυτό δεν θα σήμαινε ότι
κάποιοι που λαχταρούν την αλήθεια δεν θα την αποκτούσαν; Το παρόν έργο στοχεύει στο να
ανοίξει ένα μονοπάτι προς την τελείωση των ανθρώπων αργότερα. Παρόλο που έργο Μου
είναι απλώς η κατάκτηση, εντούτοις, ο τρόπος ζωής για τον οποίο μίλησα, προετοιμάζεται για
να οδηγήσει τους ανθρώπους αργότερα στην τελείωση. Το έργο που ακολουθεί την
κατάκτηση, επικεντρώνεται στην τελείωση των ανθρώπων, κι έτσι η κατάκτηση
πραγματοποιείται προκειμένου να θέσει τα θεμέλια για την τελείωση. Ο άνθρωπος μπορεί να
οδηγηθεί στην τελείωση μόνον αφότου κατακτηθεί. Αυτή τη στιγμή, κύριο έργο είναι η
κατάκτηση. Αργότερα, αυτοί που αναζητούν και ποθούν την αλήθεια, θα οδηγηθούν στην
τελείωση. Η τελείωση σχετίζεται με τα θετικά στοιχεία εισόδου του ανθρώπου: Έχεις καρδιά
που αγαπά τον Θεό; Ποιο ήταν το βάθος της εμπειρίας σου καθώς περπάτησες σ’ αυτό το
μονοπάτι; Πόσο αγνή είναι η αγάπη σου για τον Θεό; Με πόση ακρίβεια κάνεις πράξη την
αλήθεια; Για να οδηγηθεί κάποιος στην τελείωση, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις όλων των
πτυχών της ανθρώπινης φύσης. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Όλοι αυτοί που δεν μπορούν
να οδηγηθούν στην τελείωση αφού θα κατακτηθούν, γίνονται αντικείμενα υπηρεσίας και
τελικά πάλι θα ριχτούν στη λίμνη φωτιάς και θειαφιού και πάλι θα πέσουν στο πηγάδι της
αβύσσου, διότι η διάθεσή τους δεν άλλαξε κι ακόμα ανήκουν στον Σατανά. Αν ένας άνθρωπος
δεν έχει τα προσόντα για να οδηγηθεί στην τελείωση, τότε αυτός είναι άχρηστος —είναι
απόβλητο, ένα εργαλείο, κάτι που δεν μπορεί να αντέξει τη δοκιμασία της φωτιάς! Πόσο
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μεγάλη είναι η αγάπη σου για τον Θεό αυτή τη στιγμή; Πόσο μεγάλη είναι η αποστροφή σου
για τον εαυτό σου; Πόσο βαθιά γνωρίζεις πραγματικά τον Σατανά; Έχεις καταστήσει
άκαμπτη την αποφασιστικότητά σου; Είναι η ζωή σου στην ανθρώπινη φύση καλά
ρυθμισμένη; Έχει αλλάξει η ζωή σου; Ζεις μια καινούρια ζωή; Η στάση ζωής σου έχει αλλάξει;
Αν αυτά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, δεν μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση, ακόμα κι
αν δεν υποχωρείς. Αντιθέτως, απλώς έχεις κατακτηθεί. Όταν είναι καιρός να δοκιμαστείς, σου
λείπει η αλήθεια, η ανθρώπινη φύση σου είναι αφύσικη, κι εσύ είσαι τόσο ασήμαντος όσο ένα
κτήνος. Απλώς έχεις κατακτηθεί, είσαι απλώς ένας κατακτημένος από Μένα. Ακριβώς όπως
ένας γάιδαρος, που μόλις βιώσει το μαστίγιο του αφέντη του, γίνεται φοβισμένος και φοβάται
να παρεκτραπεί κάθε φορά που βλέπει τον αφέντη. Έτσι κι εσύ, είσαι αυτό το καθυποταγμένο
γαϊδούρι. Αν ένα άτομο δεν έχει αυτά τα θετικά στοιχεία κι αντ’ αυτού, είναι παθητικό και
φοβισμένο, δειλό και διστακτικό με όλα τα πράγματα, ανίκανο να διακρίνει οτιδήποτε
καθαρά, ανίκανο ν’ αποδεχτεί την αλήθεια, ακόμη χωρίς ένα μονοπάτι για πράξη, κι ακόμα
περισσότερο, χωρίς καρδιά που αγαπά τον Θεό —αν ένα άτομο δεν έχει κατανοήσει πώς να
αγαπά τον Θεό, πώς να ζει μια ουσιαστική ζωή, ή πώς να είναι αυθεντικός άνθρωπος, πώς
μπορεί ένα τέτοιο άτομο να γίνει μάρτυρας του Θεού; Αυτό δείχνει ότι η ζωή σου έχει μικρή
αξία και δεν είσαι παρά ένας καθυποταγμένος γάιδαρος. Έχεις κατακτηθεί, αλλά αυτό απλώς
σημαίνει ότι έχεις απαρνηθεί τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και αρνείσαι να υποταχθείς στη
σφαίρα επιρροής του. Σημαίνει ότι πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, θέλεις να υπακούς σε όλα τα
σχέδια του Θεού και δεν παραπονιέσαι. Όμως, στα θετικά στοιχεία, είσαι σε θέση να βιώνεις
τον λόγο του Θεού, και να φανερώνεις τον Θεό; Αν δεν έχεις κανένα απ’ αυτά, αυτό σημαίνει
ότι δεν έχεις αποκτηθεί απ’ τον Θεό και δεν είσαι παρά ένας καθυποταγμένος γάιδαρος. Δεν
υπάρχει τίποτα το ελκυστικό σ’ εσένα, και το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται μέσα σου. Η
ανθρώπινη φύση σου είναι πολύ ελλιπής κι είναι αδύνατον για τον Θεό να σε χρησιμοποιήσει.
Πρέπει να είσαι εγκεκριμένος απ’ τον Θεό και να είσαι εκατό φορές καλύτερος από τα άπιστα
ζώα και τους ζωντανούς νεκρούς. Μόνον αυτοί που φτάνουν σ’ αυτό το επίπεδο έχουν τα
προσόντα να οδηγηθούν στην τελείωση. Μόνον αν κάποιος έχει ανθρώπινη φύση και
συνείδηση είναι κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί απ’ τον Θεό. Μόνον όταν οδηγηθείτε στην
τελείωση, μπορείτε να θεωρείστε άνθρωποι. Μόνον όσοι έχουν οδηγηθεί στην τελείωση είναι
άνθρωποι που ζουν μια ουσιαστική ζωή. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να μαρτυρήσουν με
μεγαλύτερη έμφαση τον Θεό.
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Θα πρέπει να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες του κύρους και
να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι να φέρει
σωτηρία στον άνθρωπο
Από ανθρώπινη άποψη, δεν είναι δυνατόν οι απόγονοι του Μωάβ να ολοκληρωθούν, ούτε
έχουν τα προσόντα για κάτι τέτοιο. Οι υιοί του Δαβίδ, από την άλλη πλευρά, σίγουρα έχουν
ελπίδες και όντως μπορούν να ολοκληρωθούν. Εάν κάποιος είναι απόγονος του Μωάβ, τότε
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Ακόμη και τώρα, εξακολουθείτε να μη γνωρίζετε τη σημασία του
έργου που επιτελείται ανάμεσά σας· σε αυτό το στάδιο, εξακολουθείτε να διατηρείτε τις
μελλοντικές σας προοπτικές μες στην καρδιά σας και είστε απρόθυμοι να τις εγκαταλείψετε.
Κανείς δεν νοιάζεται για τον λόγο που ο Θεός έχει σήμερα επιλέξει να εργαστεί μονάχα πάνω
σε μια τελείως ανάξια ομάδα ανθρώπων, όπως είστε εσείς. Μήπως έχει κάνει κάποιο λάθος σε
αυτό το έργο; Μήπως το έργο αυτό αποτελεί στιγμιαία απροσεξία; Για ποιον λόγο ο Θεός, ο
οποίος γνώριζε ανέκαθεν πως είστε τα τέκνα του Μωάβ, κατήλθε προκειμένου να εργαστεί
συγκεκριμένα ανάμεσά σας; Δεν το σκέφτεστε ποτέ; Δεν το αναλογίζεται ποτέ ο Θεός όταν
επιτελεί το έργο Του; Συμπεριφέρεται απερίσκεπτα; Δεν γνώριζε εξαρχής ότι είστε οι
απόγονοι του Μωάβ; Δεν ξέρετε να σκέφτεστε αυτά τα πράγματα; Τι απέγιναν οι αντιλήψεις
σας; Μήπως εκείνο το υγιές σκεπτικό σας έχει γίνει απροσάρμοστο; Τι απέγιναν η ευφυΐα και
η σοφία σας; Μήπως η συμπεριφορά σας είναι τόσο μεγαλόψυχη που δεν δίνετε προσοχή σε
τόσο μικρά θέματα; Το μυαλό σας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα όπως οι μελλοντικές
σας προοπτικές και η μοίρα σας, αλλά όσον αφορά οτιδήποτε άλλο, είναι απαθές,
αργόστροφο και έχει παντελή άγνοια. Μα πού στο καλό πιστεύετε; Στις μελλοντικές
προοπτικές σας; Ή στον Θεό; Δεν πιστεύεις μονάχα στον όμορφο προορισμό σου; Στις
μελλοντικές προοπτικές σου; Σε ποιον βαθμό κατανοείς τώρα την οδό της ζωής; Σε ποιον
βαθμό την έχεις επιτύχει; Νομίζεις ότι το έργο που επιτελείται τώρα στους απογόνους του
Μωάβ γίνεται για να σας ταπεινώσει; Γίνεται σκόπιμα για να εκθέσει την ασχήμια σας;
Γίνεται σκόπιμα για να σας κάνει να αποδεχθείτε την παίδευση και, στη συνέχεια, να σας
ρίξει στη λίμνη του φωτιάς; Ποτέ δεν είπα ότι δεν έχετε μελλοντικές προοπτικές, πόσο μάλλον
δε, ότι πρέπει να καταστραφείτε ή να υποστείτε την αιώνια απώλεια. Έχω ανακοινώσει
δημοσίως τέτοια πράγματα; Λες ότι δεν έχεις ελπίδα, αλλά δεν πρόκειται για συμπέρασμα
που έχεις βγάλει ο ίδιος; Δεν είναι το αποτέλεσμα της δικής σου νοοτροπίας; Μετράνε τα δικά
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σου συμπεράσματα; Αν πω ότι δεν είσαι ευλογημένος, τότε σίγουρα θα καταστραφείς· και αν
πω ότι είσαι ευλογημένος, τότε σίγουρα δεν θα καταστραφείς. Εγώ λέω απλώς ότι είσαι
απόγονος του Μωάβ· δεν είπα ότι θα καταστραφείς. Το θέμα είναι απλώς ότι οι απόγονοι του
Μωάβ είναι καταραμένοι και είναι μια φάρα διεφθαρμένων ανθρώπων. Προηγουμένως, έγινε
αναφορά στην αμαρτία· δεν είστε όλοι αμαρτωλοί; Δεν έχουν διαφθαρεί όλοι οι αμαρτωλοί
από τον Σατανά; Δεν αψηφούν όλοι οι αμαρτωλοί τον Θεό και δεν επαναστατούν εναντίον
Του; Δεν πρέπει εκείνοι που αψηφούν τον Θεό να δεχτούν την κατάρα; Δεν πρέπει να
καταστραφούν όλοι οι αμαρτωλοί; Σε αυτήν την περίπτωση, ποιος από τους ανθρώπους που
είναι από σάρκα και αίμα μπορεί να σωθεί; Πώς γίνεται να έχετε επιβιώσει μέχρι σήμερα;
Έχετε γίνει αρνητικοί επειδή είστε απόγονοι του Μωάβ· δεν λογίζεστε, επίσης, ως άνθρωποι,
που είναι αμαρτωλοί; Πώς αντέξατε μέχρι σήμερα; Όταν αναφέρεται η τελείωση, γίνεστε
ευτυχείς. Αφού ακούσετε ότι πρέπει να βιώσετε τα μεγάλα δεινά, νομίζετε ότι αυτό σας
καθιστά ακόμη περισσότερο ευλογημένους. Νομίζετε ότι, αφού αναδυθείτε από τα δεινά, θα
μπορείτε να γίνετε νικητές και, επιπλέον, ότι αυτό συνιστά τη μεγάλη ευλογία του Θεού και τη
μεγάλη σας εξύψωση από Αυτόν. Όταν αναφέρεται ο Μωάβ, ταράζεστε μέσα σας· τόσο οι
ενήλικες όσο και τα παιδιά αισθάνεστε ανείπωτη θλίψη, δεν έχετε καμία απολύτως χαρά μες
στην καρδιά σας και μετανιώνετε που γεννηθήκατε. Δεν κατανοείτε τη σημασία αυτού του
σταδίου του έργου που επιτελείται στους απογόνους του Μωάβ· το μόνο που ξέρετε είναι να
επιδιώκετε υψηλές θέσεις, και όποτε αντιλαμβάνεστε πως δεν υπάρχει ελπίδα, ξανακυλάτε.
Όταν αναφέρονται η τελείωση και ο μελλοντικός προορισμός, αισθάνεστε ευτυχία· έχετε
εναποθέσει την πίστη σας στον Θεό με σκοπό να κερδίσετε ευλογίες και να μπορέσετε να
έχετε έναν καλό προορισμό. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τώρα φόβο λόγω του κύρους
τους. Επειδή έχουν ευτελή αξία και χαμηλό κύρος, δεν επιθυμούν να επιζητήσουν την
τελείωση. Πρώτα έγινε αναφορά στην τελείωση και, στη συνέχεια, αναφέρθηκαν οι απόγονοι
του Μωάβ, οπότε οι άνθρωποι αρνήθηκαν το μονοπάτι της τελείωσης που αναφέρθηκε
προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει επειδή, από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν γνωρίζατε ποτέ τη
σημασία αυτού του έργου, ούτε σας ενδιαφέρει η σημασία του. Το ανάστημά σας είναι πολύ
μικρό και δεν μπορείτε να υπομείνετε ούτε την παραμικρή ενόχληση. Όταν βλέπετε ότι το
κύρος σας είναι πολύ χαμηλό, γίνεστε αρνητικοί και χάνετε την εμπιστοσύνη να συνεχίσετε
την αναζήτηση. Οι άνθρωποι θεωρούν την απόκτηση της χάρης και την απόλαυση της
γαλήνης απλώς ως σύμβολα της πίστης, και θεωρούν την επιζήτηση ευλογιών ως τη βάση της
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πίστης τους στον Θεό. Πολύ λίγοι άνθρωποι επιζητούν να γνωρίσουν τον Θεό ή επιζητούν να
αλλάξουν τη διάθεσή τους. Κατά την πίστη τους, οι άνθρωποι επιζητούν να κάνουν τον Θεό να
τους δώσει έναν κατάλληλο προορισμό και όλη τη χάρη που χρειάζονται, να Τον κάνουν
υπηρέτη τους, να Τον κάνουν να διατηρεί μια ειρηνική, φιλική σχέση μαζί τους, έτσι ώστε,
ανεξαρτήτως χρόνου, να μην υπάρξει ποτέ σύγκρουση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η πίστη
τους στον Θεό απαιτεί από Εκείνον να υποσχεθεί ότι θα ανταποκρίνεται σε όλες τις
απαιτήσεις τους και ότι θα τους παραχωρεί όλα εκείνα για τα οποία προσεύχονται, σύμφωνα
με τα λόγια που έχουν διαβάσει στη Βίβλο: «Θα εισακούσω όλες τις προσευχές σας».
Αναμένουν ότι ο Θεός δεν θα κρίνει ούτε θα αντιμετωπίσει κανέναν, διότι ήταν ανέκαθεν ο
ελεήμων Σωτήρας Ιησούς, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τους ανθρώπους πάντα και
παντού. Ιδού πώς πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό: Απλώς θέτουν απαιτήσεις από τον Θεό
χωρίς ντροπή, πιστεύοντας πως, είτε είναι επαναστατικοί είτε είναι υπάκουοι, Εκείνος απλώς
θα τους παραχωρήσει τα πάντα αβλεπί. Απλώς «εισπράττουν» συνεχώς «οφειλές» από τον
Θεό, πιστεύοντας πως Εκείνος πρέπει να τους «αποπληρώσει» αδιαμαρτύρητα και, επιπλέον,
να πληρώσει τα διπλάσια· πιστεύουν πως, είτε ο Θεός έχει πάρει κάτι από αυτούς είτε όχι,
μπορεί μόνο να χειραγωγείται από εκείνους και δεν μπορεί να ενορχηστρώνει αυθαίρετα τους
ανθρώπους, πόσο μάλλον δε, να αποκαλύπτει στους ανθρώπους τη σοφία και τη δίκαιη
διάθεσή Του, οι οποίες έχουν μείνει κρυφές για πολλά χρόνια, όποτε θέλει Εκείνος και χωρίς
την άδειά τους. Απλώς εξομολογούνται τις αμαρτίες τους στον Θεό, πιστεύοντας πως ο Θεός
θα τους δώσει απλώς άφεση αμαρτιών, πως δεν θα απηυδήσει να το κάνει και πως αυτό θα
συνεχίζεται αενάως. Απλώς διατάζουν τον Θεό, πιστεύοντας πως Αυτός απλώς θα τους
υπακούσει, επειδή καταγράφεται στη Βίβλο ότι ο Θεός δεν ήλθε για να Τον υπηρετούν οι
άνθρωποι, αλλά για να τους υπηρετεί Εκείνος, και ότι βρίσκεται εδώ για να είναι ο υπηρέτης
τους. Έτσι δεν πιστεύατε ανέκαθεν; Όποτε αδυνατείτε να κερδίσετε κάτι από τον Θεό, θέλετε
να το βάλετε στα πόδια· όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, γίνεστε πολύ πικρόχολοι και φτάνετε,
μάλιστα, στο σημείο να εξαπολύετε κάθε είδους προσβολές εναντίον Του. Απλώς δεν
πρόκειται να επιτρέψετε στον ίδιο τον Θεό να εκφράσει πλήρως τη σοφία και το θαύμα Του·
αντ’ αυτού, θέλετε μονάχα να απολαύσετε προσωρινή ευκολία και άνεση. Μέχρι στιγμής, η
στάση σας κατά την πίστη σας στον Θεό απαρτίζεται μονάχα από τις ίδιες παλιές απόψεις. Αν
ο Θεός σάς δείξει έστω και ελάχιστη μεγαλοπρέπεια, νιώθετε δυστυχισμένοι. Βλέπετε τώρα
ακριβώς πόσο μεγάλο είναι το ανάστημά σας; Μην υποθέτετε ότι είστε όλοι πιστοί στον Θεό,
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όταν στην πραγματικότητα οι παλιές σας απόψεις δεν έχουν αλλάξει. Όταν δεν σου συμβαίνει
τίποτα, πιστεύεις ότι όλα κυλούν ομαλά και η αγάπη σου για τον Θεό φτάνει σε νέα ύψη.
Όταν σου συμβαίνει κάτι μικρό, πέφτεις στον Άδη. Έτσι δείχνεις την αφοσίωσή σου στον Θεό;
Εάν το τελικό στάδιο του έργου της κατάκτησης ξεκινούσε στο Ισραήλ, τότε αυτό το έργο
της κατάκτησης δεν θα είχε νόημα. Το έργο είναι σημαντικότερο όταν επιτελείται στην Κίνα
και όταν επιτελείται σε εσάς. Είστε οι κατώτεροι όλων των ανθρώπων, οι άνθρωποι με το
λιγότερο κύρος· είστε εκείνοι που βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο αυτής της κοινωνίας και
εκείνοι που αναγνώρισαν στον μικρότερο βαθμό τον Θεό στην αρχή. Είστε οι άνθρωποι που
έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από τον Θεό και αυτοί που έχουν πληγεί πιο σοβαρά.
Επειδή αυτό το στάδιο του έργου γίνεται μόνο για χάρη της κατάκτησης, δεν είναι άραγε
καταλληλότερο να επιλεγείτε εσείς να καταθέσετε τη μελλοντική μαρτυρία; Εάν το πρώτο
βήμα του έργου της κατάκτησης δεν γινόταν σε εσάς, τότε θα ήταν δύσκολο να προχωρήσει
το έργο της κατάκτησης που πρόκειται να έρθει, διότι το έργο της κατάκτησης που θα
ακολουθήσει θα επιτύχει αποτελέσματα βάσει του γεγονότος ότι το έργο αυτό επιτελείται
σήμερα. Το τρέχον έργο της κατάκτησης είναι μόνο η απαρχή του συνολικού έργου της
κατάκτησης. Είστε η πρώτη φουρνιά που θα κατακτηθεί· είστε εκπρόσωποι όλου του
ανθρώπινου είδους που θα κατακτηθούν. Οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά γνώση θα δουν
ότι όλο το έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα είναι σπουδαίο και ότι Εκείνος όχι μόνο δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ανυπακοή τους, αλλά αποκαλύπτει και το
κύρος τους. Ο σκοπός και το νόημα των λόγων Του δεν είναι να αποθαρρύνουν τους
ανθρώπους, ούτε να τους ανατρέψουν. Είναι να αποκτήσουν διαφώτιση και σωτηρία μέσω
των λόγων Του· είναι να αφυπνίσουν το πνεύμα τους μέσω των λόγων Του. Από τη δημιουργία
του κόσμου, ο άνθρωπος ζει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, δίχως να γνωρίζει ότι
υπάρχει Θεός και δίχως να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι
μπορούν να συμπεριληφθούν στη μεγάλη σωτηρία του Θεού και να εξυψωθούν σε μεγάλο
βαθμό από τον Θεό, δείχνει πράγματι την αγάπη του Θεού· όλοι όσοι έχουν πραγματική
κατανόηση θα το πιστέψουν αυτό. Τι γίνεται με όσους δεν έχουν τέτοια γνώση; Θα πουν: «Α,
ο Θεός λέει ότι είμαστε οι απόγονοι του Μωάβ· το είπε με τα ίδια Του τα λόγια. Μπορούμε και
πάλι να αποκτήσουμε μια καλή έκβαση; Ποιος μας έκανε απογόνους του Μωάβ; Ποιος μας
έκανε να Του αντισταθούμε τόσο πολύ κατά το παρελθόν; Ο Θεός έχει έλθει να μας
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καταδικάσει· δεν βλέπεις ότι πάντα μας έκρινε, ευθύς εξαρχής; Εφόσον έχουμε αντισταθεί
στον Θεό, έτσι θα πρέπει να παιδευτούμε». Είναι ορθά αυτά τα λόγια; Σήμερα, ο Θεός σάς
κρίνει, σας παιδεύει και σας καταδικάζει, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο σκοπός της καταδίκης
σου είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Σε καταδικάζει, σε καταριέται, σε κρίνει και σε
παιδεύει ώστε να μπορέσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσει να αλλάξει η
διάθεσή σου και, επιπλέον, ώστε να μπορέσεις να μάθεις την αξία σου και να δεις ότι όλες οι
ενέργειες του Θεού είναι δίκαιες και γίνονται σύμφωνα με τη διάθεσή Του και τις απαιτήσεις
του έργου Του, ότι εργάζεται σύμφωνα με το σχέδιό Του για τη σωτηρία του ανθρώπου και ότι
είναι ο δίκαιος Θεός που αγαπά, σώζει, κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο. Εάν γνωρίζεις μόνο
ότι έχεις χαμηλό κύρος και ότι είσαι διεφθαρμένος και ανυπάκουος, αλλά δεν γνωρίζεις ότι ο
Θεός επιθυμεί να διασαφηνίσει τη σωτηρία Του μέσω της κρίσης και της παίδευσης που
επιτελεί μέσα σου σήμερα, τότε δεν έχεις κανέναν τρόπο να αποκτήσεις εμπειρία, πόσο
μάλλον δε, είσαι ικανός να συνεχίσεις προς τα εμπρός. Ο Θεός δεν έχει έλθει για να σκοτώσει
ή να καταστρέψει, αλλά για να κρίνει, να καταραστεί, να παιδέψει και να σώσει. Έως ότου
φτάσει στο τέλος του το σχέδιο διαχείρισής Του που αριθμεί 6.000 έτη —προτού Εκείνος
αποκαλύψει την έκβαση κάθε κατηγορίας ανθρώπου— το έργο του Θεού επί γης θα γίνεται
για χάρη της σωτηρίας· ο αποκλειστικός σκοπός του είναι να ολοκληρωθούν —διεξοδικά—
όσοι Τον αγαπούν και να υποταχθούν στο κράτος Του. Όπως κι αν σώζει ο Θεός τους
ανθρώπους, όλα γίνονται κάνοντάς τους να απελευθερωθούν από την παλιά σατανική τους
φύση· δηλαδή, τους σώζει κάνοντάς τους να αναζητήσουν τη ζωή. Αν δεν το κάνουν, τότε δεν
θα έχουν τρόπο να δεχτούν τη σωτηρία του Θεού. Η σωτηρία είναι το έργο του ίδιου του Θεού
και η αναζήτηση της ζωής είναι κάτι που πρέπει να αναλάβει ο άνθρωπος προκειμένου να
αποδεχτεί τη σωτηρία. Στα μάτια του ανθρώπου, η σωτηρία είναι η αγάπη του Θεού, και η
αγάπη του Θεού δεν μπορεί να είναι παίδευση, κρίση και κατάρες· η σωτηρία πρέπει να
περιέχει αγάπη, συμπόνια και, επιπλέον, λόγια παρηγοριάς και απεριόριστες ευλογίες που
παραχωρεί ο Θεός. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, το κάνει
συγκινώντας τον με τις ευλογίες και τη χάρη Του, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει την καρδιά
του στον Θεό. Τουτέστιν, το γεγονός ότι συγκινεί τον άνθρωπο αποτελεί τη σωτηρία του από
Εκείνον. Αυτού του είδους η σωτηρία επιτελείται μέσω του κλεισίματος μιας συμφωνίας.
Μόνο όταν ο Θεός τούς προσφέρει τα εκατονταπλάσια, θα υποταχθούν οι άνθρωποι ενώπιον
του ονόματος του Θεού και θα προσπαθούν να τα πηγαίνουν καλά για χάρη Του και να Του
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φέρνουν δόξα. Αυτή δεν είναι η πρόθεση του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο Θεός έχει έλθει
να εργαστεί στη γη για να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα· δεν υπάρχει αναλήθεια σε
αυτό. Αν υπήρχε, τότε σίγουρα δεν θα είχε έλθει να επιτελέσει το έργο Του αυτοπροσώπως.
Στο παρελθόν, τα μέσα της σωτηρίας Του περιλάμβαναν την επίδειξη υπέρτατης αγάπης και
συμπόνιας, σε βαθμό που Εκείνος έδωσε όλο Του το Είναι στον Σατανά σε αντάλλαγμα για
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το παρόν δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν: Η σωτηρία που
σας παραχωρείται σήμερα λαμβάνει χώρα κατά τις έσχατες ημέρες, κατά τη διάρκεια της
ταξινόμησης του καθενός ανά είδος· τα μέσα της σωτηρίας σας δεν είναι η αγάπη ή η
συμπόνια, αλλά η παίδευση και η κρίση, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να σωθεί πιο
επισταμένως. Έτσι, όλα όσα λαμβάνετε είναι παίδευση, κρίση και ανηλεή πάταξη, αλλά να
γνωρίζετε το εξής: Σε αυτήν την άσπλαχνη πάταξη δεν υπάρχει η παραμικρή τιμωρία. Όσο
σκληρά κι αν είναι τα λόγια Μου, αυτά που σας πλήττουν δεν είναι παρά μερικά λόγια που
ίσως σας φαίνονται εντελώς άσπλαχνα και, όσο οργισμένος κι αν είμαι, αυτά που πέφτουν
πάνω σας σαν βροχή είναι και πάλι λόγια διδασκαλίας, και δεν θέλω να σας βλάψω ούτε να
σας θανατώσω. Δεν αποτελούν όλα αυτά γεγονός; Να ξέρετε ότι, τη σήμερον ημέρα, είτε
πρόκειται για δίκαιη κρίση είτε για άσπλαχνο εξευγενισμό και παίδεμα, όλα γίνονται για χάρη
της σωτηρίας. Σήμερα, είτε ταξινομηθεί ο καθένας ανά είδος είτε αποκαλυφθούν οι
κατηγορίες του ανθρώπου, ο σκοπός όλων των λόγων και όλου του έργου του Θεού είναι η
σωτηρία εκείνων που αγαπούν αληθινά τον Θεό. Η δίκαιη κρίση γίνεται για τον εξαγνισμό
του ανθρώπου και ο άσπλαχνος εξευγενισμός γίνεται για την κάθαρσή του· τα σκληρά λόγια ή
η σκληρή συμμόρφωση γίνονται αμφότερα με σκοπό τον εξαγνισμό και για χάρη της
σωτηρίας. Συνεπώς, η σημερινή μέθοδος σωτηρίας διαφέρει από εκείνη του παρελθόντος.
Σήμερα, σας δίνεται η σωτηρία μέσω της δίκαιης κρίσης, κι αυτό είναι ένα καλό εργαλείο για
την ταξινόμηση του καθενός σας ανά είδος. Επιπλέον, η αδυσώπητη παίδευση λειτουργεί ως η
υπέρτατη σωτηρία σας —και τι έχετε να πείτε ενόψει αυτής της παίδευσης και κρίσης; Δεν
απολαμβάνατε ανέκαθεν τη σωτηρία, από την αρχή μέχρι το τέλος; Έχετε δει τον
ενσαρκωμένο Θεό κι έχετε συνειδητοποιήσει την παντοδυναμία και τη σοφία Του· επιπλέον,
έχετε βιώσει αλλεπάλληλη πάταξη και πειθαρχία. Ωστόσο, δεν έχετε λάβει και υπέρτατη
χάρη; Δεν είναι οι ευλογίες σας μεγαλύτερες από εκείνες οποιωνδήποτε άλλων; Οι χάρες σας
είναι πιο πλουσιοπάροχες ακόμη κι από τη δόξα και τα πλούτη που απολάμβανε ο Σολομών!
Σκεφτείτε το: Εάν η πρόθεση πίσω από την έλευσή Μου ήταν να σας καταδικάσω και να σας
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τιμωρήσω, και όχι να σας σώσω, θα μπορούσαν οι ημέρες σας να διαρκέσουν τόσο πολύ; Θα
μπορούσατε εσείς, τα αμαρτωλά όντα από σάρκα και αίμα, να έχετε επιβιώσει μέχρι σήμερα;
Εάν ο στόχος Μου ήταν μονάχα να σας τιμωρήσω, τότε γιατί να είχα ενσαρκωθεί και να είχα
ξεκινήσει ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα; Το να τιμωρήσω εσάς, τους απλούς θνητούς, δεν θα
μπορούσε να γίνει με την εκφορά μίας και μόνο λέξης; Θα εξακολουθούσα να πρέπει να σας
καταστρέψω αφότου σας καταδίκαζα σκόπιμα; Ακόμη δεν πιστεύετε αυτά τα λόγια Μου; Θα
μπορούσα να σώσω τον άνθρωπο μόνο μέσω της αγάπης και της συμπόνιας; Ή μήπως θα
μπορούσα να χρησιμοποιήσω μόνο τον σταυρό για να σώσω τον άνθρωπο; Η δίκαιη διάθεσή
Μου δεν είναι πιο πρόσφορη για να κάνει τον άνθρωπο εντελώς υπάκουο; Δεν είναι πιο ικανή
να σώσει επισταμένως τον άνθρωπο;
Παρόλο που τα λόγια Μου μπορεί να είναι αυστηρά, όλα λέγονται για τη σωτηρία του
ανθρώπου, καθώς εκφέρω μόνο λόγια και δεν τιμωρώ τη σάρκα του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια
κάνουν τον άνθρωπο να ζει στο φως, να γνωρίζει ότι υπάρχει το φως, να γνωρίζει ότι το φως
είναι πολύτιμο και, ακόμη περισσότερο, να γνωρίζει πόσο ευεργετικά είναι τα λόγια αυτά για
τον ίδιο, καθώς και να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι σωτηρία. Αν και έχω εκφέρει πολλά λόγια
παίδευσης και κρίσης, αυτό που αντιπροσωπεύουν δεν έχει επιτελεστεί πάνω σας στην πράξη.
Έχω έλθει να επιτελέσω το έργο Μου και να εκφέρω τα λόγια Μου και, παρόλο που τα λόγια
Μου μπορεί να είναι αυστηρά, εκφέρονται προς κρίση της διαφθοράς σας και της ανυπακοής
σας. Ο σκοπός που το κάνω αυτό εξακολουθεί να είναι το να σώσω τον άνθρωπο από τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά· χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να σώσω τον άνθρωπο. Ο
σκοπός Μου δεν είναι να βλάψω τον άνθρωπο με τα λόγια Μου. Τα λόγια Μου είναι αυστηρά
ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα στο έργο Μου. Μόνο μέσω τέτοιου έργου μπορεί ο
άνθρωπος να καταφέρει να γνωρίσει τον εαυτό του και να ξεφύγει από την επαναστατική
διάθεσή του. Η μεγαλύτερη σημασία του έργου των λόγων είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να κάνουν πράξη την αλήθεια αφού την έχουν κατανοήσει, να επιτύχουν αλλαγές
στη διάθεσή τους και να αποκτήσουν γνώση του εαυτού τους και του έργου του Θεού. Μόνο η
επιτέλεση του έργου μέσω της εκφοράς λόγων μπορεί να καταστήσει δυνατή την επικοινωνία
μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και μόνο τα λόγια μπορούν να εξηγήσουν την αλήθεια. Η
εργασία κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το καλύτερο μέσο για την κατάκτηση του ανθρώπου·
πέρα από την εκφορά των λόγων, καμία άλλη μέθοδος δεν είναι ικανή να δώσει στους
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ανθρώπους μια σαφέστερη κατανόηση της αλήθειας και του έργου του Θεού. Συνεπώς, στο
τελικό στάδιο του έργου Του, ο Θεός μιλά στον άνθρωπο προκειμένου να ξεκλειδώσει, για
εκείνον, όλες τις αλήθειες και όλα τα μυστήρια που δεν κατανοεί ακόμη, δίνοντάς του τη
δυνατότητα να κερδίσει την αληθινή οδό και τη ζωή από τον Θεό, και έτσι να ανταποκριθεί
στο θέλημά Του. Ο σκοπός του έργου του Θεού επί των ανθρώπων είναι να τους δοθεί η
δυνατότητα να ανταποκριθούν στο θέλημα του Θεού, και γίνεται για να τους φέρει σωτηρία.
Επομένως, ενόσω Εκείνος σώζει τον άνθρωπο, δεν επιτελεί το έργο της τιμωρίας του. Ενώ
φέρνει σωτηρία στον άνθρωπο, ο Θεός δεν τιμωρεί το κακό ούτε ανταμείβει το καλό, ούτε
αποκαλύπτει τον προορισμό των διαφόρων ειδών ανθρώπων. Αντ’ αυτού, μόνο μετά την
ολοκλήρωση του τελικού σταδίου του έργου Του θα επιτελέσει το έργο της τιμωρίας του
κακού και της ανταμοιβής του καλού, και μόνο τότε θα αποκαλύψει την κατάληξη όλων των
διαφορετικών ειδών ανθρώπων. Όσοι τιμωρηθούν θα είναι όσοι πράγματι δεν μπορούν να
σωθούν, ενώ όσοι σωθούν θα είναι όσοι έχουν λάβει τη σωτηρία του Θεού κατά τη διάρκεια
της σωτηρίας του ανθρώπου από Αυτόν. Όσο επιτελείται το έργο της σωτηρίας του Θεού,
κάθε άνθρωπος που μπορεί να σωθεί θα σωθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και κανείς
τους δεν θα απορριφθεί, καθώς ο σκοπός του έργου του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
Όλοι όσοι, κατά τη διάρκεια της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Θεό, δεν μπορούν να
επιτύχουν αλλαγή στη διάθεσή τους —καθώς και όλοι όσοι αδυνατούν να υποταχθούν
ολοκληρωτικά στον Θεό— θα υποστούν τιμωρία. Αυτό το στάδιο του έργου —του έργου των
λόγων— θα ξεκλειδώσει για τους ανθρώπους όλες τις οδούς και όλα τα μυστήρια που δεν
κατανοούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις
του Θεού από τους ίδιους, και ώστε να μπορέσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για να
κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού και να επιτύχουν αλλαγές στη διάθεσή τους. Ο Θεός
χρησιμοποιεί μόνο λόγια για να επιτελέσει το έργο Του και δεν τιμωρεί τους ανθρώπους
επειδή είναι λίγο επαναστατικοί· αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα είναι ο καιρός του
έργου της σωτηρίας. Αν τιμωρούνταν όποιος ενεργούσε ανυπάκουα, τότε κανείς δεν θα είχε
την ευκαιρία να σωθεί· όλοι θα τιμωρούνταν και θα έπεφταν στον Άδη. Ο σκοπός των λόγων
που κρίνουν τον άνθρωπο είναι να του επιτρέψει να γνωρίσει τον εαυτό του και να υποταχθεί
στον Θεό· δεν είναι να τον τιμωρήσει με αυτήν την κρίση. Κατά τη διάρκεια του έργου των
λόγων, πολλοί άνθρωποι θα αποκαλύψουν την παρακοή και την απείθειά τους, καθώς και την
ανυπακοή τους προς τον ενσαρκωμένο Θεό. Ωστόσο, Εκείνος δεν θα τιμωρήσει όλους αυτούς
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τους ανθρώπους εξαιτίας αυτού, αλλά, αντιθέτως, θα απορρίψει μόνο όσους είναι
διεφθαρμένοι μέχρι το μεδούλι και δεν μπορούν να σωθούν. Θα δώσει τη σάρκα τους στον
Σατανά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα εξαλείψει τη σάρκα τους. Όσοι απομείνουν θα
συνεχίσουν να ακολουθούν και να βιώνουν την αντιμετώπιση και το κλάδεμα. Αν, ενόσω
ακολουθούν, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να αδυνατούν να δεχτούν την αντιμετώπιση
και το κλάδεμα, και εκφυλίζονται όλο και περισσότερο, τότε θα έχουν χάσει την ευκαιρία τους
για σωτηρία. Κάθε άνθρωπος που έχει υποταχθεί στην κατάκτησή του μέσω λόγων θα έχει
άφθονες ευκαιρίες για σωτηρία· η σωτηρία καθενός εξ αυτών των ανθρώπων από τον Θεό θα
δείξει την υπέρτατη επιείκειά Του. Με άλλα λόγια, θα τους επιδειχθεί η υπέρτατη ανοχή.
Εφόσον οι άνθρωποι επιστρέψουν από το λανθασμένο μονοπάτι και εφόσον μπορέσουν να
μετανοήσουν, ο Θεός θα τους δώσει ευκαιρίες να αποκτήσουν τη σωτηρία Του. Όταν οι
άνθρωποι επαναστατούν για πρώτη φορά εναντίον του Θεού, Εκείνος δεν επιθυμεί να τους
θανατώσει· αντ’ αυτού, κάνει ό,τι μπορεί για να τους σώσει. Εάν κάποιος δεν έχει πραγματικά
περιθώριο σωτηρίας, τότε ο Θεός θα τον απορρίψει. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός αργεί να
τιμωρήσει ορισμένους ανθρώπους είναι επειδή επιθυμεί να σώσει όλους όσοι δύνανται να
σωθούν. Κρίνει, διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους μόνο με λόγια και δεν
χρησιμοποιεί ράβδο για να τους θανατώσει. Η χρήση λόγων για να φέρει σωτηρία στους
ανθρώπους είναι ο σκοπός και η σημασία του τελικού σταδίου του έργου.

Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό
σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του
Θεού;
Το έργο του Θεού συνεχίζει να εξελίσσεται και, παρόλο που ο σκοπός του έργου Του
παραμένει αμετάβλητος, τα μέσα με τα οποία εργάζεται αλλάζουν συνεχώς, άρα και όσοι Τον
ακολουθούν. Όσο περισσότερο έργο παράγει ο Θεός, τόσο πιο ενδελεχώς Τον γνωρίζει ο
άνθρωπος, και η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει αντιστοίχως μαζί με το έργο Του. Ωστόσο,
επειδή το έργο του Θεού μεταβάλλεται διαρκώς, εκείνοι που δεν γνωρίζουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος και εκείνοι οι παράλογοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την αλήθεια,
μετατρέπονται σε αντιπάλους του Θεού. Ποτέ δεν συνάδει το έργο του Θεού με τις αντιλήψεις
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του ανθρώπου, επειδή το έργο Του είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό. Ποτέ δεν
επαναλαμβάνει το παλιό έργο, αντιθέτως, προχωράει πάντοτε προς τα εμπρός με έργο που
δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Από τη στιγμή που ο Θεός δεν επαναλαμβάνει ποτέ το έργο
Του, και ο άνθρωπος κατ’ εξακολούθηση κρίνει το έργο του Θεού σήμερα με βάση το έργο
Του στο παρελθόν, γίνεται υπερβολικά δύσκολο για τον Θεό να φέρει εις πέρας κάθε στάδιο
του έργου της νέας εποχής. Ο άνθρωπος θέτει υπερβολικά πολλά εμπόδια! Ο άνθρωπος είναι
εξαιρετικά στενόμυαλος στον τρόπο που σκέφτεται! Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει το έργο
του Θεού, ωστόσο όλοι προσδιορίζουν το έργο Του. Μακριά από τον Θεό, ο άνθρωπος χάνει
τη ζωή, την αλήθεια και τις ευλογίες του Θεού. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν αποδέχεται ούτε τη
ζωή ούτε την αλήθεια, πόσο μάλλον τις μεγαλύτερες ευλογίες που ο Θεός δίνει στην
ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν να κερδίσουν τον Θεό, όμως είναι ανίκανοι να
ανεχθούν τυχόν αλλαγές στο έργο του Θεού. Εκείνοι που δεν αποδέχονται το νέο έργο του
Θεού πιστεύουν ότι το έργο του Θεού είναι αμετάβλητο και ότι το έργο του Θεού παραμένει
για πάντα στάσιμο. Πιστεύουν πως το μόνο που χρειάζεται για να κερδίσουν την αιώνια
σωτηρία από τον Θεό είναι να τηρούν τον νόμο και, εφόσον μετανοούν κι εξομολογούνται τις
αμαρτίες τους, το θέλημα του Θεού θα ικανοποιείται πάντα. Είναι της άποψης ότι ο Θεός
μπορεί να είναι μόνο ο Θεός της τήρησης του νόμου και ο Θεός που σταυρώθηκε για τον
άνθρωπο. Είναι επίσης άποψή τους ότι ο Θεός δεν πρέπει και δεν μπορεί να υπερβεί τη Βίβλο.
Είναι ακριβώς αυτές οι απόψεις που τους έχουν αλυσοδέσει σφιχτά στον παλιό νόμο και τους
κρατούν δέσμιους άκαμπτων κανονισμών. Ακόμα περισσότερο πιστεύουν ότι, όποιο κι αν
είναι το νέο έργο του Θεού, θα πρέπει να επαληθεύεται μέσα από προφητείες, καθώς και ότι
σε κάθε στάδιο ενός τέτοιου έργου πρέπει να προβάλλονται αποκαλύψεις, σε όσους Τον
ακολουθούν με ειλικρινή καρδιά, διαφορετικά το εν λόγω έργο δεν μπορεί να είναι του Θεού.
Ήδη δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο να καταφέρει να γνωρίσει τον Θεό. Αν σ’ αυτό
προσθέσουμε την παράλογη καρδιά του ανθρώπου και την επαναστατική φύση του, τη
γεμάτη υπεροψία και έπαρση, τότε γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για τον άνθρωπο να αποδεχτεί
το νέο έργο του Θεού. Ο άνθρωπος ούτε μελετά προσεκτικά το νέο έργο του Θεού ούτε το
αποδέχεται με ταπεινότητα. Αντιθέτως, ο άνθρωπος υιοθετεί μια περιφρονητική στάση,
αναμένοντας τις αποκαλύψεις και την καθοδήγηση του Θεού. Δεν είναι αυτή συμπεριφορά
ανθρώπου που επαναστατεί και αντιτίθεται στον Θεό; Πώς είναι δυνατόν τέτοιου είδους
άνθρωποι να λάβουν την έγκριση του Θεού;
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Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς είχε πει ότι το έργο του Ιεχωβά έχει μείνει πίσω στην Εποχή
της Χάριτος, όπως λέω κι Εγώ σήμερα ότι το έργο του Ιησού έχει μείνει πίσω. Αν είχε υπάρξει
μόνο η Εποχή του Νόμου και όχι η Εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς δεν θα είχε σταυρωθεί και
δεν θα είχε λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Αν είχε υπάρξει μόνο η Εποχή του Νόμου, πώς
θα μπορούσε η ανθρωπότητα να έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα; Η ιστορία εξελίσσεται συνεχώς.
Δεν είναι ιστορία ο φυσικός νόμος του έργου του Θεού; Δεν αποτελεί αυτό απεικόνιση της
διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό μέσα σε όλο το σύμπαν; Η ιστορία εξελίσσεται
συνεχώς, το ίδιο και το έργο του Θεού, και το θέλημα του Θεού αλλάζει διαρκώς. Δεν θα ήταν
πρακτικό για τον Θεό να διατηρεί ένα έργο ενός και μόνο σταδίου επί έξι χιλιάδες χρόνια,
επειδή όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάντοτε καινούργιος και ποτέ παλιός. Δεν
θα ήταν δυνατόν να συνεχίζει να παρατείνει ένα έργο παρόμοιο με τη σταύρωση και μία, δύο,
τρεις φορές… να Τον καρφώνουν στον σταυρό. Αυτή είναι η αντίληψη ενός παράλογου
ανθρώπου. Ο Θεός δεν συντηρεί το ίδιο έργο, και το έργο Του μεταβάλλεται διαρκώς και είναι
πάντοτε καινούργιο, με τον ίδιο τρόπο που κάθε ημέρα σας μιλάω με νέα λόγια και κάνω νέο
έργο. Αυτό είναι το έργο που κάνω, το βασικότερο νόημα του οποίου βρίσκεται στις λέξεις
«νέο» και «υπέροχο». «Ο Θεός είναι αμετάβλητος και ο Θεός θα είναι πάντοτε Θεός», αυτή η
ρήση είναι όντως αληθινή. Η ουσία του Θεού δεν αλλάζει, ο Θεός παραμένει πάντοτε Θεός και
δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει Σατανάς, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι το έργο Του είναι το
ίδιο σταθερό και αμετάβλητο όπως η ουσία Του. Δηλώνεις ότι ο Θεός είναι έτσι, αλλά τότε
πώς μπορείς να εξηγήσεις ότι ο Θεός είναι πάντοτε νέος και ποτέ παλιός; Το έργο του Θεού
διαδίδεται συνεχώς και μεταβάλλεται διαρκώς, και το θέλημα του Θεού εκδηλώνεται συνεχώς
και γίνεται γνωστό στον άνθρωπο. Καθώς ο άνθρωπος βιώνει το έργο του Θεού, αλλάζει
συνεχώς η διάθεσή του και αλλάζουν συνεχώς οι γνώσεις του. Από πού, τότε, προέρχεται αυτή
η αλλαγή; Δεν προέρχεται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο έργο του Θεού; Αν μπορεί να
αλλάξει η διάθεση του ανθρώπου, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιτρέψει στο έργο και στα
λόγια Μου επίσης να αλλάζουν συνεχώς; Πρέπει να υπόκειμαι στους περιορισμούς που θέτει
ο άνθρωπος; Τώρα δεν καταφεύγεις απλώς σε σοφιστείες;
Κατόπιν της αναστάσεώς Του, ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές Του και είπε: «Εγώ
αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς· σεις δε καθήσατε εν τη πόλει
Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους». Ξέρεις πώς εξηγούνται αυτά τα λόγια; Είσαι
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τώρα προικισμένος με τη δύναμή Του; Έχεις τώρα καταλάβει τι αποκαλείται δύναμη; Ο
Ιησούς διακήρυξε ότι το Πνεύμα της αλήθειας θα προσφερθεί στον άνθρωπο κατά τις έσχατες
ημέρες. Οι έσχατες ημέρες είναι τώρα· κατανοείς πώς εκφέρει λόγια το Πνεύμα της αλήθειας;
Πού εμφανίζεται και πού εργάζεται το Πνεύμα της αλήθειας; Στο βιβλίο προφητειών του
προφήτη Ησαΐα, δεν υπήρχε πουθενά κάποια αναφορά ότι ένα παιδί, ονόματι Ιησούς, θα
γεννιόταν στην εποχή της Καινής Διαθήκης· παρά μόνο ανέφερε ότι ένα αρσενικό βρέφος θα
γεννιόταν με το όνομα Εμμανουήλ. Γιατί δεν αναφέρει συγκεκριμένα το όνομα Ιησούς;
Πουθενά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν εμφανίζεται αυτό το όνομα, οπότε γιατί
εξακολουθείς να πιστεύεις στον Ιησού; Μήπως δεν είναι σίγουρο ότι δεν είδες τον Ιησού με τα
ίδια σου τα μάτια, πριν αρχίσεις να πιστεύεις σε Αυτόν; Ή μήπως άρχισες να πιστεύεις μόλις
έλαβες μια αποκάλυψη; Θα σου έδειχνε πραγματικά ο Θεός τόση χάρη; Και θα σου έδινε μια
πραγματικά τόσο μεγάλη ευλογία; Πού βασίζεται η πίστη σου στον Ιησού; Γιατί, τότε, δεν
πιστεύεις ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί σήμερα; Γιατί λες ότι η έλλειψη μιας αποκάλυψης από
τον Θεό, αποτελεί απόδειξη ότι Αυτός δεν έχει ενσαρκωθεί; Πρέπει ο Θεός να ενημερώσει τον
άνθρωπο πριν ξεκινήσει το έργο Του; Πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση του ανθρώπου; Ο
Ησαΐας είχε μόνο διακηρύξει ότι ένα αρσενικό βρέφος θα γεννιόταν μέσα σε μία φάτνη, αλλά
ποτέ δεν προφήτεψε ότι η Μαρία θα γεννούσε τον Ιησού. Τότε γιατί πιστεύεις στον Ιησού τον
οποίον γέννησε η Μαρία; Ασφαλώς η πεποίθησή σου δεν εμπεριέχει αβεβαιότητα και
σύγχυση! Κάποιοι λένε ότι το όνομα του Θεού δεν αλλάζει, οπότε γιατί το όνομα του Ιεχωβά
έγινε Ιησούς; Οι προφητείες μιλούσαν για τον ερχομό του Μεσσία, οπότε γιατί ήρθε ένας
άνθρωπος με το όνομα Ιησούς; Γιατί άλλαξε το όνομα του Θεού; Αυτό το έργο δεν
επιτελέσθηκε πριν από πολύ καιρό; Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει σήμερα ένα νέο έργο; Το έργο
του χθες μπορεί να αλλάξει και το έργο του Ιησού μπορεί να ακολουθήσει αυτό του Ιεχωβά.
Δεν μπορεί, τότε, ένα άλλο έργο να διαδεχθεί το έργο του Ιησού; Αν το όνομα του Ιεχωβά
μπορεί να αλλάξει σε Ιησούς, τότε δεν μπορεί και το όνομα του Ιησού να αλλάξει; Αυτό δεν
είναι ασύνηθες, και οι άνθρωποι έχουν αυτήν την εντύπωση[α] μόνο εξαιτίας της απλότητας
του νου τους. Ο Θεός θα είναι πάντοτε Θεός. Ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο έργο Του και
στο όνομά Του, η διάθεση και η σοφία Του παραμένουν για πάντα αμετάβλητες. Αν πιστεύεις
ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλείται μόνο Ιησούς, τότε γνωρίζεις ελάχιστα. Τολμάς να
ισχυρίζεσαι ότι το όνομα του Θεού θα είναι πάντοτε Ιησούς και ότι ο Θεός θα αποκαλείται έως
την αιωνιότητα Ιησούς, και ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει; Τολμάς να ισχυρίζεσαι με
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βεβαιότητα ότι είναι το όνομα του Ιησού που ολοκλήρωσε την Εποχή του Νόμου και ότι
ολοκληρώνει και την τελική εποχή; Ποιος μπορεί να πει ότι η χάρη του Ιησού μπορεί να
ολοκληρώσει την εποχή; Αν δεν γνωρίζεις τώρα ξεκάθαρα αυτές τις αλήθειες, όχι μόνο δεν θα
έχεις την ικανότητα να κηρύξεις το ευαγγέλιο, αλλά ακόμα κι εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να
παραμένεις όρθιος. Όταν έρθει η ημέρα που θα έχεις αφήσει πίσω σου όλες τις δυσκολίες των
θρησκευόμενων ανθρώπων και θα έχεις αντικρούσει την πλάνη τους, αυτή θα είναι η
απόδειξη ότι είσαι απολύτως σίγουρος γι’ αυτό το στάδιο του έργου, χωρίς να έχεις την
παραμικρή αμφιβολία. Αν δεν μπορείς να αντικρούσεις την πλάνη τους, τότε θα σε
παγιδέψουν και θα σε δυσφημίσουν. Δεν είναι αυτό επονείδιστο;
Οι Ιουδαίοι εκείνον τον καιρό διάβαζαν όλοι την Παλαιά Διαθήκη και γνώριζαν την
προφητεία του Ησαΐα, ότι ένα αρσενικό βρέφος θα γεννιόταν μέσα σε μια φάτνη. Τότε γιατί,
εφόσον το γνώριζαν αυτό, παρόλα αυτά καταδίωξαν τον Ιησού; Αυτό δεν οφείλεται στην
επαναστατική τους φύση και στην άγνοιά τους για το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εκείνον τον
καιρό, οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι το έργο του Ιησού δεν έμοιαζε με αυτό που γνώριζαν από τις
προφητείες για το αρσενικό βρέφος. Ο άνθρωπος του σήμερα απορρίπτει τον Θεό επειδή το
έργο του ενσαρκωμένου Θεού δεν συμβαδίζει με τη Βίβλο. Δεν είναι η ίδια και απαράλλαχτη
ουσία της επαναστατικότητάς τους απέναντι στον Θεό; Μπορείς να είσαι από αυτούς που
αποδέχονται αναντίρρητα το έργο του Αγίου Πνεύματος στο σύνολό του; Αν είναι το έργο του
Αγίου Πνεύματος, τότε είναι το σωστό ρεύμα. Πρέπει να το αποδεχθείς χωρίς την παραμικρή
αμφιβολία και όχι να επιλέγεις και να ξεδιαλέγεις τι θα αποδεχθείς. Αν ο Θεός σού δώσει
περισσότερες γνώσεις και είσαι πιο επιφυλακτικός απέναντί Του, τότε δεν περιττό αυτό; Δεν
χρειάζεται να ψάχνεις για περαιτέρω αποδείξεις από τη Βίβλο· εάν πρόκειται για το έργο του
Αγίου Πνεύματος, τότε πρέπει να το αποδεχτείς, διότι πιστεύεις στον Θεό για να ακολουθείς
τον Θεό, και δεν θα πρέπει να Τον ερευνάς. Δεν θα πρέπει να αναζητάς περαιτέρω αποδείξεις
για Εμένα, προκειμένου να δεις ότι Εγώ είμαι ο Θεός σου. Αντιθέτως, θα πρέπει να διακρίνεις
εάν έχεις όφελος από Εμένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακόμα κι αν έχεις βρει τις πιο
αδιάσειστες αποδείξεις στη Βίβλο, αυτές δεν μπορούν να σε θέσουν πλήρως ενώπιόν Μου.
Είσαι κάποιος που ζει εντός των ορίων που θέτει η Βίβλος, όχι ενώπιόν Μου. Η Βίβλος δεν
μπορεί να σε βοηθήσει να Με γνωρίσεις, ούτε μπορεί να κάνει πιο βαθιά την αγάπη σου για
Εμένα. Παρόλο που η Βίβλος προφήτεψε τη γέννηση ενός αρσενικού βρέφους, κανένας δεν
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θα μπορούσε να αντιληφθεί σε ποιον θα πραγματοποιούταν η προφητεία, καθώς ο άνθρωπος
δεν γνωρίζει το έργο του Θεού, κι αυτό έκανε τους Φαρισαίους να σταθούν αντιμέτωποι στον
Ιησού. Ορισμένοι γνωρίζουν ότι το έργο Μου είναι προς το συμφέρον του ανθρώπου, ωστόσο
εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Ιησούς κι Εγώ είμαστε δύο εντελώς ξεχωριστά, αμοιβαίως
ασύμβατα όντα. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς απηύθυνε στους μαθητές Του μόνο μια σειρά
από κηρύγματα κατά την Εποχή της Χάριτος, όπως πώς να ασκούνται, πώς να
συναθροίζονται, πώς να ζητάνε κατά την προσευχή, πώς να φέρονται ο ένας στον άλλον και
ούτω καθεξής. Το έργο που έφερε εις πέρας ανήκε στην Εποχή της Χάριτος και ανέπτυξε
μόνο το πώς οι μαθητές και οι ακόλουθοί Του οφείλουν να ασκούνται. Επιτέλεσε μόνο το έργο
της Εποχής της Χάριτος και όχι των εσχάτων ημερών. Όταν ο Ιεχωβά θέσπισε τους νόμους
της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την Εποχή του Νόμου, γιατί δεν έκανε τότε το έργο της Εποχής
της Χάριτος; Γιατί δεν έκανε εκ των προτέρων σαφές το έργο της Εποχής της Χάριτος; Αυτό
δεν θα ωφελούσε την αποδοχή του ανθρώπου; Το μόνο που προφήτεψε ήταν ότι ένα αρσενικό
βρέφος θα γεννηθεί και θα ανέλθει στην εξουσία, αλλά Αυτός δεν πραγματοποίησε εκ των
προτέρων το έργο της Εποχής της Χάριτος. Το έργο του Θεού σε κάθε εποχή έχει ξεκάθαρες
διαχωριστικές γραμμές. Πραγματοποιεί μόνο το έργο της τρέχουσας εποχής και ποτέ το
επόμενο στάδιο του έργου Του εκ των προτέρων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί το
αντιπροσωπευτικό Του έργο για κάθε εποχή να έρθει στο προσκήνιο. Ο Ιησούς μίλησε μόνο
για τα σημάδια των εσχάτων ημερών, για το πώς να είσαι υπομονετικός και πώς να σωθείς,
πώς να μετανοείς και να εξομολογείσαι, καθώς και για το πώς να κουβαλάς τον σταυρό και να
υπομένεις τα βάσανα. Δεν μίλησε ποτέ για το πώς θα πρέπει να εισέλθει ή για το πώς να
προσπαθήσει να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος των εσχάτων ημερών. Βάσει
αυτού, δεν θα αποτελούσε πλάνη να αναζητεί κανείς μέσα στη Βίβλο το έργο του Θεού τις
έσχατες ημέρες; Τι μπορείς να διακρίνεις, κρατώντας απλώς τη Βίβλο στα χέρια σου; Είτε
πρόκειται για ερμηνευτή της Βίβλου είτε για κήρυκα, ποιος μπορεί να γνωρίζει εκ των
προτέρων το σημερινό έργο;
«Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Εσείς, τώρα, έχετε
ακούσει τα λόγια του Αγίου Πνεύματος; Τα λόγια του Θεού έχουν φτάσει στ’ αυτιά σας. Τα
ακούτε; Ο Θεός επιτελεί το έργο του λόγου τις έσχατες ημέρες και αυτά τα λόγια είναι του
Αγίου Πνεύματος, επειδή ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα και μπορεί επίσης να ενσαρκωθεί.
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Συνεπώς, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, όπως ειπώθηκαν στο παρελθόν, είναι τα λόγια του
ενσαρκωμένου Θεού σήμερα. Υπάρχουν πολλοί παράλογοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα
λόγια του Αγίου Πνεύματος οφείλουν να φτάσουν από τους ουρανούς στ’ αυτιά του
ανθρώπου. Όποιος σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο δεν γνωρίζει το έργο του Θεού. Στην
πραγματικότητα, οι ομιλίες που έχει εκφέρει το Άγιο Πνεύμα είναι αυτές του ενσαρκωμένου
Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μιλήσει απευθείας στον άνθρωπο, όπως ούτε ο Ιεχωβά
δεν μιλούσε απευθείας στους ανθρώπους, ακόμα και κατά την Εποχή του Νόμου. Δεν θα ήταν
πολύ λιγότερο πιθανό να το έκανε στη σημερινή εποχή; Για να εκφέρει ο Θεός ομιλίες,
προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο Του, πρέπει να ενσαρκωθεί, διαφορετικά το έργο Του
δεν θα μπορεί να επιτύχει τον στόχο Του. Εκείνοι που αρνούνται την ενσάρκωση του Θεού
είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Πνεύμα ή τις αρχές βάσει των οποίων εργάζεται ο Θεός.
Εκείνοι που πιστεύουν ότι είμαστε τώρα στην εποχή του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν
αποδέχονται το νέο Του έργο, είναι εκείνοι που ζούνε με ακαθόριστη πίστη. Τέτοιου είδους
άνθρωποι δεν θα λάβουν ποτέ το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που επιθυμούν μόνο το
Άγιο Πνεύμα να μιλάει απευθείας και να επιτελεί το έργο Του, αλλά δεν αποδέχονται τα λόγια
ή το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εισέλθουν στη νέα εποχή ή να
λάβουν την πλήρη σωτηρία από τον Θεό!
Υποσημειώσεις:
α. Το πρωτότυπο κείμενο γράφει «το οποίο είναι».

Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να
Τον ικανοποιήσουν
Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού περιλαμβάνει δύο μέρη. Την πρώτη φορά που
ενσαρκώθηκε, οι άνθρωποι δεν πίστεψαν σε Αυτόν, ούτε Τον γνώρισαν, και κάρφωσαν τον
Ιησού στον σταυρό. Έπειτα, τη δεύτερη φορά που ενσαρκώθηκε, οι άνθρωποι και πάλι δεν
πίστεψαν σ’ Αυτόν, πόσο μάλλον δε, Τον γνώρισαν, και για άλλη μια φορά κάρφωσαν τον
Ιησού στον σταυρό. Δεν είναι ο άνθρωπος εχθρός του Θεού; Αν ο άνθρωπος δεν Τον γνωρίζει,
πώς θα μπορούσε να είναι ο οικείος του Θεού; Πώς θα μπορούσε να έχει τα προσόντα να γίνει
1781

μάρτυρας για τον Θεό; Οι ισχυρισμοί του ανθρώπου ότι αγαπά τον Θεό, υπηρετεί τον Θεό και
δοξάζει τον Θεό, δεν είναι όλοι τους απατηλά ψέματα; Εάν αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτά τα
μη ρεαλιστικά, μη πρακτικά πράγματα, δεν κοπιάζεις επί ματαίω; Πώς θα μπορούσες να είσαι
ο οικείος του Θεού όταν δεν γνωρίζεις καν ποιος είναι ο Θεός; Δεν είναι αόριστη και
αφηρημένη μια τέτοια επιδίωξη; Δεν είναι απατηλή; Πώς μπορεί να γίνει κάποιος οικείος του
Θεού; Ποια είναι η πρακτική σημασία του να είναι κανείς οικείος του Θεού; Μπορείς να είσαι
οικείος του Πνεύματος του Θεού; Μπορείς να δεις πόσο μεγάλο και δοξασμένο είναι το
Πνεύμα; Το να είναι κανείς ο οικείος ενός αόρατου, άυλου Θεού, δεν είναι αόριστο και
αφηρημένο; Ποια είναι η πρακτική σημασία μιας τέτοιας επιδίωξης; Δεν είναι εξ ολοκλήρου
ένα απατηλό ψέμα; Αυτό που επιδιώκεις είναι να γίνεις ο οικείος του Θεού, αλλά στην
πραγματικότητα είσαι το υποχείριο του Σατανά, διότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και επιδιώκεις
τον ανύπαρκτο «Θεό των πάντων», ο οποίος είναι αόρατος, άυλος και προϊόν των δικών σου
αντιλήψεων. Για να το θέσουμε αόριστα, ένας τέτοιος «Θεός» είναι ο Σατανάς και, για να το
θέσουμε πρακτικά, είσαι εσύ ο ίδιος. Επιζητάς να είσαι ο οικείος του εαυτού σου, αλλά
εξακολουθείς να ισχυρίζεσαι ότι επιδιώκεις να γίνεις ο οικείος του Θεού —δεν συνιστά αυτό
βλασφημία; Τι αξία έχει μια τέτοια επιδίωξη; Αν δεν ενσαρκωθεί το Πνεύμα του Θεού, τότε η
ουσία του Θεού είναι απλώς ένα αόρατο, άυλο Πνεύμα της ζωής, ακαθόριστο και άμορφο, μη
υλικού είδους, απρόσιτο και ακατανόητο στον άνθρωπο. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να
είναι ο οικείος ενός ασώματου, θαυμαστού, ασύλληπτου Πνεύματος όπως αυτό; Δεν είναι
αστείο; Ένας τέτοιος παράλογος συλλογισμός είναι άκυρος και μη πρακτικός. Ο
δημιουργημένος άνθρωπος είναι εμφύτως διαφορετικού είδους από το Πνεύμα του Θεού, άρα
πώς θα μπορούσαν οι δυο τους να είναι οικείοι; Εάν το Πνεύμα του Θεού δεν αποκτούσε
σάρκα, αν ο Θεός δεν ενσαρκωνόταν και δεν ταπεινωνόταν με το να γίνει δημιουργημένο ον,
τότε ο δημιουργημένος άνθρωπος θα ήταν συνάμα ακατάλληλος και ανήμπορος να είναι ο
οικείος Του και, εκτός από εκείνους τους θεοσεβείς πιστούς που ενδέχεται να έχουν την
ευκαιρία να γίνουν οι οικείοι του Θεού αφότου οι ψυχές τους εισέλθουν στον ουρανό, οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ήταν σε θέση να γίνουν οι οικείοι του Πνεύματος του Θεού.
Και αν οι άνθρωποι επιθυμούν να γίνουν οι οικείοι του Θεού στον ουρανό υπό την
καθοδήγηση του ενσαρκωμένου Θεού, τότε δεν είναι τρομερά ανόητα μη ανθρώπινα όντα; Οι
άνθρωποι επιδιώκουν απλώς την «πίστη» σε έναν αόρατο Θεό και δεν δίνουν την παραμικρή
προσοχή στον ορατό Θεό, διότι η επιδίωξη ενός αόρατου Θεού είναι πανεύκολη. Οι άνθρωποι
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μπορούν να το πράξουν όπως θέλουν, αλλά η επιδίωξη του ορατού Θεού δεν είναι τόσο
εύκολη. Ο άνθρωπος που αναζητά έναν αόριστο Θεό είναι απολύτως ανήμπορος να κερδίσει
τον Θεό, διότι καθετί το αόριστο και αφηρημένο είναι προϊόν της ανθρώπινης φαντασίας και
ο άνθρωπος είναι ανίκανος να το κερδίσει. Εάν ο Θεός που ερχόταν ανάμεσά σας ήταν ένας
υψηλόφρων και δοξασμένος Θεός που ήταν απρόσιτος σε εσάς, τότε πώς θα μπορούσατε να
συλλάβετε το θέλημά Του; Και πώς θα μπορούσατε να Τον γνωρίσετε και να Τον
κατανοήσετε; Αν έκανε μόνο το έργο Του και δεν είχε κανονική επαφή με τον άνθρωπο, ούτε
διέθετε κανονική ανθρώπινη φύση και ήταν τελείως απρόσιτος για τους απλούς θνητούς,
τότε, ακόμη κι αν έκανε πολύ έργο για εσάς, αλλά δεν είχατε καμία επαφή μαζί Του και δεν
ήσασταν σε θέση να Τον δείτε, πώς θα μπορούσατε να Τον γνωρίσετε; Χωρίς αυτήν τη σάρκα
που κατέχει την κανονική ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος δεν θα είχε τρόπο να γνωρίσει τον
Θεό. Μόνο λόγω της ενσάρκωσης του Θεού έχει ο άνθρωπος τα προσόντα να είναι ο οικείος
του ενσαρκωμένου Θεού. Οι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι άνθρωποι οι οικείοι του Θεού
είναι επειδή έρχονται σε επαφή μαζί Του και επειδή ζουν μαζί Του και Του κρατούν
συντροφιά, κι έτσι καταφέρνουν σταδιακά να Τον γνωρίσουν. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν
μάταιη η επιδίωξη του ανθρώπου; Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο λόγω του έργου του Θεού
που καταφέρνει ο άνθρωπος να γίνει ο οικείος του Θεού, αλλά και λόγω της πραγματικότητας
και της κανονικότητας του ενσαρκωμένου Θεού. Μόνο επειδή ενσαρκώνεται ο Θεός έχουν οι
άνθρωποι την ευκαιρία να εκτελούν το καθήκον τους και την ευκαιρία να λατρεύουν τον
αληθινό Θεό. Αυτή δεν είναι η πιο πραγματική και πρακτική αλήθεια; Τώρα, εξακολουθείς να
θέλεις να είσαι ο οικείος του Θεού στον ουρανό; Μόνο όταν ταπεινώνει ο Θεός τον εαυτό Του
μέχρις ενός σημείου, που σημαίνει ότι μόνο όταν ενσαρκώνεται ο Θεός, μπορεί ο άνθρωπος
να είναι ο οικείος και έμπιστός Του. Ο Θεός είναι Πνεύμα: Πώς έχουν οι άνθρωποι τα
προσόντα να είναι οι οικείοι αυτού του Πνεύματος, το οποίο είναι τόσο δοξασμένο και
ασύλληπτο; Μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού κατέρχεται στη σάρκα και γίνεται ένα πλάσμα
που έχει την ίδια εξωτερική εμφάνιση με τον άνθρωπο, μπορούν οι άνθρωποι να
κατανοήσουν το θέλημά Του και να κερδηθούν πραγματικά από Αυτόν. Μιλά κι εργάζεται στη
σάρκα, μοιράζεται τις χαρές, τις λύπες και τα δεινά της ανθρωπότητας, ζει στον ίδιο κόσμο με
τον άνθρωπο, προστατεύει την ανθρωπότητα και την καθοδηγεί, και μέσω αυτών καθαίρει
τους ανθρώπους και τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν τη σωτηρία και την ευλογία Του.
Έχοντας αποκτήσει αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι κατανοούν πραγματικά το θέλημα του
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Θεού, και τότε μόνο μπορούν να είναι οι οικείοι του Θεού. Μόνο αυτό είναι πρακτικό. Εάν ο
Θεός ήταν αόρατος και άυλος για τους ανθρώπους, πώς θα μπορούσαν να είναι τότε οι οικείοι
Του; Δεν πρόκειται για κενό δόγμα;
Πιστεύοντας στον Θεό μέχρι σήμερα, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να επιδιώκουν
αυτό που είναι αόριστο και αφηρημένο. Δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας του έργου
του Θεού σήμερα και εξακολουθούν να ζουν μεταξύ των γραμμάτων και των δογμάτων.
Επιπλέον, οι περισσότεροι δεν έχουν εισέλθει ακόμα στην πραγματικότητα νέων φράσεων,
όπως η «νέα γενιά εκείνων που αγαπούν τον Θεό», ο «οικείος του Θεού», το «υπόδειγμα και
πρότυπο της αγάπης προς τον Θεό» και το «ύφος του Πέτρου». Αντίθετα, η επιδίωξή τους
παραμένει ασαφής και αφηρημένη, εκείνοι εξακολουθούν να ψάχνονται μες στο δόγμα και
δεν κατανοούν καθόλου την πραγματικότητα αυτών των λόγων. Όταν ενσαρκώνεται το
Πνεύμα του Θεού, μπορείς να δεις και να αγγίξεις το έργο Του στη σάρκα. Ωστόσο, εάν
εξακολουθείς να είσαι ανίκανος να γίνεις ο οικείος Του, εάν εξακολουθείς να μην είσαι σε
θέση να γίνεις ο έμπιστός Του, τότε πώς θα μπορούσες να είσαι ο έμπιστος του Πνεύματος
του Θεού; Αν δεν γνωρίζεις τον σημερινό Θεό, πώς μπορείς να ανήκεις στη νέα γενιά εκείνων
που αγαπούν τον Θεό; Αυτές οι φράσεις δεν αποτελούν κενά γράμματα και δόγματα; Είσαι σε
θέση να δεις το Πνεύμα και να συλλάβεις το θέλημά Του; Δεν είναι κενές αυτές οι φράσεις;
Δεν αρκεί να εκφέρεις απλώς αυτές τις φράσεις και αυτούς τους όρους, ούτε μπορείς να
επιτύχεις να ικανοποιήσεις τον Θεό μόνο μέσω της αποφασιστικότητας. Είσαι ικανοποιημένος
απλώς και μόνο με το να εκφέρεις αυτά τα λόγια, και το κάνεις για να ικανοποιήσεις τις δικές
σου επιθυμίες, να ικανοποιήσεις τα δικά σου μη ρεαλιστικά ιδανικά και να ικανοποιήσεις τις
δικές σου αντιλήψεις και το δικό σου σκεπτικό. Αν δεν γνωρίζεις τον Θεό του σήμερα, τότε,
ό,τι κι αν κάνεις, δεν θα μπορείς να ικανοποιήσεις την επιθυμία της καρδιάς του Θεού. Τι
σημαίνει να είναι κανείς έμπιστος του Θεού; Δεν το καταλαβαίνεις ακόμα; Δεδομένου ότι ο
έμπιστος του Θεού είναι ο άνθρωπος, ο Θεός είναι κι Αυτός άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ο Θεός
έχει ενσαρκωθεί κι έχει γίνει άνθρωπος. Μόνο όσοι ανήκουν στο ίδιο είδος μπορούν να
αποκαλούν ο ένας τον άλλο έμπιστο· μόνο τότε μπορούν να θεωρούνται οικείοι. Αν ο Θεός
ήταν Πνεύμα, πώς θα μπορούσε ο δημιουργημένος άνθρωπος να γίνει ο οικείος Του;
Η πίστη σου στον Θεό, η επιδίωξη της αλήθειας και ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο
συμπεριφέρεσαι θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα: Ό,τι κάνεις θα πρέπει να
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είναι πρακτικό και δεν θα πρέπει να επιδιώκεις απατηλά και φανταστικά πράγματα. Δεν έχει
αξία να συμπεριφέρεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο και, επιπλέον, μια τέτοια ζωή δεν έχει νόημα.
Επειδή η επιδίωξη και η ζωή σου δεν αφιερώνονται σε τίποτα άλλο πέρα από το ψεύδος και
τον δόλο, και επειδή δεν επιδιώκεις πράγματα που έχουν αξία και σημασία, τα μόνα που
κερδίζεις είναι παράλογος συλλογισμός και παράλογα δόγματα που δεν είναι της αλήθειας.
Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με τη σημασία και την αξία της ύπαρξής σου, και
μπορούν να σε οδηγήσουν μόνο σε ένα κενό βασίλειο. Με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη η ζωή
σου δεν θα έχει αξία ή νόημα —κι αν δεν επιδιώκεις μια ζωή με νόημα, τότε ακόμη κι αν
ζούσες εκατό χρόνια, θα ήταν όλα μάταια. Πώς θα μπορούσε να ονομάζεται αυτό ανθρώπινη
ζωή; Δεν πρόκειται, στην πραγματικότητα, για τη ζωή ενός ζώου; Ομοίως, εάν προσπαθείτε
να ακολουθήσετε το μονοπάτι της πίστης στον Θεό, αλλά δεν κάνετε καμία προσπάθεια να
επιδιώξετε τον ορατό Θεό και, αντ’ αυτού, λατρεύετε έναν αόρατο και άυλο Θεό, τότε αυτή η
επιδίωξη δεν είναι ακόμη πιο μάταιη; Στο τέλος, η επιδίωξή σου θα μετατραπεί σε έναν σωρό
ερειπίων. Σε τι σε ωφελεί μια τέτοια επιδίωξη; Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον άνθρωπο
είναι ότι αγαπά μόνο πράγματα που δεν μπορεί να δει και να αγγίξει, πράγματα που είναι
εξαιρετικά μυστηριώδη και θαυμαστά, και που είναι αδιανόητα στον άνθρωπο και απρόσιτα
στους απλούς θνητούς. Όσο πιο ουτοπικά είναι αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότερο τα
αναλύουν οι άνθρωποι, και τα επιδιώκουν, μάλιστα, αγνοώντας οτιδήποτε άλλο και
επιχειρούν να τα αποκτήσουν. Όσο πιο ουτοπικά είναι, τόσο πιο προσεκτικά τα εξετάζουν και
τα αναλύουν οι άνθρωποι, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να σχηματίζουν τις δικές τους
εξαντλητικές ιδέες γι’ αυτά. Αντίθετα, όσο πιο ρεαλιστικά είναι τα πράγματα, τόσο πιο εύκολα
τα απορρίπτουν οι άνθρωποι· απλώς τα κοιτάζουν υποτιμητικά και, μάλιστα, τα περιφρονούν.
Αυτή ακριβώς δεν είναι η στάση σας προς το ρεαλιστικό έργο που επιτελώ σήμερα; Όσο πιο
ρεαλιστικά είναι αυτά τα πράγματα, τόσο πιο προκατειλημμένοι είστε εναντίον τους. Δεν
αφιερώνετε χρόνο στην εξέτασή τους, κι απλώς τα αγνοείτε. Κοιτάζετε υποτιμητικά αυτές τις
ρεαλιστικές, χαμηλών προδιαγραφών απαιτήσεις, τρέφετε, μάλιστα, πολυάριθμες αντιλήψεις
γι’ αυτόν τον Θεό που είναι ιδιαίτερα πραγματικός, και είστε απλώς ανίκανοι να δεχτείτε την
πραγματικότητα και την κανονικότητά Του. Με αυτόν τον τρόπο, δεν εμμένετε σε μια ασαφή
πίστη; Έχετε ακλόνητη πίστη στον αόριστο Θεό του παρελθόντος και κανένα ενδιαφέρον για
τον πραγματικό Θεό του σήμερα. Αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός του χθες και ο
Θεός του σήμερα είναι από δύο διαφορετικές εποχές; Δεν οφείλεται, επίσης, στο γεγονός ότι ο
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Θεός του χθες είναι ο δοξασμένος Θεός των ουρανών, ενώ ο Θεός του σήμερα είναι ένα
μικροσκοπικό ανθρώπινο ον στη γη; Επιπλέον, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός που
λατρεύεται από τον άνθρωπο είναι αυτός που προκύπτει από τις αντιλήψεις του, ενώ ο Θεός
του σήμερα είναι μια πραγματική σάρκα που δημιουργήθηκε στη γη; Στο κάτω κάτω, δεν
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός του σήμερα είναι πολύ πραγματικός, σε σημείο που ο
άνθρωπος δεν Τον επιδιώκει; Διότι αυτά που ζητάει από τους ανθρώπους ο σημερινός Θεός
είναι ακριβώς αυτά που οι άνθρωποι είναι πιο απρόθυμοι να κάνουν και που τους κάνουν να
αισθάνονται ντροπή. Αυτό δεν δυσκολεύει τα πράγματα για τους ανθρώπους; Δεν
αποκαλύπτει τις ουλές τους; Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί από εκείνους που δεν επιδιώκουν
την πραγματικότητα γίνονται εχθροί του ενσαρκωμένου Θεού, γίνονται αντίχριστοι. Δεν είναι
προφανές γεγονός; Στο παρελθόν, όταν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί ακόμη, μπορεί να ήσουν
μια θρησκευτική προσωπικότητα ή ένας αφοσιωμένος πιστός. Αφότου ενσαρκώθηκε ο Θεός,
πολλοί τέτοιοι αφοσιωμένοι πιστοί έγιναν, άθελά τους, οι αντίχριστοι. Ξέρεις τι συμβαίνει
εδώ; Κατά την πίστη σου στον Θεό, δεν επικεντρώνεσαι στην πραγματικότητα ούτε
επιδιώκεις την αλήθεια, αλλά, αντιθέτως, σου γίνονται εμμονή τα ψεύδη —αυτή δεν είναι η
πιο ξεκάθαρη πηγή της εχθρότητάς σου προς τον ενσαρκωμένο Θεό; Ο ενσαρκωμένος Θεός
ονομάζεται Χριστός, άρα όλοι εκείνοι που δεν πιστεύουν στον ενσαρκωμένο Θεό δεν είναι
αντίχριστοι; Συνεπώς, είναι πραγματικά ο ενσαρκωμένος Θεός αυτός στον οποίο πιστεύεις
και τον οποίο αγαπάς; Είναι πράγματι αυτός ο Θεός ο οποίος ζει και αναπνέει, και ο οποίος
είναι ιδιαίτερα αληθινός και εξαιρετικά κανονικός; Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος της
επιδίωξής σου; Είναι στον ουρανό ή στη γη; Είναι μια αντίληψη ή είναι η αλήθεια; Είναι ο
Θεός ή κάποιο υπερφυσικό ον; Στην πραγματικότητα, η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός
αφορισμός της ζωής και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Ονομάζεται
«αφορισμός της ζωής» επειδή είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο και το έργο που
γίνεται προσωπικά από τον Θεό. Δεν είναι ένας αφορισμός που προέκυψε από κάτι, ούτε μια
διάσημη ρήση από κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Αντίθετα, είναι η ομιλία που απηύθυνε
στην ανθρωπότητα ο Κύριος των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων· δεν
πρόκειται για κάποια λόγια που συνόψισε ο άνθρωπος, αλλά για την έμφυτη ζωή του Θεού. Κι
έτσι ονομάζεται «ο υψηλότερος από όλους τους αφορισμούς της ζωής». Η επιδίωξη των
ανθρώπων να κάνουν πράξη την αλήθεια αποτελεί την εκτέλεση του καθήκοντός τους —
πρόκειται, δηλαδή, για την επιδίωξη της ικανοποίησης της απαίτησης του Θεού. Η ουσία
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αυτής της απαίτησης είναι η πιο πραγματική από όλες τις αλήθειες, και όχι ένα κενό δόγμα
που δεν μπορεί να επιτύχει κανένας άνθρωπος. Εάν η επιδίωξή σου δεν είναι τίποτε άλλο
πέρα από δόγμα και δεν περιέχει πραγματικότητα, τότε δεν επαναστατείς ενάντια στην
αλήθεια; Δεν είσαι κάποιος που επιτίθεται στην αλήθεια; Πώς θα μπορούσε ένας τέτοιος
άνθρωπος να επιδιώκει να αγαπά τον Θεό; Οι άνθρωποι που δεν κατέχουν την
πραγματικότητα είναι αυτοί που προδίδουν την αλήθεια και είναι όλοι έμφυτα
επαναστατικοί!
Ανεξάρτητα από το πώς επιδιώκεις, πρέπει, πάνω απ’ όλα, να καταλαβαίνεις το έργο που
κάνει ο Θεός σήμερα και πρέπει να γνωρίζεις τη σημασία αυτού του έργου. Πρέπει να
καταλαβαίνεις και να γνωρίζεις ποιο έργο φέρνει ο Θεός όταν έρχεται τις έσχατες ημέρες,
ποια διάθεση φέρνει, καθώς και τι θα ολοκληρωθεί μέσα στον άνθρωπο. Αν δεν γνωρίζεις
ούτε καταλαβαίνεις το έργο που έχει έρθει να κάνει στη σάρκα, τότε πώς μπορείς να
συλλάβεις το θέλημά Του και πώς μπορείς να γίνεις ο οικείος Του; Στην πραγματικότητα, το
να είσαι ο οικείος του Θεού δεν είναι περίπλοκο, αλλά ούτε είναι απλό. Εάν οι άνθρωποι
μπορούν να το κατανοήσουν απόλυτα και να το κάνουν πράξη, τότε γίνεται απλό· εάν οι
άνθρωποι δεν μπορούν να το κατανοήσουν απόλυτα, τότε γίνεται πολύ πιο δύσκολο και,
επιπλέον, εκείνοι διατρέχουν τον κίνδυνο η επιδίωξή τους να τους οδηγήσει στην ασάφεια.
Εάν, ενόσω επιδιώκουν τον Θεό, οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια θέση στην οποία να
εμμείνουν και δεν ξέρουν σε ποια αλήθεια θα πρέπει να μείνουν πιστοί, τότε αυτό σημαίνει
ότι δεν έχουν καμία βάση, κι έτσι καθίσταται δύσκολο να παραμείνουν σταθεροί. Σήμερα,
υπάρχουν τόσο πολλοί που δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια, που δεν μπορούν να διακρίνουν
μεταξύ καλού και κακού ή να αναγνωρίσουν τι πρέπει να αγαπούν και τι να μισούν. Αυτοί οι
άνθρωποι δύσκολα μπορούν να παραμείνουν σταθεροί. Το βασικό όσον αφορά την πίστη
στον Θεό είναι να μπορείς να κάνεις πράξη την αλήθεια, να ενδιαφέρεσαι για το θέλημα του
Θεού, να γνωρίζεις το έργο που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο όταν ενσαρκώνεται, καθώς και
τις αρχές βάσει των οποίων μιλά. Μην ακολουθείς τις μάζες. Πρέπει να έχεις αρχές σε αυτά
στα οποία θα πρέπει να εισέλθεις, και πρέπει να τις τηρείς. Η προσήλωση στα πράγματα μέσα
σου που έχουν προκύψει από τη διαφώτιση του Θεού είναι κάτι που θα σε βοηθήσει. Εάν δεν
το κάνεις αυτό, σήμερα θα παρεκκλίνεις προς μια κατεύθυνση, αύριο θα παρεκκλίνεις προς
μια άλλη, και δεν θα κερδίσεις ποτέ κάτι πραγματικό. Το να είσαι έτσι δεν ωφελεί καθόλου τη
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ζωή σου. Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια ακολουθούν πάντα τους άλλους: Εάν οι
άνθρωποι λένε ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε λες κι εσύ ότι είναι το έργο
του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι λένε ότι είναι το έργο ενός κακού πνεύματος, τότε
αρχίζεις κι εσύ να αμφιβάλλεις ή λες κι εσύ ότι είναι το έργο ενός κακού πνεύματος. Πάντα
παπαγαλίζεις τα λόγια των άλλων και είσαι ανίκανος να διακρίνεις οτιδήποτε μόνος σου, ούτε
είσαι σε θέση να σκεφτείς μόνος σου. Έτσι είναι κάποιος που δεν έχει άποψη, που δεν έχει
ικανότητα να διακρίνει —ένα τέτοιο άτομο είναι ένας άχρηστος άθλιος! Πάντα
επαναλαμβάνεις τα λόγια των άλλων: Σήμερα λέγεται ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου
Πνεύματος, αλλά υπάρχει πιθανότητα μια μέρα να πει κάποιος ότι δεν είναι το έργο του Αγίου
Πνεύματος και ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τις πράξεις του
ανθρώπου —ωστόσο, δεν μπορείς να το διακρίνεις ο ίδιος, και όταν βλέπεις να λέγεται από
άλλους, λες κι εσύ το ίδιο. Είναι πράγματι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά εσύ λες ότι
είναι το έργο του ανθρώπου. Δεν έχεις γίνει ένας από αυτούς που βλασφημούν το έργο του
Αγίου Πνεύματος; Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις εναντιωθεί στον Θεό επειδή δεν έχεις
ικανότητα διάκρισης; Ίσως μια μέρα να εμφανιστεί κάποιος ανόητος που θα πει ότι «αυτό
είναι το έργο ενός κακού πνεύματος» και όταν ακούσεις αυτά τα λόγια, να νιώσεις χαμένος
και για άλλη μια φορά να βρεθείς δέσμιος των λόγων των άλλων. Κάθε φορά που κάποιος
προκαλεί αναστάτωση, δεν είσαι ικανός να εμμείνεις στη θέση σου, κι αυτό συμβαίνει επειδή
δεν κατέχεις την αλήθεια. Η πίστη στον Θεό και η επιζήτηση της γνώσης για τον Θεό δεν είναι
απλά ζητήματα. Δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω συναθροίσεων και μόνο ακούγοντας
κηρύγματα, κι εσύ δεν μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση μόνο με το πάθος. Πρέπει να
βιώνεις πράγματα, να γνωρίζεις, να βασίζεις τις ενέργειές σου σε αρχές και να κερδίσεις το
έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν θα έχεις υποβληθεί σε εμπειρίες, θα είσαι σε θέση να
διακρίνεις πολλά πράγματα —θα είσαι σε θέση να διακρίνεις ανάμεσα στο καλό και το κακό,
ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη μοχθηρία, ανάμεσα σε αυτό που είναι από σάρκα και αίμα και
αυτό που είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να τα ξεχωρίζεις όλα αυτά τα
πράγματα, και ενεργώντας έτσι, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, δεν θα χαθείς ποτέ. Μόνο
αυτό είναι το πραγματικό σου ανάστημα.
Η γνώση του έργου του Θεού δεν είναι απλή υπόθεση. Θα πρέπει να έχεις πρότυπα και
έναν στόχο στην επιδίωξή σου, θα πρέπει να ξέρεις πώς να αναζητήσεις την αληθινή οδό, πώς
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να μετρήσεις αν πρόκειται για την αληθινή οδό ή όχι και αν πρόκειται για το έργο του Θεού ή
όχι. Ποια είναι η πιο βασική αρχή στην αναζήτηση της αληθινής οδού; Πρέπει να εξετάσεις αν
αυτή η οδός έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος ή όχι, αν τα λόγια αυτά είναι η έκφραση της
αλήθειας ή όχι, ποιος μαρτυρείται, καθώς και τι μπορεί να σου φέρει αυτή. Η διάκριση μεταξύ
της αληθινής οδού και της ψεύτικης οδού απαιτεί διάφορες πτυχές της βασικής γνώσης, η πιο
θεμελιώδης από τις οποίες είναι να διαπιστώσεις αν υπάρχει σ’ αυτήν το έργο του Αγίου
Πνεύματος ή όχι. Διότι η ουσία της πίστης των ανθρώπων στον Θεό είναι η πίστη στο Πνεύμα
του Θεού, και ακόμη και η πίστη τους στον ενσαρκωμένο Θεό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή
η σάρκα είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι μια τέτοια
πίστη εξακολουθεί να είναι πίστη στο Πνεύμα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Πνεύματος και
της σάρκας, αλλά επειδή αυτή η σάρκα προέρχεται από το Πνεύμα και αποτελεί τον Λόγο που
ενσαρκώνεται, ο άνθρωπος εξακολουθεί να πιστεύει στην έμφυτη ουσία του Θεού. Έτσι,
ενόσω διακρίνεις εάν πρόκειται για την αληθινή οδό ή όχι, πρέπει, πάνω απ’ όλα, να εξετάζεις
αν εμπεριέχει ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος, και μετά πρέπει να εξετάζεις αν υπάρχει ή
όχι αλήθεια σε αυτήν την οδό. Η αλήθεια είναι η διάθεση της ζωής της κανονικής ανθρώπινης
φύσης· με άλλα λόγια, είναι αυτό που απαίτησε ο Θεός από τον άνθρωπο όταν τον
δημιούργησε στην αρχή, δηλαδή η κανονική ανθρώπινη φύση στην ολότητά της (που
περιλαμβάνει την ανθρώπινη λογική, τη διορατικότητα, τη σοφία και τη βασική γνώση του να
είναι κανείς άνθρωπος). Δηλαδή, πρέπει να εξετάζεις κατά πόσον μπορεί ή όχι αυτή η οδός να
οδηγήσει τους ανθρώπους σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης, κατά πόσον ή όχι η
αλήθεια που λέγεται απαιτείται σύμφωνα με την πραγματικότητα της κανονικής ανθρώπινης
φύσης, κατά πόσον ή όχι είναι αυτή η αλήθεια πρακτική και πραγματική, και κατά πόσον ή
όχι είναι πιο επίκαιρη. Εάν υπάρχει αλήθεια, τότε είναι σε θέση να οδηγήσει τους ανθρώπους
σε κανονικές και πραγματικές εμπειρίες. Οι άνθρωποι, επιπλέον, γίνονται όλο και πιο
κανονικοί, η ανθρώπινη σύνεσή τους ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο, η ζωή τους στη
σάρκα και η πνευματική ζωή γίνονται όλο και πιο εύτακτες και τα συναισθήματά τους
γίνονται όλο και πιο κανονικά. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή. Υπάρχει άλλη μία αρχή, η οποία
είναι το κατά πόσον ή όχι έχουν οι άνθρωποι αυξανόμενη γνώση του Θεού και το κατά πόσον
ή όχι η βίωση ενός τέτοιου έργου και μιας τέτοιας αλήθειας μπορεί να εμπνεύσει την αγάπη
για τον Θεό μέσα τους και να τους φέρνει όλο και πιο κοντά στον Θεό. Έτσι μπορεί να
μετρηθεί αν πρόκειται για την αληθινή οδό ή όχι. Το πιο σημαντικό είναι το αν αυτή η οδός
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είναι ρεαλιστική και όχι υπερφυσική και το κατά πόσον μπορεί ή όχι να προσφέρει τα
απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου. Εάν συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές, μπορεί να
συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυτή η οδός είναι η αληθινή οδός. Αυτά τα λόγια δεν τα λέω για
να σας κάνω να δεχτείτε άλλες οδούς στις μελλοντικές σας εμπειρίες, ούτε ως πρόβλεψη ότι
θα υπάρξει το έργο μιας άλλης νέας εποχής στο μέλλον. Τα λέω για να βεβαιωθείτε ότι η
σημερινή οδός είναι η αληθινή οδός, έτσι ώστε να μην είστε μόνο εν μέρει σίγουροι στην
πίστη σας προς το έργο του σήμερα και να αδυνατείτε να αποκτήσετε βαθιά γνώση σχετικά
με αυτό. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλοί που, παρότι είναι σίγουροι, εξακολουθούν να
ακολουθούν μέσα στη σύγχυση. Αυτή η σιγουριά δεν διέπεται από αρχές και αυτοί οι
άνθρωποι πρέπει αργά ή γρήγορα να εξαλειφθούν. Ακόμη κι εκείνοι που ακολουθούν με
ιδιαίτερη θέρμη είναι σε μικρό ποσοστό σίγουροι και σε μεγαλύτερο ποσοστό αβέβαιοι,
γεγονός που δείχνει ότι δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Επειδή το επίπεδό σας είναι πολύ
χαμηλό και το υπόβαθρό σας πολύ ρηχό, δεν μπορείτε να κατανοήσετε τη διάκριση. Ο Θεός
δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει μη ρεαλιστικό έργο, δεν θέτει υπερβολικές
απαιτήσεις στον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που υπερβαίνει τη σύνεση του ανθρώπου. Όλο
το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κανονικής λογικής του ανθρώπου και δεν
υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης, και το έργο Του επιτελείται σύμφωνα
με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος,
τότε οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κανονικοί και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και
πιο κανονική. Οι άνθρωποι αποκομίζουν αυξανόμενη γνώση της διεφθαρμένης σατανικής
διάθεσής τους, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και αποκτούν, επίσης, μια ολοένα
μεγαλύτερη λαχτάρα για την αλήθεια. Με άλλα λόγια, η ζωή του ανθρώπου αναπτύσσεται
συνεχώς και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο ικανή να αλλάξει —
όλα αυτά αποτελούν το νόημα πίσω από το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου.
Αν μια οδός δεν είναι ικανή να αποκαλύψει εκείνα τα πράγματα που συνιστούν την ουσία του
ανθρώπου, δεν είναι ικανή να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου και, επιπλέον, δεν είναι
ικανή να φέρει τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού ή να τους προσφέρει μια πραγματική
κατανόηση του Θεού, και κάνει, μάλιστα, την ανθρώπινη φύση τους να γίνεται όλο και πιο
ποταπή και τη σύνεσή τους όλο και λιγότερο κανονική, τότε αυτή η οδός δεν πρέπει να είναι η
αληθινή οδός και μπορεί να είναι έργο ενός κακού πνεύματος ή η παλιά οδός. Εν ολίγοις, δεν
μπορεί να είναι το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύετε στον Θεό για όλα αυτά τα
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χρόνια, αλλά δεν έχετε ιδέα για τις αρχές που αφορούν τη διάκριση μεταξύ της αληθινή οδού
και της ψεύτικης οδού ή την αναζήτηση της αληθινής οδού. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
ενδιαφέρονται καν γι’ αυτά τα θέματα. Ακολουθούν απλώς την πλειονότητα και
επαναλαμβάνουν όσα λέει η πλειονότητα. Είναι δυνατόν να αναζητούν την αληθινή οδό; Και
πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να βρουν την αληθινή οδό; Εάν κατανοήσεις τις διάφορες
αυτές βασικές αρχές, τότε ό,τι και αν συμβεί, δεν θα εξαπατηθείς. Σήμερα, είναι ζωτικής
σημασίας να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν διακρίσεις. Αυτό θα πρέπει να κατέχει η
κανονική ανθρώπινη φύση και αυτό θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι στην εμπειρία τους.
Αν, ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μη διακρίνουν τίποτα ενόσω
ακολουθούν και αν η ανθρώπινη σύνεσή τους εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί, τότε οι
άνθρωποι είναι πολύ ανόητοι και η επιδίωξή τους είναι λανθασμένη και αποκλίνουσα. Δεν
υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση στην επιδίωξή σου σήμερα, και ενώ ισχύει, όπως λες,
ότι βρήκες την αληθινή οδό, την έχεις κερδίσει; Κατάφερες να διακρίνεις τίποτα; Ποια είναι η
ουσία της αληθινής οδού; Στην αληθινή οδό, δεν έχεις κερδίσει την αληθινή οδό· δεν έχεις
κερδίσει τίποτα από την αλήθεια. Με άλλα λόγια, δεν έχεις επιτύχει αυτό που απαιτεί από
σένα ο Θεός, κι έτσι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαφθορά σου. Αν συνεχίσεις να
επιδιώκεις μ’ αυτόν τον τρόπο, στο τέλος θα εξαλειφθείς. Έχοντας ακολουθήσει μέχρι
σήμερα, θα πρέπει να είσαι βέβαιος ότι η οδός στην οποία πορεύεσαι είναι η σωστή οδός και
δεν θα πρέπει να έχεις άλλες αμφιβολίες. Πολλοί άνθρωποι είναι πάντα αβέβαιοι και
σταματούν να επιδιώκουν την αλήθεια εξαιτίας κάποιων μικρών θεμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν έχουν γνώση του έργου του Θεού· ακολουθούν τον Θεό τελώντας σε σύγχυση. Οι
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το έργο του Θεού είναι ανίκανοι να είναι οι οικείοι Του ή να
γίνουν μάρτυρες γι’ Αυτόν. Συμβουλεύω αυτούς που αναζητούν μονάχα ευλογίες και
επιδιώκουν μόνο πράγματα ασαφή και αφηρημένα να επιδιώξουν την αλήθεια το
συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε η ζωή τους να έχει νόημα. Μην κοροϊδεύετε άλλο πια τον
εαυτό σας!

Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του Θεού ενσαρκωμένου και
του καθήκοντος του ανθρώπου
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Πρέπει να γνωρίσετε το όραμα του έργου του Θεού και να κατανοήσετε τη γενική
κατεύθυνση του έργου Του. Αυτή είναι είσοδος μ’ έναν θετικό τρόπο. Άπαξ και γνωρίσεις
βαθιά και με ακρίβεια τις αλήθειες του οράματος, η είσοδός σου θα είναι εξασφαλισμένη.
Ανεξαρτήτως απ’ το πώς αλλάζει το έργο Του, θα παραμείνεις στην καρδιά ακλόνητος, θα
είσαι σίγουρος για το όραμα και θα έχεις έναν στόχο για την είσοδό σου και τις επιδιώξεις
σου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όλη η εμπειρία και η γνώση μέσα σου θα γίνει βαθύτερη και πιο
ραφιναρισμένη. Άπαξ και κατανοήσεις τη μεγαλύτερη εικόνα στην ολότητά της, δεν θα έχεις
απώλειες στη ζωή και δεν θα χαθείς. Αν δεν καταφέρεις να γνωρίσεις αυτά τα στάδια του
έργου, θα υφίστασαι απώλειες σε κάθε στάδιο, και θα σου πάρει αρκετές μέρες για να
αλλάξεις τα πράγματα, ούτε θα είσαι σε θέση να μπεις στον σωστό δρόμο σε μόλις δύο
εβδομάδες. Έτσι δεν θα προκληθούν καθυστερήσεις; Υπάρχει μεγάλο μέρος της εισόδου μ’
ένα θετικό τρόπο και τόσες πρακτικές που πρέπει να γνωρίσετε σε βάθος, κι επίσης, πρέπει
να κατανοήσεις πολλά σημεία στο όραμα του έργου Του, όπως η σημασία του κατακτητικού
έργου Του, ο δρόμος προς την τελειοποίηση στο μέλλον, τι πρέπει να επιτευχθεί μέσω της
εμπειρίας δοκιμασιών και δεινών, η σημασία της κρίσης και της παίδευσης, οι αρχές του
έργου του Αγίου Πνεύματος και οι αρχές της τελειότητας και της κατάκτησης. Όλα αυτά είναι
αλήθειες του οράματος. Τα υπόλοιπα είναι τα τρία στάδια του έργου, της Εποχής του Νόμου,
της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της Βασιλείας, αλλά και η μελλοντική μαρτυρία. Αυτά
είναι επίσης αλήθειες που σχετίζονται με το όραμα, και είναι οι πιο θεμελιώδεις, αλλά και οι
πιο καθοριστικές. Προς το παρόν, υπάρχουν πάρα πολλά, στα οποία πρέπει να εισέλθετε και
να εξασκηθείτε, και είναι τώρα με περισσότερα επίπεδα και πιο λεπτομερή. Αν δεν έχεις
καμιά γνώση γι’ αυτές τις αλήθειες, αυτό είναι απόδειξη ότι δεν έχεις εισέλθει ακόμα. Τις
περισσότερες φορές, η γνώση του ανθρώπου για την αλήθεια είναι πολύ ρηχή. Ο άνθρωπος
δεν είναι σε θέση να κάνει πράξη ορισμένες βασικές αλήθειες και δεν γνωρίζει πώς να
χειριστεί ακόμα και ασήμαντα ζητήματα. Ο λόγος που ο άνθρωπος αδυνατεί να κάνει πράξη
την αλήθεια είναι εξαιτίας της επαναστατικής διάθεσής του, κι επειδή η γνώση του για το
έργο του σήμερα είναι πολύ επιφανειακή και μονόπλευρη. Έτσι, δεν είναι εύκολο έργο για τον
άνθρωπο να οδηγηθεί στην τελείωση. Η επαναστατικότητά σου είναι πολύ μεγάλη, και
διατηρείς σε μεγάλο βαθμό τον παλιό σου εαυτό. Αδυνατείς να σταθείς στην πλευρά της
αλήθειας και δεν μπορείς να κάνεις πράξη ακόμη και τις πιο προφανείς αλήθειες. Τέτοιοι
άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν και είναι αυτοί που δεν έχουν κατακτηθεί. Αν η είσοδός
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σου δεν έχει ούτε λεπτομέρεια ούτε στόχους, η ανάπτυξη θ’ αργήσει να έρθει σ’ εσένα. Αν η
είσοδός σου δεν έχει το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας, τότε οι επιδιώξεις σου θα είναι
μάταιες. Αν δεν γνωρίζεις την ουσία της αλήθειας, τότε δεν πρόκειται ν’ αλλάξεις. Η ανάπτυξη
στη ζωή του ανθρώπου και οι αλλαγές στη διάθεσή του επιτυγχάνονται όλα με την είσοδο
στην πραγματικότητα και, επιπλέον, με την είσοδο σε λεπτομερείς εμπειρίες. Αν κατά την
είσοδό σου έχεις πολλές λεπτομερείς εμπειρίες, κι αν έχεις πολλή πραγματική γνώση και
είσοδο, τότε η διάθεσή σου γρήγορα θ’ αλλάξει. Ακόμη κι αν, επί του παρόντος, δεν έχεις
ξεκαθαρίσει απολύτως πώς να κάνεις πράξη, πρέπει να έχεις τουλάχιστον ξεκάθαρη εικόνα
σχετικά με τα οράματα του έργου του Θεού. Αν δεν είσαι, δεν θα μπορείς να εισέλθεις και δεν
θα μπορείς να το κάνεις, εκτός αν πρώτα αποκτήσεις γνώση της αλήθειας. Μόνον αν το Άγιο
Πνεύμα σε διαφωτίσει στην εμπειρία σου, θα αποκτήσεις βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας
και θα εισέλθεις βαθύτερα. Πρέπει να γνωρίσετε το έργο του Θεού.
Στην αρχή, μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, οι Ισραηλίτες ήταν αυτοί που χρησίμευαν
ως βάση του έργου, και ολόκληρο το Ισραήλ ήταν η βάση του έργου του Ιεχωβά στη γη. Το
έργο του Ιεχωβά ήταν να ηγείται απευθείας και να καθοδηγεί τον άνθρωπο ορίζοντας τους
νόμους, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ζει μια φυσιολογική ζωή και να λατρεύει τον Ιεχωβά
μ’ έναν φυσιολογικό τρόπο στη γη. Ο Θεός, την εποχή του Νόμου, ήταν κάποιος που ο
άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε να δει ούτε να αγγίξει. Απλώς καθοδηγούσε τους ανθρώπους, οι
οποίοι είχαν πρωτύτερα διαφθαρεί από τον Σατανά, και ήταν Αυτός εκεί για να διδάξει και να
καθοδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους, κι έτσι οι λόγοι που εξέφερε ήταν μόνο νομοθετήματα,
διατάξεις και κοινή γνώση του τρόπου διαβίωσης ως άνθρωπος, και, επ’ ουδενί, αλήθειες που
παρέχουν τη ζωή του ανθρώπου. Οι Ισραηλίτες, υπό την ηγεσία Του, δεν ήταν αυτοί που είχαν
διαφθαρεί βαθιά απ’ τον Σατανά. Το έργο του νόμου Του ήταν μόνο το πρώτο στάδιο στο έργο
της σωτηρίας, η αρχή του έργου της σωτηρίας, και, ουσιαστικά, δεν είχε καμιά σχέση με τις
αλλαγές της διάθεσης στη ζωή του ανθρώπου. Επομένως, δεν χρειαζόταν στην αρχή του
έργου της σωτηρίας Αυτός να προσλάβει σάρκα για το έργο Του στο Ισραήλ. Αυτός είναι ο
λόγος που Αυτός απαιτούσε ένα μέσο, δηλαδή ένα εργαλείο, μέσω του οποίου να έρχεται σε
επαφή με τον άνθρωπο. Έτσι, ανάμεσα στα όντα που δημιούργησε, προέκυψαν αυτοί που
μιλούσαν και εργάζονταν εκ μέρους του Ιεχωβά, κι έτσι, οι υιοί του ανθρώπου και οι
προφήτες κατέληξαν να εργάζονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι υιοί του ανθρώπου
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εργάζονταν ανάμεσα στους ανθρώπους εκ μέρους του Ιεχωβά. Για να ονομαστούν έτσι απ’
Αυτόν, σημαίνει ότι αυτοί οι άνδρες εξέδωσαν τους νόμους εκ μέρους του Ιεχωβά και ήταν
επίσης ιερείς ανάμεσα στον λαό του Ισραήλ. Αυτοί οι άντρες ήταν ιερείς που τους πρόσεχε και
τους προστάτευε ο Ιεχωβά και καταλαμβάνονταν από το Πνεύμα του Ιεχωβά. Ήταν ηγέτες
ανάμεσα στον λαό και υπηρετούσαν απευθείας τον Ιεχωβά. Οι προφήτες, απ’ την άλλη
πλευρά, ήταν αυτοί που είχαν αφιερωθεί στο να μιλούν εκ μέρους του Ιεχωβά στους
ανθρώπους όλων των χωρών και όλων των φυλών. Ήταν επίσης αυτοί που προφήτευαν το
έργο του Ιεχωβά. Είτε οι υιοί του ανθρώπου είτε οι προφήτες, όλοι αναδείχτηκαν από το
Πνεύμα του ίδιου του Ιεχωβά και είχαν το έργο του Ιεχωβά μέσα τους. Ανάμεσα στους
ανθρώπους, ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν απευθείας τον Ιεχωβά. Εργάζονταν μόνον
επειδή αναδείχτηκαν από τον Ιεχωβά, κι όχι επειδή ήταν η σάρκα, στην οποία το ίδιο το Άγιο
Πνεύμα ενσαρκώθηκε. Επομένως, παρόλο που ομοίως μίλησαν και εργάστηκαν εκ μέρους του
Θεού, αυτοί οι υιοί του ανθρώπου και οι προφήτες της Εποχής του Νόμου δεν ήταν κομμάτι
του ενσαρκωμένου Θεού. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη την Εποχή της Χάριτος και το
τελευταίο στάδιο, καθώς το έργο της σωτηρίας και της κρίσης του ανθρώπου
πραγματοποιήθηκαν και τα δύο απ’ τον ίδιο τον ενσαρκωμένο Θεό, κι επομένως, δεν
χρειαζόταν να αναδείξει ξανά προφήτες και υιούς του ανθρώπου για να εργαστούν εκ μέρους
του. Στα μάτια του ανθρώπου, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της ουσίας και των
μέσων του έργου τους. Κι αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος συγχέει πάντα το έργο του
ενσαρκωμένου Θεού με αυτό των προφητών και των υιών του ανθρώπου. Η εμφάνιση του
ενσαρκωμένου Θεού ήταν ουσιαστικά η ίδια μ’ εκείνη των προφητών και των υιών του
ανθρώπου. Κι ο ενσαρκωμένος Θεός ήταν ακόμη πιο συνηθισμένος και πιο αληθινός από τους
προφήτες. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος είναι εντελώς ανίκανος να τους ξεχωρίσει. Ο άνθρωπος
επικεντρώνεται μόνο σ’ αυτό που φαίνεται, αγνοώντας εντελώς ότι, παρόλο που κι οι δύο
εργάστηκαν και μίλησαν, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Επειδή η ικανότητα διάκρισης
του ανθρώπου είναι πολύ φτωχή, ο άνθρωπος αδυνατεί να διακρίνει βασικά ζητήματα, και
είναι ακόμα λιγότερο ικανός να ξεχωρίσει κάτι τόσο πολύπλοκο. Ο λόγος και το έργο των
προφητών κι εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ήταν όλα για να κάνει ο
άνθρωπος το καθήκον του, να εκτελέσει τη λειτουργία του ως δημιουργημένο ον, και για να
κάνει ό,τι οφείλει να κάνει ως άνθρωπος. Ωστόσο, ο λόγος και το έργο του ενσαρκωμένου
Θεού ήταν για να φέρουν εις πέρας τη διακονία Του. Αν και η εξωτερική μορφή Του ήταν
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εκείνη ενός δημιουργημένου όντος, έργο Του δεν ήταν να φέρει εις πέρας τη λειτουργία Του,
αλλά τη διακονία Του. Ο όρος «καθήκον» χρησιμοποιείται σε σχέση με τα δημιουργημένα
όντα, ενώ το «διακονία» χρησιμοποιείται σε σχέση με τον ενσαρκωμένο Θεό. Υπάρχει μια
ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο, κι αυτά τα δύο δεν είναι εναλλάξιμα. Έργο του
ανθρώπου είναι μόνο να κάνει το καθήκον του, ενώ έργο του Θεού είναι να διαχειρίζεται και
να φέρνει εις πέρας τη διακονία Του. Επομένως, αν και πολλοί απόστολοι χρησιμοποιήθηκαν
από το Άγιο Πνεύμα και πολλοί προφήτες ήταν πλημμυρισμένοι μ’ Αυτό, το έργο και ο λόγος
τους ήταν απλώς για να κάνουν το καθήκον τους ως δημιουργημένα όντα. Αν και οι
προφητείες τους μπορεί να ήταν μεγαλύτερες από την οδό της ζωής για την οποία μίλησε ο
ενσαρκωμένος Θεός, κι αν ακόμα η ανθρώπινη φύση τους ήταν πιο υπερβατική από εκείνη
του ενσαρκωμένου Θεού, και πάλι έκαναν το καθήκον τους και δεν εκπλήρωναν τη διακονία
τους. Το καθήκον του ανθρώπου αναφέρεται στη λειτουργία του και είναι κάτι εφικτό για τον
άνθρωπο. Όμως, η διακονία πραγματοποιείται από τον ενσαρκωμένο Θεό και σχετίζεται με
τη διαχείρισή Του, κι αυτή δεν είναι εφικτή από τον άνθρωπο. Ο ενσαρκωμένος Θεός, είτε
μιλά είτε εργάζεται είτε πραγματοποιεί θαύματα, εκτελεί μεγάλο έργο μέσα στη διαχείρισή
Του και τέτοιο έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί από τον άνθρωπο στη θέση Του. Έργο του
ανθρώπου είναι μόνο να κάνει το καθήκον του ως δημιουργημένο ον, σ’ ένα ορισμένο στάδιο
του έργου διαχείρισης του Θεού. Χωρίς τη διαχείριση του Θεού, δηλαδή αν η διακονία του
ενσαρκωμένου Θεού χανόταν, το ίδιο θα συνέβαινε και με το καθήκον ενός δημιουργημένου
όντος. Έργο του Θεού, φέροντας σε πέρας τη διακονία του, είναι να διαχειριστεί τον
άνθρωπο. Ενώ ο άνθρωπος, κάνοντας το καθήκον του, εκτελεί τη δική του υποχρέωση ν’
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δημιουργού, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι φέρει σε πέρας τη διακονία κάποιου. Στην έμφυτη ουσία του Θεού, δηλαδή στο
Πνεύμα Του, έργο του Θεού είναι η διαχείρισή Του. Αλλά στον ενσαρκωμένο Θεό που φορά
την εξωτερική μορφή του δημιουργημένου όντος, έργο Του είναι να φέρει σε πέρας τη
διακονία Του. Ό,τι έργο κι αν εκτελεί, είναι για να φέρει σε πέρας τη διακονία Του, κι αυτό
που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει είναι να βάλει τα δυνατά του μέσα στο πλαίσιο της
διαχείρισής Του και υπό την ηγεσία Του.
Το να κάνει ο άνθρωπος το καθήκον του είναι, στην πραγματικότητα, η πραγματοποίηση
όλων όσα είναι έμφυτα στον άνθρωπο, δηλαδή ό,τι είναι εφικτό για τον άνθρωπο. Κι είναι
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τότε που το καθήκον του εκπληρώνεται. Τα ελαττώματα του ανθρώπου, κατά την υπηρεσία
του ανθρώπου, σταδιακά μειώνονται μέσω της σταδιακής εμπειρίας και της διαδικασίας της
εμπειρίας της κρίσης του. Δεν παρεμποδίζουν ούτε επηρεάζουν το καθήκον του ανθρώπου.
Αυτοί που σταματούν να υπηρετούν ή υποκύπτουν και υποχωρούν από φόβο για τα
ελαττώματα που μπορεί να υπάρχουν κατά την υπηρεσία, είναι οι πιο δειλοί απ’ όλους τους
ανθρώπους. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράσουν ό,τι οφείλουν να εκφράσουν κατά
την υπηρεσία ή να επιτύχουν ό,τι είναι εγγενώς εφικτό γι’ αυτούς, κι αντ’ αυτού χαζολογούν
και ενεργούν μηχανικά, τότε έχουν χάσει τη λειτουργία που θα έπρεπε να έχει ένα
δημιουργημένο όν. Αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι οι επονομαζόμενες «μετριότητες»·
είναι άχρηστα σκουπίδια. Πώς είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να αποκαλούνται καταλλήλως
δημιουργημένα όντα; Δεν είναι διεφθαρμένα όντα που λάμπουν εξωτερικά, αλλά είναι σάπια
εσωτερικά; Αν ένας άνθρωπος αποκαλεί τον εαυτό του Θεό, εν τούτοις αδυνατεί να εκφράσει
το Είναι της θεότητας, να κάνει το έργο του ίδιου του Θεού, ή να εκπροσωπήσει τον Θεό,
χωρίς αμφιβολία, δεν είναι Θεός, καθώς δεν έχει την ουσία του Θεού, και αυτό που ο Θεός
μπορεί από τη φύση Του να κατορθώσει, δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν. Αν ο άνθρωπος χάσει
αυτό που είναι από τη φύση του εφικτό, δεν μπορεί πια να θεωρηθεί άνθρωπος και δεν αξίζει
να σταθεί ως δημιουργημένο ον ή να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και να Τον υπηρετήσει.
Επιπλέον, δεν του αξίζει να δεχτεί τη χάρη του Θεού ή να τον προσέξει ο Θεός, να τον
προστατεύσει και να τον οδηγήσει στην τελείωση. Πολλοί που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη
του Θεού, στη συνέχεια χάνουν τη χάρη του Θεού. Όχι μόνον δεν απεχθάνονται τα αδικήματά
τους, αλλά αναίσχυντα διαδίδουν την άποψη ότι η οδός του Θεού είναι λανθασμένος. Κι αυτοί
οι επαναστατικοί ακόμα αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Πώς μπορεί ένα τέτοιο είδος
ανθρώπου με τέτοια επαναστατικότητα να έχει το προνόμιο ν’ απολαμβάνει τη χάρη του
Θεού; Οι άνθρωποι που απέτυχαν να εκπληρώσουν το καθήκον τους, έχουν επαναστατήσει
πολύ εναντίον του Θεού και οφείλουν πολλά σ’ Αυτόν, εν τούτοις γυρίζουν και φωνάζουν ότι ο
Θεός κάνει λάθος. Πώς μπορεί ένα τέτοιο είδος ανθρώπου ν’ αξίζει να οδηγηθεί στην
τελείωση; Δεν είναι αυτό προάγγελος ότι θα εξαλειφθεί και θα τιμωρηθεί; Ο άνθρωπος που
δεν κάνει το καθήκον του ενώπιον του Θεού, είναι ήδη ένοχος για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα,
για τα οποία ακόμα κι ο θάνατος είναι ανεπαρκής τιμωρία. Εν τούτοις, ο άνθρωπος έχει το
θράσος να διαφωνεί με τον Θεό και να Τον προκαλεί σε διαμάχη. Τι σημασία έχει να
οδηγήσεις στην τελείωση έναν τέτοιο άνθρωπο; Αν ο άνθρωπος αποτύχει να εκπληρώσει το
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καθήκον του, θα πρέπει να αισθάνεται ενοχή και υποχρέωση. Θα πρέπει να αισθάνεται
απέχθεια για την αδυναμία του και την ανικανότητά του, για την ανυποταξία του και τη
διαφθορά του. Κι επιπλέον, θα πρέπει να αφιερώσει τη ζωή και το αίμα του στον Θεό. Μόνο
τότε είναι ένα δημιουργημένο ον που πραγματικά αγαπά τον Θεό, και μόνο τέτοιου είδους
άνθρωποι αξίζουν ν’ απολαμβάνουν τις ευλογίες και την υπόσχεση του Θεού και να
οδηγηθούν στην τελείωση απ’ Αυτόν. Και τι συμβαίνει με την πλειονότητά σας; Πώς
αντιμετωπίζετε τον Θεό που ζει ανάμεσά σας; Πώς έχετε κάνει το καθήκον σας ενώπιον Του;
Έχετε κάνει όλα όσα κληθήκατε να κάνετε, ακόμα και σε βάρος της δικής σας ζωής; Τι έχετε
θυσιάσει; Δεν έχετε λάβει πολλά από Εμένα; Μπορείτε να κάνετε τη διάκριση; Πόσο πιστοί
είστε σ’ Εμένα; Πώς Με έχετε υπηρετήσει; Και τι συμβαίνει με όλα αυτά που σας έχω δώσει
και έχω κάνει για σας; Τα έχετε μετρήσει όλα αυτά; Τα έχετε κρίνει και συγκρίνει με την
όποια συνείδηση έχετε μέσα σας; Ποιος θα μπορούσε να αξίζει τα λόγια και τις πράξεις σας;
Θα μπορούσε αυτή η απειροελάχιστη θυσία σας να αξίζει όλα όσα σας έχω δώσει; Δεν έχω
άλλη επιλογή κι έτσι έχω αφιερωθεί ολόψυχα σ’ εσάς, όμως εσείς τρέφετε πονηρές προθέσεις
και είστε χλιαροί απέναντί Μου. Ως εκεί φτάνει το καθήκον σας, η μόνη σας λειτουργία. Δεν
είναι έτσι; Δεν γνωρίζετε πως δεν έχετε καθόλου εκπληρώσει το καθήκον ενός
δημιουργημένου όντος; Πώς μπορείτε να θεωρείστε δημιουργημένα όντα; Δεν γνωρίζετε
σαφώς τι είναι αυτό που εκφράζετε και βιώνετε; Έχετε αποτύχει να εκπληρώσετε το καθήκον
σας, αλλά επιζητάτε να αποκτήσετε την ανοχή και την άφθονη χάρη του Θεού. Μια τέτοια
χάρη δεν έχει ετοιμαστεί για κάποιους τόσο ανάξιους και ποταπούς σαν εσάς, αλλά γι’ αυτούς
που δεν ζητούν τίποτα και κάνουν θυσίες ευχαρίστως. Άνθρωποι σαν εσάς, τέτοιας
μετριότητας, δεν αξίζουν καθόλου ν’ απολαμβάνουν την ουράνια χάρη. Μόνο κακουχίες και
ατέλειωτη τιμωρία θα συνοδεύει τις μέρες σας! Αν δεν μπορείτε να είστε πιστοί σ’ Εμένα, η
μοίρα σας θα είναι γεμάτο ταλαιπωρίες. Αν δεν μπορείτε να είστε υπόλογοι του λόγου και του
έργου Μου, το γραφτό σας θα είναι η τιμωρία. Κάθε χάρη, ευλογία και υπέροχη ζωή στη
βασιλεία, δεν θα έχει καμιά σχέση μ’ εσάς. Αυτό είναι το τέλος που σας αξίζει να έχετε και η
συνέπεια των δικών σας πράξεων! Όχι μόνον αυτοί οι ανόητοι και αλαζόνες άνδρες δεν
έβαλαν τα δυνατά τους ή δεν έκαναν το καθήκον τους, αλλά, αντ’ αυτού, έχουν τα χέρια
απλωμένα για να λάβουν χάρη, σαν να αξίζουν αυτό που ζητούν. Κι αν αποτύχουν να
αποκτήσουν αυτό που ζητούν, γίνονται ακόμη πιο άπιστοι. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να
θεωρηθούν λογικοί; Είστε χαμηλού επιπέδου και στερείστε λογικής, εντελώς ανίκανοι να
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εκπληρώσετε το καθήκον που θα έπρεπε να εκπληρώσετε κατά το έργο της διαχείρισης. Η
αξία σας έχει ήδη πέσει κατακόρυφα. Η αποτυχία σας να Με ξεπληρώσετε που σας έδειξα
τέτοια εύνοια, είναι ήδη μια πράξη ακραίας επαναστατικότητας, ικανής να σας καταδικάσει
και να δείξει τη δειλία σας, την ανικανότητά σας, τον ξεπεσμό σας και την αναξιότητά σας.
Πώς μπορεί ακόμα να σας επιτρέπεται να κρατάτε τα χέρια σας απλωμένα; Το ότι δεν είστε
σε θέση να προσφέρετε την παραμικρή βοήθεια στο έργο Μου, δεν είστε σε θέση να είστε
αφοσιωμένοι και δεν είστε σε θέση να παραμείνετε σταθεροί στη μαρτυρία σας για Μένα.
Αυτά είναι τα υπάρχοντα αδικήματά σας και οι αποτυχίες σας, εν τούτοις εσείς επιπλέον Μου
επιτίθεστε, λέτε ψέματα για Μένα, και παραπονιέστε ότι είμαι άδικος. Αυτό συνιστά την
αφοσίωσή σας; Αυτό συνιστά την αγάπη σας; Τι άλλο έργο μπορείτε να προσφέρετε πέραν
απ’ αυτό; Με ποιον τρόπο έχετε συμβάλει στο όλο έργο που έχει γίνει; Πόσα έχετε ξοδέψει;
Έχω ήδη επιδείξει μεγάλη ανοχή που δεν σας κατηγορώ, εντούτοις εξακολουθείτε να Μου
δικαιολογείστε αδιάντροπα και να παραπονιέστε για Μένα στα κρυφά. Έχετε έστω και το
παραμικρό ίχνος ανθρωπιάς; Αν και το καθήκον του ανθρώπου είναι αλλοιωμένο απ’ το
μυαλό του ανθρώπου και τις αντιλήψεις του, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου και να δείχνεις
την αφοσίωσή σου. Οι ακαθαρσίες στο έργο του ανθρώπου αφορούν το επίπεδό του, ενώ αν ο
άνθρωπος δεν κάνει το καθήκον του, αυτό δείχνει την επαναστατικότητά του. Δεν υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ του καθήκοντος του ανθρώπου και του αν αυτός είναι ευλογημένος ή
καταραμένος. Καθήκον είναι αυτό που ο άνθρωπος οφείλει να εκπληρώσει. Είναι δεσμευτικό
καθήκον του και δεν πρέπει να εξαρτάται από την ανταμοιβή, τους όρους ή την αιτία. Μόνο
τότε κάνει το καθήκον του. Ένας άνθρωπος που είναι ευλογημένος, απολαμβάνει την
ευεργεσία τού να οδηγηθεί στην τελείωση αφότου κριθεί. Ένας άνθρωπος που είναι
καταραμένος, δέχεται τιμωρία όταν η διάθεσή του παραμένει αμετάβλητη αφότου παιδευτεί
και κριθεί, δηλαδή δεν έχει τελειωθεί. Ως δημιουργημένο ον, ο άνθρωπος θα ’πρεπε να
εκπληρώνει το καθήκον του, να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει και να κάνει αυτό που είναι
ικανός να κάνει, ανεξαρτήτως απ’ το αν θα είναι ευλογημένος ή καταραμένος. Αυτή είναι η
πιο βασική προϋπόθεση για τον άνθρωπο που αναζητά τον Θεό. Δεν θα έπρεπε να κάνεις το
καθήκον σου μόνο για να είσαι ευλογημένος, και δεν θα έπρεπε να αρνείσαι να ενεργήσεις
από φόβο μη γίνεις καταραμένος. Επιτρέψτε Μου να σας πω το εξής: Το να εκτελεί ο
άνθρωπος το καθήκον του είναι αυτό που οφείλει να κάνει, και αν είναι ανίκανος να εκτελέσει
το καθήκον του, τότε αυτό συνιστά την παρακοή του. Ο άνθρωπος πάντοτε αλλάζει σταδιακά
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μέσα από τη διαδικασία της εκτέλεσης του καθήκοντός του, και μέσω αυτής της διαδικασίας
επιδεικνύει την αφοσίωσή του. Ως εκ τούτου, όσο περισσότερο είσαι σε θέση να κάνεις το
καθήκον σου, τόσο περισσότερες αλήθειες θα λαμβάνεις και η έκφρασή σου θα γίνεται πιο
πραγματική. Αυτοί που απλώς προσποιούνται ότι κάνουν το καθήκον τους και δεν αναζητούν
την αλήθεια, θα εξαλειφθούν στο τέλος, καθώς τέτοιοι άνθρωποι δεν κάνουν το καθήκον τους
κατά την πράξη της αλήθειας, και δεν κάνουν πράξη την αλήθεια κατά την εκπλήρωση του
καθήκοντός τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί που παραμένουν αμετάβλητοι και θα είναι
καταραμένοι. Όχι μόνον οι τρόποι έκφρασής τους είναι ακάθαρτοι, αλλά κι ό,τι εκφράζουν
δεν είναι τίποτε άλλο από πονηρία.
Την εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς μίλησε επίσης πολύ κι έκανε μεγάλο έργο. Σε τι διέφερε
απ’ τον Ησαΐα; Σε τι διέφερε απ’ τον Δανιήλ; Ήταν προφήτης; Γιατί λέγεται ότι Αυτός είναι ο
Χριστός; Τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους; Ήταν όλοι τους άνδρες που εξέφεραν λόγους
και οι λόγοι τους, λίγο πολύ, φαίνονταν ίδιοι στον άνθρωπο. Όλοι τους μίλησαν κι έκαναν
έργο. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προφήτευσαν και, ομοίως, το ίδιο μπορούσε να
κάνει κι ο Ιησούς. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η διάκριση εδώ βασίζεται στη φύση του έργου. Για
να μπορέσεις ν’ αντιληφθείς αυτό το ζήτημα, δεν πρέπει να εξετάζεις τη φύση της σάρκας
ούτε θα πρέπει να εξετάζεις το βάθος ή τη ρηχότητα του λόγου κάποιων. Πάντα πρέπει πρώτα
να εξετάζεις το έργο τους και τα αποτελέσματα που το έργο τους έχει στον άνθρωπο. Οι
προφητείες των προφητών τότε δεν παρείχαν τη ζωή του ανθρώπου, και τα μηνύματα που
έλαβαν άνθρωποι όπως ο Ησαΐας και ο Δανιήλ ήταν απλώς προφητείες κι όχι οδός της ζωής.
Αν δεν ήταν η άμεση αποκάλυψη του Ιεχωβά, κανείς δεν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό το
έργο, το οποίο δεν είναι δυνατό για τους θνητούς. Ο Ιησούς, επίσης, μίλησε πολύ, αλλά αυτός
ο λόγος ήταν η οδός της ζωής, από την οποία ο άνθρωπος μπόρεσε να βρει ένα μονοπάτι προς
την πράξη. Δηλαδή, πρώτον, Αυτός μπόρεσε να παρέχει τη ζωή του ανθρώπου διότι ο Ιησούς
είναι ζωή. Δεύτερον, μπόρεσε να αντιστρέψει τις αποκλίσεις του ανθρώπου. Τρίτον, το έργο
Του μπόρεσε να διαδεχτεί αυτό του Ιεχωβά, ώστε να συνεχίσει την εποχή. Τέταρτον, μπόρεσε
ν’ αντιληφθεί τις ανάγκες του ανθρώπου μέσα του και να καταλάβει τι λείπει στον άνθρωπο.
Πέμπτον, μπόρεσε να εισάγει μια νέα εποχή και να ολοκληρώσει την παλιά. Γι’ αυτό
ονομάζεται Θεός και Χριστός. Δεν διαφέρει μόνον από τον Ησαΐα, αλλά κι απ’ όλους τους
προφήτες. Πάρτε τον Ησαΐα ως παράδειγμα για το έργο των προφητών. Πρώτον, δεν
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μπορούσε να παρέχει τη ζωή του ανθρώπου. Δεύτερον, δεν μπορούσε να εισάγει μια νέα
εποχή. Εργαζόταν κάτω από την ηγεσία του Ιεχωβά κι όχι για να εισάγει μια νέα εποχή.
Τρίτον, αυτό για το οποίο ο ίδιος μίλησε, ξεπερνούσε τις δυνατότητές του κατανόησης.
Δεχόταν αποκαλύψεις απευθείας από το Πνεύμα του Θεού, ενώ άλλοι δεν θα μπορούσαν να
τα κατανοήσουν, ακόμη κι αν τα είχαν ακούσει. Αυτά τα λίγα σημεία από μόνα τους είναι
ικανά να αποδείξουν ότι ο λόγος του δεν ήταν παρά προφητείες, απλώς μια πτυχή του έργου
που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ιεχωβά. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να
εκπροσωπήσει πλήρως τον Ιεχωβά. Αυτός ήταν δούλος του Ιεχωβά, ένα όργανο στο έργο του
Ιεχωβά. Πραγματοποιούσε το έργο του μόνο μέσα στην Εποχή του Νόμου και μέσα στο πεδίο
του έργου του Ιεχωβά. Δεν εργάστηκε πέραν της Εποχής του Νόμου. Αντιθέτως, το έργο του
Ιησού διέφερε. Ξεπέρασε το πεδίο του έργου του Ιεχωβά. Εργάστηκε ως ο ενσαρκωμένος
Θεός και υπέστη τη σταύρωση, προκειμένου να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή,
πραγματοποίησε νέο έργο έξω απ’ το έργο που πραγματοποίησε ο Ιεχωβά. Αυτό ήταν η
εισαγωγή σε μια νέα εποχή. Μια άλλη προϋπόθεση είναι ότι Αυτός μπορούσε να μιλήσει γι’
αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταφέρει. Το έργο Του ήταν έργο μέσα στη
διαχείριση του Θεού και περιελάμβανε ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Δεν εργαζόταν για
λίγους μόνο ανθρώπους, κι ούτε το έργο Του ήταν να ηγηθεί ενός περιορισμένου αριθμού
ανθρώπων. Όσο για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενσαρκώθηκε κι έγινε άνθρωπος, πώς το
Πνεύμα έκανε αποκαλύψεις εκείνη την εποχή και πώς το Πνεύμα κατέβηκε πάνω σ’ έναν
άνθρωπο για να πραγματοποιήσει το έργο Του, αυτά είναι ζητήματα που ο άνθρωπος δεν
μπορεί να δει ή ν’ αγγίξει. Είναι εντελώς αδύνατο αυτές οι αλήθειες να χρησιμεύσουν ως
απόδειξη ότι Αυτός ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Ως εκ τούτου, διάκριση μπορεί να γίνει μόνο
στον λόγο και στο έργο του Θεού, που είναι απτά στον άνθρωπο. Μόνον αυτά είναι
πραγματικά. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα ζητήματα του Πνεύματος δεν είναι ορατά σ’ εσένα και
είναι σαφώς γνωστά μόνον στον ίδιο τον Θεό, κι ούτε καν η ενσάρκωση του Θεού δεν τα
γνωρίζει όλα. Μπορείς μόνο να εξακριβώσεις αν Αυτός είναι Θεός από το έργο που Αυτός έχει
πραγματοποιήσει. Στο έργο Του, μπορεί να δει κανείς ότι, πρώτον, Αυτός είναι σε θέση να
ξεκινήσει μια νέα εποχή. Δεύτερον, μπορεί να παρέχει τη ζωή του ανθρώπου και να δείξει
στον άνθρωπο τον δρόμο που θ’ ακολουθήσει. Αυτό αρκεί για ν’ αποδειχθεί ότι Αυτός είναι ο
ίδιος ο Θεός. Τουλάχιστον, το έργο που Αυτός πραγματοποιεί, μπορεί να αντιπροσωπεύσει
πλήρως το Πνεύμα του Θεού και σ’ ένα τέτοιο έργο μπορεί κάποιος να δει ότι το Πνεύμα του
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Θεού είναι μέσα Του. Καθώς το έργο που επιτέλεσε ο Θεός ενσαρκωμένος ήταν κυρίως να
εισάγει μια νέα εποχή, να ηγηθεί νέου έργου και να δημιουργήσει ένα νέο βασίλειο, αυτά από
μόνα τους αρκούν για να αποδείξουν ότι Αυτός ο ίδιος είναι ο Θεός. Αυτό, λοιπόν, Τον
διαφοροποιεί από τον Ησαΐα, τον Δανιήλ και τους λοιπούς μεγάλους προφήτες. Ο Ησαΐας, ο
Δανιήλ και οι υπόλοιποι ήταν όλοι τους από μια τάξη με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και
καλλιεργημένων ανθρώπων. Ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι υπό την ηγεσία του Ιεχωβά. Ο Θεός
ενσαρκωμένος ήταν επίσης πολυμαθής και δεν στερούταν σύνεσης, όμως η ανθρώπινη φύση
Του ήταν ιδιαιτέρως φυσιολογική. Ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος και το γυμνό μάτι δεν
μπορούσε να διακρίνει κάτι ιδιαίτερο στην ανθρώπινη φύση Του ή να εντοπίσει κάτι στην
ανθρώπινη φύση Του, αλλιώτικο απ’ τους άλλους. Δεν ήταν καθόλου υπερφυσικός ή
μοναδικός και δεν κατείχε καμιά υψηλή μόρφωση, γνώση ή θεωρία. Η ζωή για την οποία
Αυτός μίλησε και το μονοπάτι στο οποίο οδήγησε, δεν είχαν αποκτηθεί μέσω θεωρίας,
γνώσης, εμπειρίας ζωής ή οικογενειακής ανατροφής. Αντιθέτως, ήταν άμεσο έργο του
Πνεύματος, το οποίο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει
μεγάλες αντιλήψεις για τον Θεό και, ιδιαίτερα επειδή αυτές οι αντιλήψεις έχουν δημιουργηθεί
από πάρα πολλά ασαφή στοιχεία και το υπερφυσικό, στα μάτια του ανθρώπου ένας
συνηθισμένος Θεός με ανθρώπινες αδυναμίες που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σημεία και
θαύματα, ασφαλώς και δεν είναι Θεός. Μήπως δεν είναι αυτές εσφαλμένες αντιλήψεις του
ανθρώπου; Αν ο ενσαρκωμένος Θεός δεν ήταν κανονικός άνθρωπος, τότε πώς θα μπορούσε
να λεχθεί ότι Αυτός έγινε σάρκα; Για να είναι από σάρκα, πρέπει να είναι ένας συνηθισμένος,
κανονικός άνθρωπος. Αν Αυτός ήταν ένα υπερβατικό όν, τότε δεν θα μπορούσε να ήταν από
σάρκα. Για να αποδείξει ότι είναι από σάρκα, ο ενσαρκωμένος Θεός χρειάζεται να κατέχει μια
κανονική σάρκα. Αυτό ήταν απλώς για να συμπληρώσει τη σημασία της ενσάρκωσης. Όμως
αυτό δεν συνέβαινε για τους προφήτες και για τους υιούς του ανθρώπου. Αυτοί ήταν άνδρες
προικισμένοι και χρησιμοποιούνταν από το Άγιο Πνεύμα. Στα μάτια του ανθρώπου, η
ανθρώπινη υπόστασή τους ήταν ιδιαιτέρως σπουδαία κι εκείνοι έκαναν πολλές πράξεις που
ξεπερνούσαν την κανονική ανθρώπινη φύση. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο άνθρωπος τους θεωρούσε
ως Θεό. Τώρα πρέπει όλοι να το καταλάβετε καλά, καθώς αυτό είναι το ζήτημα που μπέρδευε
όλους τους ανθρώπους πολύ εύκολα από παλιά. Επιπλέον, η ενσάρκωση είναι το πιο μυστήριο
όλων των πραγμάτων, και ο ενσαρκωμένος Θεός είναι το δυσκολότερο να δεχτεί ο άνθρωπος.
Αυτό που λέω συντελεί στο να εκπληρώσετε τη λειτουργία σας και να κατανοήσετε το
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μυστήριο της ενσάρκωσης. Όλα αυτά σχετίζονται με τη διαχείριση του Θεού, με το όραμα. Η
κατανόησή του από εσάς, θα είναι πιο επωφελής για να αποκτήσετε γνώση του οράματος,
δηλαδή του έργου της διαχείρισης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσετε επίσης μεγάλη
κατανόηση του καθήκοντος που διαφορετικά είδη ανθρώπων οφείλουν να εκτελούν. Αν κι
αυτά τα λόγια δεν σας δείχνουν απευθείας τον δρόμο, εξακολουθούν να σας βοηθούν πολύ
στην είσοδό σας, καθώς η ζωή σας, επί του παρόντος, στερείται οράματος κι αυτό θα
αποτελέσει σημαντικό κώλυμα που θα εμποδίζει την είσοδό σας. Αν δεν καταφέρατε να
καταλάβετε αυτά τα ζητήματα, τότε δεν θα υπάρξει κανένα κίνητρο που να παρακινεί την
είσοδό σας. Και πώς μπορεί μια τέτοια επιδίωξη να σας επιτρέψει να εκπληρώσετε το
καθήκον σας καλύτερα;

Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της πλάσης
Ένα στάδιο του έργου των δύο προηγούμενων εποχών επιτελέστηκε στο Ισραήλ· ένα
άλλο επιτελέστηκε στην Ιουδαία. Σε γενικές γραμμές, κανένα στάδιο αυτού του έργου δεν
έγινε εκτός του Ισραήλ, και κάθε στάδιο εκτελέστηκε πάνω στον αρχικό εκλεκτό λαό.
Συνεπώς, οι Ισραηλίτες πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά Θεός είναι ο Θεός μονάχα των Ισραηλιτών.
Επειδή ο Ιησούς εργάστηκε στην Ιουδαία, όπου επιτέλεσε το έργο της σταύρωσης, οι Εβραίοι
Τον θεωρούν ως τον Λυτρωτή του εβραϊκού λαού. Νομίζουν ότι είναι αποκλειστικά ο Βασιλεύς
των Εβραίων, και κανενός άλλου λαού· ότι δεν είναι ο Κύριος που λυτρώνει τους Άγγλους,
ούτε ο Κύριος που λυτρώνει τους Αμερικανούς, αλλά ο Κύριος που λυτρώνει τους Ισραηλίτες·
και όντως, τους Εβραίους λύτρωσε Εκείνος στο Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο
Κύριος των πάντων. Αυτός είναι ο Θεός όλης της πλάσης. Δεν είναι μόνο ο Θεός των
Ισραηλιτών, ούτε των Εβραίων· είναι ο Θεός όλης της πλάσης. Τα δύο προηγούμενα στάδια
του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει
συγκεκριμένες αντιλήψεις στους ανθρώπους. Πιστεύουν ότι ο Ιεχωβά επιτέλεσε το έργο Του
στο Ισραήλ, ότι ο ίδιος ο Ιησούς επιτέλεσε το έργο Του στην Ιουδαία και επιπλέον, ότι
ενσαρκώθηκε για να εργαστεί —και όπως και να ’χει, αυτό το έργο δεν επεκτάθηκε πέρα από
το Ισραήλ. Ο Θεός δεν εργάστηκε στους Αιγύπτιους ή στους Ινδούς· εργάστηκε μόνο στους
Ισραηλίτες. Έτσι σχηματίζουν οι άνθρωποι διάφορες αντιλήψεις, και οριοθετούν το έργο του
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Θεού εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου. Λένε ότι ο Θεός πρέπει να εργάζεται μεταξύ του
εκλεκτού λαού και στο Ισραήλ· εκτός από τους Ισραηλίτες, ο Θεός δεν εργάζεται πάνω σε
άλλους, ούτε έχει μεγαλύτερο πεδίο το έργο Του. Είναι ιδιαίτερα αυστηροί όσον αφορά το να
κρατούν υπό έλεγχο τον ενσαρκωμένο Θεό, και δεν Του επιτρέπουν να κινείται πέρα από τα
όρια του Ισραήλ. Δεν είναι όλες αυτές απλώς ανθρώπινες αντιλήψεις; Ο Θεός έφτιαξε όλους
τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα, έφτιαξε όλη την πλάση, άρα πώς θα μπορούσε να
περιορίσει το έργο Του μόνο στο Ισραήλ; Αν ίσχυε αυτό, τι νόημα θα είχε να δημιουργήσει
όλη την πλάση; Αυτός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο, κι έχει επιτελέσει το έξι χιλιάδων
χρόνων σχέδιο διαχείρισής Του όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά πάνω σε κάθε άνθρωπο στο
σύμπαν. Ανεξάρτητα από το αν ζει κανείς στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο
Βασίλειο ή στη Ρωσία, κάθε άτομο είναι απόγονος του Αδάμ· έχουν όλοι φτιαχτεί από τον
Θεό. Ούτε ένας τους δεν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια της δημιουργίας, και ούτε ένας τους
δεν μπορεί να αποποιηθεί την ετικέτα του «απογόνου του Αδάμ». Είναι όλοι δημιουργήματα
του Θεού, είναι όλοι τέκνα του Αδάμ, και είναι όλοι, επίσης, οι διεφθαρμένοι απόγονοι του
Αδάμ και της Εύας. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες δημιούργημα του Θεού, αλλά όλοι οι
άνθρωποι· απλούστατα κάποιοι είναι καταραμένοι, και κάποιοι είναι ευλογημένοι. Οι
Ισραηλίτες έχουν πολλά ωραία στοιχεία· ο Θεός εργάστηκε πάνω τους στην αρχή, επειδή
ήταν ο λιγότερο διεφθαρμένος λαός. Οι Κινέζοι ωχριούν σε σύγκριση με αυτούς· είναι
παρασάγγας κατώτεροι. Συνεπώς, ο Θεός αρχικά εργάστηκε ανάμεσα στον λαό του Ισραήλ,
και το δεύτερο στάδιο του έργου Του επιτελέστηκε μόνο στην Ιουδαία —πράγμα το οποίο
οδήγησε στη δημιουργία πολλών αντιλήψεων και κανόνων μεταξύ των ανθρώπων. Στην
πραγματικότητα, αν ο Θεός ενεργούσε σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, θα ήταν μόνο
ο Θεός των Ισραηλιτών, οπότε θα αδυνατούσε να επεκτείνει το έργο Του στα έθνη των
Εθνικών, διότι θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών και όχι ο Θεός όλης της πλάσης. Οι
προφητείες είπαν ότι το όνομα του Ιεχωβά θα μεγαλυνθεί ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών και
ότι θα εξαπλωθεί στα έθνη των Εθνικών. Γιατί προφητεύτηκε αυτό; Αν ο Θεός ήταν μόνο ο
Θεός των Ισραηλιτών, τότε θα εργαζόταν μόνο στο Ισραήλ. Επιπλέον, δεν θα επέκτεινε αυτό
το έργο, και δεν θα έκανε αυτήν την προφητεία. Εφόσον όντως έκανε αυτήν την προφητεία,
σίγουρα θα επεκτείνει το έργο Του ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών, σε κάθε έθνος και σε
κάθε τόπο. Εφόσον το δήλωσε αυτό, πρέπει να το κάνει· αυτό είναι το σχέδιό Του, διότι είναι
ο Κύριος που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα, και είναι ο Θεός όλης της
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πλάσης. Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εργάζεται μεταξύ των Ισραηλιτών ή σε ολόκληρη την
Ιουδαία, το έργο που κάνει είναι το έργο ολόκληρου του σύμπαντος και το έργο όλης της
ανθρωπότητας. Το έργο που Αυτός κάνει σήμερα στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα
—σε ένα έθνος των Εθνικών— εξακολουθεί να είναι το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το
Ισραήλ θα μπορούσε να είναι η βάση για το έργο Του επί γης· παρομοίως, η Κίνα μπορεί,
επίσης, να γίνει η βάση για το έργο Του ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Δεν έχει Αυτός τώρα
εκπληρώσει την προφητεία ότι «το όνομα του Ιεχωβά θα μεγαλυνθεί ανάμεσα στα έθνη των
Εθνικών»; Το πρώτο στάδιο του έργου Του ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών είναι αυτό το
έργο, το έργο που κάνει στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Το γεγονός ότι ο
ενσαρκωμένος Θεός έπρεπε να εργαστεί σε αυτόν τον τόπο, και να εργαστεί ανάμεσα σε
αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με τις ανθρώπινες
αντιλήψεις· αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ποταποί όλων, δεν έχουν καμία αξία, και ο Ιεχωβά
αρχικά τους εγκατέλειψε. Οι άνθρωποι μπορεί να εγκαταλείψουν άλλους ανθρώπους, αλλά
εάν τους εγκαταλείψει ο Θεός, τότε δεν θα έχουν την παραμικρή υπόσταση, την παραμικρή
αξία. Όταν ένα δημιούργημα του Θεού το διακατέχει ο Σατανάς ή το εγκαταλείπουν οι
άνθρωποι, νιώθει μεγάλη οδύνη —όταν όμως ένα δημιούργημα το εγκαταλείψει ο Δημιουργός
σημαίνει ότι η υπόστασή του έχει εκμηδενιστεί. Οι απόγονοι του Μωάβ ήταν καταραμένοι και
είχαν γεννηθεί σε αυτήν την υποανάπτυκτη χώρα· χωρίς καμία αμφιβολία, από όλους τους
ανθρώπους που βρίσκονται υπό την επήρεια του σκότους, οι απόγονοι του Μωάβ είναι οι
υποδεέστεροι. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι οι υποδεέστεροι μέχρι σήμερα, το έργο που
έγινε πάνω τους είναι πλέον ικανό να διαλύσει τις ανθρώπινες αντιλήψεις, και ωφελεί, επίσης,
στο έπακρο ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Κάνοντας
αυτό το έργο ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαλυθούν
οι ανθρώπινες αντιλήψεις, και μ’ αυτό το έργο ο Θεός ξεκινά μια νέα εποχή· μ’ αυτό το έργο
διαλύει όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις· μ’ αυτό το έργο περατώνει το έργο ολόκληρης της
Εποχής της Χάριτος. Το αρχικό Του έργο επιτελέστηκε στην Ιουδαία, εντός των ορίων του
Ισραήλ· μεταξύ των εθνών των Εθνικών Εκείνος δεν έκανε απολύτως κανένα έργο για να
ξεκινήσει μια νέα εποχή. Το τελευταίο στάδιο του έργου Του δεν επιτελείται μόνο ανάμεσα
στους Εθνικούς, αλλά πολύ περισσότερο, ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους.
Αυτό το σημείο είναι η πιο ικανή απόδειξη να ταπεινώσει τον Σατανά, κι έτσι, ο Θεός
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«γίνεται» ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν, ο Κύριος των πάντων, το αντικείμενο
λατρείας για όλα τα έμβια όντα.
Σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που ακόμα δεν καταλαβαίνουν τι είδος νέου έργου έχει
ξεκινήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει αναγγείλει μια νέα αρχή ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Έχει
ξεκινήσει μια νέα εποχή και έχει αρχίσει ένα νέο έργο —και εκτελεί αυτό το έργο πάνω στους
απογόνους του Μωάβ. Δεν είναι αυτό το νεότερο έργο Του; Κανείς ανά τους αιώνες δεν έχει
βιώσει αυτό το έργο ποτέ πριν. Κανένας δεν έχει καν ακούσει γι’ αυτό, πολύ λιγότερο δε το
έχει εκτιμήσει. Η σοφία του Θεού, το θαύμα του Θεού, το ακατάληπτο του Θεού, το μεγαλείο
του Θεού, και η αγιοσύνη του Θεού εκδηλώνονται όλα μέσω αυτού του σταδίου του έργου, του
έργου κατά τις έσχατες ημέρες. Δεν είναι αυτό νέο έργο, έργο που διαλύει τις ανθρώπινες
αντιλήψεις; Υπάρχουν ακόμα κάποιοι που σκέφτονται έτσι: «Αφού ο Θεός καταράστηκε τον
Μωάβ και είπε ότι θα εγκατέλειπε τους απογόνους του Μωάβ, πώς θα μπορούσε να τους
σώσει τώρα;» Αυτοί είναι οι Εθνικοί που τους καταράστηκε ο Θεός και εξαναγκάστηκαν να
φύγουν από το Ισραήλ· οι Ισραηλίτες τούς αποκαλούσαν «Εθνικά σκυλιά». Κατά την άποψη
όλων, δεν είναι μόνο Εθνικά σκυλιά, αλλά ακόμη χειρότερα, οι υιοί της καταστροφής· με άλλα
λόγια, δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Μπορεί να γεννήθηκαν εντός των ορίων του
Ισραήλ, όμως δεν ανήκουν στον λαό του Ισραήλ, κι εξοστρακίστηκαν στα έθνη των Εθνικών.
Είναι οι πιο ποταποί άνθρωποι όλων. Ακριβώς επειδή είναι οι πιο ποταποί ανάμεσα στους
ανθρώπους, ο Θεός επιτελεί το έργο του να ξεκινήσει μια νέα εποχή ανάμεσά τους, διότι είναι
αντιπροσωπευτικοί της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Το έργο του Θεού είναι επιλεκτικό και
στοχευμένο· το έργο που πραγματοποιεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι
επίσης το έργο που εκτελείται πάνω στην πλάση. Ο Νώε ήταν δημιούργημα του Θεού, όπως
και οι απόγονοί του. Όλοι στον κόσμο που έχουν σάρκα και οστά είναι δημιουργήματα του
Θεού. Το έργο του Θεού απευθύνεται σε όλη την πλάση· δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με
το αν κάποιος έχει γίνει καταραμένος μετά τη δημιουργία του. Το έργο διαχείρισής Του
απευθύνεται σε όλη την πλάση, όχι σε εκείνους τους εκλεκτούς που δεν είναι καταραμένοι.
Εφόσον ο Θεός επιθυμεί να επιτελέσει το έργο Του μεταξύ της πλάσης Του, σίγουρα θα το
ολοκληρώσει με επιτυχία, και θα εργαστεί ανάμεσα σε εκείνους τους ανθρώπους που
ωφελούν το έργο Του. Επομένως, Αυτός διαλύει όλες τις συμβάσεις όταν εργάζεται ανάμεσα
στους ανθρώπους· για Αυτόν, οι λέξεις «καταραμένοι», «παιδευμένοι» και «ευλογημένοι»
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είναι ανούσιες! Ο εβραϊκός λαός είναι καλός, όπως και ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ· είναι
άνθρωποι με καλό επίπεδο και ανθρώπινη φύση. Στην αρχή, ο Ιεχωβά ξεκίνησε το έργο Του
ανάμεσά τους, και εκτέλεσε το αρχικό Του έργο —όμως, θα ήταν ανούσιο εάν το έργο της
κατάκτησης εκτελείτο πάνω τους σήμερα. Παρόλο που κι αυτοί είναι μέρος της πλάσης, και
ίσως έχουν πολλά θετικά στοιχεία, θα ήταν ανούσιο να επιτελεστεί αυτό το στάδιο του έργου
μεταξύ τους· ο Θεός δεν θα ήταν σε θέση να κατακτήσει ανθρώπους, ούτε θα ήταν σε θέση να
πείσει όλη την πλάση, το οποίο συνιστά επακριβώς τη σημασία της μεταβίβασης του έργου
Του σε αυτούς τους ανθρώπους του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Βαθύτατη
σημασία εδώ έχει ότι Αυτός ξεκινά μια εποχή, διαλύει όλους τους κανόνες και όλες τις
ανθρώπινες αντιλήψεις και τερματίζει το έργο ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Εάν το
τωρινό έργο Του επιτελείτο ανάμεσα στους Ισραηλίτες, μέχρι τη στιγμή που το έξι χιλιάδων
χρόνων σχέδιο διαχείρισής Του φτάσει στο τέλος, όλοι θα πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο ο
Θεός των Ισραηλιτών, ότι μόνο οι Ισραηλίτες είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ότι μόνο οι
Ισραηλίτες αξίζουν να κληρονομήσουν την ευλογία και την υπόσχεση του Θεού. Η ενσάρκωση
του Θεού κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών στο έθνος των Εθνικών της χώρας του
μεγάλου κόκκινου δράκοντα έχει επιτύχει το έργο του ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλης της
πλάσης· Αυτός ολοκληρώνει όλο το έργο διαχείρισής Του, και Αυτός τελειώνει το κεντρικό
μέρος του έργου Του στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ο πυρήνας αυτών των τριών
σταδίων του έργου είναι η σωτηρία του ανθρώπου —δηλαδή, να κάνει όλη την πλάση να
λατρεύει τον Δημιουργό. Επομένως, κάθε στάδιο αυτού του έργου έχει σπουδαίο νόημα· ο
Θεός δεν κάνει τίποτα που να μην έχει νόημα ή αξία. Απ’ τη μια πλευρά, αυτό το στάδιο του
έργου αναγγέλλει μια νέα εποχή και τερματίζει τις δυο προηγούμενες εποχές· απ’ την άλλη
πλευρά, διαλύει όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις και όλες τις παλιές συνήθειες της ανθρώπινης
πίστης και γνώσης. Το έργο των δυο προηγούμενων εποχών επιτελέστηκε σύμφωνα με
διαφορετικές ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτό το στάδιο, ωστόσο, εξαλείφει εντελώς τις
ανθρώπινες αντιλήψεις, κατακτώντας έτσι πλήρως την ανθρωπότητα. Μέσα από την
κατάκτηση των απογόνων του Μωάβ, μέσα από το έργο που επιτελέστηκε ανάμεσα στους
απογόνους του Μωάβ, ο Θεός θα κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα σε ολόκληρο το σύμπαν.
Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία αυτού του σταδίου του έργου Του, και είναι η πιο πολύτιμη
πτυχή αυτού του σταδίου του έργου Του. Ακόμα και αν τώρα γνωρίζεις ότι είσαι ποταπός και
ανάξιος, θα εξακολουθείς να νιώθεις ότι σου έχει τύχει το πιο χαρμόσυνο πράγμα: Έχεις
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κληρονομήσει μια σπουδαία ευλογία, έχεις λάβει μια σπουδαία υπόσχεση, και μπορείς να
βοηθήσεις να επιτευχθεί αυτό το σπουδαίο έργο του Θεού. Έχεις αντικρίσει την πραγματική
όψη του Θεού, γνωρίζεις την έμφυτη διάθεση του Θεού, και κάνεις το θέλημα του Θεού. Τα
δυο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού επιτελέστηκαν στο Ισραήλ. Αν αυτό το στάδιο
του έργου Του κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών επιτελείτο επίσης μεταξύ των
Ισραηλιτών, όχι απλώς όλη η πλάση θα πίστευε ότι μόνο οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός
του Θεού, αλλά και ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού δεν θα είχε φέρει το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Την περίοδο κατά την οποία τα δύο στάδια του έργου Του επιτελέστηκαν στο
Ισραήλ, κανένα νέο έργο —ούτε κανένα έργο έναρξης μιας νέας εποχής— δεν είχε ποτέ
επιτελεστεί ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Το σημερινό στάδιο του έργου —της έναρξης
μιας νέας εποχής— αρχικά επιτελείται ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών, και επιπλέον, αρχικά
επιτελείται μεταξύ των απογόνων του Μωάβ, ξεκινώντας έτσι ολόκληρη την εποχή. Ο Θεός
έχει διαλύσει κάθε γνώση που εμπεριέχεται στις ανθρώπινες αντιλήψεις, μην επιτρέποντας σε
καμία από αυτές να συνεχίσει να υπάρχει. Στο έργο Του της κατάκτησης, έχει διαλύσει τις
ανθρώπινες αντιλήψεις, εκείνες τις παλιές, πρωτύτερες ανθρώπινες συνήθειες όσον αφορά τη
γνώση. Επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ότι με τον Θεό δεν υπάρχουν κανόνες, ότι δεν
υπάρχει τίποτα παλιό σχετικά με τον Θεό, ότι το έργο που Αυτός κάνει είναι εξ ολοκλήρου
απελευθερωμένο, εξ ολοκλήρου ελεύθερο, και ότι δικαίως κάνει όλα όσα κάνει. Πρέπει να
υποταχθείς πλήρως σε κάθε έργο που Αυτός κάνει ανάμεσα στην πλάση. Όλο το έργο που
Αυτός κάνει έχει νόημα, και επιτελείται σύμφωνα με το δικό Του θέλημα και τη δική Του
σοφία, και όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές και αντιλήψεις. Αν κάτι ωφελεί το έργο
Του, το κάνει· αν κάτι δεν ωφελεί το έργο Του, δεν το κάνει, όσο καλό και αν είναι! Εργάζεται
και επιλέγει τους αποδέκτες και την τοποθεσία για το έργο Του σύμφωνα με τη σημασία και
τον σκοπό του έργου Του. Δεν προσκολλιέται σε κανόνες του παρελθόντος όταν εργάζεται,
ούτε ακολουθεί παλαιά πρότυπα. Αντιθέτως, σχεδιάζει το έργο Του σύμφωνα με τη σημασία
του έργου. Στο τέλος, θα επιτύχει το σωστό αποτέλεσμα και τον αναμενόμενο στόχο. Αν δεν
καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα σήμερα, αυτό το έργο δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα μέσα
σου.

Ποια είναι η άποψή σου για τις δεκατρείς επιστολές;
1807

Η Καινή Διαθήκη της Βίβλου περιέχει τις δεκατρείς επιστολές του Παύλου. Ο Παύλος
έγραψε αυτές τις δεκατρείς επιστολές προς τις εκκλησίες που πίστευαν στον Ιησού Χριστό,
κατά το χρονικό διάστημα που επιτελούσε το έργο του. Δηλαδή, ο Παύλος εξυψώθηκε και
έγραψε αυτές τις επιστολές αφότου ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό. Οι επιστολές του
συνιστούν μαρτυρίες για την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου Ιησού στον ουρανό μετά
τον θάνατό Του, ενώ διαδίδουν, επίσης, την οδό της μετάνοιας και του σταυρού. Ασφαλώς,
όλα αυτά τα μηνύματα και οι μαρτυρίες είχαν ως σκοπό να διδάξουν τους αδελφούς και τις
αδελφές σε διάφορα σημεία γύρω από την Ιουδαία εκείνη την εποχή, γιατί, εκείνη τη χρονική
περίοδο, ο Παύλος ήταν υπηρέτης του Κυρίου Ιησού και είχε εξυψωθεί για να γίνει μάρτυρας
του Κυρίου Ιησού. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου του έργου του Αγίου Πνεύματος,
εξυψώνονται διάφοροι άνθρωποι για να εκτελέσουν το διαφορετικό έργο Του, δηλαδή να
κάνουν το έργο των αποστόλων προκειμένου να συνεχίσουν το έργο το οποίο ολοκληρώνει ο
ίδιος ο Θεός. Εάν το έκανε άμεσα το Άγιο Πνεύμα και δεν εξυψωνόταν κανένας άνθρωπος,
τότε θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί το έργο. Ως εκ τούτου, ο Παύλος πατάχθηκε
στον δρόμο προς τη Δαμασκό και, στη συνέχεια, εξυψώθηκε για να γίνει μάρτυρας του
Κυρίου Ιησού. Ήταν απόστολος εκτός των δώδεκα μαθητών του Ιησού. Εκτός από τη διάδοση
του ευαγγελίου, ανέλαβε, επίσης, το ποιμαντικό έργο των εκκλησιών σε διάφορα μέρη, το
οποίο περιλάμβανε τη φροντίδα των αδελφών στις εκκλησίες —με άλλα λόγια, την
καθοδήγηση των αδελφών εν Κυρίω. Η μαρτυρία του Παύλου είχε ως σκοπό να κοινοποιήσει
το γεγονός της ανάστασης και της ανάληψης του Κυρίου Ιησού στον ουρανό, καθώς και να
διδάξει στους ανθρώπους να μετανοούν, να εξομολογούνται και να βαδίζουν στην οδό του
σταυρού. Ήταν ένας από τους μάρτυρες του Ιησού Χριστού εκείνη την εποχή.
Οι δεκατρείς επιστολές του Παύλου επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στη Βίβλο.
Έγραψε και τις δεκατρείς επιστολές για να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές καταστάσεις των
ανθρώπων σε διάφορα μέρη. Το Άγιο Πνεύμα τον παρακίνησε να τις γράψει, και δίδαξε
αδελφούς και αδελφές παντού από τη θέση του αποστόλου (από την άποψη ενός υπηρέτη του
Κυρίου Ιησού). Συνεπώς, οι επιστολές του Παύλου δεν προέκυψαν από προφητείες ούτε
απευθείας από οράματα, αλλά προήλθαν από το έργο που ανέλαβε. Οι συγκεκριμένες
επιστολές δεν είναι παράξενες, ούτε είναι τόσο δυσνόητες όσο οι προφητείες. Είναι
γραμμένες απλώς ως επιστολές και δεν περιλαμβάνουν ούτε προφητείες ούτε μυστήρια·
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περιέχουν μόνο συνηθισμένα διδακτικά λόγια. Αν και πολλά από τα περιεχόμενά τους ίσως
είναι δυσνόητα ή ακατάληπτα για τους ανθρώπους, προέκυψαν μόνο από τις προσωπικές
ερμηνείες του Παύλου και από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος ήταν απλώς
ένας απόστολος· ήταν ένας υπηρέτης τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος Ιησούς, όχι κάποιος
προφήτης. Ενώ περιδιάβαινε διάφορες χώρες, έγραφε επιστολές σε αδελφούς και αδελφές
των εκκλησιών ή, ενώ ήταν άρρωστος, έγραφε σε εκκλησίες που είχε ιδιαίτερα στον νου του,
αλλά στις οποίες δεν μπορούσε να πάει. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι διαφύλαξαν τις
επιστολές του και, στη συνέχεια, οι μελλοντικές γενιές τις συγκέντρωσαν, τις οργάνωσαν και
τις συμπεριέλαβαν στη Βίβλο, μετά τα τέσσερα Ευαγγέλια. Φυσικά, επέλεξαν και συνέλεξαν
τις καλύτερες επιστολές που είχε γράψει. Αυτές οι επιστολές ωφελούσαν τη ζωή των αδελφών
στις εκκλησίες και έχαιραν ιδιαίτερης αναγνώρισης στην εποχή του. Όταν τις έγραψε ο
Παύλος, ο σκοπός του δεν ήταν να γράψει ένα πνευματικό έργο που θα έδινε τη δυνατότητα
στους αδελφούς και στις αδελφές του να βρουν ένα μονοπάτι άσκησης, ούτε να γράψει μια
πνευματική βιογραφία για να εκφράσει τις δικές του εμπειρίες· δεν είχε πρόθεση να γράψει
ένα βιβλίο για να γίνει συγγραφέας. Απλώς έγραφε επιστολές στους αδελφούς και στις
αδελφές του στην εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος δίδασκε τους αδελφούς και
τις αδελφές του από τη θέση του ως υπηρέτης, για να τους μιλήσει για το φορτίο του, για το
θέλημα του Κυρίου Ιησού και για τις εργασίες που Αυτός είχε εμπιστευτεί στους ανθρώπους
για το μέλλον. Αυτό ήταν το έργο που επιτέλεσε ο Παύλος. Τα λόγια του ήταν πολύ
παιδαγωγικά για την εμπειρία όλων των μελλοντικών αδελφών. Οι αλήθειες που μετέδωσε σε
αυτές τις πολυάριθμες επιστολές ήταν εκείνες που όφειλαν να κάνουν πράξη όλοι οι άνθρωποι
στην Εποχή της Χάριτος, γι’ αυτό και οι επόμενες γενιές περιέλαβαν αυτές τις επιστολές στην
Καινή Διαθήκη. Όποια και αν ήταν τελικά η έκβαση του Παύλου, ήταν κάποιος που είχε
χρησιμοποιηθεί στην εποχή του και που υποστήριζε τους αδελφούς και τις αδελφές του στις
εκκλησίες. Η έκβασή του καθορίστηκε από την ουσία του, καθώς και από το γεγονός ότι είχε
αρχικά παταχθεί. Ήταν σε θέση να εκφράσει εκείνα τα λόγια τότε επειδή κατείχε το έργο του
Αγίου Πνεύματος, και λόγω αυτού του έργου επωμίστηκε ο Παύλος ένα φορτίο για χάρη των
εκκλησιών. Ως εκ τούτου, ήταν σε θέση να θρέφει τους αδελφούς και τις αδελφές του.
Ωστόσο, εξαιτίας κάποιων ειδικών περιστάσεων, ο Παύλος δεν ήταν προσωπικά σε θέση να
πάει στις εκκλησίες για να εργαστεί, γι’ αυτό έγραφε επιστολές προς αυτές για να νουθετεί
τους αδελφούς και τις αδελφές του εν Κυρίω. Αρχικά, ο Παύλος καταδίωκε τους μαθητές του
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Κυρίου Ιησού, αλλά αφότου ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό —δηλαδή, αφότου ο Παύλος
«είδε το φως»— σταμάτησε να καταδιώκει τους μαθητές του Κυρίου Ιησού και δεν δίωκε
πλέον εκείνους τους αγίους που κήρυτταν το ευαγγέλιο για χάρη της οδού του Κυρίου. Αφού ο
Παύλος είδε τον Ιησού να εμφανίζεται μπροστά του σαν ένα λαμπρό φως, αποδέχτηκε την
αποστολή από τον Κύριο, και έτσι έγινε κάποιος που χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα
για να διαδώσει το ευαγγέλιο.
Το έργο του Παύλου εκείνη την εποχή ήταν απλώς να υποστηρίζει και να θρέφει τους
αδελφούς και τις αδελφές του. Δεν ήταν κάποιος που ήθελε να χαράξει μια σταδιοδρομία ή να
παραγάγει λογοτεχνικά έργα, να διερευνήσει άλλες διεξόδους ή να βρει μονοπάτια εκτός της
Βίβλου στα οποία να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στις εκκλησίες, ώστε να μπορέσουν
όλοι να επιτύχουν νέα είσοδο. Ο Παύλος ήταν κάποιος που χρησιμοποιήθηκε· έκανε όσα
έκανε για να εκπληρώσει απλώς το καθήκον του. Αν δεν είχε επωμιστεί ένα φορτίο για τις
εκκλησίες, τότε θα θεωρείτο ότι είχε παραμελήσει το καθήκον του. Εάν είχε γίνει κάτι που
προκαλούσε διαταραχή ή είχε σημειωθεί κάποιο περιστατικό προδοσίας στην εκκλησία που
είχε οδηγήσει τους ανθρώπους εκεί σε μια μη κανονική κατάσταση, τότε θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι δεν είχε εκτελέσει σωστά το έργο του. Εάν ένας εργάτης επωμίζεται ένα φορτίο
χάριν της εκκλησίας και εργάζεται, επίσης, κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων του, τότε αυτό
αποδεικνύει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας εργάτης που έχει τα κατάλληλα προσόντα για
να χρησιμοποιηθεί. Αν κάποιος δεν νιώθει πως φέρει φορτίο για την εκκλησία και δεν
επιτυγχάνει αποτελέσματα στο έργο του, και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που
καθοδηγεί είναι αδύναμοι ή οδηγούνται, μάλιστα, σε πτώση, τότε ένας τέτοιος εργάτης δεν
έχει εκπληρώσει το καθήκον του. Ομοίως, ο Παύλος δεν αποτελούσε εξαίρεση, και γι’ αυτό
έπρεπε να φροντίζει τις εκκλησίες και να γράφει συχνά επιστολές στους αδελφούς και στις
αδελφές του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν σε θέση να θρέφει τις εκκλησίες και να φροντίζει
τους αδελφούς και τις αδελφές του· μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούσαν οι εκκλησίες να
λάβουν τη θρέψη και την καθοδήγησή του. Το περιεχόμενο των επιστολών που έγραψε ήταν
πολύ βαθύ, αλλά απευθυνόταν στους αδελφούς και στις αδελφές του υπό την προϋπόθεση ότι
είχε αποκτήσει τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, και ενστάλαζε στα γραπτά του τις
προσωπικές εμπειρίες του και το φορτίο που ένιωθε. Ο Παύλος ήταν απλώς κάποιος που
χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, και το περιεχόμενο των επιστολών του ήταν όλο
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διάσπαρτο με τις προσωπικές του εμπειρίες. Το έργο που επιτέλεσε αντιπροσωπεύει απλώς το
έργο ενός αποστόλου, όχι το έργο που εκτελεί άμεσα το Άγιο Πνεύμα, ενώ διαφέρει, επίσης,
από το έργο του Χριστού. Ο Παύλος εκπλήρωνε απλώς το καθήκον του, γι’ αυτό έθρεφε τους
αδελφούς και τις αδελφές του εν Κυρίω με το φορτίο του, καθώς και με τις προσωπικές του
εμπειρίες και γνώσεις. Ο Παύλος πραγματοποιούσε απλώς το έργο της αποστολής από τον
Θεό, παρέχοντας τις προσωπικές του γνώσεις και την κατανόησή του· αυτό σίγουρα δεν
αποτελούσε κάποιο έργο που εκτελούνταν άμεσα από τον ίδιο τον Θεό. Ως εκ τούτου, το έργο
του Παύλου περιείχε την ανθρώπινη εμπειρία, καθώς και τις απόψεις και την κατανόηση των
ανθρώπων σχετικά με το έργο της εκκλησίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι αυτές οι
ανθρώπινες απόψεις και η ανθρώπινη κατανόηση είναι το έργο κακών πνευμάτων ή το έργο
σάρκας και αίματος· μπορεί μόνο να ειπωθεί ότι αποτελούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες
κάποιου που είχε διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Λέγοντας αυτό, εννοώ ότι οι επιστολές
του Παύλου δεν είναι βιβλία από τον ουρανό. Δεν είναι άγιες, και δεν ειπώθηκαν ούτε
εκφράστηκαν επ’ ουδενί από το Άγιο Πνεύμα· αποτελούν απλώς μια έκφραση του φορτίου
που έφερε ο Παύλος για την εκκλησία. Ο σκοπός για τον οποίο τα λέω όλα αυτά είναι για να
σας κάνω να κατανοήσετε τη διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του
ανθρώπου: Το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Θεό, ενώ το έργο του ανθρώπου
αντιπροσωπεύει το καθήκον και τις εμπειρίες του ανθρώπου. Δεν θα πρέπει να θεωρεί κανείς
το κανονικό έργο του Θεού ως το θέλημα του ανθρώπου, και το υπερφυσικό έργο Του ως το
θέλημα του Θεού. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να θεωρεί κανείς το μεγαλόπνοο κήρυγμα του
ανθρώπου ως ομιλίες του Θεού ή ως βιβλία από τον ουρανό. Κάθε τέτοια άποψη θα ήταν
ανήθικη. Πολλοί άνθρωποι, όταν Με ακούν να αναλύω τις δεκατρείς επιστολές του Παύλου,
πιστεύουν ότι οι επιστολές του Παύλου δεν πρέπει να διαβάζονται και ότι ο Παύλος ήταν ένας
τρομερά αμαρτωλός άνθρωπος. Υπάρχουν, μάλιστα, και πολλοί που θεωρούν ότι τα λόγια
Μου είναι σκληρά, ότι η εκτίμησή Μου ως προς τις επιστολές του Παύλου είναι ανακριβής και
ότι αυτές οι επιστολές δεν μπορούν να θεωρούνται εκφράσεις των εμπειριών και των φορτίων
του ανθρώπου. Πιστεύουν, αντ’ αυτού, ότι θα πρέπει να θεωρούνται λόγια του Θεού, ότι είναι
εξίσου σημαντικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, ότι δεν είναι δυνατόν να
περικοπούν ούτε να τύχουν προσθήκης και, επιπλέον, ότι δεν μπορούν να ερμηνευτούν
πρόχειρα. Δεν είναι εσφαλμένοι όλοι αυτοί οι ανθρώπινοι ισχυρισμοί; Δεν οφείλονται εξ
ολοκλήρου στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν σύνεση; Οι επιστολές του Παύλου όντως
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ωφελούν πολύ τους ανθρώπους, και έχουν ήδη μια ιστορία που ξεπερνά τα 2.000 χρόνια.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να συλλάβουν τι
είχε πει τότε. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι επιστολές του Παύλου είναι τα μεγαλύτερα
αριστουργήματα σε όλον τον Χριστιανισμό, και ότι κανείς δεν μπορεί να τις ερμηνεύσει ούτε
να τις κατανοήσει πλήρως. Στην πραγματικότητα, αυτές οι επιστολές είναι ακριβώς σαν τη
βιογραφία ενός πνευματικού ανθρώπου και δεν μπορούν να συγκριθούν με τα λόγια του
Ιησού ή με τα μεγάλα οράματα που είδε ο Ιωάννης. Τουναντίον, ο Ιωάννης είδε μεγάλα
οράματα που προέρχονταν από τον ουρανό —προφητείες του ίδιου του έργου του Θεού— τα
οποία ήταν ανέφικτα από τον άνθρωπο, ενώ οι επιστολές του Παύλου είναι απλώς
περιγραφές του τι είδε και βίωσε ένας άνθρωπος. Δείχνουν αυτό για το οποίο είναι ικανός ο
άνθρωπος, αλλά δεν συνιστούν ούτε προφητείες ούτε οράματα· είναι απλώς επιστολές που
απεστάλησαν σε διάφορα μέρη. Για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, όμως, ο Παύλος
ήταν ένας εργάτης, και γι’ αυτό τα λόγια του είχαν αξία, επειδή ήταν κάποιος που είχε
αποδεχτεί αυτό που του είχε ανατεθεί. Συνεπώς, οι επιστολές του ήταν επωφελείς για όλους
όσοι αναζητούσαν τον Χριστό. Παρόλο που ο Ιησούς δεν είχε εκφράσει ο ίδιος εκείνα τα
λόγια, είχαν, τελικά, ζωτική σημασία για την εποχή τους. Ως εκ τούτου, οι μεταγενέστεροι του
Παύλου περιέλαβαν τις επιστολές του στη Βίβλο, καθιστώντας, έτσι, δυνατό να περάσουν από
γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα. Κατανοείτε τι εννοώ; Εγώ σας παρέχω απλώς μια ακριβή
εξήγηση αυτών των επιστολών, και τις αναλύω χωρίς να αρνούμαι τα οφέλη και την αξία τους
ως αναφορές για τους ανθρώπους. Εάν, αφού διαβάσετε τα λόγια Μου, όχι μόνο απορρίψετε
τις επιστολές του Παύλου, αλλά τις χαρακτηρίσετε, μάλιστα, αιρετικές ή άνευ αξίας, τότε το
μόνο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι η ικανότητα κατανόησής σας είναι πολύ περιορισμένη,
όπως είναι και οι γνώσεις και η κρίση σας για τα πράγματα· σίγουρα δεν μπορεί να ειπωθεί
ότι τα λόγια Μου είναι υπερβολικά μονόπλευρα. Καταλαβαίνετε τώρα; Τα σημαντικά
πράγματα που πρέπει να κατανοήσετε είναι η πραγματική κατάσταση του έργου του Παύλου
εκείνη την εποχή και το πλαίσιο εντός του οποίου γράφτηκαν οι επιστολές του. Αν είναι ορθή
η άποψή σας για αυτές τις περιστάσεις, τότε θα είναι, επίσης, ορθή και η άποψή σας για τις
επιστολές του Παύλου. Παράλληλα, μόλις συλλάβεις την ουσία αυτών των επιστολών, η
εκτίμησή σου ως προς τη Βίβλο θα είναι ορθή, και τότε θα καταλάβεις γιατί οι επιστολές του
Παύλου έχουν τύχει τόσο μεγάλης λατρείας από τις μεταγενέστερες γενιές επί τόσο πολλά
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χρόνια, καθώς και γιατί υπάρχουν, μάλιστα, πολλοί άνθρωποι που τον βλέπουν ως Θεό. Δεν
θα σκεφτόσαστε κι εσείς το ίδιο αν δεν καταλαβαίνατε;
Κάποιος που δεν είναι ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον ίδιο τον Θεό. Το
μόνο που μπορεί να λεχθεί για το έργο του Παύλου είναι ότι αποτελεί μέρος της ανθρώπινης
άποψης και μέρος της διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος έγραψε αυτά τα λόγια
από ανθρώπινη άποψη, με τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι σπάνιο. Ήταν,
επομένως, αναπόφευκτο τα λόγια του να είναι διάσπαρτα με κάποιες ανθρώπινες εμπειρίες,
και αργότερα χρησιμοποίησε τις δικές του προσωπικές εμπειρίες για να φροντίσει και να
στηρίξει τους αδελφούς και τις αδελφές του εκείνη την εποχή. Οι επιστολές που έγραψε δεν
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως σπουδή ζωής, ούτε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
βιογραφίες ή μηνύματα. Επιπλέον, αυτές δεν ήταν ούτε αλήθειες που έκανε πράξη η εκκλησία
ούτε εκκλησιαστικά διοικητικά διατάγματα. Ως κάποιος με φορτίο —κάποιος που έχει
αναλάβει έργο από το Άγιο Πνεύμα— αυτό είναι κάτι που πρέπει απλώς να κάνει. Εάν το Άγιο
Πνεύμα εξυψώσει τους ανθρώπους και τους παράσχει ένα φορτίο, αλλά αυτοί δεν αναλάβουν
το έργο της εκκλησίας και δεν μπορούν ούτε να διαχειριστούν τις υποθέσεις της σωστά ούτε
να επιλύσουν ικανοποιητικά κάθε πρόβλημά της, τότε αυτό αποδεικνύει ότι αυτοί οι
άνθρωποι δεν εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους. Συνεπώς, δεν ήταν απορίας άξιο ότι
ένας απόστολος ήταν σε θέση να γράψει επιστολές κατά τη διάρκεια του έργου του. Αυτό
ήταν μέρος του έργου του· ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Γράφοντας επιστολές, δεν είχε
σκοπό να γράψει μια σπουδή ζωής ή μια πνευματική βιογραφία, και σίγουρα δεν σκόπευε να
ανοίξει μια άλλη διέξοδο για τους αγίους. Αντιθέτως, το έκανε για να εκπληρώσει τον δικό του
ρόλο και να είναι πιστός υπηρέτης του Θεού, ώστε να μπορεί να δώσει λογαριασμό στον Θεό
ολοκληρώνοντας τις εργασίες τις οποίες Αυτός του είχε εμπιστευτεί. Έπρεπε να αναλάβει την
ευθύνη του εαυτού του και των αδελφών του στο έργο του και έπρεπε να κάνει καλά το έργο
του και να παίρνει στα σοβαρά τις υποθέσεις της εκκλησίας: Όλα αυτά αποτελούσαν απλώς
μέρος του έργου του.
Εάν έχετε κατανοήσει τις επιστολές του Παύλου, θα διαθέτετε και σωστή άποψη και
εκτίμηση σχετικά με τις επιστολές τόσο του Πέτρου όσο και του Ιωάννη. Δεν θα θεωρήσετε
ποτέ ξανά αυτές τις επιστολές ως βιβλία από τον ουρανό που είναι άγια και απαραβίαστα,
πόσω μάλλον δε, θα θεωρήσετε τον Παύλο Θεό. Εξάλλου, το έργο του Θεού διαφέρει από το
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έργο του ανθρώπου και, επιπλέον, πώς θα μπορούσαν οι εκφράσεις Του να είναι ίδιες με τις
δικές του; Ο Θεός έχει τη δική Του ιδιαίτερη διάθεση, ενώ ο άνθρωπος έχει καθήκοντα που
οφείλει να εκπληρώσει. Η διάθεση του Θεού εκφράζεται στο έργο Του, ενώ το καθήκον του
ανθρώπου ενσωματώνεται στις εμπειρίες του ανθρώπου και εκφράζεται στις επιδιώξεις του
ανθρώπου. Επομένως, μέσω του έργου που επιτελείται, γίνεται σαφές το κατά πόσο κάτι είναι
έκφραση του Θεού ή έκφραση του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει ο ίδιος ο Θεός,
ούτε πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει να γίνει μάρτυρας. Επιπλέον, δεν χρειάζεται ο ίδιος
ο Θεός να καταπιέσει οποιονδήποτε. Όλα αυτά αποτελούν φυσική αποκάλυψη· δεν γίνονται
με τη βία ούτε μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος σ’ αυτά. Το καθήκον του ανθρώπου μπορεί να
γίνει γνωστό μέσω των εμπειριών του, και δεν απαιτεί από τους ανθρώπους να κάνουν κάποιο
επιπλέον βιωματικό έργο. Ολόκληρη η ουσία του ανθρώπου μπορεί να αποκαλυφθεί καθώς
εκτελεί το καθήκον του, ενώ ο Θεός μπορεί να εκφράσει την έμφυτη διάθεσή Του ενώ εκτελεί
το έργο Του. Αν είναι έργο ανθρώπου, τότε δεν μπορεί να κρυφτεί. Αν είναι έργο Θεού, τότε
είναι ακόμη πιο αδύνατο να αποκρύψει κανείς τη διάθεση του Θεού, πόσω μάλλον δε, να την
ελέγξει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ειπωθεί για κανέναν άνθρωπο ότι είναι Θεός, ούτε το έργο
και τα λόγια του μπορεί να θεωρούνται άγια ή αμετάβλητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο Θεός
είναι άνθρωπος επειδή ενδύθηκε τη σάρκα, αλλά το έργο Του δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο ή
καθήκον ανθρώπου. Επιπλέον, οι ομιλίες του Θεού δεν είναι δυνατόν να εξομοιωθούν με τις
επιστολές του Παύλου, ούτε μπορεί κανείς να θεωρήσει την κρίση και την παίδευση του Θεού
ως ισότιμες με τα λόγια διδασκαλίας του ανθρώπου. Υπάρχουν, λοιπόν, αρχές που διακρίνουν
το έργο του Θεού από το έργο του ανθρώπου. Αυτά διαφοροποιούνται σύμφωνα με την ουσία
τους, όχι από το πεδίο εφαρμογής του έργου ή την προσωρινή αποτελεσματικότητά του. Επ’
αυτού του θέματος, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν λάθη επί της αρχής. Αυτό συμβαίνει
επειδή ο άνθρωπος κοιτάζει την εξωτερική όψη, την οποία μπορεί να επιτύχει, ενώ ο Θεός
κοιτάζει την ουσία, η οποία δεν είναι ορατή στα φυσικά μάτια των ανθρώπων. Εάν θεωρείς τα
λόγια και το έργο του Θεού ως τα καθήκοντα ενός μέσου ανθρώπου και θεωρείς το μεγάλης
κλίμακας έργο του ανθρώπου ως το έργο του ενσαρκωμένου Θεού και όχι ως το καθήκον που
εκπληρώνει ο άνθρωπος, τότε δεν σφάλλεις επί της αρχής; Οι επιστολές και οι βιογραφίες του
ανθρώπου μπορούν να γραφτούν εύκολα, αλλά μόνο επί τη βάσει του έργου του Αγίου
Πνεύματος. Ωστόσο, οι ομιλίες και το έργο του Θεού δεν μπορούν να επιτευχθούν εύκολα από
τον άνθρωπο, ούτε να επιτευχθούν μέσω της ανθρώπινης σοφίας και σκέψης, ούτε μπορούν οι
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άνθρωποι να τα ερμηνεύσουν διεξοδικά αφού τα διερευνήσουν. Εάν αυτά τα θέματα αρχής
δεν προκαλούν καμία αντίδραση μέσα σας, τότε είναι προφανές ότι η πίστη σας δεν είναι
πολύ αληθινή και εκλεπτυσμένη. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι η πίστη σας είναι
γεμάτη ασάφεια, είναι συγκεχυμένη και χωρίς αρχές. Αν δεν υπάρχει κατανόηση ούτε των πιο
βασικών και ουσιαστικών ζητημάτων του Θεού και του ανθρώπου, τότε αυτού του είδους η
πίστη δεν στερείται οποιαδήποτε ικανότητα αντίληψης; Πώς θα μπορούσε ποτέ ο Παύλος να
είναι ο μόνος άνθρωπος που χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας; Πώς θα
μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο μόνος που εργάστηκε ποτέ για την εκκλησία; Πώς θα
μπορούσε να είναι ο μόνος που έχει γράψει επιστολές σε εκκλησίες για να τις υποστηρίξει;
Ανεξαρτήτως της κλίμακας ή της επιρροής του έργου αυτών των ανθρώπων ή ακόμα και των
αποτελεσμάτων του έργου τους, δεν μοιάζουν όλες οι αρχές και η ουσία αυτού του έργου; Δεν
έχει χαρακτηριστικά που είναι εντελώς διαφορετικά από το έργο του Θεού; Παρόλο που
υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ κάθε σταδίου του έργου του Θεού και παρόλο που πολλές
από τις μεθόδους εργασίας Του δεν είναι ακριβώς ίδιες, δεν έχουν όλες μία μόνο ουσία και
προέλευση; Συνεπώς, εάν κάποιος εξακολουθεί να μην έχει σαφή εικόνα για αυτά τα
πράγματα τώρα, τότε στερείται οποιασδήποτε λογικής. Εάν, αφού κάποιος διαβάσει αυτά τα
λόγια, εξακολουθεί να λέει ότι οι επιστολές του Παύλου είναι άγιες και απαραβίαστες και ότι
διαφέρουν από τις βιογραφίες οποιασδήποτε πνευματικής μορφής, τότε η λογική αυτού του
ατόμου είναι υπερβολικά μη κανονική, και ένα τέτοιο άτομο είναι αναμφίβολα ειδικός του
δόγματος που στερείται παντελούς σύνεσης. Ακόμα κι αν λατρεύεις τον Παύλο, δεν μπορείς
να χρησιμοποιείς τα θερμά σου συναισθήματα προς αυτόν για να διαστρεβλώσεις την
αλήθεια των γεγονότων ή να αντικρούσεις την ύπαρξη της αλήθειας. Επιπλέον, όσα έχω πει
δεν ακυρώνουν επ’ ουδενί όλες τις επιστολές και το έργο του Παύλου ούτε απορρίπτουν
παντελώς την αξία τους ως αναφορές. Όπως και να ’χει, σας τα λέω αυτά με την πρόθεση να
κατανοήσετε σωστά και να εκτιμήσετε λογικά όλα τα πράγματα και τους ανθρώπους: Μόνο
αυτή είναι η κανονική λογική· μόνο με αυτήν οφείλουν να εξοπλιστούν οι δίκαιοι που
κατέχουν την αλήθεια.

Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που
βαδίζει ο άνθρωπος
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Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό για χάρη του μελλοντικού προορισμού
τους ή για προσωρινή απόλαυση. Για εκείνους που δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου, η
πίστη στον Θεό είναι για χάρη της εισόδου στον Παράδεισο, προκειμένου να κερδίσουν
ανταμοιβές. Δεν είναι για να οδηγηθούν στην τελείωση ή για να εκτελέσουν το καθήκον που
έχει ένα πλάσμα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον
Θεό για να εκπληρώσουν την ευθύνη τους ή να ολοκληρώσουν το καθήκον τους. Σπάνια οι
άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό με σκοπό να διάγουν ουσιαστικό βίο, ούτε υπάρχουν εκείνοι
που πιστεύουν ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι ζωντανός, θα πρέπει να αγαπάει τον
Θεό, επειδή έτσι ορίζει ότι πρέπει να κάνουν ο νόμος του Παραδείσου και η επίγεια αρχή και
είναι η φυσική κλίση του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, αν και διαφορετικοί άνθρωποι
ακολουθούν ο καθένας τους στόχους του, ο στόχος της επιδίωξής τους και τα κίνητρα πίσω
από αυτή είναι όμοια και, επιπλέον, για τους περισσότερους από αυτούς, τα αντικείμενα της
λατρείας τους είναι τα ίδια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χιλιάδων χρόνων, πολλοί πιστοί
έχουν πεθάνει και πολλοί έχουν πεθάνει και έχουν γεννηθεί ξανά. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο
άνθρωποι που αναζητούν τον Θεό, ούτε καν μία ή δύο χιλιάδες, όμως η επιδίωξη των
περισσότερων από αυτούς τους ανθρώπους είναι για χάρη των δικών τους προοπτικών ή των
ένδοξων ελπίδων τους για το μέλλον. Εκείνοι που είναι αφιερωμένοι στον Χριστό είναι λίγοι
και σκόρπιοι. Πολλοί αφοσιωμένοι πιστοί έχουν πεθάνει παγιδευμένοι ακόμα και στα δικά
τους δίχτυα και, επιπλέον, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν υπάρξει νικηφόροι είναι
αξιοσημείωτα μικρός. Μέχρι σήμερα, οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αποτυγχάνουν ή
τα μυστικά της νίκης τους εξακολουθούν να τους είναι άγνωστα. Εκείνοι που είναι εμμονικοί
με την αναζήτηση του Χριστού, δεν έχουν ζήσει ακόμα τη στιγμή της ξαφνικής
διορατικότητάς τους, δεν έχουν φτάσει στο βάθος αυτών των μυστηρίων, επειδή απλά δεν το
ξέρουν. Αν και κατά την επιδίωξή τους κάνουν σκληρές προσπάθειες, το μονοπάτι που
βαδίζουν είναι το μονοπάτι της αποτυχίας που κάποτε ακολούθησαν και οι προηγούμενοι απ’
αυτούς, και όχι εκείνο της επιτυχίας. Με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το πώς το
αναζητούν, δεν βαδίζουν στο μονοπάτι που οδηγεί στο σκοτάδι; Δεν είναι παρά μόνο ολέθριες
συνέπειες αυτό που κερδίζουν; Είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψουμε αν οι άνθρωποι που
μιμούνται όσους πέτυχαν σε παρελθούσες εποχές τελικά θα οδηγηθούν στην καλοτυχία ή
στην καταστροφή. Πόσο χειρότερες είναι οι πιθανότητες, τότε, για τους ανθρώπους που
αναζητούν ακολουθώντας τα βήματα των αποτυχημένων; Δεν τους αντιστοιχούν ακόμα
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μεγαλύτερες πιθανότητες αποτυχίας; Ποια αξία υπάρχει στο μονοπάτι που περπατούν; Δεν
σπαταλούν τον χρόνο τους; Ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν
στην επιδίωξή τους, υπάρχει, εν συντομία, ένας λόγος για τον οποίο το κάνουν, και δεν είναι
ότι η επιτυχία ή η αποτυχία τους καθορίζεται με την αναζήτηση ανάλογα με την επιθυμία
τους.
Η πιο θεμελιώδης απαίτηση της πίστης του ανθρώπου στον Θεό είναι να έχει μια
ειλικρινή καρδιά, να αφιερώνεται πλήρως και να υπακούει πραγματικά. Το πιο δύσκολο για
τον άνθρωπο είναι να προσφέρει ολόκληρη τη ζωή του με αντάλλαγμα την αληθινή πίστη,
μέσω της οποίας μπορεί να κερδίσει ολόκληρη την αλήθεια και να εκπληρώσει το καθήκον
του ως πλάσμα του Θεού. Αυτό ακριβώς δεν είναι εφικτό από εκείνους που αποτυγχάνουν και
είναι ακόμη πιο ανέφικτο από εκείνους που δεν μπορούν να βρουν τον Χριστό. Επειδή ο
άνθρωπος δεν είναι καλός στο να αφοσιωθεί πλήρως στον Θεό, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι
πρόθυμος να εκτελέσει το καθήκον του στον Δημιουργό, επειδή ο άνθρωπος έχει δει την
αλήθεια, αλλά την αποφεύγει και βαδίζει το δικό του μονοπάτι, επειδή ο άνθρωπος πάντα
αναζητά ακολουθώντας το μονοπάτι αυτών που έχουν αποτύχει, επειδή ο άνθρωπος πάντα
αψηφά τον Ουρανό, έτσι και ο άνθρωπος πάντα αποτυγχάνει, πάντα εξαπατάται από τα
κόλπα του Σατανά και παγιδεύεται στο δικό του δίχτυ. Επειδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον
Χριστό, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι έμπειρος στην κατανόηση και την εμπειρία της
αλήθειας, επειδή ο άνθρωπος δείχνει υπερβολικό σεβασμό στον Παύλο και εποφθαλμιά με
απληστία τον Παράδεισο, επειδή ο άνθρωπος απαιτεί πάντα να τον υπακούει ο Χριστός και
διατάζει τον Θεό, γι’ αυτό εκείνες οι μεγάλες προσωπικότητες κι εκείνοι που έχουν βιώσει τις
περιπέτειες του κόσμου εξακολουθούν να είναι θνητοί, και ακόμα πεθαίνουν εν μέσω του
παιδέματος του Θεού. Το μόνο που μπορώ να πω γι’ αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι
πεθαίνουν με τραγικό τρόπο και ότι η συνέπεια γι’ αυτούς —ο θάνατός τους— δεν είναι
αδικαιολόγητη. Δεν γίνεται η αποτυχία τους ακόμη πιο απαράδεκτη στον νόμο του Ουρανού;
Η αλήθεια προέρχεται από τον κόσμο του ανθρώπου, όμως η αλήθεια στους ανθρώπους
μεταφέρεται από τον Χριστό. Προέρχεται από τον Χριστό, δηλαδή από τον ίδιο τον Θεό, και
αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ωστόσο, ο Χριστός παρέχει μόνο την
αλήθεια. Δεν έρχεται να αποφασίσει αν ο άνθρωπος θα είναι επιτυχής στην επιδίωξή του για
την αλήθεια. Επομένως, η επιτυχία ή η αποτυχία στην αλήθεια εξαρτώνται από την επιδίωξη
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του ανθρώπου. Η επιτυχία ή η αποτυχία του ανθρώπου στην αλήθεια δεν είχε ποτέ σχέση με
τον Χριστό, αλλά καθορίζεται από την επιδίωξή του. Ο προορισμός του ανθρώπου και η
επιτυχία του ή η αποτυχία του δεν μπορούν να συσσωρευτούν επάνω στο κεφάλι του Θεού,
έτσι ώστε ο ίδιος ο Θεός να τα αναλάβει, επειδή αυτό δεν είναι θέμα Θεού, αλλά συνδέεται
άμεσα με το καθήκον που πρέπει να επιτελούν τα πλάσματα του Θεού. Οι περισσότεροι
άνθρωποι πράγματι έχουν λίγη γνώση της επιδίωξης και του προορισμού του Παύλου και του
Πέτρου, όμως δεν γνωρίζουν παρά μόνο το αποτέλεσμα για τον Πέτρο και τον Παύλο και
αγνοούν το μυστικό πίσω από την επιτυχία του Πέτρου ή τις ελλείψεις που οδήγησαν στην
αποτυχία του Παύλου. Επομένως, εάν είστε εντελώς ανίκανοι να βλέπετε την ουσία της
επιδίωξής τους, τότε η επιδίωξη των περισσότερων από εσάς επίσης θα αποτύχει, και ακόμα
κι αν ένας μικρός αριθμός από εσάς φτάσει στην επιτυχία, ούτε τότε δεν θα είναι ίσοι με τον
Πέτρο. Εάν το μονοπάτι της επιδίωξής σου είναι το σωστό, τότε έχεις μια ελπίδα να επιτύχεις·
αν το μονοπάτι που ακολουθείς στην αναζήτηση της αλήθειας είναι λάθος, τότε δεν θα
μπορέσεις ποτέ να επιτύχεις και θα έχεις το ίδιο τέλος με τον Παύλο.
Ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος που οδηγήθηκε στην τελείωση. Μόνο αφού βίωσε την
παίδευση και την κρίση, και μ’ αυτόν τον τρόπο κέρδισε την καθαρή αγάπη για τον Θεό,
οδηγήθηκε πλήρως στην τελείωση· το μονοπάτι που περπάτησε ήταν εκείνο της τελείωσης.
Δηλαδή, από την αρχή, το μονοπάτι που περπάτησε ο Πέτρος ήταν το σωστό και το κίνητρό
του για πίστη στον Θεό ήταν το σωστό, και έτσι, οδηγήθηκε στην τελείωση και πήρε ένα νέο
μονοπάτι στο οποίο δεν είχε ξαναβαδίσει ποτέ άνθρωπος. Ωστόσο, το μονοπάτι που ο Παύλος
είχε από την αρχή επιλέξει, ήταν το μονοπάτι της εναντίωσης προς τον Χριστό, και μόνο
επειδή το Άγιο Πνεύμα θέλησε να τον χρησιμοποιήσει και να επωφεληθεί από τα χαρίσματά
του και όλα τα προτερήματα του για το έργο Του, εργάστηκε για τον Χριστό για αρκετές
δεκαετίες. Ήταν απλώς κάποιος που χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα και δεν
χρησιμοποιήθηκε επειδή ο Ιησούς στάθηκε ευνοϊκά απέναντι στην ανθρώπινη φύση του, αλλά
λόγω των χαρισμάτων του. Κατάφερε να εργάζεται για τον Ιησού, επειδή τον κατάφερε
πλήγμα, όχι επειδή το έκανε με χαρά. Κατάφερε να κάνει τέτοιο έργο εξαιτίας της διαφώτισης
και της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος, και το έργο που έκανε δεν αντιπροσωπεύει
καθόλου την επιδίωξη του ή την ανθρώπινη φύση του. Το έργο του Παύλου αντιπροσωπεύει
το έργο ενός υπηρέτη, έκανε δηλαδή το έργο ενός αποστόλου. Ο Πέτρος, όμως, ήταν
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διαφορετικός: Έκανε επίσης κάποιο έργο· δεν ήταν τόσο σπουδαίο όσο το έργο του Παύλου,
αλλά εργάστηκε εν μέσω της επιδίωξης για την προσωπική του είσοδο και το έργο του ήταν
διαφορετικό από το έργο του Παύλου. Το έργο του Πέτρου ήταν η εκτέλεση του καθήκοντος
ενός πλάσματος του Θεού. Δεν εργάστηκε στον ρόλο ενός αποστόλου, αλλά εργάστηκε ενώ
επιδίωκε την αγάπη για τον Θεό. Η πορεία του έργου του Παύλου περιελάμβανε και την
προσωπική του επιδίωξη: Η επιδίωξή του ήταν μόνο για χάρη της ελπίδας του για το μέλλον
και της επιθυμίας του για καλό προορισμό. Δεν δέχτηκε ραφινάρισμα κατά τη διάρκεια του
έργου του, ούτε δέχτηκε κλάδεμα και αντιμετώπιση. Πίστευε ότι όσο το έργο που έκανε
ικανοποιούσε την επιθυμία του Θεού, και ό,τι έκανε ήταν ευχάριστο για τον Θεό, τότε τελικά
τον περίμενε ανταμοιβή. Δεν υπήρχαν προσωπικές εμπειρίες στο έργο του —αυτό ήταν μόνο
για το δικό του καλό και δεν γινόταν απλώς για χάρη της αλλαγής. Όλα στο έργο του ήταν μια
συναλλαγή, δεν εμπεριείχαν κανένα καθήκον ή υποταγή ενός πλάσματος του Θεού. Κατά τη
διάρκεια του έργου του, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην παλιά διάθεση του Παύλου. Το έργο
του ήταν απλώς υπηρεσία σε άλλους και ανίκανο να επιφέρει αλλαγές στη διάθεσή του. Ο
Παύλος πραγματοποίησε το έργο του άμεσα, χωρίς να έχει οδηγηθεί στην τελείωση ή
αντιμετωπιστεί, και το κίνητρό του ήταν η ανταμοιβή. Ο Πέτρος ήταν διαφορετικός: Ήταν
κάποιος που είχε υποστεί κλάδεμα και αντιμετώπιση, και είχε υποβληθεί σε ραφινάρισμα. Ο
σκοπός και το κίνητρο του έργου του Πέτρου ήταν ουσιαστικά διαφορετικά από εκείνα του
Παύλου. Παρόλο που ο Πέτρος δεν επέδειξε μεγάλο έργο, η διάθεσή του υποβλήθηκε σε
πολλές αλλαγές και αυτό που επιδίωξε ήταν η αλήθεια και η πραγματική αλλαγή. Το έργο του
δεν πραγματοποιήθηκε μόνο για χάρη του έργου αυτού καθεαυτού. Παρόλο που ο Παύλος
έφερε εις πέρας μεγάλο έργο, ήταν όλο έργο του Αγίου Πνεύματος, και παρόλο που ο Παύλος
συνεργάστηκε σε αυτό το έργο, δεν το βίωσε. Το ότι ο Πέτρος έκανε πολύ λιγότερο έργο ήταν
μόνο επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν παρήγε τόσο μεγάλο έργο μέσα από αυτόν. Το μέγεθος του
έργου τους δεν καθόριζε το αν θα οδηγηθούν στην τελείωση· η επιδίωξη του ενός ήταν να
λάβει ανταμοιβές και του άλλου να επιτύχει την απόλυτη αγάπη για τον Θεό και να
εκπληρώσει το καθήκον του ως πλάσμα του Θεού, στον βαθμό που θα μπορούσε να βιώσει
μια υπέροχη εικόνα προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία του Θεού. Εξωτερικά ήταν
διαφορετικοί και το ίδιο διαφορετική ήταν και η ουσία τους. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις
ποιος από τους δύο οδηγήθηκε στην τελείωση με βάση το πόσο έργο έκανε. Ο Πέτρος
προσπάθησε να βιώσει την εικόνα ενός ανθρώπου που αγαπάει τον Θεό, να είναι κάποιος που
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υπακούει στον Θεό, να είναι κάποιος που δέχεται την αντιμετώπιση και το κλάδεμα και να
είναι κάποιος που εκπληρώνει το καθήκον του ως πλάσμα του Θεού. Στάθηκε ικανός να
αφιερωθεί στον Θεό, να βάλει ολόκληρο τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και να υπακούσει
σε Αυτόν μέχρι θανάτου. Αυτό ήταν που αποφάσισε να κάνει και, επιπλέον, αυτό πέτυχε.
Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο τελικά το τέλος του ήταν διαφορετικό από αυτό του
Παύλου. Το έργο που έκανε το Άγιο Πνεύμα στον Πέτρο ήταν να τον οδηγήσει στην τελείωση
και το έργο που έκανε το Άγιο Πνεύμα στον Παύλο ήταν να τον χρησιμοποιήσει. Αυτό συνέβη
επειδή οι φύσεις τους και οι απόψεις τους προς την επιδίωξη δεν ήταν οι ίδιες. Και οι δύο
είχαν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος εφάρμοσε αυτό το έργο στον εαυτό του και το
παρείχε και σε άλλους. Ο Παύλος, εν τω μεταξύ, παρείχε μόνο το σύνολο του έργου του Αγίου
Πνεύματος σε άλλους και δεν κέρδισε τίποτα από αυτό για τον εαυτό του. Με αυτόν τον
τρόπο, αφού δοκίμασε το έργο του Αγίου Πνεύματος για τόσα χρόνια, οι αλλαγές στον Παύλο
ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Εξακολουθούσε να παραμένει σχεδόν στη φυσική του κατάσταση
και να είναι ο Παύλος του παρελθόντος. Έχοντας απλώς υπομείνει τη δυσκολία πολλών
χρόνων έργου, είχε μάθει πώς να δουλεύει και είχε μάθει την αντοχή, αλλά η παλιά του φύση
—η άκρως ανταγωνιστική και μισθοφορική φύση του— παρέμενε ακόμα. Έχοντας εργαστεί
για τόσα χρόνια, δεν γνώριζε τη διεφθαρμένη του διάθεση, ούτε είχε απαλλαγεί από αυτήν
και ήταν ακόμα σαφώς ορατή στο έργο του. Σε αυτόν υπήρχε απλώς περισσότερη εμπειρία
έργου, αλλά αυτή η μικρή εμπειρία από μόνη της ήταν ανίκανη να τον αλλάξει και δεν
μπορούσε να αλλάξει τις απόψεις του για την ύπαρξη ή τη σημασία της επιδίωξής του. Αν και
εργάστηκε πολλά χρόνια για τον Χριστό και ποτέ ξανά δεν καταδίωξε τον Κύριο Ιησού, στην
καρδιά του δεν υπήρξε καμία αλλαγή ως προς τη γνώση του για τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι
δεν εργαζόταν για να αφιερώσει τον εαυτό του στον Θεό, αλλά αναγκάστηκε να εργαστεί για
χάρη του μελλοντικού του προορισμού. Διότι, στην αρχή, καταδίωκε τον Χριστό και δεν
υποτάχθηκε στον Χριστό· ήταν εγγενώς ένας επαναστάτης, ο οποίος σκόπιμα εναντιωνόταν
στον Χριστό και που δεν γνώριζε το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν το έργο Του είχε σχεδόν
ολοκληρωθεί, εξακολουθούσε να μη γνωρίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και απλώς
ενεργούσε από μόνος του, σύμφωνα με τον δικό του χαρακτήρα, χωρίς να δίνει την
παραμικρή προσοχή στο θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι, η φύση του ήταν εχθρική ως
προς τον Χριστό και δεν υπάκουε στην αλήθεια. Κάποιος όπως αυτός, τον οποίο είχε
εγκαταλείψει το έργο του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος δεν γνώριζε το έργο του Αγίου
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Πνεύματος και που είχε επίσης αντιταχθεί στον Χριστό —πώς θα μπορούσε να σωθεί ένα
τέτοιο πρόσωπο; Το κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί δεν εξαρτάται από το πόσο έργο
κάνει ή πόσα αφιερώνει, αλλά καθορίζεται από το αν γνωρίζει ή όχι το έργο του Αγίου
Πνεύματος, από το εάν μπορεί να κάνει την αλήθεια πράξη και αν οι απόψεις του προς την
επιδίωξη είναι σύμφωνες με την αλήθεια.
Παρόλο που οι φυσικές αποκαλύψεις έγιναν αφού ο Πέτρος άρχισε να ακολουθεί τον
Ιησού, από τη φύση του ήταν από την αρχή κάποιος που ήταν πρόθυμος να υποταχθεί στο
Άγιο Πνεύμα και να αναζητήσει τον Χριστό. Η υπακοή του στο Άγιο Πνεύμα ήταν αγνή: Δεν
επεδίωκε τη φήμη και τον πλούτο, αλλά παρακινείτο από την υπακοή στην αλήθεια. Παρόλο
που υπήρξαν τρεις φορές που ο Πέτρος αρνήθηκε ότι γνωρίζει τον Χριστό και παρότι έβαλε
τον Κύριο Ιησού σε πειρασμό, μια τέτοια ελαφριά ανθρώπινη αδυναμία δεν είχε καμία σχέση
με τη φύση του, δεν επηρέασε τη μελλοντική του επιδίωξη και δεν μπορεί να αποδείξει
επαρκώς ότι ο πειρασμός του ήταν πράξη του αντίχριστου. Η φυσιολογική ανθρώπινη
αδυναμία είναι κάτι που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο —περιμένεις ο Πέτρος να
είναι διαφορετικός; Δεν έχουν οι άνθρωποι μια συγκεκριμένη γνώμη για τον Πέτρο, επειδή
έκανε μερικά ανόητα λάθη; Και οι άνθρωποι δεν λατρεύουν τόσο τον Παύλο εξαιτίας όλου του
έργου που προσέφερε και όλων των επιστολών που έγραψε; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος
να δει την ουσία του ανθρώπου; Σίγουρα εκείνοι που πραγματικά έχουν σύνεση μπορούν να
διακρίνουν κάτι τόσο ασήμαντο; Αν και τα πολλά χρόνια επώδυνων εμπειριών του Πέτρου
δεν καταγράφονται στη Βίβλο, αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο Πέτρος δεν είχε πραγματικές
εμπειρίες ή ότι ο Πέτρος δεν οδηγήθηκε στην τελείωση. Πώς μπορεί να κατανοηθεί πλήρως
το έργο του Θεού από τον άνθρωπο; Οι καταγραφές της Βίβλου δεν επιλέχθηκαν προσωπικά
από τον Ιησού, αλλά συντάχθηκαν από τις επόμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι
καταγράφηκε στη Βίβλο δεν επιλέχθηκε σύμφωνα με τις ιδέες του ανθρώπου; Επιπλέον, το
τέλος του Πέτρου και του Παύλου δεν αναφέρεται ρητά στις επιστολές, οπότε ο άνθρωπος
κρίνει τον Πέτρο και τον Παύλο σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις και σύμφωνα με τις
δικές του προτιμήσεις. Και επειδή ο Παύλος έκανε τόσο πολύ έργο, επειδή οι «συνεισφορές»
του ήταν τόσο μεγάλες, κέρδισε την εμπιστοσύνη των μαζών. Δεν είναι μήπως αλήθεια ότι ο
άνθρωπος ασχολείται μόνο με την επιφάνεια; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να μπορέσει να
δει την ουσία του ανθρώπου; Για να μην αναφέρουμε το ότι, δεδομένου ότι ο Παύλος υπήρξε
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αντικείμενο λατρείας για χιλιάδες χρόνια, ποιος θα τολμούσε να αρνηθεί απερίφραστα το
έργο του; Ο Πέτρος ήταν απλώς ένας ψαράς, πώς θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι η συμβολή
του τόσο μεγάλη όσο αυτή του Παύλου; Βάσει της συμβολής, ο Παύλος θα έπρεπε να είχε
ανταμειφθεί πριν από τον Πέτρο και θα έπρεπε να ήταν αυτός που ήταν πιο κατάλληλος για
να αποκτήσει την έγκριση του Θεού. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι, καθώς
μεταχειριζόταν τον Παύλο, ο Θεός απλώς τον έκανε να δουλεύει χρησιμοποιώντας τα
χαρίσματά του, ενώ ο Θεός οδήγησε τον Πέτρο στην τελείωση. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει
ότι ο Κύριος Ιησούς είχε κάνει σχέδια για τον Πέτρο και τον Παύλο από την αρχή:
Οδηγήθηκαν στην τελείωση ή τους ανατέθηκε έργο σύμφωνα με την εγγενή φύση τους. Και
έτσι, αυτό που οι άνθρωποι βλέπουν είναι απλώς η εξωτερική συνεισφορά του ανθρώπου, ενώ
αυτό που ο Θεός βλέπει είναι η ουσία του ανθρώπου, η πορεία που ο άνθρωπος ακολουθεί
από την αρχή και το κίνητρο πίσω από την επιδίωξη του ανθρώπου. Οι άνθρωποι μετρούν
έναν άνθρωπο σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα και σταθμά, όμως η τελική κατάληξη ενός
ανθρώπου δεν καθορίζεται από τις εξωτερικές του ενέργειες. Και έτσι, σου λέω ότι αν το
μονοπάτι που παίρνεις από την αρχή είναι το μονοπάτι της επιτυχίας και η άποψή σου ως
προς την επιδίωξη είναι η σωστή από την αρχή, τότε είσαι σαν τον Πέτρο· εάν το μονοπάτι
που ακολουθείς είναι το μονοπάτι της αποτυχίας, τότε όποιο και αν είναι το τίμημα που
πληρώνεις, το τέλος σου θα εξακολουθεί να είναι το ίδιο με αυτό του Παύλου. Όπως και να
’χει, ο προορισμός σου και το εάν θα επιτύχεις ή αποτύχεις, καθορίζονται και τα δύο από το
αν το μονοπάτι που αναζητάς είναι το σωστό ή όχι, παρά από την αφοσίωσή σας ή το τίμημα
που πληρώνετε. Η ουσία του Πέτρου και του Παύλου και οι στόχοι που επιδίωκαν ήταν
διαφορετικά· ο άνθρωπος είναι ανίκανος να ανακαλύψει αυτά τα πράγματα και μόνο ο Θεός
μπορεί να τα γνωρίζει στην ολότητά τους. Γιατί ό,τι ο Θεός βλέπει είναι η ουσία του
ανθρώπου, ενώ ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα για την υπόστασή του. Ο άνθρωπος δεν είναι σε
θέση να δει την ουσία μέσα στον άνθρωπο ή το πραγματικό του ανάστημα, και έτσι δεν είναι
σε θέση να εντοπίσει τους λόγους της αποτυχίας και επιτυχίας του Παύλου και του Πέτρου. Ο
λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι λατρεύουν τον Παύλο και όχι τον Πέτρο είναι επειδή ο
Παύλος χρησιμοποιήθηκε για δημόσια εργασία και ο άνθρωπος είναι σε θέση να αντιληφθεί
αυτό το έργο και έτσι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τα «επιτεύγματα» του Παύλου. Οι εμπειρίες
του Πέτρου, εν τω μεταξύ, είναι αόρατες για τον άνθρωπο και αυτό που αναζητούσε είναι
απρόσιτο από τον άνθρωπο, και έτσι ο άνθρωπος δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Πέτρο.
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Ο Πέτρος οδηγήθηκε στην τελείωση μέσα από τη βίωση της αντιμετώπισης και του
ραφιναρίσματος. Είπε: «Πρέπει να ικανοποιώ την επιθυμία του Θεού ανά πάσα στιγμή. Σε
όλα όσα κάνω, προσπαθώ μόνο να ικανοποιώ την επιθυμία του Θεού και είτε ο Θεός με
παιδεύει είτε με κρίνει, εξακολουθώ να είμαι χαρούμενος που το κάνω». Ο Πέτρος έδωσε τα
πάντα στον Θεό, και το έργο, τα λόγια και όλη η ζωή του ήταν όλα για χάρη της αγάπης του
Θεού. Ήταν κάποιος που αποζητούσε την αγιοσύνη, και όσο περισσότερο τη βίωνε, τόσο
μεγαλύτερη ήταν η αγάπη του για τον Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά του. Ο Παύλος, εν τω
μεταξύ, έκανε μόνο εξωτερική δουλειά, και παρόλο που εργάστηκε σκληρά, οι κόποι του είχαν
στόχο τη σωστή εκτέλεση του έργου του, ώστε να κερδίσει ανταμοιβή. Αν γνώριζε ότι δεν θα
λάμβανε καμία ανταμοιβή, θα είχε παραιτηθεί από το έργο του. Αυτό που ενδιέφερε τον
Πέτρο ήταν η αληθινή αγάπη μέσα στην καρδιά του και αυτό που ήταν πρακτικό και
μπορούσε να επιτευχθεί. Δεν ενδιαφερόταν για το αν θα του απονεμηθεί ανταμοιβή, αλλά για
το αν θα μπορούσε να αλλάξει η διάθεσή του. Ο Παύλος ενδιαφερόταν να εργάζεται όλο και
πιο σκληρά, τον ένοιαζε η εξωτερική εργασία και η αφοσίωση, και τα δόγματα που δεν
βίωναν οι κανονικοί άνθρωποι. Δεν νοιαζόταν καθόλου για τις μεταβολές βαθιά μέσα του ούτε
για την αληθινή αγάπη για τον Θεό. Οι εμπειρίες του Πέτρου στόχευαν να επιτευχθεί μια
αληθινή αγάπη και μια πραγματική γνώση για τον Θεό. Οι εμπειρίες του ήταν για να
αποκτήσει μια στενότερη σχέση με τον Θεό και να έχει ένα πρακτικό βίωμα. Το έργο του
Παύλου ήταν εξαιτίας αυτού που του εμπιστεύτηκε ο Ιησούς και για να αποκτήσει τα
πράγματα που λαχταρούσε, όμως αυτά δεν σχετίζονταν με τη γνώση του για τον εαυτό του
και για τον Θεό. Το έργο του ήταν μόνο για χάρη της διαφυγής από την παίδευση και την
κρίση. Αυτό που αναζητούσε ο Πέτρος ήταν η αγνή αγάπη και αυτό που ο Παύλος
αναζητούσε ήταν το στεφάνι της δικαιοσύνης. Ο Πέτρος για πολλά χρόνια βίωνε την εμπειρία
από το έργο του Αγίου Πνεύματος και είχε μια πρακτική γνώση του Χριστού, καθώς και μια
βαθιά γνώση του εαυτού του. Και έτσι, η αγάπη του για τον Θεό ήταν αγνή. Πολλά χρόνια
εξευγενισμού είχαν αυξήσει τις γνώσεις του για τον Ιησού και τη ζωή, και η αγάπη του ήταν
μια αγάπη άνευ όρων, ήταν μια αυθόρμητη αγάπη και δεν ζητούσε τίποτα σε αντάλλαγμα,
ούτε ήλπιζε για οφέλη. Ο Παύλος εργάστηκε για πολλά χρόνια, αλλά δεν απέκτησε μεγάλη
γνώση του Χριστού και η γνώση του για τον εαυτό του ήταν επίσης πολύ μικρή. Απλώς δεν
είχε αγάπη για τον Χριστό, και το έργο του και η πορεία που διήνυσε ήταν για να δρέψει
τελικά δάφνες. Αυτό που ζητούσε ήταν το καλύτερο στεφάνι, όχι η πιο αγνή αγάπη. Δεν
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επιζητούσε ενεργά, αλλά παθητικά· δεν εκτελούσε το καθήκον του, αλλά αναγκάστηκε να το
επιδιώξει αφού είχε καταληφθεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, η επιδίωξή του δεν
αποδεικνύει ότι ήταν ένα πλάσμα του Θεού με σωστά προσόντα· ο Πέτρος ήταν το πλάσμα
του Θεού με τα σωστά προσόντα που εκτέλεσε το καθήκον του. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι όλοι
όσοι συνεισφέρουν στον Θεό πρέπει να λάβουν ανταμοιβή και ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
συμβολή, τόσο περισσότερο θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να λάβουν την εύνοια του Θεού. Η
ουσία της άποψης του ανθρώπου είναι συναλλακτική και ο άνθρωπος δεν επιδιώκει ενεργά να
εκτελεί το καθήκον του ως πλάσμα του Θεού. Για τον Θεό, όσο περισσότερο οι άνθρωποι
αναζητούν μια αληθινή αγάπη για τον Θεό και πλήρη υπακοή στον Θεό, που σημαίνει επίσης
ότι επιδιώκουν να εκτελέσουν το καθήκον τους ως πλάσματα του Θεού, τόσο περισσότερο
μπορούν να κερδίσουν την έγκριση του Θεού. Η άποψη του Θεού είναι να απαιτήσει από τον
άνθρωπο να ανακτήσει το αρχικό του καθήκον και κύρος. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού
και έτσι δεν πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του έχοντας οποιεσδήποτε απαιτήσεις από τον
Θεό και δεν πρέπει να κάνει τίποτα περισσότερο από το να εκτελέσει το καθήκον του ως
πλάσμα του Θεού. Οι προορισμοί του Παύλου και του Πέτρου μετρήθηκαν ανάλογα με το αν
μπορούσαν να εκτελέσουν το καθήκον τους ως πλάσματα του Θεού και όχι σύμφωνα με το
μέγεθος της συμβολής τους· οι προορισμοί τους καθορίζονταν σύμφωνα με αυτό που
ζητούσαν από την αρχή, όχι ανάλογα με το πόσο έργο έκαναν ή την εκτίμηση των άλλων γι’
αυτούς. Και έτσι, το να επιδιώκει κάποιος να εκτελεί ενεργά το καθήκον του ως πλάσμα του
Θεού είναι το μονοπάτι προς την επιτυχία· η αναζήτηση του μονοπατιού της αληθινής αγάπης
για τον Θεό είναι το πιο σωστό μονοπάτι· το να αναζητά αλλαγές στην παλιά του διάθεση και
το να αναζητά την αγνή αγάπη για τον Θεό είναι το μονοπάτι προς την επιτυχία. Αυτό το
μονοπάτι προς την επιτυχία είναι το μονοπάτι της ανάκτησης του αρχικού καθήκοντος, καθώς
και της αρχικής μορφής ως πλάσμα του Θεού. Είναι το μονοπάτι της αποκατάστασης και είναι
επίσης ο στόχος του έργου του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν η επιδίωξη του
ανθρώπου είναι μολυσμένη με προσωπικές υπερβολικές απαιτήσεις και παράλογες επιθυμίες,
τότε το αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί δεν θα είναι οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το έργο της αποκατάστασης. Είναι αναμφίβολα έργο που δεν
γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, και έτσι αποδεικνύεται ότι η επιδίωξη αυτού του είδους δεν
εγκρίνεται από τον Θεό. Ποια σημασία έχει οποιαδήποτε επιδίωξη που δεν έχει εγκριθεί από
τον Θεό;
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Το έργο του Παύλου εκτέθηκε ενώπιον του ανθρώπου, αλλά το πόσο αγνή ήταν η αγάπη
του για τον Θεό, πόση ήταν η αγάπη του για τον Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά του —αυτά
είναι αόρατα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να δει το έργο που έκανε, από το οποίο
γνωρίζει ότι εκείνος σίγουρα χρησιμοποιήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, κι έτσι ο άνθρωπος
πιστεύει ότι ο Παύλος ήταν καλύτερος από τον Πέτρο, ότι το έργο του ήταν μεγαλύτερο, γιατί
ήταν σε θέση να προσφέρει στις εκκλησίες. Ο Πέτρος κοίταξε μόνο τις προσωπικές του
εμπειρίες και δεν κέρδισε παρά ελάχιστους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της περιστασιακής
εργασίας του. Από αυτόν υπάρχουν μόνο μερικές ελάχιστα γνωστές επιστολές, αλλά ποιος
ξέρει πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του για τον Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά του; Κάθε μέρα, ο
Παύλος εργαζόταν για τον Θεό: Εφόσον υπήρχε έργο να γίνει, το έκανε. Ένιωθε ότι με αυτόν
τον τρόπο θα μπορούσε να κερδίσει το στεφάνι, και θα μπορούσε να ικανοποιήσει τον Θεό,
όμως δεν έψαχνε τρόπους να αλλάξει τον εαυτό του μέσα από το έργο του. Οτιδήποτε στη ζωή
του Πέτρου που δεν ικανοποιούσε την επιθυμία του Θεού, τον έκανε να αισθάνεται άβολα.
Εάν δεν ικανοποιούσε την επιθυμία του Θεού, τότε θα ένιωθε μεταμέλεια και θα αναζητούσε
έναν κατάλληλο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προσπαθήσει να ικανοποιήσει την
καρδιά του Θεού. Ακόμη και στις μικρότερες και τις πιο ασήμαντες πτυχές της ζωής του,
απαιτούσε από τον εαυτό του να ικανοποιήσει την επιθυμία του Θεού. Δεν στάθηκε λιγότερο
απαιτητικός ακόμα και όταν έφτασε στην παλιά του διάθεση, πάντα αυστηρός στις
απαιτήσεις του για να προχωρήσει βαθύτερα στην αλήθεια. Ο Παύλος επιζητούσε μόνο την
επιφανειακή φήμη και κύρος. Επιδίωξε να επιδείξει τον εαυτό του ενώπιον του ανθρώπου και
όχι να σημειώσει βαθύτερη πρόοδο στην είσοδο της ζωής. Εκείνο που τον ενδιέφερε κυρίως
ήταν το δόγμα, όχι η πραγματικότητα. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Ο Παύλος έκανε τόσο έργο
για τον Θεό, γιατί δεν τον θυμόταν ο Θεός; Ο Πέτρος έκανε ένα μικρό μόνο έργο για τον Θεό
και δεν κατέβαλε σημαντική συνεισφορά στις εκκλησίες, γιατί τότε οδηγήθηκε στην
τελείωση;» Ο Πέτρος αγάπησε τον Θεό ως ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο απαιτούσε ο
Θεός· μόνο άτομα όπως αυτά έχουν μαρτυρία. Ο Παύλος όμως; Σε ποιο βαθμό ο Παύλος
αγάπησε τον Θεό, ξέρεις; Και για χάρη ποιου ήταν το έργο του Παύλου; Και για χάρη ποιου
αντίστοιχα το έργο του Πέτρου; Ο Πέτρος δεν έκανε πολύ έργο, αλλά γνωρίζεις τι υπήρχε
βαθιά μέσα στην καρδιά του; Το έργο του Παύλου αφορά την παροχή στις εκκλησίες και την
υποστήριξη των εκκλησιών. Αυτό που βίωσε ο Πέτρος ήταν αλλαγές στη διάθεση της ζωής
του. Βίωσε την αγάπη για τον Θεό. Τώρα που γνωρίζεις τις διαφορές των υποστάσεών τους,
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μπορείς να δεις ποιος τελικά πίστευε πραγματικά στον Θεό και ποιος δεν πίστευε πραγματικά
στον Θεό. Ένας από τους δύο αγάπησε πραγματικά τον Θεό, ενώ ο άλλος δεν Τον αγάπησε
πραγματικά· ο ένας υπέστη αλλαγές στη διάθεσή του και ο άλλος όχι· ο ένας υπηρέτησε
ταπεινά και δεν γινόταν εύκολα αντιληπτός από τους ανθρώπους, ενώ ο άλλος λατρευόταν
από τους ανθρώπους και ξεχώριζε ως παρουσία· ο ένας αναζητούσε την αγιοσύνη και ο άλλος
όχι, και παρόλο που δεν ήταν ακάθαρτος, δεν είχε αγνή αγάπη· ο ένας διακατεχόταν από την
αληθινή ανθρώπινη φύση και ο άλλος όχι· ο ένας διακατεχόταν από τη σύνεση ενός
πλάσματος του Θεού, ενώ ο άλλος όχι. Τέτοιες είναι οι διαφορές στις υποστάσεις του Παύλου
και του Πέτρου. Το μονοπάτι που βάδισε ο Πέτρος είναι το μονοπάτι της επιτυχίας, που είναι
επίσης το μονοπάτι για την επίτευξη της αποκατάστασης της κανονικής ανθρώπινης φύσης
και του καθήκοντος ενός πλάσματος του Θεού. Ο Πέτρος αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που
είναι επιτυχείς. Το μονοπάτι που περπάτησε ο Παύλος είναι το μονοπάτι της αποτυχίας και
αντιπροσωπεύει όλους όσοι υποτάσσονται και δαπανώνται μόνο επιφανειακά και δεν
αγαπούν πραγματικά τον Θεό. Ο Παύλος εκπροσωπεί όλους εκείνους που δεν κατέχουν την
αλήθεια. Στην πίστη του στον Θεό, ο Πέτρος προσπάθησε να ικανοποιήσει τον Θεό σε όλα και
προσπάθησε να υπακούσει σε όλα όσα προήλθαν από τον Θεό. Χωρίς το παραμικρό
παράπονο, ήταν σε θέση να δεχτεί την παίδευση και την κρίση, καθώς και το ραφινάρισμα,
την ταλαιπωρία και τις στερήσεις στη ζωή του, κανένα από τα οποία δεν μπορούσαν να
μεταβάλουν την αγάπη του για τον Θεό. Αυτή δεν ήταν η απόλυτη αγάπη για τον Θεό; Δεν
είναι αυτή η εκπλήρωση του καθήκοντος ενός πλάσματος του Θεού; Είτε με παίδευση, κρίση
ή ταλαιπωρία, είσαι πάντα σε θέση να επιτύχεις την υπακοή μέχρι θανάτου και αυτό είναι που
πρέπει να επιτευχθεί από ένα πλάσμα του Θεού, αυτή είναι η αγνότητα της αγάπης προς τον
Θεό. Εάν ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον αυτό, τότε πληροί τα κριτήρια ενός
πλάσματος του Θεού και δεν υπάρχει τίποτα που να ικανοποιεί καλύτερα την επιθυμία του
Δημιουργού. Φαντάσου να είσαι σε θέση να εργάζεσαι για τον Θεό, όμως να μην υπακούς
στον Θεό και να είσαι ανίκανος να αγαπάς πραγματικά τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, όχι
μόνο δεν θα έχεις εκπληρώσει το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού, αλλά θα έχεις
καταδικαστεί και από τον Θεό, επειδή είσαι κάποιος που δεν κατέχει την αλήθεια, ο οποίος
είναι ανίκανος να υπακούσει τον Θεό και ο οποίος είναι ανυπάκουος στον Θεό. Εσύ
φροντίζεις μόνο να εργάζεσαι για τον Θεό και δεν νοιάζεσαι να κάνεις την αλήθεια πράξη ή
να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν καταλαβαίνεις ή δεν γνωρίζεις τον Δημιουργό και δεν
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υπακούς ούτε αγαπάς τον Δημιουργό. Είσαι κάποιος που είναι εγγενώς ανυπάκουος στον
Θεό, επομένως τέτοιοι άνθρωποι δεν αγαπιούνται από τον Δημιουργό.
Κάποιοι λένε ότι «ο Παύλος έκανε τεράστιο έργο, σήκωσε μεγάλα βάρη για τις εκκλησίες
και συνείσφερε τόσα πολλά σ’ αυτές. Οι δεκατρείς επιστολές του Παύλου έφεραν το φορτίο
2.000 χρόνων της Εποχής της Χάριτος και έρχονται δεύτερες σε σπουδαιότητα μετά τα
Τέσσερα Ευαγγέλια. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του; Κανείς δεν μπορεί να
αποκρυπτογραφήσει την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ενώ οι επιστολές του Παύλου παρέχουν
ζωή και το έργο που έκανε ήταν επωφελές για τις εκκλησίες. Ποιος άλλος θα μπορούσε να
έχει επιτύχει τέτοια πράγματα; Και τι έκανε ο Πέτρος;» Όταν ο άνθρωπος μετράει τους
άλλους, το κάνει ανάλογα με τη συμβολή τους. Όταν ο Θεός μετρά τον άνθρωπο, το κάνει
σύμφωνα με τη φύση του. Μεταξύ αυτών που αναζητούν ζωή, ο Παύλος ήταν κάποιος που δεν
γνώριζε την πραγματική ουσία του. Δεν ήταν καθόλου ταπεινός ούτε υπάκουος, ούτε γνώριζε
την υπόστασή του, η οποία ήταν σε αντίθεση με τον Θεό. Και έτσι, ήταν κάποιος που δεν είχε
υποβληθεί σε λεπτομερείς εμπειρίες και που δεν έκανε την αλήθεια πράξη. Ο Πέτρος ήταν
διαφορετικός. Ήξερε τις ατέλειές του, τις αδυναμίες του και τη διεφθαρμένη διάθεσή του ως
πλάσμα του Θεού, και έτσι, είχε μονοπάτι πράξης για να αλλάξει μέσω αυτού τη διάθεσή του·
δεν ήταν ένας από εκείνους που είχαν μόνο δόγμα, αλλά καμία πραγματικότητα. Εκείνοι που
αλλάζουν είναι νέοι άνθρωποι που έχουν σωθεί, είναι αυτοί που έχουν τα προσόντα να
επιδιώξουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν ανήκουν σε εκείνους που είναι
φυσικά ξεπερασμένοι· είναι αυτοί που δεν έχουν σωθεί, δηλαδή, εκείνοι που ο Θεός
απεχθάνεται και απορρίπτει. Ο Θεός δεν θα τους ενθυμείται, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο
είναι το έργο τους. Όταν συγκρίνεις αυτό με τη δική σου επιδίωξη, το αν είσαι τελικά το ίδιο
είδος ανθρώπου με τον Πέτρο ή τον Παύλο, θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Αν δεν υπάρχει
ακόμα αλήθεια σε αυτό που αναζητάς και αν ακόμα και σήμερα είσαι αλαζονικός και αυθάδης
όπως ο Παύλος και εξακολουθείς να είσαι τόσο επιπόλαιος και υπερόπτης όπως αυτός, τότε
είσαι αναμφισβήτητα ένας αχρείος που αποτυγχάνει. Εάν αναζητάς το ίδιο με τον Πέτρο, εάν
αναζητάς πρακτικές και αληθινές αλλαγές και δεν είσαι αλαζονικός ή ισχυρογνώμονας, αλλά
επιδιώκεις να εκτελέσεις το καθήκον σου, τότε θα είσαι ένα πλάσμα του Θεού που μπορεί να
επιτύχει τη νίκη. Ο Παύλος δεν γνώριζε τη δική του υπόσταση ή τη διαφθορά του, πολύ
λιγότερο δε, την ανυπακοή του. Ποτέ δεν ανέφερε την άθλια ανυπακοή του προς τον Χριστό,
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ούτε ήταν υπερβολικά μετανιωμένος. Έδωσε μόνο μια σύντομη εξήγηση και, βαθιά μέσα στην
καρδιά του, δεν υποτάχθηκε εντελώς στον Θεό. Αν και έπεσε στον δρόμο προς τη Δαμασκό,
δεν κοίταξε βαθιά μέσα του. Ήταν ικανοποιημένος απλώς και μόνο που συνέχισε να
εργάζεται, και δεν σκέφτηκε πως το πιο κρίσιμο ζήτημα ήταν να γνωρίσει τον εαυτό του και
να αλλάξει την παλιά του διάθεση. Ήταν ικανοποιημένος με το να μιλάει απλώς για την
αλήθεια, χρησιμοποιώντας την προσφορά του στους άλλους σαν σωσίβιο για τη συνείδησή
του και με το γεγονός πως δεν δίωκε πια τους μαθητές του Ιησού, για να παρηγορεί τον εαυτό
του και να τον συγχωρεί για τις προηγούμενες αμαρτίες του. Ο στόχος που επεδίωξε δεν ήταν
τίποτα περισσότερο από ένα μελλοντικό στεφάνι και ένα μεταβατικό έργο, ο στόχος που
επεδίωκε ήταν άφθονη χάρη. Δεν αναζήτησε επαρκή αλήθεια ούτε προσπάθησε να
προχωρήσει βαθύτερα στην αλήθεια που δεν είχε κατανοήσει προηγουμένως. Και έτσι, η
γνώση του για τον εαυτό του μπορεί να ειπωθεί ότι ήταν ψευδής, και δεν δέχτηκε παίδευση
ούτε κρίση. Το ότι μπορούσε να εργαστεί δεν σημαίνει ότι διέθετε γνώση της φύσης ή της
υπόστασής του· η εστίασή του ήταν μόνο στις εξωτερικές πράξεις. Αυτό το οποίο επιδίωκε,
εξάλλου, δεν ήταν αλλαγή, αλλά γνώση. Το έργο του ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα της
εμφάνισης του Ιησού στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Δεν ήταν κάτι που είχε αποφασίσει να
κάνει αρχικά, ούτε ήταν έργο που συνέβη αφού είχε δεχθεί το κλάδεμα της παλιάς διάθεσής
του. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, η παλιά του διάθεση δεν άλλαξε και
έτσι, το έργο του δεν τον εξιλέωσε για τις αμαρτίες του στο παρελθόν, απλώς έπαιξε ένα
συγκεκριμένο ρόλο στις εκκλησίες της εποχής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, του οποίου η παλιά
του διάθεση δεν άλλαξε —δηλαδή, που δεν κέρδισε τη σωτηρία και βρέθηκε ακόμη
περισσότερο εκτός αλήθειας— ήταν απολύτως ανίκανος να γίνει ένας από αυτούς που
δεχόταν ο Κύριος Ιησούς. Δεν ήταν κάποιος που ήταν γεμάτος με αγάπη και φόβο Θεού για
τον Ιησού Χριστό, ούτε ήταν κάποιος που ήταν ικανός ν’ αναζητήσει την αλήθεια, πολύ
λιγότερο δε, κάποιος που θα αναζητούσε το μυστήριο της ενσάρκωσης. Ήταν απλώς κάποιος
που ήταν εξειδικευμένος στη σοφιστεία και που δεν θα υποχωρούσε σε κανέναν ανώτερο από
εκείνον ή σε αυτούς που διακατέχονταν από την αλήθεια. Φθονούσε ανθρώπους ή αλήθειες
που έρχονταν σε αντίθεση με αυτόν ή σε εχθρότητα μαζί του, προτιμώντας εκείνους τους
χαρισματικούς ανθρώπους που προβάλλονταν ιδιαίτερα και είχαν βαθιά γνώση. Δεν του
άρεσε να συναναστρέφεται τους φτωχούς ανθρώπους που αναζητούσαν την αληθινή οδό και
που δεν νοιάζονταν για τίποτα άλλο πέραν της αλήθειας, και προτιμούσε να ασχολείται με
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ανώτερες προσωπικότητες από θρησκευτικές οργανώσεις που μιλούσαν μόνο για δόγματα και
θεωρούνταν σοφοί. Δεν είχε αγάπη για το καινούργιο έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν
ενδιαφερόταν για τη διακίνηση του νέου έργου του Αγίου Πνεύματος. Αντ’ αυτού,
επικροτούσε τους κανόνες και τα δόγματα που ήταν υψηλότερα από τις γενικές αλήθειες.
Στην έμφυτη ουσία του και στο σύνολο αυτών που επιδίωκε, δεν αξίζει να ονομάζεται
χριστιανός που ακολουθούσε την αλήθεια, πόσο μάλλον ένας πιστός υπηρέτης στον οίκο του
Θεού, επειδή η υποκρισία του ήταν περισσή και η ανυπακοή του πολύ μεγάλη. Αν και είναι
γνωστός ως δούλος του Κυρίου Ιησού, δεν ήταν καθόλου ικανός να εισέλθει στην πύλη της
βασιλείας των ουρανών, γιατί οι πράξεις του από την αρχή μέχρι το τέλος δεν μπορούν να
ονομαστούν δίκαιες. Μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως υποκριτής που αδίκησε, αλλά και
εργάστηκε για τον Χριστό. Αν και δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κακός, μπορεί όμως
σίγουρα να θεωρηθεί ένας άνθρωπος που έπραξε αδικία. Αν και πραγματοποίησε μεγάλο
έργο, δεν πρέπει να κριθεί για τον όγκο του έργου του, αλλά μόνο για την ποιότητα και το
περιεχόμενό του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα.
Πάντα πίστευε: «Είμαι ικανός να δουλεύω, είμαι καλύτερος από τους περισσότερους
ανθρώπους. Ενδιαφέρομαι για το βάρος του Κυρίου όπως κανένας άλλος και κανείς δεν
μετανοεί τόσο βαθιά όπως εγώ, επειδή το δυνατό φως έλαμψε πάνω μου και έχω δει το
δυνατό φως και έτσι η μετάνοιά μου είναι βαθύτερη από κάθε άλλη». Εκείνη την εποχή, αυτό
σκεφτόταν ενδόμυχα. Στο τέλος του έργου του, ο Παύλος είπε: «Έχω δώσει τον αγώνα, έχω
ολοκληρώσει την πορεία μου και υπάρχει για μένα ένα στεφάνι δικαιοσύνης». Ο αγώνας, το
έργο και η πορεία του ήταν εξ ολοκλήρου για χάρη του στεφανιού της δικαιοσύνης και όχι για
να προχωρήσει ενεργά μπροστά· αν και δεν ήταν επιπόλαιος στο έργο του, μπορεί να ειπωθεί
ότι το έργο του ήταν απλά για να επανορθώσει τα λάθη του, για να αντισταθμίσει τις
κατηγορίες της συνείδησής του. Ήλπιζε μόνο να ολοκληρώσει το έργο του, να τελειώσει την
πορεία του και να δώσει τον αγώνα του το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσει να
κερδίσει το πολυπόθητο στεφάνι της δικαιοσύνης όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό που
λαχταρούσε δεν ήταν να συναντήσει τον Κύριο Ιησού με τις εμπειρίες του και την αληθινή
γνώση του, αλλά να ολοκληρώσει το έργο του το συντομότερο δυνατό, ώστε να λάβει τις
ανταμοιβές που είχε κερδίσει με αυτό όταν θα συναντούσε τον Κύριο Ιησού. Χρησιμοποίησε
το έργο του για να ανακουφιστεί και να κάνει μια συμφωνία με αντάλλαγμα ένα μελλοντικό
στεφάνι. Αυτό που επιδίωξε δεν ήταν η αλήθεια ή ο Θεός, αλλά μόνο το στεφάνι. Πώς μπορεί
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μια τέτοια επιδίωξη να πληροί τις προϋποθέσεις; Τα κίνητρά του, το έργο του, το τίμημα που
κατέβαλε και όλες οι προσπάθειές του —όλα αυτά διακατέχονταν από τις υπέροχες
φαντασιώσεις του και κι εκείνος εργάστηκε με βάση τις δικές του επιθυμίες. Στο σύνολο του
έργου του, δεν υπήρχε η παραμικρή προθυμία στο τίμημα που κατέβαλε· ήταν απλώς μέρος
μιας συμφωνίας. Οι προσπάθειές του δεν έγιναν πρόθυμα για να εκτελέσει το καθήκον του,
αλλά για να επιτύχει τον στόχο της συμφωνίας. Υπάρχει κάποια αξία σε τέτοιες προσπάθειες;
Ποιος θα επαινέσει αυτές τις νόθες προσπάθειές του; Ποιος ενδιαφέρεται για τέτοιες
προσπάθειες; Το έργο του ήταν γεμάτο όνειρα για το μέλλον, γεμάτο υπέροχα σχέδια και δεν
εμπεριείχε κανένα μονοπάτι για να αλλάξει την ανθρώπινη διάθεση. Η καλοσύνη του ήταν σε
μεγάλο βαθμό προσποίηση· το έργο του δεν προσέφερε ζωή, αλλά ήταν μια φαινομενική
ευγένεια· ήταν η εκτέλεση μιας συμφωνίας. Πώς μπορεί ένα έργο όπως αυτό να οδηγήσει τον
άνθρωπο στο μονοπάτι της αποκατάστασης του αρχικού του καθήκοντος;
Το μόνο που αναζητούσε ο Πέτρος ήταν η καρδιά του Θεού. Προσπάθησε να εκπληρώσει
την επιθυμία του Θεού και, ανεξάρτητα από τα δεινά και τις αντιξοότητες, ήταν ακόμα
πρόθυμος να εκπληρώσει την επιθυμία Του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιδίωξη από κάποιον
που είναι πιστός στον Θεό. Αυτό που αποζητούσε ο Παύλος ήταν μολυσμένο από τη δική του
σάρκα, από τις δικές του αντιλήψεις και βλέψεις και από τα δικά του σχέδια. Σε καμία
περίπτωση δεν πληρούσε τα κριτήρια ενός πλάσματος του Θεού, δεν ήταν κάποιος που
προσπάθησε να εκπληρώσει την επιθυμία του Θεού. Ο Πέτρος προσπάθησε να υποταχθεί στις
ενορχηστρώσεις του Θεού και, παρόλο που το έργο που έκανε δεν ήταν μεγάλο, τα κίνητρα
πίσω από τις επιδιώξεις του και το μονοπάτι που βάδισε ήταν σωστά· αν και δεν ήταν σε θέση
να κερδίσει πολλούς ανθρώπους, ήταν σε θέση να επιδιώκει την οδό της αλήθειας. Επομένως,
μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα πλάσμα του Θεού με τα σωστά προσόντα. Σήμερα, ακόμη κι
αν δεν εκτελείς κάποιο έργο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να εκτελέσεις το καθήκον ενός
πλάσματος του Θεού και να επιδιώξεις να υποταχτείς σε όλες τις ενορχηστρώσεις του Θεού.
Θα πρέπει να είσαι σε θέση να υπακούς σε ό,τι λέει ο Θεός και να βιώσεις κάθε είδους
ταλαιπωρίες και ραφινάρισμα, και ακόμα και αν είσαι αδύναμος, θα πρέπει να μπορείς να
αγαπάς ολόψυχα τον Θεό. Αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη ζωή τους είναι
πρόθυμοι να εκτελέσουν το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού και η άποψη αυτών των
ανθρώπων προς την επιδίωξη είναι η σωστή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χρειάζεται ο Θεός.
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Εάν έκανες πολλή δουλειά και άλλοι κέρδισαν από τις διδασκαλίες σου, αλλά εσύ ο ίδιος δεν
άλλαξες και δεν έχεις καμία μαρτυρία ή κάποια πραγματική εμπειρία, έτσι ώστε στο τέλος της
ζωής σου κανένα από αυτά που έχεις κάνει να μη γίνεται μάρτυρας, τότε είσαι κάποιος που
έχει αλλάξει; Είσαι κάποιος που ακολουθεί την αλήθεια; Κάποια στιγμή, το Άγιο Πνεύμα σε
χρησιμοποίησε, αλλά όταν το έκανε, χρησιμοποίησε το κομμάτι σου που μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για έργο και όχι εκείνο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Εάν επιδίωκες
να αλλάξεις, τότε θα μπορούσες να οδηγηθείς σταδιακά στην τελείωση κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας χρήσης. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το αν τελικά
θα αποκτηθείς ή όχι, και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο της επιδίωξής σου. Εάν δεν υπάρχουν
αλλαγές στην προσωπική σου διάθεση, τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άποψή σου για
την αναζήτηση είναι λάθος. Αν δεν σου δοθεί καμία ανταμοιβή, τότε αυτό είναι μόνο δικό σου
πρόβλημα και συμβαίνει επειδή εσύ ο ίδιος δεν έχεις κάνει την αλήθεια πράξη και δεν μπορείς
να εκπληρώσεις την επιθυμία του Θεού. Και έτσι, τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από τις
προσωπικές σου εμπειρίες και τίποτα δεν είναι πιο κρίσιμο από την προσωπική σου είσοδο!
Μερικοί άνθρωποι θα καταλήξουν να πουν: «Έχω κάνει τόσα πολλά για Σένα, και παρότι
ίσως να μη θεωρούνται αξιόλογα επιτεύγματα, εξακολουθώ να είμαι επιμελής στις
προσπάθειές μου. Δεν μπορείς να με αφήσεις να εισέλθω στον Παράδεισο και να γευτώ τον
καρπό της ζωής;» Πρέπει να ξέρεις τι είδους ανθρώπους επιθυμώ· όσοι δεν είναι αγνοί δεν
επιτρέπεται να εισέλθουν στη βασιλεία, όσοι είναι ακάθαρτοι δεν επιτρέπεται να σπιλώσουν
το ιερό έδαφος. Παρόλο που μπορεί να έχεις κάνει πολύ έργο και να έχεις εργαστεί εδώ και
πολλά χρόνια, αν τελικά είσαι θλιβερά βρόμικος, είναι απαράδεκτο στον νόμο του Ουρανού
να επιθυμείς να εισέλθεις στη βασιλεία Μου! Από την ίδρυση του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν
έχω προσφέρει ποτέ εύκολη πρόσβαση στη βασιλεία Μου σε όσους προσπαθούν να κερδίσουν
την εύνοιά Μου. Αυτός είναι ένας ουράνιος κανόνας και κανείς δεν μπορεί να τον
παραβιάσει! Πρέπει να αναζητήσεις τη ζωή. Σήμερα, αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση
είναι το ίδιο είδος με τον Πέτρο: Είναι αυτοί που επιδιώκουν τις αλλαγές στη δική τους
διάθεση και είναι πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό και να εκτελέσουν το καθήκον
τους ως πλάσματα του Θεού. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Εάν
αποβλέπεις μόνο στις ανταμοιβές και δεν προσπαθείς να αλλάξεις τη δική σου διάθεση ζωής,
τότε όλες οι προσπάθειές σου θα είναι μάταιες —και αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια!
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Από τη διαφορά στις υποστάσεις του Πέτρου και του Παύλου πρέπει να καταλάβεις ότι
όλοι εκείνοι που δεν επιδιώκουν τη ζωή εργάζονται μάταια! Πιστεύεις στον Θεό και
ακολουθείς τον Θεό και έτσι η καρδιά σου πρέπει να έχει αγάπη για τον Θεό. Πρέπει να
παραμερίσεις τη διεφθαρμένη σου διάθεση, να προσπαθήσεις να εκπληρώσεις την επιθυμία
του Θεού και να εκτελέσεις το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού. Δεδομένου ότι πιστεύεις
και ακολουθείς τον Θεό, θα πρέπει να προσφέρεις τα πάντα σε Αυτόν, να μην έχεις
προσωπικές επιλογές ή απαιτήσεις και να επιτύχεις την εκπλήρωση της επιθυμίας του Θεού.
Εφόσον δημιουργήθηκες, θα πρέπει να υπακούς στον Κύριο που σε δημιούργησε, γιατί εσύ
είσαι εγγενώς χωρίς κυριαρχία πάνω στον εαυτό σου και δεν έχεις την ικανότητα να ελέγχεις
το πεπρωμένο σου. Αφού είσαι άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, πρέπει να αναζητάς την
αγιοσύνη και την αλλαγή. Επειδή είσαι πλάσμα του Θεού, πρέπει να είσαι πιστός στο καθήκον
σου, να μην το υπερβαίνεις και να διατηρείς τη θέση σου. Αυτό δεν πρέπει να σε περιορίζει,
ούτε να σε καταπνίγει μέσω της διδασκαλίας, αλλά είναι το μονοπάτι μέσω του οποίου
μπορείς να εκπληρώσεις το καθήκον σου και μπορεί να επιτευχθεί —και θα πρέπει να
επιτευχθεί— από όλους εκείνους που πράττουν το δίκαιο. Εάν συγκρίνεις τις ουσίες του
Πέτρου και του Παύλου, τότε θα ξέρεις πώς θα πρέπει να επιδιώξεις. Από τα μονοπάτια που
περπατούσε ο Πέτρος και ο Παύλος, το ένα είναι το μονοπάτι για να οδηγηθεί κανείς στην
τελείωση και το άλλο είναι το μονοπάτι της εξάλειψης. Ο Πέτρος και ο Παύλος
αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά μονοπάτια. Αν και ο κάθε ένας από τους δυο τους έλαβε
το έργο του Αγίου Πνεύματος, δέχτηκε τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και
αποδέχτηκε αυτό που του είχε ανατεθεί από τον Κύριο Ιησού, οι καρποί που απέφερε ο
καθένας δεν ήταν ίδιοι: Ο ένας απέφερε καρπούς, ο άλλος όχι. Από την υπόστασή τους, από
την εργασία που έκαναν, από εκείνη που εξέφρασαν εξωτερικά και από την τελική τους
κατάληξη, θα πρέπει να καταλάβεις ποιο μονοπάτι θα πρέπει να ακολουθήσεις, ποιο μονοπάτι
θα πρέπει να επιλέξεις να περπατήσεις. Περπατούσαν δύο ξεκάθαρα διαφορετικά μονοπάτια.
Ο Παύλος και ο Πέτρος ήταν η πεμπτουσία κάθε μονοπατιού και από την αρχή ξεκίνησαν να
αντιπροσωπεύουν αυτά τα δύο μονοπάτια. Ποια είναι τα βασικά σημεία των εμπειριών του
Παύλου και γιατί δεν τα κατάφερε; Ποια είναι τα βασικά σημεία των εμπειριών του Πέτρου
και πώς βίωσε την τελείωσή του; Εάν συγκρίνεις αυτό που ενδιέφερε τον καθένα, τότε θα
ξέρεις ποιο συγκεκριμένο είδος ανθρώπου απαιτεί ο Θεός, ποιο είναι το θέλημα του Θεού,
ποια είναι η διάθεση του Θεού, ποιο είδος τελικά θα οδηγηθεί στην τελείωση, καθώς και τι
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είδους άνθρωπος δεν θα οδηγηθεί στην τελείωση, ποια είναι η διάθεση εκείνων που θα
οδηγηθούν στην τελείωση και ποια είναι η διάθεση εκείνων που δεν θα οδηγηθούν στην
τελείωση —αυτά τα ζητήματα ουσίας μπορούν να φανούν στις εμπειρίες του Πέτρου και του
Παύλου. Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και έτσι φέρει όλη τη δημιουργία στο κράτος
Του και την υποτάσσει στο κράτος Του· θα ελέγχει όλα τα πράγματα, έτσι ώστε να βρίσκονται
στα χέρια Του. Όλη η δημιουργία του Θεού, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των φυτών,
της ανθρωπότητας, των βουνών, των ποταμών, και των λιμνών —όλα πρέπει να βρεθούν υπό
το κράτος Του. Όλα τα πράγματα στον ουρανό και στο έδαφος πρέπει να βρεθούν υπό το
κράτος Του. Δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε άλλη επιλογή και πρέπει όλα να υποταχθούν
στις ενορχηστρώσεις Του. Αυτό είχε οριστεί από τον Θεό και είναι η εξουσία του Θεού. Ο
Θεός χειρίζεται τα πάντα και διατάζει και κατατάσσει όλα τα πράγματα, με το καθένα
ταξινομημένο ανάλογα με το είδος του και κατανεμημένο στη θέση του, σύμφωνα με το
θέλημά Του. Όσο σημαντικό και αν είναι, έγινε για να εξυπηρετήσει την ανθρωπότητα που
δημιούργησε ο Θεός και τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Θεό και κανένας δεν τολμά να
παρακούσει τον Θεό ή να έχει οποιεσδήποτε απαιτήσεις από τον Θεό. Και έτσι, ο άνθρωπος,
ως πλάσμα του Θεού, πρέπει επίσης να εκτελέσει το καθήκον του ανθρώπου. Ανεξάρτητα από
το αν είναι ο άρχοντας ή ο φροντιστής όλων των πραγμάτων, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό
είναι το κύρος του ανθρώπου μεταξύ όλων των πραγμάτων, δεν παύει να είναι ένα ασήμαντο,
ανθρώπινο ον υπό το κράτος του Θεού και τίποτα παραπάνω από ένα ασήμαντο ανθρώπινο
ον, ένα δημιούργημα του Θεού, και δεν θα βρεθεί ποτέ πάνω από τον Θεό. Ως πλάσμα του
Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώξει να εκτελέσει το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού και
να επιδιώξει να αγαπά τον Θεό χωρίς να κάνει άλλες επιλογές, γιατί ο Θεός είναι άξιος της
αγάπης του ανθρώπου. Όσοι επιδιώκουν να αγαπήσουν τον Θεό δεν θα πρέπει να αναζητούν
οποιεσδήποτε προσωπικές απολαβές ή αυτό που αυτοί επιθυμούν προσωπικά· αυτό είναι το
πιο σωστό μέσο επιδίωξης. Αν αυτό που αναζητάς είναι η αλήθεια, αυτό που κάνεις πράξη
είναι η αλήθεια και αυτό που επιτυγχάνεις είναι μια αλλαγή στη διάθεσή σου, τότε το
μονοπάτι που ακολουθείς είναι το σωστό. Αν αυτό που αναζητάς είναι οι ευλογίες της σάρκας
και αυτό που κάνεις πράξη είναι η αλήθεια των δικών σου αντιλήψεων και αν δεν υπάρχει
αλλαγή στη διάθεσή σου, αν δεν είσαι καθόλου υπάκουος στον ενσαρκωμένο Θεό και
εξακολουθείς να ζεις με ασάφεια, τότε αυτό που αναζητάς σίγουρα θα σε οδηγήσει στην
κόλαση, γιατί το μονοπάτι που περπατάς είναι το μονοπάτι της αποτυχίας. Το αν θα
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οδηγηθείς στην τελείωση ή θα εξαλειφθείς εξαρτάται από τη δική σου επιδίωξη, που σημαίνει
επίσης ότι η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος.

Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου
Τι ποσοστό από το έργο του ανθρώπου είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και τι ποσοστό
είναι η εμπειρία του ανθρώπου; Ακόμα και σήμερα, μπορεί να ειπωθεί ότι οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν αυτά τα ερωτήματα, και αυτό συμβαίνει επειδή οι
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις αρχές υπό τις οποίες εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Το έργο του
ανθρώπου για το οποίο μιλάω αναφέρεται, φυσικά, στο έργο εκείνων που έχουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος ή εκείνων που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν αναφέρομαι στο
έργο που προέρχεται από τη βούληση του ανθρώπου, αλλά στο έργο των αποστόλων, των
εργατών ή των συνηθισμένων αδελφών μας στο πεδίο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Εδώ,
το έργο του ανθρώπου δεν αναφέρεται στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού, αλλά στο πεδίο και
τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που αυτές οι
αρχές είναι οι αρχές και το πεδίο του έργου του Αγίου Πνεύματος, δεν πρόκειται για ίδιες
αρχές και το ίδιο πεδίο με αυτές του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Το έργο του ανθρώπου
κατέχει την ουσία και τις αρχές του ανθρώπου και το έργο του Θεού κατέχει την ουσία και τις
αρχές του Θεού.
Το έργο στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ανεξάρτητα από το αν είναι το έργο του Θεού ή
το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται, είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η ουσία
του ίδιου του Θεού είναι το Πνεύμα, το οποίο μπορεί να ονομαστεί Άγιο Πνεύμα ή επταπλά
ενισχυμένο Πνεύμα. Εν γένει, Αυτά αποτελούν το Πνεύμα του Θεού. Μόνο που το Πνεύμα
του Θεού ονομάζεται διαφορετικά κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Αλλά η ουσία
Τους εξακολουθεί να είναι μία. Επομένως, το έργο του ίδιου του Θεού είναι και το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού δεν είναι τίποτε λιγότερο από το Άγιο
Πνεύμα επί το έργον. Το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται είναι κι αυτό έργο του
Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, το έργο του Θεού είναι η πλήρης έκφραση του Αγίου Πνεύματος,
η οποία είναι απόλυτα αληθινή, ενώ το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται είναι
αναμεμειγμένο με πολλά ανθρώπινα πράγματα και δεν αποτελεί την άμεση έκφραση του
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Αγίου Πνεύματος, πόσο μάλλον δε, την πλήρη έκφρασή Του. Το έργο του Αγίου Πνεύματος
είναι ποικίλο και δεν περιορίζεται από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έργο ποικίλλει σε
διαφορετικούς ανθρώπους και εκφράζει τις διαφορετικές ουσίες που εργάζονται. Το έργο σε
διαφορετικές εποχές διαφέρει επίσης, όπως και σε διάφορες χώρες. Φυσικά, αν και το Άγιο
Πνεύμα εργάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σύμφωνα με πολλές αρχές,
ανεξάρτητα από το πώς γίνεται το έργο ή πάνω σε τι είδους ανθρώπους, η ουσία είναι πάντα
διαφορετική και όλο το έργο που Εκείνο επιτελεί σε διαφορετικούς ανθρώπους έχει αρχές και
όλες μπορούν να αντιπροσωπεύουν την ουσία του αντικειμένου του έργου. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι αρκετά συγκεκριμένο στο πεδίο
εφαρμογής του και αρκετά μετρημένο. Το έργο που γίνεται στην ενσάρκωση δεν είναι το ίδιο
με το έργο που διεξάγεται στους ανθρώπους, και το έργο επίσης ποικίλλει ανάλογα με το
διαφορετικό επίπεδο των ανθρώπων. Το έργο που γίνεται στην ενσάρκωση δεν γίνεται στους
ανθρώπους, και στην ενσάρκωση ο Θεός δεν επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό που γίνεται στους
ανθρώπους. Εν ολίγοις, ανεξάρτητα από το πώς Εκείνος εργάζεται, το έργο σε διαφορετικά
αντικείμενα δεν είναι ποτέ το ίδιο και οι αρχές με τις οποίες Εκείνος εργάζεται διαφέρουν
ανάλογα με την κατάσταση και τη φύση των διαφορετικών ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα
εργάζεται σε διαφορετικούς ανθρώπους με βάση την έμφυτη ουσία τους και δεν προβάλλει
απαιτήσεις πέρα από την έμφυτη ουσία τους, ούτε εργάζεται πάνω τους πέρα από το
πραγματικό τους επίπεδο. Έτσι, το έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο επιτρέπει στους
ανθρώπους να δουν την ουσία του αντικειμένου του έργου. Η έμφυτη ουσία του ανθρώπου
δεν μεταβάλλεται· μόνο το αληθινό επίπεδο του ανθρώπου περιορίζεται. Είτε το Άγιο Πνεύμα
χρησιμοποιεί τους ανθρώπους είτε εργάζεται πάνω τους, το έργο συμβαδίζει πάντα με τους
περιορισμούς του επιπέδου των ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό.
Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται πάνω σε ανθρώπους που χρησιμοποιούνται, τόσο τα
χαρίσματά τους όσο και το αληθινό τους επίπεδο χρησιμοποιούνται και δεν φυλάσσονται. Το
πραγματικό τους επίπεδο χρησιμοποιείται για να υπηρετήσει το έργο. Αυτό που μπορεί να
ειπωθεί είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία των
ανθρώπων για να πετύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Σε αντίθεση με αυτό, το έργο που
επιτελείται στην ενσάρκωση έχει ως σκοπό να εκφράσει απευθείας το έργο του Πνεύματος
και δεν αναμειγνύεται με το ανθρώπινο μυαλό και τις σκέψεις του, δεν είναι προσιτό από τα
χαρίσματα του ανθρώπου, την εμπειρία ή την έμφυτή του κατάσταση. Η μυριάδα έργων του
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Αγίου Πνεύματος έχει ως στόχο να ωφελήσει και να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο. Αλλά
μερικοί άνθρωποι μπορούν να τελειωθούν, ενώ άλλοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την
τελείωση, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να τελειωθούν και δύσκολα μπορούν να σωθούν και,
παρόλο που μπορεί να έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, τελικά εξαλείφονται. Άρα, αν και
το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να διαπαιδαγωγεί ανθρώπους, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι
όσοι έλαβαν το έργο του Αγίου Πνεύματος πρέπει να τελειωθούν πλήρως, επειδή το μονοπάτι
που επιδιώκουν πολλοί άνθρωποι δεν είναι το μονοπάτι προς την τελείωση. Έχουν μόνο το
μονομερές έργο του Αγίου Πνεύματος, και όχι την υποκειμενική ανθρώπινη συνεργασία ή τη
σωστή ανθρώπινη επιδίωξη. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς
τους ανθρώπους γίνεται έργο στην υπηρεσία εκείνων που τελειώνονται. Το έργο του Αγίου
Πνεύματος δεν μπορεί να γίνει απευθείας ορατό στους ανθρώπους ή να αγγιχθεί από τους
ίδιους τους ανθρώπους. Μπορεί να εκφράζεται μέσω της βοήθειας των ανθρώπων με το
χάρισμα της εργασίας, που σημαίνει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος παρέχεται στους
οπαδούς μέσω της ανθρώπινης έκφρασης.
Το έργο του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται και ολοκληρώνεται μέσω πολλών τύπων
ανθρώπων και πολλών διαφορετικών συνθηκών. Αν και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού
μπορεί να αντιπροσωπεύει το έργο μιας ολόκληρης εποχής και μπορεί να αντιπροσωπεύει την
είσοδο των ανθρώπων σε μια ολόκληρη εποχή, το έργο της λεπτομερούς εισόδου των
ανθρώπων πρέπει να γίνει από ανθρώπους που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα και όχι
από τον ενσαρκωμένο Θεό. Έτσι, το έργο του Θεού ή η ίδια η διακονία του Θεού είναι το έργο
της ενσάρκωσης του Θεού και δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο αντ’ Αυτού. Το έργο του
Αγίου Πνεύματος ολοκληρώνεται μέσω πολλών διαφορετικών τύπων ανθρώπων και δεν
μπορεί να εκπληρωθεί από ένα μόνο συγκεκριμένο πρόσωπο ή να διασαφηνιστεί πλήρως
μέσω ενός συγκεκριμένου ατόμου. Επίσης, εκείνοι που άρχονται των εκκλησιών δεν μπορούν
να αντιπροσωπεύσουν πλήρως το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μπορούν μόνο να επιτελέσουν
κάποιο ηγετικό έργο. Με αυτό τον τρόπο, το έργο του Αγίου Πνεύματος μπορεί να χωριστεί
σε τρία μέρη: το ίδιο το έργο του Θεού, το έργο των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται και το
έργο που επιτελείται σε όλους εκείνους μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ των
τριών αυτών, το έργο του Θεού είναι να ηγηθεί ολόκληρης της εποχής· το έργο των ανθρώπων
που χρησιμοποιούνται είναι να οδηγήσουν όλους τους ακολούθους του Θεού με το να
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στέλνονται ή να λαμβάνουν αποστολές σύμφωνα με το έργο του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι
είναι εκείνοι που συνεργάζονται με το έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος που
επιτελείται σε όσους βρίσκονται μέσα στο ρεύμα, είναι να διατηρήσει το έργο Του, δηλαδή να
διατηρήσει ολόκληρη τη διαχείριση και να διατηρήσει τη μαρτυρία Του, ενώ ταυτόχρονα θα
οδηγήσει στην τελείωση αυτούς που μπορούν να τελειωθούν. Αυτά τα τρία μέρη είναι το
πλήρες έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά χωρίς το έργο του ίδιου του Θεού, ολόκληρο το έργο
διαχείρισης θα μείνει στάσιμο. Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης
της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής. Δηλαδή, το
έργο του Θεού αντιπροσωπεύει την κίνηση και την τάση όλου του έργου του Αγίου
Πνεύματος, ενώ το έργο των αποστόλων ακολουθεί το έργο του ίδιου του Θεού και δεν
καθοδηγεί την εποχή ούτε αντιπροσωπεύει τις τάσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος σε μια
ολόκληρη την εποχή. Κάνουν μόνο το έργο που οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, το οποίο δεν
περιλαμβάνει καθόλου το έργο διαχείρισης. Το έργο του ίδιου του Θεού είναι το έργο που
εκτελείται στο πλαίσιο του έργου διαχείρισης. Το έργο του ανθρώπου είναι μόνο το καθήκον
των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται και δεν έχει καμία σχέση με το έργο διαχείρισης. Λόγω
διαφορετικών ταυτοτήτων και εκπροσωπήσεων του έργου, παρά το γεγονός ότι αποτελούν
και τα δύο έργο του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν σαφείς και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ
του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου. Επιπλέον, η έκταση του έργου του Αγίου
Πνεύματος πάνω σε αντικείμενα εργασίας με διαφορετικές ταυτότητες ποικίλλει. Αυτές είναι
οι βασικές αρχές και το πεδίο του έργου του Αγίου Πνεύματος.
Το έργο του ανθρώπου αντιπροσωπεύει την εμπειρία του και την ανθρώπινη φύση του.
Αυτό που παρέχει ο άνθρωπος και το έργο που κάνει, τον αντιπροσωπεύει. Η θεώρηση του
ανθρώπου, η λογική του ανθρώπου, η συλλογιστική του ανθρώπου και η πλούσια φαντασία
του συμπεριλαμβάνονται στο έργο του. Ειδικότερα, η εμπειρία του ανθρώπου είναι
περισσότερο ικανή στο να εκπροσωπήσει το έργο του και αυτά που έχει βιώσει κάποιος θα
αποτελούν τα συστατικά του έργου του. Το έργο του ανθρώπου μπορεί να εκφράσει την
εμπειρία του. Όταν κάποιοι άνθρωποι βιώνουν κάτι σε μια παθητική κατάσταση, το
μεγαλύτερο μέρος της συναναστροφής τους αποτελείται από αρνητικά στοιχεία. Εάν η
εμπειρία τους είναι θετική για κάποιο χρονικό διάστημα και κλίνουν περισσότερο προς τη
θετική πλευρά των πραγμάτων, αυτό που συναναστρέφονται είναι πολύ ενθαρρυντικό και οι
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άνθρωποι θα είναι σε θέση να αποκτήσουν μια θετική προσφορά από αυτούς. Εάν κάποιος
που επιτελεί έργο γίνει παθητικός για κάποιο χρονικό διάστημα, η συναναστροφή του θα
κουβαλάει πάντα αρνητικά στοιχεία. Αυτό το είδος συναναστροφής είναι καταθλιπτικό και οι
άλλοι θα καταθλίβονται ασυνείδητα μετά από τη συναναστροφή μαζί του. Η κατάσταση των
ακολούθων αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση του ηγέτη. Αυτό που είναι μέσα σε κάποιον
που εκτελεί έργο είναι αυτό που εκφράζει, και το έργο του Αγίου Πνεύματος συχνά αλλάζει με
την κατάσταση του ανθρώπου. Εργάζεται σύμφωνα με την εμπειρία του ανθρώπου και δεν
εξαναγκάζει τον άνθρωπο, αλλά έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο σύμφωνα με την κανονική
πορεία της εμπειρίας του. Αυτό σημαίνει ότι η συναναστροφή του ανθρώπου διαφέρει από
τον λόγο του Θεού. Οι συναναστροφές των ανθρώπων εκφράζουν την ατομική τους θεώρηση
και εμπειρία, εκφράζοντας αυτό που βλέπουν και βιώνουν στο θεμέλιο του έργου του Θεού. Η
ευθύνη τους είναι να μάθουν, μετά το έργο ή τον λόγο του Θεού, τι πρέπει να πράξουν ή πού
να εισέλθουν, και στη συνέχεια να το παραδώσουν στους ακολούθους. Ως εκ τούτου, το έργο
του ανθρώπου αντιπροσωπεύει την είσοδό του και την πράξη του. Φυσικά, ένα τέτοιο έργο
αναμιγνύεται με ανθρώπινα διδάγματα και εμπειρίες ή με κάποιες ανθρώπινες σκέψεις.
Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, αν εργάζεται στον άνθρωπο ή στον
ενσαρκωμένο Θεό, πάντοτε όσοι εκτελούν το έργο είναι εκείνοι που εκφράζουν αυτό που
πραγματικά είναι αυτοί. Παρόλο που το Άγιο Πνεύμα είναι Αυτό που εργάζεται, το έργο
βασίζεται σε αυτό που είναι έμφυτα ο άνθρωπος, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται χωρίς
θεμέλια. Με άλλα λόγια, το έργο δεν εκτελείται από το μηδέν, αλλά είναι πάντοτε σύμφωνο με
τις πραγματικές περιστάσεις και τις αληθινές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, μόνο η διάθεση
του ανθρώπου μπορεί να μετασχηματιστεί, δηλαδή οι παλιές του αντιλήψεις και οι παλιές
σκέψεις του μπορούν να αλλάξουν. Αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος είναι αυτό που βλέπει,
βιώνει και μπορεί να φανταστεί. Ακόμη και αν πρόκειται για δόγματα ή έννοιες, όλα αυτά
είναι προσπελάσιμα δια μέσου της σκέψης του ανθρώπου. Ανεξάρτητα από το μέγεθός του, το
έργο του ανθρώπου δεν μπορεί να υπερβεί το πεδίο της εμπειρίας του ανθρώπου, το τι βλέπει
ο άνθρωπος ή τι μπορεί να φανταστεί ή να συλλάβει. Αυτό που εκφράζει ο Θεός είναι αυτό
που ο ίδιος ο Θεός είναι, και αυτό είναι πέρα από το τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος, δηλαδή
πέρα από την ίδια την ανθρώπινη σκέψη. Εκφράζει το έργο Του της καθοδήγησης όλης της
ανθρωπότητας, και αυτό δεν σχετίζεται με τις λεπτομέρειες της ανθρώπινης εμπειρίας, αλλά
αφορά τη δική Του διαχείριση. Ο άνθρωπος εκφράζει την εμπειρία του, ενώ ο Θεός εκφράζει
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το Είναι Του —αυτό το Είναι είναι η έμφυτή Του διάθεση και είναι πέρα από όσα ο άνθρωπος
μπορεί να κατανοήσει. Η εμπειρία του ανθρώπου είναι η θεώρηση και η γνώση του που
αποκτήθηκαν με βάση την έκφραση του Θεού ως προς το Είναι Του. Αυτή η θεώρηση και η
γνώση ονομάζονται ανθρώπινη υπόσταση. Εκφράζονται με βάση την έμφυτη διάθεση του
ανθρώπου και το πραγματικό του επίπεδο. Ως εκ τούτου, ονομάζονται επίσης ανθρώπινη
υπόσταση. Ο άνθρωπος είναι σε θέση να συναναστρέφεται ό,τι βιώνει και βλέπει. Αυτό που
δεν έχει βιώσει ή δει ή που το μυαλό του δεν μπορεί να συλλάβει, δηλαδή τα πράγματα που
δεν έχει μέσα του, δεν είναι σε θέση να τα συναναστραφεί. Εάν αυτό που εκφράζει ο
άνθρωπος δεν είναι η εμπειρία του, τότε είναι η φαντασία του ή το δόγμα του. Με λίγα λόγια,
δεν υπάρχει καμία πραγματικότητα στον λόγο του. Εάν δεν έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με τα
πράγματα της κοινωνίας, δεν θα είσαι σε θέση να συναναστραφείς με σαφήνεια τις
περίπλοκες σχέσεις μέσα στην κοινωνία. Εάν δεν έχεις οικογένεια, αλλά άλλοι άνθρωποι
μιλούν για οικογενειακά ζητήματα, δεν μπορείς να καταλάβεις τα περισσότερα από αυτά που
λένε. Έτσι, οι συναναστροφές του ανθρώπου και το έργο που κάνει αντιπροσωπεύουν την
εσωτερική του ύπαρξη. Αν κάποιος συναναστρέφεται την κατανόησή του ως προς την
παίδευση και την κρίση, αλλά εσύ δεν έχεις καμία εμπειρία πάνω σ’ αυτό, δεν τολμάς να
αρνηθείς τη γνώση του, πολύ λιγότερο δε, να είσαι εκατό τοις εκατό σίγουρος γι’ αυτό. Αυτό
συμβαίνει γιατί αυτό που συναναστρέφεται είναι κάτι που δεν έχεις βιώσει ποτέ, κάτι που δεν
γνώρισες ποτέ, και το μυαλό σου δεν μπορεί να το συλλάβει. Μπορείς να πάρεις μόνο από τις
γνώσεις του ένα μελλοντικό μονοπάτι που σχετίζεται με την παίδευση και την κρίση. Αλλά
αυτό το μονοπάτι μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως κατανόηση βασισμένη στο δόγμα και δεν
μπορεί να αντικαταστήσει τη δική σου κατανόηση, πολύ λιγότερο δε, την εμπειρία σου. Ίσως
να νομίζεις ότι αυτό που λέει είναι πολύ σωστό, αλλά όταν το βιώνεις, θεωρείς ότι είναι
ανεφάρμοστο σε πολλά πράγματα. Ίσως αισθάνεσαι ότι μερικές από τις γνώσεις που ακούς
είναι εντελώς ανεφάρμοστες. Τρέφεις κάποιες έννοιες γι’ αυτές σε εκείνη τη φάση και,
παρόλο που τις δέχεσαι, το κάνεις ουσιαστικά απρόθυμα. Αλλά όταν τη βιώσεις, η γνώση που
σου δίνει αυτές τις έννοιες γίνεται η οδός της πράξης σου. Και όσο περισσότερο πράττεις,
τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις την πραγματική αξία και την έννοια των λέξεών του. Μόλις
βιώσεις την εμπειρία, μπορείς στη συνέχεια να μιλήσεις για τις γνώσεις που θα πρέπει να
έχεις αποκτήσει για τα πράγματα που έχεις βιώσει. Επιπλέον, μπορείς να διακρίνεις μεταξύ
εκείνων των οποίων η γνώση είναι πραγματική και πρακτική και εκείνων των οποίων η γνώση
1839

βασίζεται στο δόγμα και είναι άχρηστη. Έτσι, αν η γνώση για την οποία μιλάς συμφωνεί με
την αλήθεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν έχεις πρακτική εμπειρία. Όπου υπάρχει η
αλήθεια στην εμπειρία σου, οι γνώσεις σου θα είναι πρακτικές και πολύτιμες. Μέσα από την
εμπειρία σου, μπορείς επίσης να αποκτήσεις διάκριση και διορατικότητα, να εμβαθύνεις τις
γνώσεις σου και να αυξήσεις τη σοφία και την κοινή λογική σου όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο συμπεριφέρεσαι. Η γνώση που εκφράζεται από ανθρώπους που δεν κατέχουν την
αλήθεια είναι δόγμα, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό είναι. Αυτός ο τύπος ανθρώπου μπορεί
να είναι πολύ έξυπνος όταν πρόκειται για θέματα της σάρκας, αλλά δεν μπορεί να κάνει
διακρίσεις όταν πρόκειται για πνευματικά θέματα. Αυτό συμβαίνει επειδή τέτοιοι άνθρωποι
δεν έχουν καθόλου εμπειρία σε πνευματικές υποθέσεις. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είναι
διαφωτισμένοι στις πνευματικές υποθέσεις και δεν καταλαβαίνουν τα πνευματικά ζητήματα.
Ανεξάρτητα από το για ποια πλευρά της γνώσης μιλάς, εφόσον είναι η ίδια η ύπαρξή σου, τότε
είναι η προσωπική σου εμπειρία, η πραγματική σου γνώση. Αυτό που λένε όσοι μιλάνε μόνο
για το δόγμα, δηλαδή εκείνοι που δεν κατέχουν την αλήθεια ή την πραγματικότητα, μπορεί
επίσης να ειπωθεί ότι αντιπροσωπεύει το είναι τους, επειδή το δόγμα τους φτάνει μόνο μέσα
από βαθιά σκέψη και είναι το αποτέλεσμα του βαθύ προβληματισμού τους, αλλά είναι μόνο
δόγμα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από φαντασία! Οι εμπειρίες διαφόρων ειδών ανθρώπων
αντιπροσωπεύουν αυτά που έχουν μέσα τους. Όλοι όσοι δεν έχουν πνευματική εμπειρία δεν
μπορούν να μιλήσουν για τη γνώση της αλήθειας ή για τη σωστή γνώση που αφορά διάφορα
είδη πνευματικών πραγμάτων. Αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι
εσωτερικά —αυτό είναι βέβαιο. Αν κάποιος επιθυμεί να έχει γνώση των πνευματικών
πραγμάτων και της αλήθειας, πρέπει να έχει πραγματική εμπειρία. Εάν δεν μπορείς να
μιλήσεις ξεκάθαρα για την κοινή λογική που σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή, πόσο λιγότερο
θα είσαι σε θέση να μιλήσεις για πνευματικά πράγματα; Εκείνοι που μπορούν να
καθοδηγήσουν ολόκληρες εκκλησίες, να παρέχουν στους ανθρώπους τη ζωή και να είναι
απόστολοι των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πραγματικές εμπειρίες, να έχουν σωστή
κατανόηση των πνευματικών πραγμάτων, σωστή εκτίμηση και εμπειρία της αλήθειας. Μόνο
τέτοιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για να εκτελέσουν έργο ή να γίνουν απόστολοι που θα
ηγούνται των εκκλησιών. Διαφορετικά, μπορούν να ακολουθήσουν μόνο ως οι λιγότεροι και
δεν μπορούν να ηγηθούν, πολύ λιγότερο δε, να γίνουν απόστολοι ικανοί να παρέχουν στους
ανθρώπους ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ρόλος των αποστόλων δεν είναι να τρέχουν ή να
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πολεμούν, αλλά να επιτελούν το έργο της διακονίας της ζωής και της καθοδήγησης των άλλων
στη μεταμόρφωση των διαθέσεών τους. Σε όσους εκτελούν αυτήν τη λειτουργία, έχει ανατεθεί
να επωμιστούν μια μεγάλη ευθύνη, μια ευθύνη που δεν μπορεί να φέρει ο οποιοσδήποτε.
Αυτό το είδος έργου μπορούν να το αναλάβουν μόνο όσοι έχουν ζωή, δηλαδή εκείνοι που
έχουν βιώσει την αλήθεια. Δεν μπορεί να αναληφθεί από όσους μπορεί να εγκαταλείψουν
στην πορεία, να τρέξουν ή είναι πρόθυμοι να ξοδευτούν. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία
της αλήθειας, που δεν έχουν κλαδευτεί ή κριθεί, δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτoύ του είδους
το έργο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πραγματικότητα,
δεν είναι σε θέση να δουν καθαρά την πραγματικότητα, επειδή οι ίδιοι δεν έχουν αυτή την
ύπαρξη. Έτσι, αυτός ο τύπος ανθρώπου όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει ηγετικό έργο, αλλά θα
αποτελέσει και αντικείμενο εξάλειψης εάν δεν έχει καμία αλήθεια για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Η θεώρηση για την οποία μιλάς μπορεί να αποδείξει τις δυσκολίες που έχεις βιώσει
στη ζωή, πάνω σε ποια θέματα έχεις παιδευτεί και σε ποια θέματα έχεις κριθεί. Αυτό ισχύει
και στις δοκιμασίες: Τα πράγματα στα οποία κάποιος είναι ραφιναρισμένος, τα πράγματα στα
οποία είναι αδύναμος, αυτά είναι τα πράγματα στα οποία κάποιος έχει εμπειρίες, τα
πράγματα στα οποία κάποιος έχει οδούς. Για παράδειγμα, αν κάποιος βιώνει απογοητεύσεις
στον γάμο του, θα συναναστραφεί τον περισσότερο χρόνο λέγοντας: «Ευχαριστώ τον Θεό,
δοξάζω τον Θεό, πρέπει να ικανοποιήσω την επιθυμία της καρδιάς του Θεού και να προσφέρω
όλη μου τη ζωή, να θέσω τον γάμο μου αποκλειστικά στα χέρια του Θεού. Είμαι πρόθυμος να
τάξω ολόκληρη τη ζωή μου στον Θεό». Όλα τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο
μπορούν να εκδηλώσουν αυτό που εκείνος είναι μέσω της συναναστροφής. Ο ρυθμός της
ομιλίας ενός ατόμου, αν μιλάει δυνατά ή σιγά, όλα αυτά που δεν είναι θέμα εμπειρίας δεν
μπορούν να αντιπροσωπεύσουν αυτό που έχει και αυτό που είναι. Μπορούν μόνο να πουν αν
ο χαρακτήρας του είναι καλός ή κακός ή αν η φύση του είναι καλή ή κακή, αλλά δεν μπορούν
να εξομοιωθούν με το εάν έχει εμπειρίες ή όχι. Η ικανότητα να εκφράζεται όταν μιλάει ή η
δεξιότητα ή η ταχύτητα του λόγου του είναι απλώς θέμα πράξης και δεν μπορεί να
αντικαταστήσει

την εμπειρία

του. Όταν

μιλάς

για

τις ατομικές

σου εμπειρίες,

συναναστρέφεσαι αυτό στο οποίο αποδίδεις σημασία και όλα όσα υπάρχουν μέσα σου. Η
ομιλία Μου αντιπροσωπεύει την ύπαρξή Μου, αλλά αυτό που λέω είναι πέρα από αυτό που
κάποιος μπορεί να συλλάβει. Αυτό που λέω δεν είναι αυτό που ο άνθρωπος βιώνει και δεν
είναι κάτι που ο άνθρωπος μπορεί να δει ούτε είναι κάτι που μπορεί να αγγίξει, αλλά είναι
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αυτό που είμαι. Μερικοί άνθρωποι αναγνωρίζουν μόνο ότι αυτό που έχω συναναστραφεί είναι
και αυτό που έχω βιώσει, αλλά δεν αναγνωρίζουν ότι είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος.
Φυσικά, αυτό που λέω είναι αυτό που έχω βιώσει. Είμαι Εγώ Αυτός που έφερε εις πέρας το
έργο διαχείρισης για περισσότερο από έξι χιλιάδες χρόνια. Έχω βιώσει τα πάντα από την
αρχή της δημιουργίας της ανθρωπότητας μέχρι τώρα· πώς λοιπόν δεν θα μπορούσα να
μιλήσω γι’ αυτό; Όταν πρόκειται για τη φύση του ανθρώπου, την έχω δει ξεκάθαρα και την
έχω παρατηρήσει εδώ και πολύ καιρό. Πώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω γι’ αυτή με
σαφήνεια; Επειδή έχω δει καθαρά την ουσία του ανθρώπου, είμαι ο πλέον κατάλληλος για να
παιδεύσω τον άνθρωπο και να τον κρίνω, επειδή όλοι οι άνθρωποι προήλθαν από Εμένα,
αλλά έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά. Φυσικά, είμαι επίσης ικανός να αξιολογήσω το έργο
που επιτέλεσα. Αν και αυτό το έργο δεν γίνεται από τη σάρκα Μου, είναι η άμεση έκφραση
του Πνεύματος και είναι αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Ως εκ τούτου, είμαι ικανός να το
εκφράσω και να κάνω το έργο που πρέπει να κάνω. Αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος είναι
αυτό που έχει βιώσει. Είναι αυτό που έχει δει, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το μυαλό του
και μέχρι όσο φτάνουν οι αισθήσεις του. Αυτό είναι που μπορούν να συναναστραφούν οι
άνθρωποι. Τα λόγια που ομιλούνται από τoν ενσαρκωμένο Θεό είναι η άμεση έκφραση του
Πνεύματος και εκφράζουν το έργο που έχει γίνει από το Πνεύμα. Η σάρκα δεν τo έχει βιώσει
ούτε τo έχει δει, αλλά εξακολουθεί να εκφράζει το Είναι Του, επειδή η ουσία της σάρκας είναι
το Πνεύμα και Εκείνος εκφράζει το έργο του Πνεύματος. Παρόλο που η σάρκα δεν είναι σε
θέση να τo φτάσει, είναι το έργο που έχει ήδη γίνει από το Πνεύμα. Μετά την ενσάρκωση,
μέσω της έκφρασης της σάρκας, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν το
Είναι του Θεού και επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν τη διάθεση του Θεού και το έργο που
έχει κάνει. Το έργο του ανθρώπου δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να είναι πιο σαφείς
σχετικά με το πού θα πρέπει να εισέλθουν και τι θα πρέπει να καταλάβουν. Αυτό συνεπάγεται
ότι θα πρέπει να οδηγούνται οι άνθρωποι στην κατανόηση και να βιώνουν την αλήθεια. Το
έργο του ανθρώπου είναι να συντηρεί τους ανθρώπους. Το έργο του Θεού είναι να ανοίξει νέα
μονοπάτια και να ανοίξει νέες εποχές για την ανθρωπότητα και να αποκαλύψει στους
ανθρώπους αυτά που δεν είναι γνωστά από τους θνητούς, επιτρέποντάς τους να γνωρίσουν τη
διάθεσή Του. Το έργο του Θεού είναι να καθοδηγήσει όλη την ανθρωπότητα.
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Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να επιτρέψει στους ανθρώπους να αποκτήσουν
οφέλη. Αφορά τη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων. Δεν υπάρχει έργο που δεν ωφελεί τους
ανθρώπους. Ανεξάρτητα από το αν η αλήθεια πηγαίνει σε βάθος ή είναι μόνο επιφανειακή και
ανεξάρτητα από το ποιο είναι το εύρος εκείνων που αποδέχονται την αλήθεια, ό,τι και να
κάνει το Άγιο Πνεύμα, είναι ευεργετικό για τους ανθρώπους. Αλλά το έργο του Αγίου
Πνεύματος δεν μπορεί να γίνει άμεσα· πρέπει να περάσει μέσα από τους ανθρώπους που
συνεργάζονται μαζί Του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ληφθούν τα αποτελέσματα
του έργου του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά, όταν πρόκειται για το άμεσο έργο του Αγίου
Πνεύματος, δεν έχει νοθευτεί καθόλου, αλλά όταν χρησιμοποιεί το μέσο του ανθρώπου, είναι
νοθευμένο κατά πολύ και δεν είναι το πρωτότυπο έργο του Αγίου Πνεύματος. Με αυτόν τον
τρόπο, η αλήθεια αλλάζει σε διαφορετικούς βαθμούς. Οι οπαδοί δεν λαμβάνουν την αρχική
πρόθεση του Αγίου Πνεύματος, αλλά έναν συνδυασμό του έργου του Αγίου Πνεύματος και
της εμπειρίας και της γνώσης του ανθρώπου. Το μέρος του έργου του Αγίου Πνεύματος που
λαμβάνουν οι οπαδοί είναι σωστό. Η εμπειρία και η γνώση του ανθρώπου που λαμβάνονται
ποικίλλει, επειδή εκείνοι που εκτελούν έργο είναι διαφορετικοί. Μόλις αυτοί λάβουν τη
διαφώτιση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, στη συνέχεια βιώνουν τα πάντα με
βάση αυτή τη διαφώτιση και καθοδήγηση. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες συνδυάζονται το
μυαλό και η εμπειρία του ανθρώπου, καθώς και η ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης, μετά από
την οποία αποκτούν γνώσεις ή βλέπουν όλα αυτά που πρέπει να δουν. Αυτός είναι η οδός
πράξης, εφόσον ο άνθρωπος έχει βιώσει την αλήθεια. Αυτός η οδός πράξης δεν είναι πάντα ο
ίδιος, διότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές εμπειρίες και τα πράγματα που οι άνθρωποι
βιώνουν είναι διαφορετικά. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος
οδηγεί σε διαφορετική γνώση και πράξη, επειδή εκείνοι που λαμβάνουν τη διαφώτιση είναι
διαφορετικοί. Μερικοί άνθρωποι κάνουν μικρά λάθη κατά την πράξη, ενώ κάποιοι άλλοι
κάνουν μεγάλα λάθη, ενώ μερικοί κάνουν αποκλειστικά και μόνο λάθη. Αυτό συμβαίνει
επειδή οι αντιληπτικές ικανότητες των ανθρώπων διαφέρουν και επειδή το πραγματικό τους
εύρος διαφέρει επίσης. Μερικοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν με αυτόν τον τρόπο αφού
ακούσουν ένα μήνυμα, και κάποιοι το καταλαβαίνουν έτσι, αφού ακούσουν μια αλήθεια.
Μερικοί άνθρωποι αποκλίνουν ελαφρώς και ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν καθόλου το
αληθινό νόημα της αλήθειας. Επομένως, όπως κι αν κάποιος το κατανοεί, το σημαντικό είναι
πως θα οδηγήσει τους άλλους. Αυτό είναι η πάσα αλήθεια, επειδή το έργο του απλά εκφράζει
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την ύπαρξή του. Οι άνθρωποι που οδηγούνται από όσους έχουν σωστή αντίληψη της αλήθειας
θα έχουν επίσης μια σωστή κατανόηση της αλήθειας. Ακόμα κι αν υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν λανθασμένη κατανόηση, υπάρχουν πολύ λίγοι από αυτούς, και δεν θα κάνουν όλοι οι
άνθρωποι λάθη. Αν κάποιος έχει λανθασμένη κατανόηση της αλήθειας, εκείνοι που τον
ακολουθούν θα είναι κι αυτοί, αναμφίβολα, λανθασμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι
λανθασμένοι από κάθε άποψη. Ο βαθμός κατανόησης της αλήθειας μεταξύ των οπαδών
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς που εκτελούν έργο. Φυσικά, η αλήθεια που
προέρχεται από τον Θεό είναι σωστή και χωρίς κανένα λάθος και είναι απόλυτα βέβαιη.
Όμως, αυτοί που εκτελούν έργο δεν είναι εντελώς σωστοί και δεν μπορούν να θεωρηθούν
απολύτως αξιόπιστοι. Εάν αυτοί έχουν μια οδό να πράξουν την αλήθεια που να είναι πολύ
πρακτική, τότε και οι οπαδοί θα έχουν επίσης μια αντίστοιχη οδό πράξης. Εάν δεν έχουν οδό
να πράξουν την αλήθεια, αλλά έχουν μόνο το δόγμα, τότε οι οπαδοί δεν θα έχουν καμία
πραγματικότητα. Το εύρος και η φύση των οπαδών καθορίζονται από τη γέννησή τους και δεν
συνδέονται με αυτούς που εκτελούν έργο. Αλλά ο βαθμός στον οποίο οι οπαδοί
καταλαβαίνουν την αλήθεια και γνωρίζουν τον Θεό εξαρτάται από αυτούς που εκτελούν έργο
(αυτό ισχύει μόνο για μερικούς ανθρώπους). Ό,τι κι αν είναι αυτός που εκτελεί έργο, αυτό θα
είναι και οι οπαδοί τους οποίους οδηγεί. Αυτό που εκφράζει αυτός που εκτελεί έργο είναι η
δική του ύπαρξη και το κάνει χωρίς επιφύλαξη. Οι απαιτήσεις που θέτει στους οπαδούς του
είναι αυτές που είναι ο ίδιος πρόθυμος να επιτύχει ή αυτές που μπορεί να επιτύχει. Οι
περισσότεροι από αυτούς που επιτελούν έργο απαιτούν από τους οπαδούς τους με βάση αυτό
που κάνουν οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν
να επιτύχουν καθόλου. Αυτό που οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιτύχουν γίνεται εμπόδιο στην
είσοδο τους.
Υπάρχουν πολύ λιγότερες αποκλίσεις στο έργο εκείνων που έχουν υποβληθεί σε κλάδεμα,
έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν υποστεί κρίση και παίδευση, και η έκφραση του έργου τους είναι
πολύ ακριβέστερη. Εκείνοι που βασίζονται στη φυσικότητά τους για να εργαστούν κάνουν
πολύ μεγάλα λάθη. Το έργο των ανθρώπων που δεν έχουν τελειωθεί, εκφράζει την
υπερβολική τους φυσικότητα, η οποία αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Όσο καλό κι αν είναι το επίπεδο ενός ανθρώπου, πρέπει επίσης να υποβληθεί σε
κλάδεμα, αντιμετώπιση και κρίση προτού μπορέσει να επιτελέσει το έργο της αποστολής από
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τον Θεό. Εάν δεν έχει υποβληθεί σε αυτήν την κρίση, το έργο του, όσο καλά κι αν το κάνει,
δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές της αλήθειας και παραμένει προϊόν της φυσικότητάς του
και της ανθρώπινη καλοσύνης. Το έργο εκείνων που έχουν υποβληθεί σε κλάδεμα,
αντιμετώπιση και κρίση είναι πολύ πιο ακριβές από το έργο εκείνων που δεν έχουν κλαδευτεί,
αντιμετωπιστεί και κριθεί. Όσοι δεν έχουν υποβληθεί σε κρίση δεν εκφράζουν τίποτα παρά
ανθρώπινη σάρκα και σκέψεις, σε συνδυασμό με πολύ ανθρώπινη ευφυία και έμφυτο
ταλέντο. Αυτό δεν συνιστά την ακριβή έκφραση του έργου του Θεού. Όσοι ακολουθούν
αυτούς τους ανθρώπους, τους βρίσκουν λόγω του έμφυτου επιπέδου τους. Επειδή εκφράζουν
πάρα πολλές ανθρώπινες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες είναι σχεδόν αποκομμένες από την
αρχική πρόθεση του Θεού και αποκλίνουν πολύ από αυτήν, το έργο αυτού του είδους των
ανθρώπων δεν μπορεί να φέρει τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού, αλλά τους φέρνει,
αντιθέτως, ενώπιον του ανθρώπου. Έτσι, όσοι δεν έχουν υποβληθεί σε κρίση και παίδευση
δεν έχουν τα προσόντα να επιτελέσουν το έργο της αποστολής από τον Θεό. Το έργο ενός
εργάτη που έχει τα προσόντα μπορεί να φέρει τους ανθρώπους στη σωστή οδό και να τους
χαρίσει βαθύτερη είσοδο στην αλήθεια. Το έργο του μπορεί να φέρει τους ανθρώπους
ενώπιον του Θεού. Επιπλέον, το έργο που κάνει μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και
δεν δεσμεύεται από κανόνες, προσφέροντας στους ανθρώπους απελευθέρωση και ελευθερία,
καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σταδιακά στη ζωή και να εισέλθουν σταδιακά
βαθύτερα στην αλήθεια. Το έργο ενός εργάτη που δεν έχει τα προσόντα υστερεί υπερβολικά.
Το έργο του είναι ανόητο. Ο ίδιος μπορεί μόνο να βάλει στους ανθρώπους κανόνες, και αυτό
που απαιτεί από τους ανθρώπους δεν διαφέρει από άτομο σε άτομο· δεν εργάζεται ανάλογα
με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό το είδος έργου περιέχει πάρα πολλούς
κανόνες και πάρα πολλά δόγματα, και δεν μπορεί να εισαγάγει τους ανθρώπους στην
πραγματικότητα ούτε μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν πράξη κανονικά την ανάπτυξή
τους στη ζωή. Μπορεί μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να εμμένουν σε μερικούς
άχρηστους κανόνες. Αυτού του είδους η καθοδήγηση μπορεί μόνο να κάνει τους ανθρώπους
να ξεστρατίσουν. Σε οδηγεί στο να γίνεις ίδιος με εκείνον· μπορεί να σε φέρει μέσα σε αυτό
που έχει και είναι ο ίδιος. Για να μπορούν όσοι ακολουθούν να διακρίνουν εάν οι επικεφαλής
έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, το βασικό είναι να εξετάζουν το μονοπάτι στο οποίο αυτοί
ηγούνται και τα αποτελέσματα του έργου τους, και να βλέπουν αν όσοι ακολουθούν
διδάσκονται τις αρχές σύμφωνα με την αλήθεια, και εάν διδάσκονται μονοπάτια άσκησης
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κατάλληλα για τη μεταμόρφωσή τους. Θα πρέπει να διακρίνεις το διαφορετικό έργο
διαφορετικών τύπων ανθρώπων· δεν θα πρέπει να ακολουθείς ανόητα. Αυτό σχετίζεται με το
θέμα της εισόδου των ανθρώπων. Εάν δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις ποιου ανθρώπου η
ηγεσία ακολουθεί ένα μονοπάτι και ποιου όχι, τότε θα παραπλανηθείς εύκολα. Όλα αυτά
έχουν άμεση σχέση με τη δική σου ζωή. Υπάρχει υπερβολική φυσικότητα στο έργο των
ανθρώπων που δεν έχουν τελειωθεί· περιέχει υπερβολική ανθρώπινη θέληση. Η υπόστασή
τους είναι η φυσικότητα —αυτό με το οποίο γεννιούνται. Δεν είναι η ζωή αφότου υφίστανται
την όποια αντιμετώπιση ή η πραγματικότητα αφότου μεταμορφώνονται. Πώς μπορεί ένα
τέτοιο άτομο να υποστηρίξει αυτούς που επιδιώκουν τη ζωή; Η ζωή που κατέχει αρχικά ο
άνθρωπος είναι η έμφυτη ευφυία ή το ταλέντο του. Αυτού του είδους η ευφυία ή το ταλέντο
απέχουν πάρα πολύ από τις σαφείς απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο. Εάν ένας
άνθρωπος δεν έχει τελειωθεί και η διεφθαρμένη του διάθεση δεν έχει κλαδευτεί και
αντιμετωπιστεί, θα υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού που εκφράζει και της αλήθειας·
αυτό που εκφράζει θα αναμιχθεί με αόριστα πράγματα, όπως η φαντασία του και η
μονόπλευρη εμπειρία του. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται, οι άνθρωποι
αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ένας γενικός στόχος ή μια αλήθεια που να είναι κατάλληλη για
την είσοδο όλων των ανθρώπων. Η πλειονότητα των απαιτήσεων από τους ανθρώπους είναι
πέραν των δυνατοτήτων τους, σαν να περιμένει κανείς από έναν γάιδαρο να πετάξει. Αυτό
είναι το έργο της ανθρώπινης θέλησης. Η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, οι σκέψεις και
οι αντιλήψεις του διαπερνούν όλα τα μέρη του σώματός του. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με το
ένστικτο να κάνει πράξη την αλήθεια, ούτε έχει το ένστικτο να κατανοεί άμεσα την αλήθεια.
Σ’ όλα αυτά προστίθεται και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου —όταν αυτό το είδος
φυσικού προσώπου εργάζεται, δεν προκαλείται διακοπή; Εντούτοις, ένας άνθρωπος που έχει
τελειωθεί, έχει την εμπειρία της αλήθειας που θα πρέπει να κατανοούν οι άνθρωποι, όπως και
τη γνώση της διεφθαρμένης διάθεσής τους, έτσι ώστε να μειώνονται βαθμιαία τα αόριστα και
μη πραγματικά στοιχεία στο έργο του, να λιγοστεύουν οι ανθρώπινες νοθεύσεις, και το έργο
και η υπηρεσία του να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στα πρότυπα που απαιτεί ο Θεός.
Συνεπώς, το έργο του έχει εισέλθει στην πραγματικότητα της αλήθειας κι έχει γίνει, επίσης,
ρεαλιστικό. Ειδικότερα, οι σκέψεις στο μυαλό του ανθρώπου παρεμποδίζουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος διαθέτει πλούσια φαντασία και κοινή λογική, και μεγάλη
εμπειρία στον χειρισμό διαφόρων υποθέσεων. Αν αυτές οι πτυχές του ανθρώπου δεν
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υποβληθούν σε κλάδεμα και διόρθωση, όλα αυτά παρακωλύουν το έργο. Επομένως, το έργο
του ανθρώπου δεν μπορεί να φτάσει στον μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας, ειδικά όταν
πρόκειται για το έργο των ανθρώπων που δεν έχουν οδηγηθεί στην τελείωση.
Το έργο του ανθρώπου έχει εύρος και περιορισμούς. Ένα άτομο είναι ικανό να κάνει
μόνο το έργο μιας συγκεκριμένης φάσης και όχι το έργο μιας ολόκληρης εποχής —αλλιώς θα
οδηγούσε τους ανθρώπους σε κανόνες. Το έργο του ανθρώπου μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε
συγκεκριμένο χρόνο ή φάση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εμπειρία του ανθρώπου έχει
πεδίο εφαρμογής. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει το έργο του ανθρώπου με το έργο του
Θεού. Οι οδοί πράξης του ανθρώπου και οι γνώσεις του για την αλήθεια εφαρμόζονται σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορείς να πεις ότι το μονοπάτι που περνά ο άνθρωπος είναι
απόλυτα το θέλημα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο άνθρωπος μόνο να διαφωτιστεί μπορεί από
το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι να γεμίσει εντελώς με το Άγιο Πνεύμα. Τα πράγματα που μπορεί να
βιώσει ο άνθρωπος είναι όλα μέσα στο πεδίο της κανονικής ανθρώπινης φύσης και δεν
μπορούν να ξεπεράσουν το εύρος των σκέψεων στο κανονικό ανθρώπινο μυαλό. Όλοι όσοι
μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα της αλήθειας, βιώνουν πράγματα μέσα σε αυτό το
εύρος. Όταν βιώνουν την αλήθεια, είναι πάντα μια εμπειρία της κανονικής ανθρώπινης ζωής
με τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως με τρόπο που αποκλίνει από την κανονική
ανθρώπινη ζωή. Βιώνουν την αλήθεια καθώς διαφωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα με την
προϋπόθεση ότι ζουν την ανθρώπινη ζωή τους. Επιπλέον, αυτή η αλήθεια ποικίλλει από άτομο
σε άτομο και το βάθος της σχετίζεται με την κατάσταση του ατόμου. Μπορούμε μόνο να
πούμε ότι το μονοπάτι που περπατά κανείς είναι η κανονική ανθρώπινη ζωή ενός ανθρώπου
που επιδιώκει την αλήθεια και ότι είναι το μονοπάτι που περπατάει ένας κανονικός άνθρωπος
που έχει τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το μονοπάτι
που ακολουθεί είναι το μονοπάτι που έχει υποδείξει το Άγιο Πνεύμα. Στην κανονική
ανθρώπινη εμπειρία, επειδή οι άνθρωποι που ακολουθούν δεν είναι ίδιοι, έτσι το έργο του
Αγίου Πνεύματος δεν είναι το ίδιο. Επιπλέον, επειδή τα περιβάλλοντα που βιώνουν και η
έκταση της εμπειρίας τους δεν είναι τα ίδια, λόγω του συνδυασμού του μυαλού και των
σκέψεών τους, η εμπειρία τους αναμειγνύεται σε διαφορετικούς βαθμούς. Κάθε άτομο
αντιλαμβάνεται μια αλήθεια σύμφωνα με τις μεμονωμένες διαφορετικές συνθήκες του. Η
κατανόησή τους για το πραγματικό νόημα της αλήθειας δεν είναι πλήρης και είναι μόνο μία ή
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λίγες πτυχές αυτής. Το πεδίο με το οποίο η αλήθεια βιώνεται από τον άνθρωπο βασίζεται
πάντα στις διαφορετικές συνθήκες των ατόμων και επομένως δεν είναι το ίδιο. Με αυτόν τον
τρόπο, η γνώση που εκφράζεται για την ίδια αλήθεια από διαφορετικούς ανθρώπους δεν είναι
η ίδια. Δηλαδή, η εμπειρία του ανθρώπου έχει πάντα περιορισμούς και δεν μπορεί να
αντιπροσωπεύει πλήρως το θέλημα του Αγίου Πνεύματος και το έργο του ανθρώπου δεν
μπορεί να θεωρηθεί έργο του Θεού, ακόμα κι αν αυτό που εκφράζεται από τον άνθρωπο
αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο θέλημα του Θεού, ακόμα και αν η εμπειρία του
ανθρώπου είναι πολύ κοντά στο έργο τελείωσης που το Άγιο Πνεύμα έχει κλιθεί να εκτελέσει.
Ο άνθρωπος μπορεί να είναι μόνο ο υπηρέτης του Θεού, επιτελώντας το έργο που του
εμπιστεύεται ο Θεός. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να εκφράσει τη γνώση υπό τη διαφώτιση του
Αγίου Πνεύματος και τις αλήθειες που αποκτήθηκαν από τις προσωπικές του εμπειρίες. Ο
άνθρωπος δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα, ούτε τις προϋποθέσεις, για να γίνει η διέξοδος
του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι το έργο του ανθρώπου είναι το έργο
του Θεού. Ο άνθρωπος έχει τις ανθρώπινες αρχές εργασίας και όλοι οι άνθρωποι έχουν
διαφορετικές εμπειρίες και κατέχουν διαφορετικές συνθήκες. Το έργο του ανθρώπου
περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες του υπό τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι
εμπειρίες μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μόνο την ανθρώπινη υπόσταση και δεν
αντιπροσωπεύουν το Είναι του Θεού ή τη βούληση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το
μονοπάτι που έχει περπατήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να ειπωθεί ότι είναι το μονοπάτι που
περπάτησε το Άγιο Πνεύμα, γιατί το έργο του ανθρώπου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει το
έργο του Θεού και το έργο και η εμπειρία του ανθρώπου δεν είναι η πλήρης βούληση του
Αγίου Πνεύματος. Το έργο του ανθρώπου είναι επιρρεπές στο να ακολουθεί έναν κανόνα και
η μέθοδος του έργου του περιορίζεται εύκολα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και αυτό δεν μπορεί
να οδηγήσει τους ανθρώπους σε έναν ελεύθερο δρόμο. Οι περισσότεροι οπαδοί ζουν μέσα σε
ένα περιορισμένο πεδίο και ο τρόπος τους να βιώνουν κάτι είναι επίσης περιορισμένος στο
πεδίο εφαρμογής του. Η εμπειρία του ανθρώπου είναι πάντα περιορισμένη· η μέθοδος του
έργου του επίσης περιορίζεται σε λίγους τύπους και δεν μπορεί να συγκριθεί με το έργο του
Αγίου Πνεύματος ή το έργο του ίδιου του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή η εμπειρία του
ανθρώπου είναι τελικά περιορισμένη. Όπως κι αν ο Θεός εφαρμόζει το έργο Του, δεν
υπάρχουν κανόνες γι’ αυτό· όπως και αν γίνεται, δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τρόπο. Δεν
υπάρχει κανένας απολύτως κανόνας για το έργο του Θεού —όλο το έργο Του είναι
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αποδεσμευμένο και ελεύθερο. Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο ο άνθρωπος ξοδεύει στο να Τον
ακολουθεί, δεν μπορούν να συνοψιστούν σε νόμους για τους τρόπους εργασίας Του. Παρόλο
που το έργο Του βασίζεται σε αρχές, γίνεται πάντοτε με νέους τρόπους και έχει πάντα νέες
εξελίξεις, οι οποίες υπερβαίνουν το ανθρώπινο όριο. Σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο
Θεός μπορεί να έχει πολλούς διαφορετικούς τύπους εργασίας και διαφορετικούς τρόπους
καθοδήγησης, επιτρέποντας στους ανθρώπους να έχουν νέες εισόδους και νέες αλλαγές. Δεν
μπορείς να μάθεις τους νόμους του έργου Του, επειδή εργάζεται πάντα με νέους τρόπους.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι οπαδοί του Θεού δεν εμπίπτουν στους κανόνες. Το έργο του ίδιου
του Θεού πάντα αποφεύγει τις αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά και αντιτίθεται στις
αντιλήψεις τους. Μόνο αυτοί που Τον ακολουθούν και Τον αναζητούν με αληθινή καρδιά
μπορούν να μεταμορφώσουν τη διάθεσή τους και να ζουν ελεύθερα χωρίς να υπόκεινται σε
κανόνες ή να περιορίζονται από οποιεσδήποτε θρησκευτικές αντιλήψεις. Οι απαιτήσεις που
έχει το έργο του ανθρώπου από τους ανθρώπους, βασίζονται στη δική του εμπειρία και αυτό
που ο ίδιος μπορεί να επιτύχει. Το πρότυπο αυτών των απαιτήσεων περιορίζεται μέσα σε ένα
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και οι μέθοδοι πράξης είναι επίσης πολύ περιορισμένες.
Συνεπώς, οι οπαδοί ασυνείδητα ζουν μέσα σε αυτό το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής που με
το πέρασμα του χρόνου, μετατρέπεται σε κανόνες και τελετουργίες. Εάν το έργο μιας
περιόδου οδηγείται από ένα άτομο που δεν έχει υποστεί την προσωπική τελείωση του Θεού
και δεν έχει λάβει την κρίση, οι οπαδοί του θα γίνουν όλοι θρησκόληπτοι και ειδικοί στο να
αντιστέκονται στον Θεό. Ως εκ τούτου, ακόμα και αν κάποιος είναι αξιόλογος ηγέτης, θα
πρέπει να έχει υποβληθεί σε κρίση και να έχει αποδεχτεί την τελείωσή του. Όσοι δεν έχουν
υποβληθεί σε κρίση, αν και μπορούν να εκτελούν το έργο του Αγίου Πνεύματος, εκφράζουν
μόνο αόριστα και εξωπραγματικά πράγματα. Με τον καιρό, θα οδηγήσουν τους ανθρώπους
σε ασαφείς και υπερφυσικούς κανόνες. Το έργο που εκτελεί ο Θεός δεν συμφωνεί με τη
σάρκα του ανθρώπου· δεν συμφωνεί με τις σκέψεις του ανθρώπου, αλλά αντιτίθεται στις
αντιλήψεις του· δεν είναι αναμεμειγμένο με αόριστο θρησκευτικό χρώμα. Τα αποτελέσματα
του έργου Του δεν μπορούν να επιτευχθούν από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει τελειωθεί
από Αυτόν και απέχουν κατά πολύ από την ανθρώπινη σκέψη.
Το έργο στο μυαλό του ανθρώπου επιτυγχάνεται πολύ εύκολα από τον άνθρωπο. Οι
πάστορες και οι ηγέτες στον θρησκευτικό κόσμο, για παράδειγμα, βασίζονται στα προσόντα
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και τη θέση τους για να κάνουν το έργο τους. Οι άνθρωποι που τους ακολουθούν για μεγάλο
χρονικό διάστημα θα μολυνθούν από τα προσόντα τους και θα επηρεαστούν από κάποια από
αυτά τα υπάρχοντα. Επικεντρώνονται στα προσόντα του ανθρώπου, στις ικανότητες και στη
γνώση των ανθρώπων και δίνουν προσοχή σε κάποια υπερφυσικά πράγματα και σε πολλά
βαθιά μη ρεαλιστικά δόγματα (βέβαια, αυτά τα βαθιά δόγματα είναι ανέφικτα). Δεν
επικεντρώνονται στις αλλαγές στις διαθέσεις των ανθρώπων, αλλά στην εκπαίδευση των
ανθρώπων για να κηρύττουν και να εργάζονται, στη βελτίωση της γνώσης των ανθρώπων και
των άφθονων θρησκευτικών δογμάτων τους. Δεν επικεντρώνονται στο πόσο μεταβάλλεται η
διάθεση των ανθρώπων ή πόσοι άνθρωποι καταλαβαίνουν την αλήθεια. Δεν ασχολούνται με
την ουσία των ανθρώπων, πολύ λιγότερο δε, προσπαθούν να γνωρίσουν τις κανονικές και μη
καταστάσεις του ανθρώπου. Δεν αντικρούουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ούτε τις
αποκαλύπτουν, πολύ λιγότερο δε, κλαδεύουν τους ανθρώπους για τις ελλείψεις ή τις
διαφθορές τους. Οι περισσότεροι που τους ακολουθούν υπηρετούν με τα χαρίσματά τους, και
το μόνο που μεταδίδουν είναι θρησκευτικές αντιλήψεις και θεολογικές θεωρίες, οι οποίες
είναι εκτός πραγματικότητας και εντελώς ανίκανες να προσδώσουν στους ανθρώπους ζωή.
Στην πραγματικότητα, η ουσία του έργου τους είναι η καλλιέργεια του ταλέντου, η μετατροπή
ενός ατόμου που δεν έχει τίποτα σε ένα ταλαντούχο απόφοιτο ιερατικής σχολής, ο οποίος
αργότερα θα συνεχίζει να εργάζεται και να ηγείται. Στα έξι χιλιάδες χρόνια ύπαρξης του
έργου του Θεού, μπορείτε να βρείτε κάποιους νόμους ως προς αυτό; Υπάρχουν πολλοί
κανόνες και περιορισμοί στο έργο που κάνει ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι
πολύ δογματικός. Έτσι, αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος είναι κάποια γνώση και
συνειδητοποίηση μέσα σε όλες τις εμπειρίες του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκφράσει κάτι
διαφορετικό από αυτό. Οι εμπειρίες ή οι γνώσεις του ανθρώπου δεν προκύπτουν από τα
έμφυτα προσόντα ή το ένστικτό του· αναδύονται λόγω της καθοδήγησης του Θεού και της
άμεσης ποίμανσης του Θεού. Ο άνθρωπος έχει μόνο το όργανο να δεχτεί αυτή την ποίμανση,
αλλά όχι να εκφράσει άμεσα τι είναι η θεϊκή φύση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι η πηγή,
μπορεί να είναι μόνο ένα δοχείο που δέχεται νερό από την πηγή· αυτό είναι το ανθρώπινο
ένστικτο, το όργανο που πρέπει να έχει κανείς ως άνθρωπος. Αν κάποιος χάσει το όργανο που
δέχεται τον λόγο του Θεού και χάσει το ανθρώπινο ένστικτο, αυτός χάνει επίσης αυτό που
είναι το πιο πολύτιμο, καθώς και το καθήκον του δημιουργημένου ανθρώπου. Αν κάποιος δεν
έχει γνώση ή εμπειρία του λόγου του Θεού ή του έργου Του, ο άνθρωπος αυτός χάνει το
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καθήκον του, το καθήκον που πρέπει να επιτελεί ως δημιουργημένο ον και χάνει την
αξιοπρέπεια ενός δημιουργημένου όντος. Το ένστικτο του Θεού είναι αυτό που θα εκφράσει τι
είναι η θεϊκή φύση, είτε εκφράζεται στη σάρκα, είτε απευθείας από το Πνεύμα· αυτή είναι η
διακονία του Θεού. Ο άνθρωπος εκφράζει τη δική του εμπειρία ή γνώση (δηλ. εκφράζει αυτό
που είναι) κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού ή αργότερα· αυτό είναι το ένστικτο και το
καθήκον του ανθρώπου, είναι αυτό που πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος. Αν και η έκφραση
του ανθρώπου είναι πολύ κατώτερη από αυτή που εκφράζει ο Θεός και υπάρχουν πολλοί
κανόνες σε αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος πρέπει να εκπληρώσει το καθήκον
του και να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι είναι ανθρώπινα
εφικτό για να εκπληρώσει το καθήκον του και δεν πρέπει να υπάρχει καν η παραμικρή
επιφύλαξη.
Μετά από χρόνια εργασίας, ο άνθρωπος θα συνοψίσει κάποια εμπειρία αυτών των
χρόνων εργασίας, καθώς και τη συσσώρευση σοφίας και κανόνων. Αυτός που εργάζεται για
πολύ καιρό ξέρει πώς να διαισθανθεί την κίνηση του έργου του Αγίου Πνεύματος, ξέρει πότε
εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και πότε όχι· ξέρει πώς να συναναστραφεί γνωρίζει την κανονική
κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος και την κανονική κατάσταση της ανθρώπινης
ανάπτυξης στη ζωή. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί εδώ και χρόνια και
γνωρίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι εργάστηκαν εδώ και πολύ καιρό, μιλάνε με
πεποίθηση και χωρίς βιασύνη· ακόμα και όταν δεν έχουν τίποτα να πουν είναι
συγκροτημένοι. Μέσα τους, μπορούν να συνεχίσουν να προσεύχονται να αναζητούν το έργο
του Αγίου Πνεύματος· έχουν εμπειρία στην εργασία. Ένα άτομο που έχει εργαστεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα και έχει πάρει πολλά μαθήματα και έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, έχει
πολλά μέσα του που παρεμποδίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος· αυτό είναι ένα ελάττωμα
της μακροχρόνιας εργασίας του. Ένα άτομο που έχει μόλις αρχίσει να εργάζεται, δεν έχει
κουβαλήσει τα μαθήματα ή την ανθρώπινη εμπειρία, είναι ιδιαίτερα σε σύγχυση σε ό,τι
αφορά το πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εργασίας, μαθαίνει
σταδιακά να διαισθάνεται πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και συνειδητοποιεί τι πρέπει να
κάνει προκειμένου να αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος, τι πρέπει να κάνει
προκειμένου να χτυπήσει ακριβώς στις αδυναμίες των άλλων, καθώς και άλλα τέτοια
πράγματα που αποτελούν κοινή γνώση και που θα πρέπει να κατέχουν όσοι εργάζονται. Με
1851

την πάροδο του χρόνου, φτάνει να γνωρίσει τόσο καλά τη σοφία και την κοινή γνώση για την
εργασία, και φαίνεται να τις χρησιμοποιεί εύκολα κατά την εργασία του. Ωστόσο, όταν το
Άγιο Πνεύμα αλλάζει τον τρόπο που εργάζεται, εξακολουθεί να εμμένει στην παλιά γνώση της
εργασίας και στους παλιούς κανόνες εργασίας και πολύ λίγα γνωρίζει για τη νέα τάση κατά
την επιτέλεση του έργου. Τα χρόνια εργασίας και η πλήρης παρουσία και καθοδήγηση του
Αγίου Πνεύματος του δίνουν ολοένα και περισσότερα μαθήματα και εμπειρία. Αυτά τα
πράγματα τον γεμίζουν με μια αυτοπεποίθηση που δεν είναι υπερηφάνεια. Με άλλα λόγια,
είναι αρκετά ευχαριστημένος με το δικό του έργο και πολύ ικανοποιημένος με την κοινή
γνώση που έχει αποκτήσει ως προς το έργο του Αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμένα, εκείνα τα
πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αποκτήσει ή συνειδητοποιήσει του δίνουν ακόμη
περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του· φαίνεται ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα σε
αυτόν δεν θα μπορεί ποτέ να σβήσει, ενώ άλλοι δεν μπορούν να τύχουν αυτής της ειδικής
μεταχείρισης. Μόνο οι άνθρωποι αυτού του είδους που εργάζονται εδώ και χρόνια και έχουν
σημαντική χρηστική αξία είναι κατάλληλοι για να το απολαύσουν. Αυτά τα πράγματα
γίνονται ένα μεγάλο εμπόδιο στην αποδοχή του νέου έργου του Αγίου Πνεύματος από
εκείνον. Ακόμα κι αν μπορεί να δεχτεί το νέο έργο, δεν είναι κάτι που γίνεται εν μια νυκτί.
Είναι βέβαιο ότι θα περάσει αρκετές ανατροπές και αναταράξεις πριν την αποδεχθεί. Αυτή η
κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί μόνο σταδιακά μετά την αντιμετώπιση των παλαιών
αντιλήψεων και την κρίση της παλιάς διάθεσής του. Αν δεν κάνει αυτά τα βήματα, δεν
παραιτείται ώστε να δεχτεί εύκολα τις νέες διδασκαλίες και τα έργα που δεν είναι σε αρμονία
με τις παλιές του αντιλήψεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί στον άνθρωπο και δεν είναι εύκολο να το αλλάξει κανείς. Εάν, ως κάποιος που
εκτελεί έργο, είναι σε θέση να κατανοήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και να
συνοψίσει την κίνηση του, καθώς επίσης να μην περιορίζεται από την εργασιακή του
εμπειρία, αλλά παράλληλα να είναι σε θέση να δεχτεί το νέο έργο υπό το πρίσμα της παλιάς
του εργασίας, είναι ένας σοφός άνθρωπος και ένας άνθρωπος κατάλληλος να εκτελεί έργο. Οι
άνθρωποι είναι συχνά ως εξής: Εργάζονται για αρκετά χρόνια χωρίς να είναι σε θέση να
συνοψίσουν την εμπειρία εργασίας τους ή, αφού συνοψίσουν την εμπειρία και τη σοφία τους,
κωλύονται ως προς το να αποδεχτούν το νέο έργο και δεν μπορούν να κατανοήσουν σωστά ή
να αντιμετωπίσουν σωστά το παλιό και το καινούργιο έργο. Οι άνθρωποι είναι τόσο δύσκολοι
στο χειρισμό τους! Οι περισσότεροι από εσάς είστε έτσι. Όσοι έχουν ζήσει χρόνια βιώνοντας
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το έργο του Αγίου Πνεύματος δυσκολεύονται να δεχτούν το νέο έργο, πάντα γεμάτο από
αντιλήψεις τις οποίες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν, ενώ ένας άνθρωπος που μόλις άρχισε
να εργάζεται δεν έχει τις συνηθισμένες γνώσεις περί εργασίας και δεν ξέρει καν πώς να
χειριστεί μερικά από τα απλούστερα θέματα. Πόσο δύσκολοι είστε, άνθρωποι! Όσοι έχουν
κάποια αρχαιότητα πίσω τους είναι τόσο περήφανοι και ματαιόδοξοι, που έχουν ξεχάσει από
πού ήρθαν. Κοιτάζουν πάντα αφ’ υψηλού τους νεότερους ανθρώπους, όμως δεν είναι σε θέση
να αποδεχθούν το νέο έργο και δεν μπορούν να ξεχάσουν τις έννοιες που έχουν συλλέξει και
διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και παρότι αυτοί οι νέοι αδαείς άνθρωποι είναι σε θέση να
δεχθούν λίγο από το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος και είναι πολύ ενθουσιώδεις, πάντοτε
μπερδεύονται και δεν ξέρουν τι να κάνουν όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν και
ενθουσιώδεις, έχουν μεγάλη άγνοια. Έχουν τόσο λίγη γνώση του έργου του Αγίου Πνεύματος
και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους· είναι απλώς ένα δόγμα που δεν έχει
καμία χρησιμότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σαν εσάς. Αλλά πόσοι είναι κατάλληλοι
για χρήση; Πόσοι υπάρχουν εκεί έξω που να μπορούν να υπακούσουν στη διαφώτιση και τη
φώτιση του Αγίου Πνεύματος και να κατορθώσουν να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού;
Φαίνεται ότι όσοι από εσάς υπήρξατε ακόλουθοι μέχρι τώρα, υπήρξατε πολύ υπάκουοι, αλλά
στην πραγματικότητα δεν έχετε εγκαταλείψει τις ιδέες σας, εξακολουθείτε να ψάχνετε στη
Βίβλο, πιστεύοντας στην ασάφεια ή είστε χαμένοι στις έννοιες. Δεν υπάρχει κανείς που να
διερευνά προσεκτικά το πραγματικό έργο του σήμερα ή να εμβαθύνει σε αυτό. Αποδέχεστε τη
σημερινή οδό με τις παλιές σας αντιλήψεις. Τι μπορείτε να κερδίσετε με μια τέτοια
πεποίθηση; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σας είναι κρυμμένες πολλές αντιλήψεις που δεν
έχουν αποκαλυφθεί και απλώς κάνετε μια υπέρτατη προσπάθεια να τις αποκρύψετε και να
μην τις αποκαλύψετε εύκολα. Δεν δέχεστε με ειλικρίνεια το νέο έργο και δεν σχεδιάζετε να
εγκαταλείψετε τις παλιές σας αντιλήψεις· έχετε πάρα πολλές φιλοσοφίες για τη ζωή, κι αυτές
είναι πολύ μεγάλες. Δεν εγκαταλείπετε τις παλιές σας αντιλήψεις και ασχολείστε με το νέο
έργο απρόθυμα. Οι καρδιές σας είναι πολύ μοχθηρές και απλώς δεν κάνετε τα βήματα του
νέου έργου με όλη σας την καρδιά. Μπορούν τέτοιοι ανεπρόκοποι όπως εσείς να επιτελέσουν
το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου; Είστε σε θέση να αναλάβετε το έργο της διάδοσής του
σε ολόκληρο το σύμπαν; Αυτές οι πράξεις σάς σταματούν από το να μεταμορφώσετε τη
διάθεσή σας και να γνωρίσετε τον Θεό. Εάν συνεχίσετε έτσι, θα πρέπει να εξαλειφθείτε.
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Θα πρέπει να ξέρετε πώς να ξεχωρίζετε το έργο του Θεού από το έργο του ανθρώπου. Τι
μπορείς να δεις από το έργο του ανθρώπου; Υπάρχουν πολλά στοιχεία της εμπειρίας του
ανθρώπου στο έργο του ανθρώπου· αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι. Το
έργο του Θεού εκφράζει επίσης αυτό που είναι ο Θεός, αλλά αυτό που είναι, είναι
διαφορετικό από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Αυτό που είναι ο άνθρωπος, είναι
αντιπροσωπευτικό της εμπειρίας και της ζωής του ανθρώπου (αυτό που ο άνθρωπος βιώνει ή
συναντά στη ζωή του ή τις φιλοσοφίες που έχει για τη ζωή) και οι άνθρωποι που ζουν σε
διαφορετικά περιβάλλοντα εκφράζουν διαφορετικές υπάρξεις. Είτε έχεις κοινωνικές
εμπειρίες, είτε όχι, ακόμα και το πώς ζεις και βιώνεις καταστάσεις στην οικογένειά σου,
μπορεί να φανεί σε αυτό που εκφράζεις, ενώ στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού δεν μπορείς
να δεις εάν έχει Εκείνος κοινωνικές εμπειρίες ή όχι. Γνωρίζει πολύ καλά την ουσία του
ανθρώπου, επομένως μπορεί να αποκαλύψει κάθε είδους πράξεις που αφορούν όλους τους
ανθρώπους. Είναι ακόμη καλύτερος στο να αποκαλύψει την ανθρώπινη διεφθαρμένη διάθεση
και την επαναστατική συμπεριφορά. Δεν ζει ανάμεσα στους κοσμικούς ανθρώπους, αλλά έχει
επίγνωση της φύσης των θνητών και όλων των διαφθορών των κοσμικών. Αυτό είναι αυτό
που είναι ο Θεός. Αν και δεν ασχολείται με τον κόσμο, ξέρει τους κανόνες της αντιμετώπισης
του κόσμου, διότι κατανοεί πλήρως την ανθρώπινη φύση. Ξέρει για το έργο του Πνεύματος
που δεν μπορούν τα μάτια του ανθρώπου να δουν ούτε τα αυτιά του ανθρώπου να ακούσουν,
τόσο σήμερα όσο και στο παρελθόν. Αυτό περιλαμβάνει τη σοφία εκείνη που δεν είναι μια
φιλοσοφία για τη ζωή και τα θαύματα που είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι άνθρωποι. Είναι
αυτό που Εκείνος είναι: ανοιχτός στους ανθρώπους και επίσης κρυφός από τους ανθρώπους.
Αυτό που εκφράζει δεν είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό άτομο, αλλά τα εγγενή χαρακτηριστικά
και η ύπαρξη του Πνεύματος. Δεν ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλά ξέρει τα πάντα. Έρχεται
σε επαφή με τους «ανθρωποειδείς» που δεν έχουν γνώση ή διορατικότητα, αλλά Εκείνος
εκφράζει λόγια που είναι υψηλότερα από τη γνώση και πάνω από τους σπουδαίους
ανθρώπους. Ζει σε μια ομάδα ανόητων και μουδιασμένων ανθρώπων που δεν έχουν
ανθρώπινη φύση και δεν καταλαβαίνουν τις ανθρώπινες συμβάσεις και ζωές, αλλά μπορεί να
ζητήσει από αυτή την ανθρωπότητα να βιώσει την κανονική ανθρώπινη φύση,
αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ευτελή και ύπουλη ανθρώπινη φύση της ανθρωπότητας.
Όλα αυτά είναι αυτό που είναι Αυτός, υψηλότερος από κάθε άνθρωπο με σάρκα και οστά. Για
Εκείνον, είναι περιττό να βιώσουμε μια περίπλοκη, δυσκίνητη και οδυνηρή κοινωνική ζωή για
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να επιτελέσει το έργο που Εκείνος πρέπει να κάνει και να αποκαλύψει πλήρως την ουσία της
διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Η πρόστυχη κοινωνική ζωή δεν θίγει τη σάρκα Του. Το έργο
και τα λόγια Του αποκαλύπτουν μόνο την ανυπακοή του ανθρώπου και δεν παρέχουν στον
άνθρωπο την εμπειρία και τα μαθήματα για την αντιμετώπιση του κόσμου. Δεν χρειάζεται να
διερευνά την κοινωνία ή την οικογένεια του ανθρώπου όταν παρέχει στον άνθρωπο τη ζωή.
Το να εκθέτει και να κρίνει τον άνθρωπο δεν αποτελεί έκφραση των εμπειριών στη σάρκα
Του· είναι για να αποκαλύψει την αδικία του ανθρώπου, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα
γνωρίζει την ανυπακοή του ανθρώπου και απεχθάνεται τη διαφθορά της ανθρωπότητας. Το
έργο που επιτελεί είναι μόνο να αποκαλύψει τη διάθεσή Του στον άνθρωπο και να εκφράσει
το Είναι Του. Μόνο Αυτός μπορεί να κάνει αυτό το έργο, δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να
επιτύχει ένας άνθρωπος με σάρκα και οστά. Με βάση το έργο Του, ο άνθρωπος δεν μπορεί να
πει τι είδους Άνθρωπος είναι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί επίσης να Τον κατατάξει ως
δημιουργημένο πρόσωπο με βάση το έργο Του. Αυτό που είναι, Τον κάνει επίσης αδύνατον να
χαρακτηριστεί ως δημιουργημένο άτομο. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να Τον θεωρεί μη
ανθρώπινο, αλλά δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία να Τον τοποθετήσει κι έτσι αναγκάζεται να
Τον κατατάξει στην κατηγορία του Θεού. Δεν είναι παράλογο ο άνθρωπος να το κάνει αυτό,
επειδή Εκείνος έχει κάνει πολύ έργο ανάμεσα στους ανθρώπους που ο ίδιος ο άνθρωπος
αδυνατεί να κάνει.
Το έργο που κάνει ο Θεός δεν αντιπροσωπεύει την εμπειρία της σάρκας Του· το έργο που
κάνει ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει την εμπειρία του ανθρώπου. Ο καθένας μιλάει για την
προσωπική του εμπειρία. Ο Θεός μπορεί να εκφράσει άμεσα την αλήθεια, ενώ ο άνθρωπος
μπορεί να εκφράσει μόνο την αντίστοιχη εμπειρία αφού έχει βιώσει την αλήθεια. Το έργο του
Θεού δεν έχει κανόνες και δεν υπόκειται σε χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Μπορεί
να εκφράσει αυτό που είναι οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Εργάζεται όπως θέλει. Το έργο του
ανθρώπου έχει όρους και συνθήκες· διαφορετικά, δεν μπορεί να εργαστεί και δεν μπορεί να
εκφράσει τη γνώση του για τον Θεό ή την εμπειρία του για την αλήθεια. Απλώς πρέπει να
συγκρίνεις τις διαφορές μεταξύ τους για να πεις αν είναι το έργο του Θεού ή το έργο του
ανθρώπου. Εάν δεν υπάρχει έργο του ίδιου του Θεού και υπάρχει μόνο το έργο του
ανθρώπου, θα γνωρίζεις απλώς ότι οι διδασκαλίες των ανθρώπων είναι υψηλές, πέρα από την
ικανότητα κάποιου άλλου· ο τόνος της ομιλίας τους, οι αρχές τους στο χειρισμό των
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πραγμάτων και ο έμπειρος και σταθερός τρόπος εργασίας τους απέχουν μακράν των άλλων
όντων. Όλοι θαυμάζετε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καλό επίπεδο και υψηλές γνώσεις,
αλλά δεν μπορείς να δεις από το έργο και τα λόγια του Θεού πόσο υψηλή είναι η ανθρώπινη
φύση Του. Αντίθετα, είναι συνηθισμένος και όταν εργάζεται, είναι φυσιολογικός και
πραγματικός, ταυτόχρονα όμως και απροσμέτρητος στους θνητούς, γεγονός που κάνει τους
ανθρώπους να αισθάνονται ένα είδος ευλάβειας προς Εκείνον. Ίσως η εμπειρία ενός ατόμου
στο έργο του είναι ιδιαίτερα υψηλή ή η φαντασία και η συλλογιστική του είναι ιδιαίτερα
υψηλές και η ανθρώπινη φύση του είναι ιδιαίτερα καλή· αυτά μπορούν μόνο να κερδίσουν τον
θαυμασμό των ανθρώπων, αλλά σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν το δέος και τον
σεβασμό τους. Όλοι οι άνθρωποι θαυμάζουν εκείνους που έχουν την ικανότητα να εργάζονται
και που έχουν ιδιαίτερη βαθιά εμπειρία και μπορούν να πράττουν την αλήθεια, αλλά ποτέ δεν
μπορούν να νιώσουν απέναντί τους δέος· απλώς θαυμασμό και φθόνο. Οι άνθρωποι όμως που
έχουν βιώσει το έργο του Θεού δεν θαυμάζουν τον Θεό, αντ’ αυτού αισθάνονται ότι το έργο
Του είναι πέρα από το ανθρώπινο εύρος, ακατάληπτο και ότι είναι πραγματικά φρέσκο και
υπέροχο. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Θεού, η πρώτη γνώση τους για Εκείνον είναι
ότι είναι ακατάληπτος, σοφός και θαυμάσιος, και ασυνείδητα Τον σέβονται και νιώθουν το
μυστήριο του έργου που κάνει, το οποίο απλώνεται πέρα από το μυαλό του ανθρώπου. Οι
άνθρωποι θέλουν απλώς να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις Του, να ικανοποιήσουν τις
επιθυμίες Του· δεν θέλουν να Τον υπερβούν, διότι το έργο που κάνει υπερβαίνει τη σκέψη και
τη φαντασία του ανθρώπου και δεν μπορεί να επιτελεστεί από τον άνθρωπο. Ακόμα και ο
ίδιος ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τις δικές του ανεπάρκειες, ενώ Εκείνος έχει ανοίξει ένα νέο
μονοπάτι και έρχεται να φέρει τον άνθρωπο σε έναν νεώτερο και πιο όμορφο κόσμο, έτσι
ώστε η ανθρωπότητα να κάνει μια νέα πρόοδο και ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό που αισθάνονται οι
άνθρωποι για τον Θεό δεν είναι θαυμασμός, ή μάλλον δεν είναι μόνο θαυμασμός. Η βαθύτερη
εμπειρία τους είναι δέος και αγάπη, το συναίσθημά τους είναι ότι ο Θεός είναι πράγματι
θαυμάσιος. Κάνει έργο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και λέει πράγματα που ο
άνθρωπος δεν μπορεί να πει. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει το έργο του Θεού έχουν πάντα
ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Οι άνθρωποι που έχουν αρκετά βαθιά εμπειρία μπορούν να
κατανοήσουν την αγάπη του Θεού· μπορούν να νιώθουν την ομορφιά Του, να νιώθουν ότι το
έργο Του είναι τόσο σοφό, τόσο υπέροχο, κι έτσι δημιουργείται άπειρη δύναμη μεταξύ τους.
Δεν είναι ο φόβος ή η περιστασιακή αγάπη και σεβασμός, αλλά το βαθύ συναίσθημα της
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συμπόνιας και της ανεκτικότητας του Θεού στον άνθρωπο. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν
βιώσει την παίδευση και την κρίση Του, αισθάνονται ότι Εκείνος είναι μεγαλοπρεπής και
απρόσβλητος. Ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν βιώσει πολύ το έργο Του είναι επίσης
ανίκανοι να Τον καταλάβουν· όλοι οι άνθρωποι που Τον αγαπούν πραγματικά γνωρίζουν ότι
το έργο Του δεν είναι σύμφωνο με τις έννοιες των ανθρώπων, αλλά πάντα έρχεται σε
αντίθεση με τις αντιλήψεις τους. Δεν χρειάζεται ανθρώπους που να έχουν πλήρη θαυμασμό ή
να φαίνονται υποτελείς σε Αυτόν, αλλά να έχουν αληθινό σεβασμό και αληθινή υποταγή. Στο
μεγαλύτερο μέρος του έργου Του, ο καθένας με αληθινή εμπειρία αισθάνεται ευλάβεια γι’
Αυτόν, κάτι που είναι υψηλότερο από τον θαυμασμό. Οι άνθρωποι έχουν δει τη διάθεσή Του
λόγω του έργου Του της παίδευσης και της κρίσης και γι’ αυτό Τον τιμούν μέσα στην καρδιά
τους. Ο Θεός πρέπει να λατρεύεται και να εμπνέει υπακοή, διότι το Είναι Του και η διάθεσή
Του δεν είναι ίδια με εκείνα ενός δημιουργημένου όντος και είναι πάνω από αυτά. Ο Θεός
είναι αυθύπαρκτος και παντοτινός, είναι ένα μη-δημιουργημένο ον, και μόνο ο Θεός αξίζει
σεβασμό και υπακοή· ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος γι’ αυτό. Έτσι λοιπόν, όλοι οι
άνθρωποι που έχουν βιώσει το έργο Του και Τον γνωρίζουν αληθινά, αισθάνονται ευλάβεια γι’
Αυτόν. Όμως, όσοι δεν εγκαταλείπουν τις συλλήψεις τους σχετικά με Αυτόν, δηλαδή εκείνοι
που απλά δεν Τον θεωρούν Θεό και δεν έχουν κανένα σεβασμό γι’ Αυτόν, παρόλο που Τον
ακολουθούν, δεν κατακτούνται. Είναι ανυπότακτοι άνθρωποι από τη φύση τους. Εκείνος
επιτελεί αυτό το έργο για να επιτύχει το αποτέλεσμα του να μπορούν όλα τα δημιουργημένα
όντα να τιμούν τον Δημιουργό, να Τον λατρεύουν και να υποτάσσονται άνευ όρων στο κράτος
Του. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκει το έργο Του. Εάν οι άνθρωποι που έχουν
βιώσει τέτοιο έργο δεν σέβονται τον Θεό, έστω και λίγο, αν η ανυπακοή τους του παρελθόντος
δεν έχει αλλάξει καθόλου, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι βέβαιο ότι θα εξαλειφθούν. Εάν η
στάση ενός ατόμου απέναντι στον Θεό είναι μόνο να θαυμάσει ή να δείξει σεβασμό από
απόσταση και να μην Τον αγαπήσει στο ελάχιστο, τότε μέχρι εκεί φτάνει η αγάπη για τον Θεό
ένας άνθρωπος χωρίς καρδιά και αυτός ο άνθρωπος στερείται των συνθηκών που του
χρειάζονται για να τελειωθεί. Αν τόση δουλειά δεν είναι σε θέση να κερδίσει την αληθινή
αγάπη ενός ανθρώπου, τότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει κερδίσει τον Θεό και δεν
επιδιώκει πραγματικά την αλήθεια. Ένα άτομο που δεν αγαπάει τον Θεό δεν αγαπά την
αλήθεια και έτσι δεν μπορεί να κερδίσει τον Θεό, πολύ λιγότερο δε, να δεχτεί την έγκριση του
Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πώς βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και
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ανεξάρτητα από το πώς βιώνουν την κρίση τους, εξακολουθούν να μην μπορούν να σέβονται
τον Θεό. Αυτοί είναι άνθρωποι που η φύση τους είναι αμετάβλητη, εκείνοι που έχουν
εξαιρετικά κακή διάθεση. Όλοι όσοι δεν σέβονται τον Θεό πρέπει να εξαλειφθούν, να
αποτελέσουν αντικείμενο τιμωρίας και να τιμωρηθούν όπως εκείνοι που κάνουν κακό,
υποφέροντας ίσως περισσότερο από εκείνους που έχουν κάνει άδικες πράξεις.

Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το
μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό
Το έργο της διαχείρισης του ανθρώπινου γένους διαιρείται σε τρία στάδια, που σημαίνει
ότι και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους διαιρείται σε τρία στάδια. Τα τρία αυτά
στάδια δεν περιλαμβάνουν το έργο της δημιουργίας του κόσμου, αλλά, αντιθέτως, είναι τα
τρία στάδια του έργου της Εποχής του Νόμου, της Εποχής της Χάριτος και της Εποχής της
Βασιλείας. Το έργο της δημιουργίας του κόσμου ήταν το έργο της γέννησης ολόκληρου του
ανθρώπινου γένους. Δεν ήταν το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας και δεν έχει καμία
σχέση με το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας, διότι όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, το
ανθρώπινο γένος δεν είχε διαφθαρεί από τον Σατανά, και έτσι δεν υπήρχε ανάγκη να
διεξαχθεί το έργο της σωτηρίας του. Το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας άρχισε μονάχα
όταν η ανθρωπότητα είχε πλέον διαφθαρεί από τον Σατανά —έτσι, και το έργο για τη
διαχείριση της ανθρωπότητας ξεκίνησε μονάχα μετά τη διαφθορά της. Με άλλα λόγια, η
διαχείριση του ανθρώπου από τον Θεό ξεκίνησε ως αποτέλεσμα του έργου της σωτηρίας της
ανθρωπότητας και δεν αναδύθηκε από το έργο της δημιουργίας του κόσμου. Το έργο της
διαχείρισης γεννήθηκε μόνο μετά τη διαφθορά της διάθεσης του ανθρώπινου γένους· έτσι, το
έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας περιλαμβάνει τρία μέρη, αντί για τέσσερα στάδια ή
τέσσερις εποχές. Μόνο αυτός είναι ο σωστός τρόπος αναφοράς στη διαχείριση της
ανθρωπότητας από τον Θεό. Όταν η έσχατη εποχή φτάσει στο τέλος της, το έργο της
διαχείρισης του ανθρώπινου γένους θα έχει φτάσει, κι αυτό, στο απόλυτο τέλος του. Το πέρας
του έργου της διαχείρισης σημαίνει ότι το έργο της σωτηρίας όλης της ανθρωπότητας έχει
τελειώσει ολοκληρωτικά, και ότι η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο τέρμα του ταξιδιού της.
Χωρίς το έργο της σωτηρίας ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, δεν θα υπήρχε το έργο της
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διαχείρισής του, ούτε και τα τρία στάδια του έργου. Ακριβώς λόγω της εξαχρείωσης της
ανθρωπότητας και της επείγουσας ανάγκης της για σωτηρία, ο Ιεχωβά ολοκλήρωσε τη
δημιουργία του κόσμου και άρχισε το έργο της Εποχής του Νόμου. Μόνο τότε ξεκίνησε το
έργο της διαχείρισης του ανθρώπινου γένους, που σημαίνει ότι μόνο τότε ξεκίνησε το έργο
της σωτηρίας της ανθρωπότητας. «Διαχείριση του ανθρώπινου γένους» δε σημαίνει
καθοδήγηση της ζωής τού νεοσύστατου, ανθρώπινου γένους πάνω στη γη (δηλαδή, ενός
γένους που δεν είχε ακόμη διαφθαρεί). Είναι, μάλλον, η σωτηρία μιας ανθρωπότητας που έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά, δηλαδή, η μεταμόρφωση της διεφθαρμένης αυτής ανθρωπότητας.
Τούτο είναι το νόημα της διαχείρισης της ανθρωπότητας. Το έργο της σωτηρίας του
ανθρώπινου γένους δεν περιλαμβάνει το έργο της δημιουργίας του κόσμου· έτσι, το έργο της
διαχείρισης της ανθρωπότητας δεν περιλαμβάνει το έργο της δημιουργίας του κόσμου, αλλά
μόνο τρία στάδια του έργου, που είναι ξέχωρα από τη δημιουργία του κόσμου. Για να
κατανοήσουμε το έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε
την ιστορία των τριών σταδίων του έργου —τούτο πρέπει να το γνωρίζει ο καθένας από εμάς,
προκειμένου να σωθεί. Ως πλάσματα του Θεού, πρέπει να αναγνωρίζετε ότι ο άνθρωπος
δημιουργήθηκε από τον Θεό, να αναγνωρίζετε την πηγή της διαφθοράς του ανθρώπινου
γένους, και, ακόμα περισσότερο, τη διαδικασία της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν γνωρίζετε
μονάχα να ενεργείτε σύμφωνα με το δόγμα προκειμένου να κερδίσετε την εύνοια του Θεού,
αλλά δεν έχετε την παραμικρή ιδέα για το πώς ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα ή για την πηγή
της διαφθοράς της, τότε αυτό είναι που σας λείπει ως πλάσματα του Θεού. Δεν πρέπει να
αρκείσαι μόνο στην κατανόηση εκείνων των αληθειών που μπορούν να γίνουν πράξη, ενώ
παραμένεις αδαής σχετικά με το ευρύτερο πεδίο του έργου διαχείρισης του Θεού —αν
συμβαίνει αυτό, τότε είσαι υπερβολικά δογματικός. Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν την
εμπιστευτική ιστορία της διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό, την έλευση του Ευαγγελίου
ολόκληρου του σύμπαντος, το μεγαλύτερο μυστήριο ολόκληρου του ανθρώπινου γένους,
καθώς επίσης και το θεμέλιο της διάδοσης του Ευαγγελίου. Εάν εστιάζεις μόνο στην
κατανόηση απλών αληθειών που σχετίζονται με τη ζωή σου και δεν γνωρίζεις τίποτα γι’ αυτό,
το μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια και οράματα, δε μοιάζει τότε η ζωή σου με ελαττωματικό
προϊόν —εντελώς ανάξιο, παρεκτός για να το κοιτούν;
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Εάν ο άνθρωπος επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πράξη και θεωρεί το έργο του Θεού
και τη γνώση του ανθρώπου ως δευτερεύουσας σημασίας, τότε δεν είναι σαν να έχει έμμονη
ιδέα με τις μικρολεπτομέρειες ενώ ταυτόχρονα αγνοεί τα πιο σημαντικά ζητήματα; Αυτά που
πρέπει να ξέρεις, πρέπει να τα ξέρεις· αυτά που πρέπει να κάνεις πράξη, πρέπει να τα κάνεις
πράξη. Μόνο τότε θα είσαι κάποιος που γνωρίζει πώς να ακολουθεί την αλήθεια. Όταν έρθει η
μέρα να διαδώσεις το ευαγγέλιο, αν είσαι ικανός να λες μονάχα ότι ο Θεός είναι ένας μεγάλος
και δίκαιος Θεός, ότι είναι ο υπέρτατος Θεός, ένας Θεός με τον οποίο κανένας σπουδαίος
άνθρωπος δεν μπορεί να συγκριθεί και από τον οποίο κανείς δεν βρίσκεται πιο ψηλά… αν
μπορείς να προφέρεις μονάχα αυτές τις άσχετες και επιφανειακές λέξεις και είσαι εντελώς
ανίκανος να πεις λόγια κρίσιμης σημασίας και ουσιώδη, αν δεν έχεις να πεις τίποτε για τη
γνώση του Θεού ή το έργο του Θεού και, επιπλέον, αδυνατείς να εξηγήσεις την αλήθεια, ή να
παράσχεις αυτό που λείπει στον άνθρωπο, τότε κάποιος σαν εσένα είναι ανίκανος να
επιτελέσει το καθήκον του καλά. Δεν είναι απλή υπόθεση να γίνεις μάρτυρας του Θεού και να
διαδώσεις το ευαγγέλιο της Βασιλείας. Πρέπει πρώτα να εξοπλιστείς με την αλήθεια και τα
οράματα που χρειάζεται να γίνουν κατανοητά. Όταν είσαι ξεκάθαρος για τα οράματα και την
αλήθεια των διαφόρων πτυχών του έργου του Θεού, καταλήγεις να γνωρίζεις στην καρδιά σου
το έργο του Θεού και, ανεξάρτητα από το τι πράττει Εκείνος —είτε πρόκειται για δίκαιη κρίση
είτε για εξευγενισμό του ανθρώπου— εσύ κατέχεις το μεγαλύτερο όραμα ως θεμέλιό σου και
τη σωστή αλήθεια για να την κάνεις πράξη· τότε, θα είσαι ικανός να ακολουθήσεις τον Θεό ως
το τέλος. Πρέπει να γνωρίζεις ότι, ανεξάρτητα από το έργο που επιτελεί, ο στόχος του έργου
του Θεού δεν αλλάζει, η καρδιά του έργου Του δεν αλλάζει, ούτε και το θέλημά Του προς τον
άνθρωπο. Ανεξάρτητα από το πόσο αυστηρά είναι τα λόγια Του και πόσο δυσμενές το
περιβάλλον, οι αρχές του έργου Του δεν αλλάζουν, όπως και η πρόθεσή Του να σώσει τον
άνθρωπο. Εφόσον δεν πρόκειται για την αποκάλυψη του τέλους ή του προορισμού του
ανθρώπου, ούτε για το έργο του τελικού σταδίου ή την περαίωση του συνολικού σχεδίου
διαχείρισης του Θεού, και εφόσον συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου που Εκείνος
κατεργάζεται τον άνθρωπο, τότε η καρδιά του έργου Του δεν θα αλλάξει: θα είναι πάντοτε η
σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτό πρέπει να είναι το θεμέλιο της πίστης σας στον Θεό. Στόχος
των τριών σταδίων του έργου είναι η σωτηρία όλης της ανθρωπότητας —δηλαδή, η
ολοκληρωτική σωτηρία του ανθρώπου από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Αν και κάθε ένα
από τα τρία στάδια του έργου έχει διαφορετικό στόχο και σημασία, το καθένα τους αποτελεί
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μέρος του έργου για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, και αποτελεί διαφορετικό έργο
σωτηρίας, το οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανθρωπότητας. Αφού
γνωρίσεις τον σκοπό των τριών σταδίων του έργου, τότε θα γνωρίζεις και πώς να εκτιμάς τη
σημασία κάθε σταδίου του έργου και θα αναγνωρίζεις πώς να ενεργείς, προκειμένου να
ικανοποιείς την επιθυμία του Θεού. Εάν καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο αυτό, τότε το
μεγαλύτερο όλων των οραμάτων θα καταστεί το θεμέλιο της πίστης σου στον Θεό. Δεν πρέπει
να αναζητάς μόνο εύκολους τρόπους πράξης ή βαθιές αλήθειες, αλλά πρέπει να συνδυάζεις
οράματα και πράξη, έτσι ώστε να είναι και τα δύο αλήθειες που μπορούν να γίνουν πράξη, και
γνώση που βασίζεται σε οράματα. Μόνο τότε θα είσαι κάποιος που ακολουθεί απόλυτα την
αλήθεια.
Τα τρία στάδια του έργου βρίσκονται στην καρδιά ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού,
και σε αυτά εκφράζεται η διάθεση του Θεού και αυτό που είναι Εκείνος. Όσοι δεν γνωρίζουν
τα τρία στάδια του έργου του Θεού, είναι ανίκανοι να συνειδητοποιήσουν πώς εκφράζει ο
Θεός τη διάθεσή Του, ούτε γνωρίζουν τη σοφία του έργου Του και παραμένουν αδαείς των
πολλών τρόπων με τους οποίους σώζει την ανθρωπότητα, και του θελήματός Του για το
σύνολο της ανθρωπότητας. Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν την πλήρη έκφραση του
έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Όσοι δεν γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου, θα
αγνοούν τις διάφορες μεθόδους και αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος· όσοι επιμένουν
άκαμπτα στο δόγμα που παραμένει από άλλο στάδιο του έργου, είναι άνθρωποι που
περιορίζουν τον Θεό στο δόγμα και των οποίων η πίστη στον Θεό είναι ασαφής και αβέβαιη.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λάβουν ποτέ τη σωτηρία του Θεού. Μόνο τα τρία στάδια του έργου
του Θεού μπορούν να εκφράσουν πλήρως το σύνολο της διάθεσης του Θεού και να
εκφράσουν απόλυτα την πρόθεσή Του να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς και όλη
τη διαδικασία της σωτηρίας της. Τούτο αποτελεί απόδειξη ότι έχει συντρίψει τον Σατανά και
έχει κερδίσει την ανθρωπότητα, είναι απόδειξη της νίκης του Θεού και είναι η έκφραση
ολόκληρης της διάθεσής Του. Όσοι κατανοούν μονάχα ένα από τα τρία στάδια του έργου του
Θεού, γνωρίζουν μόνο μέρος της διάθεσής Του. Στο μυαλό του ανθρώπου είναι εύκολο το
μεμονωμένο αυτό στάδιο του έργου να καταστεί δόγμα, και γίνεται πιθανό ο άνθρωπος να
θεσπίσει κανόνες σχετικά με τον Θεό, ενώ χρησιμοποιεί τούτο το μεμονωμένο κομμάτι της
διάθεσης του Θεού ως αναπαράσταση ολόκληρης της διάθεσής Του. Επιπλέον, αναμειγνύεται
1861

και μεγάλο μέρος της φαντασίας του ανθρώπου, έτσι ώστε αυτός φυλακίζει άκαμπτα τη
διάθεση, το Είναι και τη σοφία του Θεού, καθώς και τις αρχές του έργου Του, μέσα σε
περιορισμένες παραμέτρους, πιστεύοντας ότι, αφού ο Θεός υπήρξε έτσι μια φορά, τότε θα
παραμείνει για πάντα ίδιος και δεν θα αλλάξει ποτέ. Μόνο όσοι γνωρίζουν και εκτιμούν τα
τρία στάδια του έργου μπορούν να γνωρίζουν πλήρως και με ακρίβεια τον Θεό. Τουλάχιστον,
δεν θα ορίζουν τον Θεό ως τον Θεό των Ισραηλιτών ή των Εβραίων και δεν θα τον βλέπουν ως
έναν Θεό ο οποίος θα παραμένει για πάντα καρφωμένος πάνω στον σταυρό προς χάριν του
ανθρώπου. Εάν γνωρίζεις τον Θεό από ένα και μόνο στάδιο του έργου Του, τότε η γνώση σου
είναι ελάχιστη. Η γνώση σου είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό. Εάν δεν συμβαίνει αυτό,
τότε γιατί πολλοί από τη θρησκευτική παλαιά φρουρά κάρφωσαν τον Θεό ζωντανό πάνω στον
σταυρό; Μήπως επειδή ο άνθρωπος περιορίζει τον Θεό μέσα σε ορισμένες παραμέτρους; Δεν
είναι πολλοί εκείνοι που αντιτίθενται στον Θεό και εμποδίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος
επειδή δεν γνωρίζουν το ποικίλο και διαφορετικό έργο του Θεού και, επιπλέον, επειδή
διαθέτουν μόνο ένα ψήγμα γνώσης και δόγματος, με το οποίο συγκρίνουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος; Παρόλο που οι εμπειρίες τέτοιων ανθρώπων είναι επιφανειακές, αυτοί είναι
αλαζόνες και επιεικείς από τη φύση τους και κοιτούν το έργο του Αγίου Πνεύματος με
περιφρόνηση, αγνοούν τις πειθαρχίες του Αγίου Πνεύματος και, επιπλέον, χρησιμοποιούν τα
τετριμμένα και παλιά επιχειρήματά τους για να επιβεβαιώσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Επίσης προσποιούνται, όντες απόλυτα πεπεισμένοι για τη σοφία και πολυμάθειά τους, καθώς
και για το ότι είναι ικανοί να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι
περιφρονητέοι και απορριπτέοι από το Άγιο Πνεύμα, και δεν θα εξαλειφθούν από τη νέα
εποχή; Αυτοί που έρχονται ενώπιον του Θεού και Του αντιτάσσονται ανοιχτά, δεν είναι αδαή
και ανενημέρωτα ανθρωπάκια που απλώς προσπαθούν να δείξουν πόσο λαμπρά είναι; Με μια
πενιχρή μόνο γνώση της Βίβλου, προσπαθούν να δρασκελίσουν την «ακαδημαϊκή κοινότητα»
του κόσμου με μόνο ένα επιφανειακό δόγμα για να διδάξουν στους ανθρώπους, επιχειρούν να
αναστρέψουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και προσπαθούν να το κάνουν να περιστρέφεται
γύρω από τη δική τους διαδικασία σκέψης ενώ, ως κοντόφθαλμοι που είναι, προσπαθούν να
δουν με μια ματιά το 6.000 χρόνων έργο του Θεού. Αυτά τα άτομα δεν έχουν κανέναν λόγο να
μιλούν! Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλύτερη γνώση του Θεού έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο
αργοί γίνονται στην κρίση για το έργο Του. Επιπλέον, μιλούν ελάχιστα για τη γνώση τους για
το έργο του Θεού σήμερα, αλλά δεν είναι βιαστικοί στις κρίσεις τους. Όσο λιγότερα ξέρουν οι
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άνθρωποι για τον Θεό, τόσο πιο αλαζόνες και υπερβολικά σίγουροι για τον εαυτό τους είναι,
και τόσο πιο ανήθικα διακηρύσσουν την ύπαρξη του Θεού —μιλούν, όμως, μόνο θεωρητικά,
χωρίς να προσφέρουν πραγματικές αποδείξεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία απολύτως
αξία. Όσοι βλέπουν το έργο του Αγίου Πνεύματος ως παιχνίδι, είναι επιπόλαιοι! Όσοι δεν
είναι προσεκτικοί όταν συναντούν το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος, που δεν συγκρατούν το
στόμα τους, βιάζονται να κρίνουν, που δίνουν το ελεύθερο στο φυσικό τους ένστικτο να
αρνείται την ορθότητα του έργου του Αγίου Πνεύματος, προσβάλλοντας και βλασφημώντας
το —αυτοί οι τόσο ασεβείς άνθρωποι δεν είναι αδαείς ως προς το έργο του Αγίου Πνεύματος;
Οι αλαζόνες δεν είναι, επιπλέον, υπερόπτες από τη φύση τους και ανεξέλεγκτοι; Ακόμη κι αν
έρθει μια μέρα κατά την οποία τέτοιοι άνθρωποι θα αποδεχθούν το νέο έργο του Αγίου
Πνεύματος, ο Θεός και πάλι δεν πρόκειται να τους ανεχθεί. Όχι μόνο κοιτούν απαξιωτικά
όσους εργάζονται για τον Θεό, αλλά και βλασφημούν εναντίον του ίδιου του Θεού. Τέτοιοι
απερίσκεπτοι άνθρωποι δεν πρόκειται να συγχωρεθούν, ούτε σε τούτην την εποχή ούτε και
στην ερχόμενη, και θα χαθούν για πάντα στην κόλαση! Τέτοιοι ασεβείς, επιεικείς άνθρωποι
προσποιούνται ότι πιστεύουν στον Θεό και όσο περισσότερο το κάνουν, τόσο πιο πιθανό είναι
να προσβάλλουν τα διοικητικά διατάγματα του Θεού. Όλοι αυτοί οι αλαζόνες, που είναι
έμφυτα αχαλίνωτοι και δεν έχουν υπακούσει ποτέ σε κανέναν, δεν περπατούν όλοι τους σε
αυτό το μονοπάτι; Δεν αντιτίθενται καθημερινά στον Θεό, σ’ Εκείνον που είναι πάντα νέος
και ποτέ παλαιός; Σήμερα, πρέπει να κατανοήσετε τον λόγο που πρέπει να γνωρίζετε τη
σπουδαιότητα των τριών σταδίων του έργου του Θεού. Τα λόγια Μου είναι προς όφελός σας
και δεν είναι απλώς κενές λέξεις. Αν τα εκλάβετε απλώς σαν να «θαυμάζετε λουλούδια ενώ
καλπάζετε πάνω σε άλογο», δεν θα πάει χαμένη όλη η σκληρή δουλειά Μου; Ο καθένας από
σας πρέπει να γνωρίζει τη δική του φύση. Οι περισσότεροι από σας είναι επιδέξιοι συζητητές,
οι απαντήσεις σε θεωρητικές ερωτήσεις ρέουν από το στόμα σας, αλλά δεν έχετε να πείτε
τίποτε σε ερωτήσεις που αφορούν στην ουσία. Ακόμα και σήμερα, εξακολουθείτε να
επιδίδεστε σε επιπόλαιες συζητήσεις, ανίκανοι να αλλάξετε την παλιά σας φύση, ενώ οι
περισσότεροι από σας δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο
επιδιώκετε πράγματα προκειμένου να επιτύχετε υψηλότερη αλήθεια, ζώντας τη ζωή σας με
μισή καρδιά. Πώς γίνεται, τέτοιοι άνθρωποι να είναι ικανοί να ακολουθήσουν τον Θεό μέχρι
τέλους; Ακόμη κι αν κατορθώσετε να φτάσετε στο τέλος του μονοπατιού, ποιο το όφελος για
σας; Είναι καλύτερο να αλλάξετε τις ιδέες σας προτού να είναι πολύ αργά, είτε επιδιώκοντας
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αληθινά, είτε αποχωρώντας νωρίς. Με το πέρασμα του χρόνου, θα καταστείτε παράσιτο —
είστε διατεθειμένοι να παίξετε τόσο χαμηλό και χυδαίο ρόλο;
Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν καταγραφή ολόκληρου του έργου του Θεού, μια
καταγραφή της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό, και δεν είναι φανταστικά. Εάν
πραγματικά θέλετε να αναζητήσετε τη γνώση για ολόκληρη τη διάθεση του Θεού, τότε πρέπει
να γνωρίζετε τα τρία στάδια του έργου που επιτελεί Εκείνος και, κυρίως, δεν πρέπει να
παραλείψετε κανένα στάδιο. Τούτο είναι το ελάχιστο που πρέπει να επιτευχθεί από εκείνους
που προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει από μόνος
του μια πραγματική γνώση του Θεού. Δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος μπορεί να φανταστεί
από μόνος του, ούτε αποτελεί συνέπεια της ιδιαίτερης εύνοιας του Αγίου Πνεύματος προς
κάποιον. Αντίθετα, είναι μια γνώση που έρχεται αφού ο άνθρωπος έχει βιώσει το έργο του
Θεού, και είναι μια γνώση του Θεού που έρχεται μόνο μετά τη βίωση των γεγονότων του
έργου του Θεού. Μια τέτοια γνώση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από ιδιοτροπία, ούτε είναι
κάτι που μπορεί να διδαχθεί. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την προσωπική εμπειρία. Η
σωτηρία του ανθρώπου από τον Θεό βρίσκεται στον πυρήνα των τριών αυτών σταδίων του
έργου· μέσα, όμως, στο έργο της σωτηρίας περιλαμβάνονται διάφορες μέθοδοι εργασίας και
τρόποι, με τους οποίους εκφράζεται η διάθεση του Θεού. Τούτο είναι που βρίσκει εξαιρετικά
δύσκολο ο άνθρωπος να αναγνωρίσει και να κατανοήσει. Ο διαχωρισμός των εποχών,
αλλαγές στο έργο του Θεού, αλλαγές στην τοποθεσία του έργου, στον αποδέκτη του έργου,
και ούτω καθεξής —όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα τρία στάδια του έργου.
Ειδικότερα, η διαφορά στον τρόπο εργασίας του Αγίου Πνεύματος, καθώς και μεταβολές στη
διάθεση, την εικόνα, το όνομα, την ταυτότητα του Θεού, ή άλλες αλλαγές —όλα αποτελούν
μέρος των τριών σταδίων του έργου. Κάθε στάδιο του έργου μπορεί να αντιπροσωπεύει
μονάχα ένα μέρος του και περιορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν περιλαμβάνει
τον διαχωρισμό των εποχών ή αλλαγές στο έργο του Θεού και, πολύ λιγότερο, τις άλλες
πτυχές. Είναι ξεκάθαρα προφανές. Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν το σύνολο του έργου
του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει το έργο και τη
διάθεση του Θεού στο έργο της σωτηρίας· χωρίς αυτό το γεγονός, η γνώση σου για τον Θεό
δεν είναι παρά κούφιες λέξεις, τίποτα περισσότερο από παροπλισμένες από καθέδρας ομιλίες.
Τέτοια γνώση δεν μπορεί να πείσει ούτε να κατακτήσει τον άνθρωπο, βρίσκεται εκτός
1864

πραγματικότητας και δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι πολύ χορταστική και ευχάριστη στα
αυτιά, αλλά αν έρχεται σε αντίθεση με την έμφυτη διάθεση του Θεού, τότε ο Θεός δεν θα σου
χαριστεί. Όχι μόνο δεν θα επιδοκιμάσει τη γνώση σου, αλλά θα σε τιμωρήσει ως αμαρτωλό
που Τον βλασφήμησε. Τα λόγια που φανερώνουν γνώση του Θεού, δεν εκφέρονται με
ελαφριά καρδιά. Παρόλο που μπορεί να είσαι ευφραδής και γλυκομίλητος, και παρόλο που τα
λόγια σου είναι τόσο έξυπνα που μπορείς να πείσεις κάποιον πως το άσπρο είναι μαύρο, και
το μαύρο άσπρο, εξακολουθείς να είσαι έξω από τα νερά σου όταν πρόκειται να μιλήσεις για
τη γνώση του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κάποιος που μπορείς να κρίνεις απερίσκεπτα, να
εξυμνείς τυχαία ή να δυσφημείς αδιάφορα. Εξυμνείς τους πάντες και τα πάντα, κι όμως,
ιδρώνεις για να βρεις τα σωστά λόγια, προκειμένου να περιγράψεις τη μεγάλη αρετή και
φιλευσπλαχνία του Θεού —και αυτό είναι που μαθαίνει ο κάθε χαμένος. Παρόλο που
υπάρχουν πολλοί γλωσσολόγοι, ικανοί να περιγράψουν τον Θεό, η ακρίβεια αυτού που
περιγράφουν αποτελεί μονάχα το ένα εκατοστό της αλήθειας που λένε άνθρωποι με φτωχό
λεξιλόγιο αλλά πλούσια εμπειρία, οι οποίοι ανήκουν στον Θεό. Έτσι, μπορεί να διαφανεί ότι η
γνώση του Θεού βρίσκεται στην ακρίβεια και την πραγματικότητα, και όχι στην έξυπνη χρήση
των λέξεων ή το πλούσιο λεξιλόγιο, και ότι η γνώση του ανθρώπου και η γνώση για τον Θεό
είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Το μάθημα για τη γνώση του Θεού είναι σπουδαιότερο
από τις φυσικές επιστήμες της ανθρωπότητας. Είναι ένα μάθημα που μπορεί να επιτευχθεί
μόνον από έναν ελάχιστο αριθμό από όσους προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό, και δεν
επιτυγχάνεται από κάποιον που τυχαίνει να έχει ένα χάρισμα. Άρα, δεν πρέπει να θεωρείτε τη
γνώση του Θεού και την επιδίωξη της αλήθειας ως κάτι που κι ένα μικρό παιδί μπορεί να
επιτύχει. Ίσως να είσαι απόλυτα επιτυχημένος στην οικογενειακή σου ζωή, στην καριέρα ή
τον γάμο σου, αλλά όταν πρόκειται για την αλήθεια και το μάθημα για τη γνώση του Θεού,
δεν έχεις να επιδείξεις τίποτε, δεν έχεις επιτύχει τίποτε. Μπορούμε να πούμε ότι η εφαρμογή
αλήθειας στην πράξη παρουσιάζει τεράστια δυσκολία για σας, ενώ η γνώση του Θεού
αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Τούτο είναι που σας δυσκολεύει —εσάς, αλλά και
ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Μεταξύ εκείνων που είχαν κάποια επιτεύγματα στην υπόθεση
της γνώσης του Θεού, δεν υπάρχει σχεδόν κανείς που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα. Ο
άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει να γνωρίζει κάποιος τον Θεό, ή γιατί είναι απαραίτητο να Τον
γνωρίζει κάποιος, ή τι θεωρείται γνώση του Θεού. Αυτό δημιουργεί τρομερή σύγχυση στην
ανθρωπότητα και είναι απλά ο μεγαλύτερος γρίφος που έχει αντιμετωπίσει ποτέ —και κανείς
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δεν είναι ικανός, αλλά ούτε και πρόθυμος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, καθώς, μέχρι
στιγμής, κανείς από την ανθρωπότητα δεν είχε την παραμικρή επιτυχία στη μελέτη του
συγκεκριμένου έργου. Ίσως, όταν ο γρίφος των τριών σταδίων του έργου καταστεί πλέον
γνωστός στο ανθρώπινο γένος, να εμφανιστεί αμέσως μετά μια ομάδα χαρισματικών
ανθρώπων που θα γνωρίζουν τον Θεό. Φυσικά, ελπίζω να συμβεί αυτό, και, επιπλέον,
βρίσκομαι στη διαδικασία της εκτέλεσης αυτού του έργου, και ελπίζω να δω την εμφάνιση
περισσότερων χαρισματικών ανθρώπων στο εγγύς μέλλον. Εκείνοι θα γίνουν οι μάρτυρες του
γεγονότος των τριών σταδίων του έργου και, φυσικά, θα είναι και οι πρώτοι που θα γίνουν
μάρτυρες των τριών σταδίων του έργου. Εάν κατά την ημέρα που το έργο του Θεού φτάσει
στο τέλος του, δεν υπάρχουν τέτοιοι χαρισματικοί άνθρωποι ή υπάρχουν μόνον ένας ή δύο,
έχοντας αποδεχθεί οι ίδιοι προσωπικά να οδηγηθούν στην τελείωση από τον ενσαρκωμένο
Θεό, τότε τίποτα δεν είναι πιο θλιβερό και λυπηρό από αυτό —αν και πρόκειται απλώς για τη
χειρότερη περίπτωση. Όπως και να ’χει, εξακολουθώ να ελπίζω ότι εκείνοι που το επιδιώκουν
πραγματικά μπορούν να κερδίσουν αυτή την ευλογία. Από την αρχή του χρόνου, ποτέ δεν
υπήρξε παρόμοιο έργο, ποτέ στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης, δεν συνέβη ένα τέτοιο
εγχείρημα. Εάν μπορείς πραγματικά να καταστείς ένας από τους πρώτους που γνωρίζουν τον
Θεό, τούτο δεν θα ήταν η υψηλότερη τιμή ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα; Θα μπορούσε
οποιοδήποτε πλάσμα μεταξύ των ανθρώπων να επαινεθεί περισσότερο από τον Θεό; Ένα
τέτοιο έργο δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί από κάποιον, αλλά τελικά θα δρέψει και πάλι την
ανταμοιβή του. Ανεξάρτητα από το φύλο ή την εθνικότητά τους, όλοι όσοι είναι ικανοί να
επιτύχουν τη γνώση του Θεού, θα λάβουν τελικά τη μεγαλύτερη τιμή από τον Θεό και θα είναι
οι μόνοι που θα κατέχουν την εξουσία Του. Τούτο είναι το έργο του παρόντος, αλλά και το
έργο του μέλλοντος· είναι το τελευταίο και υψηλότερο έργο που πρόκειται να επιτευχθεί μέσα
στα 6.000 χρόνια έργου και αποτελεί έναν τρόπο εργασίας που αποκαλύπτει κάθε κατηγορία
ανθρώπου. Μέσα από το έργο της ώθησης του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό,
αποκαλύπτονται οι διαφορετικές τάξεις του ανθρώπου: Όσοι γνωρίζουν τον Θεό, έχουν τα
προσόντα να λάβουν τις ευλογίες του Θεού και να δεχθούν τις υποσχέσεις Του, ενώ αυτοί που
δεν Τον γνωρίζουν, δεν έχουν τα προσόντα να λάβουν τις ευλογίες του Θεού και να δεχθούν
τις υποσχέσεις Του. Όσοι γνωρίζουν τον Θεό είναι οι οικείοι του Θεού, και όσοι δεν Τον
γνωρίζουν δεν μπορούν να ονομάζονται οικείοι Του· οι οικείοι του Θεού μπορούν να
λαμβάνουν οποιαδήποτε από τις ευλογίες Του, αλλά αυτοί που δεν είναι οικείοι Του, δεν είναι
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άξιοι κανενός από τα έργα Του. Είτε πρόκειται για δοκιμασίες, εξευγενισμό ή κρίση, όλα
γίνονται ώστε να επιτραπεί στον άνθρωπο να επιτύχει τελικά γνώση του Θεού και ώστε να
μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί στον Θεό. Τούτο είναι και το μόνο αποτέλεσμα που τελικά
θα επιτευχθεί. Κανένα από τα τρία στάδια του έργου δεν είναι κρυφό· τούτο είναι επωφελές
για τη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό και τον βοηθά να αποκτήσει μια πληρέστερη και
βαθύτερη γνώση του Θεού. Όλο αυτό το έργο είναι προς όφελος του ανθρώπου.
Το έργο του ίδιου του Θεού αποτελεί το όραμα που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος, διότι
το έργο του Θεού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί από τον άνθρωπο, ούτε κατέχεται από
αυτόν. Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν το σύνολο της διαχείρισης του Θεού και δεν
υπάρχει σπουδαιότερο όραμα που θα πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος δεν
γνωρίζει το ισχυρό αυτό όραμα, τότε δεν είναι εύκολο να γνωρίσει τον Θεό, ούτε και να
κατανοήσει το θέλημά Του και, επιπλέον, το μονοπάτι στο οποίο περπατά ο άνθρωπος γίνεται
όλο και πιο δύσβατο. Χωρίς οράματα, ο άνθρωπος δεν θα ήταν ικανός να φτάσει τόσο μακριά.
Τα οράματα έχουν διαφυλάξει μέχρι σήμερα τον άνθρωπο, εφοδιάζοντάς τον με τη
μεγαλύτερη προστασία. Στο μέλλον, οι γνώσεις σας πρέπει να γίνουν βαθύτερες και πρέπει να
φτάσετε στο σημείο να γνωρίζετε ολόκληρο το θέλημά Του, καθώς και την ουσία του σοφού
έργου Του στα τρία στάδια του έργου. Τούτο μόνο είναι το πραγματικό σας ανάστημα. Το
τελικό στάδιο του έργου δεν είναι αυτόνομο, αλλά αποτελεί μέρος του συνόλου που
σχηματίζεται μαζί με τα δύο προηγούμενα στάδια, δηλαδή, είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί
ολόκληρο το έργο της σωτηρίας με την εκτέλεση ενός μονάχα από τα τρία στάδια του έργου.
Παρόλο που το τελικό στάδιο του έργου είναι ικανό να σώσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο,
τούτο δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να επιτελεστεί μονάχα το συγκεκριμένο στάδιο και
ότι δεν απαιτούνται και τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου προκειμένου να σωθεί ο
άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά. Κανένα στάδιο από τα τρία δεν μπορεί να θεωρηθεί
από μόνο του ως το μοναδικό όραμα που πρέπει να γνωρίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα, διότι
το σύνολο του έργου της σωτηρίας είναι και τα τρία στάδια του έργου μαζί, και όχι ένα από
αυτά. Όσο δεν ολοκληρώνεται το έργο της σωτηρίας, η διαχείριση του Θεού θα είναι ανίκανη
να φτάσει στο απόλυτο τέλος της. Το Είναι, η διάθεση και η σοφία του Θεού εκφράζονται
μέσα στο σύνολο του έργου της σωτηρίας, και δεν αποκαλύφθηκαν στον άνθρωπο από την
αρχή, αλλά εκφράστηκαν βαθμιαία μέσα από το έργο της σωτηρίας. Κάθε στάδιο του έργου
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της σωτηρίας εκφράζει μέρος της διάθεσης του Θεού και μέρος του Είναι Του· το κάθε στάδιο
του έργου δεν μπορεί να εκφράσει άμεσα και πλήρως το σύνολο του Είναι του Θεού. Ως εκ
τούτου, το έργο της σωτηρίας μπορεί να τελειώσει ολοκληρωτικά μόνο μετά την ολοκλήρωση
και των τριών σταδίων του έργου· έτσι, η γνώση του ανθρώπου για την ολότητα του Θεού
είναι αδιαχώριστη από τα τρία στάδια του έργου Του. Εκείνο που κερδίζει ο άνθρωπος από
ένα μεμονωμένο στάδιο του έργου είναι απλώς η διάθεση του Θεού, η οποία εκφράζεται σε
ένα μέρος του έργου Του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη διάθεση και το Είναι που
εκφράζονται στα στάδια πριν ή μετά. Τούτο συμβαίνει επειδή το έργο της σωτηρίας της
ανθρωπότητας δεν μπορεί να τελειώσει αμέσως κατά τη διάρκεια μίας μόνο περιόδου ή σε μία
μόνο τοποθεσία, αλλά σταδιακά γίνεται βαθύτερο ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του
ανθρώπου σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Πρόκειται για έργο που διεξάγεται σε
στάδια, και δεν ολοκληρώνεται σε ένα μόνο στάδιο. Έτσι λοιπόν, ολόκληρη η σοφία του Θεού
αποκρυσταλλώνεται στα τρία στάδια, αντί σε ένα μόνο. Ολόκληρο το Είναι και η σοφία Του
αποκαλύπτονται στα τρία αυτά στάδια, και κάθε στάδιο περιέχει το Είναι Του και αποτελεί
αρχείο της σοφίας του έργου Του. Ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ολόκληρη τη διάθεση
του Θεού, η οποία εκφράζεται στα τρία αυτά στάδια. Όλα τα σχετικά με το Είναι του Θεού
είναι υψίστης σημασίας για όλο το ανθρώπινο γένος, κι αν οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη
γνώση όταν λατρεύουν τον Θεό, τότε δεν διαφέρουν από εκείνους που λατρεύουν τον Βούδα.
Το έργο του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι κρυφό από αυτούς και θα πρέπει να το
γνωρίζουν όλοι όσοι λατρεύουν τον Θεό. Από τη στιγμή που ο Θεός έχει πραγματοποιήσει τα
τρία στάδια του έργου της σωτηρίας μεταξύ των ανθρώπων, ο άνθρωπος θα πρέπει να
γνωρίζει την έκφραση αυτού που έχει και είναι Αυτός κατά τη διάρκεια των τριών αυτών
σταδίων του έργου. Τούτο πρέπει να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος. Εκείνο που ο Θεός κρύβει
από τον άνθρωπο είναι αυτό που ο άνθρωπος είναι ανίκανος να επιτύχει και δεν θα πρέπει να
γνωρίζει, ενώ αυτό που ο Θεός δείχνει στον άνθρωπο είναι αυτό που ο άνθρωπος θα πρέπει
να γνωρίζει και να κατέχει. Κάθε ένα από τα τρία στάδια του έργου πραγματοποιείται πάνω
στα θεμέλια του προηγούμενου· δεν εκτελείται ανεξάρτητα, ξεχωριστά από το έργο της
σωτηρίας. Αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εποχή και τον τύπο του έργου που
διεξάγεται, στον πυρήνα του βρίσκεται πάντα η σωτηρία της ανθρωπότητας, και κάθε στάδιο
του έργου της σωτηρίας είναι βαθύτερο από το προηγούμενο. Κάθε στάδιο του έργου
συνεχίζει πάνω στα θεμέλια του προηγούμενου, το οποίο δεν ακυρώνεται. Με αυτό τον τρόπο,
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στο έργο Του που είναι πάντα νέο και ποτέ παλιό, ο Θεός εκφράζει αδιάλειπτα πτυχές της
διάθεσής Του που ποτέ πριν δεν έχουν εκφραστεί στον άνθρωπο, και πάντα αποκαλύπτει
στον άνθρωπο το νέο έργο και το νέο Είναι Του, και, παρόλο που η θρησκευτική παλιά
φρουρά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντισταθεί σε αυτό και του εναντιώνεται
ανοιχτά, ο Θεός πάντα επιτελεί το νέο έργο που προτίθεται να επιτελέσει. Το έργο Του
αλλάζει συνεχώς, και εξαιτίας αυτού, συναντά πάντα την εναντίωση του ανθρώπου. Το ίδιο
αλλάζει και η διάθεσή Του, ακριβώς όπως και η εποχή και οι αποδέκτες του έργου Του.
Επιπλέον, Εκείνος πάντοτε επιτελεί έργο που δεν έχει επιτελεστεί ποτέ πριν, ακόμα και έργο
που, στον άνθρωπο, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο, να εναντιώνεται σε
αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να δεχθεί μόνο ένα είδος έργου ή έναν τρόπο άσκησης. Είναι
δύσκολο για τον άνθρωπο να αποδεχτεί έργο ή τρόπους άσκησης που έρχονται σε αντίθεση
με τον ίδιο ή είναι υψηλότεροι από αυτόν —αλλά το Άγιο Πνεύμα επιτελεί πάντα νέο έργο, και
έτσι εμφανίζονται, η μία μετά την άλλη, ομάδες θρησκευτικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι
εναντιώνονται στο νέο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει εμπειρογνώμονες
ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός, και
δεν έχει γνώση των αρχών του έργου του Θεού και, επιπλέον, δεν έχει γνώση των πολλών
τρόπων με τους οποίους ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος είναι εντελώς
ανίκανος να διακρίνει αν πρόκειται για έργο που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και αν
πρόκειται για έργο που προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Πολλοί άνθρωποι προσκολλώνται σε
μια στάση κατά την οποία αν το έργο ανταποκρίνεται στα προηγούμενα λόγια, τότε το
αποδέχονται, κι αν υπάρχουν διαφορές με το προηγούμενο έργο, εναντιώνονται σε αυτό και
το απορρίπτουν. Σήμερα, δεν συμμορφώνεστε όλοι με τέτοιες αρχές; Τα τρία στάδια του
έργου της σωτηρίας δεν είχαν μεγάλη επίδραση πάνω σας, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που
πιστεύουν ότι τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου αποτελούν βάρος που είναι απλώς
περιττό να γνωρίζουμε. Πιστεύουν ότι τα στάδια αυτά δεν θα πρέπει να δηλώνονται στις
μάζες και θα πρέπει να αποσύρονται όσο το δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μην αισθάνονται καταπίεση από τα δύο προηγούμενα στάδια των τριών σταδίων του έργου.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η γνωστοποίηση των δύο προηγούμενων σταδίων του έργου
είναι παρατραβηγμένη και δεν βοηθάει στη γνώση του Θεού —αυτά σκέφτεστε. Σήμερα, όλοι
πιστεύετε ότι είναι σωστό να ενεργείτε κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα έρθει η μέρα που θα
συνειδητοποιήσετε τη σπουδαιότητα του έργου Μου: Μάθετε ότι Εγώ δεν επιτελώ έργα άνευ
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σημασίας. Αφού Εγώ διακηρύττω σε εσάς τα τρία στάδια του έργου, τούτο σημαίνει ότι
πρέπει να είναι προς όφελός σας· αφού τα τρία αυτά στάδια του έργου βρίσκονται στην
καρδιά ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού, πρέπει να καταστούν το επίκεντρο όλων σε
ολόκληρο το σύμπαν. Μια μέρα θα συνειδητοποιήσετε όλοι τη σπουδαιότητα του έργου
αυτού. Μάθετε ότι εναντιώνεστε στο έργο του Θεού ή χρησιμοποιείτε τις προσωπικές σας
αντιλήψεις για να υπολογίσετε το σημερινό έργο, επειδή δεν γνωρίζετε τις αρχές του έργου
του Θεού και επειδή δεν παίρνετε αρκετά στα σοβαρά το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η
εναντίωσή σας στον Θεό και η παρεμπόδιση του έργου του Αγίου Πνεύματος οφείλεται στις
αντιλήψεις και την έμφυτη αλαζονεία σας. Δεν οφείλεται στο ότι το έργο του Θεού είναι
λανθασμένο, αλλά στο ότι είστε υπερβολικά ανυπάκουοι από τη φύση σας. Αφού βρήκαν την
πίστη τους στον Θεό, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να πουν με βεβαιότητα από πού
προήλθε ο άνθρωπος, τολμούν, όμως, να δίνουν δημόσιες ομιλίες αξιολογώντας τα σωστά και
τα λανθασμένα σημεία του έργου του Αγίου Πνεύματος. Επιπλήττουν, μάλιστα, τους
αποστόλους, οι οποίοι έχουν το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος, υποβάλλοντας σχόλια και
μιλώντας αγενώς και αυθαδώς· η ανθρώπινη φύση τους είναι ευτελέστατη και δεν έχουν την
παραμικρή σύνεση. Δεν θα έρθει η ημέρα που τέτοιοι άνθρωποι θα απορριφθούν από το έργο
του Αγίου Πνεύματος και θα καούν στις φλόγες της κόλασης; Δεν γνωρίζουν το έργο του
Θεού, κι όμως επικρίνουν το έργο Του και προσπαθούν να διδάξουν τον Θεό πώς να
εργάζεται. Πώς είναι δυνατόν τέτοιοι παράλογοι άνθρωποι να γνωρίζουν τον Θεό; Ο
άνθρωπος καταφέρνει να γνωρίσει τον Θεό μέσα από τη διαδικασία της αναζήτησης και της
βίωσής Του· και καταφέρνει να Τον γνωρίσει, όχι επικρίνοντάς Τον από ιδιοτροπία, αλλά
μέσα από τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Όσο πιο ακριβής είναι η γνώση των ανθρώπων
για τον Θεό, τόσο λιγότερο εναντιώνονται σε Αυτόν. Αντίθετα, όσο λιγότερο γνωρίζουν οι
άνθρωποι τον Θεό, τόσο πιο πιθανό είναι να Του εναντιωθούν. Οι αντιλήψεις σου, η παλιά
φύση και η ανθρώπινη φύση σου, ο χαρακτήρας και η ηθική σου στάση αποτελούν το
«κεφάλαιο» με το οποίο αντιστέκεσαι στον Θεό, και όσο πιο διεφθαρμένος, ξεπεσμένος και
ευτελής είσαι, τόσο περισσότερο είσαι εχθρός του Θεού. Εκείνοι που διακατέχονται από
κακές αντιλήψεις και έχουν αυτάρεσκη διάθεση βρίσκονται σε ακόμα μεγαλύτερη έχθρα με
τον ενσαρκωμένο Θεό, και τέτοιοι άνθρωποι είναι οι αντίχριστοι. Εάν οι αντιλήψεις σου δεν
διορθωθούν, τότε θα είναι πάντοτε εναντίον του Θεού· ποτέ δεν θα είσαι συμβατός με τον
Θεό και πάντα θα είσαι χώρια Του.
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Μόνο παραμερίζοντας τις παλιές σου αντιλήψεις μπορείς να αποκτήσεις νέες γνώσεις·
όμως, παλιά γνώση δεν σημαίνει απαραίτητα και παλιές αντιλήψεις. Η λέξη «αντιλήψεις»
αναφέρεται στα πράγματα που φαντάζεται ο άνθρωπος, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με
την πραγματικότητα. Εάν η παλιά γνώση ήταν ήδη ξεπερασμένη κατά την παλιά εποχή,
εμποδίζοντας τον άνθρωπο να εισέλθει στο νέο έργο, τότε και η γνώση αυτή αποτελεί
αντίληψη. Εάν ο άνθρωπος είναι ικανός να προσεγγίσει σωστά μια τέτοια γνώση, και μπορεί
να φτάσει να γνωρίζει τον Θεό από πολλές διαφορετικές πλευρές, συνδυάζοντας το παλιό με
το καινούριο, τότε η παλιά γνώση γίνεται βοήθεια στον άνθρωπο, και καθίσταται η βάση
μέσω της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται στη νέα εποχή. Το μάθημα της γνωριμίας του Θεού
απαιτεί από εσένα να γίνεις κάτοχος πολλών αρχών: πώς να εισέλθεις στο μονοπάτι της
γνώσης του Θεού, ποιες αλήθειες πρέπει να κατανοήσεις προκειμένου να γνωρίσεις τον Θεό
και πώς να απαλλαχθείς από τις αντιλήψεις και την παλιά φύση σου ώστε να μπορέσεις να
υποταχθείς σε όλες τις διευθετήσεις του νέου έργου του Θεού. Εάν χρησιμοποιείς αυτές τις
αρχές ως βάση για να εισέλθεις στο μάθημα της γνωριμίας του Θεού, τότε η γνώση σου θα
γίνεται όλο και βαθύτερη. Εάν έχεις ξεκάθαρη γνώση των τριών σταδίων του έργου —δηλαδή,
του συνολικού διαχειριστικού σχεδίου του Θεού— κι εάν μπορείς να συσχετίζεις απόλυτα τα
δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού με το παρόν και να κατανοείς ότι πρόκειται για
έργο που επιτελείται από έναν μόνο Θεό, τότε θα έχεις την πιο σταθερή βάση. Τα τρία στάδια
του έργου έγιναν από έναν μόνο Θεό· αυτό αποτελεί το μέγιστο όραμα, και είναι το μόνο
μονοπάτι για να γνωρίσει κάποιος τον Θεό. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να
πραγματοποιήσει τα τρία στάδια του έργου, και κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να
επιτελέσει τέτοιο έργο για λογαριασμό Του —που σημαίνει ότι μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε
να επιτελέσει το δικό Του έργο, από την αρχή μέχρι σήμερα. Παρόλο που τα τρία στάδια του
έργου του Θεού έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές εποχές και τοποθεσίες, και παρόλο
που το έργο του καθενός είναι διαφορετικό, όλα αποτελούν έργο που επιτέλεσε ένας μόνο
Θεός. Από όλα τα οράματα, τούτο είναι το μέγιστο όραμα που πρέπει να γνωρίζει ο
άνθρωπος, και αν αυτός μπορεί να κατανοήσει πλήρως, τότε θα είναι ικανός να ορθώσει το
ανάστημά του. Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν διάφορα θρησκεύματα
και δόγματα είναι ότι δεν γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, και είναι ανίκανες να
κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στο έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο που δεν είναι του
Αγίου Πνεύματος —οπότε, δεν μπορούν να πουν αν τούτο το στάδιο του έργου επιτελέστηκε,
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όπως και τα δύο τελευταία, από τον Ιεχωβά Θεό. Αν και οι άνθρωποι ακολουθούν τον Θεό, οι
περισσότεροι εξακολουθούν να είναι ανίκανοι να πουν εάν τούτος είναι πράγματι ο σωστός
δρόμος. Ο άνθρωπος ανησυχεί για το αν ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος που υποδεικνύει
προσωπικά ο ίδιος ο Θεός και αν η ενσάρκωση του Θεού αποτελεί γεγονός· οι περισσότεροι
ακόμα δεν έχουν ιδέα για το πώς να διακρίνουν τέτοια πράγματα. Όσοι ακολουθούν τον Θεό
είναι ανίκανοι να ορίσουν τον δρόμο· έτσι τα μηνύματα που κηρύσσονται, έχουν μόνο μερική
επίδραση πάνω τους και όχι πλήρες αποτέλεσμα, πράγμα που επηρεάζει την είσοδο τέτοιων
ανθρώπων στη ζωή. Εάν ο άνθρωπος μπορέσει να αντιληφθεί ότι τα τρία στάδια του έργου
επιτελέστηκαν από τον ίδιο τον Θεό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε διαφορετικά
μέρη και σε διαφορετικούς ανθρώπους, εάν ο άνθρωπος μπορέσει να αντιληφθεί ότι, παρόλο
που το έργο είναι διαφορετικό, επιτελείται όλο από έναν μόνο Θεό και ότι, εφόσον πρόκειται
για έργο που επιτελείται από έναν μόνο Θεό, τότε πρέπει να είναι σωστό και χωρίς λάθη και
ότι, παρόλο που έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι είναι έργο ενός μόνο Θεού, αν ο άνθρωπος μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι είναι το έργο
ενός μόνο Θεού, τότε οι αντιλήψεις του θα γίνουν απλά ψιλοπράγματα, ανάξια αναφοράς.
Επειδή τα οράματα του ανθρώπου είναι ασαφή και ο άνθρωπος γνωρίζει τον Ιεχωβά ως Θεό
και τον Ιησού ως τον Κύριο και είναι δίβουλος σχετικά με τον ενσαρκωμένο Θεό του σήμερα,
πολλοί παραμένουν αφοσιωμένοι στο έργο του Ιεχωβά και του Ιησού· επίσης, επειδή
περιβάλλονται από αντιλήψεις για το έργο του σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι πάντα
αμφιβάλλουν και δεν παίρνουν στα σοβαρά το έργο αυτό. Ο άνθρωπος δεν έχει αντίληψη για
τα δύο τελευταία στάδια του έργου, τα οποία ήταν αόρατα. Τούτο συμβαίνει, επειδή ο
άνθρωπος δεν κατανοεί την πραγματικότητα των δύο τελευταίων σταδίων του έργου, και δεν
τα είδε προσωπικά. Και ακριβώς επειδή δεν είναι ορατά, ο άνθρωπος φαντάζεται ό,τι του
αρέσει· ανεξάρτητα από το τι σκαρφίζεται, δεν υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν
και κανείς για να το διορθώσει. Ο άνθρωπος δίνει το ελεύθερο στο φυσικό του ένστικτο,
πετώντας τη σύνεση από το παράθυρο και αφήνοντας τη φαντασία του να καλπάσει, διότι δεν
υπάρχουν στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν· έτσι, οι φαντασιώσεις του ανθρώπου
καθίστανται «γεγονός», ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάποια απόδειξη γι’ αυτές. Έτσι ο
άνθρωπος πιστεύει στον δικό του Θεό, που έχει πλάσει στο μυαλό του, και δεν αναζητά τον
Θεό της πραγματικότητας. Εάν ένα άτομο έχει μία πεποίθηση, τότε ανάμεσα σε εκατό άτομα
υπάρχουν εκατό πεποιθήσεις. Ο άνθρωπος διακατέχεται από τέτοιες πεποιθήσεις, επειδή δεν
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έχει δει την πραγματικότητα του έργου του Θεού, επειδή μόνο το έχει ακούσει, χωρίς να το
έχει δει. Ο άνθρωπος έχει ακούσει θρύλους και ιστορίες —αλλά σπάνια έχει ακούσει τη γνώση
από τα γεγονότα του έργου του Θεού. Επομένως, δική του είναι η αντίληψη ότι άνθρωποι που
είναι πιστοί μόνο για ένα χρόνο, και άνθρωποι που είναι πιστοί όλη τους τη ζωή, πιστεύουν
εξίσου στον Θεό. Όσοι δεν μπορούν να δουν τα γεγονότα, δεν θα είναι ποτέ ικανοί να
ξεφύγουν από μια πίστη στην οποία έχουν αντιλήψεις για τον Θεό. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι
έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά των παλιών του αντιλήψεων και έχει εισέλθει σε νέα
εδάφη. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι η γνώση όσων δεν μπορούν να δουν το αληθινό πρόσωπο
του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από αντιλήψεις και φήμες; Ο άνθρωπος πιστεύει ότι οι
αντιλήψεις του είναι σωστές και χωρίς λάθη, και ότι προέρχονται από τον Θεό. Σήμερα, όταν
ο άνθρωπος γίνεται μάρτυρας του έργου του Θεού, εγκαταλείπει αντιλήψεις που έχουν χτιστεί
εδώ και πολλά χρόνια. Οι φαντασιώσεις και οι ιδέες του παρελθόντος κατέστησαν εμπόδιο
στο έργο αυτού του σταδίου, και ο άνθρωπος δυσκολεύεται να εγκαταλείψει τέτοιες
αντιλήψεις και να ανασκευάσει τέτοιες ιδέες. Οι αντιλήψεις σχετικά με αυτό το, βήμα προς
βήμα, έργο πολλών από εκείνους που ακολούθησαν τον Θεό μέχρι σήμερα, έχουν καταστεί
ακόμα πιο δυσάρεστες· οι άνθρωποι αυτοί έχουν σχηματίσει σταδιακά μια επίμονη εχθρότητα
προς τον ενσαρκωμένο Θεό, και η πηγή του μίσους τους είναι οι αντιλήψεις και οι
φαντασιώσεις του ανθρώπου. Ακριβώς επειδή τα γεγονότα δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να
δώσει το ελεύθερο στη φαντασία του και, επιπλέον, δεν μπορούν να αντικρουστούν εύκολα
από αυτόν, και οι αντιλήψεις και οι φαντασιώσεις του ανθρώπου δεν ανέχονται την ύπαρξη
γεγονότων, και, επιπλέον, επειδή ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την ορθότητα και
φιλαλήθεια των γεγονότων, και με ελάχιστη προσήλωση εγκαταλείπει τις αντιλήψεις και
χρησιμοποιεί τη φαντασία του —εξαιτίας ακριβώς όλων των παραπάνω, οι αντιλήψεις και
φαντασιώσεις του ανθρώπου έχουν γίνει ο εχθρός του έργου του σήμερα, το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Τούτο μπορεί να χρεωθεί μονάχα ως λάθος των
αντιλήψεων του ανθρώπου, και όχι ως λάθος του έργου του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να
φαντάζεται ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητεί ελεύθερα το οποιοδήποτε στάδιο του
έργου του Θεού ή οποιοδήποτε κομμάτι του· το γεγονός του έργου του Θεού είναι
απαραβίαστο από τον άνθρωπο. Μπορείς να δίνεις το ελεύθερο στη φαντασία σου, ακόμα και
να συγκεντρώνεις ωραίες ιστορίες για το έργο του Ιεχωβά και του Ιησού, αλλά δεν μπορείς να
αντικρούεις το γεγονός του κάθε σταδίου του έργου Τους· τούτο αποτελεί αρχή, αλλά και
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διοικητικό διάταγμα, κι εσείς θα έπρεπε να κατανοείτε τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων.
Ο άνθρωπος πιστεύει ότι το συγκεκριμένο στάδιο του έργου είναι ασύμβατο με τις αντιλήψεις
του, αλλά ότι αυτό δεν ισχύει για τα δύο προηγούμενα στάδια. Με τη φαντασία του, ο
άνθρωπος πιστεύει ότι το έργο των δύο προηγούμενων σταδίων σίγουρα δεν είναι το ίδιο με
το έργο του σήμερα —έχεις, όμως, σκεφτεί ποτέ ότι οι αρχές του έργου του Θεού είναι όλες
όμοιες, ότι το έργο Του είναι πάντα πρακτικό και ότι, ανεξάρτητα από την εποχή, θα υπάρχει
πάντα ένα πλήθος ανθρώπων που αντιστέκονται και εναντιώνονται στο γεγονός του έργου
Του; Όλοι εκείνοι που σήμερα αντιστέκονται και εναντιώνονται σε αυτό το στάδιο του έργου,
είχαν αναμφισβήτητα εναντιωθεί στον Θεό σε παρελθόντες καιρούς, διότι τέτοιοι άνθρωποι
θα είναι πάντα οι εχθροί του Θεού. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το γεγονός του έργου του
Θεού, θα δουν τα τρία στάδια του έργου ως έργο ενός μόνο Θεού, και θα εγκαταλείψουν τις
ιδέες τους. Αυτοί είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό, και τέτοιοι άνθρωποι είναι όσοι
ακολουθούν πραγματικά τον Θεό. Όταν ολόκληρη η διαχείριση του Θεού πλησιάζει στο τέλος
της, ο Θεός θα ταξινομήσει τα πάντα ανάλογα με το είδος τους. Ο άνθρωπος πλάστηκε από τα
χέρια του Δημιουργού και, στο τέλος, Εκείνος πρέπει να επιστρέψει ολοκληρωτικά τον
άνθρωπο υπό το κράτος Του· τούτο είναι το συμπέρασμα των τριών σταδίων του έργου. Το
στάδιο του έργου των έσχατων ημερών, καθώς και τα δύο προηγούμενα, στον Ισραήλ και την
Ιουδαία, αποτελούν το σχέδιο διαχείρισης του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν. Κανείς δεν
μπορεί να το αρνηθεί αυτό, και είναι το γεγονός του έργου του Θεού. Παρόλο που οι
άνθρωποι δεν έχουν βιώσει ή παρακολουθήσει πολύ από αυτό το έργο, τα γεγονότα είναι
πάντα γεγονότα, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όλοι οι άνθρωποι από κάθε
χώρα του σύμπαντος που πιστεύουν στον Θεό, θα δεχθούν τα τρία στάδια του έργου. Εάν
γνωρίζεις μόνο ένα συγκεκριμένο στάδιο του έργου και δεν κατανοείς τα άλλα δύο στάδια,
ούτε το έργο του Θεού σε παρελθόντες καιρούς, τότε είσαι ανίκανος να ομολογήσεις
ολόκληρη την αλήθεια του συνολικού σχεδίου διαχείρισης του Θεού και η γνώση σου για τον
Θεό είναι μονόπλευρη, διότι μέσα στην πίστη σου στον Θεό δεν Τον γνωρίζεις ούτε Τον
καταλαβαίνεις, οπότε δεν έχεις τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας του Θεού. Ανεξάρτητα από
το αν η τρέχουσα γνώση σας σχετικά με αυτά τα πράγματα είναι βαθιά ή επιφανειακή, στο
τέλος, πρέπει να έχετε γνώση και να είστε απόλυτα πεπεισμένοι, και όλοι οι άνθρωποι θα
δουν ολόκληρο το έργο του Θεού και θα υποταχθούν υπό το κράτος Του. Στο τέλος αυτού του
έργου, όλες οι θρησκείες θα γίνουν ένα, όλα τα πλάσματα θα επιστρέψουν υπό το κράτος του
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Δημιουργού, όλα τα πλάσματα θα λατρεύουν τον έναν και αληθινό Θεό, και όλες οι κακές
θρησκείες θα αποτύχουν και δεν θα εμφανιστούν ποτέ ξανά.
Γιατί αυτή η συνεχής αναφορά στα τρία στάδια του έργου; Η πάροδος των εποχών, η
κοινωνική εξέλιξη, το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της φύσης —όλα υφίστανται αλλαγές στα τρία
στάδια του έργου. Η ανθρωπότητα αλλάζει έγκαιρα με το έργο του Θεού και δεν εξελίσσεται
από μόνη της. Η αναφορά των τριών σταδίων του έργου του Θεού γίνεται για να φέρει όλα τα
πλάσματα και τους ανθρώπους από κάθε θρησκεία και δόγμα, υπό το κράτος ενός Θεού.
Ανεξάρτητα από τη θρησκεία στην οποία ανήκεις, τελικά θα υποταχθείς στο κράτος του Θεού.
Μόνο ο Θεός ο ίδιος μπορεί να επιτελέσει τούτο το έργο· δεν μπορεί να εκτελεστεί από
κανέναν θρησκευτικό αρχηγό. Υπάρχουν πολλές μεγάλες θρησκείες στον κόσμο και η καθεμιά
έχει τον δικό της επικεφαλής ή ηγέτη, ενώ οι οπαδοί είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες
χώρες και περιοχές σε όλον τον κόσμο· κάθε χώρα, μεγάλη ή μικρή, φιλοξενεί διαφορετικές
θρησκείες στο εσωτερικό της. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσες θρησκείες υπάρχουν σε όλον
τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι στο σύμπαν τελικά υπάρχουν υπό την καθοδήγηση ενός μόνο
Θεού, και την ύπαρξή τους δεν καθοδηγούν θρησκευτικοί αρχηγοί ή ηγέτες. Που σημαίνει ότι
η ανθρωπότητα δεν καθοδηγείται από έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό αρχηγό ή ηγέτη·
αντίθετα, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος καθοδηγείται από τον Δημιουργό, ο οποίος
δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα και, επίσης, δημιούργησε το
ανθρώπινο γένος —και αυτό είναι γεγονός. Αν και ο κόσμος έχει πολλές μεγάλες θρησκείες,
ανεξάρτητα από το πόσο σπουδαίες είναι, υπάρχουν όλες υπό το κράτος του Δημιουργού και
καμιά τους δεν μπορεί να υπερβεί το πεδίο του κράτους αυτού. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας,
η κοινωνική πρόοδος, η εξέλιξη των φυσικών επιστημών —η κάθε μία είναι αδιαχώριστη από
τις διευθετήσεις του Δημιουργού και το έργο αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να
πραγματοποιήσει ένας συγκεκριμένος θρησκευτικός αρχηγός. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί είναι
απλώς οι ηγέτες μιας συγκεκριμένης θρησκείας και δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον Θεό
ή Εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα. Οι θρησκευτικοί
αρχηγοί μπορούν να καθοδηγούν όσους βρίσκονται μέσα στο σύνολο της θρησκείας, αλλά δεν
μπορούν να διοικούν όλα τα πλάσματα υπό τον ουρανό —τούτο είναι παγκοσμίως
αναγνωρισμένο γεγονός. Οι θρησκευτικοί αρχηγοί είναι απλώς ηγέτες και δεν γίνεται να είναι
ισότιμοι με τον Θεό (τον Δημιουργό). Τα πάντα βρίσκονται στα χέρια του Δημιουργού και,
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τελικά, όλα θα επιστρέψουν στα χέρια του Δημιουργού. Το ανθρώπινο γένος πλάστηκε
αρχικά από τον Θεό και, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, κάθε άνθρωπος θα επιστρέψει υπό το
κράτος του Θεού —τούτο είναι αναπόφευκτο. Μόνο ο Θεός είναι ο Ύψιστος μεταξύ όλων των
πραγμάτων και ακόμα και ο πιο σπουδαίος κυβερνήτης μεταξύ όλων των πλασμάτων πρέπει
να επιστρέψει υπό το κράτος Του. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή είναι η θέση του
ανθρώπου, δεν μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε έναν κατάλληλο προορισμό και
κανείς δεν είναι ικανός να ταξινομήσει όλα τα πράγματα ανάλογα με το είδος τους. Ο ίδιος ο
Ιεχωβά δημιούργησε το ανθρώπινο γένος και ταξινόμησε τον καθένα ανάλογα με το είδος του
και όταν έρθει η έσχατη ώρα, Εκείνος θα εξακολουθεί να επιτελεί το έργο Του ο ίδιος,
κατατάσσοντας τα πάντα ανάλογα με το είδος τους —και αυτό δεν μπορεί να γίνει από
κανέναν άλλον εκτός από τον Θεό. Τα τρία στάδια του έργου, που επιτελέστηκαν από την
αρχή μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν όλα από τον ίδιο τον Θεό και πραγματοποιήθηκαν
από τον ένα Θεό. Το γεγονός των τριών σταδίων του έργου είναι το γεγονός της ηγεσίας του
Θεού σε όλη την ανθρωπότητα, ένα γεγονός, που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Στο τέλος των
τριών σταδίων του έργου, τα πάντα θα ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος τους και θα
επιστρέψουν υπό το κράτος του Θεού, διότι σε ολόκληρο το σύμπαν υπάρχει μόνο αυτός ο
ένας Θεός και δεν υπάρχουν άλλες θρησκείες. Αυτός που είναι ανίκανος να δημιουργήσει τον
κόσμο θα είναι και ανίκανος να τον οδηγήσει στο τέλος του, ενώ Εκείνος που δημιούργησε
τον κόσμο, θα τον οδηγήσει σίγουρα στο τέλος· έτσι, αν κάποιος είναι ανίκανος να οδηγήσει
την εποχή στο τέλος της και είναι απλώς ικανός να βοηθήσει τον άνθρωπο στο να
καλλιεργήσει το μυαλό του, τότε αυτός σίγουρα δεν είναι Θεός και σίγουρα δεν είναι ο Κύριος
της ανθρωπότητας. Θα είναι ανίκανος να επιτελέσει τέτοιο σπουδαίο έργο· μόνο ένας μπορεί
να επιτελέσει τέτοιο έργο και όλοι όσοι είναι ανίκανοι να εκτελέσουν το έργο αυτό, είναι
σίγουρα οι εχθροί και όχι ο Θεός. Όλες οι κακές θρησκείες είναι ασύμβατες με τον Θεό και,
εφόσον είναι ασύμβατες με τον Θεό, είναι εχθροί Του. Όλο το έργο επιτελείται από αυτόν τον
έναν και αληθινό Θεό και ολόκληρο το σύμπαν διοικείται από αυτόν τον έναν Θεό.
Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εργάζεται στον Ισραήλ ή στην Κίνα, ανεξάρτητα από το αν το
έργο εκτελείται από το Πνεύμα ή τη σάρκα, όλα επιτελούνται από τον ίδιο τον Θεό και δεν
μπορούν να υλοποιηθούν από κανέναν άλλον. Ακριβώς επειδή είναι ο Θεός όλης της
ανθρωπότητας, εργάζεται ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται από οποιεσδήποτε συνθήκες —και
τούτο αποτελεί το μεγαλύτερο από όλα τα οράματα. Ως πλάσμα του Θεού, αν θέλεις να
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εκτελείς το καθήκον ενός πλάσματος του Θεού και να κατανοείς το θέλημά Του, πρέπει να
καταλάβεις το έργο του Θεού, να κατανοήσεις το θέλημά Του για τα πλάσματα, να
καταλάβεις το σχέδιό Του για τη διαχείριση και να κατανοήσεις όλη τη σπουδαιότητα του
έργου που επιτελεί. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν έχουν τα προσόντα για να
είναι πλάσματα του Θεού! Ως πλάσμα του Θεού, αν δεν κατανοείς από πού προήλθες, δεν
καταλαβαίνεις την ιστορία του ανθρώπινου γένους και όλο το έργο του Θεού και, ακόμα
περισσότερο, δεν καταλαβαίνεις πώς εξελίχθηκε το ανθρώπινο γένος μέχρι σήμερα, ούτε
κατανοείς ποιος διοικεί το σύνολο της ανθρωπότητας, τότε είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το
καθήκον σου. Ο Θεός έχει καθοδηγήσει την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα και από τότε που
δημιούργησε τον άνθρωπο στη γη, δεν τον έχει εγκαταλείψει ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα δεν
σταματά ποτέ να εργάζεται, ποτέ δεν έπαψε να καθοδηγεί το ανθρώπινο γένος και ποτέ δεν
το εγκατέλειψε. Αλλά η ανθρωπότητα δεν συνειδητοποιεί ότι υπάρχει Θεός —κι ακόμα
λιγότερο γνωρίζει τον Θεό, και υπάρχει άραγε κάτι πιο ταπεινωτικό από αυτό για όλα τα
πλάσματα του Θεού; Ο Θεός καθοδηγεί προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν
κατανοεί το έργο του Θεού. Είσαι πλάσμα του Θεού κι όμως δεν κατανοείς την ίδια σου την
ιστορία και δεν γνωρίζεις ποιος σε καθοδήγησε στο ταξίδι σου, αγνοείς το έργο του Θεού και
έτσι δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό. Αν δεν γνωρίζεις τώρα, τότε δεν θα έχεις ποτέ τα
προσόντα να γίνεις μάρτυρας του Θεού. Σήμερα, ο Δημιουργός οδηγεί προσωπικά όλους τους
ανθρώπους για άλλη μια φορά, ωθώντας τους όλους να δουν τη σοφία Του, την
παντοδυναμία, τη σωτηρία Του και το πόσο άξιος θαυμασμού είναι. Κι όμως, εσύ ακόμα δεν
συνειδητοποιείς ούτε καταλαβαίνεις —άρα, μήπως είσαι αυτός που δεν θα λάβει τη σωτηρία;
Εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά δεν κατανοούν τα λόγια του Θεού, ενώ όσοι ανήκουν στον
Θεό μπορούν να ακούν τη φωνή Του. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και κατανοούν τα λόγια
Μου, είναι αυτοί που θα σωθούν και θα γίνουν μάρτυρες του Θεού· όλοι όσοι δεν κατανοούν
τα λόγια Μου, δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και είναι εκείνοι που θα
εξαλειφθούν. Όσοι δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού και δεν συνειδητοποιούν το έργο Του,
είναι ανίκανοι να επιτύχουν τη γνώση του Θεού, και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν
μάρτυρες του Θεού. Αν θέλεις να γίνεις μάρτυρας του Θεού, τότε πρέπει να γνωρίζεις τον Θεό,
και η γνώση του Θεού εκπληρώνεται μέσα από το έργο του Θεού. Συνολικά, εάν θέλεις να
γνωρίζεις τον Θεό, τότε πρέπει να γνωρίζεις το έργο Του: Η γνώση του έργου του Θεού είναι
υψίστης σημασίας. Όταν τα τρία στάδια του έργου φτάσουν στο τέλος τους, θα συσταθεί μια
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ομάδα από όσους είναι μάρτυρες του Θεού, μια ομάδα από εκείνους που γνωρίζουν τον Θεό.
Οι άνθρωποι αυτοί θα γνωρίζουν όλοι τον Θεό και θα είναι ικανοί να κάνουν την αλήθεια
πράξη. Θα κατέχουν την ανθρώπινη φύση και τη λογική και όλοι θα γνωρίζουν τα τρία στάδια
του έργου του Θεού για τη σωτηρία. Τούτο είναι το έργο που θα εκπληρωθεί στο τέλος και
αυτοί οι άνθρωποι είναι η αποκρυστάλλωση του έργου των 6.000 χρόνων διαχείρισης και
είναι η ισχυρότερη μαρτυρία για την τελική συντριβή του Σατανά. Όσοι μπορούν να γίνουν
μάρτυρες του Θεού, θα είναι ικανοί να δεχθούν την υπόσχεση και την ευλογία Του και θα
είναι η ομάδα που απομένει στο τέλος, που κατέχει την εξουσία του Θεού και είναι μάρτυρας
του Θεού. Ίσως όλοι σας έχετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας, ή ίσως μόνο
οι μισοί ή μόνο λίγοι —εξαρτάται από την επιθυμία και την επιδίωξή σας.

Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η διεφθαρμένη
ανθρωπότητα είναι η σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού
Ο Θεός ενσαρκώθηκε επειδή το αντικείμενο του έργου Του δεν είναι το πνεύμα του
Σατανά ή οποιοδήποτε άυλο πράγμα, αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος είναι από σάρκα και έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά. Ακριβώς επειδή η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί, ο Θεός
έχει κάνει τον σαρκικό άνθρωπο αντικείμενο του έργου Του. Εξάλλου, επειδή ο άνθρωπος
είναι το αντικείμενο της διαφθοράς, έχει κάνει τον άνθρωπο το μοναδικό αντικείμενο του
έργου Του σε όλα τα στάδια του έργου της σωτηρίας Του. Ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι από
σάρκα και οστά, και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Με αυτόν τον
τρόπο, ο Θεός πρέπει να ενσαρκωθεί και να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον άνθρωπο για
να κάνει το έργο Του, ώστε το έργο Του να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ο Θεός πρέπει να
ενσαρκωθεί για να κάνει το έργο Του, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος είναι από σάρκα και
ανίκανος να νικήσει την αμαρτία ή να απαλλαγεί από τη σάρκα. Παρόλο που η ουσία και η
ταυτότητα του ενσαρκωμένου Θεού διαφέρουν πολύ από την ουσία και την ταυτότητα του
ανθρώπου, η εμφάνισή Του είναι ίδια με εκείνη του ανθρώπου, έχει την εμφάνιση ενός
κανονικού ατόμου και διάγει τον βίο ενός κανονικού ατόμου και όσοι Τον βλέπουν, δεν
μπορούν να διακρίνουν κάποια διαφορά ανάμεσά σ’ Αυτόν και σε ένα κανονικό άτομο. Αυτή η
κανονική εμφάνιση και η κανονική ανθρώπινη φύση αρκούν για να επιτελέσει το θεϊκό έργο
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Του στην κανονική ανθρώπινη φύση. Η σάρκα Του του επιτρέπει να κάνει το έργο Του στην
κανονική ανθρώπινη φύση και Τον βοηθά να κάνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους,
και η κανονική ανθρώπινη φύση Του, επίσης, Τον βοηθά να εκτελέσει το έργο της σωτηρίας
ανάμεσα στους ανθρώπους. Παρόλο που η κανονική ανθρώπινη φύση Του έχει προκαλέσει
πολλή αναστάτωση ανάμεσα στους ανθρώπους, τέτοια αναστάτωση δεν έχει αντίκτυπο στις
κανονικές επιπτώσεις του έργου Του. Εν ολίγοις, το έργο της κανονικής Του σάρκας αποτελεί
υπέρτατο όφελος για τον άνθρωπο. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αποδέχονται την
κανονική ανθρώπινη φύση Του, το έργο Του μπορεί να παραμείνει αποτελεσματικό και τα
αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στην κανονική ανθρώπινη φύση Του. Ως προς αυτό,
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από το έργο Του στη σάρκα, ο άνθρωπος κερδίζει δέκα φορές
ή δεκάδες φορές περισσότερα πράγματα από τις αντιλήψεις που υπάρχουν ανάμεσα στους
ανθρώπους σχετικά με την κανονική ανθρώπινη φύση Του, και τέτοιες αντιλήψεις τελικά θα
τις καταπιεί το έργο Του. Και το αποτέλεσμα που έχει επιτύχει το έργο Του, δηλαδή η γνώση
που έχει ο άνθρωπος απέναντί Του, ξεπερνά κατά πολύ τις αντιλήψεις του ανθρώπου σχετικά
με Αυτόν. Δεν υπάρχει τρόπος να φανταστεί ή να μετρήσει κανείς το έργο που επιτελεί
ενσαρκωμένος, γιατί η σάρκα Του δεν είναι όμοια μ’ εκείνη οποιουδήποτε σαρκικού
ανθρώπου. Παρόλο που το εξωτερικό κέλυφος είναι πανομοιότυπο, η ουσία δεν είναι η ίδια.
Η σάρκα Του παράγει πολλές αντιλήψεις στους ανθρώπους για τον Θεό, όμως η σάρκα Του
μπορεί επίσης να επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκτήσει μεγάλη γνώση και μπορεί ακόμη και
να κατακτήσει οποιονδήποτε έχει ένα παρόμοιο εξωτερικό κέλυφος. Διότι δεν είναι απλώς
άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός με το εξωτερικό κέλυφος ενός ανθρώπου και κανένας δεν
μπορεί να Τον καταλάβει πλήρως ή να Τον κατανοήσει. Ένας αόρατος και άυλος Θεός
αγαπιέται και είναι καλοδεχούμενος από όλους. Εάν ο Θεός είναι απλώς ένα Πνεύμα που
είναι αόρατο στον άνθρωπο, είναι τόσο εύκολο για τον άνθρωπο να πιστέψει στον Θεό. Ο
άνθρωπος μπορεί να δώσει απεριόριστη ελευθερία στη φαντασία του, να επιλέξει
οποιαδήποτε εικόνα του αρέσει ως εικόνα του Θεού για να ευχαριστήσει τον εαυτό του και να
κάνει τον εαυτό του να αισθάνεται ευτυχισμένος. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος μπορεί να
κάνει ό,τι είναι πιο ευχάριστο στον δικό του Θεό και σ’ αυτό που αυτός ο Θεός είναι πρόθυμος
να κάνει, χωρίς κανέναν δισταγμό. Επιπλέον, ο άνθρωπος πιστεύει ότι κανείς δεν είναι πιο
πιστός και αφοσιωμένος απ’ ό,τι ο ίδιος προς τον Θεό και ότι όλοι οι άλλοι είναι σκυλιά των
Εθνικών και δεν είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό επιδιώκεται από
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εκείνους, των οποίων η πίστη στον Θεό είναι ασαφής και βασίζεται στο δόγμα. Αυτό που
επιδιώκουν είναι πάνω-κάτω το ίδιο, με ελάχιστες διακυμάνσεις. Απλώς, οι εικόνες του Θεού
στη φαντασία τους είναι διαφορετικές, όμως η ουσία τους είναι στην πραγματικότητα η ίδια.
Ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την ξέγνοιαστη πίστη του στον Θεό και πιστεύει στον
Θεό με όποιο τρόπο νομίζει. Αυτό είναι ένα από τα «δικαιώματα και τις ελευθερίες του
ανθρώπου», στα οποία κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος πιστεύει στον
δικό του Θεό και όχι στον Θεό οποιουδήποτε άλλου. Είναι η δική του ιδιωτική ιδιοκτησία και
σχεδόν όλοι κατέχουν αυτό το είδος ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Ο άνθρωπος θεωρεί αυτή του την
ιδιοκτησία ως έναν πολύτιμο θησαυρό, αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα πιο ποταπό ή
άχρηστο, γιατί δεν υπάρχει σαφέστερη ένδειξη εναντίωσης στον Θεό από αυτή την ιδιωτική
ιδιοκτησία του ανθρώπου. Εξαιτίας του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, ο Θεός ενσαρκώνεται
λαμβάνοντας μια απτή μορφή που μπορεί να δει και να αγγίξει ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα
άμορφο Πνεύμα, αλλά μια σάρκα που μπορεί να έρθει σε επαφή και να γίνει ορατή από τον
άνθρωπο. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους θεούς στους οποίους πιστεύουν οι άνθρωποι
είναι θεότητες χωρίς σάρκα, άμορφες, οι οποίες έχουν επίσης ελεύθερη μορφή. Με αυτόν τον
τρόπο, ο ενσαρκωμένος Θεός έχει γίνει ο εχθρός των περισσότερων από όσους πιστεύουν
στον Θεό, και εκείνοι που δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού,
έχουν γίνει, επίσης, οι αντίπαλοι του Θεού. Ο άνθρωπος διακατέχεται από αντιλήψεις, όχι
λόγω του τρόπου σκέψης του ή λόγω της παρακοής του, αλλά λόγω αυτής της ιδιωτικής
ιδιοκτησίας του. Εξαιτίας αυτής της ιδιοκτησίας, οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν και
αυτός ο ασαφής Θεός που δεν μπορεί κάποιος να Τον αγγίξει, δεν μπορεί να γίνει ορατός και
δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, καταστρέφει τη ζωή των ανθρώπων. Η ζωή των
ανθρώπων δεν τιμωρείται από τον ενσαρκωμένο Θεό, πόσο μάλλον από τον επουράνιο Θεό,
αλλά από τον Θεό της φαντασίας του ανθρώπου. Ο μόνος λόγος που ο ενσαρκωμένος Θεός
έχει ενσαρκωθεί, είναι λόγω των αναγκών του διεφθαρμένου ανθρώπου. Είναι εξαιτίας των
αναγκών του ανθρώπου κι όχι του Θεού, και όλες οι θυσίες και τα πάθη Του είναι για χάρη
της ανθρωπότητας κι όχι προς όφελος του ίδιου του Θεού. Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα ή ανταμοιβές για τον Θεό. Δεν θα αποκομίσει κάποια μελλοντική συγκομιδή,
αλλά μόνο εκείνη που υπάρχει αρχικά ως οφειλή προς Αυτόν. Ό,τι κάνει και όσα θυσιάζει για
την ανθρωπότητα δεν γίνονται ώστε να κερδίσει μεγάλες ανταμοιβές, αλλά καθαρά για χάρη
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της ανθρωπότητας. Αν και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού συνεπάγεται πολλές αδιανόητες
δυσκολίες, τα αποτελέσματα που τελικά επιτυγχάνει υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα του
έργου που γίνεται απευθείας από το Πνεύμα. Το έργο της σάρκας συνεπάγεται πολλές
δυσκολίες, και η σάρκα δεν μπορεί να έχει την ίδια μεγάλη ταυτότητα με το Πνεύμα, δεν
μπορεί να εκτελεί τις ίδιες υπερφυσικές πράξεις όπως το Πνεύμα, πόσο μάλλον να έχει την
ίδια εξουσία με το Πνεύμα. Ωστόσο, η ουσία του έργου που κάνει αυτή η κοινή σάρκα είναι
πολύ υψηλότερη από εκείνη του έργου που γίνεται απευθείας από το Πνεύμα, κι αυτή η ίδια η
σάρκα Του είναι η απάντηση στις ανάγκες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Για όσους θα
σωθούν, η χρηστική αξία του Πνεύματος είναι πολύ κατώτερη από αυτή της σάρκας: Το έργο
του Πνεύματος είναι ικανό να καλύψει ολόκληρο το σύμπαν, να διαπεράσει όλα τα βουνά, τα
ποτάμια, τις λίμνες και τους ωκεανούς, αλλά το έργο της σάρκας σχετίζεται πιο
αποτελεσματικά με κάθε άτομο, με το οποίο έχει επαφή. Επιπλέον, η σάρκα του Θεού με απτή
μορφή μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή και να την εμπιστευτεί ο άνθρωπος και μπορεί να
εμβαθύνει περαιτέρω τη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό και να αφήσει στον άνθρωπο μια
πιο βαθιά εντύπωση για τις πραγματικές πράξεις του Θεού. Το έργο του Πνεύματος
περιβάλλεται από μυστήριο κι έτσι, είναι δύσκολο για τα θνητά όντα να το κατανοήσουν κι
ακόμα πιο δύσκολο να το δουν κι έτσι, μπορούν να στηριχθούν μόνο σε κενές φαντασιώσεις.
Το έργο της σάρκας, ωστόσο, είναι κανονικό, βασίζεται στην πραγματικότητα, διαθέτει
πλούσια σοφία και είναι γεγονός που μπορεί να παρατηρηθεί και από τα μάτια του
ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί προσωπικά να βιώσει τη σοφία του έργου του Θεού και δεν
χρειάζεται να χρησιμοποιεί την πλούσια φαντασία του. Αυτή είναι η ακρίβεια και η
πραγματική αξία του έργου του ενσαρκωμένου Θεού. Το Πνεύμα μπορεί να κάνει μόνο
πράγματα που είναι αόρατα για τον άνθρωπο και που είναι δύσκολο να τα φανταστεί κανείς,
όπως, για παράδειγμα, η διαφώτιση του Πνεύματος, η κίνηση του Πνεύματος και η
καθοδήγηση του Πνεύματος, αλλά για τον νοήμονα άνθρωπο, αυτά δεν παρέχουν κάποιο
σαφές νόημα. Παρέχουν μόνο ένα συγκινητικό ή ένα ευρύ νόημα και δεν μπορούν να δώσουν
οδηγίες με λέξεις. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετικό: Έχει
ακριβή καθοδήγηση μέσω λέξεων, έχει σαφές θέλημα και έχει σαφείς στόχους που απαιτεί. Κι
έτσι, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να ψάχνεται ή να χρησιμοποιεί τη φαντασία του, πόσο
μάλλον να κάνει εικασίες. Αυτή είναι η σαφήνεια του έργου στη σάρκα και η μεγάλη του
διαφορά από το έργο του Πνεύματος. Το έργο του Πνεύματος είναι κατάλληλο μόνο για ένα
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περιορισμένο πεδίο και δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο της σάρκας. Το έργο της
σάρκας δίνει στον άνθρωπο πολύ ακριβέστερους και αναγκαίους στόχους και πολύ πιο
πραγματική, πολύτιμη γνώση απ’ ότι το έργο του Πνεύματος. Το έργο που έχει τη μεγαλύτερη
αξία για τον διεφθαρμένο άνθρωπο είναι αυτό που παρέχει ακριβείς λέξεις, σαφείς στόχους
που πρέπει να επιδιώξει, και που μπορεί να δει και να αγγίξει. Μόνο το πραγματικό έργο και
η έγκαιρη καθοδήγηση ταιριάζουν στις προτιμήσεις του ανθρώπου και μόνο το αληθινό έργο
μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από τη διεφθαρμένη και εξαθλιωμένη διάθεσή του. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τον ενσαρκωμένο Θεό. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να
σώσει τον άνθρωπο από την πρώην διεφθαρμένη και εξαθλιωμένη διάθεσή του. Παρόλο που
το Πνεύμα είναι η έμφυτη ουσία του Θεού, τέτοιο έργο μπορεί να γίνει μόνο με τη σάρκα Του.
Εάν το Πνεύμα εργαζόταν μόνο Του, τότε δεν θα ήταν δυνατόν να είναι αποτελεσματικό το
έργο Του —αυτή είναι μια απλή αλήθεια. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει εχθροί
του Θεού εξαιτίας αυτής της σάρκας, όταν τελειώσει το έργο Του, εκείνοι που είναι εναντίον
Του όχι μόνο θα παύσουν να είναι εχθροί Του, αλλά, αντίθετα, θα γίνουν μάρτυρές Του. Θα
γίνουν μάρτυρες που έχουν κατακτηθεί απ’ Αυτόν, μάρτυρες που είναι συμβατοί μαζί Του και
αχώριστοι απ’ Αυτόν. Θα κάνει τον άνθρωπο να γνωρίζει τη σημασία του έργου Του στη
σάρκα για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος θα γνωρίζει τη σημασία αυτής της σάρκας για το
νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Θα γνωρίζει την πραγματική Του αξία για την εξέλιξη της
ανθρώπινης ζωής και, επιπλέον, θα γνωρίζει ότι αυτή η σάρκα θα γίνει μια ζώσα πηγή της
ζωής, την οποία ο άνθρωπος δεν θα αντέξει να αποχωριστεί. Αν και η ενσάρκωση του Θεού
απέχει πολύ από την ταύτιση με την ταυτότητα και τη θέση του Θεού και φαίνεται στον
άνθρωπο να είναι ασύμβατη με την πραγματική Του κατάσταση, αυτή η σάρκα που δεν
διαθέτει την αληθινή εικόνα του Θεού ή την πραγματική ταυτότητα του Θεού, μπορεί να
επιτελέσει το έργο που το Πνεύμα του Θεού δεν είναι σε θέση να κάνει απευθείας. Αυτή είναι,
λοιπόν, η αληθινή σημασία και αξία της ενσάρκωσης του Θεού και αυτή είναι η σημασία και η
αξία που ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει και να αναγνωρίσει. Αν και όλοι οι
άνθρωποι σέβονται το Πνεύμα του Θεού και περιφρονούν τη σάρκα του Θεού, ανεξάρτητα
από το πώς βλέπουν τα πράγματα ή σκέπτονται, η πραγματική σημασία και αξία της σάρκας
υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν του Πνεύματος. Φυσικά, αυτό ισχύει μόνο για τη διεφθαρμένη
ανθρωπότητα. Για όσους αναζητούν την αλήθεια και λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, το
έργο του Πνεύματος μπορεί να προσφέρει μόνο συγκίνηση ή έμπνευση, μια αίσθηση
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θαυμασμού για το γεγονός πως είναι ανεξήγητο και αδιανόητο, και μια αίσθηση ότι είναι
μεγάλο, υπερβατικό και αξιοθαύμαστο, αλλά, παράλληλα, άπιαστο και ανέφικτο για όλους. Ο
άνθρωπος και το Πνεύμα του Θεού μπορούν μόνο να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον από μακριά,
σαν να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και δεν μπορούν ποτέ να είναι όμοιοι, θαρρείς
κι ο άνθρωπος και ο Θεός χωρίζονται από μια αόρατη διαχωριστική γραμμή. Στην
πραγματικότητα, αυτή είναι μια ψευδαίσθηση που δόθηκε στον άνθρωπο από το Πνεύμα κι
αυτό συμβαίνει επειδή το Πνεύμα και ο άνθρωπος δεν είναι του ίδιου είδους, το Πνεύμα και ο
άνθρωπος δεν θα συνυπάρξουν ποτέ στον ίδιο κόσμο κι επειδή το Πνεύμα δεν κατέχει τίποτα
το ανθρώπινο. Έτσι, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα δεν μπορεί να
κάνει άμεσα το έργο που χρειάζεται ο άνθρωπος. Το έργο της σάρκας προσφέρει στον
άνθρωπο πραγματικούς στόχους για να τους επιδιώξει, όπως και σαφή λόγια και μια αίσθηση
ότι Εκείνος είναι πραγματικός και κανονικός, ότι είναι ταπεινός και συνηθισμένος. Αν και ο
άνθρωπος μπορεί να έχει φόβο Θεού, για τους περισσότερους ανθρώπους είναι εύκολο να
συσχετιστούν μ’ Αυτόν: Ο άνθρωπος μπορεί να βλέπει το πρόσωπό Του και να ακούει τη
φωνή Του και δεν χρειάζεται να Τον κοιτάει από μακριά. Αυτή η σάρκα δίνει την αίσθηση ότι
είναι προσιτή στον άνθρωπο κι όχι απόμακρη ούτε ασύλληπτη, αλλά ορατή και απτή, γιατί
αυτή η σάρκα συνυπάρχει στον ίδιο κόσμο με τον άνθρωπο.
Για όλους εκείνους που ζουν στη σάρκα, η αλλαγή της διάθεσής τους απαιτεί ν’
επιδιώκουν στόχους και η γνώση του Θεού απαιτεί τη μαρτυρία των πραγματικών πράξεων
και του πραγματικού προσώπου του Θεού. Και τα δύο μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την
ενσάρκωση του Θεού, και τα δύο μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από την κανονική και
πραγματική σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενσάρκωση είναι απαραίτητη και ο
λόγος που είναι απαραίτητη σε όλη τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Δεδομένου ότι οι
άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τον Θεό, οι εικόνες των ασαφών και υπερφυσικών Θεών
πρέπει να απομακρυνθούν από τις καρδιές τους και, δεδομένου ότι καλούνται να αποβάλλουν
τη διεφθαρμένη διάθεσή τους, πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τη διεφθαρμένη τους διάθεση. Αν
μόνο ο άνθρωπος επιτελεί το έργο για να διαλύσει τις εικόνες των ασαφών Θεών από τις
καρδιές των ανθρώπων, τότε δεν θα καταφέρει να επιτύχει το σωστό αποτέλεσμα. Οι εικόνες
των ασαφών Θεών στις καρδιές των ανθρώπων δεν μπορούν να εκτεθούν, να αποβληθούν ή
να εξοστρακιστούν εντελώς με λέξεις μόνο. Με τον τρόπο αυτό, τελικά δεν θα ήταν δυνατόν
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να διαλυθούν αυτά τα βαθιά ριζωμένα πράγματα από τους ανθρώπους. Μόνο
αντικαθιστώντας αυτά τα ασαφή και υπερφυσικά πράγματα με τον πρακτικό Θεό και την
αληθινή εικόνα του Θεού, και κάνοντας τους ανθρώπους να τα γνωρίσουν σταδιακά, μπορεί
να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι ο Θεός, τον οποίο
αναζητούσε στο παρελθόν, είναι ασαφής και υπερφυσικός. Αυτό που μπορεί να επιτύχει αυτό
το αποτέλεσμα δεν είναι η άμεση καθοδήγηση του Πνεύματος, πόσο μάλλον η διδασκαλία
ενός συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ο ενσαρκωμένος Θεός. Οι αντιλήψεις του ανθρώπου
αποκαλύπτονται όταν ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί επισήμως το έργο Του, γιατί η
κανονικότητα και η πραγματικότητα του ενσαρκωμένου Θεού είναι η αντίθεση του ασαφούς
και υπερφυσικού Θεού στη φαντασία του ανθρώπου. Οι αρχικές αντιλήψεις του ανθρώπου
μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσα από την αντίθεση τους προς τον ενσαρκωμένο Θεό.
Χωρίς τη σύγκριση με τον ενσαρκωμένο Θεό, οι αντιλήψεις του ανθρώπου δεν θα μπορούσαν
να αποκαλυφθούν. Με άλλα λόγια, χωρίς την αντίθεση της πραγματικότητας, τα ασαφή
πράγματα δεν θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν. Κανείς δεν είναι ικανός να χρησιμοποιεί
λέξεις για να επιτελέσει αυτό το έργο και κανείς δεν είναι ικανός να εκφέρει αυτό το έργο
χρησιμοποιώντας λέξεις. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να εκτελέσει το δικό Του έργο και
κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει για λογαριασμό Του. Ανεξάρτητα από το πόσο πλούσια
είναι η γλώσσα των ανθρώπων, είναι ανίκανοι να εκφέρουν με λόγια την πραγματικότητα και
την κανονικότητα του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει τον Θεό μόνο πιο πρακτικά και
μπορεί μόνο να Τον δει πιο καθαρά αν ο Θεός δουλεύει προσωπικά ανάμεσα στους
ανθρώπους και αποκαλύπτει πλήρως την εικόνα Του και το Είναι Του. Αυτό το αποτέλεσμα
δεν μπορεί να επιτευχθεί από κανέναν σαρκικό άνθρωπο. Φυσικά, το Πνεύμα του Θεού είναι
επίσης ανίκανο να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Θεός μπορεί να σώσει τον διεφθαρμένο
άνθρωπο από την επιρροή του Σατανά, αλλά αυτό το έργο δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα
από το Πνεύμα του Θεού. Αντιθέτως, μπορεί να γίνει μόνο από τη σάρκα που ενδύεται το
Πνεύμα του Θεού, δηλαδή από την ενσάρκωση του Θεού. Αυτή η σάρκα είναι άνθρωπος αλλά
και Θεός, είναι ένας άνθρωπος που κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση κι επίσης ο Θεός που
κατέχει πλήρη θεϊκή φύση. Κι έτσι, ακόμα κι αν αυτή η σάρκα δεν είναι το Πνεύμα του Θεού
και διαφέρει πολύ από το Πνεύμα, εξακολουθεί να είναι ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός που
σώζει τον άνθρωπο, ο οποίος είναι το Πνεύμα και η σάρκα μαζί. Ανεξάρτητα από το πώς Τον
αποκαλούμε, τελικά είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος σώζει την ανθρωπότητα. Διότι το Πνεύμα
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του Θεού είναι αδιαίρετο από τη σάρκα και το έργο της σάρκας είναι επίσης το έργο του
Πνεύματος του Θεού. Μόνο που απλώς αυτό το έργο δεν γίνεται με την ταυτότητα του
Πνεύματος, αλλά γίνεται χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της σάρκας. Το έργο που πρέπει να
γίνει απευθείας από το Πνεύμα δεν απαιτεί ενσάρκωση και το έργο που απαιτεί τη σάρκα δεν
μπορεί να γίνει απευθείας από το Πνεύμα και μπορεί να γίνει μόνο από τον ενσαρκωμένο
Θεό. Αυτό είναι που απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο και είναι αυτό που απαιτείται από
τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Στα τρία στάδια του έργου του Θεού, μόνο ένα στάδιο
διεξήχθη απευθείας από το Πνεύμα και τα υπόλοιπα δύο στάδια εκτελούνται από τον
ενσαρκωμένο Θεό και όχι απευθείας από το Πνεύμα. Το έργο της Εποχής του Νόμου που
εκτελέστηκε από το Πνεύμα δεν συνεπαγόταν την αλλαγή της διεφθαρμένης διάθεσης του
ανθρώπου κι ούτε έφερε καμία σχέση με τη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό. Το έργο της
σάρκας του Θεού στην Εποχή της Χάριτος και στην Εποχή της Βασιλείας, εντούτοις,
περιλαμβάνει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου και τη γνώση του για τον Θεό και
αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό μέρος του έργου της σωτηρίας. Επομένως, η
διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού και
χρειάζεται επίσης περισσότερο το απευθείας έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Η ανθρωπότητα
χρειάζεται τον ενσαρκωμένο Θεό να την καθοδηγεί, να την υποστηρίζει, να την ποτίζει, να
την τρέφει, να την κρίνει και να την παιδεύει, και χρειάζεται περισσότερη χάρη και
μεγαλύτερη λύτρωση από τον ενσαρκωμένο Θεό. Μόνο ο Θεός στη σάρκα μπορεί να είναι ο
έμπιστος του ανθρώπου, ο ποιμένας του ανθρώπου, η πάντα παρούσα βοήθεια του ανθρώπου
και όλα αυτά δηλώνουν την αναγκαιότητα της ενσάρκωσης σήμερα και στο παρελθόν.
Ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί από τον Σατανά και είναι ανώτερος από όλα τα πλάσματα
του Θεού, οπότε ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη σωτηρία του Θεού. Το αντικείμενο της
σωτηρίας του Θεού είναι ο άνθρωπος, όχι ο Σατανάς κι αυτό που θα σωθεί είναι η σάρκα του
ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου και όχι ο διάβολος. Ο Σατανάς είναι το αντικείμενο της
εξόντωσης του Θεού, ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της σωτηρίας του Θεού και η σάρκα
του ανθρώπου έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, οπότε η πρώτη που θα σωθεί πρέπει να είναι η
σάρκα του ανθρώπου. Η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί πολύ βαθιά και έχει γίνει κάτι
που αντιτίθεται στον Θεό, η οποία ακόμη και απροκάλυπτα αντιτίθεται στον Θεό και αρνείται
την ύπαρξή Του. Αυτή η διεφθαρμένη σάρκα είναι απλά πάρα πολύ ανυπάκουη και τίποτα δεν
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είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ή να αλλάξει από τη διεφθαρμένη διάθεση της σάρκας.
Ο Σατανάς έρχεται στη σάρκα του ανθρώπου για να προκαλέσει διαταραχή και χρησιμοποιεί
τη σάρκα του ανθρώπου για να διαταράξει το έργο του Θεού, να βλάψει το σχέδιο του Θεού κι
έτσι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε Σατανά και εχθρό του Θεού. Για να σωθεί ο άνθρωπος,
πρέπει πρώτα να κατακτηθεί. Εξαιτίας αυτού, ο Θεός αποδέχεται την πρόκληση,
ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο που προτίθεται να κάνει και μάχεται τον Σατανά. Ο
στόχος Του είναι η σωτηρία της ανθρωπότητας, η οποία έχει διαφθαρεί, και η ήττα και η
εξόντωση του Σατανά, ο οποίος επαναστατεί εναντίον Του. Νικά τον Σατανά μέσα από το
έργο Του της κατάκτησης του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα σώζει τη διεφθαρμένη
ανθρωπότητα. Έτσι, πρόκειται για έργο που επιτυγχάνει δύο στόχους ταυτόχρονα. Εργάζεται
ενσαρκωμένος, μιλά ενσαρκωμένος και αναλαμβάνει όλο το έργο ενσαρκωμένος, για να
συνδεθεί καλύτερα με τον άνθρωπο και να κατακτήσει καλύτερα τον άνθρωπο. Την τελευταία
φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται, το έργο Του των εσχάτων ημερών θα ολοκληρωθεί στη
σάρκα. Θα ταξινομήσει όλους τους ανθρώπους ανάλογα με το είδος τους, θα ολοκληρώσει τη
διαχείριση Του συνολικά και θα ολοκληρώσει όλο Του το έργο ενσαρκωμένος. Αφού τελειώσει
το έργο Του στη γη, θα θριαμβεύσει παντελώς. Καθώς εργάζεται ενσαρκωμένος, ο Θεός θα
έχει κατακτήσει πλήρως την ανθρωπότητα και θα έχει κερδίσει πλήρως την ανθρωπότητα.
Δεν σημαίνει, λοιπόν, ότι η όλη διαχείρισή Του θα έχει τελειώσει; Όταν ο Θεός ολοκληρώσει
το έργο Του στην ενσάρκωσή Του, καθώς θα έχει νικήσει πλήρως τον Σατανά και θα έχει
θριαμβεύσει, ο Σατανάς δεν θα έχει άλλη ευκαιρία να διαφθείρει τον άνθρωπο. Το έργο της
πρώτης ενσάρκωσης του Θεού ήταν η λύτρωση και η συγχώρεση των αμαρτιών του
ανθρώπου. Τώρα είναι το έργο της κατάκτησης και της πλήρους απόκτησης της
ανθρωπότητας, έτσι ώστε ο Σατανάς να μην έχει πλέον τρόπο να κάνει το έργο του, θα έχει
χάσει εντελώς και ο Θεός θα έχει νικήσει κατά κράτος. Αυτό είναι το έργο της σάρκας και
είναι το έργο του Θεού αυτοπροσώπως. Το αρχικό έργο των τριών σταδίων του έργου του
Θεού εκτελέστηκε απευθείας από το Πνεύμα κι όχι από τη σάρκα. Το τελικό έργο των τριών
σταδίων του έργου του Θεού, όμως, επιτελείται από τον ενσαρκωμένο Θεό κι όχι απευθείας
από το Πνεύμα. Το έργο της λύτρωσης του ενδιάμεσου σταδίου έγινε επίσης από τον
ενσαρκωμένο Θεό. Σε όλη τη διάρκεια ολόκληρου του έργου διαχείρισης, το πιο σημαντικό
έργο είναι η σωτηρία του ανθρώπου από την επιρροή του Σατανά. Το βασικό έργο είναι η
πλήρης κατάκτηση του διεφθαρμένου ανθρώπου, αποκαθιστώντας έτσι την αρχική ευλάβεια
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στην καρδιά του κατακτημένου ανθρώπου προς τον Θεό και επιτρέποντάς του έτσι να πετύχει
μια κανονική ζωή, δηλαδή την κανονική ζωή ενός πλάσματος του Θεού. Αυτό το έργο είναι
κρίσιμο και αποτελεί τον πυρήνα του έργου διαχείρισης. Στα τρία στάδια του έργου της
σωτηρίας, το πρώτο στάδιο του έργου της Εποχής του Νόμου απείχε πολύ από τον πυρήνα
του έργου διαχείρισης. Έμοιαζε μόνο λίγο με το έργο της σωτηρίας και δεν ήταν η αρχή του
έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Το
πρώτο στάδιο του έργου ολοκληρώθηκε απευθείας από το Πνεύμα, επειδή, σύμφωνα με τον
νόμο, ο άνθρωπος γνώριζε μόνο πώς να συμμορφώνεται με τον νόμο και δεν κατείχε
περισσότερη αλήθεια· κι επειδή το έργο στην Εποχή του Νόμου περιλάμβανε ελάχιστες
αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου και δεν αφορούσε το έργο πώς να σώσει τον άνθρωπο
από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού ολοκλήρωσε αυτό το
εξαιρετικά απλό στάδιο του έργου, που δεν αφορούσε τη διεφθαρμένη διάθεση του
ανθρώπου. Αυτό το στάδιο του έργου δεν είχε καμιά σχέση με τον πυρήνα της διαχείρισης και
δεν είχε μεγάλη συσχέτιση με το επίσημο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κι έτσι, δεν
απαιτούσε από τον Θεό να ενσαρκωθεί για να επιτελέσει προσωπικά το έργο Του. Το έργο
που γίνεται από το Πνεύμα είναι έμμεσο και ακατάληπτο, καθώς και άκρως τρομακτικό και
απρόσιτο στον άνθρωπο. Το Πνεύμα δεν είναι κατάλληλο για να επιτελέσει άμεσα το έργο της
σωτηρίας και δεν είναι κατάλληλο για να προσφέρει άμεσα στον άνθρωπο ζωή. Το πιο
κατάλληλο για τον άνθρωπο είναι το να μεταμορφώσει το έργο του Πνεύματος σε μια
προσέγγιση που είναι κοντά στον άνθρωπο, δηλαδή το πιο κατάλληλο για τον άνθρωπο είναι
ο Θεός να γίνει ένας συνηθισμένος, κανονικός άνθρωπος, για να κάνει το έργο Του. Αυτό
απαιτεί να ενσαρκωθεί ο Θεός, για να αντικαταστήσει το έργο του Πνεύματος, και για τον
άνθρωπο δεν υπάρχει καταλληλότερος τρόπος να εργαστεί ο Θεός. Μεταξύ αυτών των τριών
σταδίων του έργου, διεξάγονται δύο στάδια από την ενσάρκωση, και αυτά τα δύο στάδια είναι
οι βασικές φάσεις του έργου διαχείρισης. Οι δύο ενσαρκώσεις αλληλοσυμπληρώνονται και
οδηγούν η μια την άλλη στην τελείωση. Το πρώτο στάδιο της ενσάρκωσης του Θεού
αποτέλεσε το θεμέλιο για το δεύτερο στάδιο και μπορεί να ειπωθεί ότι οι δυο ενσαρκώσεις
του Θεού σχηματίζουν ένα ενιαίο σύνολο και δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Αυτά τα δύο
στάδια του έργου του Θεού εκτελούνται από τον Θεό στην ενσαρκωμένη ταυτότητά Του,
επειδή είναι πολύ σημαντικά για ολόκληρο το έργο διαχείρισης. Θα μπορούσε να ειπωθεί
σχεδόν ότι, χωρίς το έργο των δύο ενσαρκώσεων του Θεού, ολόκληρο το έργο διαχείρισης θα
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είχε σταματήσει και το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας δεν θα ήταν παρά κενά λόγια.
Το αν το έργο αυτό είναι σημαντικό ή όχι βασίζεται στις ανάγκες της ανθρωπότητας και στην
πραγματικότητα της εξαχρειωμένης ανθρωπότητας, όπως και στη σοβαρότητα της
ανυπακοής του Σατανά και της διατάραξης του έργου από αυτήν. Η καταλληλότητα κάποιου
να φέρει εις πέρας ένα έργο εξαρτάται από τη φύση του έργου που επιτελείται από τον
εργάτη, και από τη σημασία του έργου. Όταν πρόκειται για τη σπουδαιότητα αυτού του
έργου, από την άποψη του ποια μέθοδος εργασίας πρέπει να υιοθετηθεί —έργο που γίνεται
απευθείας από το Πνεύμα του Θεού ή έργο που γίνεται από τον ενσαρκωμένο Θεό ή έργο που
γίνεται μέσω του ανθρώπου— το πρώτο που πρέπει να εξαλειφθεί είναι το έργο που γίνεται
μέσω του ανθρώπου και με βάση τη φύση του έργου και τη φύση του έργου του Πνεύματος
έναντι εκείνου της σάρκας, αποφασίζεται τελικά ότι το έργο που γίνεται από την ενσάρκωση
είναι πιο ωφέλιμο για τον άνθρωπο από το έργο που γίνεται απευθείας από το Πνεύμα και
προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτή είναι η σκέψη του Θεού σε αυτή την περίοδο:
το να αποφασίσει αν το έργο επιτελέστηκε από το Πνεύμα ή από τη σάρκα. Υπάρχει σημασία
και βάση σε κάθε στάδιο του έργου. Δεν είναι αβάσιμες φαντασιώσεις, ούτε εκτελούνται
αυθαίρετα. Υπάρχει μια κάποια σοφία μέσα τους. Αυτή είναι η αλήθεια πίσω από όλο το έργο
του Θεού. Ειδικότερα, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό από το σχέδιο του Θεού σε ένα
τόσο μεγάλο έργο όπου ο ενσαρκωμένος Θεός εργάζεται ο ίδιος ανάμεσα στους ανθρώπους.
Κι έτσι, η σοφία του Θεού και όλο Του το Είναι αντικατοπτρίζονται στην κάθε πράξη, σκέψη
και ιδέα μέσα στο έργο Του. Αυτό είναι το Είναι του Θεού, που είναι πιο συγκροτημένο και
πιο συστηματικό. Αυτές τις λεπτές σκέψεις και ιδέες είναι δύσκολο να τις συλλάβει ο
άνθρωπος, αλλά και δύσκολο να τις πιστέψει όπως, εξάλλου, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο
να τις γνωρίζει. Το έργο του ανθρώπου εκτελείται σύμφωνα με τη γενική αρχή, η οποία, για
τον άνθρωπο είναι εξαιρετικά ικανοποιητική· ωστόσο, σε σύγκριση με το έργο του Θεού,
υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανομοιογένεια· αν και οι πράξεις του Θεού είναι μεγάλες και το
έργο του Θεού είναι μεγαλοπρεπούς κλίμακας, πίσω από αυτά υπάρχουν πολλά μικροσκοπικά
και ακριβή σχέδια και ρυθμίσεις που είναι αδύνατον ο άνθρωπος να τις συλλάβει. Κάθε
στάδιο του έργου Του δεν είναι μόνο σύμφωνο με μια αρχή, αλλά εμπεριέχει και πολλά
πράγματα που δεν μπορούν να εκφραστούν από την ανθρώπινη γλώσσα και αυτά είναι τα
πράγματα που είναι αόρατα στον άνθρωπο. Ανεξάρτητα από το αν είναι το έργο του
Πνεύματος ή το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, το καθένα περιέχει τα σχέδια του έργου Του.
1888

Εκείνος δεν εργάζεται χωρίς να έχει θέσει βάσεις και δεν κάνει ασήμαντο έργο. Όταν το
Πνεύμα εργάζεται απευθείας, είναι για να εκπληρώσει τους στόχους Του, κι όταν γίνεται
άνθρωπος (δηλαδή, όταν Εκείνος μεταμορφώνει το εξωτερικό Του κέλυφος) για να επιτελέσει
έργο, συμβαδίζει ακόμα περισσότερο με τον σκοπό Του. Για ποιον άλλο λόγο θα άλλαζε
πρόθυμα την ταυτότητά Του; Για ποιον άλλο λόγο θα μεταμορφωνόταν πρόθυμα σε κάποιον
που θεωρείται χαμηλού επιπέδου και υφίσταται διωγμούς;
Το έργο Του της ενσάρκωσης είναι ύψιστης σημασίας, το οποίο εκφέρεται σε σχέση με το
έργο, κι Εκείνος που τελικά ολοκληρώνει το έργο είναι ο ενσαρκωμένος Θεός κι όχι το
Πνεύμα. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί κάποια στιγμή να έρθει στη γη και να
εμφανιστεί στον άνθρωπο, οπότε και θα κρίνει προσωπικά ολόκληρη την ανθρωπότητα,
εξετάζοντας όλους έναν προς έναν, χωρίς να παραλειφθεί κανείς. Αυτοί που σκέφτονται με
αυτόν τον τρόπο δεν γνωρίζουν αυτό το στάδιο του έργου της ενσάρκωσης. Ο Θεός δεν κρίνει
τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και δεν δοκιμάζει τον καθένα ξεχωριστά. Αν έπραττε έτσι, δεν
θα ήταν το έργο της κρίσης. Μήπως η διαφθορά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν είναι η
ίδια; Δεν είναι η ουσία του ανθρώπου η ίδια; Αυτό που κρίνεται είναι η διεφθαρμένη ουσία
της ανθρωπότητας, η ουσία του ανθρώπου που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά κι όλες οι
αμαρτίες του ανθρώπου. Ο Θεός δεν κρίνει τα μηδαμινά και ασήμαντα λάθη του ανθρώπου.
Το έργο της κρίσης είναι αντιπροσωπευτικό και δεν εκτελείται ειδικά για ένα συγκεκριμένο
άτομο. Αντίθετα, είναι έργο στο οποίο μια ομάδα ανθρώπων κρίνεται, προκειμένου να
εκπροσωπήσει την κρίση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με την προσωπική εκτέλεση του
έργου Του σε μια ομάδα ανθρώπων, ο ενσαρκωμένος Θεός χρησιμοποιεί το έργο Του για να
αντιπροσωπεύσει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας, το οποίο μετά σταδιακά
εξαπλώνεται. Το έργο της κρίσης είναι επίσης έτσι. Ο Θεός δεν κρίνει ένα συγκεκριμένο είδος
ατόμου ή μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά κρίνει την αδικία ολόκληρης της
ανθρωπότητας —η εναντίωση του ανθρώπου προς τον Θεό, για παράδειγμα, ή η έλλειψη
φόβου Θεού από πλευράς του ανθρώπου ή η διατάραξη του έργου του Θεού και ούτω
καθεξής. Αυτό που κρίνεται είναι η ουσία της εναντίωσης της ανθρωπότητας στον Θεό κι αυτό
το έργο είναι το έργο της κατάκτησης των εσχάτων ημερών. Το έργο και ο λόγος του
ενσαρκωμένου Θεού που μαρτυρείται από τον άνθρωπο είναι το έργο της κρίσης ενώπιον του
μεγάλου λευκού θρόνου κατά τις έσχατες ημέρες, που συνέλαβε ο άνθρωπος στο παρελθόν.
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Το έργο που γίνεται σήμερα από τον ενσαρκωμένο Θεό είναι ακριβώς η κρίση μπροστά στον
μεγάλο λευκό θρόνο. Ο ενσαρκωμένος Θεός του σήμερα είναι ο Θεός που κρίνει το σύνολο της
ανθρωπότητας κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτή η ενσάρκωση και το έργο Του, ο λόγος και όλη
η διάθεσή Του είναι η ολότητά Του. Αν και το εύρος του έργου Του είναι περιορισμένο και δεν
αφορά άμεσα ολόκληρο το σύμπαν, η ουσία του έργου της κρίσης είναι η άμεση κρίση
ολόκληρης της ανθρωπότητας —όχι μόνο για χάρη του εκλεκτού λαού της Κίνας, ούτε για
χάρη ενός μικρού αριθμού ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια του έργου του ενσαρκωμένου Θεού,
αν και το εύρος αυτού του έργου δεν αφορά ολόκληρο το σύμπαν, αντιπροσωπεύει το έργο
ολόκληρου του σύμπαντος, κι αφού ολοκληρώσει το έργο μέσα στο πεδίο εργασίας της
ενσάρκωσής Του, θα επεκτείνει αυτό το έργο αμέσως σε ολόκληρο το σύμπαν με τον ίδιο
τρόπο που το ευαγγέλιο του Ιησού εξαπλώθηκε σε όλο το σύμπαν μετά την ανάσταση και την
ανάληψή Του. Ανεξάρτητα από το αν είναι το έργο του Πνεύματος ή το έργο της σάρκας, είναι
έργο που διεξάγεται μέσα σε ένα περιορισμένο πεδίο, αλλά αντιπροσωπεύει το έργο
ολόκληρου του σύμπαντος. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός παρουσιάζεται για να κάνει το έργο
Του χρησιμοποιώντας την ενσαρκωμένη Του ταυτότητα, κι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο Θεός
που κρίνει τον άνθρωπο ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Ανεξάρτητα από το αν είναι το
Πνεύμα ή η σάρκα, Αυτός που επιτελεί το έργο της κρίσης είναι ο Θεός που κρίνει την
ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτό ορίζεται με βάση το έργο Του και δεν ορίζεται
σύμφωνα με την εξωτερική Του εμφάνιση ή με διάφορους άλλους παράγοντες. Αν και ο
άνθρωπος έχει αντιλήψεις γι’ αυτές τις λέξεις, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός της
κρίσης του ενσαρκωμένου Θεού και της κατάκτησης ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Ανεξάρτητα από τη γνώμη του ανθρώπου γι’ αυτό, τα γεγονότα είναι, εντέλει, γεγονότα.
Κανείς δεν μπορεί να πει ότι «το έργο γίνεται από τον Θεό, αλλά η σάρκα δεν είναι Θεός».
Αυτό είναι ανοησία, γιατί αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει από κανέναν, εκτός από τον
ενσαρκωμένο Θεό. Δεδομένου ότι το έργο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί, ακολουθώντας αυτό το
έργο, το έργο της κρίσης του ανθρώπου από τον Θεό, δεν θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά. Η
δεύτερη ενσάρκωση του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει το σύνολο του έργου ολόκληρης της
διαχείρισης και δεν θα υπάρξει τέταρτο στάδιο του έργου του Θεού. Επειδή αυτός που
κρίνεται είναι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι από σάρκα και έχει διαφθαρεί και δεν είναι
το πνεύμα του Σατανά που κρίνεται άμεσα, το έργο της κρίσης δεν διεξάγεται στον
πνευματικό κόσμο, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους. Κανείς δεν είναι πιο κατάλληλος και πιο
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αρμόδιος από τον ενσαρκωμένο Θεό να κρίνει τη διαφθορά της σάρκας του ανθρώπου. Εάν η
κρίση διεξαγόταν απευθείας από το Πνεύμα του Θεού, τότε δεν θα ήταν καθολική. Επιπλέον,
ένα τέτοιο έργο θα ήταν δύσκολο να το δεχτεί ο άνθρωπος, διότι το Πνεύμα δεν είναι σε θέση
να έρθει αντιμέτωπο κατά πρόσωπο με τον άνθρωπο και γι’ αυτό, τα αποτελέσματα δεν θα
ήταν άμεσα, πόσο μάλλον θα μπορούσε ο άνθρωπος να δει την απρόσβλητη διάθεση του Θεού
πιο καθαρά. Ο Σατανάς μπορεί να νικηθεί πλήρως μόνο αν ο ενσαρκωμένος Θεός κρίνει τη
διαφθορά της ανθρωπότητας. Όντας ίδιος με τον άνθρωπο που κατέχει την κανονική
ανθρώπινη φύση, ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να κρίνει άμεσα την αδικία του ανθρώπου.
Αυτό είναι το σημάδι της έμφυτης αγιότητας και της εξαιρετικότητάς Του. Μόνο ο Θεός είναι
ικανός και σε θέση να κρίνει τον άνθρωπο, επειδή κατέχει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη κι
έτσι, είναι ικανός να κρίνει τον άνθρωπο. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη,
δεν είναι κατάλληλοι να κρίνουν τους άλλους. Αν αυτό το έργο γινόταν από το Πνεύμα του
Θεού, τότε δεν θα ήταν νίκη επί του Σατανά. Το Πνεύμα είναι εγγενώς πιο υψηλό από τα
θνητά όντα και το Πνεύμα του Θεού είναι εγγενώς άγιο και θριαμβεύει πάνω στη σάρκα. Αν
το Πνεύμα έκανε αυτό το έργο απευθείας, δεν θα ήταν σε θέση να κρίνει όλη την ανυπακοή
του ανθρώπου και δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει όλη την αδικία του ανθρώπου. Διότι το
έργο της κρίσης διεξάγεται και μέσω των ανθρώπινων αντιλήψεων για τον Θεό κι ο άνθρωπος
δεν είχε ποτέ αντιλήψεις για το Πνεύμα κι έτσι, το Πνεύμα δεν είναι σε θέση ν’ αποκαλύψει
καλύτερα την αδικία του ανθρώπου, πόσο μάλλον ν’ αποκαλύψει πλήρως αυτή την αδικία. Ο
ενσαρκωμένος Θεός είναι ο εχθρός όλων εκείνων που δεν Τον γνωρίζουν. Μέσω της κρίσης
των αντιλήψεων του ανθρώπου και της εναντίωσης προς Αυτόν, αποκαλύπτει όλη την
ανυπακοή της ανθρωπότητας. Οι συνέπειες του έργου Του στη σάρκα είναι πιο εμφανείς από
εκείνες του έργου του Πνεύματος. Κι έτσι, η κρίση όλης της ανθρωπότητας δεν εκτελείται
απευθείας από το Πνεύμα, αλλά είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ο ενσαρκωμένος
Θεός είναι ορατός και απτός από τον άνθρωπο κι ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να κατακτήσει
ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Στη σχέση του με τον ενσαρκωμένο Θεό, ο άνθρωπος προχωρά
από την εναντίωση στην υπακοή, από τη δίωξη στην αποδοχή, από τη σύλληψη στη γνώση κι
από την απόρριψη στην αγάπη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του έργου του ενσαρκωμένου
Θεού. Ο άνθρωπος σώζεται μόνο με την αποδοχή της κρίσης Του, μόνο σταδιακά Τον γνωρίζει
μέσα από τα λόγια του στόματός Του, κατακτάται απ’ Αυτόν κατά τη διάρκεια της εναντίωσής
του σ’ Αυτόν και δέχεται την προσφορά της ζωής από Αυτόν κατά την αποδοχή της παίδευσής
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Του. Όλο αυτό το έργο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού κι όχι το έργο του Θεού στην
ταυτότητα του Πνεύματος. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι το μεγαλύτερο έργο και το
πιο βαθύ έργο, και το κρίσιμο μέρος των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι τα δύο
στάδια του έργου της ενσάρκωσης. Η βαθιά διαφθορά του ανθρώπου είναι ένα μεγάλο
εμπόδιο στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ειδικότερα, το έργο που πραγματοποιείται στους
ανθρώπους των έσχατων ημερών είναι εξαιρετικά δύσκολο, το περιβάλλον είναι εχθρικό και
το επίπεδο κάθε είδους ατόμου είναι αρκετά χαμηλό. Ωστόσο, στο τέλος αυτού του έργου, θα
επιτύχει το σωστό αποτέλεσμα, χωρίς καμία ατέλεια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου της
ενσάρκωσης κι αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο πειστικό απ’ αυτό του έργου του Πνεύματος. Τα
τρία στάδια του έργου του Θεού πρέπει να ολοκληρωθούν στη σάρκα και πρέπει να
ολοκληρωθούν από τον ενσαρκωμένο Θεό. Το σημαντικότερο και πιο καίριο έργο γίνεται στη
σάρκα και η σωτηρία του ανθρώπου πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον
ενσαρκωμένο Θεό. Ακόμα κι αν όλη η ανθρωπότητα αισθάνεται ότι ο ενσαρκωμένος Θεός δεν
σχετίζεται με τον άνθρωπο, στην πραγματικότητα, η σάρκα τούτη αφορά τη μοίρα και την
ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Κάθε στάδιο του έργου του Θεού γίνεται για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας και
απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Ακόμη κι αν είναι το έργο Του στη σάρκα, εξακολουθεί
να απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι ο Θεός όλης της ανθρωπότητας και είναι ο
Θεός όλων των δημιουργημένων και μη δημιουργημένων όντων. Αν και το έργο Του στη
σάρκα είναι περιορισμένου εύρους και το αντικείμενο αυτού του έργου είναι επίσης
περιορισμένο, κάθε φορά που ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το έργο Του, επιλέγει ένα
αντικείμενο του έργου Του που είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό. Δεν επιλέγει μια ομάδα
απλών και κοινών ανθρώπων πάνω στους οποίους θα εργαστεί, αλλά, αντ’ αυτού, επιλέγει ως
αντικείμενο του έργου Του μια ομάδα ανθρώπων, ικανών ν’ αποτελέσουν τους εκπρόσωπους
του έργου Του στη σάρκα. Αυτή η ομάδα ανθρώπων επιλέγεται, επειδή το εύρος του έργου
Του κατά την ενσάρκωση είναι περιορισμένο και είναι προετοιμασμένο ειδικά για την
ενσάρκωσή Του και επιλέγεται ειδικά για το έργο Του στη σάρκα. Η επιλογή των
αντικειμένων του έργου Του από τον Θεό δεν είναι αβάσιμη, αλλά είναι σύμφωνη με την εξής
αρχή: Το αντικείμενο του έργου πρέπει να είναι επωφελές για το έργο του ενσαρκωμένου
Θεού και πρέπει να είναι σε θέση να εκπροσωπεί το σύνολο της ανθρωπότητας. Για
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παράδειγμα, οι Εβραίοι μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα στην
αποδοχή της προσωπικής λύτρωσης από τον Ιησού και οι Κινέζοι μπορούν να
εκπροσωπήσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα στην αποδοχή της προσωπικής κατάκτησης από
τον ενσαρκωμένο Θεό. Υπάρχει μια βάση στην εκπροσώπηση όλης της ανθρωπότητας από
τους Εβραίους και υπάρχει επίσης μια βάση στην εκπροσώπηση όλης της ανθρωπότητας από
τον κινεζικό λαό, στην αποδοχή της προσωπικής κατάκτησης από τον Θεό. Τίποτα δεν
αποκαλύπτει τη σημασία της λύτρωσης περισσότερο από το έργο της λύτρωσης που έλαβε
χώρα μεταξύ των Εβραίων και τίποτα δεν αποκαλύπτει την πληρότητα και την επιτυχία του
έργου της κατάκτησης περισσότερο από το έργο της κατάκτησης ανάμεσα στον κινεζικό λαό.
Το έργο και ο λόγος του ενσαρκωμένου Θεού φαίνονται ότι απευθύνονται μόνο σε μια μικρή
ομάδα ανθρώπων, αλλά, στην πραγματικότητα, το έργο Του μέσα σ’ αυτή τη μικρή ομάδα
είναι το έργο ολόκληρου του σύμπαντος και ο λόγος Του απευθύνεται σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Αφού τελειώσει το έργο της ενσάρκωσής Του, αυτοί που Τον ακολουθούν θ’
αρχίσουν να διαδίδουν το έργο που Αυτός έχει κάνει ανάμεσά τους. Το καλύτερο πράγμα
σχετικά με το έργο της ενσάρκωσής Του, είναι ότι μπορεί να αφήνει ακριβή λόγια και
προτροπές και το ακριβές θέλημά Του για την ανθρωπότητα σε όσους Tον ακολουθούν, έτσι
ώστε οι ακόλουθοί Του να μπορούν να μεταφέρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο
συγκεκριμένα όλο το έργο της ενσάρκωσής Του και το θέλημά Του για όλη την ανθρωπότητα
σε εκείνους που αποδέχονται αυτή την οδό. Μόνο το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μεταξύ
των ανθρώπων επιτυγχάνει πραγματικά το γεγονός ότι ο Θεός υπάρχει και ζει μαζί με τον
άνθρωπο. Μόνο αυτό το έργο εκπληρώνει την επιθυμία του ανθρώπου να δει το πρόσωπο του
Θεού, να γίνει μάρτυρας του έργου του Θεού και να ακούσει τον προσωπικό λόγο του Θεού. Ο
ενσαρκωμένος Θεός ολοκληρώνει την εποχή στην οποία μόνο η πλάτη του Ιεχωβά
εμφανίστηκε στην ανθρωπότητα, και ολοκληρώνει επίσης την εποχή της πίστης της
ανθρωπότητας στον ασαφή Θεό. Ειδικότερα, το έργο του τελευταίου ενσαρκωμένου Θεού
οδηγεί όλη την ανθρωπότητα σε μια εποχή πιο ρεαλιστική, πιο πρακτική και πιο ευχάριστη.
Δεν ολοκληρώνει μόνο την εποχή του νόμου και του δόγματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι
αποκαλύπτει στον άνθρωπο έναν πραγματικό και κανονικό Θεό, ο οποίος είναι δίκαιος και
άγιος, ο οποίος ξεκλειδώνει το έργο του σχεδίου διαχείρισης και επιδεικνύει τα μυστήρια και
τον προορισμό της ανθρωπότητας. Εκείνον, ο οποίος δημιούργησε την ανθρωπότητα και
τερματίζει το έργο της διαχείρισης, και ο οποίος παρέμεινε κρυμμένος για χιλιάδες χρόνια.
1893

Οδηγεί την εποχή της ασάφειας σε ένα πλήρες τέλος και ολοκληρώνει την εποχή κατά την
οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα θέλησε να αναζητήσει το πρόσωπο του Θεού, αλλά δεν το
μπόρεσε. Ολοκληρώνει δηλαδή την εποχή, κατά την οποία ολόκληρη η ανθρωπότητα
υπηρετούσε τον Σατανά και οδηγεί ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μια εντελώς νέα εποχή.
Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, αντί του Πνεύματος του
Θεού. Όταν ο Θεός εργάζεται στη σάρκα Του, αυτοί που Τον ακολουθούν δεν αναζητούν και
δεν ψάχνουν πια στα τυφλά αυτά τα πράγματα που μοιάζουν συνάμα να υπάρχουν και να μην
υπάρχουν, και παύουν να μαντεύουν το θέλημα του ασαφούς Θεού. Όταν ο Θεός επεκτείνει
το έργο Του στη σάρκα, αυτοί που Τον ακολουθούν θα μεταβιβάσουν το έργο που έχει κάνει
στη σάρκα σε όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα και θα μεταδώσουν όλα τα λόγια Του στα
αυτιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όλα όσα ακούγονται από εκείνους που λαμβάνουν το
ευαγγέλιό Του, θα είναι τα γεγονότα του έργου Του, θα είναι πράγματα που προσωπικά θα
έχει δει και ακούσει ο άνθρωπος, και θα είναι γεγονότα κι όχι διαδόσεις. Αυτά τα γεγονότα
είναι τα τεκμήρια με τα οποία διαδίδει το έργο Του και είναι επίσης τα εργαλεία που
χρησιμοποιεί για την εξάπλωση του έργου Του. Χωρίς την ύπαρξη γεγονότων, το ευαγγέλιό
Του δεν θα εξαπλωνόταν σε όλες τις χώρες και σε όλα τα μέρη. Χωρίς γεγονότα, αλλά μόνο με
τις φαντασιώσεις του ανθρώπου, ποτέ δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο της
κατάκτησης όλου του σύμπαντος. Το Πνεύμα είναι αψηλάφητο και αόρατο στον άνθρωπο και
το έργο του Πνεύματος δεν είναι ικανό να αφήσει περαιτέρω τεκμήρια ή γεγονότα του έργου
του Θεού για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν θα δει ποτέ την πραγματική όψη του Θεού και θα
πιστεύει πάντα σε έναν ασαφή Θεό που δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος δεν θα δει ποτέ το
πρόσωπο του Θεού, ούτε θα ακούσει ποτέ λόγια προσωπικά από τον Θεό. Οι φαντασιώσεις
του ανθρώπου, τελικά, είναι κενές και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το αληθινό πρόσωπο
του Θεού. Η έμφυτη διάθεση του Θεού και το έργο του ίδιου του Θεού δεν μπορούν να
αντιγραφούν από τον άνθρωπο. Ο αόρατος Θεός στον ουρανό και το έργο Του μπορούν μόνο
να μεταφερθούν στη γη από τον ενσαρκωμένο Θεό που προσωπικά επιτελεί το έργο Του
ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο πιο ιδανικός τρόπος με τον οποίο ο Θεός
εμφανίζεται στον άνθρωπο, με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό και γνωρίζει το αληθινό
πρόσωπο του Θεού και δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν μη ενσαρκωμένο Θεό. Έχοντας ο
Θεός πραγματοποιήσει το έργο Του σε αυτό το στάδιο, το έργο Του έχει ήδη επιτύχει το
βέλτιστο αποτέλεσμα και έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Το προσωπικό έργο του
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ενσαρκωμένου Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει το ενενήντα τοις εκατό του έργου ολόκληρης της
διαχείρισής Του. Αυτή η ενσάρκωση προσέδωσε μια καλύτερη αρχή σε όλο το έργο Του και
μια σύνοψη για όλο το έργο Του, έχει διακηρύξει όλο το έργο Του και έκανε την τελευταία
διεξοδική ανανέωση σε όλο αυτό το έργο. Από εδώ και πέρα, δεν θα υπάρξει άλλος
ενσαρκωμένος Θεός να ολοκληρώσει το τέταρτο στάδιο του έργου του Θεού και δεν θα
υπάρξει άλλο θαυμαστό έργο της τρίτης ενσάρκωσης του Θεού.
Κάθε στάδιο του έργου του ενσαρκωμένου Θεού αντιπροσωπεύει το έργο Του ολόκληρης
της εποχής και δεν αντιπροσωπεύει μια ορισμένη περίοδο όπως το έργο του ανθρώπου. Κι
έτσι, το τέλος του έργου της τελευταίας ενσάρκωσής Του δεν σημαίνει ότι το έργο Του έχει
φτάσει στο τέλος, γιατί το έργο της ενσάρκωσής Του αντιπροσωπεύει ολόκληρη την εποχή και
δεν αντιπροσωπεύει μόνο την περίοδο κατά την οποία κάνει το έργο Του στη σάρκα. Σημαίνει
ακριβώς ότι τελειώνει το έργο Του για μια ολόκληρη εποχή όσο καιρό είναι ενσαρκωμένος,
και μετά εξαπλώνεται σε όλα τα μέρη. Αφού ο ενσαρκωμένος Θεός εκπληρώσει τη διακονία
Του, θα αναθέσει το μελλοντικό έργο Του σε όσους Τον ακολουθούν. Με αυτόν τον τρόπο, το
έργο Του ολόκληρης της εποχής θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Το έργο ολόκληρης της εποχής
της ενσάρκωσης θα θεωρηθεί πλήρες μόνο όταν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το σύμπαν. Το έργο
του ενσαρκωμένου Θεού ξεκινά μια νέα εποχή κι εκείνοι που συνεχίζουν το έργο Του είναι οι
άνθρωποι που χρησιμοποιούνται απ’ Αυτόν. Το έργο που επιτελείται από τον άνθρωπο είναι
μέσα στη διακονία του ενσαρκωμένου Θεού και δεν είναι σε θέση να υπερβεί αυτό το πεδίο.
Αν ο ενσαρκωμένος Θεός δεν έρθει να κάνει το έργο Του, ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να
φέρει το τέλος της παλιάς εποχής και δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια νέα εποχή. Το
έργο που κάνει ο άνθρωπος είναι απλώς εντός του φάσματος του καθήκοντός του που είναι
ανθρωπίνως εφικτό και δεν αντιπροσωπεύει το έργο του Θεού. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός
μπορεί να έρθει και να ολοκληρώσει το έργο που θα πρέπει να κάνει και, εκτός απ’ Αυτόν,
κανείς δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο για λογαριασμό Του. Φυσικά, αυτό για το οποίο
μιλώ αφορά το έργο της ενσάρκωσης. Αυτός ο ενσαρκωμένος Θεός πραγματοποιεί πρώτα ένα
βήμα του έργου που δεν συμφωνεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, μετά από το οποίο
επιτελεί επιπλέον έργο που δεν συμφωνεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Σκοπός του έργου
είναι η κατάκτηση του ανθρώπου. Από μία άποψη, η ενσάρκωση του Θεού δεν συμφωνεί με
τις αντιλήψεις του ανθρώπου κι επιπλέον, κάνει περισσότερο έργο που δεν συμφωνεί με τις
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αντιλήψεις του ανθρώπου κι έτσι, ο άνθρωπος αναπτύσσει ακόμη πιο επικριτικές απόψεις γι’
Αυτόν. Επιτελεί απλώς το έργο της κατάκτησης μεταξύ ανθρώπων που έχουν μυριάδες
αντιλήψεις απέναντί Του. Ανεξάρτητα από το πώς Τον αντιμετωπίζουν, αφού εκπληρώσει τη
διακονία Του, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν τεθεί υπό το κράτος Του. Το γεγονός αυτού του
έργου δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στον κινεζικό λαό, αλλά αντιπροσωπεύει και το πώς θα
κατακτηθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε αυτούς τους
ανθρώπους αποτελούν τον πρόδρομο των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν σε ολόκληρη
την ανθρωπότητα και τα αποτελέσματα του έργου που θα επιτελεστεί στο μέλλον θα
υπερβούν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα στους ανθρώπους αυτούς. Το έργο του
ενσαρκωμένου Θεού δεν περιλαμβάνει μεγάλες φανφάρες, ούτε είναι τυλιγμένο σε ένα πέπλο
ασάφειας. Είναι αληθινό και πραγματικό και είναι έργο στο οποίο ένα και ένα κάνει δύο. Δεν
είναι κρυμμένο από κανέναν, ούτε εξαπατά κανέναν. Αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι είναι
πραγματικό και γνήσιο και αυτό που κερδίζει ο άνθρωπος είναι η πραγματική αλήθεια και
γνώση. Όταν τελειώσει το έργο, ο άνθρωπος θα έχει αποκτήσει νέα γνώση γι’ Αυτόν κι εκείνοι
που πραγματικά αναζητούν τον Θεό δεν θα έχουν πλέον καμία άλλη αντίληψη γι’ Αυτόν. Αυτό
δεν αποτελεί μόνο το αποτέλεσμα του έργου Του στον κινεζικό λαό, αλλά αντιπροσωπεύει
επίσης το αποτέλεσμα του έργου Του στην κατάκτηση ολόκληρης της ανθρωπότητας, γιατί
τίποτα δεν είναι πιο επωφελές για το έργο της κατάκτησης ολόκληρης της ανθρωπότητας από
αυτή την ενσάρκωση και το έργο της και τα πάντα που αφορούν αυτή την ενσάρκωση. Είναι
ευεργετικά για το έργο Του σήμερα και ευεργετικά για το έργο Του στο μέλλον. Αυτή η
ενσάρκωση θα κατακτήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και θα κερδίσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει καλύτερο έργο μέσω του οποίου ολόκληρη η ανθρωπότητα θα
βλέπει τον Θεό, θα υπακούει στον Θεό και θα γνωρίζει τον Θεό. Το έργο που επιτελεί ο
άνθρωπος αντιπροσωπεύει μόνο ένα περιορισμένο πεδίο κι όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του,
δεν μιλάει σε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά μιλάει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και σε
όλους εκείνους που αποδέχονται τα λόγια Του. Το τέλος που διακηρύσσει είναι το τέλος όλων
των ανθρώπων, όχι μόνο το τέλος ενός ορισμένου προσώπου. Δεν έχει ιδιαίτερη μεταχείριση
για κανέναν, ούτε θυματοποιεί κανέναν και εργάζεται και μιλάει σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Κι έτσι, αυτός ο ενσαρκωμένος Θεός έχει ήδη ταξινομήσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα σύμφωνα με το είδος, έχει ήδη κρίνει το σύνολο της ανθρωπότητας και έχει
κανονίσει έναν κατάλληλο προορισμό για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παρόλο που ο Θεός
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επιτελεί το έργο Του μόνο στην Κίνα, στην πραγματικότητα έχει ήδη αποφασίσει το έργο
ολόκληρου του σύμπαντος. Δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το έργο Του να εξαπλωθεί σε
ολόκληρη την ανθρωπότητα προτού εκφέρει τις ομιλίες Του και ολοκληρώσει τα σχέδιά Του
βήμα προς βήμα. Δεν θα ήταν τότε πολύ αργά; Τώρα είναι σε θέση να ολοκληρώσει το
μελλοντικό Του έργο εκ των προτέρων. Επειδή Αυτός που εργάζεται είναι ο ενσαρκωμένος
Θεός, κάνει απεριόριστο έργο μέσα σε ένα περιορισμένο πεδίο και μετά θα ωθήσει τον
άνθρωπο να εκτελέσει το καθήκον που οφείλει. Αυτή είναι η βασική αρχή του έργου Του.
Μπορεί να ζει μόνο με τον άνθρωπο για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να
συνοδεύσει τον άνθρωπο μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο ολόκληρης αυτής της περιόδου.
Επειδή είναι Θεός, προλέγει το μελλοντικό Του έργο. Στη συνέχεια, θα ταξινομήσει ολόκληρη
την ανθρωπότητα σύμφωνα με το είδος με τον λόγο Του και η ανθρωπότητα θα εισέλθει στο
σταδιακό έργο Του σύμφωνα με τον λόγο Του. Κανείς δεν θα διαφύγει κι όλοι πρέπει να
κάνουν πράξη τον λόγο Του. Έτσι, στο μέλλον, η εποχή θα καθοδηγείται από τα λόγια Του και
δεν θα καθοδηγείται από το Πνεύμα.
Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού πρέπει να ολοκληρωθεί στη σάρκα. Εάν είχε γίνει
απευθείας από το Πνεύμα του Θεού, δεν θα είχε αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν αυτό είχε γίνει από
το Πνεύμα, το έργο δεν θα είχε μεγάλη σημασία και τελικά δεν θα ήταν πειστικό. Όλα τα
πλάσματα επιθυμούν να μάθουν εάν το έργο του Δημιουργού έχει σημασία, τι
αντιπροσωπεύει, για χάρη ποιου γίνεται, αν το έργο του Θεού είναι γεμάτο από εξουσία και
σοφία και αν είναι ύψιστης αξίας και σημασίας. Το έργο που επιτελεί είναι για τη σωτηρία
ολόκληρης της ανθρωπότητας, για να νικήσει τον Σατανά και για να γίνει μάρτυράς για τον
Εαυτό Του μεταξύ όλων των πραγμάτων. Ως εκ τούτου, το έργο που κάνει πρέπει να έχει
μεγάλη σημασία. Η σάρκα του ανθρώπου έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, έχει βαθιά
τυφλωθεί και έχει βαθιά πληγεί. Ο πιο θεμελιώδης λόγος για τον οποίο ο Θεός εργάζεται
προσωπικά κατά την ενσάρκωση είναι επειδή το αντικείμενο της σωτηρίας Του είναι ο
άνθρωπος, ο οποίος είναι από σάρκα κι επειδή ο Σατανάς χρησιμοποιεί επίσης τη σάρκα του
ανθρώπου για να διαταράξει το έργο του Θεού. Η μάχη με τον Σατανά είναι στην
πραγματικότητα το έργο της κατάκτησης του ανθρώπου και, ταυτόχρονα, ο άνθρωπος είναι
επίσης το αντικείμενο της σωτηρίας του Θεού. Έτσι, το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι
απαραίτητο. Ο Σατανάς διέφθειρε τη σάρκα του ανθρώπου, ο άνθρωπος έγινε η ενσάρκωση
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του Σατανά και έγινε το αντικείμενο που θα νικηθεί από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, το
έργο της μάχης με τον Σατανά και της σωτηρίας της ανθρωπότητας λαμβάνει χώρα στη γη και
ο Θεός πρέπει να γίνει άνθρωπος για να πολεμήσει τον Σατανά. Αυτό είναι έργο μέγιστης
πρακτικότητας. Όταν ο Θεός εργάζεται στη σάρκα, δίνει στην πραγματικότητα μάχη με τον
Σατανά στη σάρκα. Όταν εργάζεται στη σάρκα, επιτελεί το έργο Του στο πνευματικό βασίλειο
και το σύνολο του έργου Του στο πνευματικό βασίλειο υλοποιείται στη γη. Αυτός που
κατακτάται είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανυπάκουος σε Αυτόν, αυτός που νικήθηκε είναι
η ενσάρκωση του Σατανά (φυσικά, αυτός είναι και πάλι ο άνθρωπος), ο οποίος είναι εχθρικός
σ’ Αυτόν, και αυτός που τελικά σώζεται είναι επίσης ο άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, είναι
ακόμα πιο αναγκαίο να γίνει ο Θεός άνθρωπος που έχει το εξωτερικό κέλυφος ενός
πλάσματος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει πραγματική μάχη με τον Σατανά,
κατακτώντας τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ανυπάκουος σε Αυτόν και κατέχει το ίδιο
εξωτερικό κέλυφος με Εκείνον, και να σώσει τον άνθρωπο, που επίσης έχει το ίδιο εξωτερικό
κέλυφος και ο οποίος έχει υποστεί βλάβη από τον Σατανά. Ο εχθρός Του είναι ο άνθρωπος, το
αντικείμενο της κατάκτησής Του είναι ο άνθρωπος και το αντικείμενο της σωτηρίας Του είναι
ο άνθρωπος, ο οποίος δημιουργήθηκε από Αυτόν. Οπότε πρέπει να γίνει άνθρωπος και, με
αυτόν τον τρόπο, το έργο Του γίνεται πολύ πιο εύκολο. Είναι σε θέση να νικήσει τον Σατανά
και να κατακτήσει την ανθρωπότητα και, επιπλέον, είναι σε θέση να σώσει την ανθρωπότητα.
Αν και αυτή η σάρκα μοιάζει κανονική και αληθινή, δεν είναι κοινή σάρκα: Δεν είναι μόνο
ανθρώπινη σάρκα, αλλά ανθρώπινη και θεϊκή σάρκα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά Του σε
σχέση με τον άνθρωπο και είναι το σημάδι της ταυτότητας του Θεού. Μόνο σάρκα όπως αυτή
μπορεί να εκτελέσει το έργο που Εκείνος προτίθεται να κάνει, να εκπληρώσει τη διακονία του
ενσαρκωμένου Θεού και να ολοκληρώσει πλήρως το έργο Του στον άνθρωπο. Αν δεν
συνέβαινε με αυτό τον τρόπο, το έργο Του στον άνθρωπο θα ήταν πάντοτε κενό και με
ατέλειες. Παρόλο που ο Θεός μπορεί να αγωνιστεί με το πνεύμα του Σατανά και να βγει
νικηφόρος, η παλιά φύση του διεφθαρμένου ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί
και όσοι είναι ανυπάκουοι σ’ Αυτόν και αντιτίθενται σ’ Αυτόν, δεν μπορούν ποτέ να τεθούν
υπό το κράτος Του. Έτσι, δεν μπορεί ποτέ να κατακτήσει την ανθρωπότητα και δεν μπορεί
ποτέ να κερδίσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εάν το έργο Του στη γη δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί, τότε η διαχείρισή Του δεν θα τερματιστεί ποτέ και ολόκληρη η ανθρωπότητα
δεν θα μπορέσει να εισέλθει σε ανάπαυση. Εάν ο Θεός δεν μπορεί να εισέλθει σε ανάπαυση
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με όλα τα πλάσματά Του, τότε δεν θα υπάρξει ποτέ αποτέλεσμα ενός τέτοιου έργου
διαχείρισης και η δόξα του Θεού συνεπώς θα εξαφανιστεί. Αν και η σάρκα Του δεν έχει καμία
εξουσία, το έργο που κάνει θα έχει επιτύχει το αποτέλεσμά του. Αυτή είναι η αναπόφευκτη
κατεύθυνση του έργου Του. Ανεξάρτητα από το αν η σάρκα Του έχει ή όχι εξουσία, εφόσον
είναι ικανός να επιτελεί το έργο του ίδιου του Θεού, τότε είναι ο ίδιος ο Θεός. Ανεξάρτητα από
το πόσο κανονική και συνηθισμένη είναι αυτή η σάρκα, μπορεί να επιτελεί το έργο που θα
πρέπει να κάνει, γιατί αυτή η σάρκα είναι Θεός κι όχι απλά άνθρωπος. Ο λόγος για τον οποίο
αυτή η σάρκα μπορεί να κάνει το έργο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει, είναι επειδή η
εσωτερική Του ουσία είναι ανόμοια με εκείνη που υπάρχει σε οποιονδήποτε άνθρωπο και ο
λόγος για τον οποίο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο είναι επειδή η ταυτότητά Του είναι
διαφορετική από αυτή του κάθε ανθρώπου. Αυτή η σάρκα είναι τόσο σημαντική για την
ανθρωπότητα, επειδή είναι άνθρωπος και ακόμη περισσότερο Θεός, γιατί μπορεί να κάνει το
έργο που κανένας συνηθισμένος άνθρωπος με σάρκα δεν μπορεί να κάνει, κι επειδή μπορεί
να σώσει τον διεφθαρμένο άνθρωπο, ο οποίος ζει μαζί μ’ Αυτόν στη γη. Αν και είναι
πανομοιότυπος με τον άνθρωπο, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι πιο σημαντικός για την
ανθρωπότητα από κάθε άνθρωπο με αξία, διότι μπορεί να κάνει το έργο που δεν μπορεί να
γίνει από το Πνεύμα του Θεού, είναι πιο ικανός από το Πνεύμα του Θεού να γίνει μάρτυρας
του ίδιου του Θεού και είναι πιο ικανός από το Πνεύμα του Θεού να αποκτήσει πλήρως την
ανθρωπότητα. Ως αποτέλεσμα, παρόλο που αυτή η σάρκα είναι κανονική και συνηθισμένη, η
συμβολή Του στην ανθρωπότητα και η σημασία Του για την ύπαρξη της ανθρωπότητας Τον
καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμο και η πραγματική αξία και σημασία αυτής της ενσάρκωσης
είναι ανυπολόγιστη για κάθε άνθρωπο. Αν η σάρκα τούτη δεν μπορεί να καταστρέψει άμεσα
τον Σατανά, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο Του για να κατακτήσει την ανθρωπότητα,
να νικήσει τον Σατανά και να κάνει τον Σατανά να τεθεί υπό το κράτος Του πλήρως. Επειδή ο
Θεός είναι ενσαρκωμένος, μπορεί να νικήσει τον Σατανά και είναι σε θέση να σώσει την
ανθρωπότητα. Δεν καταστρέφει άμεσα τον Σατανά, αλλά ενσαρκώνεται για να επιτελέσει το
έργο Του και να κατακτήσει την ανθρωπότητα που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Με αυτόν
τον τρόπο, μπορεί καλύτερα να γίνει μάρτυρας του εαυτού Του ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα
και μπορεί καλύτερα να σώσει τον διεφθαρμένο άνθρωπο. Η ήττα του Σατανά από τον
ενσαρκωμένο Θεό αποτελεί την πιο σημαντική μαρτυρία και είναι πιο πειστική από την άμεση
καταστροφή του Σατανά από το Πνεύμα του Θεού. Ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί καλύτερα
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να βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Δημιουργό και μπορεί καλύτερα να γίνει μάρτυρας
του εαυτού Του μεταξύ των πλασμάτων.

Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό
Κατά την πρώτη ενσάρκωσή Του, ο Θεός έζησε στη γη για τριάντα τριάμισι χρόνια, και
εκτέλεσε τη διακονία Του μόνο για τριάμισι από τα χρόνια αυτά. Τόσο κατά τον χρόνο που
εργάστηκε, όσο και πριν ξεκινήσει το έργο Του, κατείχε κανονική ανθρώπινη φύση.
Κατοίκησε στην κανονική ανθρώπινη φύση Του για τριάντα τρία και μισό χρόνια. Καθ’ όλα τα
τελευταία τριάμισι χρόνια, αποκάλυψε τον εαυτό Του ως ενσαρκωμένο Θεό. Πριν ξεκινήσει
να εκτελεί τη διακονία Του, εμφανίστηκε με συνηθισμένη, κανονική ανθρώπινη φύση, μη
δείχνοντας κανένα σημάδι της θεϊκής φύσης Του, και μόνο αφού ξεκίνησε επίσημα να εκτελεί
τη διακονία Του, εκδήλωσε τη θεϊκή φύση Του. Η ζωή και το έργο Του κατά τη διάρκεια
αυτών των πρώτων είκοσι εννέα χρόνων απέδειξαν πως ήταν ένα γνήσιο ανθρώπινο όν, ένας
υιός του ανθρώπου, μια σάρκα, διότι η διακονία Του άρχισε ουσιαστικά μονάχα μετά την
ηλικία των είκοσι εννέα. Η έννοια της ενσάρκωσης είναι πως ο Θεός εμφανίζεται με σάρκα
και έρχεται να εργαστεί με μορφή σάρκας μεταξύ των ανθρώπων που δημιούργησε. Έτσι, για
να ενσαρκωθεί ο Θεός, πρέπει πρώτα να αποκτήσει σάρκα, σάρκα με κανονική ανθρώπινη
φύση· αυτή είναι η πιο βασική προϋπόθεση. Στην πραγματικότητα, η σημασία της
ενσάρκωσης του Θεού είναι πως ο Θεός ζει και εργάζεται στη σάρκα, στην ουσία Του
ενσαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος. Η ενσαρκωμένη ζωή και το έργο Του μπορούν να
διαιρεθούν σε δύο στάδια. Πρώτη είναι η ζωή που ζει πριν από την εκτέλεση της διακονίας
Του. Ζει σε μία συνηθισμένη ανθρώπινη οικογένεια, με μια εντελώς κανονική ανθρώπινη
φύση, υπακούοντας στα συνήθη ήθη και τους νόμους της ανθρώπινης ζωής, με φυσιολογικές
ανθρώπινες ανάγκες (τροφή, ένδυση, στέγη, ύπνο), με κανονικές ανθρώπινες αδυναμίες και
κανονικά ανθρώπινα συναισθήματα. Με άλλα λόγια, κατά το πρώτο στάδιο, ζει σε μια μη
θεϊκή, απολύτως κανονική ανθρώπινη φύση, συμμετέχοντας σε όλες τις συνηθισμένες
ανθρώπινες δραστηριότητες. Το δεύτερο στάδιο είναι η ζωή που ζει αφού ξεκινά να εκτελεί τη
διακονία Του. Εξακολουθεί να ζει στην κανονική ανθρώπινη φύση με ένα κανονικό
ανθρώπινο κέλυφος, μη δείχνοντας κάποιο εξωτερικό σημάδι του υπερφυσικού. Ωστόσο,
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Εκείνος ζει αποκλειστικά για χάρη της διακονίας Του και στη διάρκεια αυτής της εποχής, η
κανονική ανθρώπινη φύση Του βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία του κανονικού έργου
της θεϊκής φύσης Του· διότι μέχρι τότε, η κανονική ανθρώπινη φύση Του έχει ωριμάσει σε
σημείο που να είναι σε θέση να εκτελέσει τη διακονία Του. Έτσι, το δεύτερο στάδιο της ζωής
Του είναι η εκτέλεση της διακονίας Του με την κανονική ανθρώπινη φύση Του, είναι μια ζωή
τόσο μιας κανονικής ανθρώπινης φύσης, όσο και μιας ολοκληρωμένης θεϊκής φύσης. Ο λόγος
που, κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της ζωής Του ζει σε μια απολύτως κανονική
ανθρώπινη φύση, είναι πως η ανθρώπινη φύση Του δεν είναι ακόμα ίση με το σύνολο του
θεϊκού Του έργου, δεν έχει ωριμάσει ακόμη· μόνο μετά την ωρίμανσή της γίνεται ικανός να
επωμιστεί τη διακονία Του και μπορεί να ξεκινήσει να την εκτελεί. Από τη στιγμή που
Εκείνος, ως σάρκα, πρέπει να μεγαλώσει και να ωριμάσει, το πρώτο στάδιο της ζωής Του
είναι αυτό της κανονικής ανθρώπινης φύσης, ενώ στο δεύτερο στάδιο, επειδή η ανθρώπινη
φύση Του είναι σε θέση να αναλάβει το έργο Του και να εκτελέσει τη διακονία Του, η ζωή που
ο ενσαρκωμένος Θεός διάγει κατά τη διακονία Του είναι μια ζωή τόσο της ανθρώπινης όσο
και της ολοκληρωμένης θεϊκής φύσης. Αν ο ενσαρκωμένος Θεός είχε ουσιαστικά ξεκινήσει τη
διακονία Του από τη στιγμή της γέννησης Του, εκτελώντας υπερφυσικά σημεία και τέρατα,
τότε δεν θα είχε κάποια ενσώματη ουσία. Επομένως, η ανθρώπινη φύση Του υπάρχει χάρη
στην ενσώματη ουσία Του· δεν μπορεί να υπάρξει σάρκα χωρίς ανθρώπινη φύση, και ένα
άτομο χωρίς ανθρώπινη φύση δεν είναι ανθρώπινο ον. Με τον τρόπο αυτόν, η ανθρώπινη
φύση της σάρκας του Θεού είναι μια εγγενής ιδιότητα της σάρκας του ενσαρκωμένου Θεού.
Αν ειπωθεί ότι «όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, είναι εξ ολοκλήρου θεϊκός και καθόλου
ανθρώπινος», είναι βλασφημία, διότι αυτή η δήλωση πολύ απλά δεν υφίσταται και
παραβιάζει την αρχή της ενσάρκωσης. Ακόμη κι αφού ξεκινά να εκτελεί τη διακονία Του,
ενόσω επιτελεί το έργο Του, εξακολουθεί να ζει μέσα στη θεϊκή φύση Του με ένα ανθρώπινο
εξωτερικό κέλυφος. Απλώς, κατά τη στιγμή εκείνη, η ανθρώπινη φύση Του εξυπηρετεί τον
μοναδικό σκοπό του να επιτρέπει στη θεϊκή φύση Του να εκτελεί το έργο μέσα στην κανονική
σάρκα. Έτσι, αυτή που επιτελεί το έργο είναι η θεϊκή φύση που κατοικεί στην ανθρώπινη
φύση Του. Η θεϊκή φύση Του είναι αυτή που ενεργεί, και όχι η ανθρώπινη φύση Του, ωστόσο
είναι μια θεϊκή φύση κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση Του. Το έργο Του στην ουσία
επιτελείται από την ολοκληρωμένη θεϊκή φύση Του, όχι από την ανθρώπινη φύση Του. Αλλά ο
εκτελεστής του έργου είναι η σάρκα Του. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως Εκείνος είναι και
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άνθρωπος και Θεός, διότι ο Θεός γίνεται ένας Θεός που ζει στη σάρκα, με ανθρώπινο κέλυφος
και με ανθρώπινη, αλλά και θεϊκή ουσία. Επειδή Εκείνος είναι ένας άνθρωπος με την ουσία
του Θεού, είναι πάνω από οποιονδήποτε δημιουργημένο άνθρωπο, πάνω από οποιονδήποτε
άνθρωπο που μπορεί να εκτελέσει το έργο Του. Κι έτσι, μεταξύ όλων εκείνων που διαθέτουν
ανθρώπινο κέλυφος σαν το δικό Του, μεταξύ όλων όσοι κατέχουν ανθρώπινη φύση, μόνο
Εκείνος είναι ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός —όλοι οι υπόλοιποι είναι δημιουργημένοι
άνθρωποι. Παρόλο που όλοι έχουν ανθρώπινη φύση, οι δημιουργημένοι άνθρωποι δεν έχουν
τίποτε άλλο παρά ανθρώπινη φύση, ενώ ο ενσαρκωμένος Θεός είναι διαφορετικός: Μέσα στη
σάρκα Του δεν περικλείει μόνο την ανθρώπινη, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, τη θεϊκή φύση.
Την ανθρώπινη φύση Του μπορεί να τη δει κανείς στην εξωτερική ανθρώπινη εμφάνιση της
σάρκας Του και στην καθημερινή Του ζωή, αλλά είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η θεϊκή
φύση Του. Επειδή η θεϊκή φύση Του εκφράζεται μόνο όταν έχει ανθρώπινη φύση και δεν
είναι τόσο υπερφυσική όσο τη φαντάζονται οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους
ανθρώπους να τη δουν. Ακόμη και σήμερα, οι άνθρωποι δυσκολεύονται εξαιρετικά να
συλλάβουν την πραγματική ουσία του ενσαρκωμένου Θεού. Ακόμα και αφού έχω μιλήσει για
αυτήν τόσο πολύ, υποθέτω ότι παραμένει ένα μυστήριο για τους περισσότερους από εσάς.
Στην πραγματικότητα, το ζήτημα είναι πολύ απλό: Από τη στιγμή που ο Θεός ενσαρκώνεται, η
ουσία Του είναι ένας συνδυασμός ανθρώπινης και θεϊκής φύσης. Αυτός ο συνδυασμός λέγεται
ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός στη γη.
Η ζωή που έζησε ο Ιησούς στη γη ήταν μια κανονική ζωή της σάρκας. Έζησε στην
κανονική ανθρώπινη φύση της σάρκας Του. Η εξουσία Του —να εκτελεί το έργο Του και να
προφέρει τον λόγο Του, ή να θεραπεύει τους ασθενείς και να εκβάλει τους δαίμονες, να κάνει
τέτοια εξαιρετικά πράγματα— δεν εκδηλώθηκε μόνη της, ως επί το πλείστον, έως ότου
ξεκίνησε η διακονία Του. Η ζωή Του πριν από την ηλικία των είκοσι εννέα, προτού
πραγματοποιήσει τη διακονία Του, ήταν επαρκής απόδειξη ότι Εκείνος ήταν απλώς μια
κανονική σάρκα. Για τον λόγο αυτόν, κι επειδή δεν είχε ξεκινήσει ακόμη να εκτελεί τη
διακονία Του, οι άνθρωποι δεν είδαν τίποτα το θεϊκό σ’ Εκείνον, δεν είδαν τίποτα
περισσότερο από ένα κανονικό ανθρώπινο ον, έναν συνηθισμένο άνθρωπο —όπως όταν
εκείνο τον καιρό κάποιοι πίστευαν πως ήταν γιος του Ιωσήφ. Οι άνθρωποι πίστευαν πως ήταν
ο γιος ενός συνηθισμένου ανθρώπου, δεν είχαν τρόπο να καταλάβουν πως ήταν ο
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ενσαρκωμένος Θεός. Ακόμα κι όταν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διακονίας Του,
πραγματοποίησε πολλά θαύματα, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολούθησαν να λένε πως
ήταν γιος του Ιωσήφ, διότι ήταν ο Χριστός με το εξωτερικό κέλυφος της κανονικής
ανθρώπινης φύσης. Τόσο η κανονική ανθρώπινη φύση όσο και το έργο Του υπήρξαν
προκειμένου να εκπληρώσουν τη σημασία της πρώτης ενσάρκωσης, αποδεικνύοντας πως ο
Θεός είχε εισέλθει πλήρως στη σάρκα, έχοντας γίνει ένας εντελώς συνηθισμένος άνθρωπος.
Το ότι Εκείνος είχε κανονική ανθρώπινη φύση προτού ξεκινήσει το έργο Του ήταν απόδειξη
πως ήταν μια συνηθισμένη σάρκα· και το ότι εργάστηκε αργότερα, επίσης αποδείκνυε πως
ήταν συνηθισμένη σάρκα, διότι πραγματοποίησε σημεία και τέρατα, θεράπευσε αρρώστους
και εξέβαλε δαίμονες όντας στη σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση. Ο λόγος που μπορούσε
να πραγματοποιεί θαύματα ήταν ότι η σάρκα Του έφερε την εξουσία του Θεού, ήταν η σάρκα
την οποία ενδύθηκε το Πνεύμα του Θεού. Κατείχε αυτήν την εξουσία λόγω του Πνεύματος
του Θεού, και αυτό δεν σήμαινε πως Εκείνος δεν ήταν μια σάρκα. Η θεραπεία των αρρώστων
και η εκβολή των δαιμόνων ήταν το έργο που χρειαζόταν να επιτελέσει κατά την εκτέλεση της
διακονίας Του, μία έκφραση της θείας φύσης Του κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση Του
και, παρά τα σημεία που έδειξε ή τον τρόπο που επέδειξε την εξουσία Του, εξακολούθησε να
ζει διαθέτοντας κανονική ανθρώπινη φύση και παραμένοντας κανονική σάρκα. Μέχρι τη
στιγμή που αναστήθηκε αφού πέθανε επάνω στον σταυρό, Εκείνος κατοικούσε μέσα σε μια
κανονική σάρκα. Η απονομή χάριτος, η θεραπεία των αρρώστων και η εκβολή των δαιμόνων
ήταν όλα μέρος της διακονίας Του, ήταν όλα έργο που επιτέλεσε στην κανονική σάρκα Του.
Πριν από τη σταύρωσή Του, Εκείνος ποτέ δεν άφησε την κανονική ανθρώπινη σάρκα Του,
ανεξάρτητα από το τι έκανε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός που πραγματοποιούσε το ίδιο το έργο του
Θεού, ωστόσο, επειδή ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, έτρωγε τροφή και φορούσε ρούχα, είχε
κανονικές ανθρώπινες ανάγκες, κανονική ανθρώπινη λογική και κανονικό ανθρώπινο νου.
Όλα αυτά ήταν απόδειξη πως Εκείνος ήταν ένας κανονικός άνθρωπος, πως η σάρκα του
ενσαρκωμένου Θεού ήταν μια σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση, κι όχι υπερφυσική. Η
δουλειά Του ήταν να ολοκληρώσει το έργο της πρώτης ενσάρκωσης του Θεού, να εκπληρώσει
τη διακονία της πρώτης ενσάρκωσης. Η σημασία της ενσάρκωσης είναι ότι ένας
συνηθισμένος, κανονικός άνθρωπος εκτελεί το έργο του ίδιου του Θεού· ότι δηλαδή ο Θεός
εκτελεί το θεϊκό Του έργο στην ανθρώπινη φύση και, συνεπώς, συντρίβει τον Σατανά.
Ενσάρκωση σημαίνει πως το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώνεται, δηλαδή ο Θεός ενσαρκώνεται.
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Το έργο που επιτελεί στη σάρκα είναι το έργο του Πνεύματος, το οποίο υλοποιείται στη
σάρκα και εκφράζεται μέσα από τη σάρκα. Κανείς εκτός από τη σάρκα του Θεού δεν μπορεί
να εκπληρώσει τη διακονία του ενσαρκωμένου Θεού· δηλαδή, μόνο η σάρκα του
ενσαρκωμένου Θεού, αυτή η κανονική ανθρώπινη φύση —και κανένας άλλος— δεν μπορεί να
εκφράσει το θείο έργο. Εάν, κατά την πρώτη Του έλευση, ο Θεός δεν είχε την κανονική
ανθρώπινη φύση πριν από την ηλικία των είκοσι εννέα —εάν αμέσως αφού γεννήθηκε
μπορούσε να πραγματοποιεί θαύματα, εάν αμέσως αφού μίλησε μπορούσε να μιλήσει την
ουράνια γλώσσα, εάν τη στιγμή που πρωτοπερπάτησε στη γη μπορούσε να αντιληφθεί όλα τα
εγκόσμια ζητήματα, να ξεχωρίζει τις σκέψεις και τις προθέσεις κάθε ανθρώπου— ένα τέτοιο
άτομο δεν θα μπορούσε να λέγεται κανονικός άνθρωπος, ούτε θα μπορούσε μια τέτοια σάρκα
να λέγεται ανθρώπινη. Εάν συνέβαινε αυτό με τον Χριστό, τότε η έννοια και η ουσία της
ενσάρκωσης του Θεού θα χανόταν. Το ότι Εκείνος κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση
αποδεικνύει πως είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Το γεγονός ότι υποβάλλεται σε μια κανονική
διαδικασία ανθρώπινης ανάπτυξης δείχνει περαιτέρω πως Εκείνος είναι μια κανονική σάρκα.
Επιπλέον, το έργο Του είναι επαρκής απόδειξη πως Εκείνος είναι ο Λόγος του Θεού, το
Πνεύμα Του Θεού που ενσαρκώθηκε. Ο Θεός ενσαρκώνεται εξαιτίας των αναγκών του έργου.
Με άλλα λόγια, αυτό το στάδιο του έργου πρέπει να γίνει στη σάρκα, να γίνει με κανονική
ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η προϋπόθεση προκειμένου «ο Λόγος να ενσαρκωθεί»,
προκειμένου «ο Λόγος να εμφανιστεί στη σάρκα», και είναι η αληθινή ιστορία πίσω από τις
δύο ενσαρκώσεις του Θεού. Οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν πως ολόκληρη η ζωή του Ιησού
είναι συνυφασμένη με θαύματα, πως μέχρι το τέλος του έργου Του στη γη δεν εκδήλωσε μια
κανονική ανθρώπινη φύση, πως δεν είχε κανονικές ανθρώπινες ανάγκες ή αδυναμίες, ή
ανθρώπινα συναισθήματα, πως δεν χρειαζόταν τα βασικά προς το ζην ή πως δεν τον
απασχολούσαν κανονικές ανθρώπινες σκέψεις. Αυτοί Τον φαντάζονται να έχει μόνο έναν
υπεράνθρωπο νου, μια υπερβατική ανθρώπινη φύση. Πιστεύουν πως από τη στιγμή που είναι
Θεός, δεν θα έπρεπε να σκέφτεται και να ζει όπως κάνουν οι κανονικοί άνθρωποι, πως μόνο
ένα κανονικό άτομο, ένα πραγματικό ανθρώπινο ον, μπορεί να έχει κανονικές ανθρώπινες
σκέψεις και να ζει μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά είναι όλα ανθρώπινες ιδέες και ανθρώπινες
αντιλήψεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές προθέσεις του έργου του Θεού. Η
κανονική ανθρώπινη σκέψη συντηρεί την κανονική ανθρώπινη λογική και την κανονική
ανθρώπινη φύση· η κανονική ανθρώπινη φύση συντηρεί τις κανονικές λειτουργίες της
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σάρκας· και οι κανονικές λειτουργίες της σάρκας επιτρέπουν την κανονική ζωή της σάρκας
στο σύνολο της. Μονάχα εργαζόμενος σε τέτοια σάρκα μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει τον
σκοπό της ενσάρκωσης Του. Εάν ο ενσαρκωμένος Θεός διέθετε μόνο το εξωτερικό κέλυφος
της σάρκας, αλλά δεν είχε κανονικές ανθρώπινες σκέψεις, τότε αυτή η σάρκα δεν θα κατείχε
ανθρώπινη λογική, πολύ λιγότερο δε, πραγματική ανθρώπινη φύση. Πώς θα μπορούσε μία
τέτοια σάρκα, χωρίς ανθρώπινη φύση, να εκπληρώσει τη διακονία που ο ενσαρκωμένος Θεός
έπρεπε να εκτελέσει; Ο κανονικός νους συντηρεί όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής· χωρίς
αυτόν, κανείς δεν θα ήταν άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ένα άτομο που δεν κάνει κανονικές
σκέψεις είναι ψυχικά ασθενές. Και ένας Χριστός που δεν έχει ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο
θεϊκή, δεν μπορεί να λέγεται ενσαρκωμένος Θεός. Άρα, πώς θα μπορούσε η σάρκα του
ενσαρκωμένου Θεού να μην έχει κανονική ανθρώπινη φύση; Δεν είναι βλασφημία να λέει
κανείς ότι ο Χριστός δεν έχει ανθρώπινη φύση; Όλες οι δραστηριότητες που ασκούν οι
κανονικοί άνθρωποι βασίζονται στη λειτουργία ενός κανονικού ανθρώπινου νου. Χωρίς
αυτόν, οι άνθρωποι θα είχαν παρεκκλίνουσα συμπεριφορά· θα ήταν ανίκανοι ακόμα και να
ξεχωρίσουν το μαύρο από το άσπρο, το καλό από το κακό και δεν θα είχαν καμία ανθρώπινη
ηθική ούτε ηθικές αρχές. Ομοίως, αν ο ενσαρκωμένος Θεός δεν σκεφτόταν σαν ένας
κανονικός άνθρωπος, τότε δεν θα ήταν μια πραγματική σάρκα, μια κανονική σάρκα. Μια
τέτοια μη σκεπτόμενη σάρκα δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει το θείο έργο. Εκείνος δεν θα
ήταν σε θέση να συμμετέχει κανονικά στις δραστηριότητες της κανονικής σάρκας, πόσο
μάλλον να ζει με τους ανθρώπους στη γη. Κι έτσι, η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού, η ίδια
η ουσία του Θεού που εισέρχεται στη σάρκα, θα είχε χαθεί. Η ανθρώπινη φύση του
ενσαρκωμένου Θεού υπάρχει για να διατηρεί το κανονικό θείο έργο στη σάρκα· η κανονική
ανθρώπινη σκέψη Του συντηρεί την κανονική ανθρώπινη φύση Του και όλες τις κανονικές
ενσώματες δραστηριότητες Του. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως η κανονική ανθρώπινη
σκέψη Του υπάρχει, προκειμένου να συντηρεί όλο το έργο του Θεού στη σάρκα. Εάν αυτή η
σάρκα δεν κατείχε έναν κανονικό ανθρώπινο νου, τότε ο Θεός δεν θα μπορούσε να εργαστεί
στη σάρκα, και ό,τι χρειάζεται να κάνει στη σάρκα, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτευχθεί.
Παρόλο που ο ενσαρκωμένος Θεός διαθέτει έναν κανονικό ανθρώπινο νου, το έργο Του δεν
έχει νοθευτεί από την ανθρώπινη σκέψη. Εκείνος αναλαμβάνει το έργο στην ανθρώπινη φύση
με κανονικό νου, με την προϋπόθεση πως κατέχει μια νοήμονα ανθρώπινη φύση, όχι με την
άσκηση μιας κανονικής ανθρώπινης σκέψης. Ανεξάρτητα απ’ το πόσο μεγαλόπνοες είναι οι
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σκέψεις της σάρκας Του, το έργο Του δεν φέρει τη σφραγίδα της λογικής ή της σκέψης. Με
άλλα λόγια, το έργο Του δεν έχει συλληφθεί από τον νου της σάρκας Του, αλλά είναι μια
άμεση έκφραση του θείου έργου στην ανθρώπινη φύση Του. Όλο Του το έργο είναι η
διακονία που πρέπει να εκπληρώσει, και τίποτα από αυτό δεν έχει σχεδιαστεί από τον
εγκέφαλο Του. Για παράδειγμα, η θεραπεία των αρρώστων, η εκβολή των δαιμόνων και η
σταύρωση δεν ήταν προϊόντα του ανθρώπινου νου Του, δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν
από οποιονδήποτε άνθρωπο με ανθρώπινο νου. Ομοίως, το σημερινό έργο της κατάκτησης
είναι μια διακονία που πρέπει να εκτελεστεί από τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά δεν είναι έργο
ανθρώπινης θέλησης, είναι έργο που θα πρέπει να επιτελέσει η θεϊκή φύση Του, έργο για το
οποίο κανένας σαρκικός άνθρωπος δεν είναι ικανός. Έτσι, ο ενσαρκωμένος Θεός πρέπει να
διαθέτει έναν κανονικό ανθρώπινο νου, πρέπει να διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση, διότι
πρέπει να εκτελέσει το έργο Του στην ανθρώπινη φύση με κανονικό νου. Αυτή είναι η ουσία
του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, η ίδια η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού.
Πριν ο Ιησούς εκτελέσει το έργο, ζούσε απλώς στην κανονική ανθρώπινη φύση Του.
Κανείς δεν μπορούσε να πει πως ήταν Θεός, κανείς δεν έμαθε πως ήταν ο ενσαρκωμένος
Θεός. Οι άνθρωποι απλώς Tον γνώριζαν ως έναν εντελώς συνηθισμένο άνθρωπο. Η απολύτως
συνηθισμένη, κανονική ανθρώπινη φύση Του ήταν η απόδειξη πως ο Θεός είχε ενσαρκωθεί
και πως η Εποχή της Χάριτος ήταν η εποχή του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, όχι η εποχή
του έργου του Πνεύματος. Ήταν η απόδειξη πως το Πνεύμα του Θεού είχε υλοποιηθεί πλήρως
στη σάρκα, πως στην εποχή της ενσάρκωσης του Θεού, η σάρκα Του θα εκτελούσε όλο το
έργο του Πνεύματος. Ο Χριστός, με κανονική ανθρώπινη φύση, είναι μια σάρκα στην οποία
υλοποιείται το Πνεύμα, κατέχοντας κανονική ανθρώπινη φύση, κανονική λογική και
ανθρώπινη σκέψη. «Υλοποιείται» σημαίνει πως ο Θεός γίνεται άνθρωπος, πως το Πνεύμα
ενσαρκώνεται. Για να το θέσω απλά, είναι όταν ο ίδιος ο Θεός κατοικεί σε σάρκα με κανονική
ανθρώπινη φύση και μέσω αυτής εκφράζει το θείο έργο Του —αυτό σημαίνει το να
υλοποιείται ή να ενσαρκώνεται. Κατά την πρώτη ενσάρκωσή Tου, ήταν απαραίτητο για τον
Θεό να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλει τους δαίμονες, επειδή το έργο Του ήταν να
λυτρώσει. Προκειμένου να λυτρώσει το σύνολο της ανθρώπινης φυλής, έπρεπε να είναι
φιλεύσπλαχνος και ελεήμων. Το έργο που Εκείνος έκανε πριν σταυρωθεί ήταν να θεραπεύει
τους αρρώστους και να εκβάλει τους δαίμονες, πράγμα που προμήνυε τη σωτηρία Του για τον
1906

άνθρωπο από την αμαρτία και την ακαθαρσία. Επειδή ήταν η Εποχή της Χάριτος, ήταν
απαραίτητο για Αυτόν να θεραπεύει τους αρρώστους, επιδεικνύοντας έτσι σημεία και τέρατα,
τα οποία αντιπροσώπευαν τη χάρη σε εκείνη την εποχή. Διότι η Εποχή της Χάριτος
επικεντρώνεται γύρω από την απονομή χάριτος, η οποία συμβολίζεται από την ειρήνη, τη
χαρά και τις υλικές ευλογίες, όλα σύμβολα της πίστης των ανθρώπων στον Ιησού. Δηλαδή, η
θεραπεία των αρρώστων, η εκβολή των δαιμόνων και η απονομή χάριτος ήταν ενστικτώδεις
ικανότητες της σάρκας του Ιησού κατά την Εποχή της Χάριτος, ήταν το έργο που το Πνεύμα
υλοποιήθηκε στη σάρκα. Αλλά καθώς εκτελούσε τέτοιο έργο, Εκείνος ζούσε στη σάρκα, δεν
υπερέβη τη σάρκα. Ανεξάρτητα από τη θεραπευτική του δράση, εξακολουθούσε να κατέχει
κανονική ανθρώπινη φύση, εξακολουθούσε να διάγει έναν φυσιολογικό ανθρώπινο βίο. Ο
λόγος για τον οποίο λέω πως κατά τη διάρκεια της εποχής της ενσάρκωσης του Θεού η σάρκα
πραγματοποίησε όλο το έργο του Πνεύματος, είναι διότι, ανεξάρτητα από το έργο που
Εκείνος έκανε, το έκανε με τη σάρκα. Αλλά, λόγω του έργου Του, οι άνθρωποι δεν θεωρούν
ότι η σάρκα Του έχει μια εντελώς ενσώματη ουσία, διότι η σάρκα αυτή μπορούσε να
πραγματοποιεί θαύματα και, σε ορισμένες ειδικές στιγμές, μπορούσε να κάνει πράγματα τα
οποία ήταν υπερβατικά της σάρκας. Φυσικά, όλα αυτά τα γεγονότα προέκυψαν αφού
ξεκίνησε η διακονία Του, όπως όταν Εκείνος δοκιμάστηκε για σαράντα ημέρες ή όταν
μεταμορφώθηκε στο όρος. Έτσι λοιπόν, με τον Ιησού, η έννοια της ενσάρκωσης του Θεού δεν
ολοκληρώθηκε, αλλά εκπληρώθηκε μόνο εν μέρει. Ο βίος που έζησε ο Θεός στη σάρκα πριν
ξεκινήσει το έργο Του ήταν απολύτως φυσιολογικός από όλες τις απόψεις. Αφού ξεκίνησε το
έργο, Εκείνος διατήρησε μόνο το εξωτερικό ανθρώπινο κέλυφός Του. Επειδή το έργο Του
ήταν μια έκφραση της θεϊκής φύσης, υπερέβη τις κανονικές λειτουργίες της σάρκας. Εν τέλει,
η προσληφθείσα σάρκα του Θεού διέφερε από τους ανθρώπους με σάρκα και οστά. Βέβαια,
στην καθημερινή ζωή Του, χρειαζόταν τροφή, ένδυση, ύπνο και στέγη, όπως όλοι οι
άνθρωποι, χρειαζόταν όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, συλλογιζόταν και σκεπτόταν σαν
κανονικός άνθρωπος. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να Τον θεωρούν κανονικό άνθρωπο,
ασχέτως αν το έργο που έκανε ήταν υπερφυσικό. Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το τι
έκανε, Εκείνος έζησε με μία συνηθισμένη και κανονική ανθρώπινη φύση και, στον βαθμό που
εκτέλεσε το έργο, η λογική Του ήταν ιδιαίτερα κανονική, οι σκέψεις Του εξαιρετικά διαυγείς,
περισσότερο από εκείνες των υπόλοιπων κανονικών ανθρώπων. Ήταν απαραίτητο για τον
ενσαρκωμένο Θεό να σκέφτεται και να συλλογίζεται με αυτόν τον τρόπο, διότι το θείο έργο
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έπρεπε να εκφραστεί από μία σάρκα της οποίας η λογική ήταν πολύ κανονική και οι σκέψεις
της ήταν πολύ διαυγείς —μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε η σάρκα Του να εκφράσει το
θείο έργο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τριάντα τριών και μισό χρόνων που έζησε στη γη, ο
Ιησούς διατήρησε την κανονική ανθρώπινη φύση Του, αλλά λόγω του έργου Του κατά τη
διάρκεια των τριάμισι ετών της διακονίας Του, οι άνθρωποι πίστευαν πως ήταν πολύ
υπερβατικός, πως ήταν πολύ πιο υπερφυσικός από πριν. Στην πραγματικότητα, η κανονική
ανθρώπινη φύση του Ιησού παρέμεινε αμετάβλητη πριν και αφού ξεκίνησε τη διακονία Του.
Η ανθρώπινη φύση Του ήταν η ίδια συνολικά, αλλά, εξαιτίας της διαφοράς πριν και αφότου
ξεκίνησε τη διακονία Του, προέκυψαν δύο διαφορετικές απόψεις που αφορούσαν τη σάρκα
Του. Ανεξάρτητα από το τι νόμιζαν οι άνθρωποι, ο ενσαρκωμένος Θεός διατήρησε την αρχική,
κανονική ανθρώπινη φύση Του καθ’ όλη τη διάρκεια, διότι από τη στιγμή που ο Θεός
ενσαρκώθηκε, ζούσε στη σάρκα, η οποία είχε κανονική ανθρώπινη φύση. Ανεξάρτητα από το
αν εκτελούσε τη διακονία Του ή όχι, η κανονική ανθρώπινη φύση της σάρκας Του δεν γινόταν
να διαγραφεί, διότι η βασική ουσία της σάρκας είναι η ανθρώπινη φύση. Πριν εκτελέσει ο
Ιησούς τη διακονία Του, η σάρκα Του παρέμεινε απολύτως κανονική, συμμετέχοντας σε όλες
τις συνηθισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν εμφανίστηκε ούτε στο ελάχιστο
υπερφυσικός, δεν έδειξε κανένα θαυμαστό σημείο. Εκείνη την εποχή, ήταν απλώς ένας πολύ
κοινός άνθρωπος που λάτρευε τον Θεό, αν και η επιδίωξη Του ήταν πολύ πιο ειλικρινής, πιο
έντιμη από κάθε άλλου. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η απολύτως κανονική
ανθρώπινη φύση Του. Επειδή Εκείνος δεν εργάστηκε καθόλου πριν από την ανάληψη της
διακονίας Του, κανένας δεν γνώριζε την ταυτότητά Του, κανένας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει
πως η σάρκα Του διέφερε από αυτή των άλλων, διότι δεν πραγματοποίησε ούτε ένα θαύμα,
δεν εκτέλεσε ούτε κατ’ ελάχιστον το έργο του Θεού. Ωστόσο, αφότου ξεκίνησε να εκτελεί τη
διακονία Του, διατήρησε το εξωτερικό κέλυφος της κανονικής ανθρώπινης φύσης και
εξακολούθησε να ζει με κανονική ανθρώπινη λογική· αλλά επειδή είχε αρχίσει να
πραγματοποιεί το έργο του ίδιου του Θεού, ανέλαβε τη διακονία του Χριστού και επιτέλεσε
έργο που οι θνητοί άνθρωποι από σάρκα και οστά δεν ήταν σε θέση να επιτελέσουν, οι
άνθρωποι υπέθεσαν πως δεν είχε κανονική ανθρώπινη φύση και πως δεν ήταν τελείως
κανονική σάρκα, αλλά ατελής. Λόγω του έργου που επιτέλεσε, οι άνθρωποι είπαν πως ήταν
ένας ενσαρκωμένος Θεός, που όμως δεν είχε κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι μία
εσφαλμένη αντίληψη, διότι οι άνθρωποι δεν κατανόησαν τη σημασία της ενσάρκωσης του
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Θεού. Αυτή η παρανόηση προέκυψε από το γεγονός ότι το έργο που εξέφρασε ο Θεός στη
σάρκα ήταν το θείο έργο, το οποίο εκφράστηκε σε μια σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση. Ο
Θεός ενδυόταν τη σάρκα, κατοικούσε μέσα στη σάρκα και το έργο Του στην ανθρώπινη φύση
Του έκρυβε την κανονικότητα της ανθρώπινης φύσης Του. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι
πίστευαν πως ο Θεός δεν είχε ανθρώπινη φύση, αλλά μόνο θεϊκή φύση.
Κατά την πρώτη ενσάρκωσή Του, ο Θεός δεν ολοκλήρωσε το έργο της ενσάρκωσης·
ολοκλήρωσε μόνο το πρώτο στάδιο του έργου, το οποίο ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί
από τον Θεό στη σάρκα. Έτσι, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της ενσάρκωσης, ο Θεός
επέστρεψε και πάλι στη σάρκα, βιώνοντας όλη την κανονικότητα και την πραγματικότητα της
σάρκας, δηλαδή, φανερώνοντας τον Λόγο του Θεού μέσα σε μια εντελώς κανονική και
συνηθισμένη σάρκα, ολοκληρώνοντας στη σάρκα με αυτόν τον τρόπο το έργο που άφησε στη
μέση. Η δεύτερη ενσάρκωση στην ουσία είναι παρόμοια με την πρώτη, αλλά είναι ακόμη πιο
αληθινή, ακόμη πιο κανονική από την πρώτη. Συνεπώς, τα πάθη που υπομένει η δεύτερη
ενσάρκωση είναι μεγαλύτερα από εκείνα της πρώτης, αλλά αυτά τα πάθη είναι αποτέλεσμα
της διακονίας Του στη σάρκα που διαφέρουν από αυτά ενός διεφθαρμένου ανθρώπου.
Επίσης, προέρχονται από την κανονικότητα και την πραγματικότητα της σάρκας Του. Επειδή
πραγματοποιεί τη διακονία Του σε μια απολύτως κανονική και αληθινή σάρκα, η σάρκα
πρέπει να υπομείνει πάρα πολλές κακουχίες. Όσο πιο κανονική και αληθινή είναι αυτή η
σάρκα, τόσο περισσότερο θα υποφέρει Εκείνος κατά την εκτέλεση της διακονίας Του. Το έργο
του Θεού εκφράζεται μέσα σε μια πολύ κοινή σάρκα που δεν είναι καθόλου υπερφυσική.
Επειδή η σάρκα Του είναι κανονική και πρέπει επίσης να επωμιστεί το βάρος του έργου της
σωτηρίας του ανθρώπου, υποφέρει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι μία υπερφυσική
σάρκα —όλα όσα υποφέρει προέρχονται από την πραγματικότητα και την κανονικότητα της
σάρκας Του. Από τα πάθη που έχουν υποστεί οι δύο ενσαρκώσεις κατά την εκτέλεση της
διακονίας Τους μπορεί κανείς να δει την ουσία της ενσάρκωσης. Όσο πιο κανονική είναι η
σάρκα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι κακουχίες που Εκείνος πρέπει να υπομείνει κατά την
ανάληψη του έργου· όσο πιο αληθινή είναι η σάρκα που αναλαμβάνει το έργο, τόσο
σκληρότερες είναι οι αντιλήψεις που αποκτούν οι άνθρωποι και τόσο περισσότεροι οι
κίνδυνοι που Τον απειλούν. Ωστόσο, όσο πιο αληθινή είναι η σάρκα και όσο περισσότερο
κατέχει τις ανάγκες και την πλήρη σύνεση ενός κανονικού ανθρώπινου όντος, τόσο πιο ικανός
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είναι Εκείνος να αναλάβει το έργο του Θεού στη σάρκα. Η σάρκα του Ιησού ήταν εκείνη που
καρφώθηκε στον σταυρό· αυτήν παρέδωσε ως προσφορά περί αμαρτίας· μέσω μιας σάρκας
με κανονική ανθρώπινη φύση νίκησε τον Σατανά σώζοντας ολοκληρωτικά τον άνθρωπο πάνω
από τον σταυρό. Και ως ολοκληρωμένη σάρκα, ο Θεός, κατά τη δεύτερη ενσάρκωσή Του,
εκτελεί το έργο της κατάκτησης και νικά τον Σατανά. Μόνο μια σάρκα που είναι απολύτως
κανονική και αληθινή μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο της κατάκτησης στο σύνολό του
και να καταθέσει μια δυναμική μαρτυρία. Δηλαδή, η κατάκτηση του ανθρώπου καθίσταται
αποτελεσματική μέσω της πραγματικότητας και της κανονικότητας του Θεού στη σάρκα, όχι
μέσω υπερφυσικών θαυμάτων και αποκαλύψεων. Η διακονία αυτού του ενσαρκωμένου Θεού
είναι να μιλήσει και, κατά αυτόν τον τρόπο, να κατακτήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
τελείωση. Με άλλα λόγια, το έργο του Πνεύματος που υλοποιείται στη σάρκα, το καθήκον της
σάρκας είναι να μιλήσει και, με αυτόν τον τρόπο, να κατακτήσει, να αποκαλύψει, να οδηγήσει
στην τελείωση και να εξαλείψει τελείως τον άνθρωπο. Κι έτσι, με το έργο της κατάκτησης το
έργο του Θεού στη σάρκα θα εκπληρωθεί στο ακέραιο. Το αρχικό λυτρωτικό έργο ήταν
μονάχα η αρχή του έργου της ενσαρκώσεως· η σάρκα που πραγματοποιεί το έργο της
κατάκτησης θα ολοκληρώσει το σύνολο του έργου της ενσαρκώσεως. Στα γένη, υπάρχει ένα
αρσενικό και ένα θηλυκό, κι έτσι ολοκληρώνεται η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού και
διαλύονται οι αντιλήψεις του ανθρώπου για τον Θεό: Ο Θεός μπορεί να γίνει τόσο αρσενικού
όσο και θηλυκού γένους και, κατ’ ουσίαν, ο ενσαρκωμένος Θεός δεν έχει φύλο. Αυτός
δημιούργησε και τον άνδρα και τη γυναίκα και, γι’ Αυτόν, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των
φύλων. Σε αυτό το στάδιο του έργου ο Θεός δεν εκτελεί σημεία και τέρατα, έτσι ώστε το έργο
να επιφέρει τα αποτελέσματά του με τα λόγια. Ο λόγος γι’ αυτό, επιπλέον, είναι επειδή το
έργο του ενσαρκωμένου Θεού αυτή τη φορά δεν είναι να θεραπεύσει τους αρρώστους και να
εκβάλει τους δαίμονες, αλλά να κατακτήσει τον άνθρωπο μέσω του λόγου, και μπορεί να
ειπωθεί ότι η έμφυτη ικανότητα που κατέχει αυτή η ενσάρκωση του Θεού είναι να ομιλεί και
να κατακτά τον άνθρωπο, όχι να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλει τους δαίμονες. Το
έργο Του στην κανονική ανθρώπινη φύση δεν είναι να πραγματοποιεί θαύματα, να θεραπεύει
αρρώστους και να εκβάλει δαίμονες, αλλά να ομιλεί και έτσι, η δεύτερη ενσάρκωση φαίνεται
περισσότερο κανονική στους ανθρώπους από την πρώτη. Οι άνθρωποι βλέπουν πως η
ενσάρκωση του Θεού δεν είναι ψέμα· αλλά αυτός ο ενσαρκωμένος Θεός διαφέρει από τον
ενσαρκωμένο Ιησού, και παρόλο που και οι δύο είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, δεν είναι εντελώς
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ίδιοι. Ο Ιησούς κατείχε κανονική ανθρώπινη φύση, συνηθισμένη, αλλά συνοδευόταν από
πολλά σημεία και τέρατα. Σε αυτόν τον ενσαρκωμένο Θεό, τα ανθρώπινα μάτια δεν θα δουν
σημεία ή τέρατα ούτε θεραπεία των αρρώστων ούτε εκδίωξη των δαιμόνων, ούτε περπάτημα
πάνω στη θάλασσα, ούτε νηστεία σαράντα ημερών… Δεν κάνει το ίδιο έργο με τον Ιησού, όχι
γιατί η σάρκα Του διαφέρει επί της ουσίας από αυτήν του Ιησού, αλλά επειδή η διακονία Του
δεν είναι η θεραπεία των αρρώστων και η εκβολή των δαιμόνων. Αυτός δεν θα γκρεμίσει το
ίδιο Του το έργο, δεν θα διαταράξει το έργο Του. Από τη στιγμή που κατακτά τον άνθρωπο
μέσω των αληθινών λόγων Του, δεν χρειάζεται να τον καθυποτάξει με θαύματα και έτσι, αυτό
το στάδιο είναι για να ολοκληρώσει το έργο της ενσαρκώσεως. Ο ενσαρκωμένος Θεός που
βλέπεις σήμερα είναι μια ολοκληρωμένη σάρκα και δεν υπάρχει τίποτα υπερφυσικό σε Αυτόν.
Αρρωσταίνει όπως οι υπόλοιποι, χρειάζεται τροφή και ένδυση σαν όλους τους άλλους, όντας
ολοκληρωμένη σάρκα. Αν αυτή τη φορά, ο ενσαρκωμένος Θεός πραγματοποιούσε
υπερφυσικά σημεία και τέρατα, αν θεράπευε τους αρρώστους, εξέβαλε τους δαίμονες ή αν
μπορούσε να σκοτώσει με μια λέξη, πώς θα ολοκληρωνόταν το έργο της κατάκτησης; Πώς θα
μπορούσε να διαδοθεί το έργο ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών; Η θεραπεία των αρρώστων
και η εκβολή των δαιμόνων ήταν το έργο της Εποχής της Χάριτος, το πρώτο στάδιο στο έργο
της λύτρωσης, και τώρα που ο Θεός έχει σώσει τον άνθρωπο πάνω από τον σταυρό, δεν
εκτελεί πλέον το έργο αυτό. Αν κατά τις έσχατες ημέρες ένας «θεός» εμφανιζόταν με τον ίδιο
τρόπο που εμφανίστηκε ο Ιησούς, κάποιος που θεράπευε τους αρρώστους, εξέβαλε τους
δαίμονες και σταυρωνόταν για τον άνθρωπο, αυτός ο «θεός», αν και θα ήταν παρόμοιος με
τον Θεό στις περιγραφές της Βίβλου και θα ήταν εύκολο να τον αποδεχτεί ο άνθρωπος, δεν θα
μπορούσε, στην ουσία του, να είναι η σάρκα, την οποία ενδύθηκε το Πνεύμα του Θεού, αλλά
μία που θα ενδυόταν ένα μοχθηρό πνεύμα. Γιατί αρχή του έργου του Θεού είναι να μην
επαναλαμβάνει ποτέ ό,τι έχει ήδη ολοκληρώσει. Και έτσι, το έργο της δεύτερης ενσάρκωσης
του Θεού είναι διαφορετικό από το έργο της πρώτης. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός υλοποιεί το
έργο της κατάκτησης έχοντας μια συνηθισμένη, κανονική σάρκα· δεν θεραπεύει τους
αρρώστους, δεν θα σταυρωθεί για τον άνθρωπο, αλλά απλώς εκφέρει λόγο και κατακτά τον
άνθρωπο όντας στη σάρκα. Μόνο μια τέτοια σάρκα αποτελεί ενσάρκωση του Θεού· μόνο μια
τέτοια σάρκα μπορεί να ολοκληρώσει το έργο του Θεού στη σάρκα.

1911

Ανεξαρτήτως του αν σε αυτό το στάδιο ο ενσαρκωμένος Θεός υπομένει κακουχίες ή αν
πραγματοποιεί τη διακονία Του, το κάνει έτσι ώστε να ολοκληρώσει την έννοια της
ενσάρκωσης, διότι αυτή είναι η τελευταία ενσάρκωσή Του. Ο Θεός μπορεί να ενσαρκωθεί
μόνο δύο φορές. Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη φορά. Στην πρώτη ενσάρκωση ήταν άνδρας,
στη δεύτερη γυναίκα, και έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα της σάρκας του Θεού στο μυαλό του
ανθρώπου. Επιπλέον, οι δύο ενσαρκώσεις έχουν ήδη τελειώσει το έργο του Θεού στη σάρκα.
Την πρώτη φορά, ο ενσαρκωμένος Θεός κατείχε κανονική ανθρώπινη φύση, προκειμένου να
ολοκληρώσει την έννοια της ενσαρκώσεως. Αυτή τη φορά, κατέχει επίσης κανονική
ανθρώπινη φύση, αλλά η έννοια αυτής της ενσαρκώσεως διαφέρει: Είναι πιο βαθιά και το
έργο Του είναι βαθύτερης σημασίας. Ο λόγος που ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και πάλι είναι για
να ολοκληρώσει την έννοια της ενσαρκώσεως. Όταν ο Θεός ολοκληρώσει τελείως αυτό το
στάδιο του έργου Του, το σύνολο της σημασίας της ενσαρκώσεως, δηλαδή το έργο Του στη
σάρκα, θα ολοκληρωθεί και δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι περαιτέρω. Δηλαδή, από τώρα και
στο εξής, ο Θεός δεν θα εισχωρήσει ποτέ ξανά στη σάρκα για να εκτελέσει το έργο Του. Ο
Θεός επιτελεί το έργο της ενσάρκωσης μόνο για να σώσει και για να οδηγήσει την
ανθρωπότητα στην τελείωση. Με άλλα λόγια, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο για τον Θεό να
εισέρχεται στη σάρκα, παρά μόνο για χάρη του έργου. Εισερχόμενος στη σάρκα για να
εργαστεί, Εκείνος δείχνει στον Σατανά ότι ο Θεός είναι σάρκα, ένας κανονικός άνθρωπος,
ένας συνηθισμένος άνθρωπος —ωστόσο, μπορεί να βασιλεύει ως θριαμβευτής στον κόσμο,
μπορεί να κατατροπώσει τον Σατανά, να λυτρώσει την ανθρωπότητα, να κατακτήσει την
ανθρωπότητα! Ο στόχος του έργου του Σατανά είναι να διαφθείρει την ανθρωπότητα, ενώ ο
στόχος του Θεού είναι να τη σώσει. Ο Σατανάς παγιδεύει τον άνθρωπο σε μια απύθμενη
άβυσσο, ενώ ο Θεός τον σώζει από αυτήν. Ο Σατανάς κάνει όλους τους ανθρώπους να τον
λατρεύουν, ενώ ο Θεός τους κάνει να υποταχθούν στο κράτος Του, διότι Αυτός είναι ο Κύριος
της δημιουργίας. Όλο αυτό το έργο επιτυγχάνεται μέσω των δύο ενσαρκώσεων του Θεού. Η
σάρκα του είναι στην ουσία η ένωση της ανθρώπινης και της θεϊκής φύσης και κατέχει
κανονική ανθρώπινη φύση. Έτσι, χωρίς την ενσάρκωσή Του, ο Θεός δεν θα μπορούσε να έχει
επιτυχή αποτελέσματα στη σωτηρία της ανθρωπότητας και, χωρίς την κανονική ανθρώπινη
φύση της σάρκας Του, το έργο Του στη σάρκα επιπλέον δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχή
αποτελέσματα. Η ουσία της ενσάρκωσης του Θεού είναι πως πρέπει να κατέχει κανονική
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ανθρώπινη φύση, διότι, διαφορετικά, θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχική Του πρόθεση
όσον αφορά την ενσάρκωση.
Γιατί λέω ότι η έννοια της ενσαρκώσεως δεν ολοκληρώθηκε με το έργο του Ιησού; Διότι ο
Λόγος δεν ενσαρκώθηκε εντελώς. Αυτό που έκανε ο Ιησούς ήταν μονάχα ένα μέρος του έργου
του Θεού στη σάρκα. Εκείνος έκανε μόνο το έργο της λύτρωσης και δεν κέρδισε
ολοκληρωτικά τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν, ο Θεός ενσαρκώθηκε για μια ακόμη φορά
κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτό το στάδιο του έργου πραγματοποιείται επίσης μέσα σε μια
συνηθισμένη σάρκα, γίνεται από ένα εντελώς κανονικό ανθρώπινο ον, του οποίου η
ανθρώπινη φύση δεν είναι ούτε στο ελάχιστο υπερβατική. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει γίνει
ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο ον και είναι ένα άτομο του οποίου η ταυτότητα είναι αυτή του
Θεού, ένα ολοκληρωμένο ανθρώπινο ον, μία ολοκληρωμένη σάρκα που εκτελεί το έργο. Στο
ανθρώπινο μάτι, Εκείνος είναι απλώς μια σάρκα που δεν είναι καθόλου υπερβατική, ένα πολύ
συνηθισμένο άτομο που μπορεί να μιλήσει την ουράνια γλώσσα, που δεν επιδεικνύει
θαυμαστά σημεία, δεν πραγματοποιεί θαύματα, πόσο μάλλον να εκθέτει την εσωτερική
αλήθεια για τη θρησκεία σε μεγάλες συνεδριακές αίθουσες. Το έργο της δεύτερης
ενσάρκωσης φαίνεται στους ανθρώπους εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την πρώτη, τόσο
που οι δύο μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό και τίποτα από το έργο της πρώτης δεν μπορεί
να φανεί αυτή τη φορά. Αν και το έργο της δεύτερης ενσαρκώσεως διαφέρει από αυτό της
πρώτης, αυτό δεν αποδεικνύει ότι η πηγή Τους δεν είναι η ίδια. Αν η πηγή Τους είναι η ίδια
εξαρτάται από τη φύση του έργου που γίνεται από τις ενσαρκώσεις και όχι από τα εξωτερικά
Τους κελύφη. Κατά τα τρία στάδια του έργου Του, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί δύο φορές, ενώ και
τις δύο φορές το έργο του ενσαρκωμένου Θεού εγκαινιάζει μια νέα εποχή, αναγγέλλει ένα νέο
έργο· οι ενσαρκώσεις αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι αδύνατο για το ανθρώπινο μάτι να
αντιληφθεί ότι οι δύο ενσαρκώσεις προέρχονται στην πραγματικότητα από την ίδια πηγή.
Περιττό να ειπωθεί ότι είναι πέρα από την ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού ή του
ανθρώπινου νου. Αλλά στην ουσία Τους είναι ίδιες, διότι το έργο Τους προέρχεται από το ίδιο
Πνεύμα. Το αν οι δύο ενσαρκώσεις προκύπτουν από την ίδια πηγή δεν μπορεί να κριθεί από
την εποχή και τον χώρο όπου γεννήθηκαν ή από άλλους τέτοιους παράγοντες, αλλά από το
θεϊκό έργο που εκφράζεται μέσω Αυτών. Η δεύτερη ενσάρκωση δεν εκτελεί τίποτα από το
έργο που έκανε ο Ιησούς, διότι το έργο του Θεού δεν προσκολλάται στην παράδοση, αλλά
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κάθε φορά ανοίγει ένα νέο μονοπάτι. Η δεύτερη ενσάρκωση δεν έχει ως στόχο να εμβαθύνει
ή να παγιώσει την εντύπωση της πρώτης στον ανθρώπινο νου, αλλά να τη συμπληρώσει και
να την τελειοποιήσει, να εμβαθύνει τη γνώση του ανθρώπου για τον Θεό, να σπάσει όλους
τους κανόνες που υπάρχουν στις καρδιές των ανθρώπων και να διαγράψει τις απατηλές
εικόνες του Θεού που έχουν στις καρδιές τους. Μπορεί να ειπωθεί ότι καμία επιμέρους φάση
του έργου του Θεού δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο μια πλήρη γνώση για Εκείνον· κάθε
μία δίνει μόνο ένα μέρος, όχι το σύνολο. Αν και ο Θεός έχει εκφράσει τη διάθεσή Του στο
σύνολό της, λόγω των περιορισμένων ικανοτήτων κατανόησης του ανθρώπου, η γνώση για
τον Θεό εξακολουθεί να παραμένει ελλιπής. Είναι αδύνατο, χρησιμοποιώντας ανθρώπινη
γλώσσα, να εκφραστεί το σύνολο της διάθεσης του Θεού· πόσο μάλλον να μπορεί ένα μόνο
στάδιο του έργου Του να εκφράσει πλήρως τον Θεό. Εργάζεται στη σάρκα υπό την κάλυψη
της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του και κάποιος μπορεί να Τον γνωρίσει μόνο μέσω της
έκφρασης της θεϊκής φύσης Του, και όχι από το σωματικό κέλυφός Του. Ο Θεός εισέρχεται
στη σάρκα για να επιτρέψει στον άνθρωπο να Τον γνωρίσει με τη βοήθεια των διαφόρων
έργων Του και δεν υπάρχουν δύο στάδια του έργου Του που να είναι όμοια. Μόνο με αυτόν
τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια πλήρη γνώση του έργου του Θεού στη σάρκα, κι όχι
περιοριζόμενος σε μία μόνο πτυχή. Αν και το έργο των δύο ενσαρκώσεων διαφέρει, η ουσία
των σαρκών και η πηγή του έργου Τους είναι ίδιες· υπάρχουν για να εκτελέσουν δύο
διαφορετικά στάδια του έργου και παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικές εποχές. Ό,τι και να
συμβεί, οι ενσαρκώσεις του Θεού μοιράζονται την ίδια ουσία και την ίδια προέλευση —αυτή
είναι μία αλήθεια που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί.

Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου
Το έργο του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους είναι αδιαχώριστο από τον άνθρωπο, γιατί
ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο αυτού του έργου και το μοναδικό πλάσμα του Θεού που
μπορεί να γίνει μάρτυράς Του. Η ζωή του ανθρώπου και όλες οι δραστηριότητές του είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με τον Θεό και όλες ελέγχονται από τα χέρια του Θεού, και μπορεί να
ειπωθεί ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί
να το αρνηθεί αυτό, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι προς
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όφελος της ανθρωπότητας και απευθύνεται στις μηχανορραφίες του Σατανά. Όλα όσα
χρειάζεται ο άνθρωπος προέρχονται από τον Θεό και ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του
ανθρώπου. Έτσι, ο άνθρωπος είναι απλώς ανίκανος να χωρίσει από τον Θεό. Ο Θεός,
επιπλέον, ποτέ δεν είχε καμία πρόθεση να χωρίσει από τον άνθρωπο. Το έργο που κάνει ο
Θεός είναι για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας και οι σκέψεις Του είναι πάντα αγαθές.
Επομένως, για τον άνθρωπο, το έργο του Θεού και οι σκέψεις του Θεού (δηλαδή το θέλημα
του Θεού) είναι και τα δύο «οράματα» που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Αυτά τα οράματα
είναι, επίσης, η διαχείριση του Θεού και το έργο που δεν μπορεί να γίνει από τον άνθρωπο. Οι
απαιτήσεις που ο Θεός έχει από τον άνθρωπο κατά το έργο Του, εν τω μεταξύ, ονομάζονται οι
«πράξεις» του ανθρώπου. Τα οράματα είναι το έργο του ίδιου του Θεού ή είναι το θέλημά Του
για την ανθρωπότητα ή οι στόχοι και η σημασία του έργου Του. Τα οράματα μπορεί επίσης να
ειπωθεί ότι αποτελούν μέρος της διαχείρισης, διότι αυτή η διαχείριση είναι το έργο του Θεού
και απευθύνεται στον άνθρωπο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι το έργο που κάνει ο Θεός
ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτό το έργο είναι η απόδειξη και το μονοπάτι μέσω του οποίου ο
άνθρωπος καταφέρνει να γνωρίσει τον Θεό, και είναι ύψιστης σημασίας για τον άνθρωπο.
Εάν, αντί να δίνουν προσοχή στη γνώση του έργου του Θεού, οι άνθρωποι δίνουν προσοχή
μόνο στα δόγματα της πίστης στον Θεό ή σε ανούσιες και ασήμαντες λεπτομέρειες, τότε
απλώς δεν θα γνωρίσουν τον Θεό και, επιπλέον, δεν θα είναι κάποιοι που επιθυμεί η καρδιά
του Θεού. Το έργο του Θεού είναι εξαιρετικά βοηθητικό ως προς τη γνώση του ανθρώπου για
τον Θεό και ονομάζεται οράματα. Αυτά τα οράματα είναι το έργο του Θεού, το θέλημα του
Θεού και οι στόχοι και η σημασία του έργου του Θεού. Όλα ωφελούν τον άνθρωπο. Οι πράξεις
αναφέρονται σε αυτό που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο, αυτό που πρέπει να γίνει από τα
πλάσματα που ακολουθούν τον Θεό. Είναι, επίσης, καθήκον του ανθρώπου. Αυτό που
υποτίθεται ότι κάνει ο άνθρωπος δεν είναι κάτι που κατανοήθηκε από τον άνθρωπο εξαρχής,
αλλά είναι οι απαιτήσεις που ο Θεός έχει από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του έργου Του.
Αυτές οι απαιτήσεις γίνονται βαθμιαία βαθύτερες και πιο υψηλές καθώς ο Θεός εργάζεται.
Για παράδειγμα, κατά την Εποχή του Νόμου, ο άνθρωπος έπρεπε να ακολουθεί τον νόμο, και
κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ο άνθρωπος έπρεπε να φέρει τον σταυρό. Η Εποχή
της Βασιλείας είναι διαφορετική: Οι απαιτήσεις του ανθρώπου είναι υψηλότερες από ό,τι
κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου και της Εποχής της Χάριτος. Καθώς τα οράματα
γίνονται όλο και πιο υψηλά, οι απαιτήσεις του ανθρώπου γίνονται ολοένα και υψηλότερες και
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καθίστανται όλο και πιο ξεκάθαρες και πιο πραγματικές. Ομοίως, τα οράματα γίνονται
ολοένα και πιο αληθινά. Αυτά τα πολλά και αληθινά οράματα δεν συντελούν μόνο στην
υπακοή του ανθρώπου στον Θεό, αλλά, περισσότερο, συντελούν στη γνώση του όσον αφορά
τον Θεό.
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εποχές, το έργο του Θεού κατά την εποχή της
Βασιλείας είναι πιο πρακτικό, περισσότερο κατευθυνόμενο προς την ουσία του ανθρώπου και
προς τις αλλαγές στη διάθεσή του και πιο ικανό να γίνει μάρτυρας του ίδιου του Θεού για
όλους εκείνους που Τον ακολουθούν. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της Εποχής της
Βασιλείας, καθώς Εκείνος εργάζεται, ο Θεός δείχνει περισσότερο τον εαυτό Του στον
άνθρωπο από οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν, πράγμα που σημαίνει ότι τα οράματα
που πρέπει να γίνουν γνωστά στον άνθρωπο είναι υψηλότερα από ό,τι ήταν σε οποιαδήποτε
προηγούμενη εποχή. Επειδή το έργο του Θεού μεταξύ των ανθρώπων έχει εισέλθει σε
πρωτόγνωρες περιοχές, τα οράματα που γνωρίζει ο άνθρωπος κατά την εποχή της Βασιλείας
είναι τα υψηλότερα μεταξύ όλου του έργου διαχείρισης. Το έργο του Θεού έχει εισέλθει σε
πρωτόγνωρες περιοχές και έτσι, τα οράματα που πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος έχουν γίνει
υψηλότερα από όλα τα οράματα και οι επακόλουθες πράξεις του ανθρώπου είναι επίσης
υψηλότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη εποχή, γιατί οι πράξεις των
ανθρώπων αλλάζουν, συμβαδίζοντας με τα οράματα, και η τελειότητα των οραμάτων
σηματοδοτεί, επίσης, την τελειότητα των απαιτήσεων του ανθρώπου. Μόλις η διαχείριση του
Θεού σταματήσει, τότε παύουν και οι πράξεις του ανθρώπου, και χωρίς το έργο του Θεού ο
άνθρωπος δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να διατηρήσει το δόγμα των παρελθόντων
χρόνων, αλλιώς απλώς δεν θα έχει πού να στραφεί. Χωρίς νέα οράματα, δεν θα υπάρξουν νέες
πράξεις από τον άνθρωπο· χωρίς πλήρη οράματα, δεν θα υπάρξουν τέλειες πράξεις από τον
άνθρωπο· χωρίς υψηλότερα οράματα, δεν θα υπάρξουν υψηλότερες πράξεις από τον
άνθρωπο. Οι πράξεις του ανθρώπου αλλάζουν με τα βήματα του Θεού και, επίσης, η γνώση
και η εμπειρία του ανθρώπου αλλάζουν με το έργο του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο ικανός
είναι ο άνθρωπος, εξακολουθεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Θεό και αν ο Θεός
σταματούσε να εργάζεται για μια μόνο στιγμή, τότε ο άνθρωπος θα πέθαινε αμέσως, από την
οργή Του. Ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα για να καυχηθεί, διότι, ανεξάρτητα από το πόσο
υψηλή είναι η γνώση του ανθρώπου σήμερα, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιές είναι οι
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εμπειρίες του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το έργο του Θεού —γιατί οι πράξεις του
ανθρώπου και αυτό που πρέπει να αναζητήσει στην πίστη του στον Θεό, είναι αδιαχώριστα
από τα οράματα. Σε κάθε περίπτωση του έργου του Θεού, υπάρχουν οράματα που θα πρέπει
να γνωρίζει ο άνθρωπος και, ακολουθώντας τα αυτά, τίθενται κατάλληλες απαιτήσεις στον
άνθρωπο. Χωρίς αυτά τα οράματα ως θεμέλιο, ο άνθρωπος θα ήταν απλώς ανίκανος να κάνει
πράξεις, ούτε θα μπορούσε να ακολουθήσει ακλόνητα τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει τον
Θεό αλλά ούτε καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού, τότε όλα όσα κάνει είναι μάταια και δεν
μπορούν να εγκριθούν από τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πόσο άφθονα είναι τα δώρα του
ανθρώπου, παραμένει αχώριστος από το έργο του Θεού και την καθοδήγηση του Θεού.
Ανεξάρτητα από το πόσο καλές ή σε αφθονία είναι οι ενέργειες του ανθρώπου, δεν μπορούν
να αντικαταστήσουν το έργο του Θεού. Και έτσι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η πράξη του
ανθρώπου να διαχωριστεί από τα οράματα. Όσοι δεν αποδέχονται τα νέα οράματα, δεν έχουν
καθόλου νέες πράξεις. Οι πράξεις τους δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, διότι
ακολουθούν το δόγμα και τηρούν τον νεκρό νόμο· δεν έχουν καθόλου νέα οράματα και, ως εκ
τούτου, δεν κάνουν πράξη τίποτα στη νέα εποχή. Έχασαν τα οράματα, και με αυτόν τον
τρόπο, έχασαν επίσης και το έργο του Αγίου Πνεύματος και έχασαν και την αλήθεια. Εκείνοι
που είναι χωρίς την αλήθεια, είναι οι απόγονοι του παραλογισμού, είναι η ενσάρκωση του
Σατανά. Ό,τι και αν είναι κάποιος, δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς τα οράματα του έργου του
Θεού και δεν μπορεί να στερηθεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος· μόλις χάσει τα
οράματα, κατεβαίνει αμέσως στον Άδη και ζει στο σκοτάδι. Οι άνθρωποι χωρίς οράματα είναι
εκείνοι που ακολουθούν τον Θεό ανόητα, είναι αυτοί που στερούνται του έργου του Αγίου
Πνεύματος και ζουν στην κόλαση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν την αλήθεια και
κρεμάνε το όνομα του Θεού σαν πινακίδα. Όσοι δεν γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος,
δεν γνωρίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό, δεν γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου στο σύνολο της
διαχείρισης του Θεού —δεν γνωρίζουν τα οράματα και έτσι παραμένουν χωρίς την αλήθεια.
Και δεν είναι όλοι αυτοί που δεν κατέχουν την αλήθεια εκείνοι που πράττουν το κακό; Εκείνοι
που είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη, που είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν τη
γνώση του Θεού και που συνεργάζονται πραγματικά με τον Θεό είναι άνθρωποι για τους
οποίους τα οράματα λειτουργούν ως θεμέλιο. Εγκρίνονται από τον Θεό επειδή συνεργάζονται
με τον Θεό και αυτή η συνεργασία είναι που πρέπει να γίνει πράξη από τον άνθρωπο.
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Στα οράματα ενυπάρχουν πολλά μονοπάτια για να γίνουν πράξη. Οι πρακτικές
απαιτήσεις για τον άνθρωπο περιλαμβάνονται επίσης στα οράματα, όπως και το έργο του
Θεού που πρέπει να γίνει γνωστό στον άνθρωπο. Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των ειδικών
συγκεντρώσεων ή των μεγάλων συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη,
αναφέρθηκε μόνο μία πτυχή του μονοπατιού της πράξης. Τέτοιες πράξεις ήταν αυτές που
έπρεπε να εφαρμοστούν στην Εποχή της Χάριτος και δεν είχε καμία σχέση με τη γνώση του
Θεού, διότι το όραμα της Εποχής της Χάριτος ήταν μόνο το όραμα της σταύρωσης του Ιησού
και δεν υπήρχαν μεγαλύτερα οράματα. Ο άνθρωπος υποτίθεται ότι δεν γνώριζε τίποτα
περισσότερο από το έργο της λύτρωσης του ανθρώπου μέσω της σταύρωσης, και έτσι, κατά τη
διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, δεν υπήρχαν άλλα οράματα για να γνωρίσει ο άνθρωπος.
Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος είχε μόνο μια ελάχιστη γνώση του Θεού και, εκτός από τη
γνώση της αγάπης και της συμπόνιας του Ιησού, υπήρχαν μόνο λίγα απλά και θλιβερά
πράγματα για να κάνει πράξη, πράγματα που απείχαν πολύ από το σήμερα. Στο παρελθόν,
όποια μορφή κι αν έπαιρνε η συνάθροισή του, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μιλήσει για μια
πρακτική γνώση του έργου του Θεού, πόσο μάλλον δε, μπορούσε κανείς να πει ξεκάθαρα ποιο
ήταν το καταλληλότερο μονοπάτι άσκησης για να εισέλθει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος
πρόσθεσε απλώς μερικές απλές λεπτομέρειες σε ένα θεμέλιο ανεκτικότητας και υπομονής·
δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην ουσία των πράξεών του, επειδή μέσα στην ίδια εκείνη εποχή ο
Θεός δεν έκανε κανένα νεότερο έργο και οι μόνες απαιτήσεις που είχε από τον άνθρωπο ήταν
η ανοχή και η υπομονή ή το να φέρει τον σταυρό. Εκτός από τέτοιες πράξεις, δεν υπήρχαν
άλλα ανώτερα οράματα, παρά μόνο η σταύρωση του Ιησού. Στο παρελθόν, δεν υπήρχε καμία
αναφορά σε άλλα οράματα, επειδή ο Θεός δεν έκανε μεγάλο έργο και επειδή είχε
περιορισμένες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το τι
έκανε ο άνθρωπος, ήταν ανίκανος να παραβιάσει αυτά τα όρια, όρια που ήταν μόνο λίγα απλά
και ρηχά πράγματα που θα έκανε ο άνθρωπος πράξη. Σήμερα, μιλάω για άλλα οράματα, διότι
σήμερα, έχει γίνει περισσότερο έργο, έργο που πολλές φορές ξεπερνά την Εποχή του Νόμου
και την Εποχή της Χάριτος. Οι απαιτήσεις του ανθρώπου, επίσης, είναι πολλές φορές
υψηλότερες από ό,τι σε προηγούμενες εποχές. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει
πλήρως αυτό το έργο, τότε δεν θα έχει μεγάλη σημασία. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο άνθρωπος
θα δυσκολευόταν να γνωρίσει πλήρως τέτοιο έργο εάν δεν αφιέρωνε μια ολόκληρη ζωή
προσπαθώντας γι’ αυτό. Στο έργο της κατάκτησης, το να μιλάμε μόνο για το μονοπάτι της
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πράξης θα καθιστούσε αδύνατη την κατάκτηση του ανθρώπου. Η απλή συζήτηση για τα
οράματα, χωρίς τις όποιες απαιτήσεις του ανθρώπου, θα καθιστούσε, επίσης, αδύνατη την
κατάκτηση του ανθρώπου. Εάν δεν είχε ειπωθεί τίποτα άλλο, παρά μόνο για το μονοπάτι της
πράξης, τότε θα ήταν αδύνατο να χτυπηθεί η Αχίλλειος πτέρνα του ανθρώπου ή να διαλυθούν
τις αντιλήψεις του ανθρώπου και θα ήταν, επίσης, αδύνατο να κατακτηθεί εντελώς ο
άνθρωπος. Τα οράματα είναι το κύριο όργανο της κατάκτησης του ανθρώπου, όμως αν δεν
υπήρχε κανένα μονοπάτι πράξης εκτός από τα οράματα, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε
κανέναν τρόπο να ακολουθήσει, πολύ λιγότερο δε θα είχε το οποιοδήποτε μέσο εισόδου. Αυτή
ήταν η θεμελιώδης αρχή του έργου του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος: Στα οράματα
υπάρχει αυτό που μπορεί να γίνουν πράξη, και υπάρχουν και οράματα επιπλέον της πράξης.
Ο βαθμός αλλαγών τόσο στη ζωή του ανθρώπου όσο και στη διάθεσή του συμβαδίζει με τις
αλλαγές στα οράματα. Αν ο άνθρωπος στηριζόταν μόνο στις δικές του προσπάθειες, τότε θα
ήταν αδύνατο γι’ αυτόν να επιτύχει μεγάλο βαθμό αλλαγής. Τα οράματα μιλούν για το έργο
του ίδιου του Θεού και για τη διαχείριση του Θεού. Η πράξη αναφέρεται στο μονοπάτι της
πράξης του ανθρώπου και στον τρόπο της ανθρώπινης ύπαρξης· σε όλη τη διαχείριση του
Θεού, η σχέση μεταξύ οραμάτων και πράξης είναι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αν τα
οράματα αφαιρούνταν ή αν υπήρχε αναφορά σε αυτά χωρίς να γίνει μνεία στην πράξη ή εάν
υπήρχαν μόνο οράματα και η πράξη του ανθρώπου εξαφανιζόταν, τότε τέτοια πράγματα δεν
μπορούσαν να θεωρηθούν ως η διαχείριση του Θεού, πολύ λιγότερο δε θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι το έργο του Θεού γίνεται για χάρη της ανθρωπότητας. Με αυτόν τον τρόπο, όχι
μόνο θα έπρεπε να αφαιρεθεί το καθήκον του ανθρώπου, αλλά θα υπήρχε άρνηση του σκοπού
του έργου του Θεού. Εάν, από την αρχή μέχρι το τέλος, ο άνθρωπος ήταν απλώς
υποχρεωμένος να κάνει πράξεις χωρίς τη συμμετοχή του έργου του Θεού, και, επιπλέον, αν ο
άνθρωπος δεν ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει το έργο του Θεού, δεν θα μπορούσε ένα τέτοιο
έργο να αποκαλείται διαχείριση του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν γνώριζε τον Θεό και αγνοούσε
το θέλημα του Θεού και έκανε στα τυφλά τις πράξεις του με αόριστο και αφηρημένο τρόπο,
τότε δεν θα γινόταν ποτέ ένα πλήρως καταρτισμένο πλάσμα. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα δύο
πράγματα είναι απαραίτητα. Εάν υπήρχε μόνο το έργο του Θεού, δηλαδή εάν υπήρχαν μόνο
τα οράματα και δεν υπήρχε η συνεργασία ή οι πράξεις από τον άνθρωπο, τότε αυτά τα
πράγματα δεν θα μπορούσαν να ονομαστούν διαχείριση του Θεού. Αν υπήρχε μόνο η πράξη
και η είσοδος του ανθρώπου, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό ήταν το μονοπάτι στο
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οποίο εισήλθε ο άνθρωπος, και αυτό θα ήταν επίσης απαράδεκτο. Η είσοδος του ανθρώπου
πρέπει να αλλάζει σταδιακά σύμφωνα με το έργο και τα οράματα, δεν μπορεί να αλλάξει κατά
βούληση. Οι θεμελιώδεις αρχές των πράξεων του ανθρώπου δεν είναι ελεύθερες και
απεριόριστες, αλλά υπάρχουν εντός ορισμένων ορίων. Αυτές οι αρχές αλλάζουν
εναρμονιζόμενες με τα οράματα του έργου. Έτσι, η διαχείριση του Θεού καταλήγει, τελικά,
στο έργο του Θεού και στις πράξεις του ανθρώπου.
Το έργο διαχείρισης προέκυψε μόνο εξαιτίας της ανθρωπότητας, που σημαίνει ότι
παράχθηκε μόνο από την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Δεν υπήρχε διαχείριση πριν από την
ανθρωπότητα, ή στην αρχή, όταν δημιουργήθηκαν οι ουρανοί και η γη και όλα τα πράγματα.
Εάν, σε όλο το έργο του Θεού, δεν υπήρχε πρακτική που να είναι ευεργετική για τον
άνθρωπο, δηλαδή εάν ο Θεός δεν είχε τις αρμόζουσες απαιτήσεις από τη διεφθαρμένη
ανθρωπότητα (εάν στο έργο του Θεού δεν υπήρχε κατάλληλο μονοπάτι για τις πράξεις του
ανθρώπου), τότε αυτό το έργο δεν θα μπορούσε να αποκαλείται η διαχείριση του Θεού. Εάν
το σύνολο του έργου του Θεού περιλάμβανε μόνο την ενημέρωση της διεφθαρμένης
ανθρωπότητας για τον τρόπο μεταχείρισης των πράξεών της και ο Θεός δεν
πραγματοποιούσε καμία από τις δικές Του εργασίες και δεν έδειχνε το παραμικρό από την
παντοδυναμία ή τη σοφία Του, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις του
Θεού για τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έζησε ο Θεός ανάμεσα στους
ανθρώπους, ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε τίποτα για τη διάθεση του Θεού· αν συνέβαινε αυτό,
τότε αυτού του είδους το έργο δεν θα ήταν άξιο να ονομαστεί διαχείριση του Θεού. Με απλά
λόγια, το έργο της διαχείρισης του Θεού είναι το έργο του Θεού και το σύνολο του έργου που
πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του Θεού από εκείνους που έχει κερδίσει ο Θεός.
Τέτοιο έργο μπορεί να συνοψισθεί ως διαχείριση. Με άλλα λόγια, το έργο του Θεού μεταξύ
των ανθρώπων, καθώς και η συνεργασία μαζί Του από μέρους όλων εκείνων που Τον
ακολουθούν, ονομάζονται συλλογικά διαχείριση. Εδώ, το έργο του Θεού ονομάζεται οράματα
και η συνεργασία του ανθρώπου ονομάζεται πράξη. Όσο υψηλότερο είναι το έργο του Θεού
(δηλαδή, όσο υψηλότερα είναι τα οράματα), τόσο περισσότερο η διάθεση του Θεού γίνεται
πιο σαφής στον άνθρωπο και όσο περισσότερο είναι σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του
ανθρώπου, τόσο υψηλότερη είναι η πράξη και η συνεργασία του ανθρώπου. Όσο υψηλότερες
είναι οι απαιτήσεις του ανθρώπου, τόσο περισσότερο το έργο του Θεού έρχεται σε αντίθεση
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με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δοκιμασίες του ανθρώπου και
τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσει να γίνονται κι αυτά υψηλότερα. Με την ολοκλήρωση
αυτού του έργου, όλα τα οράματα θα έχουν ολοκληρωθεί και αυτό που ο άνθρωπος πρέπει να
κάνει πράξη θα έχει αγγίξει την κορυφή της τελειότητας. Αυτή θα είναι και η εποχή κατά την
οποία ο καθένας κατατάσσεται ανάλογα με το είδος, γιατί αυτό που ο άνθρωπος θα πρέπει να
γνωρίζει θα έχει εμφανιστεί στον άνθρωπο. Έτσι, όταν τα οράματα φτάσουν στο απόγειό
τους, το έργο θα πλησιάσει στο τέλος του και οι πράξεις του ανθρώπου θα έχουν φτάσει,
επίσης, στο ζενίθ τους. Οι πράξεις του ανθρώπου βασίζονται στο έργο του Θεού και η
διαχείριση του Θεού εκφράζεται πλήρως μόνο χάρη στις πράξεις του ανθρώπου και τη
συνεργασία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το έκθεμα του έργου του Θεού και το
αντικείμενο του έργου όλης της διαχείρισης του Θεού, αλλά και το προϊόν της πλήρους
διαχείρισης του Θεού. Εάν ο Θεός δούλευε μόνος Του, χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου,
τότε δεν θα υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποκρυστάλλωση ολόκληρου
του έργου Του, και έτσι δεν θα δινόταν η παραμικρή σημασία στο έργο της διαχείρισης του
Θεού. Πέρα από το έργο του Θεού, μόνο επιλέγοντας κατάλληλα αντικείμενα για να
εκφράσουν το έργο Του και να αποδείξουν την παντοδυναμία και τη σοφία του, μπορεί ο
Θεός να επιτύχει τον στόχο της διαχείρισής Του και να επιτύχει τον στόχο να χρησιμοποιήσει
όλο αυτό το έργο για να νικήσει ολοσχερώς τον Σατανά. Επομένως, ο άνθρωπος είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι του έργου της διαχείρισης του Θεού και ο άνθρωπος είναι ο μόνος που
μπορεί να κάνει τη διαχείριση του Θεού να καρποφορήσει και να επιτύχει τον τελικό του
στόχο· εκτός από τον άνθρωπο, καμία άλλη μορφή ζωής δεν μπορεί να αναλάβει έναν τέτοιο
ρόλο. Αν ο άνθρωπος πρόκειται να γίνει η πραγματική αποκρυστάλλωση του έργου της
διαχείρισης, τότε η ανυπακοή της διεφθαρμένης ανθρωπότητας πρέπει να διαλυθεί τελείως.
Αυτό απαιτεί να δίνονται στον άνθρωπο πράξεις κατάλληλες για διαφορετικές κάθε φορά
εποχές, και ο Θεός να εκτελεί το αντίστοιχο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Μόνο με αυτόν
τον τρόπο θα αποκτηθεί τελικά μια ομάδα ανθρώπων που θα αποτελεί την αποκρυστάλλωση
του έργου διαχείρισης. Το έργο του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει
μάρτυρας στον ίδιο τον Θεό, μόνο μέσα από το έργο του ιδίου του Θεού. Αυτή η μαρτυρία
απαιτεί, επίσης, ζωντανά ανθρώπινα όντα που θα είναι κατάλληλα για να επιτευχθεί το έργο
Του. Ο Θεός θα δουλέψει αρχικά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, μέσω των οποίων θα
εκφραστεί το έργο Του, και έτσι αυτά τα πλάσματα θα γίνουν μάρτυρες του θελήματός Του.
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Και με αυτό, ο Θεός θα έχει επιτύχει τον σκοπό του έργου Του. Ο Θεός δεν εργάζεται μόνος
για να νικήσει τον Σατανά, επειδή δεν μπορεί να γίνει άμεσος μάρτυρας για τον εαυτό Του
ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα. Εάν επρόκειτο να το πράξει, θα ήταν αδύνατο να πείσει
τελείως τον άνθρωπο, οπότε ο Θεός πρέπει να εργαστεί πάνω στον άνθρωπο για να τον
κατακτήσει, και μόνο τότε θα μπορέσει να αποκτήσει μαρτυρία μεταξύ όλων των πλασμάτων.
Εάν μόνο ο Θεός εργαζόταν και δεν υπήρχε η συνεργασία του ανθρώπου ή αν δεν ήταν
απαραίτητο ο άνθρωπος να συνεργαστεί, τότε ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει
τη διάθεση του Θεού και θα αγνοούσε για πάντα το θέλημα του Θεού. Έτσι, δεν θα μπορούσε
να ονομαστεί το έργο της διαχείρισης του Θεού. Αν μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος έπρεπε να
αγωνιστεί, να αναζητήσει και να εργαστεί σκληρά, αλλά δεν κατανοούσε το έργο του Θεού,
τότε ο άνθρωπος θα έκανε φάρσες. Χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, αυτό που κάνει ο
άνθρωπος είναι του Σατανά, είναι επαναστατικός και κακοποιός. Ο Σατανάς παρουσιάζεται
σε όλα όσα γίνονται από τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα και δεν υπάρχει τίποτα που να είναι
συμβατό με τον Θεό και όλα είναι η εκδήλωση του Σατανά. Τίποτα από όλα όσα έχουν ειπωθεί
δεν αφορά αποκλειστικά τα οράματα και τις πράξεις. Πάνω στο θεμέλιο των οραμάτων, ο
άνθρωπος βρίσκει την πράξη και τον δρόμο της υπακοής, ώστε να μπορεί να βάλει στην άκρη
τις αντιλήψεις του και να κερδίσει εκείνα τα πράγματα που δεν είχε στο παρελθόν. Ο Θεός
απαιτεί να συνεργάζεται ο άνθρωπος μαζί Του, ο άνθρωπος να συμμορφώνεται πλήρως με τις
απαιτήσεις Του και ο άνθρωπος ζητά να δει το έργο να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον
Θεό, να βιώσει την παντοδύναμη δύναμη του Θεού και να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού.
Αυτά, συνοπτικά, είναι η διαχείριση του Θεού. Η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο είναι η
διαχείριση και η μέγιστη διαχείριση.
Αυτό που περιλαμβάνει τα οράματα αναφέρεται πρωτίστως στο έργο του ίδιου του Θεού,
και αυτό που περιλαμβάνει την πράξη πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο και δεν έχει καμία
σχέση με τον Θεό. Το έργο του Θεού ολοκληρώνεται από τον ίδιο τον Θεό και η πράξη του
ανθρώπου επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να γίνει από τον ίδιο
τον Θεό δεν χρειάζεται να γίνει από τον άνθρωπο, και αυτό που πρέπει να γίνει πράξη από
τον άνθρωπο δεν σχετίζεται με τον Θεό. Το έργο του Θεού είναι δική Του διακονία και δεν
έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Αυτό το έργο δεν χρειάζεται να γίνει από τον άνθρωπο και,
επιπλέον, ο άνθρωπος θα ήταν ανίκανος να επιτελέσει το έργο που πρέπει να γίνει από τον
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Θεό. Αυτό που απαιτείται να κάνει πράξη ο άνθρωπος πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο, είτε
πρόκειται για τη θυσία της ίδιας της ζωής του είτε για την παράδοσή του στον Σατανά για να
καταθέσει μαρτυρία —όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν από τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός
ολοκληρώνει όλο το έργο όπως πρέπει να το κάνει και αυτό που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει
επιδεικνύεται στον άνθρωπο και το υπόλοιπο έργο επαφίεται στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν
κάνει πρόσθετο έργο. Επιτελεί μόνο το έργο που είναι μέσα στη δική Του διακονία και δείχνει
μόνο στον άνθρωπο τον τρόπο και αυτό που κάνει μόνο είναι να ανοίξει τον δρόμο και δεν
στρώνει τον δρόμο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τον άνθρωπο. Η πράξη της αλήθειας
σημαίνει να γίνουν πράξη τα λόγια του Θεού και όλο αυτό είναι καθήκον του ανθρώπου, είναι
αυτό που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Εάν ο
άνθρωπος απαιτεί ο Θεός να υποφέρει επίσης το μαρτύριο και το ραφινάρισμα μέσα στην
αλήθεια, με τον ίδιο τρόπο όπως ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος είναι ανυπάκουος. Το έργο
του Θεού είναι να εκτελέσει τη διακονία Του και το καθήκον του ανθρώπου είναι να
υπακούσει σε όλη την καθοδήγηση του Θεού, χωρίς καμία αντίσταση. Αυτό που ο άνθρωπος
κατορθώνει, είναι επιβεβλημένο να το επιτελέσει, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο
Θεός δουλεύει ή ζει. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο, δηλαδή
μόνο ο Θεός είναι ικανός να προβάλλει απαιτήσεις στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να
έχει άλλη επιλογή, δεν πρέπει να κάνει τίποτα παρά να υποταχθεί πλήρως και να κάνει
πράξεις. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος. Μόλις ολοκληρωθεί το
έργο που πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να το βιώσει, βήμα προς
βήμα. Αν, τελικά, όταν ολοκληρωθεί όλη η διαχείριση του Θεού, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει
ακόμα αυτό που απαιτείται από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί. Εάν ο
άνθρωπος δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Θεού, τότε αυτό οφείλεται στην ανυπακοή του
ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήταν αρκετά διεξοδικός στο έργο Του. Όλοι όσοι
δεν μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού, όσοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις
απαιτήσεις του Θεού και όσοι δεν μπορούν να δώσουν την πίστη τους και να εκπληρώσουν το
καθήκον τους, όλοι αυτοί θα τιμωρηθούν. Σήμερα, αυτό που πρέπει να επιτύχετε δεν είναι οι
πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά το καθήκον του ανθρώπου και αυτό που πρέπει να γίνει από
όλους. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε ακόμη και αυτό το καθήκον σας, ή να το κάνετε
καλά, τότε δεν βάζετε τους εαυτούς σας σε μπελάδες; Δεν φλερτάρετε με τον θάνατο; Πώς θα
μπορούσατε ακόμα να περιμένετε να υπάρχει μέλλον και προοπτικές; Το έργο του Θεού
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γίνεται για χάρη της ανθρωπότητας και η συνεργασία του ανθρώπου είναι για χάρη της
διαχείρισης του Θεού. Αφότου ο Θεός έχει κάνει όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει, ο
άνθρωπος πρέπει να είναι γενναιόδωρος στις πράξεις του και να συνεργάζεται με τον Θεό.
Στο έργο του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, πρέπει να
προσφέρει την αφοσίωσή του, και δεν πρέπει να επιδοθεί σε πολυάριθμες συλλήψεις ή να
καθίσει παθητικά και να περιμένει τον θάνατο. Ο Θεός μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό Του για
τον άνθρωπο, οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την αφοσίωσή του στον Θεό;
Ο Θεός έχει ενωμένη την καρδιά και το μυαλό για τον άνθρωπο, οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν
μπορεί να προσφέρει λίγη συνεργασία; Ο Θεός εργάζεται για την ανθρωπότητα, οπότε γιατί ο
άνθρωπος δεν μπορεί να εκπληρώσει κάποιο από τα καθήκοντά του για χάρη της διαχείρισης
του Θεού; Το έργο του Θεού έχει φτάσει μέχρι εδώ, κι όμως εξακολουθείτε να βλέπετε αλλά
να μην ενεργείτε, να ακούτε αλλά να μην κινείστε. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι αντικείμενα
καταδίκης; Ο Θεός έχει ήδη αφιερώσει όλο Του το Είναι στον άνθρωπο, οπότε γιατί σήμερα ο
άνθρωπος είναι ανίκανος να επιτελέσει σοβαρά το καθήκον του; Για τον Θεό, το έργο Του
είναι η πρώτη προτεραιότητά Του και το έργο της διαχείρισής Του είναι υψίστης σημασίας.
Για τον άνθρωπο, το να κάνει τα λόγια του Θεού πράξη και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις Του
είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Αυτό όλοι πρέπει να το καταλάβετε. Οι λέξεις που
ειπώθηκαν σ’ εσάς έχουν φτάσει στον πυρήνα της ουσίας σας, και το έργο του Θεού έχει
εισέλθει σε πρωτόγνωρες περιοχές. Πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια
ή το ψεύδος αυτού του τρόπου· εξακολουθούν να περιμένουν και να βλέπουν και να μην
εκτελούν το καθήκον τους. Αντ’ αυτού, εξετάζουν κάθε λέξη και πράξη του Θεού, εστιάζουν σε
αυτό που Εκείνος τρώει και φοράει και οι αντιλήψεις τους γίνονται όλο και πιο θλιβερές. Μα
δεν κάνουν φασαρία για το τίποτα αυτοί οι άνθρωποι; Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να
αναζητούν τον Θεό; Και πώς θα μπορούσαν να είναι εκείνοι έχουν την πρόθεση να
υποταχθούν στον Θεό; Έβαλαν την πίστη και το καθήκον τους στο πίσω μέρος του μυαλού
τους, και αντ’ αυτού, επικεντρώθηκαν στο πού βρίσκεται ο Θεός. Είναι ένα αίσχος! Εάν ο
άνθρωπος έχει καταλάβει όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβει και έχει κάνει πράξη
όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει, τότε ο Θεός θα δώσει σίγουρα τις ευλογίες Του στον
άνθρωπο, γιατί αυτό που απαιτεί από τον άνθρωπο είναι το καθήκον του ανθρώπου και αυτό
που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κατανοήσει ό,τι
υποτίθεται ότι καταλαβαίνει και δεν είναι σε θέση να κάνει πράξη ό,τι πρέπει να κάνει πράξη,
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τότε ο άνθρωπος θα τιμωρηθεί. Όσοι δεν συνεργάζονται με τον Θεό, διατηρούν εχθρική
στάση προς τον Θεό, εκείνοι που δεν δέχονται το νέο έργο, αντιτίθενται σ’ αυτό, παρόλο που
αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα που να είναι προφανώς σε αντίθεση με αυτό. Όλοι όσοι
δεν κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός, είναι άνθρωποι που σκοπίμως
αντιτίθενται και είναι ανυπάκουοι προς τα λόγια του Θεού, ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δεν υπακούουν
στα λόγια του Θεού και δεν υποτάσσονται στον Θεό, είναι ανυπότακτοι και σε αντίθεση με
τον Θεό. Οι άνθρωποι που δεν εκτελούν το καθήκον τους είναι εκείνοι που δεν συνεργάζονται
με τον Θεό, και οι άνθρωποι που δεν συνεργάζονται με τον Θεό είναι εκείνοι που δεν
αποδέχονται το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Όταν το έργο του Θεού φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και η διαχείρισή Του φτάσει
σε κάποιο σημείο, όλοι όσους επιθυμεί η καρδιά Του είναι ικανοί να εκπληρώσουν τις
απαιτήσεις Του. Ο Θεός καθορίζει τις απαιτήσεις Του ως προς τον άνθρωπο σύμφωνα με τα
δικά του πρότυπα και σύμφωνα με όσα μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος. Ενώ μιλάει για τη
διαχείρισή Του, δείχνει επίσης τον δρόμο για τον άνθρωπο και παρέχει στον άνθρωπο ένα
μονοπάτι προς την επιβίωση. Η διαχείριση του Θεού και η πράξη του ανθρώπου είναι και τα
δύο στο ίδιο στάδιο του έργου και εκτελούνται ταυτόχρονα. Η συζήτηση για τη διαχείριση του
Θεού άπτεται αλλαγών στη διάθεση του ανθρώπου και η συζήτηση γι’ αυτό που πρέπει να
κάνει ο άνθρωπος και οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου άπτονται του έργου του Θεού.
Δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο αυτά τα δύο μπορούν να διαχωριστούν. Η πράξη του
ανθρώπου αλλάζει, βήμα-βήμα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι απαιτήσεις του Θεού για τον
άνθρωπο αλλάζουν κι αυτές και επειδή το έργο του Θεού αλλάζει και προοδεύει. Αν οι πράξεις
του ανθρώπου παραμείνουν εγκλωβισμένες στο δόγμα, αυτό αποδεικνύει ότι στερείται του
έργου και της καθοδήγησης του Θεού. Αν οι πράξεις του ανθρώπου δεν αλλάζουν ποτέ ή δεν
πηγαίνουν βαθύτερα, τότε αυτό αποδεικνύει ότι οι πράξεις του ανθρώπου διεξάγονται
σύμφωνα με τη βούληση του ανθρώπου και δεν είναι οι πράξεις της αλήθειας· αν ο άνθρωπος
δεν βρίσκει μονοπάτι για να βαδίσει, τότε έχει ήδη πέσει στα χέρια του Σατανά και βρίσκεται
υπό τον έλεγχο του Σατανά, πράγμα που σημαίνει ότι ελέγχεται από το κακό πνεύμα. Εάν οι
πράξεις του ανθρώπου δεν πάνε βαθύτερα, τότε το έργο του Θεού δεν θα αναπτυχθεί και εάν
δεν υπάρξει αλλαγή στο έργο του Θεού, τότε η είσοδος του ανθρώπου θα σταματήσει —αυτό
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είναι αναπόφευκτο. Σε όλο το έργο του Θεού, αν ο άνθρωπος συμμορφωνόταν πάντα με το
νόμο του Ιεχωβά, τότε το έργο του Θεού δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, πολύ λιγότερο δε
θα ήταν δυνατόν να τερματιστεί η όλη εποχή. Εάν ο άνθρωπος ήταν πάντα πιστός στον
σταυρό και έκανε πράξη την υπομονή και την ταπεινότητα, τότε θα ήταν αδύνατον για το
έργο του Θεού να συνεχίσει να εξελίσσεται. Έξι χιλιάδες χρόνια διαχείρισης απλά δεν
μπορούν να τερματιστούν μεταξύ των ανθρώπων που συμμορφώνονται μόνο με τον νόμο, ή
που μόνο μένουν πιστοί στον σταυρό και κάνουν πράξη την υπομονή και την ταπεινότητα.
Αντ’ αυτού, ολόκληρο το έργο της διαχείρισης του Θεού ολοκληρώνεται μεταξύ εκείνων των
εσχάτων ημερών, που γνωρίζουν τον Θεό και έχουν ξεφύγει από τα νύχια του Σατανά και
έχουν απελευθερωθεί πλήρως από την επιρροή του Σατανά. Αυτή είναι η αναπόφευκτη
κατεύθυνση του έργου του Θεού. Γιατί λέγεται ότι οι πράξεις αυτών στις θρησκευτικές
εκκλησίες είναι ξεπερασμένες; Επειδή αυτό που κάνουν πράξη είναι διαχωρισμένο από το
έργο του σήμερα. Στην Εποχή της Χάριτος, αυτό που κάνουν πράξη ήταν σωστό, αλλά καθώς
η εποχή έχει περάσει και το έργο του Θεού έχει αλλάξει, έτσι και οι πράξεις τους έχουν
σταδιακά ξεπεραστεί. Έμεινε πίσω, ξεπεράστηκε από το νέο έργο και το νέο φως. Με βάση
την αρχική θεμελίωσή του, το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει προχωρήσει αρκετά βήματα
βαθύτερα. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν κολλημένοι στο αρχικό
στάδιο του έργου του Θεού και εξακολουθούν να κολλάνε στις παλιές πράξεις και στο παλιό
φως. Το έργο του Θεού μπορεί να αλλάξει πολύ μέσα σε τρία ή πέντε χρόνια, άρα δεν θα
γινόντουσαν ακόμα μεγαλύτεροι μετασχηματισμοί κατά τη διάρκεια 2.000 ετών; Εάν ο
άνθρωπος δεν έχει νέο φως ή νέες πράξεις, αυτό σημαίνει ότι δεν συμβαδίζει με το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Η ύπαρξη του νέου έργου του Θεού
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί επειδή, σήμερα, εκείνοι που είχαν προηγουμένως το έργο του
Αγίου Πνεύματος εξακολουθούν να συμμορφώνονται με ξεπερασμένες πρακτικές. Το έργο
του Αγίου Πνεύματος πάει πάντα προς τα εμπρός και όλοι εκείνοι που βρίσκονται στο ρεύμα
του Αγίου Πνεύματος πρέπει επίσης να προχωρούν βαθύτερα και να αλλάζουν, βήμα-βήμα.
Δεν πρέπει να σταματήσουν σε ένα μόνο στάδιο. Μόνο όσοι δεν γνωρίζουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος θα παραμείνουν στο αρχικό έργο Του και δεν θα δεχτούν το νέο έργο του Αγίου
Πνεύματος. Μόνο αυτοί που είναι ανυπάκουοι θα είναι ανίκανοι να αποκτήσουν το έργο του
Αγίου Πνεύματος. Αν οι πράξεις του ανθρώπου δεν συμβαδίζουν με το νέο έργο του Αγίου
Πνεύματος, τότε οι πράξεις του ανθρώπου σίγουρα αποβάλλονται από το έργο του σήμερα
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και σίγουρα είναι ασύμβατες με το έργο του σήμερα. Τέτοιοι ξεπερασμένοι άνθρωποι όπως
αυτοί είναι απλώς ανίκανοι να επιτύχουν το θέλημα του Θεού, πόσο μάλλον θα μπορούσαν να
γίνουν άνθρωποι που θα μείνουν, εν τέλει, ακλόνητοι στη μαρτυρία τους για τον Θεό.
Ολόκληρο το έργο διαχείρισης, επιπλέον, δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μεταξύ μιας τέτοιας
ομάδας ανθρώπων. Για όσους κάποτε υπάκουσαν στον νόμο του Ιεχωβά και αυτοί που κάποτε
υπέφεραν για τον σταυρό, αν δεν μπορούν να δεχτούν το στάδιο του έργου των εσχάτων
ημερών, τότε όλα όσα έκαναν θα είναι μάταια και άχρηστα. Η σαφέστερη έκφραση του έργου
του Αγίου Πνεύματος είναι να αγκαλιάσουμε το εδώ και τώρα, χωρίς να προσκολληθούμε στο
παρελθόν. Όσοι δεν έχουν συμβαδίσει με το σημερινό έργο και έχουν διαχωριστεί από τις
πράξεις του σήμερα, είναι αυτοί που αντιτίθενται και δε δέχονται το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι αψηφούν το σημερινό έργο του Θεού. Αν και γαντζώνονται
στο φως του παρελθόντος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να αρνηθούμε ότι δεν
γνωρίζουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί υπήρξε όλη αυτή η συζήτηση για τις αλλαγές
στις πράξεις του ανθρώπου, για τις διαφορές στις πράξεις μεταξύ του παρελθόντος και του
σήμερα, για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις κατά την προηγούμενη
εποχή και για το πώς γίνονται σήμερα; Τέτοιοι διαχωρισμοί στις πράξεις του ανθρώπου
αναφέρονται πάντοτε επειδή το έργο του Αγίου Πνεύματος συνεχώς μετακινείται προς τα
εμπρός και έτσι οι πράξεις του ανθρώπου πρέπει συνεχώς να αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος
παραμείνει κολλημένος σ’ ένα στάδιο, τότε αυτό αποδεικνύει ότι είναι ανίκανος να
συμβαδίσει με το νέο έργο και το νέο φως του Θεού· δεν αποδεικνύει ότι το σχέδιο
διαχείρισης του Θεού δεν έχει αλλάξει. Εκείνοι που βρίσκονται εκτός του ρεύματος του Αγίου
Πνεύματος, πάντοτε πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, αλλά στην πραγματικότητα, το έργο του Θεού
μέσα τους σταμάτησε εδώ και πολύ καιρό και το έργο του Αγίου Πνεύματος επίσης
απουσιάζει από αυτούς. Το έργο του Θεού μεταφέρθηκε εδώ και πολύ καιρό σε μια άλλη
ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα με την οποία Εκείνος σκοπεύει να ολοκληρώσει το νέο Του
έργο. Επειδή όσοι είναι θρησκευόμενοι είναι και ανίκανοι να δεχτούν το νέο έργο του Θεού
και κρατιούνται μόνο από το παλιό έργο του παρελθόντος, έτσι ο Θεός έχει εγκαταλείψει
αυτούς τους ανθρώπους και επιτελεί το νέο Του έργο στον λαό που το αποδέχεται. Αυτοί είναι
οι άνθρωποι που συνεργάζονται στο νέο έργο Του και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
ολοκληρωθεί η διαχείρισή Του. Η διαχείριση του Θεού κινείται πάντα προς τα εμπρός και η
πράξη του ανθρώπου ανεβαίνει πάντα ψηλότερα. Ο Θεός δουλεύει πάντοτε και ο άνθρωπος
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έχει πάντα ανάγκη, έτσι ώστε και οι δύο φτάνουν στο ζενίθ τους —ο Θεός και ο άνθρωπος
είναι σε πλήρη ένωση. Αυτή είναι η έκφραση της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού και είναι
το τελικό αποτέλεσμα ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού.
Σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού, υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις από τον
άνθρωπο. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, διακατέχονται από
την παρουσία και την πειθαρχία του Αγίου Πνεύματος, και όσοι δεν βρίσκονται μέσα στο
ρεύμα αυτό βρίσκονται υπό τη διοίκηση του Σατανά και χωρίς καθόλου από το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνοι που
δέχονται το νέο έργο του Θεού, αυτοί που συνεργάζονται μέσα στο νέο έργο του Θεού. Αν
αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και δεν
μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, τότε θα πειθαρχηθούν και, στη χειρότερη περίπτωση, θα εγκαταλειφθούν από το
Άγιο Πνεύμα. Όσοι αποδέχονται το καινούριο έργο του Αγίου Πνεύματος, θα ζουν μέσα στο
ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, θα λάβουν τη φροντίδα και την προστασία του Αγίου
Πνεύματος. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια είναι διαφωτισμένοι
από το Άγιο Πνεύμα, και εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν πράξη την αλήθεια πειθαρχούνται
από το Άγιο Πνεύμα και μπορεί ακόμη και να τιμωρηθούν. Ανεξάρτητα από το τι είδους
άτομο είναι κάποιος, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα στο ρεύμα του Αγίου
Πνεύματος, ο Θεός θα αναλάβει την ευθύνη για όλους εκείνους που δέχονται το νέο έργο Του
για χάρη του ονόματός Του. Εκείνοι που δοξάζουν το όνομά Του και είναι πρόθυμοι να
κάνουν πράξη τα λόγια Του, θα λάβουν τις ευλογίες Του. Όσοι δεν Τον υπακούουν και δεν
κάνουν τα λόγια Του πράξη, θα λάβουν την τιμωρία Του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο
ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτοί που αποδέχονται το νέο έργο και αφού έχουν
αποδεχθεί το νέο έργο, πρέπει να έχουν και την κατάλληλη συνεργασία με τον Θεό και δεν θα
πρέπει να ενεργούν ως αποστάτες που δεν εκτελούν το καθήκον τους. Αυτή είναι η μόνη
απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δεν
αποδέχονται το νέο έργο: Είναι έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος και η πειθαρχία και η
αποδοκιμασία του Αγίου Πνεύματος δεν ισχύουν γι’ αυτούς. Όλη την ημέρα, αυτοί οι
άνθρωποι ζουν μέσα στη σάρκα, ζουν μέσα στο μυαλό τους και το μόνο που κάνουν είναι να
ζουν σύμφωνα με το δόγμα που παράγεται από την ανάλυση και την έρευνα των δικών τους
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εγκεφάλων. Αυτές δεν είναι οι απαιτήσεις του νέου έργου του Αγίου Πνεύματος, και ούτε
είναι η συνεργασία με τον Θεό. Όσοι δεν αποδέχονται το νέο έργο του Θεού στερούνται της
παρουσίας του Θεού και, επιπλέον, στερούνται των ευλογιών και της προστασίας του Θεού.
Τα περισσότερα από τα λόγια και τις ενέργειές τους συμβαδίζουν με τις προηγούμενες
απαιτήσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι δόγμα, όχι η αλήθεια. Ένα τέτοιο δόγμα
και τέτοιοι κανόνες αρκούν για να αποδείξουν ότι η συνάθροιση αυτών των ανθρώπων δεν
είναι τίποτα άλλο παρά θρησκεία· δεν είναι οι εκλεκτοί ή τα αντικείμενα του έργου του Θεού.
Η συνάθροιση όλων αυτών μεταξύ τους μπορεί μόνο να ονομαστεί ως ένα μεγάλο συνέδριο
της θρησκείας και δεν μπορεί να ονομαστεί εκκλησία. Αυτό είναι ένα αμετάβλητο γεγονός.
Δεν έχουν το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος· αυτό που κάνουν θυμίζει θρησκεία, αυτό που
βιώνουν φαίνεται να είναι γεμάτο από θρησκεία· δεν έχουν την παρουσία και το έργο του
Αγίου Πνεύματος και δεν είναι κατάλληλοι να λάβουν την πειθαρχία ή τη διαφώτιση του
Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άψυχα πτώματα, τα σκουλήκια που στερούνται
πνευματικότητας. Δεν έχουν καμία γνώση για την επαναστατικότητα και την αντίθεση του
ανθρώπου, δεν έχουν γνώση όλου του κακού που κάνει ο άνθρωπος, πολύ λιγότερο δε,
γνωρίζουν όλο το έργο του Θεού και τη σημερινή βούληση του Θεού. Όλοι τους είναι αδαείς
και χαμηλού επιπέδου άνθρωποι, είναι αποβράσματα ακατάλληλα να τους ονομάζουμε
πιστούς! Τίποτα από όσα κάνουν δεν έχει σχέση με τη διαχείριση του Θεού, κι ούτε μπορεί να
επηρεάσει τα σχέδια του Θεού. Τα λόγια και οι πράξεις τους είναι υπερβολικά αηδιαστικά,
πάρα πολύ αξιολύπητα και απλώς ανάξια λόγου. Οτιδήποτε γίνεται από εκείνους που δεν
βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος δεν σχετίζεται με το νέο έργο του Αγίου
Πνεύματος. Εξαιτίας αυτού, ανεξάρτητα από το τι κάνουν, είναι εκτός της πειθαρχίας του
Αγίου Πνεύματος και, επιπλέον, χωρίς τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Διότι είναι όλοι
άνθρωποι που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια και είναι μισητοί και έχουν απορριφθεί από
το Άγιο Πνεύμα. Ονομάζονται κακοποιοί επειδή ζουν μέσα στη σάρκα και κάνουν ό,τι τους
ευχαριστεί κάτω από την πινακίδα του Θεού. Ενώ ο Θεός εργάζεται, είναι εσκεμμένα εχθρικοί
απέναντί Του και τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση με Αυτόν. Η αποτυχία του
ανθρώπου να συνεργαστεί με τον Θεό είναι εξαιρετικά επαναστατική από μόνη της,
επομένως, ιδίως εκείνοι οι άνθρωποι που σκοπίμως έρχονται σε αντίθεση με τον Θεό, δεν θα
λάβουν τη δίκαιη ανταπόδοση τους; Όταν αναφέρουμε το κακό που διαπράττουν αυτοί οι
άνθρωποι, μερικοί ανυπομονούν να τους καταραστούν, ενώ ο Θεός τους αγνοεί. Για τον
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άνθρωπο, φαίνεται ότι οι πράξεις τους αφορούν το όνομα του Θεού, αλλά στην
πραγματικότητα, για τον Θεό, δεν έχουν καμία σχέση με το όνομά Του ή τη μαρτυρία προς
Αυτόν. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό δεν σχετίζεται με τον Θεό: Δεν
σχετίζεται ούτε με το όνομά Του ούτε με το έργο Του σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι εξευτελίζουν
τον εαυτό τους και εκφράζουν τον Σατανά. Είναι κακοποιοί που συσσωρεύουν για την ημέρα
της οργής. Σήμερα, ανεξάρτητα από τις ενέργειές τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
παρεμποδίζουν τη διαχείριση του Θεού και δεν έχουν καμία σχέση με το νέο έργο του Θεού,
τέτοιοι άνθρωποι δεν θα υποβληθούν στην αντίστοιχη ανταπόδοση, καθώς η ημέρα της οργής
δεν έχει ακόμη φθάσει. Υπάρχουν πολλά που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός θα έπρεπε να
έχει ήδη αντιμετωπίσει και πιστεύουν ότι αυτοί οι κακοποιοί πρέπει να υποβληθούν σε
ανταπόδοση το συντομότερο δυνατό. Αλλά επειδή το έργο της διαχείρισης του Θεού δεν έχει
ακόμη τελειώσει και η ημέρα της οργής δεν έχει ακόμη φτάσει, οι άδικοι συνεχίζουν να
εκτελούν τις αδικίες τους. Κάποιοι λένε: «Οι θρησκευόμενοι υπάρχουν χωρίς την παρουσία ή
το έργο του Αγίου Πνεύματος και ντροπιάζουν το όνομα του Θεού. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός δεν
τους καταστρέφει, αντί να εξακολουθεί να ανέχεται την αχαλίνωτη συμπεριφορά τους;»
Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η εκδήλωση του Σατανά και εκφράζουν τη σάρκα, είναι
αδαείς, χαμηλού επιπέδου, είναι παράλογοι άνθρωποι. Δεν θα δουν την έλευση της οργής του
Θεού προτού μπορέσουν να καταλάβουν πώς ο Θεός επιτελεί το έργο Του μεταξύ των
ανθρώπων και μόλις κατακτηθούν πλήρως, αυτοί οι κακοποιοί θα λάβουν την ανταπόδοσή
τους και κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την ημέρα της οργής. Τώρα δεν
είναι η ώρα για την τιμωρία του ανθρώπου, αλλά είναι η ώρα για την εκτέλεση του έργου της
κατάκτησης, εκτός κι αν υπάρχουν εκείνοι που βλάπτουν τη διαχείριση του Θεού, οπότε και
θα υποβληθούν σε τιμωρία με βάση τη σοβαρότητα των πράξεών τους. Κατά τη διάρκεια της
διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον Θεό, όλοι εκείνοι που βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του
Αγίου Πνεύματος, έχουν σχέση με τον Θεό. Εκείνοι που είναι μισητοί και απορριφθέντες από
το Άγιο Πνεύμα, ζουν υπό την επιρροή του Σατανά, και αυτό που έκαναν πράξη δεν έχει
καμία σχέση με τον Θεό. Μόνο όσοι αποδέχονται το νέο έργο του Θεού και συνεργάζονται με
τον Θεό έχουν σχέση με τον Θεό, επειδή το έργο του Θεού απευθύνεται μόνο σε εκείνους που
το δέχονται και όχι σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το αν το δέχονται ή όχι. Το
έργο που έχει επιτελεστεί από τον Θεό έχει πάντα ένα αντικείμενο και δεν γίνεται από
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ιδιοτροπία. Όσοι συνδέονται με τον Σατανά δεν είναι κατάλληλοι να γίνουν μάρτυρες για τον
Θεό, αλλά ούτε και είναι κατάλληλοι να συνεργαστούν με τον Θεό.
Κάθε στάδιο του έργου του Αγίου Πνεύματος απαιτεί ταυτόχρονα τη μαρτυρία του
ανθρώπου. Κάθε στάδιο του έργου είναι μια μάχη μεταξύ του Θεού και του Σατανά και το
αντικείμενο της μάχης είναι ο Σατανάς, ενώ αυτός που θα οδηγηθεί στην τελείωση μέσω
αυτού του έργου είναι ο άνθρωπος. Το αν το έργο του Θεού μπορεί να αποφέρει καρπούς
εξαρτάται από τον τρόπο της μαρτυρίας του ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτή η μαρτυρία είναι
αυτό που ο Θεός απαιτεί από εκείνους που Τον ακολουθούν· είναι η μαρτυρία που έχει
υπάρξει πριν από τον Σατανά, αλλά και η απόδειξη των αποτελεσμάτων του έργου Του. Η όλη
διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες
δέουσες απαιτήσεις προς τον άνθρωπο. Επιπλέον, καθώς οι εποχές περνούν και προχωρούν,
οι απαιτήσεις του Θεού για όλη την ανθρωπότητα γίνονται ολοένα και υψηλότερες. Έτσι,
βήμα-βήμα, αυτό το έργο της διαχείρισης του Θεού φτάνει στο αποκορύφωμά του, μέχρι ο
άνθρωπος να αντικρίσει το γεγονός της «εμφάνισης του ενσαρκωμένου Λόγου», και έτσι, οι
απαιτήσεις του ανθρώπου γίνονται ακόμη υψηλότερες και οι απαιτήσεις προς τον άνθρωπο
για να γίνει μάρτυρας γίνονται ακόμα πιο υψηλές. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος είναι ικανός
να συνεργαστεί πραγματικά με τον Θεό, τόσο περισσότερο δοξάζει τον Θεό. Η συνεργασία
του ανθρώπου είναι η μαρτυρία που πρέπει να φέρει και η μαρτυρία που φέρει είναι η πράξη
του ανθρώπου. Και έτσι, ανεξάρτητα από το αν το έργο του Θεού μπορεί να έχει το κατάλληλο
αποτέλεσμα και από το αν μπορεί να υπάρξει αληθινή μαρτυρία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με τη συνεργασία και τη μαρτυρία του ανθρώπου. Όταν τελειώσει το έργο, δηλαδή όταν η όλη
διαχείριση του Θεού έχει φτάσει στο τέλος της, ο άνθρωπος θα πρέπει να γίνει περισσότερο
μάρτυρας και όταν το έργο του Θεού φτάσει στο τέλος του, η πράξη και η είσοδος του
ανθρώπου θα φτάσουν στο ζενίθ. Στο παρελθόν, ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος να
συμμορφώνεται με τον νόμο και τις εντολές και έπρεπε να είναι υπομονετικός και ταπεινός.
Σήμερα, ο άνθρωπος υποχρεούται να υπακούει σε ό,τι κανονίζει ο Θεός και να έχει υπέρτατη
αγάπη για τον Θεό, και τελικά, υποχρεούται να αγαπά τον Θεό εν μέσω δοκιμασίας. Αυτά τα
τρία στάδια είναι οι απαιτήσεις που έχει ο Θεός από τον άνθρωπο, βήμα-βήμα, σε όλη τη
διαχείρισή Του. Κάθε στάδιο του έργου του Θεού πηγαίνει βαθύτερα από το τελευταίο, και σε
κάθε στάδιο οι απαιτήσεις του ανθρώπου είναι πιο βαθιές από το τελευταίο, και με αυτό τον
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τρόπο, όλη η διαχείριση του Θεού παίρνει σταδιακά μορφή. Ακριβώς επειδή οι απαιτήσεις του
ανθρώπου είναι πάντα υψηλότερες, η διάθεση του ανθρώπου πλησιάζει περισσότερο στα
πρότυπα που απαιτεί ο Θεός, και μόνο τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα αποχωρεί σταδιακά
από την επιρροή του Σατανά, έως ότου ολοκληρωθεί το έργο του Θεού οριστικά, και τότε όλη
η ανθρωπότητα θα έχει σωθεί από την επιρροή του Σατανά. Όταν έρθει η ώρα αυτή, το έργο
του Θεού θα έχει φτάσει στο τέλος του και η συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό για να
επιτύχει αλλαγές στη διάθεσή του δεν θα υφίσταται πια και ολόκληρη η ανθρωπότητα θα
ζήσει υπό το φως του Θεού και από τότε και μετά, δεν θα υπάρχει παρακοή ή εναντίωση προς
τον Θεό. Ο Θεός, επίσης, δεν θα απαιτήσει τίποτα άλλο από τον άνθρωπο και θα υπάρξει μια
πιο αρμονική συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και Θεού, που θα είναι η ζωή του ανθρώπου και
του Θεού μαζί, η ζωή που έρχεται μετά από την ολοκλήρωση της διαχείρισης του Θεού και
αφότου ο άνθρωπος έχει σωθεί πλήρως από τον Θεό, από τα χέρια του Σατανά. Όσοι δεν
μπορούν να ακολουθήσουν στενά τα βήματα του Θεού, είναι ανίκανοι να επιτύχουν μια τέτοια
ζωή. Θα έχουν κατέβει χαμηλά προς το σκοτάδι, εκεί όπου θα κλαψουρίζουν και θα τρίζουν τα
δόντια τους· είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, αλλά δεν Τον ακολουθούν, πιστεύουν
στον Θεό, αλλά δεν υπακούουν σε όλο το έργο Του. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον
Θεό, πρέπει να ακολουθήσει από κοντά τα βήματα του Θεού, βήμα-βήμα. Πρέπει να
«ακολουθήσει τον Αμνό, όπου και εάν πηγαίνει». Μόνο αυτοί είναι οι άνθρωποι που
αναζητούν την αληθινή οδό, μόνο αυτοί είναι εκείνοι γνωρίζουν το έργο του Αγίου
Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δουλοπρεπώς ακολουθούν επιστολές και δόγματα είναι εκείνοι
που έχουν εξαλειφθεί από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα
ξεκινήσει νέο έργο, και σε κάθε περίοδο, θα υπάρξει μια νέα αρχή μεταξύ των ανθρώπων. Εάν
ο άνθρωπος ακολουθεί μόνο τις εξής αλήθειες: ότι ο «Ιεχωβά είναι ο Θεός» και ο «Ιησούς
είναι ο Χριστός», οι οποίες ισχύουν μόνο για μια εποχή, τότε ο άνθρωπος δεν θα συνεχίσει να
συμβαδίζει με το έργο του Αγίου Πνεύματος και θα είναι για πάντα ανίκανος να αποκτήσει το
έργο του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, ο άνθρωπος ακολουθεί
χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και ακολουθεί στενά από πίσω. Με τον τρόπο αυτό, πώς θα
μπορούσε να εξαλειφθεί ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα; Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο
Θεός, όσο ο άνθρωπος είναι βέβαιος ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος και
συνεργάζεται στο έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς καμία αμφιβολία και προσπαθεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Θεού, τότε πώς θα μπορούσε να τιμωρηθεί; Το έργο του
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Θεού δεν σταμάτησε ποτέ, τα βήματά Του δεν σταμάτησαν ποτέ, και πριν τελειώσει το έργο
της διαχείρισής Του, ήταν πάντοτε απασχολημένος και ποτέ δεν σταματά. Αλλά ο άνθρωπος
είναι διαφορετικός: Έχοντας κερδίσει ένα μόνο ίχνος από το έργο του Αγίου Πνεύματος, το
αντιμετωπίζει σαν να μην έχει αλλάξει ποτέ· κι έχοντας αποκτήσει λίγη γνώση, δεν πηγαίνει
να ακολουθήσει τα βήματα του νεότερου έργου του Θεού, ενώ έχοντας δει μόνο ένα κομμάτι
του έργου του Θεού, ο Θεός σχηματίζεται στο μυαλό του αμέσως ως μια ιδιαίτερη ξύλινη
φιγούρα και πιστεύει ότι ο Θεός θα παραμείνει πάντα σε αυτή τη μορφή που βλέπει μπροστά
του, ότι έτσι ήταν στο παρελθόν και θα είναι πάντα και στο μέλλον. Έχοντας αποκτήσει μόνο
επιφανειακή γνώση, ο άνθρωπος είναι τόσο υπερήφανος που ξεχνιέται και αρχίζει να
διακηρύσσει αναπόφευκτα τη διάθεση και την ύπαρξη του Θεού που απλά δεν υφίστανται.
Έχοντας βεβαιωθεί για ένα στάδιο του έργου του Αγίου Πνεύματος, ανεξάρτητα από το τι
είδους άνθρωπος είναι αυτός που διακηρύσσει το νέο έργο του Θεού, ο άνθρωπος δεν το
δέχεται. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να δεχτούν το νέο έργο του Αγίου
Πνεύματος, διότι είναι πολύ συντηρητικοί και ανίκανοι να δεχτούν νέα πράγματα. Αυτοί είναι
οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, αλλά και απορρίπτουν τον Θεό. Ο άνθρωπος πιστεύει
ότι οι Ισραηλίτες έσφαλαν επειδή «πίστευαν μόνο στον Ιεχωβά και δεν πίστευαν στον Ιησού»,
όμως η πλειονότητα των ανθρώπων παίζει έναν ρόλο στον οποίο «πιστεύουν μόνο στον
Ιεχωβά και απορρίπτουν τον Ιησού» και «επιζητούν την επιστροφή του Μεσσία, αλλά
αντιτάσσονται στον Μεσσία ο οποίος ονομάζεται Ιησούς». Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο ότι οι
άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά μετά την αποδοχή ενός
σταδίου του έργου του Αγίου Πνεύματος και ακόμα δεν λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Δεν
είναι αυτό αποτέλεσμα της παρακοής του ανθρώπου; Οι χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο
που δεν είναι ενήμεροι ως προς το νέο έργο του σήμερα, προσκολλώνται όλοι στην ελπίδα ότι
θα σταθούν τυχεροί, υποθέτοντας ότι ο Θεός θα εκπληρώσει καθεμία από τις επιθυμίες τους.
Ωστόσο, δεν μπορούν να πούνε με βεβαιότητα για ποιο λόγο ο Θεός θα τους οδηγήσει στον
τρίτο ουρανό, ούτε είναι βέβαιοι για το πώς θα έρθει ο Ιησούς να τους πάρει πάνω σε ένα
λευκό σύννεφο, πολύ λιγότερο δε μπορούν να πουν με απόλυτη βεβαιότητα εάν ο Ιησούς θα
φτάσει όντως πάνω σε ένα λευκό σύννεφο την ημέρα που φαντάζονται. Είναι όλοι ανήσυχοι
και σαστισμένοι. Οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καν αν ο Θεός θα αναλάβει τον κάθε έναν από
αυτούς, τις ποικίλες μικρές ομάδες ανθρώπων από κάθε δόγμα. Το έργο που επιτελεί ο Θεός
τώρα, η σημερινή εποχή, το θέλημα του Θεού —δεν έχουν κατανοήσει κανένα από αυτά και
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δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά μετράνε τις μέρες στα δάχτυλά τους. Μόνο αυτοί που
ακολουθούν τα βήματα του Αμνού μέχρι τέλους μπορούν να κερδίσουν την τελική ευλογία,
ενώ εκείνοι οι «έξυπνοι άνθρωποι», που αδυνατούν να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος, και
πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει τα πάντα, είναι ανίκανοι να γίνουν μάρτυρες της εμφάνισης του
Θεού. Όλοι πιστεύουν ότι είναι οι πιο έξυπνοι στη γη και διακόπτουν τη συνεχιζόμενη εξέλιξη
του έργου του Θεού χωρίς κανέναν λόγο και φαίνεται να πιστεύουν με απόλυτη σιγουριά ότι ο
Θεός θα τους μεταφέρει στον ουρανό, αυτούς που «έχουν τη μέγιστη πίστη στον Θεό,
ακολουθούν τον Θεό και υπακούουν στα λόγια του Θεού». Παρόλο που έχουν την «άκρα
πίστη» προς τα λόγια του Θεού, τα λόγια και οι ενέργειές τους εξακολουθούν να μοιάζουν
τόσο αηδιαστικά επειδή αντιτίθενται στο έργο του Αγίου Πνεύματος και εξαπατούν και
κάνουν κακό. Εκείνοι που δεν ακολουθούν μέχρι τέλους, όσοι δεν συμβαδίζουν με το έργο του
Αγίου Πνεύματος και οι οποίοι μόνο εμμένουν στο παλιό έργο, όχι μόνο απέτυχαν να
αφοσιωθούν στον Θεό αλλά, αντίθετα, έγιναν εκείνοι που αντιτάσσονται στον Θεό, έχουν
γίνει εκείνοι που απορρίπτονται από τη νέα εποχή, και που θα τιμωρηθούν. Υπάρχουν
άνθρωποι πιο αξιολύπητοι από αυτούς; Πολλοί πιστεύουν, ακόμη, ότι όλοι όσοι απορρίπτουν
τον παλαιό νόμο και δέχονται το νέο έργο, δεν διαθέτουν συνείδηση. Αυτοί οι άνθρωποι, που
μιλάνε μόνο για «συνείδηση» και δεν ξέρουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα δουν τελικά
τις προοπτικές τους να περικόπτονται λόγω της συνείδησή τους. Το έργο του Θεού δεν
συμμορφώνεται με το δόγμα, και παρόλο που είναι δικό Του έργο, ακόμα ο Θεός δεν
προσκολλάται σε αυτό. Αυτό που πρέπει να απορριφθεί απορρίπτεται, αυτό που πρέπει να
εξαλειφθεί εξαλείφεται. Ωστόσο, ο άνθρωπος παίρνει εχθρική στάση απέναντι στον Θεό
κρατώντας μόνο ένα μικρό κομμάτι του έργου της διαχείρισης του Θεού. Δεν είναι αυτό ένας
παραλογισμός του ανθρώπου; Δεν είναι η άγνοια του ανθρώπου; Όσο περισσότερο είναι οι
άνθρωποι δειλοί και υπερβολικά επιφυλακτικοί επειδή φοβούνται ότι δεν θα κερδίσουν τις
ευλογίες του Θεού, τόσο περισσότερο δεν είναι σε θέση να κερδίσουν μεγαλύτερες ευλογίες
και να λάβουν την τελική ευλογία. Αυτοί οι άνθρωποι που τηρούν δουλικά τον νόμο,
επιδεικνύουν όλοι την απόλυτη αφοσίωση προς τον νόμο και όσο περισσότερο εμφανίζουν
τέτοια αφοσίωση προς τον νόμο, τόσο περισσότερο είναι επαναστάτες που αντιτίθενται στον
Θεό. Γιατί τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας και όχι η Εποχή του Νόμου, και το έργο του
σήμερα δεν μπορεί να εξισωθεί με το έργο του παρελθόντος, ούτε μπορεί το έργο του
παρελθόντος να συγκριθεί με το έργο του σήμερα. Το έργο του Θεού έχει αλλάξει και οι
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πράξεις του ανθρώπου έχουν επίσης αλλάξει· δεν φτάνει μόνο να τηρεί κανείς τον νόμο ή να
φέρει τον σταυρό. Έτσι, η πίστη των ανθρώπων προς τον νόμο και τον σταυρό δεν θα
κερδίσει την έγκριση του Θεού.
Ο άνθρωπος θα ολοκληρωθεί πλήρως στην Εποχή της Βασιλείας. Μετά το έργο της
κατάκτησης, ο άνθρωπος θα υποβληθεί σε ραφινάρισμα και δοκιμασίες. Όσοι μπορούν να το
ξεπεράσουν και να γίνουν μάρτυρες κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας είναι αυτοί που
τελικά θα γίνουν πλήρεις. Αυτοί είναι οι νικητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, ο
άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί αυτό το ραφινάρισμα και αυτό θα είναι η τελευταία
στιγμή στο έργο του Θεού. Είναι η τελευταία φορά που ο άνθρωπος θα εξευγενιστεί πριν από
την ολοκλήρωση όλου του έργου της διαχείρισης του Θεού και όλοι όσοι ακολουθούν τον Θεό
πρέπει να αποδεχτούν αυτήν την τελική δοκιμασία και πρέπει να αποδεχτούν αυτό το
τελευταίο ραφινάρισμα. Εκείνοι που υποφέρουν τη δοκιμασία, μένουν χωρίς το έργο του
Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση του Θεού, αλλά αυτοί που έχουν πραγματικά
κατακτηθεί και αληθινά αναζητούν τον Θεό, θα παραμείνουν ακλόνητοι τελικά. Είναι εκείνοι
που διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση και που αγαπούν πραγματικά τον Θεό.
Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός, αυτοί οι νικητές δεν θα στερηθούν τα οράματα και θα
κάνουν πράξη την αλήθεια χωρίς να αποτύχουν ως προς τη μαρτυρία τους. Είναι αυτοί που
τελικά θα βγουν από τη μεγάλη δοκιμασία. Ακόμα κι αν εκείνοι που αλιεύουν σε ταραγμένα
νερά μπορούν να παρασιτούν σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την τελική
δοκιμασία και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το τελικό τεστ. Για όσους την ξεπεράσουν,
τέτοια δοκιμασία είναι το ύψιστο ραφινάρισμα, αλλά για όσους αλιεύουν σε ταραγμένα νερά,
είναι το έργο της πλήρους εξάλειψης. Ανεξάρτητα από το πώς δοκιμάζονται, η υποταγή
εκείνων που έχουν τον Θεό στην καρδιά τους παραμένει αμετάβλητη, αλλά για εκείνους που
δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους, αφού το έργο του Θεού δεν είναι επωφελές για τη σάρκα
τους, αλλάζουν την άποψή τους για τον Θεό, αλλά και απομακρύνονται από τον Θεό. Τέτοιοι
είναι όσοι δεν παραμείνουν ακλόνητοι στο τέλος, οι οποίοι αναζητούν μόνο τις ευλογίες του
Θεού και δεν έχουν καμία επιθυμία να δαπανηθούν για τον Θεό και να αφιερωθούν σ’ Αυτόν.
Τέτοιου είδους χαμηλού επιπέδου άνθρωποι θα εκδιωχθούν όταν τελειώσει το έργο του Θεού
και δεν είναι άξιοι οποιασδήποτε συμπάθειας. Εκείνοι που δεν έχουν ανθρώπινη φύση, είναι
ανίκανοι να αγαπήσουν πραγματικά τον Θεό. Όταν το περιβάλλον είναι ασφαλές ή σταθερό,
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ή μπορούν να αποκομίσουν οφέλη, υπακούουν πλήρως στον Θεό, αλλά μόλις αυτό που
επιθυμούν υπονομεύεται ή τελικά αντικρούεται, αμέσως επαναστατούν. Ακόμη και μέσα σε
μία μόνο νύχτα, μπορούν να μεταμορφωθούν από ένα χαμογελαστό, «καλοκάγαθο» άτομο σε
έναν άσχημο και άγριο δολοφόνο, αντιμετωπίζοντας ξαφνικά τον μέχρι πρότινος ευεργέτη
τους ως θανάσιμο εχθρό τους, χωρίς λόγο και αιτία. Εάν δεν εκδιωχθούν αυτοί οι δαίμονες,
αυτοί οι δαίμονες που θα σκότωναν χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν θα γίνουν κρυφός κίνδυνος; Το
έργο της σωτηρίας του ανθρώπου δεν επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση του έργου της
κατάκτησης. Αν και το έργο της κατάκτησης έχει φτάσει στο τέλος του, το έργο του
εξαγνισμού του ανθρώπου δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα τελειώσει μόνο όταν ο άνθρωπος
έχει εξαγνιστεί εξ ολοκλήρου, αφού αυτοί που πραγματικά υποτάσσονται στον Θεό έχουν
ολοκληρωθεί και μόλις οι υποκριτές που δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους έχουν καθαρθεί.
Όσοι δεν ικανοποιούν τον Θεό στο έσχατο στάδιο του έργου Του, θα εξαλειφθούν εντελώς,
και εκείνοι που εξαλείφονται ανήκουν στον Διάβολο. Καθώς δεν είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τον Θεό, επαναστατούν εναντίον του Θεού και, παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι
ακολουθούν τον Θεό σήμερα, αυτό δεν αποδεικνύει ότι είναι και αυτοί που τελικά θα
παραμείνουν. Με τη ρήση ότι «όσοι ακολουθούν τον Θεό μέχρι το τέλος θα λάβουν σωτηρία»,
το νόημα του ρήματος «ακολουθώ» είναι το να παραμένω ακλόνητος εν μέσω δοκιμασιών.
Σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι το να ακολουθείς τον Θεό είναι εύκολο, αλλά όταν το έργο του
Θεού πρόκειται να τελειώσει, θα γνωρίσεις την αληθινή έννοια του «ακολουθώ». Επειδή
εξακολουθείς να είσαι σε θέση να ακολουθήσεις τον Θεό σήμερα αφού έχεις κατακτηθεί, αυτό
δεν αποδεικνύει ότι είσαι ένας από εκείνους που θα οδηγηθούν στην τελείωση. Όσοι
αδυνατούν να αντέξουν τις δοκιμασίες, όσοι είναι ανίκανοι να νικήσουν στις δοκιμασίες,
τελικά θα είναι και ανίκανοι να παραμείνουν ακλόνητοι και έτσι, δεν θα μπορούν να
ακολουθήσουν τον Θεό μέχρι τέλους. Αυτοί που ακολουθούν αληθινά τον Θεό, είναι σε θέση
να αντέξουν τη δοκιμασία του έργου τους, ενώ εκείνοι που δεν ακολουθούν αληθινά τον Θεό,
είναι ανίκανοι να αντέξουν οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του Θεού. Αργά ή γρήγορα, θα
εκδιωχθούν, ενώ οι νικητές θα παραμείνουν στη βασιλεία. Το αν ο άνθρωπος πραγματικά
αναζητά τον Θεό καθορίζεται από τη δοκιμασία του έργου του, δηλαδή από τις δοκιμασίες του
Θεού, και δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Ο Θεός δεν
απορρίπτει κανένα άτομο χωρίς λόγο. Ό,τι κάνει μπορεί να πείσει απόλυτα τον άνθρωπο. Δεν
κάνει τίποτα που είναι αόρατο για τον άνθρωπο, ή οποιαδήποτε εργασία που δεν μπορεί να
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πείσει τον άνθρωπο. Το αν η πίστη του ανθρώπου είναι αληθινή ή όχι αποδεικνύεται από τα
γεγονότα και δεν μπορεί να αποφασιστεί από τον άνθρωπο. Για το ότι το «σιτάρι που δεν
μπορεί να γίνει καλαμπόκι, και το καλαμπόκι δεν μπορεί να γίνει σιτάρι» δεν υπάρχει
αμφιβολία. Όλοι όσοι αγαπούν πραγματικά τον Θεό, τελικά θα παραμείνουν στη βασιλεία και
ο Θεός δεν θα κακομεταχειριστεί κανέναν που πραγματικά Τον αγαπάει. Με βάση τις
διαφορετικές λειτουργίες και μαρτυρίες τους, οι νικητές στη βασιλεία θα υπηρετούν ως ιερείς
ή ακόλουθοι, και όλοι εκείνοι που πέρασαν τις δοκιμασίες, θα γίνουν το σώμα των ιερέων
μέσα στη βασιλεία. Το σώμα των ιερέων θα διαμορφωθεί όταν το έργο του ευαγγελίου σε όλο
το σύμπαν έχει τελειώσει. Όταν εκείνη η ώρα έρθει, αυτό που πρέπει να γίνει από τον
άνθρωπο θα είναι η εκτέλεση του καθήκοντός του μέσα στη βασιλεία του Θεού και η ζωή του
μαζί με τον Θεό μέσα στη βασιλεία. Στο σώμα των ιερέων θα υπάρχουν αρχιερείς και ιερείς,
και οι υπόλοιποι θα είναι οι υιοί και ο λαός του Θεού. Όλα αυτά καθορίζονται από τις
μαρτυρίες τους προς τον Θεό κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας· δεν είναι τίτλοι που δίνονται
έτσι, χωρίς λόγο. Μόλις η κατάσταση του ανθρώπου παγιωθεί, το έργο του Θεού θα
σταματήσει, γιατί ο καθένας ταξινομείται ανάλογα με το είδος και επιστρέφει στην αρχική
του θέση, και αυτό είναι το σημείο της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού, αυτό θα είναι το
τελικό αποτέλεσμα του έργου του Θεού και των πράξεων του ανθρώπου, και είναι και η
αποκρυστάλλωση των οραμάτων του έργου του Θεού και της συνεργασίας του ανθρώπου. Στο
τέλος, ο άνθρωπος θα βρει ανάπαυση στη βασιλεία του Θεού, και ο Θεός, επίσης, θα
επιστρέψει στην κατοικία Του για να αναπαυθεί. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα των 6.000
χρόνων συνεργασίας μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου.

Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του
Επουράνιου Πατέρα
Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το
Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η
διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα, αντιθέτως είναι η
ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και ολοκληρωμένη
θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή Του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση
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Του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές Του στη σάρκα, ενώ η θεϊκή Του φύση
εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου. Και η ανθρώπινη αλλά και η θεϊκή Του φύση
υποτάσσονται στο θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Η υπόσταση του Χριστού είναι το
Πνεύμα, δηλαδή η θεϊκή φύση. Επομένως, η υπόστασή Του είναι αυτή του Θεού του ίδιου. Η
υπόσταση αυτή δε διακόπτει το ίδιο Του το έργο, ενώ ο ίδιος δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει
κάτι που θα κατέστρεφε το ίδιο Του το έργο, ούτε και θα ξεστόμιζε ποτέ λόγια που
αντιτίθενται στο ίδιο Του το θέλημα. Επομένως, ο ενσαρκωμένος Θεός ουδέποτε θα
εκτελούσε έργο που θα διέκοπτε την ίδια Του τη διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι
οι άνθρωποι. Η ουσία του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι η σωτηρία του ανθρώπου και
γίνεται για χάρη της ίδιας της διαχείρισης του Θεού. Παρομοίως, το έργο του Χριστού είναι η
σωτηρία του ανθρώπου και γίνεται για χάρη του θελήματος του Θεού. Δεδομένου ότι ο Θεός
ενσαρκώνεται, υλοποιεί την υπόστασή Του εντός της σάρκας Του, έτσι ώστε η σάρκα Του να
επαρκεί για να αναλάβει το έργο Του. Επομένως, ολόκληρο το έργο του Πνεύματος του Θεού
αντικαθίσταται από το έργο του Χριστού κατά την περίοδο της ενσάρκωσης, ενώ στον
πυρήνα όλου του έργου καθ’ όλη την περίοδο της ενσάρκωσης βρίσκεται το έργο του Χριστού.
Δεν μπορεί να συνδυαστεί με το έργο οποιασδήποτε άλλης εποχής. Και εφόσον ο Θεός
ενσαρκώνεται, εργάζεται υπό την ταυτότητα της σάρκας Του· εφόσον έρχεται στη σάρκα,
τελειώνει στη σάρκα το έργο που οφείλει να εκτελέσει. Και το Πνεύμα του Θεού και ο Χριστός
είναι ο Θεός ο ίδιος και Αυτός εκτελεί το έργο που οφείλει να εκτελεί και ασκεί τη διακονία
που οφείλει να ασκεί.
Η ίδια η υπόσταση του Θεού έχει εξουσία, ωστόσο Αυτός είναι ικανός να υποταχθεί
πλήρως στην εξουσία που προέρχεται από Αυτόν. Είτε πρόκειται για το έργο του Πνεύματος
είτε για το έργο της σάρκας, κανένα από τα δύο δεν έρχεται σε σύγκρουση με το άλλο. Το
Πνεύμα του Θεού είναι η εξουσία επί πάσης κτίσεως. Η σάρκα με την υπόσταση του Θεού
κατέχει επίσης εξουσία, ωστόσο ο Θεός στη σάρκα μπορεί να εκτελέσει όλο το έργο που
υπακούει στο θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί ή να συλληφθεί
από οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο Θεός ο ίδιος είναι εξουσία, ωστόσο η σάρκα Του μπορεί να
υποταχθεί στην εξουσία Του. Αυτό είναι το εσωτερικό νόημα των λόγων: «Ο Χριστός
υπακούει στο θέλημα του Θεού Πατέρα». Ο Θεός είναι Πνεύμα και μπορεί να εκτελέσει το
έργο της σωτηρίας, όπως επίσης και να γίνει άνθρωπος. Όπως και να ’χει, Ο Θεός ο ίδιος
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εκτελεί το δικό Του έργο. Δε διακόπτει, δεν επεμβαίνει και ούτε εκτελεί έργο που είναι
αμοιβαία αντιφατικό, διότι η υπόσταση του έργου που εκτελείται από το Πνεύμα και τη
σάρκα είναι όμοια. Είτε πρόκειται για το Πνεύμα είτε για τη σάρκα, και τα δύο εργάζονται για
να εκπληρώσουν ένα θέλημα και να διαχειριστούν το ίδιο έργο. Παρόλο που το Πνεύμα και η
σάρκα έχουν δύο διαφορετικές ιδιότητες, έχουν την ίδια υπόσταση· και τα δύο έχουν την
υπόσταση του Θεού του ίδιου και την ταυτότητα του Θεού του ίδιου. Ο Θεός ο ίδιος δεν
κατέχει κανένα στοιχείο παρακοής, καθώς η υπόστασή Του είναι καλή. Αποτελεί την έκφραση
πάσης ομορφιάς και καλοσύνης, όπως και αγάπης. Ακόμη και στη σάρκα, ο Θεός δεν κάνει
τίποτε που να παρακούει τον Θεό Πατέρα. Ακόμη κι αν σήμαινε πως θα θυσίαζε την ίδια Του
τη ζωή, θα ήταν ολόψυχα πρόθυμος και δε θα έκανε άλλη επιλογή. Ο Θεός δεν κατέχει κανένα
στοιχείο αυταρέσκειας και υπεροψίας, ούτε έπαρσης και αλαζονείας. Δεν έχει στοιχεία
ατιμίας. Καθετί που δείχνει παρακοή στον Θεό προέρχεται από τον Σατανά, καθώς ο Σατανάς
είναι η πηγή πάσης ασχήμιας και μοχθηρίας. Ο λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος κατέχει
ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Σατανά είναι επειδή τον έχει διαφθαρεί και επεξεργαστεί
ο Σατανάς. Ο Χριστός δεν έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, συνεπώς κατέχει μόνο τα
χαρακτηριστικά του Θεού και κανένα από αυτά του Σατανά. Ανεξάρτητα από το πόσο
επίπονο είναι το έργο ή πόσο αδύναμη είναι η σάρκα, όσο ζει στη σάρκα ο Θεός, δε θα κάνει
ποτέ τίποτε που θα διακόψει το έργο του Θεού του ίδιου, πόσο μάλλον να δείξει παρακοή και
να απαρνηθεί το θέλημα του Θεού Πατέρα. Θα προτιμούσε να υποφέρει από πόνους της
σάρκας παρά να πάει ενάντια στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Είναι ακριβώς όπως είπε ο
Ιησούς στην προσευχή: «Πάτερ, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ’ εμού το ποτήριον τούτο:
πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ’ ως συ». Ο άνθρωπος θα επιλέξει, αλλά ο Χριστός όχι. Παρόλο
που έχει την ταυτότητα του Θεού του ίδιου, εξακολουθεί να αναζητά το θέλημα του Θεού
Πατέρα και εκπληρώνει ό,τι Του έχει αναθέσει ο Θεός Πατέρας από τη σκοπιά της σάρκας.
Αυτό είναι κάτι ανέφικτο για τον άνθρωπο. Ό,τι προέρχεται από τον Σατανά δεν μπορεί να
έχει την υπόσταση του Θεού, παρά μόνο υπόσταση που παρακούει και αντιστέκεται στον Θεό.
Δεν μπορεί να υπακούσει ολοκληρωτικά στον Θεό, πόσο μάλλον να υπακούσει πρόθυμα στο
θέλημα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι εκτός του Χριστού μπορούν να κάνουν οτιδήποτε
αντιστέκεται στον Θεό και ουδείς μπορεί να αναλάβει απευθείας το έργο που έχει ανατεθεί
από τον Θεό, καθώς ουδείς είναι ικανός να εκλάβει τη διαχείριση του Θεού ως δικό του
καθήκον προς εκτέλεση. Η υποταγή στο θέλημα του Θεού Πατέρα είναι η υπόσταση του
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Χριστού, ενώ η παρακοή στον Θεό είναι χαρακτηριστικό του Σατανά. Αυτές οι δύο ιδιότητες
είναι ασύμβατες και όποιος έχει ιδιότητες του Σατανά δεν μπορεί να λέγεται Χριστός. Ο λόγος
που ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο του Θεού στη θέση Του είναι γιατί ο
άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου την υπόσταση του Θεού. Ο άνθρωπος εργάζεται για τον Θεό
προς όφελος των δικών του προσωπικών συμφερόντων και των μελλοντικών του προσδοκιών,
αλλά ο Χριστός εργάζεται για να κάνει το θέλημα του Θεού Πατέρα.
Η ανθρώπινη φύση του Χριστού κυβερνάται από τη θεϊκή Του φύση. Παρόλο που
βρίσκεται στη σάρκα, η ανθρώπινη φύση Του δεν είναι εξ ολοκλήρου όπως αυτή του
ανθρώπου της σάρκας. Έχει τον δικό Του μοναδικό χαρακτήρα που επίσης κυβερνάται από
τη θεϊκή Του φύση. Η θεϊκή Του φύση δεν έχει αδυναμία. Η αδυναμία του Χριστού
αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση Του. Σε κάποιο βαθμό, η αδυναμία αυτή περιορίζει τη
θεϊκή Του φύση, αλλά τέτοιοι περιορισμοί υπάρχουν σε συγκεκριμένο πεδίο και χρόνο και δεν
είναι απεριόριστοι. Όταν έρχεται η ώρα να εκτελέσει το έργο της θεϊκής Του φύσης, το κάνει
ανεξάρτητα από την ανθρώπινη φύση Του. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού ελέγχεται εξ
ολοκλήρου από τη θεϊκή Του φύση. Εκτός από την κανονική ζωή της ανθρώπινης φύσης Του,
όλες οι λοιπές ενέργειες της ανθρώπινης φύσης Του επηρεάζονται, ελέγχονται και δέχονται
την επίδραση της θεϊκής Του φύσης. Παρόλο που ο Χριστός έχει ανθρώπινη φύση, αυτή δε
διαταράσσει το έργο της θεϊκής Του φύσης. Αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή η ανθρώπινη
φύση του Χριστού ελέγχεται από τη θεϊκή Του φύση. Παρόλο που η ανθρώπινη φύση Του δεν
είναι ώριμη όσον αφορά τη συμπεριφορά Του προς τους άλλους, δεν επηρεάζει το κανονικό
έργο της θεϊκής Του φύσης. Όταν λέω πως η ανθρώπινη φύση Του δεν έχει διαφθαρεί, εννοώ
πως η ανθρώπινη φύση του Χριστού μπορεί να ελέγχεται άμεσα από τη θεϊκή Του φύση και
πως Αυτός διακατέχεται από ανώτερη σύνεση απ’ ό,τι ο απλός άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση
Του ενδείκνυται να ελέγχεται από τη θεϊκή Του φύση στο έργο Του, ενώ είναι ικανότατη να
εκφράζει το έργο της θεϊκής φύσης, όπως και ικανότατη να παραδίνεται σε τέτοιο έργο. Όταν
ο Θεός εργάζεται στη σάρκα, ποτέ δε χάνει το καθήκον που ο άνθρωπος στη σάρκα οφείλει να
εκπληρώσει. Είναι ικανός να λατρεύει τον Θεό στον ουρανό με αληθινή καρδιά. Έχει την
ουσία του Θεού, ενώ η ταυτότητα Του είναι αυτή του Θεού του ίδιου. Απλώς έχει έρθει στη γη
κι έχει γίνει δημιουργημένο ον, με το εξωτερικό περίβλημα ενός δημιουργημένου όντος και
πλέον διακατέχεται από μια ανθρώπινη φύση που δεν είχε πρότερα. Είναι ικανός να λατρεύει
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τον Θεό στον ουρανό. Αυτό είναι το Είναι του ίδιου του Θεού, κάτι αμίμητο για τον άνθρωπο.
Η ταυτότητά Του είναι ο Θεός ο ίδιος. Λατρεύει τον Θεό από την οπτική της σάρκας,
επομένως τα λόγια «ο Χριστός λατρεύει τον Θεό στον ουρανό» δεν είναι λανθασμένα. Αυτό
που ζητά από τον άνθρωπο είναι ακριβώς το ίδιο Του το Είναι. Έχει ήδη επιτύχει όσα Αυτός
ζητάει από τον άνθρωπο πριν του τα ζητήσει. Δε θα απαιτούσε ποτέ από τους άλλους κάτι το
οποίο δεν απαιτούσε από τον ίδιο, γιατί αυτό απαρτίζει το Είναι Του. Ανεξάρτητα από το πώς
εκτελεί το έργο Του, δε θα ενεργούσε με τρόπο που δείχνει παρακοή στον Θεό. Ό,τι κι αν ζητά
από τον άνθρωπο, καμία απαίτηση δεν ξεπερνά αυτό που είναι επιτεύξιμο από τον άνθρωπο.
Το μόνο που κάνει είναι να κάνει το θέλημα του Θεού και το κάνει για χάρη της δικής Του
διαχείρισης. Η θεϊκή φύση του Χριστού είναι ανώτερη από κάθε άνθρωπο, επομένως Αυτός
είναι η ανώτερη εξουσία όλων των δημιουργημένων όντων. Η εξουσία αυτή είναι η θεϊκή Του
φύση, δηλαδή η διάθεση και το Είναι του Θεού του ίδιου, κάτι που καθορίζει την ταυτότητά
Του. Επομένως, ανεξάρτητα από το πόσο κανονική είναι η ανθρώπινη φύση Του, είναι
αδιαμφισβήτητο πως έχει την ταυτότητα του Θεού του ίδιου· ανεξάρτητα από την οπτική από
την οποία μιλάει και από το πώς υπακούει στο θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να ειπωθεί πως
δεν είναι ο Θεός ο ίδιος. Οι ανόητοι και οι αδαείς συχνά εκλαμβάνουν την κανονική
ανθρώπινη φύση του Χριστού ως ατέλεια. Ανεξαρτήτως του τρόπου που εκφράζει και
αποκαλύπτει το Είναι της θεϊκής Του φύσης, ο άνθρωπος είναι ανίκανος ν’ αναγνωρίσει πως
Αυτός είναι ο Χριστός. Επιπλέον, όσο περισσότερο ο Χριστός επιδεικνύει την υπακοή και την
ταπεινότητά Του, τόσο περισσότερο Τον υποτιμούν οι ανόητοι άνθρωποι. Υπάρχουν ακόμα κι
αυτοί που υιοθετούν μια στάση αποκλεισμού και περιφρόνησης απέναντι Του, ενώ
τοποθετούν εκείνους τους «σπουδαίους ανθρώπους» με την υψηλή εικόνα στο τραπέζι προς
προσκύνημα. Η αντίσταση και η παρακοή του ανθρώπου προς τον Θεό προέρχονται από το
γεγονός πως η υπόσταση του ενσαρκωμένου Θεού παραδίνεται στο θέλημα του Θεού, καθώς
και από την κανονική ανθρώπινη φύση του Χριστού. Εδώ βρίσκεται η πηγή της αντίστασης
και της παρακοής του ανθρώπου στον Θεό. Εάν ο Χριστός δεν είχε το παρουσιαστικό της
ανθρώπινης φύσης Του και δεν αναζητούσε το θέλημα του Θεού Πατέρα από τη σκοπιά ενός
δημιουργημένου όντος, αλλά αντιθέτως τον διακατείχε μια υπερανθρώπινη φύση, τότε
πιθανόν να μην υπήρχε παρακοή σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Ο λόγος που ο άνθρωπος είναι
πάντα διατεθειμένος να πιστεύει σε έναν αόρατο Θεό στον ουρανό είναι επειδή ο Θεός στον
ουρανό δεν έχει ανθρώπινη φύση και ούτε μία από τις ιδιότητες ενός δημιουργημένου όντος.
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Έτσι, ο άνθρωπος πάντοτε τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση προς Αυτόν, ενώ διατηρεί μια στάση
περιφρόνησης προς τον Χριστό.
Παρόλο που ο Χριστός στη γη μπορεί να εργάζεται εκ μέρους του Θεού του ίδιου, δεν
έχει την πρόθεση να δείξει σε όλους τους ανθρώπους την εικόνα Του στη σάρκα. Δεν έρχεται
για να Τον δουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να επιτρέψει στον άνθρωπο να οδηγηθεί από τη
χείρα Του κι έτσι να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Η σάρκα του Χριστού εξυπηρετεί το έργο του
ίδιου του Θεού, δηλαδή το έργο του Θεού στη σάρκα και δεν έχει σαν σκοπό να διευκολύνει
τον άνθρωπο να κατανοήσει πλήρως την υπόσταση της σάρκας Του. Ανεξαρτήτως από το πώς
Αυτός εργάζεται, δεν υπερβαίνει αυτά που είναι επιτεύξιμα από τη σάρκα. Ανεξαρτήτως από
το πώς Αυτός εργάζεται, το κάνει στη σάρκα, με κανονική ανθρώπινη φύση και δεν
αποκαλύπτει πλήρως στον άνθρωπο την πραγματική όψη του Θεού. Επιπλέον, το έργο Του
στη σάρκα δεν είναι ποτέ υπερφυσικό ή ανυπολόγιστο όπως φαντάζεται ο άνθρωπος. Παρόλο
που ο Χριστός αντιπροσωπεύει τον Θεό τον ίδιο στη σάρκα και εκτελεί προσωπικά το έργο
που ο Θεός ο ίδιος οφείλει να εκτελεί, δεν αρνείται την ύπαρξη του Θεού στον ουρανό, ούτε
και προβάλλει ασυγκράτητα τις δικές Του πράξεις. Αντιθέτως, παραμένει ταπεινά κρυμμένος
μέσα στη σάρκα Του. Εκτός του Χριστού, όσοι αναληθώς ισχυρίζονται πως είναι ο Χριστός
δεν κατέχουν τις ιδιότητές Του. Όταν παραταχθεί απέναντι από την αλαζονική και
ματαιόδοξη διάθεση αυτών των ψευδόχριστων, γίνεται εμφανές ποιο είδος της σάρκας είναι
πραγματικά ο Χριστός. Όσο πιο ψευδείς είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι, τόσο περισσότερο
επιδεικνύονται και τόσο πιο ικανοί είναι για σημεία και τέρατα για να παραπλανήσουν τον
άνθρωπο. Οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν τις ιδιότητες του Θεού. Ο Χριστός δεν έχει
κηλιδωθεί από οποιοδήποτε στοιχείο που ανήκει στους ψευδόχριστους. Ο Θεός ενσαρκώνεται
μόνο για να ολοκληρώσει το έργο της σάρκας, όχι απλώς για να επιτρέψει σε όλους τους
ανθρώπους να Τον δουν. Αντιθέτως, αφήνει το έργο Του να επιβεβαιώσει την ταυτότητά Του
και επιτρέπει αυτά που Αυτός αποκαλύπτει να πιστοποιήσουν την υπόστασή Του. Η
υπόστασή Του δεν είναι αθεμελίωτη· η ταυτότητά Του δεν κατασχέθηκε από τη χείρα Του·
καθορίζεται από το έργο Του και την υπόστασή Του. Παρόλο που έχει την υπόσταση του Θεού
του ίδιου και είναι ικανός να εκτελέσει το έργο του Θεού ο ίδιος, εν τέλει παραμένει σάρκα σε
αντίθεση με το Πνεύμα. Δεν είναι ο Θεός με τις ιδιότητες του Πνεύματος· είναι ο Θεός στο
περίβλημα της σάρκας. Επομένως, ανεξάρτητα από το πόσο κανονικός και αδύναμος είναι και
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ασχέτως του τρόπου που αναζητά το θέλημα του Θεού Πατέρα, η θεϊκή Του φύση είναι
αδιαμφισβήτητη. Στον ενσαρκωμένο Θεό δεν υπάρχει μονάχα μια κανονική ανθρώπινη φύση
και οι αδυναμίες της· υπάρχουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το μεγαλείο και το
απροσμέτρητο στοιχείο της θεϊκής Του φύσης, όπως και όλες οι πράξεις Του στη σάρκα.
Επομένως, η ανθρώπινη και η θεϊκή φύση πράγματι υπάρχουν πρακτικά μέσα στον Χριστό.
Αυτό δεν είναι ούτε στο ελάχιστο άνευ νοήματος ή υπερφυσικό. Έρχεται στη γη με
πρωταρχικό στόχο να εκτελέσει έργο. Είναι απολύτως αναγκαίο να διακατέχεται από
κανονική ανθρώπινη φύση για να εκτελέσει έργο στη γη, ειδάλλως όσο μεγάλη κι αν είναι η
δύναμη της θεϊκής Του φύσης, η αρχική της λειτουργία δε θα μπορεί να αξιοποιηθεί. Παρόλο
που η ανθρώπινη φύση Του είναι υψίστης σημασίας, δεν αποτελεί την υπόστασή Του. Η
υπόστασή Του είναι η θεϊκή Του φύση, επομένως η στιγμή που ξεκινά να ασκεί τη διακονία
Του στη γη είναι και η στιγμή που ξεκινά να εκφράζει το Είναι της θεϊκής Του φύσης. Η
ανθρώπινη φύση Του υπάρχει απλώς για να υποστηρίζει την κανονική ζωή της σάρκας Του
έτσι ώστε η θεϊκή Του φύση να εκτελεί κανονικά έργο στη σάρκα. Η θεϊκή Του φύση είναι
αυτή που ελέγχει το σύνολο του έργου Του. Όταν θα έχει ολοκληρώσει το έργο Του, θα έχει
εκπληρώσει και τη διακονία Του. Αυτό που οφείλει να γνωρίζει ο άνθρωπος είναι η ολότητα
του έργου Του, καθώς μέσω του έργου Του επιτρέπει στον άνθρωπο να Τον γνωρίσει. Κατά τη
διάρκεια του έργου Του, εκφράζει πλήρως το Είναι της θεϊκής Του φύσης, το οποίο δεν είναι
μια διάθεση κηλιδωμένη από την ανθρώπινη φύση ή κάποιο Είναι κηλιδωμένο από τη σκέψη
και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όταν έρθει η ώρα και το σύνολο της διακονίας Του φτάσει
στο τέλος του, Αυτός θα έχει ήδη εκφράσει άριστα και πλήρως τη διάθεση που οφείλει να
εκφράσει. Το έργο Του δεν ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε ανθρώπου, ενώ η έκφραση
της διάθεσής Του είναι επίσης αρκετά ελεύθερη, δεν ελέγχεται από τον νου ούτε και γίνεται
αντικείμενο επεξεργασίας από τη σκέψη, αλλά αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο. Αυτό δεν
μπορεί να επιτευχθεί από κανέναν άνθρωπο. Ακόμη κι αν το περιβάλλον είναι σκληρό και οι
συνθήκες δεν το επιτρέπουν, Αυτός είναι ικανός να εκφράσει τη διάθεσή Του την κατάλληλη
ώρα. Αυτός που είναι Χριστός εκφράζει το Είναι του Χριστού, ενώ αυτοί που δεν είναι δεν
έχουν τη διάθεση του Χριστού. Επομένως, ακόμη κι αν όλοι Του αντιστέκονται ή έχουν
έννοιες γι’ Αυτόν, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί με βάση των εννοιών του ανθρώπου πως η
διάθεση που εκφράζεται από τον Χριστό είναι αυτή του Θεού. Όλοι όσοι ακολουθούν τον
Χριστό με αληθινή καρδιά ή αναζητούν τον Θεό συνειδητά θα παραδεχθούν πως είναι ο
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Χριστός βάσει της έκφρασης της θεϊκής Του φύσης. Ποτέ δε θα απαρνούνταν τον Χριστό
βάσει κάποιας πτυχής Του που δε συμμορφώνεται με τις έννοιες του ανθρώπου. Παρόλο που
ο άνθρωπος είναι πολύ ανόητος, όλοι γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του ανθρώπου
και τι πηγάζει από τον Θεό. Απλώς πολλοί αντιστέκονται στον Χριστό εσκεμμένα λόγω των
δικών τους προθέσεων. Αν δεν ήταν αυτό, τότε ούτε ένας άνθρωπος δε θα είχε λόγο να
αρνηθεί την ύπαρξη του Χριστού διότι η θεϊκή φύση που εκφράζεται από τον Χριστό υπάρχει
πραγματικά, ενώ το έργο Του είναι ορατό δια του γυμνού οφθαλμού όλων.
Το έργο και η έκφραση του Χριστού καθορίζουν την υπόστασή Του. Είναι ικανός να
ολοκληρώσει με αληθινή καρδιά αυτό που Του ανατέθηκε. Είναι ικανός να λατρεύει τον Θεό
στον ουρανό με αληθινή καρδιά και με αληθινή καρδιά να αναζητά το θέλημα του Θεού
Πατέρα. Όλα αυτά καθορίζονται από την υπόστασή Του. Η φυσική Του αποκάλυψη
καθορίζεται επίσης από την υπόστασή Του, ενώ ο λόγος που ονομάζεται έτσι είναι επειδή η
έκφρασή Του δεν είναι μίμηση ή το αποτέλεσμα εκπαίδευσης από άνθρωπο ή το αποτέλεσμα
πολλών ετών καλλιέργειας από άνθρωπο. Δεν τη διδάχτηκε, ούτε στολίστηκε με αυτήν·
αντιθέτως, είναι έμφυτη μέσα Του. Ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το έργο Του, την έκφρασή
Του, την ανθρώπινη φύση Του και ολόκληρη τη ζωή της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του,
αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως λατρεύει τον Θεό στον ουρανό με αληθινή καρδιά·
κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως έχει έρθει για να εκπληρώσει το θέλημα του επουράνιου
Πατέρα, όπως και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ειλικρίνεια με την οποία αναζητά τον
Θεό Πατέρα. Παρόλο που η εικόνα Του δεν ευχαριστεί τις αισθήσεις, ο λόγος Του δε
διακρίνεται από κάποιο εξαιρετικό ύφος και το έργο Του δεν είναι τόσο συγκλονιστικό και
συνταρακτικό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος, πρόκειται πράγματι για τον Χριστό, ο οποίος
εκπληρώνει το θέλημα του επουράνιου Πατέρα με αληθινή καρδιά, παραδίνεται πλήρως στον
επουράνιο Πατέρα και είναι υπάκουος μέχρι θανάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί η υπόστασή Του
είναι η υπόσταση του Χριστού. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πιστέψει αυτήν την αλήθεια,
ωστόσο αυτή δεν παύει να υπάρχει. Όταν θα έχει εκπληρωθεί πλήρως η διακονία του
Χριστού, ο άνθρωπος θα μπορεί να δει από το έργο Του πως η διάθεσή Του και το Είναι Του
εκπροσωπούν τη διάθεση και το Είναι του Θεού στον ουρανό. Τότε, το σύνολο ολόκληρου του
έργου Του θα μπορεί να επιβεβαιώσει πως Αυτός είναι πράγματι η σάρκα που γίνεται ο Λόγος
και δε μοιάζει με αυτήν του ανθρώπου που είναι από σάρκα και αίμα. Κάθε στάδιο του έργου
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του Χριστού στη γη έχει αντιπροσωπευτική σημασία, ωστόσο ο άνθρωπος που βιώνει το
πραγματικό έργο του κάθε σταδίου αδυνατεί να συλλάβει τη σπουδαιότητα του έργου Του.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πολλαπλά στάδια του έργου που εκτελεί ο Θεός κατά τη δεύτερη
ενσάρκωσή Του. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν μονάχα ακούσει ή δει τον λόγο του
Χριστού αλλά δεν έχουν δει τον ίδιο, δεν έχουν καμία έννοια για το έργο Του· όσοι έχουν δει
τον Χριστό, έχουν ακούσει τον λόγο Του και έχουν βιώσει το έργο Του δυσκολεύονται να
δεχτούν το έργο Του. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή η εμφάνιση και η κανονική ανθρώπινη φύση
του Χριστού δεν είναι του γούστου του ανθρώπου; Όσοι θα δέχονται το έργο Του αφού θα
έχει φύγει ο Χριστός δε θα έχουν τέτοιες δυσκολίες, καθώς θα δέχονται απλώς το έργο Του
και δε θα έρχονται σε επαφή με την κανονική ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν
μπορεί να εγκαταλείψει τις έννοιές του για τον Θεό, αντιθέτως Τον ελέγχει εξονυχιστικά.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος εστιάζει μόνο στην εμφάνισή Του και αδυνατεί να
αναγνωρίσει την υπόστασή Του βάσει του έργου και του λόγου Του. Εάν ο άνθρωπος κλείσει
τα μάτια του στην εμφάνιση του Χριστού ή αποφύγει να συζητά για την ανθρώπινη φύση Του
και αντιθέτως μιλά μόνο για τη θεϊκή Του φύση, της οποίας το έργο και ο λόγος είναι
ανέφικτα για κάθε άνθρωπο, τότε οι έννοιες του ανθρώπου θα ελαττωθούν κατά το ήμισυ,
ακόμα και σε σημείο που θα απαλειφθούν όλες οι δυσκολίες του. Κατά τη διάρκεια του έργου
του ενσαρκωμένου Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να Τον ανεχτεί και διακατέχεται από
πολυάριθμες έννοιες γι’ Αυτόν, ενώ είναι συνήθεις και οι περιπτώσεις αντίστασης και
παρακοής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανεχτεί την ύπαρξη του Θεού, να δείξει επιείκεια στην
ταπεινότητα και το κρύψιμο του Χριστού ή να συγχωρέσει την υπόσταση του Χριστού που
υπακούει στον επουράνιο Πατέρα. Επομένως, Αυτός δεν μπορεί να μείνει με τον άνθρωπο για
όλη την αιωνιότητα αφού τελειώσει το έργο Του γιατί ο άνθρωπος δεν είναι διατεθειμένος να
Του επιτρέψει να ζήσει στο πλάι του. Εφόσον οι άνθρωποι δεν μπορούν να Του δείξουν
επιείκεια κατά τη διάρκεια του έργου Του, τότε πώς θα μπορούσαν να Τον ανεχτούν να ζει
στο πλάι τους μετά την εκπλήρωση της διακονίας Του, όσο τους βλέπει να βιώνουν σιγά-σιγά
τον λόγο Του; Τότε δε θα έπεφταν πολλοί εξαιτίας Του; Ο άνθρωπος Τού επιτρέπει μονάχα να
εργάζεται πάνω στη γη και αυτό αποτελεί τον μέγιστο δυνατό βαθμό επιείκειας του
ανθρώπου. Αν δεν υπήρχε το έργο Του, ο άνθρωπος από καιρό θα Τον είχε εκδιώξει από τη
γη, οπότε πόση λιγότερη επιείκεια θα έδειχνε μετά την ολοκλήρωση του έργου Του; Τότε, ο
άνθρωπος δε θα Τον θανάτωνε και δε θα Τον βασάνιζε μέχρι θανάτου; Εάν δεν ονομαζόταν
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Χριστός, τότε θα ήταν αδύνατο να εργαστεί μέσα από την ανθρωπότητα· εάν δεν εργαζόταν
υπό την ταυτότητα του Θεού του ίδιου και, αντ’ αυτού, εργαζόταν ως κανονικός άνθρωπος,
τότε ο άνθρωπος δε θα ανεχόταν να ξεστομίσει ούτε μία κουβέντα, πόσο μάλλον θα ανεχόταν
το ελάχιστο από το έργο Του. Επομένως, μπορεί μονάχα να φέρει την ταυτότητα αυτή μαζί
Του στο έργο Του. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο Του είναι πιο ισχυρό από όσο αν δεν το είχε
κάνει, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν στην υπόληψη και τη
μεγάλη ταυτότητα. Εάν Αυτός δεν έφερε την ταυτότητα του Θεού του ίδιου όσο εργαζόταν ή
δεν εμφανιζόταν ως ο Θεός ο ίδιος, τότε δε θα είχε την ευκαιρία να εργαστεί καθόλου.
Παρόλο που έχει την υπόσταση του Θεού και το Είναι του Χριστού, ο άνθρωπος δε θα
μαλάκωνε και δε θα τον άφηνε να εκτελέσει εύκολα έργο στην ανθρωπότητα. Φέρει την
ταυτότητα του Θεού του ίδιου στο έργο Του και παρόλο που το έργο αυτό είναι πολλάκις πιο
ισχυρό από αυτό που εκτελείται δίχως τέτοια ταυτότητα, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μην Του
είναι πλήρως υπάκουος, διότι ο άνθρωπος παραδίνεται μόνο στην υπόληψή Του, όχι στην
υπόστασή Του. Εάν είναι έτσι, αν ερχόταν η μέρα που ο Χριστός πιθανόν παραιτούταν της
θέσης Του, ο άνθρωπος θα μπορούσε να Του επιτρέψει να παραμείνει ζωντανός έστω και για
μία ημέρα; Ο Θεός είναι διατεθειμένος να ζήσει στη γη με τον άνθρωπο έτσι ώστε να δει στα
χρόνια που έπονται τα αποτελέσματα που θα επιφέρει το έργο που εκτελέστηκε από τη χείρα
Του. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανεχτεί την παραμονή Του για έστω και μία ημέρα,
οπότε Αυτός θα μπορούσε μόνο να τα παρατήσει. Το γεγονός πως ο άνθρωπος επιτρέπει στον
Θεό να εκτελέσει το έργο που οφείλει να εκτελέσει και να εκπληρώσει τη διακονία Του
ανάμεσα σε ανθρώπους, ήδη πρόκειται για τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό επιείκειας και
χάρης που δείχνει ο άνθρωπος. Παρόλο που αυτοί που έχουν κατακτηθεί προσωπικά από
Αυτόν, Του επιδείχνουν μεγάλη χάρη, εξακολουθούν να Του επιτρέπουν να παραμείνει μόνο
έως ότου τελειώσει το έργο Του και ούτε στιγμή παραπάνω. Εάν είναι έτσι, τι γίνεται με όσους
δεν έχει κατακτήσει; Ο λόγος που ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στον
ενσαρκωμένο Θεό δεν είναι επειδή Αυτός είναι ο Χριστός στο περίβλημα ενός κανονικού
ανθρώπου; Εάν είχε μονάχα θεϊκή και όχι κανονική ανθρώπινη φύση, τότε οι δυσκολίες του
ανθρώπου δε θα απαλείφονταν με τεράστια ευκολία; Ο άνθρωπος αναγνωρίζει απρόθυμα τη
θεϊκή Του φύση και δε δείχνει κανένα ενδιαφέρον για το περίβλημα του απλού ανθρώπου που
έχει, παρόλο που η υπόστασή Του είναι ακριβώς αυτή του Χριστού που παραδίνεται στο
θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Ως εκ τούτου, δε θα μπορούσε παρά να ακυρώσει το έργο
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Του που αφορά την ύπαρξή Του ανάμεσα σε ανθρώπους με σκοπό να μοιραστεί μαζί τους
χαρές και λύπες, διότι ο άνθρωπος δε θα ανεχόταν πια την ύπαρξή Του.

Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και
οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό
Ο άνθρωπος κατανοεί λίγα πράγματα από το έργο του σήμερα και το έργο του μέλλοντος,
αλλά δεν κατανοεί τον προορισμό στον οποίο πρόκειται να εισέλθει το ανθρώπινο γένος. Ως
δημιούργημα, ο άνθρωπος πρέπει να επιτελεί το καθήκον του δημιουργήματος: Ο άνθρωπος
πρέπει να ακολουθεί τον Θεό σε ό,τι Εκείνος πράττει· πρέπει να προχωρείτε με όποιον τρόπο
σας λέγω Εγώ. Δεν έχεις κανέναν τρόπο να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου μόνος σου και δεν
έχεις κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό σου· τα πάντα πρέπει να αφήνονται στο έλεος του
Θεού, κι Εκείνος κρατά τα πάντα στα χέρια Του. Αν το έργο του Θεού παρείχε εκ των
προτέρων στον άνθρωπο ένα αποτέλεσμα, έναν θαυμαστό προορισμό, κι αν ο Θεός
χρησιμοποιούσε τούτο, προκειμένου να δελεάσει τον άνθρωπο και να τον ωθήσει να Τον
ακολουθήσει —αν Εκείνος είχε κάνει κάποια συμφωνία με τον άνθρωπο— τότε αυτό δεν θα
αποτελούσε κατάκτηση, ούτε θα ήταν αναγκαίο να κατεργαστεί τη ζωής του ανθρώπου. Αν ο
Θεός χρησιμοποιούσε το αποτέλεσμα, προκειμένου να ελέγξει τον άνθρωπο και να κερδίσει
την καρδιά του, με την πράξη Του αυτή, δεν θα οδηγούσε τον άνθρωπο στην τελείωση, ούτε
και θα μπορούσε να τον κερδίσει, αλλά αντ’ αυτού, θα χρησιμοποιούσε τον προορισμό,
προκειμένου να τον ελέγχει. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνον για το
μελλοντικό αποτέλεσμα, τον τελικό προορισμό, και για το αν υπάρχει κάτι καλό στο οποίο
μπορεί να ελπίζει. Εάν, κατά τη διάρκεια της κατάκτησης, χαριζόταν στον άνθρωπο κάποια
ωραία ελπίδα, και εάν, πριν από την κατάκτηση του ανθρώπου, του δινόταν κάποιος
κατάλληλος προορισμός για να επιδιώξει, τότε, όχι μόνον η κατάκτηση του ανθρώπου δεν θα
επιτύγχανε τον σκοπό της, αλλά θα επηρεαζόταν και το αποτέλεσμα του έργου της
κατάκτησης. Δηλαδή, το έργο της κατάκτησης επιτυγχάνει τον σκοπό του, με το να
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απομακρύνει τη μοίρα και τις προοπτικές του ανθρώπου και να κρίνει και να παιδεύει την
επαναστατική του διάθεση. Δεν επιτυγχάνεται μέσα από συμφωνία με τον άνθρωπο, δηλαδή
με την παροχή ευλογιών και χάριτος στον άνθρωπο, αλλά με την αποκάλυψη της αφοσίωσης
του ανθρώπου, μέσα από την απογύμνωσή του από την «ελευθερία» του και την εκρίζωση
των προοπτικών του. Τούτη είναι η ουσία του έργου της κατάκτησης. Εάν είχε δοθεί εξαρχής
στον άνθρωπο κάποια ωραία ελπίδα, και το έργο της παίδευσης και της κρίσης ερχόταν εν
συνεχεία, τότε ο άνθρωπος θα αποδεχόταν αυτή την παίδευση και την κρίση με βάση το
γεγονός ότι είχε προοπτικές και, τελικά, η άνευ όρων υπακοή και λατρεία προς τον Δημιουργό
εκ μέρους όλων των πλασμάτων Του δεν θα επιτυγχάνετο· θα υπήρχε μόνο τυφλή, αδαής
υπακοή, ή αλλιώς, ο άνθρωπος θα πραγματοποιούσε τυφλές απαιτήσεις του Θεού, οπότε και
θα καθίστατο αδύνατη η ολοκληρωτική κατάκτηση της καρδιάς του ανθρώπου. Συνεπώς, ένα
τέτοιο κατακτητικό έργο θα ήταν ανίκανο να κερδίσει τον άνθρωπο και, ακόμα λιγότερο, να
γίνει μάρτυρας για τον Θεό. Τέτοιου είδους πλάσματα θα ήσαν ανίκανα να εκτελέσουν το
καθήκον τους και το μόνο που θα έκαναν, θα ήταν να διαπραγματεύονται με τον Θεό· τούτο
δεν θα αποτελούσε κατάκτηση, αλλά οίκτο και ευλογία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον
άνθρωπο είναι ότι δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά τη μοίρα και τις προοπτικές του, ότι τα
εξιδανικεύει. Ο άνθρωπος επιδιώκει τον Θεό προς χάριν της μοίρας και των προοπτικών του·
δεν λατρεύει τον Θεό λόγω της αγάπης του για Εκείνον. Κι έτσι, κατά την κατάκτηση του
ανθρώπου, ο εγωισμός, η απληστία του, καθώς και όλα τα πράγματα που εμποδίζουν
περισσότερο τη λατρεία του προς τον Θεό, πρέπει να αντιμετωπιστούν και, ακολούθως, να
εξαλειφθούν. Με τον τρόπο αυτόν, οι στόχοι της κατάκτησης του ανθρώπου θα επιτευχθούν.
Ως αποτέλεσμα, στα πρώτα στάδια της κατάκτησης του ανθρώπου, είναι απαραίτητο να
καθαρθούν οι ανεξέλεγκτες φιλοδοξίες και οι πιο μοιραίες αδυναμίες του ανθρώπου και, μέσα
από αυτό, να αποκαλυφθεί η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό, καθώς και να μεταβληθεί η
γνώση του για την ανθρώπινη ζωή, η άποψή του για τον Θεό, αλλά και το νόημα της ύπαρξής
του. Με αυτόν τον τρόπο, εξαγνίζεται η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό, δηλαδή, η καρδιά
του ανθρώπου κατακτάται. Αλλά μέσα από τη στάση Του απέναντι σε όλα τα πλάσματα, ο
Θεός δεν κατακτά μόνο προς χάριν της κατάκτησης· αντιθέτως, κατακτά προκειμένου να
κερδίσει τον άνθρωπο προς χάριν της δικής Του δόξας, αλλά και για να ανακτήσει την
παλαιότερη, πρωταρχική ομοίωση του ανθρώπου. Αν κατακτούσε μονάχα προς χάριν της
κατάκτησης, τότε η σημασία του έργου της κατάκτησης θα χανόταν. Δηλαδή, αν ο Θεός, μετά
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την κατάκτηση του ανθρώπου, ένιπτε τας χείρας Του σχετικά με αυτόν, και δεν έδινε καμία
προσοχή στη ζωή ή τον θάνατό του, τότε αυτό δεν θα αποτελούσε διαχείριση του ανθρωπίνου
γένους, ούτε και η κατάκτηση του ανθρώπου θα γινόταν προς χάριν της σωτηρίας του. Η
απόκτηση του ανθρώπου μετά την κατάκτησή του και η τελική άφιξή του σε θαυμαστό
προορισμό, αποτελεί το επίκεντρο ολόκληρου του έργου της σωτηρίας, και μόνον τούτο
δύναται να επιτύχει τον σκοπό της σωτηρίας του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, η άφιξη του
ανθρώπου στον ωραίο προορισμό και η είσοδός του στην ανάπαυση αποτελούν τις
προοπτικές που πρέπει να κατέχουν όλα τα πλάσματα, καθώς και το έργο που πρέπει να
πραγματοποιήσει ο Δημιουργός. Εάν ο άνθρωπος ήταν εκείνος που έπρεπε να πραγματώσει
το εν λόγω έργο, τότε αυτό θα ήταν πολύ περιορισμένο: Θα μπορούσε να φθάσει τον άνθρωπο
μέχρις ενός σημείου, αλλά δεν θα μπορούσε να τον φέρει στον αιώνιο προορισμό. Ο
άνθρωπος δεν είναι ικανός να αποφασίζει για τη μοίρα του και, ακόμα λιγότερο, να
εξασφαλίζει τις προοπτικές και τον μελλοντικό προορισμό του. Ωστόσο, το έργο που
επιτελείται από τον Θεό, είναι διαφορετικό. Αφού Εκείνος ήταν που έπλασε τον άνθρωπο,
Εκείνος και τον καθοδηγεί· αφού Εκείνος είναι που σώζει τον άνθρωπο, τότε θα τον σώσει
τελείως και θα τον κερδίσει απόλυτα· αφού Εκείνος καθοδηγεί τον άνθρωπο, τότε θα τον
φέρει και στον σωστό προορισμό· και, αφού Εκείνος έπλασε και διαχειρίζεται τον άνθρωπο,
Εκείνος πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη για τη μοίρα και τις προοπτικές του. Τούτο είναι
το έργο που επιτελείται από τον Δημιουργό. Αν και το έργο της κατάκτησης επιτυγχάνεται με
τον καθαρμό του ανθρώπου από τις προοπτικές του, ο άνθρωπος πρέπει τελικά να φτάσει
στον σωστό προορισμό, που έχει προετοιμάσει γι’ αυτόν ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει έναν
προορισμό και η μοίρα του είναι εξασφαλισμένη, ακριβώς επειδή ο Θεός κατεργάζεται τον
άνθρωπο. Ο σωστός προορισμός, για τον οποίον γίνεται λόγος εδώ, δεν είναι οι ελπίδες και οι
προοπτικές του ανθρώπου που έχουν καθαρθεί σε παρελθόντες χρόνους· πρόκειται για δύο
διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα. Αυτό που ο άνθρωπος ελπίζει κι επιδιώκει, είναι μάλλον
ο πόθος της επιδίωξής του για τις υπερβολικές επιθυμίες της σάρκας, παρά ο προορισμός, ο
οφειλόμενος στον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, εκείνο που έχει προετοιμάσει ο Θεός για τον
άνθρωπο, είναι οι ευλογίες και οι υποσχέσεις, οι οφειλόμενες στον άνθρωπο από τη στιγμή
του καθαρμού του, τις οποίες ο Θεός προετοίμασε γι’ αυτόν εν συνεχεία της δημιουργίας του
κόσμου, και οι οποίες δεν μιαίνονται από την επιλογή, τις αντιλήψεις, τη φαντασία ή τη
σάρκα του ανθρώπου. Ο προορισμός αυτός δεν έχει ετοιμαστεί για ένα συγκεκριμένο άτομο,
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αλλά είναι ο τόπος ανάπαυσης ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Κι έτσι, ο προορισμός
αυτός είναι ο καταλληλότερος για το ανθρώπινο γένος.
Ο Δημιουργός προτίθεται να ενορχηστρώσει όλα τα πλάσματα. Δεν πρέπει να
απορρίπτεις ή να παρακούς τίποτε από όσα πράττει Εκείνος, ούτε και να επαναστατείς
απέναντί Του. Όταν το έργο, το οποίο Εκείνος επιτελεί, επιτυγχάνει τελικά τους στόχους Του,
μέσα από αυτό, Εκείνος θα αποκτήσει δόξα. Για ποιον λόγο δεν λέγεται σήμερα ότι είσαι
απόγονος του Μωάβ, ή τέκνο του μεγάλου κόκκινου δράκοντα; Γιατί δεν γίνεται λόγος για
εκλεκτό λαό, αλλά μονάχα για δημιουργήματα; Το δημιούργημα —αυτός ήταν ο αρχικός
τίτλος για τον άνθρωπο, και αυτό ακριβώς αποτελεί την εγγενή ταυτότητά του. Τα ονόματα
διαφέρουν, μόνον επειδή οι εποχές και οι περίοδοι του έργου είναι διαφορετικές· στην
πραγματικότητα, ο άνθρωπος είναι ένα συνηθισμένο δημιούργημα. Όλα τα πλάσματα, είτε
πρόκειται για τα πλέον διεφθαρμένα είτε για τα πιο άγια, πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα
των πλασμάτων. Όταν επιτελεί το έργο της κατάκτησης, ο Θεός δεν ασκεί έλεγχο πάνω σου,
χρησιμοποιώντας τις προοπτικές, τη μοίρα ή τον προορισμό σου. Στ’ αλήθεια, δεν υπάρχει
κανείς λόγος να εργαστεί με αυτόν τον τρόπο. Σκοπός του έργου της κατάκτησης είναι να
ωθήσει τον άνθρωπο να εκτελεί το καθήκον των πλασμάτων, να τον ωθήσει να λατρεύει τον
Δημιουργό· μόνον μετά από αυτό δύναται εκείνος να εισέλθει στον θαυμαστό προορισμό. Η
μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Είσαι ανίκανος να ελέγξεις τον εαυτό
σου: Παρά το γεγονός ότι είναι πάντα βιαστικός και ασχολείται μονίμως με τον εαυτό του, ο
άνθρωπος παραμένει ανίκανος όσον αφορά τον αυτοέλεγχο. Εάν μπορούσες να γνωρίζεις τις
προσωπικές προοπτικές σου, αν μπορούσες να ελέγχεις τη μοίρα σου, θα εξακολουθούσες να
αποτελείς δημιούργημα; Εν ολίγοις, ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ο Θεός, ολόκληρο το
έργο Του υλοποιείται προς χάριν του ανθρώπου. Πάρε, για παράδειγμα, τους ουρανούς και τη
γη, και όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, για να υπηρετούν τον άνθρωπο: Το
φεγγάρι, τον ήλιο και τα αστέρια που δημιούργησε για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, την
άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, και ούτω καθεξής —όλα έχουν φτιαχτεί
προς χάριν της ύπαρξης του ανθρώπου. Και έτσι, ανεξάρτητα από το πώς παιδεύει και κρίνει
τον άνθρωπο, όλα γίνονται προς χάριν της δικής του σωτηρίας. Παρόλο που απογυμνώνει τον
άνθρωπο από τις σαρκικές ελπίδες του, το πράττει για χάρη του εξαγνισμού του ανθρώπου, κι
ο εξαγνισμός του ανθρώπου γίνεται για χάρη της ύπαρξής του. Αφού ο προορισμός του
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ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Δημιουργού, πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να ελέγχει
εαυτόν;
Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης, ο άνθρωπος θα μεταφερθεί σε έναν κόσμο
ωραίο. Φυσικά, τούτη η ζωή θα υπάρχει ακόμα στη γη, αλλά θα είναι εντελώς διαφορετική
από τη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Είναι η ζωή που θα διάγει η ανθρωπότητα έπειτα από την
ολοκληρωτική κατάκτησή της, και θα είναι μια νέα αρχή για τον άνθρωπο πάνω στη γη· όσο
για την ανθρωπότητα, το να διάγει μια τέτοια ζωή, θα αποτελεί απόδειξη ότι έχει εισέλθει σε
ένα νέο και όμορφο βασίλειο. Θα είναι η αρχή της ζωής του ανθρώπου και του Θεού στη γη. Η
προϋπόθεση μιας τόσο όμορφης ζωής πρέπει να είναι ότι, μετά τον εξαγνισμό και την
κατάκτησή του, ο άνθρωπος θα υποταχθεί στον Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, το έργο της
κατάκτησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο του έργου του Θεού, προτού το ανθρώπινο γένος
εισέλθει στον θαυμαστό προορισμό. Μια τέτοια ζωή είναι η μελλοντική ζωή του ανθρώπου
πάνω στη γη, η πλέον όμορφη ζωή στη γη, το είδος της ζωής που ο άνθρωπος λαχταρά, το
είδος, που ο άνθρωπος δεν έχει επιτύχει ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία του κόσμου. Είναι το
τελικό αποτέλεσμα του 6.000 χρόνων έργου διαχείρισης, είναι αυτό που το ανθρώπινο γένος
λαχταρά περισσότερο, και είναι επίσης η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά αυτή η
υπόσχεση δεν μπορεί να υλοποιηθεί αμέσως: Ο άνθρωπος θα εισέλθει στον μελλοντικό
προορισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου των εσχάτων ημερών και την πλήρη
κατάκτησή του, δηλαδή, μετά την απόλυτη συντριβή του Σατανά. Μετά τον εξευγενισμό του
ανθρώπου, η φύση του δεν είναι πλέον αμαρτωλή, επειδή ο Θεός θα έχει νικήσει τον Σατανά,
πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν παρεμβάσεις από εχθρικές δυνάμεις, ούτε και
καμία εχθρική δύναμη, που να δύναται να επιτεθεί στη σάρκα του ανθρώπου. Κι έτσι, ο
άνθρωπος θα είναι ελεύθερος και άγιος —θα έχει εισέλθει στην αιωνιότητα. Μόνον μετά την
αιχμαλώτιση των δυνάμεων του σκότους, ο άνθρωπος θα είναι ελεύθερος οπουδήποτε
πηγαίνει, και χωρίς επαναστατικές διαθέσεις ή εναντιώσεις. Ο Σατανάς δεν έχει παρά να
αιχμαλωτιστεί, και όλα θα πηγαίνουν καλά για τον άνθρωπο· η τρέχουσα κατάσταση
υφίσταται επειδή ο Σατανάς εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα παντού πάνω στη γη, κι
επειδή ολόκληρο το έργο της διαχείρισης του Θεού δεν έχει φθάσει ακόμα στο τέλος του.
Μόλις ο Σατανάς συντριβεί, ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί ολοκληρωτικά· όταν ο άνθρωπος
κερδίσει τον Θεό και ξεφύγει από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, θα δει τον Ήλιο της
1951

δικαιοσύνης. Η ζωή, η οφειλόμενη στον κανονικό άνθρωπο, θα ανακτηθεί· όλα όσα πρέπει να
κατέχει ο κανονικός άνθρωπος —όπως η ικανότητα να διακρίνει το καλό από το κακό κι η
κατανόηση του πώς να φάει και να ντυθεί, καθώς και η ικανότητα να ζει φυσιολογικά— όλα
αυτά θα ανακτηθούν. Ακόμα κι αν η Εύα δεν είχε μπει στον πειρασμό από το φίδι, ο
άνθρωπος πρέπει να διήγε μια τέτοια κανονική ζωή μετά την εν αρχή δημιουργία του. Θα
πρέπει να έτρωγε, να ντυνόταν, και να διήγε τη ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου πάνω στη
γη. Όμως, αφότου ο άνθρωπος εξαχρειώθηκε, ο εν λόγω βίος κατέστη ουτοπία και, ακόμα και
σήμερα, ο άνθρωπος δεν τολμά να φανταστεί τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, αυτή η
ωραία ζωή που λαχταρά ο άνθρωπος αποτελεί αναγκαιότητα: Αν ο άνθρωπος βρισκόταν
χωρίς έναν τέτοιον προορισμό, τότε η εξαχρειωμένη ζωή του πάνω στη γη θα ήταν αέναη, κι
αν μια τέτοια ωραία ζωή δεν υφίστατο, τότε δεν θα υπήρχε ούτε και πέρας στη μοίρα του
Σατανά ή στην εποχή, κατά την οποίαν ο Σατανάς κρατά υπό την κυριαρχία του τη γη. Ο
άνθρωπος πρέπει να φθάσει σε ένα βασίλειο απρόσιτο στις δυνάμεις του σκότους, και όταν το
κατορθώσει, τούτο θα αποτελεί απόδειξη της συντριβής του Σατανά. Με τον τρόπο αυτόν,
από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν ενοχλήσεις εκ μέρους του Σατανά, ο ίδιος ο Θεός θα
αναλάβει τον έλεγχο του ανθρώπινου γένους, και θα διοικεί και θα ελέγχει ολόκληρη τη ζωή
του ανθρώπου· μόνο τούτο δύναται να θεωρείται συντριβή του Σατανά. Η ζωή του ανθρώπου
σήμερα είναι, ως επί το πλείστον, βουτηγμένη στη ρυπαρότητα, τα βάσανα και τη θλίψη.
Τούτο είναι αδύνατον να αποκαλείται συντριβή του Σατανά· ο άνθρωπος έχει ακόμα να
δραπετεύσει από τη θάλασσα της θλίψης, να ξεφύγει από τις κακουχίες της ανθρώπινης ζωής
ή την επιρροή του Σατανά, ενώ οι γνώσεις του για τον Θεό εξακολουθούν να είναι
απειροελάχιστες. Όλες οι κακουχίες του ανθρώπου έχουν δημιουργηθεί από τον Σατανά: ο
Σατανάς έφερε τα βάσανα στη ζωή του ανθρώπου, και μόνο μετά την αιχμαλώτισή του, θα
κατορθώσει ο άνθρωπος να δραπετεύσει ολοκληρωτικά από τη θάλασσα της θλίψης. Ωστόσο,
η υποδούλωση του Σατανά επιτυγχάνεται διά της κατάκτησης και της απόκτησης της καρδιάς
του ανθρώπου, καθιστώντας τον άνθρωπο λάφυρο της μάχης με τον Σατανά.
Σήμερα, επιδίωξη του ανθρώπου, προτού αποκτήσει τη ζωή των κανονικών ανθρώπων
πάνω στη γη, είναι να γίνει νικητής και να οδηγηθεί στην τελείωση· είναι οι στόχοι που
προσπαθεί να επιτύχει πρώτα, πριν από την υποδούλωση του Σατανά. Στην ουσία, η επιδίωξη
του ανθρώπου να καταστεί νικητής και να οδηγηθεί στην τελείωση ή να χρησιμοποιηθεί σε
1952

μεγάλο βαθμό από τον Θεό, σημαίνει την απόδρασή του από την επιρροή του Σατανά: Η
επιδίωξη του ανθρώπου είναι να καταστεί νικητής, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η
απόδρασή του από την επιρροή του Σατανά. Μόνον με την απόδραση από την επιρροή του
Σατανά δύναται ο άνθρωπος να διάγει τη ζωή των κανονικών ανθρώπων πάνω στη γη, μια
ζωή, γεμάτη από τη λατρεία προς τον Θεό. Σήμερα, η επιδίωξη του ανθρώπου να γίνει νικητής
και να οδηγηθεί στην τελείωση, έρχεται πρώτη, πριν από την απόκτηση της ζωής ενός
κανονικού ατόμου πάνω στη γη. Η επιδίωξη αυτή είναι κυρίως προς χάριν της κάθαρσης και
για να γίνει πράξη η αλήθεια, αλλά και προκειμένου να επιτευχθεί η λατρεία προς τον
Δημιουργό. Εάν ο άνθρωπος διάγει τη ζωή ενός κανονικού ατόμου πάνω στη γη, μια ζωή
χωρίς κακουχίες ή θλίψη, τότε δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την επιδίωξη να γίνει νικητής.
Το να «γίνει νικητής» και να «οδηγηθεί στην τελείωση» είναι οι στόχοι που δίνει ο Θεός στον
άνθρωπο να επιδιώξει, και, διά της επιδίωξης αυτής, τον ωθεί να κάνει την αλήθεια πράξη και
να βιώσει μια ουσιαστική ζωή. Ο στόχος είναι να καταστήσει τον άνθρωπο ολοκληρωμένο και
να τον κερδίσει, κι η επιδίωξη να γίνει νικητής και να οδηγηθεί στην τελείωση, αποτελεί
απλώς το μέσον. Εάν, στο μέλλον, ο άνθρωπος εισέλθει στον θαυμαστό προορισμό, δεν
πρόκειται να γίνει καμία αναφορά σε νικητές και τελειωθέντες· θα υπάρχουν μονάχα
πλάσματα, που το καθένα θα εκτελεί το δικό του καθήκον. Σήμερα, ο άνθρωπος αναγκάζεται
να επιδιώκει αυτά τα πράγματα για να καθορίσει απλώς ένα πεδίο δράσης για τον ίδιο, ούτως
ώστε η επιδίωξή του να είναι πιο στοχευμένη και πρακτική. Διαφορετικά, ο άνθρωπος θα
ζούσε εν μέσω αόριστης ασάφειας και θα επιδίωκε την είσοδο στην αιώνια ζωή και, αν
συνέβαινε τούτο, δεν θα ήταν ο άνθρωπος ακόμη πιο θλιβερός; Μια τέτοια επιδίωξη, χωρίς
στόχους ή αρχές —δεν αποτελεί αυτοεξαπάτηση; Τελικά, η συγκεκριμένη επιδίωξη θα
απέβαινε, φυσικά, άκαρπη· στο τέλος, ο άνθρωπος θα εξακολουθούσε να ζει κάτω από τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά και θα ήταν ανίκανος να απομακρυνθεί από αυτήν. Γιατί να
θέσει εαυτόν σε μια τέτοια άσκοπη επιδίωξη; Όταν ο άνθρωπος εισέλθει στον αιώνιο
προορισμό, θα λατρεύει τον Δημιουργό· και ακριβώς επειδή έχει κερδίσει τη σωτηρία και έχει
εισέλθει στην αιωνιότητα, δεν πρόκειται να επιδιώκει κανέναν στόχο, αλλά ούτε και θα
χρειάζεται να ανησυχεί μήπως τον πολιορκεί ο Σατανάς. Κατά τη συγκεκριμένη στιγμή, ο
άνθρωπος θα γνωρίζει τη θέση του και θα εκτελεί το καθήκον του και, ακόμη και χωρίς
παίδευση ή κρίση, το κάθε άτομο θα εκτελεί το καθήκον του. Εκείνη την εποχή, ο άνθρωπος
θα αποτελεί δημιούργημα και ως προς την ταυτότητα, αλλά και ως προς την κατάσταση.
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Πλέον δεν θα υφίσταται ο διαχωρισμός σπουδαίου-ταπεινού· το κάθε άτομο θα επιτελεί
απλώς μια διαφορετική λειτουργία. Ωστόσο, ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να ζει σε έναν
εύτακτο, σωστό προορισμό για το ανθρώπινο γένος, και θα εκτελεί το καθήκον του προς
χάριν της λατρείας προς τον Δημιουργό, και μια τέτοια ανθρωπότητα, θα είναι η
ανθρωπότητα της αιωνιότητας. Κατά τη συγκεκριμένη εποχή, ο άνθρωπος θα έχει αποκτήσει
μια ζωή φωτισμένη από τον Θεό, υπό τη φροντίδα και την προστασία Του, μια ζωή μαζί με τον
Θεό. Το ανθρώπινο γένος θα διάγει μια κανονική ζωή πάνω στη γη, και ολόκληρο το
ανθρώπινο γένος θα εισέλθει στον σωστό δρόμο. Το σχέδιο διαχείρισης των 6.000 χρόνων θα
έχει επιτύχει την απόλυτη συντριβή του Σατανά, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός θα έχει
ανακτήσει την αρχική εικόνα του ανθρώπου αμέσως μετά τη δημιουργία του και, ως εκ
τούτου, θα έχει εκπληρωθεί η αρχική πρόθεση του Θεού. Στην αρχή, προτού η ανθρωπότητα
διαφθαρεί από τον Σατανά, διήγε μια κανονική ζωή πάνω στη γη. Αργότερα, μετά τη
διαφθορά του από τον Σατανά, ο άνθρωπος έχασε την εν λόγω κανονική ζωή, κι έτσι άρχισε
το έργο της διαχείρισης του Θεού, καθώς κι η μάχη με τον Σατανά για την ανάκτηση της
κανονικής ζωής του ανθρώπου. Μόνον μετά το πέρας του 6.000 ετών έργου της διαχείρισης
του Θεού, θα ξεκινήσει και επισήμως η ζωή ολόκληρου του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη,
μόνον τότε θα αποκτήσει ο άνθρωπος μια θαυμαστή ζωή κι ο Θεός θα ανακτήσει τον αρχικό
σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου, καθώς και την αρχική ομοίωση του ανθρώπου. Κι έτσι,
διάγοντας την κανονική ζωή της ανθρωπότητας πάνω στη γη, ο άνθρωπος δεν θα επιδιώκει
να γίνει νικητής ή να οδηγηθεί στην τελείωση, διότι θα είναι πλέον άγιος. Οι «νικητές» και η
«τελείωση» για τα οποία μιλούν οι άνθρωποι είναι οι στόχοι που δόθηκαν στον άνθρωπο προς
επιδίωξη κατά τη διάρκεια της μάχης μεταξύ Θεού και Σατανά, και υφίστανται μόνον επειδή
αυτός διεφθάρη. Ο Σατανάς θα συντριβεί, ακριβώς επειδή δίνεται σε εσένα ένας στόχος και η
ώθηση να τον κυνηγήσεις. Η απαίτηση να καταστείς νικητής ή να οδηγηθείς στην τελείωση ή
να χρησιμοποιηθείς, επιτάσσει να γίνεις μάρτυρας, προκειμένου να εξευτελιστεί ο Σατανάς.
Στο τέλος, ο άνθρωπος θα διάγει τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου πάνω στη γη, και θα είναι
άγιος, και όταν συμβεί αυτό, θα επιζητούν ακόμα και τότε να καταστούν νικητές; Δεν είναι
όλοι τους όντα της πλάσης; Όταν γίνεται λόγος στο να είναι κανείς νικητής και κάποιος που
οδηγήθηκε στην τελείωση, αυτά τα λόγια απευθύνονται στον Σατανά και στη ρυπαρότητα του
ανθρώπου. Μήπως αυτός ο «νικητής» δεν είναι σχετικός με τη νίκη επί του Σατανά και επί
των εχθρικών δυνάμεων; Όταν λες ότι έχεις οδηγηθεί στην τελείωση, ποιο είναι το σημείο
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μέσα σου, που έχει οδηγηθεί στην τελείωση; Μήπως αναφέρεσαι στο γεγονός ότι απέκδυσες
εαυτόν από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, έτσι ώστε να δύνασαι να επιτύχεις την
υπέρτατη αγάπη για τον Θεό; Τέτοια λόγια προφέρονται μόνον σε σχέση με τη ρυπαρότητα
μέσα στον άνθρωπο και τον Σατανά· ποτέ σε σχέση με τον Θεό.
Αν δεν επιδιώξεις σήμερα να καταστείς νικητής και να τελειωθείς, τότε στο μέλλον, όταν
η ανθρωπότητα θα διάγει μια φυσιολογική ζωή πάνω στη γη, δεν θα υπάρχουν ευκαιρίες για
μια τέτοια επιδίωξη. Την εποχή εκείνη, ο σκοπός κάθε είδους ανθρώπου θα έχει πλέον
αποκαλυφθεί. Την εποχή εκείνη, θα έχει γίνει πλέον σαφές το τι μέρος του λόγου είσαι, κι αν
επιθυμείς να καταστείς νικητής ή να τελειωθείς, θα είναι αδύνατον. Μετά την αποκάλυψή
του, ο άνθρωπος θα τιμωρείται μόνον εξαιτίας της επαναστατικότητάς του. Την εποχή εκείνη,
επιδίωξη του ανθρώπου δεν θα αποτελεί μια θέση ανώτερη από των υπολοίπων, δηλαδή,
κάποιοι να καταστούν νικητές και άλλοι τελειωθέντες, ή κάποιοι να καταστούν πρωτότοκοι
υιοί του Θεού και άλλοι, απλώς υιοί Του· δεν πρόκειται να κυνηγούν τέτοια πράγματα.
Άπαντες θα είναι πλάσματα του Θεού, όλοι θα ζουν πάνω στη γη και όλοι θα ζουν πάνω στη
γη μαζί με τον Θεό. Τώρα είναι ο καιρός της μάχης μεταξύ του Θεού και του Σατανά, είναι μια
εποχή, κατά την οποίαν η εν λόγω μάχη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, μια εποχή, κατά την
οποίαν ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη αποκτηθεί ολοκληρωτικά· πρόκειται για μια περίοδο
μετάβασης. Και έτσι, απαιτείται από τον άνθρωπο να επιδιώξει να γίνει νικητής ή ένας από
τον λαό του Θεού. Σήμερα υπάρχουν διαφορές στην κοινωνική θέση, αλλά όταν έρθει ο
καιρός, τέτοιες διακρίσεις θα χαθούν: Η θέση όλων όσων έχουν υπάρξει νικηφόροι θα είναι η
ίδια, άπαντες θα χαρακτηριστούν ανθρώπινο είδος, και θα ζουν ισότιμα πάνω στη γη, πράγμα
που σημαίνει ότι άπαντες θα χαρακτηριστούν πλάσματα, και θα τους δίνονται τα ίδια
πράγματα. Επειδή οι εποχές του έργου του Θεού διαφέρουν, όπως και τα αντικείμενα του
έργου Του, αν το εν λόγω έργο επιτελείται σε εσάς, έχετε επιλεγεί για να τελειωθείτε και να
καταστείτε νικητές· αν επιτελείτο στο εξωτερικό, τότε εκείνοι θα είχαν επιλεγεί για να γίνουν
η πρώτη ομάδα ανθρώπων προς κατάκτηση και τελείωση. Σήμερα, το έργο αυτό δεν
επιτελείται στο εξωτερικό, επομένως δεν έχουν επιλεγεί για να τελειωθούν και να καταστούν
νικητές, οπότε είναι αδύνατον για εκείνους να αποτελέσουν την πρώτη ομάδα. Επειδή το
αντικείμενο του έργου του Θεού είναι διαφορετικό, η εποχή του έργου του Θεού, όπως και η
έκτασή του, είναι διαφορετική· οπότε η πρώτη ομάδα, δηλαδή οι νικητές, υφίσταται ήδη και,
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κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία τελειώνεται. Αφού υπάρξει
η πρώτη τελειωθείσα ομάδα, θα υφίσταται ένα δείγμα κι ένα πρότυπο, κι έτσι στο μέλλον θα
υπάρχει μια δεύτερη και μια τρίτη ομάδα εκείνων που τελειώνονται, αλλά στην αιωνιότητα
άπαντες θα είναι ίσοι μεταξύ τους, και δεν θα υφίστανται κατατάξεις ως προς τη θέση. Απλώς
θα έχουν τελειωθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και δεν θα υπάρχουν διαφορές ως
προς τη θέση. Όταν έρθει ο καιρός, κατά τον οποίον ο καθένας έχει καταστεί ολοκληρωμένος
και το έργο ολόκληρου του σύμπαντος έχει περατωθεί και αυτό, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις
ως προς τη θέση, και άπαντες θα είναι μεταξύ τους ισότιμοι. Σήμερα, το έργο αυτό επιτελείται
μεταξύ υμών, έτσι ώστε να καταστείτε εσείς οι νικητές. Εάν επιτελείτο στην Αγγλία, τότε η
Αγγλία θα είχε την πρώτη ομάδα, με τον ίδιον τρόπο που εσείς θα αποτελείτε την πρώτη
ομάδα. Πρόκειται μονάχα για το γεγονός ότι έχετε ευλογηθεί ιδιαιτέρως με χάρη, καθώς
σήμερα επιτελείται έργο μέσα σας, κι αν αυτό το έργο δεν επιτελείτο μέσα σας, τότε θα
ήσασταν η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη ή ακόμα και η πέμπτη ομάδα. Τούτο οφείλεται απλώς
στη διαφορά ως προς τη σειρά του έργου· ο τίτλος «πρώτη και δεύτερη ομάδα» δεν
υποδηλώνει ότι ο μεν είναι σπουδαιότερος ή ταπεινότερος του δε, απλώς δηλώνει τη σειρά με
την οποία οι άνθρωποι αυτοί τελειώνονται. Σήμερα τα λόγια αυτά κοινωνούνται σ’ εσάς, γιατί,
όμως, δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα; Επειδή, χωρίς την ύπαρξη διαδικασίας, οι άνθρωποι
τείνουν να φθάνουν σε ακρότητες. Για παράδειγμα, ο Ιησούς είπε τότε: «Όπως αναχώρησα,
έτσι θα αφιχθώ». Σήμερα, πολλοί έχουν χάσει το μυαλό τους εξαιτίας αυτών των λέξεων και
το μόνο που θέλουν, είναι να φορούν λευκούς χιτώνες και να περιμένουν την αρπαγή τους στα
ουράνια δώματα. Έτσι, υπάρχουν πολλά λόγια που δεν είναι δυνατόν να ειπωθούν νωρίς·
διότι αν συνέβαινε αυτό, ο άνθρωπος θα έφτανε σε ακρότητες. Το ανάστημα του ανθρώπου
είναι πολύ μικρό και είναι ανίκανος να διακρίνει την αλήθεια αυτών των λέξεων.
Όταν ο άνθρωπος επιτύχει την αληθινή ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη και όλες οι
δυνάμεις του Σατανά βρεθούν αιχμάλωτες, ο άνθρωπος θα ζει ευκολότερα πάνω στη γη. Τα
πράγματα δεν θα είναι τόσο σύνθετα, όπως σήμερα: Ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις,
σύνθετες οικογενειακές σχέσεις… όλες ενοχλητικές, οδυνηρές! Η εδώ ζωή του ανθρώπου είναι
άθλια! Μετά την κατάκτηση του ανθρώπου, η καρδιά και το μυαλό του θα αλλάξουν: Η
καρδιά του θα σέβεται και θα αγαπά τον Θεό. Μετά την κατάκτηση όλων όσων από το
σύμπαν επιδιώκουν να αγαπήσουν τον Θεό, δηλαδή μετά τη συντριβή και αιχμαλωσία του
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Σατανά —και όλων των δυνάμεων του σκότους— τότε η επίγεια ζωή του ανθρώπου θα είναι
απρόσκοπτη και εκείνος θα δύναται να ζει ελεύθερα. Εάν ο άνθρωπος απορρίψει τις σαρκικές
σχέσεις και τις πολυπλοκότητες της σάρκας, τότε η ζωή του θα είναι πολύ πιο εύκολη. Οι
σαρκικές σχέσεις του ανθρώπου είναι υπερβολικά περίπλοκες, ενώ η εμπλοκή του σε αυτές,
αποδεικνύει ότι δεν έχει ελευθερωθεί ακόμη από την επιρροή του Σατανά. Εάν είχες την ίδια
σχέση με καθέναν από τους αδελφούς σου και καθεμία από τις αδελφές σου, εάν είχες την
ίδια σχέση με κάθε μέλος της οικογένειάς σου, τότε δεν θα είχες καμία έγνοια και δεν θα
χρειαζόταν να ανησυχείς για κανέναν. Όλα θα ήταν τέλεια και με αυτόν τον τρόπο ο
άνθρωπος θα απαλλασσόταν από το ήμισυ των δεινών του. Διάγοντας μια κανονική
ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη, ο άνθρωπος θα είναι παρόμοιος με άγγελο· αν και θα
εξακολουθεί να είναι από σάρκα, θα μοιάζει κατά πολύ με άγγελο. Αυτή είναι η τελική
υπόσχεση, η τελευταία που δίδεται στον άνθρωπο. Σήμερα, ο άνθρωπος υφίσταται παίδευση
και κρίση· νομίζετε ότι αυτή η εμπειρία είναι χωρίς τη σημασία της; Είναι δυνατόν το έργο της
παίδευσης και της κρίσης να επιτελείται άνευ λόγου; Προηγουμένως, ελέχθη ότι η πειθαρχία
και η κρίση προς τον άνθρωπο ισοδυναμούν με την τοποθέτησή του στο πηγάδι της αβύσσου,
το οποίο σημαίνει την αφαίρεση του πεπρωμένου και των προοπτικών του. Τούτο συμβαίνει
προς χάριν ενός και μόνον πράγματος: τον καθαρμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν
τοποθετείται σκοπίμως στο πηγάδι της αβύσσου, πράξη μετά την οποία ο Θεός νίπτει τας
χείρας Του. Αντιθέτως, τούτο συμβαίνει για να αντιμετωπιστεί η παρακοή του ανθρώπου, έτσι
ώστε, στο τέλος, όσα έχει μέσα του να μπορούν να καθαρθούν, ώστε να κατορθώσει να
αποκτήσει πραγματική γνώση του Θεού και να είναι σαν άγιο άτομο. Εάν συμβεί αυτό, τότε
όλα θα έχουν εκπληρωθεί. Στην πραγματικότητα, όταν τα εντός του ανθρώπου πράγματα που
προορίζονται προς αντιμετώπιση, αντιμετωπίζονται στ’ αλήθεια, και ο άνθρωπος φέρει
αδιάψευστη μαρτυρία του γεγονότος, ο Σατανάς θα συντριβεί· ακόμα κι αν μερικά από αυτά
τα πράγματα που βρίσκονται εξαρχής μέσα στον άνθρωπο, δεν έχουν καθαρθεί απόλυτα, με
τη συντριβή του Σατανά, θα πάψουν να προκαλούν προβλήματα, και τότε πλέον ο άνθρωπος
θα έχει καθαρθεί τελείως. Ο άνθρωπος δεν έχει βιώσει ποτέ μια τέτοια ζωή, αλλά με τη
συντριβή του Σατανά, τα πάντα θα αποκατασταθούν και όλα εκείνα τα ασήμαντα, εντός του
ανθρώπου πράγματα θα βρουν τη λύση τους· μόλις επιλυθεί το βασικό πρόβλημα, όλα τα
υπόλοιπα θα χαθούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενσάρκωσης του Θεού επί γης, όταν
επιτελεί ο ίδιος προσωπικά το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους, ολόκληρο το έργο Του
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είναι αφιερωμένο στη συντριβή του Σατανά, και θα τον συντρίψει διά της κατάκτησης του
ανθρώπου και της ολοκλήρωσής σας. Άλλο σημάδι της συντριβής του Σατανά αποτελεί η δική
σας αδιάψευστη μαρτυρία. Εν πρώτοις, ο άνθρωπος κατακτάται και, τελικά, τελειώνεται
ολοκληρωτικά, προκειμένου να συντριβεί ο Σατανάς. Στην ουσία, όμως, η συντριβή του
Σατανά, σημαίνει ταυτόχρονα και τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας από την απατηλή
θάλασσα της θλίψης. Ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω έργο διεξάγεται σε ολόκληρο τον
κόσμο ή στην Κίνα, όλα γίνονται προς χάριν της συντριβής του Σατανά και της έλευσης της
σωτηρίας σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ώστε ο άνθρωπος να κατορθώσει να εισέλθει
στον τόπο της αναπαύσεως. Ο ενσαρκωμένος Θεός, αυτή η φυσιολογική σάρκα, υφίσταται
ακριβώς προς χάριν της συντριβής του Σατανά. Το έργο του ενσαρκωθέντα Θεού
χρησιμοποιείται για να φέρει τη σωτηρία σε όλους εκείνους υπό τους ουρανούς που αγαπούν
τον Θεό, πραγματοποιείται προς χάριν της κατάκτησης ολόκληρης της ανθρωπότητας και,
ακόμα περισσότερο, προς χάριν της συντριβής του Σατανά. Ο πυρήνας ολόκληρου του έργου
διαχείρισης του Θεού είναι αναπόσπαστος από τη συντριβή του Σατανά, προκειμένου να
έλθει η σωτηρία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί, σε μεγάλο μέρος του έργου αυτού, λέγεται
πάντα ότι πρέπει να γίνετε μάρτυρες; Και σε ποιον απευθύνεται; Μήπως στον Σατανά; Η εν
λόγω μαρτυρία κατατίθεται στο πρόσωπο του Θεού, προκειμένου να δηλώσει ότι το έργο του
Θεού έχει επιτύχει τον σκοπό του. Η μαρτυρία σχετίζεται με το έργο για τη συντριβή του
Σατανά· αν δεν υπήρχε μάχη με τον Σατανά, τότε δεν θα απαιτείτο από τον άνθρωπο να γίνει
μάρτυρας. Ακριβώς επειδή ο Σατανάς πρέπει να συντριβεί, ταυτόχρονα με τη σωτηρία του
ανθρώπου, ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να μαρτυρήσει στον ίδιον ενώπιον του Σατανά,
πράγμα το οποίο χρησιμοποιεί για να σώσει τον άνθρωπο και να πολεμήσει τον Σατανά. Ως
αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αποτελεί τόσο το αντικείμενο της σωτηρίας, αλλά και το εργαλείο
για τη συντριβή του Σατανά· έτσι, ο άνθρωπος βρίσκεται στον πυρήνα του έργου ολόκληρης
της διαχείρισης του Θεού και ο Σατανάς είναι απλώς το αντικείμενο προς καταστροφή, ο
εχθρός. Ίσως να νιώθεις ότι δεν έχεις πράξει τίποτα, αλλά, λόγω των αλλαγών στη διάθεσή
σου, υπάρχει μαρτυρία, η οποία έχει στόχο τον Σατανά και δεν γίνεται στον άνθρωπο. Ο
άνθρωπος δεν είναι άξιος να απολαύσει μια τέτοια μαρτυρία. Πώς είναι δυνατόν να
κατανοήσει το έργο του Θεού; Το αντικείμενο της μάχης του Θεού είναι ο Σατανάς· ο
άνθρωπος, εν τω μεταξύ, είναι μόνον το αντικείμενο της σωτηρίας. Ο άνθρωπος, με τη
διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του, είναι ανίκανος να κατανοήσει αυτό το έργο. Τούτο
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οφείλεται στη διαφθορά που έχει προξενήσει ο Σατανάς και δεν είναι κάτι το έμφυτο στον
άνθρωπο, αλλά κατευθύνεται από τον Σατανά. Σήμερα, το κύριο έργο του Θεού είναι η
συντριβή του Σατανά, δηλαδή η απόλυτη κατάκτηση του ανθρώπου, ώστε να φέρει τελική
μαρτυρία στον Θεό ενώπιον του Σατανά. Με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα θα επιτευχθούν. Σε
πολλές περιπτώσεις, μοιάζει στα μάτια σου να μην έχει συμβεί τίποτε αλλά, στην
πραγματικότητα, το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο άνθρωπος απαιτεί να είναι ορατό άπαν το
έργο της ολοκλήρωσης, αλλά χωρίς να το καταστήσω ορατό σε εσένα, Εγώ έχω ολοκληρώσει
το έργο Μου, διότι ο Σατανάς υποτάχθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι έχει συντριβεί απόλυτα,
ότι όλη η σοφία, η δύναμη και η εξουσία του Θεού τον κατανίκησαν. Αυτό ακριβώς είναι το
γεγονός που πρέπει να καταμαρτυρηθεί, και παρ’ όλο που δεν έχει ξεκάθαρη έκφραση στον
άνθρωπο, παρ’ όλο που δεν είναι οφθαλμοφανές, ο Σατανάς έχει ήδη συντριβεί. Το σύνολο
του έργου αυτού στρέφεται εναντίον του Σατανά, και διεξάγεται εξαιτίας της μάχης με αυτόν.
Και έτσι, πολλά πράγματα ο άνθρωπος δεν τα αντιλαμβάνεται ως επιτυχημένα, αλλά στα
μάτια του Θεού, υπήρξαν επιτυχημένα εδώ και πολύν καιρό. Τούτη είναι μια από τις
εσωτερικές αλήθειες ολόκληρου του έργου του Θεού.
Μετά τη συντριβή του Σατανά, δηλαδή μετά την απόλυτη κατάκτηση του ανθρώπου, ο
άνθρωπος θα κατανοήσει ότι όλο αυτό το έργο γίνεται προς χάριν της σωτηρίας, καθώς και
ότι το μέσον της εν λόγω σωτηρίας είναι η ανάκτηση από τα χέρια του Σατανά. Τα 6.000
χρόνια του έργου της διαχείρισης του Θεού χωρίζονται σε τρία στάδια: την Εποχή του Νόμου,
την Εποχή της Χάριτος και την Εποχή της Βασιλείας. Τα τρία αυτά στάδια του έργου αφορούν
αποκλειστικά στη σωτηρία της ανθρωπότητας, δηλαδή αφορούν στη σωτηρία μιας
ανθρωπότητας, η οποία έχει διαφθαρεί σοβαρά από τον Σατανά. Ταυτόχρονα, όμως,
υπάρχουν και για να διευκολύνουν τον Θεό να πολεμήσει τον Σατανά. Έτσι, ακριβώς όπως το
έργο της σωτηρίας χωρίζεται σε τρία στάδια, η μάχη με τον Σατανά χωρίζεται κι εκείνη σε
τρία στάδια, και αυτές οι δύο όψεις του έργου του Θεού διεξάγονται ταυτόχρονα. Η μάχη με
τον Σατανά γίνεται στην πραγματικότητα προς χάριν της σωτηρίας της ανθρωπότητας·
επειδή το έργο για τη σωτηρία της δεν είναι κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς σε ένα
και μόνο στάδιο, η μάχη με τον Σατανά χωρίζεται και εκείνη σε φάσεις και περιόδους, και ο
πόλεμος διεξάγεται εναντίον του, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την έκταση της
διαφθοράς του από τον Σατανά. Με τη φαντασία του, ίσως ο άνθρωπος να πιστεύει ότι, στην
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εν λόγω μάχη, ο Θεός θα πάρει τα όπλα εναντίον του Σατανά, με τον ίδιο τρόπο που δύο
στρατοί πολεμούν ο ένας τον άλλον. Τούτο, μόνο το μυαλό του ανθρώπου είναι ικανό να το
φανταστεί και πρόκειται για μια υπερβολικά αόριστη και μη πραγματοποιήσιμη σκέψη, όμως
αυτό ακριβώς πιστεύει ο άνθρωπος. Και επειδή Εγώ λέγω εδώ ότι το μέσον για τη σωτηρία
του ανθρώπου περνά μέσα από τη μάχη με τον Σατανά, ο άνθρωπος φαντάζεται ότι η μάχη
διεξάγεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Στο έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, έχουν έλθει
εις πέρας ήδη τρία στάδια, πράγμα που σημαίνει ότι η μάχη με τον Σατανά έχει χωριστεί σε
τρία στάδια, που προηγούνται της απόλυτης συντριβής του. Ωστόσο, η εσωτερική αλήθεια
ολόκληρου του έργου για τη μάχη με τον Σατανά είναι ότι οι στόχοι του επιτυγχάνονται μέσω
αρκετών σταδίων έργου: διά της χάρης προς στον άνθρωπο και της προσφοράς θυσίας για τις
αμαρτίες του, διά της άφεσης των αμαρτιών του, διά της κατάκτησης και της τελείωσής του.
Στην πραγματικότητα, η μάχη με τον Σατανά δεν είναι η ανάληψη των όπλων εναντίον του,
αλλά η σωτηρία του ανθρώπου, η εργασία επί της ζωής του και η αλλαγή της διάθεσής του,
ώστε να δύναται να γίνει μάρτυρας του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος συντριβής του Σατανά. Ο
Σατανάς συντρίβεται διά της αλλαγής της διεφθαρμένης διάθεσης του ανθρώπου. Μόνον
μετά τη συντριβή του Σατανά, δηλαδή, μετά την ολοκληρωτική διάσωση του ανθρώπου, ο
ντροπιασμένος Σατανάς θα δεθεί ολοκληρωτικά και ο άνθρωπος θα σωθεί τελειωτικά. Έτσι, η
ουσία της σωτηρίας του ανθρώπου είναι η μάχη με τον Σατανά και ο πόλεμος με τον Σατανά
αντανακλάται πρωτίστως στη σωτηρία του ανθρώπου. Η φάση των εσχάτων ημερών, κατά
την οποία επίκειται η κατάκτηση του ανθρώπου, αποτελεί το ύστατο στάδιο στη μάχη με τον
Σατανά, καθώς και το έργο για την ολοκληρωτική σωτηρία του ανθρώπου από την κυριαρχία
του Σατανά. Η εσωτερική έννοια της κατάκτησης του ανθρώπου είναι η επιστροφή της
ενσωμάτωσης του Σατανά, του ανθρώπου που έχει διαφθαρεί από αυτόν, στον Δημιουργό
μετά την κατάκτησή του, διά του οποίου θα εγκαταλείψει τον Σατανά και θα επιστρέψει
εντελώς στον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος θα έχει σωθεί ολοκληρωτικά. Και έτσι, το
έργο της κατάκτησης είναι το ύστατο έργο στη μάχη εναντίον του Σατανά, αλλά και το τελικό
στάδιο στη διαχείριση του Θεού προς χάριν της συντριβής του Σατανά. Χωρίς το έργο αυτό, η
ολοκληρωτική σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν τελικά αδύνατη, όπως και η απόλυτη συντριβή
του Σατανά, και το ανθρώπινο γένος ποτέ δεν θα μπορούσε να εισέλθει στον θαυμαστό
προορισμό ή να απαλλαγεί από την επιρροή του Σατανά. Κατά συνέπεια, το έργο για τη
σωτηρία του ανθρώπου είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί προτού ολοκληρωθεί η μάχη με τον
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Σατανά, επειδή ο πυρήνας του έργου της διαχείρισης του Θεού είναι η σωτηρία της
ανθρωπότητας. Το πρώιμο ανθρώπινο είδος βρισκόταν στα χέρια του Θεού, αλλά εξαιτίας του
πειρασμού και της διαφθοράς από τον Σατανά, ο άνθρωπος έγινε σκλάβος του και περιέπεσε
στα δικά του χέρια. Έτσι, στο έργο της διαχείρισης του Θεού, ο Σατανάς κατέστη αντικείμενο
προς συντριβή. Επειδή ο Σατανάς κατέλαβε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί την
παρακαταθήκη ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού, αν πρόκειται να σωθεί ο άνθρωπος, τότε
πρέπει να αρπαχθεί εκ νέου από τα χέρια του Σατανά, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να
ανακτηθεί μετά την αιχμαλωσία του από αυτόν. Συνεπώς, ο Σατανάς πρέπει να ηττηθεί διά
των αλλαγών στην παλιά διάθεση του ανθρώπου, των αλλαγών που αποκαθιστούν την
πρωταρχική λογική του και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος που κρατείται αιχμάλωτος,
είναι δυνατόν να αρπαχθεί εκ νέου από τα χέρια του Σατανά. Με την απελευθέρωση του
ανθρώπου από την επιρροή και τα δεσμά του Σατανά, θα επέλθει και η ανάκτησή του· ο
Σατανάς θα εξευτελιστεί και, τέλος, θα συντριβεί. Και επειδή ο άνθρωπος ελευθερώθηκε από
τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά, θα καταστεί λάφυρο μάχης, ενώ ο Σατανάς θα γίνει το
αντικείμενο προς τιμωρία μετά το πέρας της μάχης αυτής, έπειτα από την οποία, το έργο για
τη σωτηρία της ανθρωπότητας θα έχει ολοκληρωθεί εν τω συνόλω του.
Ο Θεός δεν νιώθει καμία κακία προς τα πλάσματα και επιθυμεί μόνο να συντρίψει τον
Σατανά. Ολόκληρο το έργο Του —είτε πρόκειται για παίδευση είτε για κρίση— στοχεύει στον
Σατανά· διεξάγεται προς χάριν της σωτηρίας της ανθρωπότητας, αφορά αποκλειστικά στη
συντριβή του Σατανά, και έχει έναν και μόνον στόχο: να πολεμήσει τον Σατανά μέχρι τέλους!
Και ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να βρει ανάπαυση, προτού νικήσει τον Σατανά! Θα αναπαυθεί
μονάχα μετά τη συντριβή του. Επειδή ολόκληρο το έργο του Θεού στοχεύει στον Σατανά, και
επειδή όσοι έχουν διαφθαρεί από αυτόν βρίσκονται και ζουν όλοι υπό την κυριαρχία του,
χωρίς μάχη εναντίον του Σατανά και χωρίς να αποσπαστούν απ’ αυτόν, ο Σατανάς θα
εξακολουθούσε να κρατά σφιχτά αυτούς τους ανθρώπους κι έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να
κερδηθούν. Και αν δεν κερδίζονταν, τούτο θα αποδείκνυε ότι ο Σατανάς δεν έχει συντριβεί,
ότι δεν έχει εξολοθρευθεί. Και έτσι, στο 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού, κατά το
πρώτο στάδιο, Εκείνος υλοποίησε το έργο του νόμου, κατά το δεύτερο στάδιο,
πραγματοποίησε το έργο της Εποχής της Χάριτος, δηλαδή το έργο της σταυρώσεως και, κατά
το τρίτο στάδιο, επιτέλεσε το έργο της κατάκτησης του ανθρώπινου γένους. Ολόκληρο αυτό
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το έργο στοχεύει στην έκταση της διαφθοράς της ανθρωπότητας από τον Σατανά, είναι
αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσπάθεια συντριβής του, ενώ όλα τα στάδιά του αφορούν
σε αυτό ακριβώς. Η ουσία του 6.000 ετών έργου της διαχείρισης του Θεού είναι η μάχη
εναντίον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· το έργο για τη διαχείριση του ανθρώπινου γένους
αποτελεί επίσης έργο για τη συντριβή του Σατανά, αλλά και έργο για τη μάχη με αυτόν. Ο
Θεός πολέμησε επί 6.000 χρόνια, εργάστηκε επί 6.000 χρόνια, για να φέρει τελικά τον
άνθρωπο στο νέο βασίλειο. Μετά τη συντριβή του Σατανά, ο άνθρωπος θα είναι
ολοκληρωτικά ελεύθερος. Εκεί δεν στοχεύει το έργο του Θεού σήμερα; Ο στόχος του
σημερινού έργου είναι ακριβώς αυτός: η πλήρης απελευθέρωση του ανθρώπου, έτσι ώστε να
μην υπόκειται σε κανέναν κανόνα, ούτε να τον καθορίζουν τυχόν δεσμά ή περιορισμοί.
Ολόκληρο τούτο το έργο υλοποιείται σε αρμονία με το ανάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες
σας, που σημαίνει ότι δίνεται σ’ εσάς μόνον ό,τι μπορείτε να επιτύχετε. Δεν συνίσταται
περίπτωση «οδήγησης μια πάπιας πάνω σε μια κούρνια», επιβολής οποιουδήποτε πράγματος
πάνω σας· αντιθέτως, ολόκληρο τούτο το έργο επιτελείται σε αρμονία με τις πραγματικές σας
ανάγκες. Κάθε στάδιο του έργου βρίσκεται σε συμφωνία με τις πραγματικές ανάγκες κι
απαιτήσεις του ανθρώπου, και πραγματοποιείται προς χάριν της συντριβής του Σατανά. Στην
πραγματικότητα, στην αρχή δεν υπήρχαν εμπόδια μεταξύ του Δημιουργού και των
πλασμάτων Του. Όλα αυτά προκαλούνται από τον Σατανά. Ο άνθρωπος έχει καταστεί
ανίκανος να βλέπει ή να αγγίζει οτιδήποτε, εξαιτίας της ταραχής και της διαφθοράς που
πηγάζουν από τον Σατανά. Ο άνθρωπος είναι το θύμα, ο εξαπατηθείς. Μετά τη συντριβή του
Σατανά, τα πλάσματα θα βλέπουν τον Δημιουργό κι ο Δημιουργός θα κοιτά τα πλάσματα,
δυνάμενος να τα καθοδηγεί ο ίδιος, προσωπικά. Τούτον και μόνον τον βίο πρέπει να διάγει ο
άνθρωπος επί γης. Κι έτσι, το έργο του Θεού αφορά πρωτίστως στη συντριβή του Σατανά, και
μόλις γίνει αυτό, τα πάντα θα επιλυθούν. Είδες σήμερα ότι η έλευσή Του ανάμεσα στους
ανθρώπους είναι πολύ σημαντική για τον Θεό. Δεν έχει έρθει για να περνά την κάθε μέρα
ψάχνοντας τα λάθη μέσα σας, να λέει αερολογίες, ή απλώς για να σας επιτρέψει να δείτε πώς
μοιάζει και πώς μιλά και ζει. Ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε, απλώς και μόνο για να σας επιτρέψει
να τον κοιτάξετε ή να σας ανοίξει τα μάτια ή να σας επιτρέψει να ακούσετε για τα μυστήρια,
στα οποία αναφέρθηκε και για τις επτά σφραγίδες που άνοιξε. Αντιθέτως, έλαβε σάρκα και
οστά για να συντρίψει τον Σατανά. Ήρθε ο ίδιος ανάμεσα στους ανθρώπους προκειμένου να
τους σώσει, να πολεμήσει με τον Σατανά, και τούτη είναι η σημασία της ενσάρκωσης Του. Αν
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δεν επρόκειτο για τη συντριβή του Σατανά, τότε δεν θα επιτελούσε το συγκεκριμένο έργο ο
ίδιος. Ο Θεός ήρθε επί γης, για να επιτελέσει το δικό Του έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, να
αποκαλύψει ο ίδιος τον Εαυτό Του στον άνθρωπο και για να επιτρέψει Εκείνος στον άνθρωπο
να Τον δει· δεν είναι σημαντικό αυτό; Στ’ αλήθεια, είναι! Δεν είναι όπως τα φαντάζεται ο
άνθρωπος, ότι ο Θεός ήρθε για να μπορεί αυτός να Τον κοιτά, και για να κατανοήσει αυτός ότι
ο Θεός είναι πραγματικός και όχι αόριστος ή απατηλός, και ότι ο Θεός είναι μεν υψηλόφρων,
αλλά και ταπεινός. Μπορεί να είναι τόσο απλό; Ο Σατανάς έχει διαφθείρει τη σάρκα του
ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός σκοπεύει να σώσει· γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει ο Θεός
να προσλάβει σάρκα, ώστε να πολεμήσει με τον Σατανά και να καταστεί ο ίδιος, προσωπικά,
ποιμήν του ανθρώπου. Μόνον τούτο είναι ευεργετικό για το έργο Του. Τα δύο ενσαρκωθέντα
σώματα του Θεού πραγματώθηκαν προκειμένου να συντρίψουν τον Σατανά, αλλά και για να
σώσουν καλύτερα τον άνθρωπο. Τούτο συμβαίνει επειδή εκείνος που δίνει τη μάχη με τον
Σατανά μπορεί να είναι μονάχα ο Θεός, είτε πρόκειται για το Πνεύμα του Θεού, είτε για το
ενσαρκωμένο σώμα Του. Εν ολίγοις, οι μαχόμενοι τον Σατανά δεν μπορεί να είναι οι άγγελοι,
πόσο μάλλον δε, μπορεί ο μαχόμενος τον Σατανά να είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει
διαφθαρεί από αυτόν. Οι άγγελοι δεν διαθέτουν την ισχύ να διεξαγάγουν αυτήν τη μάχη, και
ο άνθρωπος είναι ακόμα πιο αδύναμος. Ως εκ τούτου, εάν ο Θεός επιθυμεί να εργαστεί επί της
ζωής του ανθρώπου, αν επιθυμεί να έλθει αυτοπροσώπως επί γης προκειμένου να σώσει τον
άνθρωπο, τότε πρέπει να καταστεί κι ο ίδιος σάρκα, δηλαδή πρέπει να ενδυθεί ο ίδιος τη
σάρκα και, με την ενυπάρχουσα ταυτότητά Του και το έργο που πρέπει να επιτελέσει, να
έρθει ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους σώσει. Αν όχι, αν το έργο το επιτελούσε το
Πνεύμα του Θεού ή του ανθρώπου, τότε η μάχη αυτή ποτέ δεν θα κατάφερνε να επιτύχει τον
σκοπό της και θα διεξαγόταν εις το διηνεκές. Μόνον όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, για να
πολεμήσει ο ίδιος τον Σατανά ανάμεσα στους ανθρώπους, έχει ο άνθρωπος πιθανότητα
σωτηρίας. Επιπλέον, τότε μόνον εξευτελίζεται ο Σατανάς, απομένοντας χωρίς ευκαιρίες για
εκμετάλλευση ή σχέδια προς εκτέλεση. Το έργο του ενσαρκωθέντα Θεού είναι ανέφικτο για
το Πνεύμα του Θεού και είναι ακόμη πιο αδύνατο να υλοποιηθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο
με σάρκα και οστά για λογαριασμό Του, επειδή το έργο που επιτελεί Εκείνος, συντελείται
προς χάριν της ζωής του ανθρώπου και προκειμένου να αλλαχθεί η διεφθαρμένη διάθεσή του.
Εάν ο άνθρωπος συμμετείχε στη μάχη, απλώς θα το έσκαγε μέσα σε θλιβερή αταξία, εντελώς
ανίκανος να αλλάξει τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Θα ήταν ανίκανος να σώσει τον άνθρωπο
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από τον σταυρό ή να κατακτήσει ολόκληρο το ανυπότακτο ανθρώπινο γένος· το μόνο που θα
μπορούσε να κάνει θα ήταν λίγο παλαιό έργο που δεν υπερβαίνει τις αρχές, ή κάτι άλλο,
άσχετο με τη συντριβή του Σατανά. Προς τι, λοιπόν, η ενόχληση; Ποιο το νόημα του έργου
που αδυνατεί να κερδίσει την ανθρωπότητα, κι ακόμα λιγότερο, να συντρίψει τον Σατανά;
Έτσι, τη μάχη με τον Σατανά μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνον ο ίδιος ο Θεός και θα
ήταν απλώς αδύνατον να τη διεξαγάγει ο άνθρωπος. Το καθήκον του ανθρώπου είναι να
υπακούει και να ακολουθεί, διότι είναι ανίκανος να κάνει έργο παρόμοιο με τη δημιουργία
των ουρανών και της γης και, ακόμα λιγότερο, να φέρει εις πέρας το έργο της μάχης εναντίον
του Σατανά. Ο άνθρωπος δύναται να ικανοποιεί τον Δημιουργό μόνον υπό την ηγεσία Του,
διά της οποίας συντρίβεται ο Σατανάς· τούτο είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να πράξει ο
άνθρωπος. Έτσι, κάθε φορά που μια νέα μάχη ξεκινά, δηλαδή όποτε αρχίζει το έργο για τη
νέα εποχή, το έργο αυτό επιτελείται από τον ίδιο τον Θεό· μέσω του εν λόγω έργου, Εκείνος
καθοδηγεί ολόκληρη την εποχή, ανοίγοντας ένα νέο μονοπάτι για άπασα την ανθρωπότητα.
Η αυγή της κάθε νέας εποχής αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα στη μάχη με τον Σατανά, διά της
οποίας, ο άνθρωπος εισέρχεται σε ένα πιο νέο, πιο ωραίο βασίλειο και σε μια νέα εποχή που
καθοδηγείται προσωπικά από τον ίδιο τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο κύριος όλων των
πραγμάτων, αλλά όσοι έχουν αποκτηθεί, θα αποτελέσουν τους καρπούς όλων των μαχών με
τον Σατανά. Ο Σατανάς είναι ο διαφθορέας των πάντων, ο ηττημένος στο τέλος όλων των
μαχών και αυτός που θα τιμωρηθεί μετά τη λήξη τους. Μεταξύ του Θεού, του ανθρώπου και
του Σατανά, μόνον ο Σατανάς θα μισηθεί και θα απορριφθεί. Όσοι έχουν κερδηθεί από τον
Σατανά, αλλά δεν τους ανέκτησε ο Θεός στο μεταξύ, καθίστανται εκείνοι που θα δεχτούν την
τιμωρία για λογαριασμό του Σατανά. Από αυτούς τους τρεις, μονάχα ο Θεός πρέπει να
λατρεύεται από όλα τα πράγματα. Όσοι διεφθάρησαν από τον Σατανά, αλλά τους ανέκτησε ο
Θεός κι ακολουθούν τον δρόμο Του στο μεταξύ, καθίστανται εκείνοι που θα λάβουν την
υπόσχεση του Θεού και θα κρίνουν τους κακούς εξ ονόματός Του. Ο Θεός θα είναι σίγουρα ο
νικητής κι ο Σατανάς σίγουρα ο νικημένος, αλλά μεταξύ των ανθρώπων, θα υπάρξουν οι
κερδισμένοι και οι χαμένοι. Όσοι κερδίσουν θα ανήκουν με τους νικητές, και όσοι χάσουν, με
τους νικημένους· τούτη είναι η ταξινόμηση του καθενός ανάλογα με το είδος του, το τελικό
αποτέλεσμα, αλλά και ο στόχος ολόκληρου του έργου του Θεού και ποτέ δεν θα αλλάξει. Ο
πυρήνας του κύριου έργου του διαχειριστικού σχεδίου του Θεού επικεντρώνεται στη σωτηρία
του ανθρώπου· ο Θεός ενσαρκώνεται πρωτίστως προς χάριν του εν λόγω πυρήνα, προς χάριν
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του εν λόγω έργου και προκειμένου να συντρίψει τον Σατανά. Αλλά και την πρώτη φορά που
έγινε σάρκα, το έπραξε για να συντρίψει τον Σατανά: ενσαρκώθηκε ο ίδιος προσωπικά, και ο
ίδιος επέτρεψε να καρφωθεί πάνω στον σταυρό, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της
πρώτης μάχης, δηλαδή το έργο της λύτρωσης του ανθρώπινου γένους. Ομοίως, αυτό το στάδιο
του έργου επιτελείται και πάλι από τον ίδιον τον Θεό, ο οποίος ενσαρκώθηκε, προκειμένου να
πραγματοποιήσει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους, να κηρύξει προσωπικά τον λόγο
Του και να επιτρέψει στον άνθρωπο να Τον δει. Φυσικά, είναι αναπόφευκτο, στο διάστημα
αυτό, να επιτελεί και κάποιο άλλο έργο, αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίον πραγματοποιεί το
έργο Του ο ίδιος προσωπικά, είναι για να συντρίψει τον Σατανά, να κατακτήσει ολόκληρη την
ανθρωπότητα και να κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, το έργο της ενσάρκωσης του
Θεού είναι πραγματικά σημαντικό. Αν ο σκοπός Του ήταν απλώς να δείξει στον άνθρωπο ότι ο
Θεός είναι ταπεινός και κρυμμένος και πραγματικός, αν ήταν μόνον προς χάριν αυτού του
έργου, τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη να ενσαρκωθεί. Ακόμη και χωρίς ενσάρκωση, ο
Θεός θα μπορούσε να αποκαλύψει απευθείας στον άνθρωπο την ταπεινότητα και την
απόκρυψή Του, το μεγαλείο και την αγιότητά Του· τέτοια πράγματα, όμως, δεν έχουν καμία
σχέση με το έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας. Είναι ανίκανα να σώσουν τον άνθρωπο
ή να τον καταστήσουν ολοκληρωμένο και, ακόμα λιγότερο, να συντρίψουν τον Σατανά. Εάν η
συντριβή του Σατανά αφορούσε μονάχα στη μάχη του Πνεύματος εναντίον πνεύματος, τότε
το εν λόγω έργο θα είχε ακόμη λιγότερη πρακτική αξία· θα ήταν ανίκανο να κερδίσει τον
άνθρωπο και θα κατέστρεφε το πεπρωμένο και τις προοπτικές του. Ως εκ τούτου, το έργο του
Θεού σήμερα έχει βαθιά σημασία. Δεν πραγματοποιείται μονάχα για να μπορέσει ο άνθρωπος
να δει Εκείνον, ή να ανοίξουν τα μάτια του ή να του δοθεί κάποια μικρή ώθηση και
ενθάρρυνση· ένα τέτοιο έργο δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εάν δύνασαι να μιλάς
αποκλειστικά για το συγκεκριμένο είδος γνώσης, τότε αποδεικνύεται ότι δεν γνωρίζεις την
αληθινή σημασία της ενσάρκωσης του Θεού.
Το έργο ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού επιτελείται από τον ίδιο,
προσωπικά. Το πρώτο στάδιο —η δημιουργία του κόσμου— πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο
τον Θεό προσωπικά, και αν δεν είχε γίνει έτσι, τότε κανείς δεν θα ήταν ικανός να
δημιουργήσει την ανθρωπότητα. Το δεύτερο στάδιο ήταν η λύτρωση ολόκληρης της
ανθρωπότητας, και πραγματοποιήθηκε κι αυτό από τον ίδιο τον Θεό προσωπικά. Το τρίτο
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στάδιο είναι αυτονόητο: Η ανάγκη, το τέλος ολόκληρου του έργου του Θεού να επιτελεστεί
από τον ίδιο προσωπικά, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το έργο της λύτρωσης, της κατάκτησης,
της απόκτησης και της τελείωσης ολόκληρης της ανθρωπότητας επιτελείται από τον ίδιο τον
Θεό προσωπικά. Εάν δεν πραγματοποιούσε αυτό το έργο ο ίδιος, τότε θα ήταν αδύνατον για
τον άνθρωπο να Τον εκπροσωπήσει, ή να επιτελέσει το έργο Του. Προκειμένου να συντρίψει
τον Σατανά, να κερδίσει την ανθρωπότητα, και να χαρίσει στον άνθρωπο μια φυσιολογική
ζωή πάνω στη γη, Εκείνος προσωπικά καθοδηγεί τον άνθρωπο και εργάζεται ο ίδιος ανάμεσα
στους ανθρώπους· προς χάριν ολόκληρου του διαχειριστικού σχεδίου Του, αλλά και για το
σύνολο του έργου Του, πρέπει να επιτελέσει το έργο αυτό, αυτοπροσώπως. Αν το μόνο που
πιστεύει ο άνθρωπος, είναι ότι ο Θεός ήρθε για να φανερωθεί μπροστά του και να τον
καταστήσει ευτυχή, τότε τέτοιες πεποιθήσεις δεν έχουν καμία αξία, ούτε και κανένα νόημα. Η
γνώση του ανθρώπου είναι υπερβολικά επιφανειακή! Μόνον φέροντάς το ο ίδιος εις πέρας,
δύναται ο Θεός να επιτελέσει διεξοδικά και ολοκληρωτικά τούτο το έργο. Ο άνθρωπος είναι
ανίκανος να το πράξει εξ ονόματος του Θεού. Καθώς δεν είναι ούτε ο Θεός ούτε και η ουσία
Του, είναι ανίκανος να επιτελέσει το έργο Του και ακόμα κι αν τα κατάφερνε, δεν θα είχε
κανένα αποτέλεσμα. Την πρώτη φορά που ο Θεός ενσαρκώθηκε, ήταν προς χάριν της
λύτρωσης, για να λυτρώσει ολόκληρο το ανθρώπινο είδος από την αμαρτία, να καταστήσει
τον άνθρωπο ικανό να καθαρθεί και να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του. Το έργο της
κατάκτησης επιτελείται, και αυτό, από τον Θεό προσωπικά, ανάμεσα στους ανθρώπους. Εάν,
κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, ο Θεός επρόκειτο να μιλήσει μόνον με προφητείες, τότε
θα μπορούσε να πάρει τη θέση Του ένας προφήτης ή κάποιος χαρισματικός· αν ακούγονταν
αποκλειστικά και μόνον προφητείες, τότε ο άνθρωπος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον
Θεό. Αν, όμως, έπρεπε να επιτελέσει εκείνος το έργο του ίδιου του Θεού και να εργαστεί επί
της ζωής του ανθρώπου, τότε θα του ήταν αδύνατον να το πραγματοποιήσει. Πρέπει να
επιτελεστεί από τον ίδιο τον Θεό: ο Θεός αυτοπροσώπως πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου
να υλοποιήσει αυτό το έργο. Κατά την Εποχή του Λόγου, αν ακούγονταν αποκλειστικά και
μόνον προφητείες, τότε ο προφήτης Ησαΐας ή ο προφήτης Ηλίας θα μπορούσαν να
επιτελέσουν αυτό το έργο και δεν θα παρίστατο ανάγκη να το πραγματοποιήσει ο ίδιος ο
Θεός. Επειδή το έργο που λαμβάνει χώρα σε αυτό το στάδιο δεν έχει καμία σχέση με
προφητείες, και επειδή είναι υψίστης σημασίας, το έργο των λόγων να χρησιμοποιηθεί για
την κατάκτηση του ανθρώπου και τη συντριβή του Σατανά, το έργο τούτο είναι αδύνατον να
1966

επιτελεστεί από τον άνθρωπο —πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον Θεό αυτοπροσώπως.
Κατά την Εποχή του Νόμου, ο Ιεχωβά εκτέλεσε μέρος του έργου του Θεού, έπειτα από το
οποίο, πραγματοποίησε μερικά κηρύγματα και επιτέλεσε κάποιο έργο διά των προφητών.
Τούτο συνέβη επειδή ο άνθρωπος μπορούσε να αντικαταστήσει το έργο του Ιεχωβά, ενώ οι
προφήτες μπορούσαν να προλέγουν πράγματα και να ερμηνεύουν κάποια όνειρα για
λογαριασμό Του. Το έργο που επιτελείτο στην αρχή δεν ήταν η άμεση αλλαγή της ανθρώπινης
διάθεσης, ήταν άσχετο με τις αμαρτίες του ανθρώπου, και ο άνθρωπος υποχρεούτο απλώς να
τηρεί τον νόμο. Έτσι ο Ιεχωβά δεν ενσαρκώθηκε, ούτε αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο· αντ’
αυτού, μίλησε απευθείας στον Μωυσή και άλλους, τους έσπρωξε να μιλήσουν και να
εργαστούν για λογαριασμό Του και τους ώθησε να εργαστούν απευθείας ανάμεσα στους
ανθρώπους. Το πρώτο στάδιο του έργου του Θεού υπήρξε η καθοδήγηση του ανθρώπου.
Ήταν η αρχή της μάχης με τον Σατανά, αλλά η μάχη αυτή δεν είχε ξεκινήσει ακόμα επίσημα.
Ο επίσημος πόλεμος με τον Σατανά ξεκίνησε με την πρώτη ενσάρκωση του Θεού, και
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το πρώτο περιστατικό του πολέμου ήταν όταν ο ενσαρκωθείς
Θεός καρφώθηκε πάνω στον σταυρό. Η σταύρωση του ενσαρκωθέντα Θεού συνέτριψε τον
Σατανά και ήταν το πρώτο επιτυχημένο στάδιο του πολέμου. Όταν ο ενσαρκωμένος Θεός
άρχισε να κατεργάζεται απευθείας τη ζωή του ανθρώπου, τούτη ήταν και η επίσημη έναρξη
του έργου της ανάκτησης του ανθρώπου· και επειδή αυτό ήταν το έργο της αλλαγής της
παλιάς διάθεσης του ανθρώπου, ήταν και το έργο της διεξαγωγής της μάχης με τον Σατανά.
Το στάδιο του έργου που πραγματοποίησε ο Ιεχωβά στην αρχή, ήταν απλώς η καθοδήγηση
της επίγειας ζωής του ανθρώπου. Ήταν η αρχή του έργου του Θεού, και παρόλο που δεν
περιελάμβανε ακόμα καμία μάχη, ή κάποιο σημαντικό έργο, έθεσε τα θεμέλια για το έργο του
επερχόμενου πολέμου. Αργότερα, το δεύτερο στάδιο του έργου, κατά τη διάρκεια της Εποχής
της Χάριτος, περιελάμβανε την αλλαγή της παλιάς διάθεσης του ανθρώπου, που σημαίνει ότι
ο Θεός κατεργάστηκε τη ζωή του ανθρώπου αυτοπροσώπως. Τούτο έπρεπε να γίνει
προσωπικά από τον Θεό: Απαιτούσε την ενσάρκωση του ιδίου και, αν δεν είχε συμβεί αυτό,
κανένας άλλος δεν θα ήταν δυνατόν να Τον αντικαταστήσει στο συγκεκριμένο στάδιο του
έργου, καθώς αντιπροσώπευε το έργο της μάχης απευθείας εναντίον του Σατανά. Αν ο
άνθρωπος είχε επιτελέσει τούτο το έργο για λογαριασμό του Θεού, την ώρα της αναμέτρησης
με τον Σατανά, ο Σατανάς δεν επρόκειτο να υποταχθεί, οπότε και θα ήταν αδύνατον να
συντριβεί. Έπρεπε οπωσδήποτε να τον συντρίψει ο ενσαρκωθείς Θεός, διότι η ουσία του
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ενσαρκωθέντα Θεού είναι πάντα ο Θεός, είναι πάντα η ανθρώπινη ζωή και είναι πάντα ο
Δημιουργός· ό,τι κι αν συμβεί, η ταυτότητα και η ουσία Του δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και
έτσι, ενεδύθη τη σάρκα και επιτέλεσε το έργο, προκειμένου να προκαλέσει την πλήρη
υποταγή του Σατανά. Κατά τη διάρκεια του έργου των εσχάτων ημερών, εάν ο άνθρωπος
ήταν εκείνος που έπρεπε να το πραγματοποιήσει, κηρύσσοντας απευθείας τον λόγο, τότε θα
ήταν ανίκανος να τον εκστομίσει, κι αν προφερόταν κάποια προφητεία, τότε αυτή θα ήταν
ανίκανη να κατακτήσει τον άνθρωπο. Με την πρόσληψη της σάρκας, ο Θεός έρχεται να
συντρίψει τον Σατανά και να προκαλέσει την πλήρη υποταγή του. Όταν Συντρίψει εντελώς
τον Σατανά, κατακτήσει πλήρως και κερδίσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, αυτό το στάδιο του
έργου θα ολοκληρωθεί και θα στεφθεί με επιτυχία. Στη διαχείριση του Θεού, ο άνθρωπος
είναι αδύνατον να αντικαταστήσει τον Θεό. Ειδικότερα, το έργο για την καθοδήγηση της
εποχής και την έναρξη νέου έργου έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από την προσωπική
εργασία του ίδιου του Θεού. Οι αποκαλύψεις προς τους ανθρώπους και ο εφοδιασμός τους με
προφητείες είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τον ίδιον τον άνθρωπο, αλλά αν πρόκειται για
έργο που πρέπει να γίνει προσωπικά από τον Θεό, έργο για τη μάχη μεταξύ του ιδίου και του
Σατανά, τότε δεν είναι δυνατόν να επιτελεστεί από τον άνθρωπο. Κατά το πρώτο στάδιο του
έργου, όταν δεν υπήρχε μάχη με τον Σατανά, ο Ιεχωβά καθοδηγούσε προσωπικά τον λαό του
Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τις προφητείες των προφητών. Εν συνεχεία, το δεύτερο στάδιο του
έργου ήταν η μάχη με τον Σατανά, και ο ίδιος ο Θεός ενσαρκώθηκε, ενδυόμενος τη σάρκα,
προκειμένου να το επιτελέσει. Οτιδήποτε περιλαμβάνει τη μάχη με τον Σατανά, περιλαμβάνει
και την ενσάρκωση του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η μάχη είναι αδύνατον να
διεξαχθεί από τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος ήταν εκείνος που έπρεπε να πολεμήσει, θα ήταν
ανίκανος να συντρίψει τον Σατανά. Πώς θα μπορούσε να έχει τη δύναμη να πολεμήσει
εναντίον του, ενώ θα ήταν ακόμα υπό την κυριαρχία του; Ο άνθρωπος βρίσκεται στη μέση: Αν
κλίνεις προς τον Σατανά, ανήκεις σε αυτόν, αλλά αν ικανοποιείς τον Θεό, τότε ανήκεις στον
Θεό. Αν ο άνθρωπος έπρεπε να αντικαταστήσει τον Θεό στο έργο γι’ αυτή τη μάχη, θα ήταν
ικανός να το πράξει; Κι αν το έπραττε, δεν θα είχε χαθεί πολύν καιρό πριν; Δεν θα είχε
εισέλθει εδώ και πολύν καιρό στον κάτω κόσμο; Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να
αντικαταστήσει τον Θεό στο έργο Του, το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν διαθέτει την
ουσία του Θεού, και αν διεξήγες μάχη με τον Σατανά, θα ήσουν ανίκανος να τον συντρίψεις. Ο
άνθρωπος δύναται να εκτελέσει μόνο μερικό έργο· μπορεί να κερδίσει μερικούς ανθρώπους,
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αλλά είναι αδύνατον να αντικαταστήσει τον Θεό στο έργο του ίδιου του Θεού. Πώς θα ήταν
δυνατόν να πολεμήσει ο άνθρωπος τον Σατανά; Ο Σατανάς θα σε έπιανε αιχμάλωτο, προτού
καν ξεκινήσεις. Μόνο όταν ο ίδιος ο Θεός διεξάγει μάχη με τον Σατανά και ο άνθρωπος
ακολουθεί και υπακούει στον Θεό επί αυτής της βάσεως, μπορεί ο άνθρωπος να κερδηθεί από
τον Θεό και να ξεφύγει από τα δεσμά του Σατανά. Αυτό που δύναται να επιτύχει ο άνθρωπος
με τη διάνοια και τις ικανότητές του είναι πολύ περιορισμένο· είναι ανίκανος να ωθήσει τους
ανθρώπους στην πλήρωση, να τους καθοδηγήσει και, ακόμα λιγότερο, να συντρίψει τον
Σατανά. Η νοημοσύνη και η εξυπνάδα του ανθρώπου είναι ανίκανες να αποτρέψουν τα
σχέδια του Σατανά, πώς γίνεται, λοιπόν, να πολεμήσει εναντίον του;
Όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να τελειωθούν, έχουν την ευκαιρία να τελειωθούν, οπότε
μπορείτε να ηρεμήσετε: Στο μέλλον, θα εισέλθετε άπαντες στον προορισμό. Αλλά εάν δεν
επιθυμείς να τελειωθείς, ούτε και να εισέλθεις στο θαυμαστό βασίλειο, τότε το πρόβλημα
είναι δικό σου. Όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να τελειωθούν και είναι πιστοί στον Θεό, όλοι όσοι
υπακούν και εκτελούν πιστά το καθήκον τους —άπαντες αυτοί οι άνθρωποι δύνανται να
τελειωθούν. Σήμερα, όλοι εκείνοι που δεν εκτελούν πιστά το καθήκον τους, που δεν είναι
πιστοί στον Θεό, που δεν υποτάσσονται σε Εκείνον και ειδικά εκείνοι που έχουν λάβει φώτιση
από το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν τη θέτουν σε εφαρμογή —άπαντες αυτοί οι άνθρωποι είναι
ανίκανοι να τελειωθούν. Όλοι εκείνοι που είναι πρόθυμοι να είναι πιστοί και υπακούν στον
Θεό, δύνανται να τελειωθούν, ακόμα κι αν είναι κάπως αδαείς· όλοι εκείνοι που είναι
πρόθυμοι να ακολουθήσουν, δύνανται να τελειωθούν. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό.
Όσο είσαι πρόθυμος να ακολουθείς προς αυτήν την κατεύθυνση, δύνασαι και να τελειωθείς.
Εγώ δεν επιθυμώ να εγκαταλείψω ή να εξαλείψω κανέναν σας, αλλά αν ο άνθρωπος δεν
προσπαθεί να πράττει το σωστό, τότε απλώς καταστρέφεις τον εαυτό σου· δεν σε εξαλείφω
Εγώ, αλλά εσύ ο ίδιος. Εάν εσύ ο ίδιος δεν προσπαθείς να πράττεις το σωστό —αν είσαι
τεμπέλης ή δεν εκπληρώνεις το καθήκον σου ή δεν είσαι πιστός ή δεν ακολουθείς την αλήθεια
και πάντα κάνεις ό,τι θέλεις, αν συμπεριφέρεσαι απερίσκεπτα, αγωνίζεσαι για τη δική σου
δόξα και το πλούτος, και είσαι ανήθικος στις σχέσεις σου με το αντίθετο φύλο, τότε θα
επωμιστείς το φορτίο των δικών σου αμαρτιών· δεν αξίζεις τον οίκτο κανενός. Σκοπός Μου
είναι να τελειωθείτε όλοι ή, τουλάχιστον, να κατακτηθείτε, ώστε το συγκεκριμένο στάδιο του
έργου να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η επιθυμία του Θεού είναι η τελείωση του κάθε
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ανθρώπου, η τελική απόκτησή του από Εκείνον, ο ολοκληρωτικός καθαρμός του από Εκείνον
και η μετατροπή του σε κάποιον, τον οποίον Εκείνος αγαπά. Δεν έχει καμία σημασία, αν Εγώ
λέγω ότι είστε καθυστερημένοι ή πτωχοί τω πνεύματι —αυτό είναι γεγονός. Τα λόγια Μου δεν
αποδεικνύουν ότι σκοπεύω να σας εγκαταλείψω, ότι έχω χάσει τις ελπίδες Μου για εσάς, και
πολύ λιγότερο, ότι δεν θέλω να σας σώσω. Σήμερα έχω έρθει να επιτελέσω το έργο για τη
σωτηρία σας, δηλαδή το έργο που επιτελώ, αποτελεί συνέχεια του έργου για τη σωτηρία.
Κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να τελειωθεί: Υπό την προϋπόθεση ότι είσαι πρόθυμος, ότι
ακολουθείς, στο τέλος θα είσαι ικανός να επιτύχεις αυτό το αποτέλεσμα, και κανείς δεν
πρόκειται να εγκαταλειφθεί. Εάν είσαι πτωχός τω πνεύματι, οι απαιτήσεις Μου από εσένα θα
είναι ανάλογες του πτωχού πνεύματός σου· αν είσαι υψηλού επιπέδου, οι απαιτήσεις Μου
από εσένα θα είναι ανάλογες του υψηλού επιπέδου σου· αν είσαι αδαής και αναλφάβητος, οι
απαιτήσεις Μου από εσένα θα είναι ανάλογες του αναλφαβητισμού σου· εάν είσαι
μορφωμένος, οι απαιτήσεις Μου από εσένα θα είναι ανάλογες του γεγονότος ότι είσαι
μορφωμένος· εάν είσαι ηλικιωμένος, οι απαιτήσεις Μου από εσένα θα είναι ανάλογες της
ηλικία σου· εάν είσαι σε θέση να παρέχεις φιλοξενία, οι απαιτήσεις Μου από εσένα θα είναι
ανάλογες τούτου· αν λες ότι αδυνατείς να προσφέρεις φιλοξενία και μπορείς μόνο να εκτελείς
ένα συγκεκριμένο καθήκον, είτε πρόκειται για τη διάδοση του Ευαγγελίου είτε για τη
φροντίδα της εκκλησίας ή για τη συμμετοχή σου σε άλλα γενικά ζητήματα, η τελείωσή Μου
για εσένα θα είναι ανάλογη του καθήκοντος που εσύ εκτελείς. Πίστη, μέχρι τέλους υπακοή
και επιδίωξη της υπέρτατης αγάπης για τον Θεό —τούτα πρέπει να εκπληρώσεις και δεν
υπάρχουν καλύτερες ασκήσεις από αυτές τις τρεις. Τελικά, ο άνθρωπος πρέπει να επιτύχει
αυτά τα τρία πράγματα και, αν το κατορθώσει, θα καταστεί τελειωθείς. Αλλά, πάνω απ’ όλα,
πρέπει πραγματικά να ακολουθείς, να λαμβάνεις ενεργά μέρος, και να μην είσαι παθητικός
ως προς αυτό. Έχω πει ότι κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να τελειωθεί και είναι ικανός να
τελειωθεί, και αυτό ισχύει, αλλά εσύ δεν προσπαθείς να είσαι καλύτερος στην επιδίωξή σου.
Εάν δεν επιτύχεις τα τρία αυτά κριτήρια, τότε, στο τέλος, θα πρέπει να εξαλειφθείς. Θέλω
όλοι να προλάβουν, να αποκτήσουν άπαντες το έργο και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και
να είναι ικανοί να υπακούν μέχρι τέλους, διότι αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να επιτελεί ο
καθένας από εσάς. Μετά την εκτέλεση του καθήκοντός σας, άπαντες θα έχετε τελειωθεί, και
θα φέρετε αδιάψευστη μαρτυρία. Όλοι όσοι φέρουν μαρτυρία είναι εκείνοι που έχουν
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υπάρξει νικηφόροι επί του Σατανά και έχουν κερδίσει την υπόσχεση του Θεού· αυτοί θα
παραμείνουν για να ζήσουν στον θαυμαστό προορισμό.

Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί
Στην αρχή, ο Θεός αναπαυόταν. Δεν υπήρχαν άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο στη γη εκείνη
την εποχή και ο Θεός δεν είχε να κάνει καμιά απολύτως εργασία. Ο Θεός ξεκίνησε το έργο
διαχείρισης Του μόνο τη στιγμή που άρχισε να υπάρχει η ανθρωπότητα κι αφού η
ανθρωπότητα είχε πλέον διαφθαρεί. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Θεός δεν αναπαύθηκε
ξανά, αλλά, αντ’ αυτού, άρχισε να ασχολείται με την ανθρωπότητα. Εξαιτίας της διαφθοράς
της ανθρωπότητας ο Θεός βγήκε από την ανάπαυσή Του και επίσης, εξαιτίας της εξέγερσης
του αρχαγγέλου ο Θεός βγήκε από την ανάπαυσή Του. Αν ο Θεός δεν νικήσει τον Σατανά και
δεν σώσει την ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί, ο Θεός δεν θα είναι ποτέ πάλι σε θέση
να εισέλθει στην ανάπαυσή Του. Όπως ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, το ίδιο συμβαίνει και
με τον Θεό. Όταν ο Θεός εισέλθει ξανά στην ανάπαυση, το ίδιο θα κάνει κι ο άνθρωπος. Η
ζωή σε ανάπαυση είναι μια ζωή χωρίς πόλεμο, χωρίς βρωμιά, χωρίς συνεχιζόμενη αδικία.
Αυτό σημαίνει ότι στερείται της παρενόχλησης του Σατανά (εδώ ο «Σατανάς» αναφέρεται σε
εχθρικές δυνάμεις), της διαφθοράς του Σατανά, καθώς και της εισβολής οποιασδήποτε
δύναμης που αντιτίθεται στον Θεό. Όλα ακολουθούν το δικό τους είδος και λατρεύουν τον
Άρχοντα της δημιουργίας. Ο ουρανός και η γη είναι απολύτως ήρεμοι. Αυτή είναι η
ξεκούραστη ζωή της ανθρωπότητας. Όταν ο Θεός εισέλθει στην ανάπαυση, καμιά αδικία δεν
θα παραμείνει πια πάνω στη γη και δεν θα υπάρξει πλέον εισβολή από καμία εχθρική δύναμη.
Η ανθρωπότητα θα εισέλθει επίσης σε μια νέα σφαίρα· δεν θα είναι πια μια ανθρωπότητα
διεφθαρμένη από τον Σατανά, αλλά μια ανθρωπότητα που έχει σωθεί αφότου έχει διαφθαρεί
από τον Σατανά. Η ημέρα ανάπαυσης της ανθρωπότητας είναι επίσης και η ημέρα
ανάπαυσης του Θεού. Ο Θεός έχασε την ανάπαυσή Του λόγω της ανικανότητας της
ανθρωπότητας να εισέλθει στην ανάπαυση· δεν ήταν ότι αρχικά δεν μπορούσε να αναπαυθεί.
Η είσοδος στην ανάπαυση δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα θα σταματήσουν να
μετακινούνται ή ότι όλα θα σταματήσουν να αναπτύσσονται, ούτε σημαίνει ότι ο Θεός θα
σταματήσει να εργάζεται ή ο άνθρωπος θα πάψει να ζει. Το σημάδι της εισόδου στην
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ανάπαυση είναι το εξής: Ο Σατανάς καταστράφηκε· αυτοί οι κακοί άνθρωποι που στηρίζουν
τον Σατανά στο να πράττει το κακό έχουν τιμωρηθεί και εξαφανιστεί· όλες οι δυνάμεις, οι
εχθρικές προς τον Θεό, παύουν να υπάρχουν. Ο Θεός που εισέρχεται σε ανάπαυση σημαίνει
ότι δεν θα επιτελεί πλέον το έργο Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα
που εισέρχεται σε ανάπαυση σημαίνει ότι όλη η ανθρωπότητα θα ζήσει μέσα στο φως του
Θεού και κάτω από τις ευλογίες Του. Δεν θα υπάρξει καμία από τις διαφθορές του Σατανά,
ούτε θα γίνουν αδικίες. Η ανθρωπότητα θα ζήσει κανονικά στη γη και κάτω από τη φροντίδα
του Θεού. Όταν ο Θεός και ο άνθρωπος εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί, αυτό θα σημαίνει ότι
η ανθρωπότητα έχει σωθεί και ότι ο Σατανάς έχει καταστραφεί, ότι το έργο του Θεού μέσα
στον άνθρωπο έχει ολοκληρωθεί εντελώς. Ο Θεός δεν θα συνεχίσει να εργάζεται μέσα στον
άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν θα ζει πλέον υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ως εκ
τούτου, ο Θεός δεν θα είναι πλέον απασχολημένος και ο άνθρωπος δεν θα τρέχει πλέον. Ο
Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση ταυτόχρονα. Ο Θεός θα επιστρέψει στην
αρχική Του θέση και κάθε άτομο θα επιστρέψει στην αντίστοιχη θέση του. Αυτοί είναι οι
προορισμοί που ο Θεός και ο άνθρωπος θα διαμείνουν αντίστοιχα μετά το τέλος ολόκληρης
της διαχείρισης του Θεού. Ο Θεός έχει τον προορισμό του Θεού και ο άνθρωπος έχει τον
προορισμό του ανθρώπου. Ενώ αναπαύεται, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλη την
ανθρωπότητα στη ζωή τους πάνω στη γη. Ενώ βρίσκεται υπό το φως του Θεού, ο άνθρωπος
θα λατρεύει τον έναν αληθινό Θεό στον ουρανό. Ο Θεός δεν θα ζει πλέον ανάμεσα στην
ανθρωπότητα και ο άνθρωπος δεν θα είναι σε θέση να ζήσει μαζί με τον Θεό στον προορισμό
του Θεού. Ο Θεός και ο άνθρωπος δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα στο ίδιο βασίλειο·
αντίθετα, και οι δύο θα έχουν το δικό τους αντίστοιχο τρόπο ζωής. Ο Θεός είναι Αυτός που
καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα, ενώ όλη η ανθρωπότητα είναι η αποκρυστάλλωση του
έργου διαχείρισης του Θεού. Είναι η ανθρωπότητα που οδηγείται. Όσον αφορά την ουσία, η
ανθρωπότητα δεν είναι παρόμοια με τον Θεό. Για να αναπαυθείς, θα πρέπει να επιστρέψεις
στην αρχική σου θέση. Επομένως, όταν ο Θεός εισέρχεται στην ανάπαυση, σημαίνει ότι ο
Θεός επιστρέφει στην αρχική Του θέση. Ο Θεός δεν θα ζει πλέον πάνω στη γη, ούτε θα
μοιράζεται τη χαρά και την ταλαιπωρία της ανθρωπότητας σαν να βρίσκεται ανάμεσα στην
ανθρωπότητα. Όταν η ανθρωπότητα εισέρχεται στην ανάπαυση, αυτό σημαίνει ότι ο
άνθρωπος έχει γίνει μια πραγματική δημιουργία· η ανθρωπότητα θα λατρεύει τον Θεό από τη
γη και θα έχει φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον ανυπάκουοι στον
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Θεό ούτε θα αντιστέκονται στον Θεό· θα επιστρέψουν στην αρχική ζωή του Αδάμ και της
Εύας. Αυτές είναι οι αντίστοιχες ζωές και οι προορισμοί του Θεού και της ανθρωπότητας μετά
την είσοδό τους στην ανάπαυση. Η ήττα του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στον
πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Με αυτόν τον τρόπο, η είσοδος του Θεού στην
ανάπαυση μετά την ολοκλήρωση του έργου διαχείρισής Του και η πλήρης σωτηρία και η
είσοδος του ανθρώπου στην ανάπαυση, θα γίνουν αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο τόπος ανάπαυσης
του ανθρώπου είναι στη γη και ο τόπος ανάπαυσης του Θεού είναι στον ουρανό. Ενώ ο
άνθρωπος λατρεύει τον Θεό στην ανάπαυση, θα ζήσει επί της γης, κι ενώ ο Θεός καθοδηγεί το
υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας στην ανάπαυση, θα τους καθοδηγήσει από τον ουρανό,
όχι από τη γη. Ο Θεός θα εξακολουθεί να είναι το Πνεύμα, ενώ ο άνθρωπος θα εξακολουθεί
να είναι σάρκα. Ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν και οι δύο διαφορετικούς τρόπους ανάπαυσης.
Ενώ ο Θεός αναπαύεται, θα έρθει και θα εμφανιστεί ανάμεσα στους ανθρώπους· ενώ ο
άνθρωπος αναπαύεται, θα οδηγηθεί από τον Θεό να επισκεφθεί τον ουρανό, κι επίσης να
απολαύσει τη ζωή στον ουρανό. Αφού ο Θεός και ο άνθρωπος εισέλθουν στην ανάπαυση, ο
Σατανάς δεν θα υπάρχει πλέον και, όπως ο Σατανάς, έτσι και αυτοί οι πονηροί άνθρωποι δεν
θα υπάρχουν πλέον. Πριν ο Θεός και ο άνθρωπος εισέλθουν στην ανάπαυση, εκείνοι οι κακοί
άνθρωποι που κάποτε εκδίωκαν τον Θεό πάνω στη γη και οι εχθροί επί της γης που ήταν
ανυπάκουοι σε Αυτόν, θα έχουν ήδη καταστραφεί· θα έχουν συντριβεί από τις μεγάλες
καταστροφές των έσχατων ημερών. Αφού τα κακά αυτά άτομα έχουν καταστραφεί εντελώς, η
γη δεν θα γνωρίσει ποτέ ξανά την ενόχληση του Σατανά. Η ανθρωπότητα θα αποκτήσει
πλήρη σωτηρία, και μόνο τότε θα ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις
για τον Θεό και τον άνθρωπο ώστε να εισέλθουν στην ανάπαυση.
Η προσέγγιση του τέλους όλων των πραγμάτων δείχνει το τέλος του έργου του Θεού και
δείχνει το τέλος της ανάπτυξης της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρωπότητα, όπως
διαφθάρηκε από τον Σατανά, έχει φτάσει στο τέλος της ανάπτυξης, και ότι οι απόγονοι του
Αδάμ και της Εύας θα έχουν ολοκληρώσει την αναπαραγωγή τους. Σημαίνει, επίσης, ότι θα
είναι αδύνατο μια τέτοια ανθρωπότητα, που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, να συνεχίσει να
αναπτύσσεται. Ο Αδάμ και η Εύα στην αρχή δεν είχαν διαφθαρεί, αλλά ο Αδάμ και η Εύα που
εκδιώχθηκαν από τον Κήπο της Εδέμ διεφθάρησαν από τον Σατανά. Όταν ο Θεός και ο
άνθρωπος εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί, ο Αδάμ και η Εύα —οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τον
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Κήπο της Εδέμ— και οι απόγονοί τους τελικά θα φτάσουν στο τέλος. Η ανθρωπότητα του
μέλλοντος θα εξακολουθεί να αποτελείται από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, αλλά
δεν θα είναι άνθρωποι που ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Αντίθετα, θα είναι
άνθρωποι που έχουν σωθεί και καθαριστεί. Αυτή θα είναι μια ανθρωπότητα που έχει κριθεί
και παιδευτεί και που είναι αγία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μοιάζουν με την ανθρώπινη φυλή
όπως ήταν αρχικά· θα μπορούσε κάποιος σχεδόν να πει ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό
είδος ανθρώπου από τον αρχικό Αδάμ και την Εύα. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν επιλεγεί
μεταξύ όλων εκείνων που είχαν διαφθαρεί από τον Σατανά και θα είναι οι άνθρωποι που
τελικά ήταν σταθεροί κατά την κρίση και την παίδευση του Θεού· θα είναι η ομάδα
ανθρώπων που θα έχει απομείνει ανάμεσα από τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Μόνο αυτή η
ομάδα ανθρώπων θα μπορέσει να εισέλθει στην τελική ανάπαυση μαζί με τον Θεό. Όσοι είναι
σε θέση να παραμείνουν σταθεροί κατά τη διάρκεια του έργου της κρίσης και της παίδευσης
του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες —δηλαδή, κατά τη διάρκεια του τελικού έργου του
εξαγνισμού— θα είναι εκείνοι που θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυση με τον Θεό· λοιπόν,
αυτοί που θα εισέλθουν στην ανάπαυση, θα έχουν απελευθερωθεί από την επιρροή του
Σατανά και θα έχουν αποκτηθεί από τον Θεό μόνον αφού έχουν υποβληθεί στο τελικό έργο
Του, του εξαγνισμού. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τελικά αποκτηθεί από τον Θεό θα
εισέλθουν στην τελική ανάπαυση. Η ουσία του έργου της παίδευσης και της κρίσης είναι να
εξαγνίσει την ανθρωπότητα για την ημέρα της τελικής ανάπαυσης. Διαφορετικά, ολόκληρη η
ανθρωπότητα δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει το δικό της είδος ή να εισέλθει στην
ανάπαυση. Αυτό το έργο είναι το μοναδικό μονοπάτι της ανθρωπότητας για να εισέλθει στην
ανάπαυση. Μόνο το έργο του εξαγνισμού του Θεού θα εξαγνίσει την ανθρωπότητα από την
αδικία της, και μόνο το έργο της παίδευσης και της κρίσης Του θα αναδείξει αυτά τα
ανυπάκουα πράγματα μεταξύ της ανθρωπότητας, διαχωρίζοντας έτσι εκείνους που μπορούν
να σωθούν από αυτούς που δεν μπορούν, και εκείνους που θα παραμείνουν από εκείνους που
δεν θα το κάνουν. Όταν τελειώσει αυτό το έργο, όλοι εκείνοι στους οποίους επιτραπεί να
παραμείνουν, θα εξαγνιστούν και θα εισέλθουν σε μια υψηλότερη κατάσταση της
ανθρωπότητας, στην οποία θα απολαύσουν μια πιο θαυμάσια δεύτερη ανθρώπινη ζωή πάνω
στη γη· με άλλα λόγια, θα εισέλθουν στην ημέρα ανάπαυσης της ανθρωπότητας και θα ζήσουν
μαζί με τον Θεό. Όταν αυτοί που δεν μπορούν να παραμείνουν, υποστούν παίδευση και κρίση,
οι αρχικές τους μορφές θα αποκαλυφθούν πλήρως· μετά από αυτό, θα καταστραφούν όλοι
1974

και, όπως ο Σατανάς, δεν θα τους επιτραπεί πλέον να επιβιώσουν πάνω στη γη. Η
ανθρωπότητα του μέλλοντος δεν θα περιέχει πλέον κανένα από αυτά τα είδη ανθρώπων·
αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι κατάλληλοι να εισέλθουν στη χώρα της τελικής ανάπαυσης,
ούτε να εισέλθουν στην ημέρα ανάπαυσης που ο Θεός και ο άνθρωπος θα μοιραστούν, γιατί
είναι στόχοι της τιμωρίας, είναι οι ασεβείς και δεν είναι δίκαιοι άνθρωποι. Είχαν λυτρωθεί
κάποτε και είχαν επίσης κριθεί και παιδευτεί· είχαν επίσης υπηρετήσει κάποτε τον Θεό, αλλά
όταν έρθει η τελευταία μέρα, θα εξαλειφθούν και θα καταστραφούν εξαιτίας της δικής τους
κακίας και λόγω της ανυπακοής και της μη αναστρέψιμης κατάστασής τους. Δεν θα υπάρχουν
πλέον στον κόσμο του μέλλοντος και δεν θα υπάρχουν πλέον ανάμεσα στην ανθρώπινη φυλή
του μέλλοντος. Όλοι ανεξαιρέτως οι κακοποιοί κι όλοι όσοι δεν έχουν σωθεί θα
καταστραφούν όταν οι άγιοι ανάμεσα από την ανθρωπότητα εισέλθουν στην ανάπαυση,
ανεξάρτητα από το αν είναι τα πνεύματα των νεκρών ή εκείνοι που εξακολουθούν να ζουν με
σάρκα και οστά. Ανεξάρτητα από ποια εποχή είναι αυτή στην οποία ανήκουν αυτά τα
κακοποιά πνεύματα και οι κακοποιοί άνθρωποι ή τα πνεύματα των δίκαιων ανθρώπων και
εκείνων που εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη, όλοι οι κακοποιοί θα καταστραφούν κι όλοι οι
δίκαιοι θα επιβιώσουν. Το αν ένα άτομο ή πνεύμα λαμβάνει σωτηρία δεν αποφασίζεται εξ
ολοκλήρου βάσει του έργου της τελικής εποχής, αλλά καθορίζεται μάλλον με βάση το αν έχει
αντισταθεί ή ήταν ανυπάκουο στον Θεό. Εάν οι άνθρωποι της προηγούμενης εποχής
έπρατταν το κακό και δεν μπορούσαν να σωθούν, θα ήταν αναμφισβήτητα στόχοι για
τιμωρία. Αν οι άνθρωποι σε αυτή την εποχή πράττουν το κακό και δεν μπορούν να σωθούν,
είναι επίσης σίγουρα στόχοι για τιμωρία. Οι άνθρωποι χωρίζονται με βάση το καλό και το
κακό, όχι με βάση την εποχή. Μόλις χωρίζονται με βάση το καλό και το κακό, οι άνθρωποι δεν
τιμωρούνται ούτε ανταμείβονται αμέσως· αντίθετα, ο Θεός θα επιτελέσει το έργο της
τιμωρίας του κακού και της ανταμοιβής του καλού, μόνον αφού έχει ολοκληρώσει την
επιτέλεση του έργου της κατάκτησης τις έσχατες ημέρες. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί
το καλό και το κακό για να διαχωρίσει την ανθρωπότητα από τότε που πραγματοποίησε το
έργο Του ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Απλώς θα επιβραβεύσει τους δίκαιους και θα
τιμωρήσει τους ασεβείς μετά την ολοκλήρωση του έργου Του, αντί να χωρίσει τους πονηρούς
και τους δίκαιους, μετά την ολοκλήρωση του έργου Του στο τέλος και αμέσως μετά να
ξεκινήσει το έργο Του να τιμωρήσει το κακό και να επιβραβεύσει το καλό. Το τελικό έργο Του
της τιμωρίας του κακού και της ανταμοιβής του καλού γίνεται εξ ολοκλήρου για να εξαγνίσει
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τελείως όλη την ανθρωπότητα, ώστε να μπορεί να φέρει σε αιώνια ανάπαυση μια εντελώς
αγία ανθρωπότητα. Αυτό το στάδιο του έργου Του είναι το πιο κρίσιμο έργο Του. Είναι το
τελικό στάδιο του συνολικού έργου διαχείρισής Του. Εάν ο Θεός δεν κατέστρεφε τους
ασεβείς, αλλά τους άφηνε να παραμένουν, τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε
ακόμα να εισέλθει στην ανάπαυση και ο Θεός δεν θα ήταν σε θέση να φέρει όλη την
ανθρωπότητα σε μια καλύτερη βασιλεία. Αυτό το είδος εργασίας δεν θα ολοκληρωνόταν.
Όταν τελειώσει το έργο Του, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα είναι εντελώς αγία. Μόνο με αυτόν
τον τρόπο μπορεί ο Θεός να ζήσει ειρηνικά σε ανάπαυση.
Οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι σε θέση να αποχωριστούν όσα αφορούν τη σάρκα. Δεν
μπορούν να εγκαταλείψουν την απόλαυση της σάρκας, ούτε μπορούν να εγκαταλείψουν τον
κόσμο, τα χρήματα ή τη διεφθαρμένη διάθεσή τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι κυνηγούν τις
επιδιώξεις τους με έναν επιφανειακό τρόπο. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι δεν
έχουν τον Θεό στην καρδιά τους καθόλου· ακόμα περισσότερο, δεν φοβούνται τον Θεό. Δεν
έχουν τον Θεό στις καρδιές τους και έτσι δεν μπορούν να αντιληφθούν όλα όσα κάνει ο Θεός
και είναι ακόμη πιο αδύνατον να πιστέψουν τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Του. Αυτοί
οι άνθρωποι είναι άνθρωποι της σάρκας· είναι πολύ βαθιά διεφθαρμένοι και στερούνται κάθε
αλήθειας, επιπλέον δε, δεν πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί να ενσαρκωθεί. Όποιος δεν πιστεύει
στον ενσαρκωμένο Θεό —δηλαδή, όποιος δεν πιστεύει το έργο και τον λόγο του ορατού Θεού
και δεν πιστεύει στον ορατό Θεό, αλλά αντίθετα λατρεύει τον αόρατο Θεό στον ουρανό— δεν
έχει τον Θεό μέσα στην καρδιά του. Είναι άνθρωποι που είναι ανυπάκουοι και αντιστέκονται
στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται της ανθρωπιάς και λογικής, πόσο μάλλον της
αλήθειας. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, ο ορατός και απτός Θεός δεν μπορεί να γίνει πιστευτός
ακόμα, αλλά ο αόρατος και άυλος Θεός είναι ο πιο αξιόπιστος και δίνει μεγαλύτερη χαρά στην
καρδιά τους. Αυτό που αναζητούν δεν είναι η αλήθεια της πραγματικότητας, ούτε είναι η
πραγματική ουσία της ζωής, πολύ λιγότερο δε, οι προθέσεις του Θεού. Αντιθέτως, επιδιώκουν
τον ενθουσιασμό. Όποια από τα πράγματα είναι πιο ικανά να τους επιτρέψουν να επιτύχουν
τις δικές τους επιθυμίες, είναι, χωρίς αμφιβολία, οι πεποιθήσεις και οι επιδιώξεις τους.
Πιστεύουν μόνο στον Θεό για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, όχι για να αναζητήσουν
την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πράττουν το κακό; Έχουν εξαιρετικά υψηλή
αυτοπεποίθηση και δεν πιστεύουν ότι ο Θεός στον ουρανό θα τους καταστρέψει, αυτούς τους
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«καλούς ανθρώπους». Αντ’ αυτού, πιστεύουν ότι ο Θεός θα τους επιτρέψει να παραμείνουν
και, επιπλέον, θα τους ανταμείψει όμορφα, διότι έχουν κάνει πολλά πράγματα για τον Θεό
και έχουν δείξει μεγάλη «πίστη» απέναντί Του. Αν επρόκειτο να ακολουθήσουν τον ορατό
Θεό, αμέσως θα χτυπούσαν τον Θεό ή θα γίνονταν έξαλλοι μαζί Του μόλις οι επιθυμίες τους
δεν ευοδώνονταν. Αυτοί είναι άθλιοι άνθρωποι που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις
επιθυμίες τους· δεν είναι ακέραιοι άνθρωποι στην αναζήτηση της αλήθειας. Αυτοί οι
άνθρωποι είναι οι λεγόμενοι διεφθαρμένοι άνθρωποι που ακολουθούν τον Χριστό. Αυτοί οι
άνθρωποι που δεν αναζητούν την αλήθεια, δεν μπορούν να πιστέψουν την αλήθεια. Είναι
ακόμα πιο αδύναμοι να αντιληφθούν τη μελλοντική έκβαση της ανθρωπότητας, επειδή δεν
πιστεύουν σε οποιαδήποτε εργασία ή ομιλία του ορατού Θεού και δεν μπορούν να πιστέψουν
στον μελλοντικό προορισμό της ανθρωπότητας. Επομένως, ακόμα κι αν ακολουθούν τον
ορατό Θεό, εξακολουθούν να διαπράττουν το κακό και δεν αναζητούν την αλήθεια, ούτε
κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτώ. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι θα
καταστραφούν, είναι ακριβώς τα άτομα αυτά που όντως θα καταστραφούν. Όλοι πιστεύουν
ότι είναι τόσο έξυπνοι και πιστεύουν ότι οι ίδιοι είναι αυτοί που κάνουν πράξη την αλήθεια.
Θεωρούν ότι η κακή συμπεριφορά τους είναι η αλήθεια και έτσι, την εκτιμούν. Αυτοί οι κακοί
άνθρωποι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση· παίρνουν την αλήθεια ως δόγμα και τις κακές
πράξεις τους ως αλήθειες, και τελικά μπορούν να μαζεύουν ό,τι έχουν σπείρει. Όσο πιο
γεμάτοι αυτοπεποίθηση είναι οι άνθρωποι και όσο πιο αλαζονικοί, τόσο περισσότερο δεν
είναι σε θέση να αποκτήσουν την αλήθεια. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι πιστεύουν στον
ουράνιο Θεό, τόσο περισσότερο αντιστέκονται στον Θεό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα
τιμωρηθούν. Πριν η ανθρωπότητα εισέλθει στην ανάπαυση, το εάν κάθε άτομο θα τιμωρηθεί
ή θα ανταμειφθεί θα καθορίζεται ανάλογα με το αν αναζητά την αλήθεια, αν γνωρίζει τον
Θεό, αν μπορεί να υπακούσει στον ορατό Θεό. Όσοι έχουν υπηρετήσει τον ορατό Θεό, αλλά
ακόμα δεν Τον γνωρίζουν ή δεν Τον υπακούουν, στερούνται αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι
είναι κακοποιοί και αναμφισβήτητα οι κακοποιοί θα τιμωρηθούν. Επιπλέον, θα τιμωρηθούν
σύμφωνα με την κακή συμπεριφορά τους. Ο Θεός είναι για να πιστεύει σ’ Αυτόν ο άνθρωπος
και είναι επίσης άξιος της υπακοής του ανθρώπου. Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στον ασαφή
και αόρατο Θεό είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Επιπλέον, δεν μπορούν να
υπακούν στον Θεό. Αν αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να πιστέψουν στον
ορατό Θεό, από τη στιγμή που θα τελειώσει το έργο Του της κατάκτησης και επίσης
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παραμένουν ανυπάκουοι και αντιστέκονται στον ορατό ενσαρκωμένο Θεό, αυτοί, οι
ασαφιστές, θα καταστραφούν χωρίς αμφιβολία. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με όσους
βρίσκονται μεταξύ σας —όποιος αναγνωρίζει προφορικά τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά δεν
μπορεί να κάνει πράξη την αλήθεια της υπακοής στον ενσαρκωμένο Θεό, τελικά θα
εξαλειφθεί και θα καταστραφεί, και ο καθένας που αναγνωρίζει προφορικά τον ορατό Θεό
και επίσης τρώει και πίνει από την αλήθεια που εκφράζεται από τον ορατό Θεό, αλλά ακόμη
επιζητά τον ασαφή και αόρατο Θεό, θα καταστραφεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Κανείς
από αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να παραμείνει μέχρι την ώρα της ανάπαυσης, αφού
τελειώσει το έργο του Θεού· Κανείς απ’ αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούν να παραμείνουν
μέχρι την ώρα της ανάπαυσης. Οι δαιμονικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν κάνουν πράξη
την αλήθεια. Η ουσία τους είναι η αντίσταση και η ανυπακοή στον Θεό και δεν έχουν τις
παραμικρές προθέσεις να υπακούν τον Θεό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα καταστραφούν. Είτε
έχεις αλήθεια, είτε αντιστέκεσαι στον Θεό, αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ουσία σου, όχι
σύμφωνα με την εμφάνιση σου ή την περιστασιακή ομιλία και συμπεριφορά σου. Η ουσία
κάθε ατόμου αποφασίζει αν θα καταστραφεί· αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ουσία που
αποκαλύπτεται από τη συμπεριφορά του και την επιδίωξη της αλήθειας. Μεταξύ των
ανθρώπων που δουλεύουν όμοια και κάνουν παρόμοια εργασία, εκείνοι οι οποίοι έχουν καλή
ανθρώπινη ουσία και αλήθεια είναι οι άνθρωποι που μπορούν να παραμείνουν, αλλά εκείνοι
των οποίων η ουσία είναι κακή και παρακούν τον ορατό Θεό, είναι αυτοί που θα
καταστραφούν. Όλο το έργο ή όλα τα λόγια του Θεού που αφορούν τον προορισμό της
ανθρωπότητας θα αντιμετωπίσουν καταλλήλως τους ανθρώπους σύμφωνα με την ουσία του
καθενός· δεν θα λάβει χώρα ούτε το παραμικρό σφάλμα και δεν θα γίνει ούτε ένα λάθος.
Μόνο όταν κάνουν έργο οι άνθρωποι, μπαίνει στην εξίσωση το ανθρώπινο συναίσθημα ή
νόημα. Το έργο που κάνει ο Θεός είναι το καταλληλότερο. Δεν θα φέρει, σε καμία περίπτωση,
ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον οποιουδήποτε πλάσματος. Υπάρχουν τώρα πολλοί άνθρωποι
που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον μελλοντικό προορισμό της ανθρωπότητας και οι οποίοι
επίσης δεν πιστεύουν τα λόγια που τους απευθύνω· όλοι όσοι δεν πιστεύουν, μαζί με εκείνους
που δεν κάνουν πράξη την αλήθεια, είναι δαίμονες!
Αυτοί που αναζητούν κι αυτοί που δεν αναζητούν είναι τώρα δύο διαφορετικοί τύποι
ανθρώπων και είναι δύο τύποι ανθρώπων με δύο διαφορετικούς προορισμούς. Εκείνοι που
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επιδιώκουν τη γνώση της αλήθειας και κάνουν πράξη την αλήθεια είναι οι άνθρωποι που ο
Θεός θα σώσει. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν την αληθινή οδό είναι οι δαίμονες και οι εχθροί·
είναι οι απόγονοι του αρχαγγέλου και θα καταστραφούν. Ακόμη και οι ευσεβείς πιστοί ενός
ασαφούς Θεού δεν είναι επίσης δαίμονες; Οι άνθρωποι που έχουν καλή συνείδηση, αλλά δεν
αποδέχονται την αληθινή οδό, είναι δαίμονες· η ουσία τους είναι μια αντίσταση στον Θεό.
Εκείνοι που δεν αποδέχονται την αληθινή οδό είναι εκείνοι που αντιστέκονται στον Θεό, κι
ακόμη κι αν αυτοί οι άνθρωποι υπομείνουν πολλές κακουχίες, και πάλι θα καταστραφούν.
Αυτοί που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τον κόσμο, που δεν μπορούν να αντέξουν να
χωρίσουν με τους γονείς τους, που δεν μπορούν να αντέξουν να απαλλαγούν από τις σαρκικές
απολαύσεις τους, είναι όλοι ανυπάκουοι στον Θεό και όλοι θα καταστραφούν. Όποιος δεν
πιστεύει στον ενσαρκωμένο Θεό είναι δαιμονικός επομένως, θα καταστραφεί. Εκείνοι που
πιστεύουν, αλλά δεν κάνουν πράξη την αλήθεια, αυτοί που δεν πιστεύουν στον ενσαρκωμένο
Θεό κι εκείνοι που δεν πιστεύουν καθόλου στην ύπαρξη του Θεού, θα καταστραφούν. Όποιος
είναι σε θέση να παραμείνει, είναι ένα πρόσωπο που έχει υποστεί την πίκρα του
ραφιναρίσματος και στέκεται σταθερό· αυτό είναι ένα πρόσωπο που έχει πραγματικά
υποβληθεί σε δοκιμασίες. Όποιος δεν αναγνωρίζει τον Θεό, είναι εχθρός· δηλαδή,
οποιοσδήποτε μέσα ή έξω από αυτό το ρεύμα που δεν αναγνωρίζει τον ενσαρκωμένο Θεό,
είναι ένας αντίχριστος! Ποιος είναι ο Σατανάς, ποιοι είναι δαίμονες και ποιοι είναι οι εχθροί
του Θεού, αν όχι αυτοί που αντιστέκονται και που δεν πιστεύουν στον Θεό; Δεν είναι αυτοί
που είναι ανυπάκουοι στον Θεό; Δεν είναι αυτοί που λένε προφορικά ότι πιστεύουν, ενώ
στερούνται αλήθειας; Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που επιδιώκουν μόνο την απόκτηση
ευλογιών, αλλά δεν μπορούν να γίνονται μάρτυρες του Θεού; Εξακολουθείς να
συναναστρέφεσαι με αυτούς τους δαίμονες σήμερα και να έχεις συνείδηση και αγάπη προς
αυτούς, μα, σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν επεκτείνεις τις καλές προθέσεις σου προς τον
Σατανά; Δεν θεωρείται συσχετισμός με δαίμονες; Αν σήμερα οι άνθρωποι εξακολουθούν να
αδυνατούν να διακρίνουν το καλό από το κακό, και συνεχίζουν να είναι στοργικοί και
ελεήμονες στα τυφλά, χωρίς καμία πρόθεση να αναζητήσουν το θέλημα του Θεού ή να είναι
σε θέση να τρέφουν, με οποιοδήποτε τρόπο, τις προθέσεις του Θεού ως δικές τους, τότε η
κατάληξή τους θα είναι ακόμα πιο καταστροφική. Όποιος δεν πιστεύει στον ενσαρκωμένο
Θεό, είναι ένας εχθρός του Θεού. Αν έχεις συνείδηση και αγάπη προς έναν εχθρό, δεν
στερείσαι αίσθησης δικαιοσύνης; Εάν είσαι σε σύμπνοια με εκείνους τους οποίους
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απεχθάνομαι και με τους οποίους διαφωνώ, και ακόμα έχεις αγάπη ή προσωπικά
συναισθήματα προς αυτούς, τότε δεν είσαι ανυπάκουος; Δεν αντιστέκεσαι σκόπιμα στον Θεό;
Μήπως ένα άτομο σαν αυτό κατέχει την αλήθεια; Εάν οι άνθρωποι έχουν συνείδηση προς
τους εχθρούς, αγάπη για τους δαίμονες και έλεος για τον Σατανά, τότε δεν διαταράσσουν
σκόπιμα το έργο του Θεού; Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν μόνο στον Ιησού και δεν
πιστεύουν στον Θεό που ενσαρκώθηκε τις έσχατες μέρες, και όσοι προφορικά ισχυρίζονται
ότι πιστεύουν στον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά πράττουν το κακό, είναι όλοι αντίχριστοι, πόσο
μάλλον εκείνοι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα
καταστραφούν. Το πρότυπο με το οποίο ο άνθρωπος κρίνει τον άνθρωπο βασίζεται στη
συμπεριφορά του. Αυτός του οποίου η συμπεριφορά είναι καλή είναι ένας δίκαιος άνθρωπος
και αυτός, του οποίου η συμπεριφορά είναι αποτρόπαια είναι κακός. Το πρότυπο, με το οποίο
ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο βασίζεται στο αν η ουσία του υπακούει σε Αυτόν· κάποιος που
υπακούει στον Θεό είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, και κάποιος που δεν υπακούει στον Θεό
είναι εχθρός και κακός, ανεξάρτητα από το αν η συμπεριφορά του ατόμου είναι καλή ή κακή,
κι ανεξάρτητα από το αν ο λόγος αυτού του ατόμου είναι σωστός ή λανθασμένος. Μερικοί
άνθρωποι επιθυμούν να κάνουν καλές πράξεις, ώστε να αποκτήσουν έναν καλό προορισμό
στο μέλλον, και μερικοί άνθρωποι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον καλό λόγο για να
αγοράσουν έναν καλό προορισμό. Οι άνθρωποι πιστεύουν ψευδώς ότι ο Θεός καθορίζει την
έκβαση του ανθρώπου σύμφωνα με τη συμπεριφορά ή την ομιλία του και, γι’ αυτό, πολλοί
άνθρωποι θα επιδιώξουν να το χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν προσωρινή χάρη μέσω της
εξαπάτησης. Οι άνθρωποι που αργότερα θα επιβιώσουν ώς την ανάπαυση, θα έχουν όλοι
υπομείνει την ημέρα της δοκιμασίας και θα έχουν επίσης γίνει μάρτυρες του Θεού· όλοι θα
είναι άνθρωποι που έχουν κάνει το καθήκον τους και σκοπεύουν να υπακούσουν στον Θεό.
Όσοι απλώς επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν για να αποφύγουν
να κάνουν πράξη την αλήθεια, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν. Ο Θεός έχει τα κατάλληλα
πρότυπα για την κατάταξη των αποτελεσμάτων όλων των ανθρώπων. Δεν παίρνει απλώς
αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα με τα λόγια και τη συμπεριφορά κάποιου, ούτε σύμφωνα με τη
συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας μόνο χρονικής περιόδου. Δεν θα είναι επιεικής προς
όλη την κακή συμπεριφορά ενός ατόμου εξαιτίας της παρελθούσης υπηρεσίας του για τον
Θεό, ούτε θα του χαριστεί στον θάνατο εξαιτίας μιας μοναδικής δαπάνης για τον Θεό. Κανείς
δεν μπορεί να αποφύγει την τιμωρία για την κακία του και κανείς δεν μπορεί να καλύψει την
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κακή συμπεριφορά του, ώστε να αποφύγει το μαρτύριο της καταστροφής. Εάν κάποιος
μπορεί πραγματικά να κάνει το δικό του καθήκον, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι αιώνια πιστός
στον Θεό και δεν αναζητά ανταμοιβές, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει ευλογίες ή υποφέρει
από κακοτυχία. Εάν οι άνθρωποι είναι πιστοί στον Θεό όταν βλέπουν τις ευλογίες, αλλά
χάνουν την πίστη τους όταν δεν μπορούν να τις δουν, και τελικά ακόμα δεν μπορούν να
γίνουν μάρτυρες του Θεού και ακόμα αδυνατούν να κάνουν το καθήκον τους όπως έπρεπε,
αυτοί οι άνθρωποι που κάποτε πιστά παρείχαν υπηρεσία στον Θεό θα καταστραφούν. Εν
ολίγοις, οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν στην αιωνιότητα, ούτε μπορούν να
εισέλθουν στην ανάπαυση· μόνο οι δίκαιοι είναι οι κύριοι της ανάπαυσης. Αφότου η
ανθρωπότητα εισέλθει στη σωστή κατεύθυνση, οι άνθρωποι θα έχουν φυσιολογική
ανθρώπινη ζωή. Όλοι θα κάνουν το δικό τους αντίστοιχο καθήκον και θα είναι απόλυτα πιστοί
στον Θεό. Θα αποβάλλουν εντελώς την ανυπακοή τους και τη διεφθαρμένη διάθεσή τους και
θα ζήσουν για τον Θεό και εξαιτίας του Θεού. Θα στερούνται ανυπακοής και αντίστασης. Θα
είναι σε θέση να υπακούν πλήρως τον Θεό. Αυτή είναι η ζωή του Θεού και του ανθρώπου και
η ζωή της βασιλείας, και είναι η ζωή της ανάπαυσης.
Όσοι παίρνουν τα εντελώς άπιστα παιδιά τους και τους συγγενείς τους στην εκκλησία,
είναι πολύ εγωιστές και επιδεικνύουν την καλοσύνη τους. Αυτοί οι άνθρωποι επικεντρώνονται
μόνο στο να είναι στοργικοί, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν ή όχι και ανεξάρτητα από το αν
είναι το θέλημα του Θεού. Κάποιοι φέρνουν τις γυναίκες τους ενώπιον του Θεού ή φέρνουν
τους γονείς τους ενώπιον του Θεού και, ανεξάρτητα από το αν το Άγιο Πνεύμα συμφωνεί ή
εκτελεί το έργο Του, τυφλά «υιοθετούν ταλαντούχους ανθρώπους» εκ μέρους του Θεού. Ποιο
όφελος μπορεί να επιτευχθεί από την επέκταση αυτής της καλοσύνης προς αυτούς τους
ανθρώπους που δεν πιστεύουν; Ακόμα κι αν αυτοί οι άπιστοι, που είναι χωρίς την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος, αγωνίζονται να ακολουθήσουν τον Θεό, εξακολουθούν να μην μπορούν
να σωθούν, όπως ίσως κάποιος πιστεύει. Αυτοί που λαμβάνουν τη σωτηρία, δεν είναι στην
πραγματικότητα τόσο εύκολο να την αποκτήσουν. Όσοι δεν έχουν υποστεί το έργο και τις
δοκιμασίες του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν τελειωθεί από τον ενσαρκωμένο Θεό, δεν
μπορούν να ολοκληρωθούν καθόλου. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι στερούνται της
παρουσίας του Αγίου Πνεύματος από τη στιγμή που αρχίζουν να ακολουθούν εικονικά τον
Θεό. Σύμφωνα με τις συνθήκες και τις πραγματικές καταστάσεις τους, απλώς δεν μπορούν να
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ολοκληρωθούν. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα δεν αποφασίζει να δαπανήσει πολλή ενέργεια επάνω
τους, ούτε παρέχει κανέναν διαφωτισμό ούτε τους καθοδηγεί με κανέναν τρόπο. Απλώς τους
επιτρέπει να ακολουθήσουν και τελικά αποκαλύπτει το αποτέλεσμα τους —αυτό αρκεί. Ο
ενθουσιασμός και οι προθέσεις του ανθρώπου προέρχονται από τον Σατανά και σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το
είδος του ατόμου, κάποιος πρέπει να έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος —μπορεί ένας
άνθρωπος να ολοκληρώσει ένα άλλο άνθρωπο; Γιατί ένας σύζυγος αγαπά τη γυναίκα του; Και
γιατί η σύζυγος αγαπά τον σύζυγό της; Γιατί τα παιδιά είναι υπάκουα απέναντι στους γονείς
τους; Και γιατί οι γονείς λατρεύουν τα παιδιά τους; Ποιες είναι οι προθέσεις των ανθρώπων;
Δεν είναι για να ικανοποιήσουν τα δικά τους σχέδια και τις εγωιστικές τους επιθυμίες; Είναι
πραγματικά για το σχέδιο διαχείρισης του Θεού; Είναι για το έργο του Θεού; Είναι για να
εκπληρώσουν το καθήκον ενός δημιουργήματος; Εκείνοι που πίστευαν αρχικά στον Θεό και
δεν μπορούσαν να αποκτήσουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν ποτέ να
αποκτήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος· έχει καθοριστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα
καταστραφούν. Δεν έχει σημασία πόση αγάπη έχει κάποιος για αυτούς, δεν μπορεί να
αντικαταστήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο ενθουσιασμός και η αγάπη του ανθρώπου
αντιπροσωπεύουν τις προθέσεις του ανθρώπου, αλλά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τις
προθέσεις του Θεού και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το έργο του Θεού. Ακόμη κι αν
κάποιος επεκτείνει το μέγιστο δυνατό ποσό αγάπης ή συμπόνιας προς εκείνους τους
ανθρώπους που πιστεύουν εικονικά στον Θεό και προσποιούνται ότι Τον ακολουθούν, αλλά
δεν ξέρουν τι είναι να πιστεύουν στον Θεό, δεν θα αποκτήσουν τη συμπάθεια του Θεού ή δεν
θα αποκτήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι που ακολουθούν
ειλικρινά τον Θεό είναι κακής ποιότητας και δεν μπορούν να κατανοήσουν πολλές αλήθειες,
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περιστασιακά το έργο του Αγίου Πνεύματος· εκείνοι
όμως που έχουν μάλλον καλό επίπεδο, αλλά δεν πιστεύουν ειλικρινά, απλώς δεν μπορούν να
αποκτήσουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Απλώς, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα
σωτηρίας για αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμη κι αν διαβάζουν τον λόγο του Θεού ή
περιστασιακά ακούν τα μηνύματα ή υμνούν τον Θεό, τελικά δεν θα μπορέσουν να
παραμείνουν μέχρι τον καιρό της ανάπαυσης. Το αν κάποιος αναζητά ειλικρινά δεν
καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι τον κρίνουν ή τον τρόπο που τον βλέπουν οι
άνθρωποι, αλλά από το αν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει επάνω του και αν έχει την παρουσία του
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Αγίου Πνεύματος και καθορίζεται ακόμη περισσότερο από το εάν η διάθεση αλλάζει και αν
έχει γνώση του Θεού αφού υποβληθεί στο έργο του Αγίου Πνεύματος για μια ορισμένη
περίοδο. Αν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει πάνω σε ένα άτομο, η διάθεση αυτού του προσώπου θα
αλλάξει σταδιακά και η άποψή του για την πίστη στον Θεό θα γίνει σταδιακά πιο καθαρή.
Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό κάποιος ακολουθεί τον Θεό, από τη στιγμή που έχει αλλάξει,
αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί πάνω του. Εάν δεν έχει αλλάξει, αυτό σημαίνει
ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται πάνω του. Ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι παρέχουν κάποια
υπηρεσία, υποκινούνται από τις προθέσεις τους να αποκτήσουν καλή τύχη. Η περιστασιακή
υπηρεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους. Τελικά θα
καταστραφούν, γιατί εκείνοι που υπηρετούν μέσα στο βασίλειο δεν είναι απαραίτητοι κι
εκείνοι των οποίων η διάθεση δεν έχει αλλάξει επίσης δεν είναι απαραίτητοι στην υπηρεσία
εκείνων των ανθρώπων που έχουν τελειωθεί και είναι πιστοί στον Θεό. Αυτά τα λόγια από το
παρελθόν: «Όταν κάποιος πιστεύει στον Κύριο, η τύχη χαμογελάει σε ολόκληρη την
οικογένειά του», είναι κατάλληλα για την Εποχή της Χάριτος, αλλά δεν σχετίζονται με τον
προορισμό του ανθρώπου. Ήταν κατάλληλα μόνο για ένα στάδιο, κατά τη διάρκεια της
Εποχής της Χάριτος. Η επιδιωκόμενη έννοια αυτών των λέξεων αφορά τις ειρηνικές και
υλικές ευλογίες που απολαμβάνουν οι άνθρωποι· δεν σημαίνουν ότι ολόκληρη η οικογένεια
του ανθρώπου που πιστεύει στον Κύριο θα σωθεί, και δεν σημαίνουν ότι όταν κάποιος
αποκτήσει καλή τύχη, ολόκληρη η οικογένειά του επίσης θα μεταφερθεί στην ανάπαυση. Το
αν κάποιος λαμβάνει ευλογίες ή υποφέρει από κακοτυχία, καθορίζεται σύμφωνα με την ουσία
του ατόμου, και όχι σύμφωνα με την κοινή ουσία που μοιράζεται με άλλους. Το βασίλειο
απλώς δεν έχει τέτοιου είδους υπόδειξη ή τέτοιου είδους κανόνα. Εάν κάποιος τελικά μπορεί
να επιβιώσει, είναι επειδή έχει επιτύχει τις απαιτήσεις του Θεού, κι αν τελικά αδυνατεί κανείς
να παραμείνει τον καιρό της ανάπαυσης, είναι επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπάκουος
στον Θεό και δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Ο καθένας έχει έναν κατάλληλο
προορισμό. Αυτοί οι προορισμοί καθορίζονται σύμφωνα με την ουσία κάθε ατόμου και δεν
έχουν καμία σχέση με τους άλλους. Η κακή συμπεριφορά ενός παιδιού δεν μπορεί να
μεταφερθεί στους γονείς του και η δικαιοσύνη του παιδιού δεν μπορεί να μοιραστεί με τους
γονείς του. Η κακή συμπεριφορά ενός γονέα δεν μπορεί να μεταφερθεί στα παιδιά του και η
δικαιοσύνη ενός γονέα δεν μπορεί να μοιραστεί με τα παιδιά του. Ο καθένας φέρει τις δικές
του αμαρτίες και ο καθένας απολαμβάνει τη δική του ανάλογη τύχη. Κανείς δεν μπορεί να
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υποκαταστήσει τον άλλο. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Κατά την άποψη του ανθρώπου, αν οι
γονείς αποκτήσουν καλή τύχη, το ίδιο θα συμβεί και με τα παιδιά τους, κι αν τα παιδιά
διαπράττουν το κακό, οι γονείς τους πρέπει να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους. Αυτή είναι η
προοπτική του ανθρώπου και ο τρόπος του ανθρώπου να κάνει πράγματα. Δεν είναι η
προοπτική του Θεού. Η έκβαση του καθενός καθορίζεται σύμφωνα με την ουσία που
προέρχεται από τη συμπεριφορά του και καθορίζεται πάντοτε κατάλληλα. Κανείς δεν μπορεί
να φέρει τις αμαρτίες του άλλου, πόσο μάλλον να λάβει τιμωρία στη θέση κάποιου άλλου.
Αυτό είναι απόλυτο. Η γονική μέριμνα ενός γονέα για τα παιδιά του δεν σημαίνει ότι μπορεί
να εκτελεί δίκαιες πράξεις εκ μέρους του παιδιού του, ούτε η στοργική αγάπη ενός παιδιού
προς τους γονείς του σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί δίκαιες πράξεις εκ μέρους των γονιών
του. Αυτό είναι το αληθινό νόημα πίσω από τα λόγια «Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο
εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται· δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία
παραλαμβάνεται και μία αφίνεται». Κανείς δεν μπορεί να πάρει στην ανάπαυση τα
κακόβουλα παιδιά του λόγω της βαθιάς αγάπης του γι’ αυτά, ούτε μπορεί να πάρει στην
ανάπαυση τη σύζυγό του (ή τον σύζυγό της) βάσει της δικής του δίκαιης συμπεριφοράς. Αυτός
είναι ένας διοικητικός κανόνας· δεν μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις για κανέναν. Οι
πράκτορες της δικαιοσύνης είναι πράκτορες της δικαιοσύνης, και οι κακοποιοί είναι
κακοποιοί. Οι πράκτορες της δικαιοσύνης θα μπορέσουν να επιβιώσουν, και οι κακοποιοί θα
καταστραφούν. Οι άγιοι είναι άγιοι· δεν είναι βρόμικοι. Οι βρόμικοι είναι βρόμικοι, και δεν
περιέχουν ίχνος αγιότητας. Όλοι οι πονηροί άνθρωποι θα καταστραφούν κι όλοι οι δίκαιοι θα
επιβιώσουν, έστω κι αν τα παιδιά ενός κακοποιού εκτελούν δίκαιες πράξεις και ακόμη κι αν οι
γονείς ενός δίκαιου προσώπου διαπράττουν κακές πράξεις. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ενός
συζύγου που πιστεύει και μιας συζύγου που δεν πιστεύει, και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ
των παιδιών που πιστεύουν και των γονέων που δεν πιστεύουν. Είναι δύο ασυμβίβαστα είδη.
Πριν από την είσοδο στην ανάπαυση, κάποιος έχει φυσικούς συγγενείς, αλλά όταν κάποιος
έχει μπει στην ανάπαυση, κανείς δεν μπορεί να μιλά πλέον για φυσικούς συγγενείς. Όσοι
κάνουν το καθήκον τους είναι εχθροί με όσους δεν το κάνουν· όσοι αγαπούν τον Θεό και
εκείνοι που μισούν τον Θεό αντιτίθενται ο ένας στον άλλο. Εκείνοι που εισέρχονται στην
ανάπαυση και εκείνοι που έχουν καταστραφεί είναι δύο ασύμβατα είδη δημιουργημάτων. Τα
δημιουργήματα που εκπληρώνουν το καθήκον τους θα είναι σε θέση να επιβιώσουν και τα
δημιουργήματα που δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους θα καταστραφούν. Επιπλέον, αυτό θα
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διαρκέσει στην αιωνιότητα. Εσύ αγαπάς τον σύζυγό σου για να εκπληρώσεις το καθήκον σου
ως δημιουργημένο ον; Εσύ αγαπάς τη σύζυγό σου για να εκπληρώσεις το καθήκον σου ως
δημιουργημένο ον; Είσαι υπάκουος στους μη-πιστούς γονείς σου για να εκπληρώσεις το
καθήκον σου ως δημιουργημένο ον; Είναι σωστή η άποψη του ανθρώπου σχετικά με την
πίστη στον Θεό, ή όχι; Γιατί εσύ πιστεύεις στον Θεό; Τι θέλεις να κερδίσεις; Πώς αγαπάς τον
Θεό; Εκείνοι που δεν μπορούν να εκπληρώσουν το καθήκον τους ως δημιουργημένα όντα και
δεν μπορούν να καταβάλουν πλήρη προσπάθεια, θα καταστραφούν. Οι άνθρωποι σήμερα
έχουν σωματικές σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και σχέσεις αίματος, αλλά αργότερα όλοι αυτοί
οι δεσμοί θα σπάσουν. Οι πιστοί και οι άπιστοι όχι μόνο δεν είναι συμβατοί, αλλά είναι μάλλον
αντίπαλοι. Αυτοί στην ανάπαυση πιστεύουν ότι υπάρχει ένας Θεός και είναι υπάκουοι στον
Θεό. Εκείνοι που είναι ανυπάκουοι στον Θεό θα έχουν καταστραφεί όλοι. Οι οικογένειες δεν
θα υπάρχουν πλέον στη γη· πώς θα μπορούσαν να υπάρχουν γονείς ή παιδιά ή σχέσεις μεταξύ
συζύγων; Η μεγάλη ασυμβατότητα μεταξύ πίστης και απιστίας θα έχει καταργήσει αυτές τις
φυσικές σχέσεις!
Αρχικά δεν υπήρχαν οικογένειες μεταξύ της ανθρωπότητας· υπήρχαν μόνο ένας άνδρας
και μία γυναίκα —δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων. Δεν υπήρχαν χώρες, πόσο μάλλον
οικογένειες, αλλά λόγω της διαφθοράς του ανθρώπου, όλα τα είδη των ανθρώπων
οργανώθηκαν σε μεμονωμένες οικογένειες, που αργότερα εξελίχθηκαν σε χώρες και έθνη.
Αυτές οι χώρες και τα έθνη συγκροτήθηκαν από μικρές μεμονωμένες οικογένειες και, με αυτό
τον τρόπο, διανεμήθηκαν όλα τα είδη ανθρώπων μεταξύ διαφόρων φυλών ανάλογα με τις
διαφορές στη γλώσσα και τη διαίρεση των συνόρων. Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των φυλών που υπάρχουν στον κόσμο, η ανθρωπότητα έχει μόνο έναν πρόγονο.
Στην αρχή, υπήρχαν μόνο δύο είδη ανθρώπων, και αυτά τα δύο είδη ήταν ο άντρας και η
γυναίκα. Ωστόσο, εξαιτίας της προόδου του έργου του Θεού, του περάσματος της ιστορίας και
των γεωγραφικών αλλαγών, σε διαφορετικό βαθμό, αυτά τα δύο είδη ανθρώπων εξελίχθηκαν
σε ακόμη περισσότερα είδη ανθρώπων. Όταν καταλήγουμε σε αυτό, ανεξάρτητα από το
πόσες φυλές αποτελούν την ανθρωπότητα, όλη η ανθρωπότητα είναι ακόμα δημιουργία του
Θεού. Ανεξάρτητα από τη φυλή στην οποία ανήκουν, είναι όλα δημιουργήματά Του· είναι όλοι
οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Παρόλο που δεν κατασκευάζονται από τα χέρια του
Θεού, είναι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, που ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε προσωπικά.
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Σε όποιο είδος ανθρώπων κι αν ανήκουν, είναι όλα δημιουργήματά Του· δεδομένου ότι
ανήκουν στην ανθρωπότητα, η οποία δημιουργήθηκε από τον Θεό, ο προορισμός τους είναι
αυτός που πρέπει να έχει η ανθρωπότητα και χωρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που
οργανώνουν την ανθρωπότητα. Δηλαδή, οι κακοποιοί και οι δίκαιοι είναι, τελικά, όλοι τους
δημιουργήματα. Τα πλάσματα που διαπράττουν το κακό, τελικά, θα καταστραφούν και τα
πλάσματα που εκτελούν δίκαιες πράξεις θα επιβιώσουν. Αυτή είναι η πιο κατάλληλη διάταξη
για αυτά τα δύο είδη. Οι κακοποιοί δεν μπορούν, λόγω της ανυπακοής τους, να αρνηθούν ότι
είναι η δημιουργία του Θεού, αλλά έχουν λεηλατηθεί από τον Σατανά, κι έτσι δεν μπορούν να
σωθούν. Τα δημιουργήματα με δίκαιη συμπεριφορά δεν μπορούν να βασίζονται στο γεγονός
ότι θα επιβιώσουν, για να αρνηθούν ότι έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό, ωστόσο, μετά τη
διαφθορά τους από τον Σατανά, έχουν λάβει σωτηρία. Οι κακοποιοί είναι πλάσματα που είναι
ανυπάκουα στον Θεό· είναι πλάσματα που δεν μπορούν να σωθούν και έχουν ήδη λεηλατηθεί
εντελώς από τον Σατανά. Οι άνθρωποι που διαπράττουν κακό είναι επίσης άνθρωποι· είναι
άνθρωποι που έχουν διαφθαρεί σε μέγιστο βαθμό και άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν.
Ακριβώς όμως επειδή είναι και δημιουργήματα, οι άνθρωποι με δίκαιη συμπεριφορά έχουν
επίσης διαφθαρεί, αλλά είναι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να απελευθερωθούν από τη
διεφθαρμένη τους διάθεση και είναι ικανοί να υπακούσουν τον Θεό. Οι άνθρωποι με δίκαιη
συμπεριφορά δεν βρίθουν δικαιοσύνης· αντιθέτως, έλαβαν σωτηρία και απελευθερώθηκαν
από τη διεφθαρμένη διάθεσή τους για να υπακούσουν στον Θεό. Θα μείνουν σταθεροί ώς το
τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά. Αφού τελειώσει το
έργο του Θεού, ανάμεσα σε όλα τα πλάσματά Του θα υπάρξουν εκείνα που θα καταστραφούν
κι εκείνα που θα επιβιώσουν. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη του έργου διαχείρισης.
Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Οι κακοποιοί δεν μπορούν να επιβιώσουν· όσοι υπακούν και
Τον ακολουθούν μέχρι το τέλος, σίγουρα θα επιβιώσουν. Καθώς πρόκειται για το έργο της
διαχείρισης της ανθρώπινης φύσης, θα υπάρχουν εκείνοι που παραμένουν κι αυτοί που
εξαλείφονται. Αυτά είναι διαφορετικά αποτελέσματα διαφορετικών ειδών ανθρώπων και οι
πιο κατάλληλες ρυθμίσεις για τα πλάσματά Του. Η τελική διευθέτηση του Θεού για την
ανθρωπότητα είναι να χωρίσει τις οικογένειες, τα έθνη και τα εθνικά σύνορα, σπάζοντας το
δεσμό τους. Μια ολότητα χωρίς οικογένειες και εθνικά σύνορα, γιατί ο άνθρωπος, τελικά,
κατάγεται από έναν πρόγονο και είναι δημιούργημα του Θεού. Εν ολίγοις, τα πλάσματα που
πράττουν το κακό θα καταστραφούν και τα πλάσματα που υπακούουν στον Θεό θα
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επιβιώσουν. Με τον τρόπο αυτόν, δεν θα υπάρχουν οικογένειες, ούτε χώρες και, κυρίως,
κανένα έθνος στην ανάπαυση του μέλλοντος· αυτό το είδος της ανθρωπότητας είναι το πιο
ιερό. Ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν αρχικά, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να
φροντίζει όλα τα πράγματα στη γη· ο άνθρωπος ήταν αρχικά ο κύριος όλων των πραγμάτων.
Η πρόθεση του Ιεχωβά στη δημιουργία του ανθρώπου ήταν να επιτρέψει στον άνθρωπο να
υπάρχει πάνω στη γη, κι επίσης να φροντίζει όλα τα πράγματα επάνω σ’ αυτήν, γιατί ο
άνθρωπος δεν είχε αρχικά διαφθαρεί και ήταν επίσης ανίκανος να διαπράξει κακό. Ωστόσο,
αφού ο άνθρωπος διεφθάρη, δεν ήταν πλέον ο επιστάτης όλων των πραγμάτων. Και ο σκοπός
της σωτηρίας του Θεού είναι να αποκατασταθεί αυτή η λειτουργία του ανθρώπου, να
αποκατασταθεί ο αρχικός λόγος του ανθρώπου και η αρχική υπακοή του. Η ανθρωπότητα
στην ανάπαυση θα είναι το ίδιο το πορτραίτο του αποτελέσματος που το έργο σωτηρίας Του
ελπίζει να επιτύχει. Αν και δεν θα είναι πλέον μια ζωή όπως αυτή του Κήπου της Εδέμ, η
ουσία της θα είναι η ίδια. Η ανθρωπότητα απλώς δεν θα είναι πια ο παλαιότερος μη
διεφθαρμένος εαυτός της, αλλά μάλλον μια ανθρωπότητα που διεφθάρη και στη συνέχεια
έλαβε τη σωτηρία. Αυτοί οι άνθρωποι που έλαβαν σωτηρία, τελικά (δηλαδή μετά την
ολοκλήρωση του έργου Του) θα εισέλθουν στην ανάπαυση. Ομοίως, η κατάληξη εκείνων που
τιμωρήθηκαν τελικά θα αποκαλυφθεί τελείως και θα καταστραφούν μόνο μετά την
ολοκλήρωση του έργου Του. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την ολοκλήρωση του έργου Του, όλοι
όσοι ποιούν το κακό και όσοι έχουν σωθεί θα αποκαλυφθούν, διότι το έργο της αποκάλυψης
όλων των ειδών ανθρώπων (ανεξάρτητα από το αν είναι κακοποιοί ή σωσμένοι) θα διεξαχθεί
σε όλους τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Οι κακοποιοί θα εξαλειφθούν και όσοι μπορούν να
παραμείνουν θα αποκαλυφθούν ταυτόχρονα. Επομένως, η κατάληξη όλων των ειδών
ανθρώπων θα αποκαλυφθεί ταυτόχρονα. Δεν θα επιτρέψει πρώτα στην ομάδα των ανθρώπων
που έχει σωθεί να εισέλθει στην ανάπαυση, αν προηγουμένως δεν παραμερίσει τους
κακοποιούς και δεν τους κρίνει ή δεν τους υποβάλλει σε αργή τιμωρία. Στην πραγματικότητα,
δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Όταν οι κακοποιοί καταστραφούν κι εκείνοι που θα επιβιώσουν
εισέλθουν στην ανάπαυση, το έργο Του σε ολόκληρο το σύμπαν θα έχει τελειώσει. Δεν θα
υπάρχει σειρά προτεραιότητας μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν ευλογίες και όσων υποφέρουν
από κακοτυχία· αυτοί που λαμβάνουν ευλογίες θα ζήσουν αιώνια κι όσοι υποφέρουν από
κακοτυχία θα χαθούν στην αιωνιότητα. Αυτά τα δύο στάδια του έργου θα ολοκληρωθούν
ταυτόχρονα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν ανυπάκουοι άνθρωποι, θα αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη
1987

εκείνων που είναι υπάκουοι, κι ακριβώς επειδή υπάρχουν εκείνοι που έχουν λάβει ευλογίες,
θα αποκαλυφθεί η ατυχία που υφίστανται, εξαιτίας της κακής τους συμπεριφοράς, όσοι είναι
κακοποιοί. Αν ο Θεός δεν αποκάλυπτε τους κακοποιούς, εκείνοι οι άνθρωποι που υπακούουν
ειλικρινά στον Θεό δεν θα έβλεπαν ποτέ τον ήλιο. Αν ο Θεός δεν τοποθετούσε αυτούς που Τον
υπακούουν σε έναν κατάλληλο προορισμό, εκείνοι που είναι ανυπάκουοι στον Θεό δεν θα
μπορούσαν να λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει. Αυτή είναι η διαδικασία του έργου Του.
Εάν δεν πραγματοποιούσε αυτό το έργο της τιμωρίας του κακού και της ανταμοιβής του
καλού, τα πλάσματά Του δεν θα μπορούσαν ποτέ να εισέλθουν στους αντίστοιχους
προορισμούς τους. Μόλις η ανθρωπότητα εισέλθει στην ανάπαυση, οι κακοποιοί θα
καταστραφούν, ολόκληρη η ανθρωπότητα θα εισέλθει στη σωστή κατεύθυνση και κάθε είδος
ανθρώπου θα συνυπάρχει με το δικό του είδος, σε πλήρη συμφωνία με τις λειτουργίες που
πρέπει να εκτελούν. Μόνο αυτή θα είναι η ημέρα της ανάπαυσης της ανθρωπότητας και η
αναπόφευκτη εξέλιξη για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας, και μόνο όταν η ανθρωπότητα
εισέλθει στην ανάπαυση, το μεγάλο και τελευταίο επίτευγμα του Θεού θα φτάσει στο τέλος
του. Αυτό θα είναι το τέλος του έργου Του. Αυτό το έργο θα τελειώσει ολόκληρη την
παρακμιακή φυσική ζωή της ανθρωπότητας και θα τελειώσει τη ζωή της διεφθαρμένης
ανθρωπότητας. Από εδώ, η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε μια νέα σφαίρα. Αν και ο άνθρωπος
ζει μια φυσική ζωή, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ουσίας της ζωής του και της
ουσίας της ζωής της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Το νόημα της ύπαρξής του και το νόημα
της ύπαρξης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας είναι επίσης διαφορετικά. Αν και αυτό δεν
είναι η ζωή ενός νέου είδους ανθρώπου, μπορεί να λεχθεί ότι είναι η ζωή μιας ανθρωπότητας
που έχει λάβει σωτηρία και μια ζωή στην οποία η ανθρώπινη φύση και η λογική έχουν
ανακτηθεί. Αυτοί είναι άνθρωποι που κάποτε ήταν ανυπάκουοι στον Θεό και οι οποίοι κάποτε
κατακτήθηκαν από τον Θεό και έπειτα σώθηκαν από Αυτόν. Αυτοί είναι άνθρωποι που
ταπείνωσαν τον Θεό και αργότερα έγιναν μάρτυρές Του. Η ύπαρξή τους, αφού υποβλήθηκαν
και επιβίωσαν τις δοκιμές Του, είναι η πιο σημαντική ύπαρξη· είναι άνθρωποι που έγιναν
μάρτυρες του Θεού ενώπιον του Σατανά· είναι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι για να ζήσουν.
Αυτοί που θα καταστραφούν είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να καταθέσουν μαρτυρία στον
Θεό και δεν είναι κατάλληλοι να ζήσουν. Η καταστροφή τους θα οφείλεται στην κακή
συμπεριφορά τους και η καταστροφή είναι ο καλύτερος προορισμός τους. Όταν ο άνθρωπος
αργότερα εισέλθει στην καλή σφαίρα, δεν θα υπάρξει καμία σχέση μεταξύ του συζύγου και
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της συζύγου, μεταξύ πατέρα και κόρης ή μεταξύ μητέρας και γιού που ο άνθρωπος
φαντάζεται ότι θα βρει. Εκείνη την εποχή, ο άνθρωπος θα ακολουθήσει το δικό του είδος, και
η οικογένεια θα έχει ήδη διαλυθεί. Έχοντας αποτύχει τελείως, ο Σατανάς δεν θα ενοχλήσει
ποτέ ξανά την ανθρωπότητα και ο άνθρωπος δεν θα έχει πλέον διεφθαρμένη σατανική
διάθεση. Αυτοί οι ανυπάκουοι άνθρωποι θα έχουν ήδη καταστραφεί, και μόνο εκείνοι οι
υπάκουοι άνθρωποι θα επιβιώσουν. Κι έτσι, πολύ λίγες οικογένειες θα επιβιώσουν άθικτες·
πώς θα εξακολουθήσουν λοιπόν να υπάρχουν φυσικές σχέσεις; Η προηγούμενη φυσική ζωή
του ανθρώπου θα απαγορευτεί τελείως· πώς θα μπορούν οι φυσικές σχέσεις να συνεχίσουν να
υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων; Χωρίς διεφθαρμένη σατανική διάθεση, η ζωή των
ανθρώπων δεν θα είναι πια η παλιά ζωή του παρελθόντος, αλλά μάλλον μια νέα ζωή. Οι γονείς
θα χάσουν τα παιδιά και τα παιδιά θα χάσουν τους γονείς τους. Οι σύζυγοι θα χάσουν τις
συζύγους και οι σύζυγοι θα χάσουν τους συζύγους τους. Οι άνθρωποι έχουν τώρα φυσικές
σχέσεις μεταξύ τους. Όταν όλοι εισέλθουν στην ανάπαυση, δεν θα υπάρξουν άλλες φυσικές
σχέσεις. Μόνο μια τέτοια ανθρωπότητα θα έχει τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, μόνο μια
τέτοια ανθρωπότητα θα είναι εκείνη που λατρεύει τον Θεό.
Ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, την τοποθέτησε επί γης και την έχει οδηγήσει
μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, έσωσε την ανθρωπότητα και τον εαυτό Του ως θυσία εξιλέωσης
για την ανθρωπότητα. Στο τέλος, πρέπει να κατακτήσει την ανθρωπότητα, να σώσει
ολόκληρη την ανθρωπότητα και να την αποκαταστήσει στην αρχική της ομοίωση. Αυτό είναι
το έργο με το οποίο ασχολείται από την αρχή μέχρι το τέλος —η αποκατάσταση του
ανθρώπου στην αρχική του εικόνα και στην αρχική του ομοίωση. Θα εδραιώσει τη βασιλεία
Του και θα αποκαταστήσει την αρχική ομοίωση του ανθρώπου, που σημαίνει ότι θα
αποκαταστήσει την εξουσία Του στη γη και θα αποκαταστήσει την εξουσία Του σε κάθε
δημιουργία. Ο άνθρωπος έχασε τη θεοσεβούμενη καρδιά του αφού διαφθάρηκε από τον
Σατανά, και έχασε τη λειτουργία που ένα από τα πλάσματα του Θεού θα έπρεπε να έχει, με το
να μετατραπεί σε εχθρό ανυπάκουο στον Θεό. Ο άνθρωπος έζησε κάτω από τη σφαίρα
επιρροής του Σατανά και ακολούθησε τις εντολές του Σατανά· οπότε ο Θεός δεν είχε τρόπο να
δουλέψει μεταξύ των πλασμάτων Του και ήταν ακόμη πιο αδύναμος ως προς το να εισπράξει
σεβασμό από τα πλάσματά Του. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό και όφειλε να
λατρεύει τον Θεό, αλλά ο άνθρωπος, στην πραγματικότητα, γύρισε την πλάτη του προς τον
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Θεό και λάτρεψε τον Σατανά. Ο Σατανάς έγινε το είδωλο στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι, ο
Θεός έχασε τη θέση Του στην καρδιά του ανθρώπου, έχασε δηλαδή ουσιαστικά τη σημασία
της δημιουργίας του ανθρώπου από Εκείνον, κι έτσι, για να αποκαταστήσει τη σημασία της
δημιουργίας του ανθρώπου από Εκείνον, πρέπει να αποκαταστήσει την αρχική ομοίωση του
ανθρώπου και να τον απαλλάξει από τη διεφθαρμένη του διάθεση. Για να διεκδικήσει τον
άνθρωπο από τον Σατανά, πρέπει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Μόνο με αυτόν
τον τρόπο μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά την αρχική ομοίωση του ανθρώπου και να
αποκαταστήσει την αρχική λειτουργία του ανθρώπου και, τελικά, τη βασιλεία Του. Η τελική
καταστροφή αυτών των υιών της ανυπακοής θα πραγματοποιηθεί επίσης για να επιτρέψει
στον άνθρωπο να λατρεύει καλύτερα τον Θεό και να ζήσει καλύτερα πάνω στη γη. Από τη
στιγμή που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, θα κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει· αφού
επιθυμεί να αποκαταστήσει την αρχική λειτουργία του ανθρώπου, θα την αποκαταστήσει
πλήρως και χωρίς καμία νόθευση. Η αποκατάσταση της εξουσίας Του σημαίνει πως θα κάνει
τον άνθρωπο να Τον λατρεύει και θα τον κάνει να Τον υπακούει· σημαίνει ότι θα κάνει τον
άνθρωπο να ζει εξαιτίας Αυτού και να ωθεί τους εχθρούς Του στο να χάνονται εξαιτίας της
εξουσίας Του. Αυτό σημαίνει ότι θα βοηθήσει κάθε τελευταίο κομμάτι Του να κυριαρχήσει
μεταξύ της ανθρωπότητας και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση από τον άνθρωπο. Η
βασιλεία που επιθυμεί να εγκαθιδρύσει είναι η δική Του βασιλεία. Η ανθρωπότητα που
επιθυμεί είναι εκείνη που Τον λατρεύει, που Τον υπακούει πλήρως και έχει τη δόξα Του. Εάν
δεν σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, η σημασία της δημιουργίας του ανθρώπου από
Εκείνον θα καταλήξει στο μηδέν. Δεν θα έχει άλλη εξουσία στον άνθρωπο και η βασιλεία Του
δεν θα είναι πλέον σε θέση να υπάρχει πάνω στη γη. Εάν δεν καταστρέψει εκείνους τους
εχθρούς που είναι ανυπάκουοι σ’ Αυτόν, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την πλήρη δόξα Του,
ούτε θα μπορέσει να εδραιώσει τη βασιλεία Του πάνω στη γη. Αυτά είναι τα σύμβολα της
ολοκλήρωσης του έργου Του και τα σύμβολα της ολοκλήρωσης του μεγάλου επιτεύγματός
Του: να καταστρέψει τελείως εκείνους μεταξύ της ανθρωπότητας που είναι ανυπάκουοι σ’
Αυτόν και να φέρει αυτούς που έχουν καταστεί ολοκληρωμένοι, στην ανάπαυση. Όταν η
ανθρωπότητα έχει αποκατασταθεί στην αρχική της ομοίωση, όταν η ανθρωπότητα μπορεί να
εκπληρώσει τα αντίστοιχα καθήκοντά της, να διατηρήσει τη δική της θέση και να υπακούει σε
όλες τις ρυθμίσεις του Θεού, ο Θεός θα έχει αποκτήσει μια ομάδα ανθρώπων πάνω στη γη που
Τον λατρεύει και θα έχει επίσης εγκαθιδρύσει μια βασιλεία πάνω στη γη που Τον λατρεύει.
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Θα έχει αιώνια νίκη επί της γης και όσοι αντιτίθενται σ’ Αυτόν, θα χαθούν στην αιωνιότητα.
Αυτό θα αποκαταστήσει την αρχική Του πρόθεση στη δημιουργία του ανθρώπου. Θα
αποκαταστήσει την πρόθεσή Του να δημιουργήσει όλα τα πράγματα και θα αποκαταστήσει
επίσης την εξουσία Του στη γη, την εξουσία Του ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και την
εξουσία Του ανάμεσα στους εχθρούς Του. Αυτά είναι τα σύμβολα της συνολικής νίκης Του.
Από εκεί και πέρα, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στην ανάπαυση και θα εισέλθει σε μια ζωή
που ακολουθεί το σωστό δρόμο. Ο Θεός θα εισέλθει επίσης στην αιώνια ανάπαυση με τον
άνθρωπο και θα εισέλθει σε μια αιώνια ζωή, την οποία θα μοιράζονται ο Θεός και ο
άνθρωπος. Η βρωμιά και η ανυπακοή στη γη θα εξαφανιστούν, όπως και ο θρήνος στη γη.
Όλοι στη γη που αντιτίθενται στον Θεό, δεν θα υπάρχουν. Μόνο ο Θεός και εκείνοι οι
άνθρωποι που έχουν σώσει, θα παραμείνουν· μόνο η δημιουργία Του θα παραμείνει.

1991

Δ'
(1994 έως 1997, 2003 έως 2005)

Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα
έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη
Επιθυμείς να δεις τον Ιησού; Θέλεις να ζήσεις με τον Ιησού; Θέλεις να ακούσεις τα λόγια
του Ιησού; Αν ναι, τότε πώς θα καλωσορίσεις την επιστροφή του Ιησού; Είσαι πλήρως
προετοιμασμένος; Με ποιόν τρόπο θα καλωσορίσεις την επιστροφή Του; Νομίζω πως κάθε
αδελφός και αδελφή που ακολουθεί τον Ιησού θα ήθελε να υποδεχτεί με όμορφο τρόπο τον
Ιησού. Αλλά έχετε αναρωτηθεί το εξής: Θα αναγνωρίσετε πραγματικά τον Ιησού όταν
επιστρέψει; Θα κατανοήσετε στα αλήθεια οτιδήποτε πει; Θα αποδεχτείτε πραγματικά, χωρίς
όρους, όλο το έργο που κάνει; Όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη Βίβλο γνωρίζουν για την
επιστροφή του Ιησού και όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη Βίβλο περιμένουν με ενδιαφέρον την
έλευσή Του. Όλοι είστε επικεντρωμένοι στον ερχομό εκείνης της ώρας κι η ειλικρίνεια σας
είναι αξιέπαινη, η πίστη σας πραγματικά αξιοζήλευτη, αλλά συνειδητοποιείτε πως έχετε
διαπράξει ένα σοβαρό σφάλμα; Με ποιόν τρόπο θα επιστρέψει ο Ιησούς; Πιστεύετε ότι ο
Ιησούς θα επιστρέψει πάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, μα σας ρωτώ: Σε τι αναφέρεται αυτό το
λευκό σύννεφο; Με τόσους πολλούς ακόλουθούς Του να περιμένουν την επιστροφή Του,
ανάμεσα σε ποιον λαό θα κατεβεί; Εάν είστε ο πρώτος μεταξύ των οποίων θα κατεβεί ο
Ιησούς, οι άλλοι λαοί δεν θα το αντιμετωπίσουν αυτό ως φριχτά άδικο; Γνωρίζω πως είστε
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πολύ ειλικρινείς και πως έχετε μεγάλη αφοσίωση στον Ιησού, μα έχετε γνωρίσει ποτέ τον
Ιησού; Γνωρίζετε τη διάθεσή Του; Έχετε ζήσει ποτέ μαζί Του; Πόσα πράγματα καταλαβαίνετε
στ’ αλήθεια για Εκείνον; Κάποιοι θα πουν πως αυτές οι ερωτήσεις τους φέρνουν σε
δυσάρεστη θέση. Θα πουν: «Έχω διαβάσει την Βίβλο από την αρχή μέχρι το τέλος πολλές
φορές. Πώς γίνεται να μην κατανοώ τον Ιησού; Δεν έχει σημασία η διάθεσή Του, γνωρίζω
ακόμη και το χρώμα των ρούχων που Του άρεσε να φορά. Εσύ δεν με υποτιμάς όταν Εσύ λες
πως δεν Τον κατανοώ;» Προτείνω να μην αμφισβητείς αυτά τα θέματα· είναι καλύτερα να
ηρεμήσεις και να δεχτείς τις ακόλουθες ερωτήσεις: Πρώτον, γνωρίζεις ποια είναι η
πραγματικότητα και ποια η θεωρία; Δεύτερον, ξέρεις τι είναι αντίληψη και τι αλήθεια; Τρίτον,
ξέρεις τι είναι φανταστικό και τι πραγματικό;
Κάποιοι άνθρωποι αρνούνται το γεγονός πως δεν καταλαβαίνουν τον Ιησού. Κι όμως,
λέω πως δεν Τον κατανοείτε ούτε στο ελάχιστο και πως δεν καταλαβαίνετε ούτε μία λέξη Του.
Αυτό συμβαίνει επειδή ο καθένας από εσάς Τον ακολουθεί λόγω των αναφορών της Βίβλου,
εξαιτίας όσων έχουν ειπωθεί από άλλους. Δεν έχετε δει ποτέ τον Ιησού, πόσο μάλλον δε, έχετε
ζήσει μαζί Του, και ούτε καν Του έχετε κρατήσει συντροφιά για κάποιο μικρό διάστημα. Ως εκ
τούτου, δεν είναι μόνο θεωρητική η κατανόησή σας για τον Ιησού; Δεν στερείται της
πραγματικότητας; Ίσως κάποιοι άνθρωποι να έχουν δει το πορτρέτο του Ιησού ή κάποιοι να
έχουν επισκεφτεί τον οίκο Του. Ίσως κάποιοι να έχουν αγγίξει τα ρούχα του Ιησού. Ωστόσο, η
κατανόησή σου για τον Ιησού είναι ακόμα θεωρητική και καθόλου πρακτική, ακόμη κι αν
έχεις δοκιμάσει το φαγητό που έτρωγε ο Ιησούς. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχεις δει ποτέ τον
Ιησού και ποτέ δεν Του κράτησες συντροφιά ενώ είχε ανθρώπινη μορφή, επομένως, η
κατανόησή σου για Εκείνον θα είναι πάντοτε μια κενή θεωρία που θα στερείται
πραγματικότητας. Ίσως τα λόγια Μου να κρύβουν ελάχιστο ενδιαφέρον για εσένα, αλλά σε
ρωτώ: Παρόλο που ίσως έχεις διαβάσει πολλά έργα του αγαπημένου σου συγγραφέα, μπορείς
να τον καταλάβεις πλήρως, χωρίς να έχεις ποτέ περάσει χρόνο μαζί του; Γνωρίζεις πώς είναι η
προσωπικότητα του; Ξέρεις τι είδους ζωή κάνει; Γνωρίζεις οτιδήποτε για τη συναισθηματική
του κατάσταση; Δεν μπορείς καν να κατανοήσεις απόλυτα έναν άνθρωπο που απλά
θαυμάζεις, άρα πώς θα μπορούσες να καταλάβεις τον Ιησού Χριστό; Όλα όσα καταλαβαίνεις
για τον Ιησού είναι φαντασίες κι αντιλήψεις και δεν αποτελούνται από αλήθεια ή
πραγματικότητα. Βρωμάνε και είναι γεμάτα από σάρκα. Πώς θα μπορούσε μια τέτοια
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κατανόηση να σου δώσει τα εφόδια ώστε να καλωσορίσεις την επιστροφή του Ιησού; Ο
Ιησούς δεν θα δεχτεί εκείνους που είναι γεμάτοι από φαντασιώσεις και αντιλήψεις της
σάρκας. Πώς μπορούν αυτοί που δεν Τον καταλαβαίνουν να είναι κατάλληλοι για να είναι
ανάμεσα στους πιστούς Του;
Θέλετε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο οι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού;
Επιθυμείτε να μάθετε την υπόσταση των Φαρισαίων; Φαντάζονταν πολλά πράγματα σχετικά
με τον Μεσσία. Επιπλέον, πίστευαν μονάχα στον ερχομό του Μεσσία, αλλά δεν αναζητούσαν
την αλήθεια της ζωής. Κι έτσι, ακόμη και σήμερα περιμένουν τον Μεσσία επειδή δεν
γνωρίζουν την οδό της ζωής και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πώς, πιστεύετε
εσείς, τέτοιοι ανόητοι, ισχυρογνώμονες και αδαείς άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την
ευλογία του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να αντικρύσουν τον Μεσσία; Αντιτάχθηκαν στον Ιησού
γιατί δεν γνώριζαν την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν ήξεραν την
αλήθεια που είπε ο Ιησούς, κι επιπλέον, διότι δεν καταλάβαιναν τον Μεσσία. Και δεδομένου
ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μεσσία και δεν ανήκαν ποτέ στη συντροφιά Του, έκαναν το λάθος
να προσκολληθούν μάταια στο όνομα του Μεσσία, ενώ αντιτίθονταν στην υπόσταση του
Μεσσία με κάθε τρόπο. Αυτοί οι Φαρισαίοι ουσιαστικά ήταν ισχυρογνώμονες, αλαζόνες και
δεν υπάκουαν στην αλήθεια. Η αρχή της πίστης τους στον Θεό είναι: Ανεξαρτήτως από το
πόσο βαθυστόχαστο είναι το κήρυγμά Σου, από το πόσο μεγάλη είναι η εξουσία Σου, Εσύ δεν
είσαι ο Χριστός, εκτός κι αν Σε αποκαλούν Μεσσία. Δεν είναι παράλογες και γελοίες αυτές οι
απόψεις; Θα σας ρωτήσω και το εξής: Δεν είναι εξαιρετικά εύκολο για εσάς να διαπράξετε τα
λάθη των προγενέστερων Φαρισαίων, δεδομένου ότι δεν έχετε κατανοήσει καθόλου τον
Ιησού; Είσαι σε θέση να διακρίνεις την οδό της αλήθειας; Μπορείς πραγματικά να εγγυηθείς
πως δεν θα αντιταχθείς στον Χριστό; Είσαι ικανός να ακολουθήσεις το έργο του Αγίου
Πνεύματος; Εάν δεν γνωρίζεις αν θα εναντιωθείς στον Χριστό, τότε λέω πως ήδη ζεις στο
χείλος του θανάτου. Όσοι δεν γνώριζαν τον Μεσσία ήταν όλοι ικανοί να εναντιωθούν στον
Ιησού, να Τον απορρίψουν και να Τον συκοφαντήσουν. Οι άνθρωποι που δεν κατανοούν τον
Ιησού είναι όλοι ικανοί να Τον απαρνηθούν και να Τον διασύρουν. Επιπλέον, είναι ικανοί να
αντιμετωπίσουν την επιστροφή του Ιησού ως δόλο του Σατανά και περισσότεροι άνθρωποι θα
καταδικάσουν τον Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος. Όλα αυτά δε σας κάνουν να
φοβάστε; Αυτό που αντιμετωπίζετε είναι βλασφημία απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, η
1994

καταστροφή των λόγων του Αγίου Πνεύματος στις εκκλησίες κι η απόρριψη όλων όσων
εκφράζει ο Ιησούς. Τι μπορείτε να κερδίσετε από τον Ιησού αν βρίσκεστε σε κατάσταση
τέτοιας σύγχυσης; Πώς μπορείτε να κατανοήσετε το έργο του Ιησού όταν επιστρέψει
ενσαρκωμένος επάνω σε ένα λευκό σύννεφο, εάν αρνείστε πεισματικά να συνειδητοποιήσετε
τα σφάλματά σας; Σας λέω αυτό: Άνθρωποι που δεν αποδέχονται την αλήθεια, αλλά
περιμένουν τυφλά την επιστροφή του Ιησού πάνω σε λευκά σύννεφα, σίγουρα βλασφημούν
απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και είναι η κατηγορία που θα καταστραφεί. Απλά επιθυμείτε τη
χάρη του Ιησού και απλώς θέλετε να απολαύσετε το γαλήνιο βασίλειο των ουρανών, κι όμως,
ποτέ δεν έχετε υπακούσει στα λόγια του Ιησού και ποτέ δεν έχετε αποδεχτεί την αλήθεια που
εκφράζει ο Ιησούς καθώς επιστρέφει ενσαρκωμένος. Τι θα προσφέρετε ως αντάλλαγμα για το
γεγονός της επιστροφής του Ιησού πάνω σε ένα λευκό σύννεφο; Είναι η ειλικρίνεια με την
οποία επανειλημμένως αμαρτάνετε και μετά εξομολογείστε, ξανά και ξανά; Τι θα θυσιάσετε
για τον Ιησού που επιστρέφει πάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο; Είναι τα χρόνια δουλειάς με τα
οποία κολακεύετε τον εαυτό σας; Τι θα προσφέρετε ώστε να σας εμπιστευτεί ο Ιησούς που
έχει επιστρέψει; Είναι η αλαζονική σας φύση που δεν υπακούει σε καμία αλήθεια;
Η αφοσίωσή σας είναι μόνο στα λόγια, η γνώση σας είναι απλώς διανοητική και
εννοιολογική, οι μόχθοι σας είναι για να κερδίσετε τις ευλογίες του ουρανού, κι έτσι, πώς
πρέπει να είναι η πίστη σας; Ακόμη και σήμερα κωφεύετε σε κάθε λέξη της αλήθειας. Δεν
ξέρετε τι είναι ο Θεός, δεν ξέρετε τι είναι ο Χριστός, δεν ξέρετε πώς να σέβεστε τον Ιεχωβά,
δεν ξέρετε πώς να εισέλθετε στο έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν γνωρίζετε πώς να
διακρίνετε το έργο του ίδιου του Θεού από τις απάτες του ανθρώπου. Ξέρεις μόνο να
καταδικάζεις οποιαδήποτε λέξη αλήθειας που εκφράζει ο Θεός και η οποία δε συμβαδίζει με
τη γνώμη σου. Πού είναι η ταπεινοφροσύνη σου; Πού είναι η υπακοή σου; Πού είναι η
αφοσίωση σου; Πού είναι η επιθυμία σου για την αναζήτηση της αλήθειας; Πού είναι ο
σεβασμός σου για τον Θεό; Σας λέω, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό λόγω των σημείων,
ανήκουν σίγουρα στην κατηγορία που θα υποστεί καταστροφή. Αυτοί που δεν είναι ικανοί να
αποδεχτούν τα λόγια του Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος είναι σίγουρα τα τέκνα της
κολάσεως, οι απόγονοι του αρχαγγέλου, η κατηγορία που θα υποβληθεί σε αιώνια
καταστροφή. Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω
να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού
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με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα
είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου
ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας
της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για
να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η
στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του
Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η
έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και,
συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν
μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως «ο
Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος», θα υποβληθούν σε
αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν
αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό
της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω
σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και
αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους; Η επιστροφή του Ιησού
αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’
αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε
το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην
απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος
που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια·
μόνο έτσι θα επωφεληθείτε. Σας συμβουλεύω να βαδίσετε προσεχτικά το μονοπάτι της πίστης
στον Θεό. Μη βγάζετε εύκολα συμπεράσματα· επιπροσθέτως, μην είστε χαλαροί και
απερίσκεπτοι στην πίστη σας στον Θεό. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως, τουλάχιστον, αυτοί που
πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να είναι ταπεινοί κι ευλαβείς. Αυτοί που έχουν ακούσει την
αλήθεια αλλά την απορρίπτουν περιφρονητικά, είναι ανόητοι και αδαείς. Αυτοί που έχουν
ακούσει την αλήθεια αλλά βγάζουν εύκολα συμπεράσματα ή την καταδικάζουν, είναι
κυριευμένοι από έπαρση. Κανείς που πιστεύει στον Ιησού δεν είναι σε θέση να καταριέται ή
να καταδικάζει άλλους. Θα πρέπει όλοι να είστε ορθολογιστές και να αποδέχεστε την αλήθεια.
Μπορεί, έχοντας ακούσει την οδό της αλήθειας και έχοντας διαβάσει τα λόγια της ζωής να
πιστεύεις πως μόνο μία λέξη στις 10.000 συμφωνεί με τις δικές σου πεποιθήσεις και τη Βίβλο,
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και τότε θα πρέπει να συνεχίσεις να ψάχνεις σε αυτή τη δεκαχιλιοστή από αυτές τις λέξεις.
Ακόμα σε συμβουλεύω να είσαι ταπεινός, να μην έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση και να μην
επαινείς τόσο τον εαυτό σου. Αν η καρδιά σου τρέφει τέτοιο πενιχρό φόβο Θεού, θα κερδίσεις
περισσότερο φως. Εάν εξετάσεις προσεχτικά και μελετήσεις επανειλημμένα αυτά τα λόγια, θα
καταλάβεις κατά πόσο πρόκειται για την αλήθεια και κατά πόσο πρόκειται για τη ζωή. Ίσως,
έχοντας διαβάσει μονάχα μερικές προτάσεις, κάποιοι θα καταδικάσουν τυφλά αυτά τα λόγια,
λέγοντας «Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία φώτιση του Αγίου Πνεύματος» ή «Αυτός
είναι ένας ψευδόχριστος που ήρθε για να εξαπατήσει τον κόσμο». Αυτοί που λένε τέτοια
πράγματα έχουν τυφλωθεί από την αλαζονεία! Καταλαβαίνεις ελάχιστα το έργο και τη σοφία
του Θεού και σε συμβουλεύω ν’ αρχίσεις ξανά από το μηδέν! Δεν πρέπει να καταδικάζετε
τυφλά τα λόγια του Θεού λόγω της εμφάνισης ψευδόχριστων κατά τις έσχατες ημέρες και δεν
πρέπει να βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα επειδή φοβάστε την απάτη. Δεν θα ήταν
πολύ κρίμα; Εάν, έπειτα από τέτοια διεξοδική εξέταση, πιστεύεις ακόμα πως αυτά τα λόγια
δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι η οδός και δεν είναι η έκφραση του Θεού, τότε στο τέλος θα
τιμωρηθείς και δεν θα ευλογηθείς. Αν δεν μπορείς να αποδεχθείς μια αλήθεια που έχει
εκφραστεί τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα, δεν είσαι ακατάλληλος για τη σωτηρία του Θεού;
Δεν είσαι κάποιος που δεν είναι αρκετά τυχερός ώστε να επιστρέψεις ενώπιον του θρόνου του
Θεού; Σκέψου το! Μη φέρεσαι επιπόλαια και απερίσκεπτα και μην αντιμετωπίζεις την πίστη
στον Θεό ως ένα παιχνίδι. Σκέψου για το καλό του στόχου σου, για χάρη των προοπτικών σου,
για χάρη της ζωής σου και μην πειραματίζεσαι με τον εαυτό σου. Μπορείς να αποδεχτείς αυτά
τα λόγια;

Όσοι είναι ασύμβατοι με τον Χριστό, είναι σίγουρα πολέμιοι
του Θεού
Όλοι οι άνθρωποι εύχονται να δουν την αληθινή όψη του Ιησού και επιθυμούν να είναι
μαζί Του. Πιστεύω ότι κανένας από τους αδελφούς ή τις αδελφές δεν θα έλεγε ότι είναι
απρόθυμος να δει ή να είναι με τον Ιησού. Πριν δείτε τον Ιησού, δηλαδή πριν δείτε τον
ενσαρκωμένο Θεό, θα κάνετε πολλές σκέψεις, για παράδειγμα, σχετικά με την εμφάνιση του
Ιησού, τον τρόπο ομιλίας Του, τον τρόπο ζωής Του και ούτω καθεξής. Ωστόσο, όταν
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πραγματικά Τον δείτε, οι σκέψεις σας θα αλλάξουν γρήγορα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Θέλετε να
μάθετε; Ενώ η σκέψη του ανθρώπου πράγματι δεν μπορεί να παραβλεφθεί, είναι πολύ πιο
ανυπόφορο για τον άνθρωπο να αλλάξει την ουσία του Χριστού. Θεωρείτε τον Χριστό ως
αθάνατο ή έναν σοφό, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τον Χριστό σαν κανονικό άνθρωπο που
διακατέχεται από θεία ουσία. Επομένως, πολλοί από αυτούς που επιθυμούν διακαώς, μέρα
και νύχτα, να δουν τον Θεό, είναι στην πραγματικότητα εχθροί του Θεού και ασύμβατοι με
τον Θεό. Δεν είναι λάθος αυτό από την πλευρά του ανθρώπου; Ακόμα και τώρα,
εξακολουθείτε να νομίζετε ότι η πίστη και η αφοσίωσή σας είναι αρκετές για να σας
καταστήσουν άξιους να δείτε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά σας προτρέπω να εξοπλιστείτε
με πιο πρακτικά πράγματα! Διότι στο παρελθόν, παρόν και μέλλον, πολλοί από εκείνους που
έρχονται σε επαφή με τον Χριστό, έχουν αποτύχει ή θα αποτύχουν· όλοι τους παίζουν τον
ρόλο των Φαρισαίων. Ποιος είναι ο λόγος της αποτυχίας σας; Ακριβώς επειδή στις αντιλήψεις
σας υπάρχει ένας μεγαλειώδης και θαυμαστός Θεός. Αλλά η αλήθεια δεν είναι όπως την θέλει
ο άνθρωπος. Όχι μόνο ο Χριστός δεν είναι μεγαλειώδης, αλλά είναι και ιδιαίτερα μικρός· όχι
μόνον είναι άνθρωπος, αλλά είναι κι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Όχι μόνο δεν μπορεί να
ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά ούτε και μπορεί να κινείται ελεύθερα στη γη. Έτσι, οι άνθρωποι
Τον αντιμετωπίζουν σαν έναν συνηθισμένο άνθρωπο, Του συμπεριφέρονται αδιάφορα όταν
είναι μαζί Του και μιλάνε απρόσεκτα σ’ Αυτόν, ενώ ακόμα περιμένουν την έλευση του
«αληθινού Χριστού». Θεωρείτε τον Χριστό που έχει έρθει ήδη έναν συνηθισμένο άνθρωπο,
και τον λόγο Του ως εκείνον ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν έχετε
λάβει τίποτα από τον Χριστό και, αντ’ αυτού, έχετε εντελώς εκθέσει την ασχήμια σας στο φως.
Πριν από την επαφή με τον Χριστό, μπορεί να πιστεύεις ότι η διάθεσή σου έχει εντελώς
αλλάξει, ότι είσαι ένας πιστός ακόλουθος του Χριστού και ότι είσαι πολύ άξιος να λάβεις τις
ευλογίες του Χριστού. Επιπλέον, καθώς έχεις διανύσει πολλούς δρόμους, έχεις κάνει μεγάλο
έργο κι έχεις αποφέρει πολλούς καρπούς, πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι αυτός που θα λάβει το
στεφάνι στο τέλος. Ωστόσο, υπάρχει μια αλήθεια που μπορεί να μη γνωρίζεις: Η διεφθαρμένη
διάθεση κι η παρακοή κι η αντίσταση του ανθρώπου εκτίθενται όταν βλέπει τον Χριστό, κι η
παρακοή κι η αντίσταση που εκτίθενται εκείνη τη στιγμή, εκτίθενται πιο απόλυτα και
πληρέστερα απ’ ό,τι σε κάθε άλλη. Ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου —ο Υιός του
ανθρώπου που κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση— γι’ αυτό ο άνθρωπος ούτε Τον τιμά ούτε
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Τον σέβεται. O Θεός ζει στη σάρκα, γι’ αυτό η παρακοή του ανθρώπου έρχεται στο φως
λεπτομερώς και έντονα. Λέω, λοιπόν, ότι η έλευση του Χριστού έχει φέρει στο φως όλη την
παρακοή της ανθρωπότητας και έχει φανερώσει εντελώς τη φύση του ανθρώπινου γένους.
Αυτό ονομάζεται «δελεάζοντας μια τίγρη να κατεβεί απ’ το βουνό» και «δελεάζοντας έναν
λύκο να βγει έξω από τη σπηλιά». Τολμάς να πεις ότι είσαι πιστός στον Θεό; Τολμάς να πεις
ότι δείχνεις απόλυτη υπακοή στον Θεό; Τολμάς να πεις ότι δεν είσαι επαναστάτης; Κάποιοι
θα πουν: Κάθε φορά που ο Θεός δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για μένα, πάντα
υποτάσσομαι χωρίς να παραπονιέμαι. Επιπλέον, δεν κατέχω καμιά αντίληψη για τον Θεό.
Κάποιοι θα πουν: Οτιδήποτε μου αναθέτει ο Θεός, το εκτελώ κατά το καλύτερο δυνατό και
δεν είμαι ποτέ αμελής. Τότε, σας ρωτώ αυτό: Μπορείτε να είστε συμβατοί με τον Χριστό όταν
ζείτε μαζί μ’ Εκείνον; Και για πόσο καιρό θα είστε συμβατοί μαζί Του; Μια μέρα; Δύο ημέρες;
Μία ώρα; Δύο ώρες; Η πίστη σας μπορεί να είναι πράγματι αξιέπαινη, αλλά δεν έχετε μεγάλη
σταθερότητα. Όταν ζεις αληθινά με τον Χριστό, η αυταρέσκειά σου κι υπεροψία σου θα
εκτεθούν σταδιακά μέσα από τα λόγια και τις πράξεις σου, όπως κι οι υπερβολικές σου
επιθυμίες, η νοοτροπία ανυπακοής που έχεις και η δυσαρέσκειά σου φυσικά θα
αποκαλυφθούν. Τέλος, η αλαζονεία σου θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, κι όταν γίνεις τόσο
ασύμβατος με τον Χριστό όσο το νερό με τη φωτιά, τότε η φύση σου θα αποκαλυφθεί
ολοκληρωτικά. Εκείνη την ώρα, οι αντιλήψεις σου δεν μπορούν πλέον να κρύβονται. Επίσης,
οι διαμαρτυρίες σου θα εκφραστούν αυθόρμητα κι η ευτελής ανθρώπινη φύση σου θα εκτεθεί
πλήρως. Ωστόσο, ακόμα και τότε, συνεχίζεις να αποκηρύσσεις τη δική σου επαναστατικότητα,
ενώ πιστεύεις ότι ένας τέτοιος Χριστός δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτός κι ότι είναι
υπερβολικά αυστηρός με τον άνθρωπο κι ότι θα υποτασσόσουν εξ ολοκλήρου αν ήταν ένας
ευγενικότερος Χριστός. Πιστεύετε ότι υπάρχει πάντα ένας δίκαιος λόγος για την εξέγερσή
σας, και ότι επαναστατείτε εναντίον Του μόνον όταν ο Χριστός σάς έχει οδηγήσει σε ένα
συγκεκριμένο σημείο. Ποτέ δεν έχετε αναλογιστεί ότι έχετε αποτύχει στο να θεωρείτε τον
Χριστό Θεό και στην πρόθεση σας να Τον υπακούσετε. Αντίθετα, πεισματικά επιμένεις ο
Χριστός να ενεργεί σύμφωνα με την επιθυμία σου και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε
ένα πράγμα που να έχει γίνει έτσι, πιστεύεις ότι Εκείνος δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος. Δεν
υπάρχουν πολλοί από εσάς που Τον αντιμετωπίζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Σε ποιον πιστεύετε
εν τέλει; Και πώς κάνετε την αναζήτηση;
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Πάντα επιθυμείτε να δείτε τον Χριστό, αλλά σας προτρέπω να μην έχετε τόση μεγάλη
ιδέα για τον εαυτό σας· ο καθένας μπορεί να δει τον Χριστό, αλλά λέω ότι κανένας δεν είναι
κατάλληλος να δει τον Χριστό. Επειδή η φύση του ανθρώπου είναι γεμάτη από το κακό, την
αλαζονεία και την επανάσταση, τη στιγμή που θα δεις τον Χριστό, η φύση σου θα σε
καταστρέψει και θα σε καταδικάσει σε θάνατο. Η συσχέτισή σου με έναν αδελφό (ή μια
αδελφή) μπορεί να μην δείχνει πολλά για σένα, αλλά δεν είναι τόσο απλό όταν συσχετίζεσαι
με τον Χριστό. Οποιαδήποτε στιγμή, οι αντιλήψεις σου μπορεί να ριζωθούν, η αλαζονεία σου
να αρχίσει να ανθίζει κι η επανάστασή σου να φέρει σύκα. Πώς μπορείς εσύ με τέτοια
ανθρώπινη φύση να είσαι κατάλληλος να συσχετιστείς με τον Χριστό; Είσαι πράγματι ικανός
να Τον αντιμετωπίζεις ως Θεό κάθε στιγμή της κάθε μέρας; Θα έχεις αληθινά την
πραγματικότητα της υποταγής στον Θεό; Λατρεύετε τον μεγαλειώδη Θεό μέσα στις καρδιές
σας ως Ιεχωβά, ενώ θεωρείτε τον ορατό Χριστό άνθρωπο. Η λογική σας είναι κατωτάτου
επιπέδου κι η ανθρώπινη φύση σας υπερβολικά ευτελής! Είστε ανίκανοι να θεωρείτε για
πάντα τον Χριστό Θεό. Απλώς Τον κρατάτε γερά και Τον λατρεύετε ως Θεό περιστασιακά,
όταν εσείς θέλετε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω ότι δεν είστε πιστοί του Θεού, αλλά
συνεργοί αυτών οι οποίοι πολεμούν τον Χριστό. Ακόμα κι οι άνθρωποι που δείχνουν
καλοσύνη σε άλλους ανταμείβονται, όμως ο Χριστός, που έχει επιτελέσει τέτοιο έργο ανάμεσά
σας, δεν έχει δεχτεί ούτε την αγάπη ούτε την ανταμοιβή και υποταγή από τον άνθρωπο. Δεν
είναι κάτι το λυπηρό;
Μπορεί όλα τα χρόνια της πίστης σου στον Θεό, να μην έχεις καταραστεί κανέναν ούτε
και να έχεις διαπράξει κάτι κακό, ωστόσο στη συσχέτισή σου με τον Χριστό δεν μπορείς να
λες την αλήθεια, να ενεργείς ειλικρινά ή να υπακούς στον λόγο του Χριστού· τότε λέω ότι
είσαι ο πιο μοχθηρός και κακός άνθρωπος στον κόσμο. Μπορεί να είσαι ιδιαίτερα εγκάρδιος
και πιστός στους συγγενείς, τους φίλους, τη σύζυγο (ή τον σύζυγό σου), τους γιους και τις
κόρες σου και τους γονείς σου και ποτέ δεν επωφελείσαι από τους άλλους, όμως αν δεν
μπορείς να είσαι σε σύμπνοια και συμφιλιωμένος με τον Χριστό, τότε ακόμη κι αν δαπανήσεις
όλο σου το είναι για να ανακουφίσεις τους γείτονές σου ή έχεις φροντίσει καλά τον πατέρα, τη
μητέρα και τα μέλη του νοικοκυριού σου, λέω ότι εξακολουθείς να είσαι κακός και επιπλέον
γεμάτος πονηρά κόλπα. Μη νομίζεις ότι είσαι συμβατός με τον Χριστό απλά και μόνο επειδή
τα πηγαίνεις καλά με τους άλλους ή κάνεις κάποιες καλές πράξεις. Πιστεύεις ότι η
2000

φιλανθρωπική σου πρόθεση μπορεί να υφαρπάξει μια ευλογία από τον Ουρανό; Πιστεύεις ότι
κάποιες καλές πράξεις που κάνεις μπορούν να υποκαταστήσουν την υπακοή σου; Κανείς σας
δεν μπορεί να δεχτεί την αντιμετώπιση και το κλάδεμα κι όλοι σας δυσκολεύεστε να
αποδεχθείτε την κανονική ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ωστόσο, συνεχώς διατυμπανίζετε
την υπακοή σας στον Θεό. Μια τέτοια πίστη σαν τη δική σας θα επιφέρει μια κατάλληλη
ανταπόδοση. Σταματήστε να βαυκαλίζεστε με φανταχτερές ψευδαισθήσεις και να επιθυμείτε
να δείτε τον Χριστό, γιατί είστε πολύ μικροί στο ανάστημα, τόσο που δεν είστε καν αντάξιοι
να Τον δείτε. Όταν αποβάλεις πλήρως την επαναστατικότητά σου και μπορέσεις να είσαι
συμφιλιωμένος με τον Χριστό, τότε ο Θεός με φυσικό τρόπο θα σου εμφανιστεί. Αν πας να
δεις τον Θεό χωρίς να υποστείς κλάδεμα ή κρίση, τότε σίγουρα θα γίνεις πολέμιος του Θεού
προορισμένος για την καταστροφή. Η φύση του ανθρώπου είναι εγγενώς εχθρική προς τον
Θεό, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν υποβληθεί στην πιο βαθιά διαφθορά από τον Σατανά. Αν
ο άνθρωπος προσπαθήσει να συσχετιστεί με τον Θεό ενόσω βρίσκεται στη δική του
διαφθορά, είναι σίγουρο ότι τίποτα καλό δεν μπορεί να προέλθει απ’ αυτό. Όλες οι πράξεις
και τα λόγια του ανθρώπου σίγουρα θα εκθέτουν συνεχώς τη διαφθορά του και κατά τη
συσχέτισή του με τον Θεό, η επαναστατικότητά του θα αποκαλυφθεί από κάθε άποψη. Ο
άνθρωπος επομένως, εν αγνοία του, αντιτίθεται στον Χριστό, εξαπατά τον Χριστό και
απορρίπτει τον Χριστό· όταν συμβεί αυτό, ο άνθρωπος θα είναι σε ακόμη πιο επισφαλή
κατάσταση και αν συνεχιστεί αυτό, θα υποβληθεί σε τιμωρία.
Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι εάν η συσχέτιση με τον Θεό είναι τόσο επικίνδυνη, τότε
θα ήταν σοφό να κρατηθούμε σε απόσταση από τον Θεό. Τι μπορούν να λάβουν τέτοιοι
άνθρωποι τότε; Μπορούν να είναι πιστοί στον Θεό; Πράγματι, η συσχέτιση με τον Θεό είναι
πολύ δύσκολη, αλλά αυτό συμβαίνει εξ ολοκλήρου επειδή ο άνθρωπος είναι διεφθαρμένος, κι
όχι επειδή ο Θεός δεν μπορεί να συσχετιστεί με τον άνθρωπο. Θα ήταν καλύτερο για σας να
αφιερώσετε περισσότερη προσπάθεια στην αλήθεια του γνώθι σαυτόν. Γιατί δεν κερδίσατε
την εύνοια του Θεού; Γιατί η διάθεσή σας είναι απεχθής για Εκείνον; Γιατί τα λόγια σας Του
φαίνονται αηδιαστικά; Μόλις δείξετε λίγη πίστη, παινεύετε τους εαυτούς σας και απαιτείτε
ανταμοιβή για τη μικρή σας συνεισφορά· περιφρονείτε τους άλλους μόλις δείξετε αφοσίωση
και αψηφάτε τον Θεό αφού επιτελέσετε μια μικρή εργασία. Επιθυμείτε πλούτη και δώρα και
συγχαρητήρια γιατί δεχθήκατε τον Θεό. Πονάει η καρδιά σας όταν δίνετε ένα-δυο κέρματα.
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Όταν δίνετε δέκα, επιθυμείτε ευλογίες και να σας ξεχωρίσουν από τους άλλους. Για
ανθρώπινη φύση σαν τη δική σας είναι πραγματικά προσβλητικό να μιλά ή να ακούει κανείς.
Υπάρχει κάτι αξιέπαινο στα λόγια και τις πράξεις σας; Όσοι εκτελούν το καθήκον τους κι όσοι
δεν το εκτελούν· όσοι οδηγούν και όσοι ακολουθούν· όσοι δέχονται τον Θεό κι όσοι δεν το
κάνουν· όσοι δίνουν και όσοι δεν δίνουν· όσοι κηρύττουν και όσοι λαμβάνουν το κήρυγμα, και
ούτω καθεξής· όλοι αυτοί οι άνθρωποι παινεύονται. Δεν το βρίσκετε αυτό γελοίο; Βεβαίως
γνωρίζετε ότι πιστεύετε στον Θεό, ωστόσο δεν μπορείτε να είστε σε σύμπνοια με τον Θεό.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχετε καμία απολύτως αξία, ωστόσο συνεχίζετε να καυχιέστε το
ίδιο. Δεν αισθάνεστε ότι η λογική σας έχει καταντήσει τέτοια ώστε δεν έχετε πλέον
αυτοέλεγχο; Πώς μπορείτε με τέτοια λογική να είστε κατάλληλοι για συσχετιστείτε με τον
Θεό; Τώρα δεν φοβάστε για τον εαυτό σας; Η διάθεσή σας έχει ήδη γίνει τέτοια που δεν
μπορείτε να είστε σε σύμπνοια με τον Θεό. Έτσι, δεν είναι γελοία η πίστη σας; Δεν είναι
παράλογη η πίστη σας; Πώς θα αντιμετωπίσεις το μέλλον σου; Πώς θα επιλέξεις το μονοπάτι
που θα ακολουθήσεις;

Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
Ζήτησα από πολλούς πάνω στη γη να γίνουν ακόλουθοί Μου. Ανάμεσα σε όλους αυτούς
τους ακόλουθους, υπάρχουν εκείνοι που υπηρετούν ως ιερείς, εκείνοι που ηγούνται, εκείνοι
που είναι οι υιοί, εκείνοι που απαρτίζουν τον λαό κι εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσία. Τους
χωρίζω σ’ αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την πίστη που δείχνουν σ’ Εμένα.
Όταν όλοι οι άνθρωποι θα έχουν ταξινομηθεί κατά το είδος τους, δηλαδή, όταν η φύση του
κάθε είδους ανθρώπου θα έχει αποκαλυφθεί, τότε θα προσμετρήσω κάθε άνθρωπο στο σωστό
είδος και θα τοποθετήσω το κάθε είδος στην αρμόζουσα θέση, ώστε να πραγματώσω τον
σκοπό Μου της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Κατόπιν, ζητάω από τις ομάδες εκείνων
που θέλω να σώσω να επιστρέψουν στον οίκο Μου και, εν συνεχεία, επιτρέπω σε όλους
αυτούς τους ανθρώπους να αποδεχθούν το έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Την ίδια στιγμή,
ταξινομώ τον άνθρωπο σύμφωνα με το είδος του, και ύστερα ανταμείβω ή τιμωρώ τον καθένα
βάσει των πράξεων του. Τέτοια είναι τα βήματα που συγκροτούν το έργο Μου.
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Τώρα ζω επάνω στη γη, ζω ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζουν το
έργο Μου και προσέχουν τις ομιλίες Μου, και μαζί με αυτό παραχωρώ όλες τις αλήθειες σε
καθέναν από τους ακόλουθούς Μου, ώστε να μπορούν να λάβουν ζωή από Μένα και με τον
τρόπο αυτόν να εξασφαλίσουν ένα μονοπάτι στο οποίο να μπορούν να βαδίσουν. Γιατί Εγώ
είμαι ο Θεός, ο Ζωοδότης. Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών του έργου Μου, ο άνθρωπος
έχει λάβει πολλά και έχει εγκαταλείψει πολλά, ωστόσο ακόμα λέω ότι ο άνθρωπος δεν
πιστεύει αληθινά σε Εμένα. Και αυτό επειδή οι άνθρωποι απλώς αναγνωρίζουν πως είμαι ο
Θεός με τα χείλη τους, ενώ διαφωνούν με την αλήθεια που εκφράζω και, ακόμα λιγότερο,
εφαρμόζουν την αλήθεια που ζητώ από αυτούς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος
αναγνωρίζει μόνο την ύπαρξη του Θεού, όχι όμως και την ύπαρξη της αλήθειας· ο άνθρωπος
αναγνωρίζει μόνο την ύπαρξη του Θεού, όχι όμως και την ύπαρξη της ζωής· ο άνθρωπος
αναγνωρίζει μόνο το όνομα του Θεού, όχι όμως και την ουσία Του. Εξαιτίας του ζήλου του, ο
άνθρωπος Μου έχει γίνει αποκρουστικός. Γιατί ο άνθρωπος απλώς χρησιμοποιεί λέξεις που
χαϊδεύουν τα αυτιά, προκειμένου να Με εξαπατήσει, και κανένας δεν Με λατρεύει ειλικρινά
με την καρδιά του. Η λαλιά σας περιέχει τον πειρασμό του φιδιού· επιπλέον, είναι στο
έπακρον αλαζονική, μια αληθινή διακήρυξη του αρχαγγέλου. Και το χειρότερο, οι πράξεις σας
είναι καταρρακωμένα και κουρελιασμένα σε επονείδιστο βαθμό· οι άμετρες επιθυμίες σας και
οι φθονερές σας προθέσεις αποτελούν προσβολή για τ’ αυτιά. Έχετε γίνει σκόροι στον οίκο
Μου, αντικείμενα που πρέπει ν’ αποβληθούν με αποστροφή. Γιατί κανένας από εσάς δεν είναι
εραστής της αλήθειας, αντιθέτως διψάτε για ευλογίες, για άνοδο στους ουρανούς, για να δείτε
το μεγαλειώδες όραμα του Χριστού να ασκεί την εξουσία Του επί γης. Έχετε όμως ποτέ
σκεφτεί πώς κάποιος από εσάς, τους τόσο βαθιά διεφθαρμένους που δεν έχουν καμία
απολύτως ιδέα τι είναι ο Θεός, θα μπορούσε να είναι άξιος ν’ ακολουθεί τον Θεό; Πώς θα
μπορούσατε να ανέλθετε στους ουρανούς; Πώς θα μπορούσατε να είστε άξιοι ν’ αντικρύσετε
το μεγαλείο, που είναι άνευ προηγουμένου στη λαμπρότητά του; Τα στόματά σας είναι
γεμάτα με λόγια απάτης και ανηθικότητας, προδοσίας και έπαρσης. Ποτέ δεν έχετε εκφέρει
λόγια ειλικρίνειας σε Εμένα, ούτε άγια λόγια, ούτε λόγια υποταγής σε Εμένα καθώς βιώνετε
τον λόγο Μου. Πώς είναι, τελικά, η πίστη σας; Οι καρδιές σας είναι γεμάτες με επιθυμίες και
πλούτη, τα μυαλά σας με υλικά πράγματα. Κάθε μέρα υπολογίζετε πώς θα πάρετε κάτι από
Εμένα, πόσα πλούτη και πόσα υλικά πράγματα έχετε κερδίσει από Εμένα. Κάθε μέρα
περιμένετε να λάβετε όλο και περισσότερες ευλογίες, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε,
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ακόμη περισσότερο και ακόμη καλύτερα, τα πράγματα που μπορεί κάποιος ν’ απολαύσει. Δεν
είμαι Εγώ, ούτε η αλήθεια που πηγάζει από Εμένα, αυτά που σκέφτεστε συνεχώς, αλλά
αντιθέτως είναι ο (η) σύζυγός σας, οι γιοι, οι θυγατέρες, ή το τι θα φάτε και τι θα φορέσετε,
και πώς η απόλαυσή σας θα γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη. Ακόμη και όταν γεμίζετε μέχρι
σκασμού τα στομάχια σας, μήπως δεν είσαστε απλώς κάτι ελαχίστως περισσότερο από ένα
πτώμα; Ακόμη και όταν, εξωτερικά, στολίζεστε με τόσο όμορφα ενδύματα, δεν παραμένετε
ένας ζωντανός νεκρός, ο οποίος στερείται ζωής; Μοχθείτε χάριν του στομαχιού σας μέχρι τη
στιγμή που ασπρίζουν τα μαλλιά σας, αλλά κανένας σας δεν θυσιάζει ούτε μια τρίχα για το
έργο Μου. Είσαστε σε συνεχή κίνηση, εξαντλώντας το σώμα σας και καταρρακώνοντας το
μυαλό σας, χάριν της σάρκας σας και χάριν των γιων και των θυγατέρων σας, αλλά κανένας
από εσάς δεν δείχνει την παραμικρή ανησυχία ή ενδιαφέρον για το θέλημά Μου. Τι είναι αυτό
που ελπίζετε πια να κερδίσετε από Εμένα;
Όταν επιτελώ το έργο Μου, ποτέ δεν βιάζομαι. Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν Με
ακολουθεί ο άνθρωπος, επιτελώ το έργο Μου σύμφωνα με κάθε βήμα, σύμφωνα με το σχέδιό
Μου. Γι’ αυτό και, παρόλο που μπορεί να επαναστατείτε εναντίον Μου τόσο, δεν σταματάω το
έργο Μου και συνεχίζω να λέω τα λόγια που θέλω να πω. Καλώ στον οίκο Μου όλους εκείνους
που έχω προορίσει για να τους κάνω ακροατές των λόγων Μου, και ύστερα τοποθετώ όλους
όσους Με υπακούουν και διψούν για τον λόγο Μου ενώπιον του θρόνου Μου. Εκείνοι που
γυρνάνε την πλάτη στον λόγο Μου, εκείνοι που αρνούνται να υπακούσουν και να υποταχθούν
σε Εμένα κι εκείνοι που απροκάλυπτα Με αψηφούν, θα ριχτούν όλοι σε μια μεριά και θα
περιμένουν την τελική τους τιμωρία. Όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα στη διαφθορά και είναι
υποχείρια του κακού, έτσι δεν είναι πολλοί ανάμεσα στους ακόλουθούς Μου που να διψούν
αληθινά για την αλήθεια. Πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι δεν Με λατρεύουν με
ειλικρινή καρδιά ή με την αλήθεια, αλλά περισσότερο προσπαθούν να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη Μου μέσα από τη διαφθορά, την επανάσταση και παραπλανητικά μέτρα. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο λέω: Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί. Όλοι όσους έχω
καλέσει είναι βαθιά διεφθαρμένοι και ζουν όλοι στην ίδια εποχή, εκείνοι όμως, τους οποίους
έχω διαλέξει, είναι μόνο η ομάδα που πιστεύει και αναγνωρίζει την αλήθεια, και που κάνει
πράξη την αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνο μια μικρή μερίδα του συνόλου, και από
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τους κύκλους αυτών των ανθρώπων θα λάβω περισσότερη δόξα. Με μέτρο αυτά τα λόγια,
γνωρίζετε εάν είστε ανάμεσα στους εκλεκτούς; Πώς θα είναι το τέλος σας;
Έχω ήδη πει ότι εκείνοι που Με ακολουθούν είναι πολλοί αλλά εκείνοι που Με αγαπούν
με ειλικρινή καρδιά είναι λίγοι. Ίσως κάποιοι να πουν: «Θα πλήρωνα τόσο μεγάλο τίμημα εάν
δεν Σε αγαπούσα; Θα Σε ακολουθούσα ως εδώ, αν δεν Σε αγαπούσα;» Αναμφίβολα, έχεις
πολλούς λόγους, και η αγάπη σου, αναμφίβολα, είναι πολύ μεγάλη, αλλά ποια είναι η ουσία
της αγάπης σου για Εμένα; Η «αγάπη», όπως αποκαλείται, αναφέρεται σ’ ένα συναίσθημα
που είναι αγνό και αψεγάδιαστο, για το οποίο χρησιμοποιείς την καρδιά σου για να αγαπάς,
να νιώθεις και να νοιάζεσαι για τους άλλους. Στην αγάπη δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν
υπάρχουν φραγμοί, ούτε κι απόσταση. Στην αγάπη δεν υπάρχει καχυποψία, ούτε δόλος, ούτε
πονηρία. Στην αγάπη δεν υπάρχει κανένα εμπόριο και τίποτε το ακάθαρτο. Αν αγαπάς, τότε
δεν εξαπατάς, δεν παραπονιέσαι, δεν προδίδεις, δεν επαναστατείς, δεν απαιτείς, ούτε ζητάς
να κερδίσεις κάτι ή να κερδίσεις μια ορισμένη ποσότητα. Αν αγαπάς, τότε πρόθυμα θα κάνεις
θυσίες, θα υπομένεις κακουχίες και θα είσαι σε αρμονία με Εμένα. Θ’ απαρνηθείς όλα όσα
έχεις για χάρη Μου, θ’ απαρνηθείς την οικογένειά σου, το μέλλον σου, τη νιότη σου και τον
γάμο σου. Αλλιώς η αγάπη σου δεν θα είναι καθόλου αγάπη, αλλά περισσότερο απάτη και
προδοσία! Τι είδους αγάπη είναι η δική σου; Είναι αληθινή αγάπη; Ή μήπως ψεύτικη; Πόσα
έχεις απαρνηθεί; Πόσα έχεις προσφέρει; Πόση αγάπη έχω λάβει από σένα; Γνωρίζεις; Οι
καρδιές σας είναι γεμάτες κακία, προδοσία κι εξαπάτηση. Και εφόσον είναι έτσι, πόσα
ακάθαρτα στοιχεία εμπεριέχει η αγάπη σας; Νομίζετε ότι έχετε ήδη απαρνηθεί αρκετά για
Εμένα· νομίζετε ότι η αγάπη σας για Εμένα είναι ήδη αρκετή. Τότε, όμως, γιατί τα λόγια και
οι πράξεις σας ενέχουν πάντοτε παρακοή και εξαπάτηση; Με ακολουθείτε, όμως δεν
αναγνωρίζετε τον λόγο Μου. Θεωρείται αυτό αγάπη; Με ακολουθείτε, ωστόσο Με
παραμερίζετε. Θεωρείται αυτό αγάπη; Με ακολουθείτε, ωστόσο δυσπιστείτε απέναντι Μου.
Θεωρείται αυτό αγάπη; Με ακολουθείτε, όμως δεν μπορείτε ν’ αποδεχθείτε την ύπαρξή Μου.
Θεωρείται αυτό αγάπη; Με ακολουθείτε, όμως δεν μου συμπεριφέρεστε όπως αρμόζει σε
αυτό που είμαι και κάνετε όλα τα πράγματα δύσκολα για Εμένα με κάθε ευκαιρία. Θεωρείται
αυτό αγάπη; Με ακολουθείτε, όμως προσπαθείτε να Με κοροϊδέψετε και να Με εξαπατήσετε
σε κάθε ζήτημα. Θεωρείται αυτό αγάπη; Με υπηρετείτε, αλλά δεν Με σέβεστε. Θεωρείται
αυτό αγάπη; Μου εναντιώνεστε απ’ όλες τις πλευρές και στο κάθε τι. Θεωρείται αυτό αγάπη;
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Έχετε θυσιάσει πολλά, είναι αλήθεια, όμως ποτέ δεν έχετε πράξει αυτό που απαιτώ από σας.
Θεωρείται αυτό αγάπη; Ένας προσεκτικός απολογισμός δείχνει ότι δεν υπάρχει το παραμικρό
ίχνος αγάπης για Εμένα μέσα σας. Μετά από τόσα χρόνια έργου και τα τόσα λόγια που σας
έχω παρέχει, πόσα έχετε πραγματικά αποκτήσει; Δεν αξίζει αυτό μια προσεκτική
ανασκόπηση; Σας προειδοποιώ: Εκείνοι τους οποίους καλώ σε Εμένα δεν είναι αυτοί που ποτέ
δεν έχουν διαφθαρεί· εκείνοι τους οποίους διαλέγω είναι μάλλον αυτοί που πραγματικά Με
αγαπούν. Γι’ αυτό εσείς οφείλετε να επαγρυπνείτε με τα λόγια και τις πράξεις σας, και να
εξετάζετε τις προθέσεις και τις σκέψεις σας ώστε να μην ξεπερνούν το όριο. Σε αυτήν την
περίοδο των εσχάτων ημερών, βάλτε τα δυνατά σας να προσφέρετε την αγάπη σας ενώπιόν
Μου, αλλιώς η οργή Μου δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ!

Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον
Χριστό
Έχω κάνει πολύ έργο μεταξύ των ανθρώπων και τα λόγια που έχω εκφράσει κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου είναι πολλά. Αυτά τα λόγια είναι για χάρη της σωτηρίας του
ανθρώπου και εκφράστηκαν ούτως ώστε ο άνθρωπος να συμβαδίζει μαζί Μου. Ωστόσο, έχω
κερδίσει μόνο λίγους ανθρώπους στη γη που συμβαδίζουν μαζί Μου, κι έτσι λέω ότι ο
άνθρωπος δεν δίνει αξία στα λόγια Μου, γιατί ο άνθρωπος δεν συμβαδίζει μαζί Μου. Με
αυτόν τον τρόπο, το έργο που κάνω δεν γίνεται ούτως ώστε ο άνθρωπος απλώς να μπορεί να
Με λατρεύει. Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να συμβαδίζει
μαζί Μου. Οι άνθρωποι που έχουν διαφθαρεί, όλοι ζουν στην παγίδα του Σατανά, ζουν στη
σάρκα, ζουν με εγωιστικές επιθυμίες και δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς που να
συμβαδίζει μαζί Μου. Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι συμβαδίζουν μαζί Μου, όμως όλοι τους
λατρεύουν ασαφή είδωλα. Αν και αναγνωρίζουν το όνομά Μου ως άγιο, βαδίζουν σε ένα
μονοπάτι που οδηγεί αντίθετα σ’ Εμένα, και τα λόγια τους είναι γεμάτα αλαζονεία και
αυτοπεποίθηση, επειδή, ουσιαστικά, είναι όλοι εναντίον Μου και ασύμβατοι μ’ Εμένα. Κάθε
μέρα, αναζητούν ίχνη Μου στη Βίβλο και βρίσκουν «κατάλληλα» χωρία στην τύχη, τα οποία
διαβάζουν ασταμάτητα και απαγγέλλουν ως γραφές. Δεν ξέρουν πώς να συμβαδίζουν μαζί
Μου, δεν ξέρουν τι σημαίνει να είναι σε έχθρα μ’ Εμένα και απλώς διαβάζουν τις γραφές
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τυφλά. Περιορίζουν μέσα στη Βίβλο έναν ασαφή Θεό που δεν έχουν δει ποτέ και είναι
ανίκανοι να δουν και τον βγάζουν έξω να τον δουν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Πιστεύουν
στην ύπαρξή Μου μόνο μέσα στο πλαίσιο της Βίβλου. Γι’ αυτούς, είμαι το ίδιο με τη Βίβλο.
Χωρίς τη Βίβλο δεν υπάρχω Εγώ και χωρίς Εμένα δεν υπάρχει η Βίβλος. Δεν δίνουν βάση
στην ύπαρξη ή τις πράξεις Μου, αλλά αντιθέτως, αφιερώνουν υπερβολική και ιδιαίτερη
προσοχή σε κάθε λέξη της Γραφής και πολλοί από αυτούς πιστεύουν ακόμη ότι δεν πρέπει να
κάνω τίποτα απ’ όσα θέλω να κάνω, εκτός αν προφητεύεται από τη Γραφή. Δίνουν μεγάλη
σημασία στη Γραφή. Μπορεί να πει κανείς ότι αντιλαμβάνονται ως πολύ σημαντικές λέξεις
και εκφράσεις, στον βαθμό που χρησιμοποιούν στίχους από τη Βίβλο για να μετρήσουν κάθε
λέξη που λέω και να Με καταδικάσουν. Αυτό που αναζητούν δεν είναι η οδός της σύμπνοιας μ’
Εμένα ή η οδός να συμβαδίζουν με την αλήθεια, αλλά η οδός της σύμπνοιας με τα λόγια της
Βίβλου και πιστεύουν ότι οτιδήποτε δεν συμμορφώνεται με τη Βίβλο, χωρίς εξαίρεση, δεν
ανήκει στο έργο Μου. Δεν είναι, άραγε, οι άνθρωποι αυτοί οι ευσεβείς απόγονοι των
Φαρισαίων; Οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι χρησιμοποίησαν τον νόμο του Μωυσή για να
καταδικάσουν τον Ιησού. Δεν αναζητούσαν τη σύμπνοια με τον Ιησού εκείνης της εποχής,
αλλά ακολούθησαν επιμελώς το γράμμα του νόμου, στον βαθμό που τελικά κάρφωσαν τον
αθώο Ιησού στον σταυρό, αφού Τον είχαν κατηγορήσει ότι δεν ακολουθούσε τον νόμο της
Παλαιάς Διαθήκης και δεν ήταν ο Μεσσίας. Ποια ήταν η ουσία τους; Δεν ήταν, άραγε, ότι δεν
αναζητούσαν την οδό της σύμπνοιας με την αλήθεια; Είχαν εμμονή με κάθε μία λέξη της
Γραφής, χωρίς να δίνουν βάση στο θέλημά Μου και τα βήματα και τις μεθόδους του έργου
Μου. Δεν ήταν άνθρωποι

που αναζητούσαν

την αλήθεια, αλλά

άνθρωποι

που

προσκολλούνταν αυστηρά σε λόγια· δεν ήταν άνθρωποι που πίστευαν στον Θεό, αλλά
άνθρωποι που πίστευαν στη Βίβλο. Ουσιαστικά, ήταν φύλακες της Βίβλου. Προκειμένου να
διαφυλάξουν τα συμφέροντα της Βίβλου και να υποστηρίξουν την ακεραιότητα της Βίβλου
και να προστατεύσουν τη φήμη της Βίβλου, έφτασαν στο σημείο να καρφώσουν τον ελεήμονα
Ιησού στον σταυρό. Αυτό το έκαναν κυρίως για χάρη της υπεράσπισης της Βίβλου και για
χάρη της διατήρησης του κύρους κάθε μίας λέξης της Βίβλου στις καρδιές των ανθρώπων.
Έτσι, προτιμούσαν να απαρνηθούν το μέλλον τους και την προσφορά περί αμαρτίας, με το να
καταδικάσουν τον Ιησού, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε με το δόγμα της Γραφής, σε θάνατο.
Δεν ήταν λακέδες της κάθε μίας λέξης της Γραφής;
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Και τι συμβαίνει με τους ανθρώπους σήμερα; Ο Χριστός έχει έρθει για να απελευθερώσει
την αλήθεια, αλλά θα Τον απομάκρυναν μάλλον οι άνθρωποι από ανάμεσά τους, για να
κερδίσουν την είσοδό τους στον ουρανό και να λάβουν χάρη. Θα προτιμούσαν να απαρνηθούν
εντελώς την έλευση της αλήθειας για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της Βίβλου, και θα
προτιμούσαν να καρφώσουν ξανά τον Χριστό, που επέστρεψε στη σάρκα, στον σταυρό, ώστε
να εξασφαλίσουν την αιώνια ύπαρξη της Βίβλου. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να λάβει τη
σωτηρία Μου, όταν η καρδιά του είναι τόσο μοχθηρή κι η φύση του τόσο ανταγωνιστική
απέναντί Μου; Ζω ανάμεσα στους ανθρώπους, όμως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή
Μου. Όταν το φως Μου λάμπει πάνω στον άνθρωπο, αυτός εξακολουθεί να έχει άγνοια της
ύπαρξής Μου. Όταν εξαπολύω την οργή Μου πάνω στον άνθρωπο, αυτός αρνείται την
ύπαρξή Μου με ακόμα μεγαλύτερο σθένος. Ο άνθρωπος επιδιώκει τη σύμπνοια με τις λέξεις,
με τη Βίβλο, κι όμως δεν έρχεται ούτε ένα άτομο ενώπιόν Μου για να αναζητήσει την οδό της
σύμπνοιας με την αλήθεια. Ο άνθρωπος Με κοιτάζει στον ουρανό και προβληματίζεται
ιδιαίτερα για την ύπαρξή Μου στον ουρανό, κι όμως κανείς δεν νοιάζεται για Εμένα στη
σάρκα, γιατί Εγώ που ζω μεταξύ των ανθρώπων είμαι απλώς πάρα πολύ ασήμαντος. Όσοι
αναζητούν μόνο τη συμβατότητα με τα λόγια της Βίβλου και που επιδιώκουν μόνο τη
σύμπνοια με έναν ασαφή Θεό, είναι ένα άθλιο θέαμα για Εμένα. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό
που λατρεύουν είναι νεκρά λόγια κι ένας θεός που είναι σε θέση να τους δώσει ανείπωτους
θησαυρούς. Αυτό που λατρεύουν είναι ένας θεός που βάζει τον εαυτό του στο έλεος του
ανθρώπου και το οποίο δεν υπάρχει. Τι, λοιπόν, μπορούν να κερδίσουν τέτοιοι άνθρωποι από
Εμένα; Ο άνθρωπος είναι απλώς πάρα πολύ ταπεινός για τις λέξεις. Εκείνοι που είναι
εναντίον Μου, που έχουν απεριόριστες απαιτήσεις από Εμένα, που δεν έχουν αγάπη για την
αλήθεια, οι οποίοι είναι ανυπότακτοι απέναντί Μου —πώς θα μπορούσαν να συμβαδίζουν
μαζί Μου;
Όσοι είναι εναντίον Μου είναι εκείνοι που δεν συμβαδίζουν μαζί Μου. Επίσης, είναι κι
εκείνοι που δεν αγαπούν την αλήθεια· κι αυτοί που επαναστατούν εναντίον Μου είναι ακόμη
περισσότερο εναντίον Μου και ασύμβατοι μ’ Εμένα. Όλους εκείνους που δεν συμβαδίζουν μ’
Εμένα, τους παραδίδω στα χέρια του πονηρού. Τους εγκαταλείπω στη διαφθορά του
πονηρού, τους αφήνω αχαλίνωτους για να αποκαλυφθεί η μοχθηρία τους και, τελικά, τους
παραδίδω στον πονηρό να τους καταβροχθίσει. Δεν Με νοιάζει πόσοι άνθρωποι Με
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λατρεύουν, που σημαίνει ότι δεν Με νοιάζει πόσοι άνθρωποι πιστεύουν σ’ Εμένα. Αυτό που
Με αφορά είναι πόσοι άνθρωποι συμβαδίζουν μαζί Μου. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι όσοι δεν
συμβαδίζουν μαζί Μου είναι πονηροί που Με προδίδουν· αυτοί είναι οι εχθροί Μου και δεν θα
«τιμήσω» τους εχθρούς Μου στο σπίτι Μου. Αυτοί που συμβαδίζουν μαζί Μου, θα Με
υπηρετούν για πάντα στο σπίτι Μου, κι αυτοί που παίρνουν εχθρική θέση απέναντί Μου, θα
υποφέρουν για πάντα την τιμωρία Μου. Εκείνοι που ενδιαφέρονται μόνο για τα λόγια της
Βίβλου, που αδιαφορούν για την αλήθεια ή την αναζήτηση των βημάτων Μου, είναι εναντίον
Μου, γιατί Με περιορίζουν σύμφωνα με τη Βίβλο και Με δεσμεύουν μέσα στη Βίβλο, κι έτσι
είναι απίστευτα βλάσφημοι προς Εμένα. Πώς θα μπορούσαν να έρθουν τέτοιοι άνθρωποι
ενώπιόν Μου; Δεν δίνουν προσοχή στις πράξεις Μου ή στο θέλημά Μου ή στην αλήθεια, αλλά
απεναντίας, παθαίνουν εμμονή με λέξεις, λέξεις που σκοτώνουν. Πώς θα μπορούσαν οι
άνθρωποι αυτοί να συμβαδίζουν μαζί Μου;
Έχω εκφράσει τόσα πολλά λόγια κι επίσης, έχω εκφράσει το θέλημά Μου και τη διάθεσή
Μου κι ακόμα κι έτσι, οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ανίκανοι να Με γνωρίσουν και να
πιστέψουν σ’ Εμένα. Ή, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι ακόμα ανίκανοι να Με
υπακούσουν. Όσοι ζουν στη Βίβλο, όσοι ζουν εν μέσω του νόμου, αυτοί που ζουν στον σταυρό,
αυτοί που ζουν σύμφωνα με το δόγμα, αυτοί που ζουν ανάμεσα στο έργο που κάνω σήμερα·
ποιοι από αυτούς συμβαδίζουν μαζί Μου; Σκέφτεστε μόνο να λαμβάνετε ευλογίες και
ανταμοιβές και ποτέ δεν έχετε σπαταλήσει ούτε μια σκέψη για το πώς να συμβαδίζετε μαζί
Μου ή για το πώς να αποφύγετε να είστε εχθρικοί απέναντί Μου. Είμαι τόσο απογοητευμένος
από εσάς, γιατί σας έδωσα τόσα πολλά, όμως πήρα τόσα λίγα από σας. Την εξαπάτησή σας,
την αλαζονεία σας, την απληστία σας, τις υπερβολικές επιθυμίες σας, την προδοσία σας, την
ανυπακοή σας· ποιο από αυτά θα μπορούσε να ξεφύγει της προσοχής Μου; Είστε επιπόλαιοι
απέναντί Μου, Με κοροϊδεύετε, Με προσβάλλετε, Με καλοπιάνετε, έχετε απαιτήσεις από
Εμένα και Με εκβιάζετε για θυσίες· πώς θα μπορούσε αυτή η κακομεταχείριση να ξεφύγει
από την τιμωρία Μου; Η διάπραξη του κακού από εσάς αποτελεί απόδειξη της εχθρότητάς
σας εναντίον Μου και αποδεικνύει την ασυμβατότητά σας μ’ Εμένα. Καθένας από εσάς
πιστεύει για λογαριασμό του ότι συμβαδίζει απόλυτα μαζί Μου, αλλά αν συμβαίνει αυτό, τότε
σε ποιον απευθύνονται τέτοιες αδιάσειστες αποδείξεις; Πιστεύετε για τον εαυτό σας ότι
κατέχετε την απόλυτη ειλικρίνεια και αφοσίωση σ’ Εμένα. Νομίζετε ότι είστε τόσο ευγενικοί,
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τόσο συμπονετικοί κι έχετε αφιερώσει τόσα πολλά σ’ Εμένα. Πιστεύετε ότι έχετε κάνει αρκετά
για Εμένα. Αλλά έχετε συγκρίνει ποτέ αυτές τις πεποιθήσεις με τη δική σας συμπεριφορά;
Λέω ότι είστε πολύ αλαζονικοί, πολύ άπληστοι, πολύ επιπόλαιοι· τα κόλπα με τα οποία Με
ξεγελάτε

είναι

πολύ

έξυπνα

και

έχετε

πολλές

αξιοκαταφρόνητες

προθέσεις

και

αξιοκαταφρόνητες μεθόδους. Η αφοσίωσή σας είναι υπερβολικά πενιχρή, η τιμιότητά σας
είναι πάρα πολύ ασήμαντη και η συνείδηση σας είναι ακόμη περισσότερο ελλιπής. Υπάρχει
πάρα πολύ μοχθηρία στις καρδιές σας και κανείς δεν γλιτώνει από τη μοχθηρία σας, ούτε καν
Εγώ. Με κλείνετε έξω για χάρη των παιδιών σας ή του συζύγου σας ή της δικής σας
αυτοσυντήρησης. Αντί να φροντίζετε για Εμένα, νοιάζεστε για την οικογένειά σας, τα παιδιά
σας, την κοινωνική σας θέση, το μέλλον σας και τη δική σας ικανοποίηση. Πότε σκεφτήκατε
για Εμένα όταν μιλούσατε ή ενεργούσατε; Όταν ο καιρός είναι κρύος, οι σκέψεις σας
στρέφονται στα παιδιά σας, στον σύζυγό σας, στη σύζυγό σας ή στους γονείς σας. Ούτε όταν ο
καιρός είναι ζεστός δεν έχω θέση στις σκέψεις σας. Όταν εκτελείς το καθήκον σου, σκέφτεσαι
τα δικά σου συμφέροντα, την προσωπική σου ασφάλεια, τα μέλη της οικογένειάς σου. Τι
έκανες ποτέ που να ήταν για Εμένα; Πότε σκέφτηκες Εμένα; Πότε αφιέρωσες τον εαυτό σου,
με όποιο κόστος, σ’ Εμένα και στο έργο Μου; Πού είναι η απόδειξη της συμβατότητάς σου μ’
Εμένα; Πού είναι η πραγματικότητα της πίστης σου σ’ Εμένα; Πού είναι η πραγματικότητα
της υπακοής σου σ’ Εμένα; Πότε οι προθέσεις σου δεν έγιναν για χάρη της απόκτησης των
ευλογιών Μου; Με κοροϊδεύετε και Με εξαπατάτε, παίζετε με την αλήθεια και αποκρύπτετε
την ύπαρξη της αλήθειας και προδίδετε την ουσία της αλήθειας. Βάζετε τον εαυτό σας σε
τέτοια έχθρα μ’ Εμένα, έτσι τι σας περιμένει στο μέλλον; Απλώς επιδιώκετε τη συμβατότητα
μ’ έναν ασαφή Θεό και απλώς επιδιώκετε μια ασαφή πίστη, όμως δεν συμβαδίζετε με τον
Χριστό. Άραγε, μήπως η δική σας μοχθηρία δεν θα λάβει την ίδια ανταπόδοση όπως αυτή που
αξίζει στους πονηρούς; Εκείνη την ώρα, θα συνειδητοποιήσετε ότι κανένας απ’ όσους δεν
συμβαδίζουν με τον Χριστό δεν μπορεί να ξεφύγει από την ημέρα της οργής και θα
ανακαλύψετε τι είδους ανταπόδοση θα επέλθει σε όσους βρίσκονται σε εχθρότητα με τον
Χριστό. Όταν φτάσει εκείνη η μέρα, τα όνειρά σας ότι θα είστε ευλογημένοι για την πίστη σας
στον Θεό και ότι θα κερδίσουν την είσοδό τους στον ουρανό, όλα θα γίνουν θρύψαλα. Δεν θα
είναι, όμως, έτσι για εκείνους που συμβαδίζουν με τον Χριστό. Αν κι έχουν χάσει τόσα πολλά,
αν κι έχουν υποστεί πολλές κακουχίες, θα λάβουν όλη την κληρονομιά που θα κληροδοτήσω
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στην ανθρωπότητα. Τελικά, θα καταλάβετε ότι μόνο Εγώ είμαι ο δίκαιος Θεός και ότι μόνο
Εγώ είμαι σε θέση να μεταφέρω την ανθρωπότητα στον όμορφο προορισμό της.

Πιστεύεις αληθινά στον Θεό;
Ίσως το ταξίδι της πίστης σου στον Θεό έχει διαρκέσει περισσότερο από ένα ή δύο
χρόνια, κι ίσως στη ζωή σου σε αυτά τα χρόνια έχεις υποστεί πολλές κακουχίες, ή ίσως δεν
έχεις υποστεί κακουχίες αλλά, αντιθέτως, έχεις λάβει πολλή χάρη. Μπορεί επίσης να μην έχεις
βιώσει ούτε κακουχίες ούτε χάρη, αλλά, αντ’ αυτού, να έχεις ζήσει μια ζωή πιο συνηθισμένη.
Ανεξάρτητα από αυτό, είσαι ακόμη κάποιος που ακολουθεί τον Θεό, επίτρεψέ μας, λοιπόν, να
συναναστραφούμε σχετικά με το θέμα της ακολούθησής Του. Ωστόσο, οφείλω να υπενθυμίσω
σε όσους διαβάζουν αυτά τα λόγια ότι ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλους εκείνους που
αναγνωρίζουν τον Θεό και σε όλους εκείνους που ακολουθούν τον Θεό, όχι προς όλους τους
ανθρώπους γενικά, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που δεν αναγνωρίζουν τον Θεό. Εάν
πιστεύεις ότι ο Θεός μιλάει στο πλήθος, σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, τότε ο λόγος
του Θεού δεν θα έχει επίδραση σ’ εσένα. Έτσι, θα πρέπει να κρατήσεις όλα τα λόγια κοντά
στην καρδιά σου και μην τοποθετείσαι εκτός του πεδίουτους. Όπως και να ’χει, ας μιλήσουμε
για το τι συμβαίνει στο σπίτι μας.
Θα πρέπει όλοι τώρα να καταλάβετε το αληθινό νόημα της πίστης στον Θεό. Η έννοια της
πίστης στον Θεό, για την οποία μίλησα προηγουμένως, σχετίζεται με τη θετική είσοδό σας.
Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Σήμερα, θα ήθελα να αναλύσω την ουσία της πίστης σας στον
Θεό. Φυσικά, αυτό σας καθοδηγεί από την αρνητική άποψη· αν δεν το κάνω, τότε δεν θα
γνωρίζετε ποτέ την αληθινή σας όψη και θα υπερηφανεύεστε για την αφοσίωση και την πίστη
σας για πάντα. Με άλλα λόγια, εάν δεν αποκαλύψω την ασχήμια βαθιά μέσα στις καρδιές σας,
τότε ο καθένας σας θα τοποθετήσει ένα στέμμα στο κεφάλι του και θα δώσετε όλη τη δόξα
στον εαυτό σας. Η υπεροπτική κι αλαζονική φύση σας σας οδηγεί να προδώσετε την ίδια τη
συνείδησή σας, να επαναστατήσετε και να αντισταθείτε στον Χριστό και να αποκαλύψετε την
ασχήμια σας, εκθέτοντας έτσι στο φως τις προθέσεις σας, τις αντιλήψεις, τις υπερβολικές
επιθυμίες και τα μάτια γεμάτα απληστία. Κι όμως, συνεχίζετε να δηλώνετε ότι θα αφιερώσετε
τη ζωή σας στο έργο του Χριστού και επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά τις αλήθειες για τις
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οποίες μίλησε ο Χριστός εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η «πίστη» σας. Αυτή είναι η «πίστη
σας χωρίς ακαθαρσίες». Ανέκαθεν έθετα στον άνθρωπο πολύ αυστηρά πρότυπα. Εάν η πίστη
σου προσφέρεται υπό όρους και με προθέσεις, τότε θα προτιμούσα να μην έχω καθόλου τη
φερόμενη πίστη σου, γιατί απεχθάνομαι αυτούς που Με εξαπατούν με τις προθέσεις τους και
Με εκβιάζουν με όρους. Επιθυμώ μονάχα ο άνθρωπος να είναι απόλυτα πιστός σ’ Εμένα και
να ενεργεί για χάρη —και προκειμένου να αποδείξει— αυτή τη μία λέξη: την πίστη.
Απεχθάνομαι τη χρήση των γλυκόλογών σας για να Με κάνουν να χαρώ. Διότι πάντοτε σας
αντιμετωπίζω με απόλυτη ειλικρίνεια και γι’ αυτό θα ήθελα να ενεργείτε προς Εμένα με μια
επίσης αληθινή πίστη. Όσον αφορά την πίστη, πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι ακολουθούν
τον Θεό επειδή έχουν πίστη, αλλιώς δεν θα άντεχαν τέτοιο πόνο. Σε ρωτώ, λοιπόν το εξής:
Γιατί, λοιπόν, ποτέ δεν σέβεσαι παρόλο που πιστεύεις στην ύπαρξη Του; Γιατί, λοιπόν, δεν
έχεις κανένα φόβο για τον Θεό στην καρδιά σου εάν πιστεύεις στην ύπαρξή Του; Αποδέχεσαι
ότι ο Χριστός είναι η ενσάρκωση του Θεού, γιατί λοιπόν τρέφεις τόση περιφρόνηση προς
Αυτόν; Γιατί συμπεριφέρεσαι με τόση ασέβεια προς Αυτόν; Γιατί Τον κρίνεις ανοιχτά; Γιατί
κατασκοπεύεις πάντα τις κινήσεις Του; Γιατί δεν υποτάσσεσαι στις διευθετήσεις Του; Γιατί
δεν ενεργείς σύμφωνα με τον λόγο Του; Γιατί Τον εκβιάζεις και κλέβεις τις προσφορές Του;
Γιατί μιλάς εκ μέρους του Χριστού; Γιατί κρίνεις το κατά πόσον το έργο και ο λόγος Του είναι
σωστά; Γιατί τολμάς να Τον βλασφημείς πίσω από την πλάτη Του; Αυτά κι άλλα πολλά
στοιχειοθετούν την πίστη σας;
Κάθε μέρος της ομιλίας και της συμπεριφοράς σας αποκαλύπτει τα στοιχεία της απιστίας
στον Χριστό, που φέρετε μέσα σας. Τα κίνητρα κι οι στόχοι σας σε ό,τι κάνετε διαπνέονται
από την απιστία· ακόμη κι εκείνη η αίσθηση που εκπορεύεται από το βλέμμα στα μάτια σας
είναι μολυσμένη με αυτά τα στοιχεία. Με άλλα λόγια, καθένας από σας, κάθε λεπτό της
ημέρας, φέρνει μαζί του στοιχεία απιστίας. Αυτό σημαίνει ότι, κάθε στιγμή, κινδυνεύετε να
προδώσετε τον Χριστό, γιατί το αίμα που κυλά μέσα στο σώμα σας είναι εμποτισμένο με την
απιστία προς τον ενσαρκωμένο Θεό. Επομένως, λέω ότι τα ίχνη που αφήνετε στο μονοπάτι
της πίστης στον Θεό δεν είναι σημαντικά. Το ταξίδι σας στο μονοπάτι της πίστης στον Θεό δεν
γίνεται με σταθερά βήματα και, αντ’ αυτού, απλώς κινείστε μηχανικά. Είστε πάντα
επιφυλακτικοί προς τον λόγο του Χριστού και δεν μπορείτε να τον κάνετε αμέσως πράξη.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν πιστεύετε στον Χριστό κι όλες οι αντιλήψεις που διαρκώς έχετε
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γι’ Αυτόν είναι άλλος ένας λόγος που δεν πιστεύετε στον Χριστό. Ο διαρκής σκεπτικισμός για
το έργο του Χριστού, το ότι δεν λαμβάνετε υπόψιν τον λόγο του Χριστού, το ότι έχετε άποψη
για οποιοδήποτε έργο γίνεται από τον Χριστό και το ότι δεν είστε σε θέση να το κατανοήσετε
σωστά, το ότι δυσκολεύεστε να αφήσετε τις αντιλήψεις ανεξάρτητα από την εξήγηση που
λαμβάνετε και ούτω καθεξής, όλα αυτά είναι στοιχεία της απιστίας αναμεμειγμένα στις
καρδιές σας. Παρόλο που ακολουθείτε το έργο του Χριστού και ποτέ δεν μένετε πίσω,
υπάρχει

μεγάλη

επαναστατικότητα

αναμεμειγμένη

στις

καρδιές

σας.

Αυτή

η

επαναστατικότητα είναι μια ακαθαρσία στην πίστη σας στον Θεό. Ίσως δεν συμφωνείτε, αλλά
αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τις δικές σας προθέσεις σε αυτό, τότε θα είστε σίγουρα
αυτοί που θα χαθούν. Επειδή ο Θεός οδηγεί στην τελείωση μόνο εκείνους που πραγματικά
πιστεύουν σε Αυτόν, και όχι εκείνους που είναι επιφυλακτικοί απέναντί Του, πόσο μάλλον
όσους Τον ακολουθούν απρόθυμα, παρόλο που ποτέ δεν πίστεψαν ότι είναι Θεός.
Μερικοί άνθρωποι δεν χαίρονται με την αλήθεια, πολύ λιγότερο, με την κρίση. Αντίθετα,
χαίρονται με τη δύναμη και τον πλούτο. Αυτά τα άτομα κυνηγούν την εξουσία. Αναζητούν
αποκλειστικά εκείνα τα θρησκεύματα στον κόσμο που έχουν επιρροή κι εκείνους τους
πάστορες και τους δασκάλους που προέρχονται από τις ιερατικές σχολές. Παρά το γεγονός
ότι δέχτηκαν την οδό της αλήθειας, παραμένουν επιφυλακτικοί και δεν είναι σε θέση να
αφοσιωθούν πλήρως. Μιλούν για θυσίες προς τον Θεό, αλλά τα μάτια τους επικεντρώνονται
σε μεγάλους πάστορες και δασκάλους κι ο Χριστός παραμερίζεται. Οι καρδιές τους είναι
γεμάτες με φήμη, πλούτη και δόξα. Δεν πιστεύουν καθόλου ότι ένας τέτοιος ασήμαντος
άνθρωπος είναι ικανός να κατακτήσει τόσους πολλούς, ότι ένας τόσο ασήμαντος είναι ικανός
να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση. Δεν πιστεύουν καθόλου ότι όλα αυτά τα
μηδενικά μέσα στη σκόνη και σωρούς κοπριάς είναι τα άτομα που επιλέγονται από τον Θεό.
Πιστεύουν ότι, αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν τα αντικείμενα της σωτηρίας του Θεού, τότε ο
ουρανός και η γη θα γύριζαν ανάποδα κι όλοι οι άνθρωποι θα ξεκαρδίζονταν στο γέλιο.
Πιστεύουν ότι, αν ο Θεός επέλεξε κάποιους τόσο τιποτένιους για να τελειωθούν, τότε αυτοί οι
μεγάλοι άντρες θα γίνονταν ο ίδιος ο Θεός. Οι αντιλήψεις τους είναι μολυσμένες με την
απιστία. Πράγματι, πιο πολύ κι από την απιστία, είναι εξωφρενικά θηρία. Γιατί εκτιμούν μόνο
τη θέση, το κύρος και τη δύναμη· αυτό που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση είναι μεγάλες ομάδες
και θρησκεύματα. Δεν έχουν κανένα σεβασμό για όλους εκείνους που οδηγούνται από τον
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Χριστό· είναι απλά προδότες που γύρισαν την πλάτη τους στον Χριστό, στην αλήθεια και στη
ζωή.
Αυτό που θαυμάζεις δεν είναι η ταπεινοφροσύνη του Χριστού, αλλά εκείνοι οι ψεύτικοι
διακεκριμένοι ποιμένες. Δεν αγαπάς το κάλλος ή τη σοφία του Χριστού, αλλά εκείνους τους
φαύλους που συνδέονται με τον άθλιο κόσμο. Γελάς με τον πόνο του Χριστού, που δεν έχει
πού να γείρει το κεφάλι Του, αλλά θαυμάζεις αυτά τα πτώματα που αρπάζουν προσφορές και
ζουν στην ακολασία. Δεν είσαι πρόθυμος να υποφέρεις μαζί με τον Χριστό, αλλά ευχαρίστως
πέφτεις στην αγκαλιά εκείνων των απερίσκεπτων αντίχριστων, παρόλο που σου παρέχουν
μόνο σάρκα, μόνο γράμματα και μόνο έλεγχο. Ακόμα και τώρα, η καρδιά σου εξακολουθεί να
στρέφεται προς εκείνους, προς τη φήμη τους, προς το κύρος τους και προς την επιρροή τους.
Κι όμως συνεχίζεις να διατηρείς μια στάση, κατά την οποία σου είναι δύσκολο να χωνέψεις το
έργο του Χριστού και είσαι απρόθυμος να το αποδεχθείς. Γι’ αυτό λέω ότι δεν έχεις την πίστη
που απαιτείται για να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Ο λόγος που Τον ακολουθείς ως σήμερα είναι
απλώς επειδή δεν είχες άλλη επιλογή. Στην καρδιά σου για πάντα δεσπόζουν υπεροπτικές
εικόνες· δεν μπορείς να ξεχάσεις κάθε τους λέξη και πράξη, ούτε τις γεμάτες επιρροή λέξεις
και τα χέρια τους. Είναι, στην καρδιά σας, για πάντα υπέρτατοι και για πάντα ήρωες. Αλλά
αυτό δεν συμβαίνει για τον σύγχρονο Χριστό. Είναι για πάντα ασήμαντος στην καρδιά σου
και για πάντα ανάξιος σεβασμού. Γιατί Αυτός είναι πάρα πολύ συνηθισμένος, έχει πολύ μικρή
επιρροή και απέχει πολύ από την υπεροψία.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω ότι όλοι όσοι δεν εκτιμούν την αλήθεια είναι άπιστοι και
προδότες της αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λάβουν ποτέ την έγκριση του Χριστού.
Έχεις διαπιστώσει τώρα πόση απιστία βρίσκεται μέσα σου; Και πόση προδοσία του Χριστού;
Σε προτρέπω λοιπόν ώστε: Αφού έχεις επιλέξει την οδό της αλήθειας, τότε θα πρέπει να
αφοσιωθείς ολόψυχα, μην αμφιταλαντεύεσαι ούτε να το κάνεις με μισή καρδιά. Θα πρέπει να
καταλάβεις ότι ο Θεός δεν ανήκει στον κόσμο ή σε οποιοδήποτε άτομο, αλλά σ’ όλους
εκείνους που πραγματικά πιστεύουν σε Αυτόν, σ’ όλους εκείνους που Τον λατρεύουν και σ’
όλους εκείνους που είναι αφοσιωμένοι και πιστοί σ’ Αυτόν.
Επί του παρόντος, υπάρχει ακόμα μέσα σου πολλή απιστία. Προσπαθήστε επιμελώς να
κοιτάξετε μέσα σας και θα βρείτε σίγουρα την απάντησή σας. Όταν βρεις την αληθινή
απάντηση, τότε θα παραδεχτείς ότι δεν είσαι πιστός του Θεού, αλλά μάλλον αυτός που
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εξαπατά, βλασφημεί και Τον προδίδει, κι ένας άπιστος προς Εκείνον. Στη συνέχεια, θα
συνειδητοποιήσεις ότι ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος, αλλά Θεός. Όταν έρθει εκείνη η ημέρα,
τότε θα αποκτήσεις φόβο Θεού, θα σεβαστείς και θα αγαπήσεις πραγματικά τον Χριστό.
Προς το παρόν, η πίστη σας είναι μόνο το τριάντα τοις εκατό της καρδιάς σας, ενώ εβδομήντα
τοις εκατό κατέχεται από την αμφιβολία. Κάθε πράξη που έγινε και κάθε φράση που είπε ο
Χριστός μπορεί να σας προκαλέσει να διαμορφώσετε αντιλήψεις και απόψεις σχετικά μ’
Αυτόν. Αυτές οι αντιλήψεις κι οι απόψεις πηγάζουν από την πλήρη απιστία σας προς Εκείνον.
Θαυμάζετε και σέβεστε μόνο τον αόρατο Θεό στον ουρανό και δεν έχετε σε υπόληψη τον
ζωντανό Χριστό στη γη. Δεν είναι κι αυτή η απιστία σας; Λαχταράτε μόνο τον Θεό που
επιτέλεσε έργο στο παρελθόν, αλλά δεν παραδέχεστε τον σύγχρονο Χριστό. Αυτά είναι πάντα
η «πίστη» που έχει μπερδευτεί στην καρδιά σας, που δεν πιστεύει στον σύγχρονο Χριστό. Δεν
σας υποτιμώ, γιατί υπάρχει πολύ απιστία μέσα σας, πάρα πολλές ακαθαρσίες μέσα σας και
πρέπει να εξεταστούν. Αυτές οι ακαθαρσίες αποτελούν ένδειξη ότι δεν έχετε καθόλου πίστη·
είναι ένα σημάδι της απόρριψης του Χριστού και σας χαρακτηρίζει ως προδότη του Χριστού.
Είναι ένα πέπλο που καλύπτει τις γνώσεις σας για τον Χριστό, ένα εμπόδιο για να σας
κερδίσει ο Χριστός, ένα εμπόδιο που δεν σας επιτρέπει να είστε σε σύμπνοια με τον Χριστό
και μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν σας εγκρίνει. Τώρα είναι η ώρα να εξετάσετε όλα τα μέρη
της ζωής σας! Με αυτόν τον τρόπο, θα ωφεληθείτε με κάθε τρόπο που μπορείτε να
φανταστείτε!

Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια
Το έργο των εσχάτων ημερών είναι να γίνει διαχωρισμός των πάντων ανάλογα με το
είδος τους, να ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, διότι ο καιρός πλησιάζει και η
ημέρα του Θεού έχει έρθει. Ο Θεός φέρνει όλους όσοι έχουν εισέλθει στη βασιλεία Του,
δηλαδή όλους όσοι ήταν πιστοί σε Εκείνον μέχρι τέλους, στην εποχή του Θεού του ίδιου.
Ωστόσο, μέχρι την έλευση της εποχής του Θεού του ίδιου, το έργο που θα επιτελέσει Εκείνος
δεν θα είναι να παρατηρήσει τις πράξεις του ανθρώπου ή να διερευνήσει τη ζωή του, αλλά να
κρίνει την παρακοή του, διότι ο Θεός θα εξαγνίσει όλους όσοι έρθουν ενώπιον του θρόνου
Του. Όλοι όσοι έχουν ακολουθήσει τα βήματα Του μέχρι και σήμερα, είναι εκείνοι που
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στέκονται ενώπιον του θρόνου Του, και, κατά συνέπεια, κάθε άτομο που αποδέχεται το έργο
του Θεού στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο του εξαγνισμού του Θεού. Με άλλα
λόγια, ο καθένας που αποδέχεται το έργο Του στην τελική του φάση, αποτελεί αντικείμενο
της κρίσης του Θεού.
Η «κρίση» που αναφέρθηκε στους προηγούμενους λόγους —κρίση που θα ξεκινήσει στον
οίκο του Θεού— αναφέρεται στην κρίση που ασκεί ο Θεός σήμερα σε εκείνους που έρχονται
μπροστά στον θρόνο Του τις έσχατες ημέρες. Ίσως υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν σε
τέτοιες υπερφυσικές φαντασιώσεις πως, όταν έρθουν οι έσχατες ημέρες, ο Θεός θα στήσει
ένα μεγάλο τραπέζι στους ουρανούς, πάνω στο οποίο θα απλωθεί ένα λευκό τραπεζομάντηλο
και, στη συνέχεια, καθισμένος σε έναν μεγάλο θρόνο με όλους τους ανθρώπους γονατιστούς
στο έδαφος, Εκείνος θα αποκαλύψει τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου, κι έτσι θα καθορίσει ποιοι
θα ανέλθουν στον παράδεισο ή θα σταλούν κάτω, στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού.
Ανεξαρτήτως από τις ανθρώπινες φαντασιώσεις, η ουσία του έργου του Θεού δεν μπορεί να
αλλάξει. Οι φαντασιώσεις του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατασκευάσματα των
σκέψεων του, και προέρχονται από το μυαλό του, συνοψισμένες και συναρμολογημένες από
όσα έχει δει και έχει ακούσει. Γι’ αυτό και λέω, όσο λαμπρές και να είναι οι επινοημένες αυτές
εικόνες, δεν παύουν να είναι απλές ζωγραφιές, και δεν είναι ικανές να αντικαταστήσουν το
σχέδιο του έργου του Θεού. Εξάλλου, τον άνθρωπο τον έχει διαφθείρει ο Σατανάς, οπότε πώς
μπορεί να αντιληφθεί τις σκέψεις του Θεού; Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το έργο της κρίσης
του Θεού ως κάτι ιδιαιτέρως φανταστικό. Θεωρεί πως από τη στιγμή που ο ίδιος ο Θεός
επιτελεί το έργο της κρίσης, τότε θα πρέπει αυτό να είναι τεράστιας κλίμακας και ακατανόητο
για τους θνητούς, και πρέπει να αντηχεί μέσα από τους ουρανούς και να σείει τη γη·
διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να είναι το έργο της κρίσης του Θεού; Πιστεύει ότι, εφόσον
αυτό είναι το έργο της κρίσης, τότε ο Θεός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιβλητικός και
μεγαλοπρεπής ενόσω εργάζεται, και πως όσοι κρίνονται, θα πρέπει να ουρλιάζουν με δάκρυα
στα μάτια, γονατιστοί, ικετεύοντας για έλεος. Μία τέτοια σκηνή πρέπει να αποτελεί ένα
εντυπωσιακό θέαμα και να είναι βαθιά συναρπαστική… Όλοι φαντάζονται το έργο της κρίσης
του Θεού ως κάτι ασυνήθιστα υπέροχο. Γνωρίζεις, ωστόσο, πως ενώ πάει πολύς καιρός που ο
Θεός έχει ξεκινήσει το έργο της κρίσης ανάμεσα στους ανθρώπους, εσύ παραμένεις
κουρνιασμένος σε ληθαργικό ύπνο; Πως, όταν θα νομίζεις ότι έχει ξεκινήσει επίσημα το έργο
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της κρίσης του Θεού, ο Θεός θα έχει ήδη φτιάξει εκ νέου τον ουρανό και τη γη; Ίσως τότε να
έχεις καταλάβει μονάχα το νόημα της ζωής, αλλά το ανελέητο έργο της τιμωρίας του Θεού θα
σε στείλει, ενώ θα κοιμάσαι ακόμα βαθιά, στην κόλαση. Μονάχα τότε θα συνειδητοποιήσεις
ξαφνικά πως το έργο της κρίσης του Θεού έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Ας μη χάνουμε πολύτιμο χρόνο και ας μη μιλήσουμε άλλο για αυτά τα αποτρόπαια και
ειδεχθή θέματα. Αντιθέτως, ας μιλήσουμε για το τι ακριβώς συνιστά κρίση. Όσον αφορά τη
λέξη «κρίση», θα αναλογιστείτε τα λόγια που πρόφερε παντού ο Ιεχωβά και τα λόγια
επιπλήξεως που απηύθυνε ο Ιησούς στους Φαρισαίους. Παρ’ όλη τη δριμύτητά τους, αυτά τα
λόγια δεν είναι η κρίση του Θεού για τον άνθρωπο, είναι μόνο λόγια που είπε ο Θεός σε
διάφορα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικά σκηνικά· αυτά τα λόγια διαφέρουν από
εκείνα που πρόφερε ο Χριστός καθώς κρίνει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες. Τις έσχατες
ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να
εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια
εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει
τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική
ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά
τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του.
Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό,
λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική
δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά
απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει
μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να
αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν
κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας
τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος
στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο
της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την
αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον
άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του
Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα
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στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της
διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις
προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην
πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε
όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός.
Εάν δεν δίνεις την πρέπουσα σημασία σε αυτές τις αλήθειες και συνεχώς σκέφτεσαι να τις
αποφύγεις ή προσπαθείς να βρεις έναν νέο τρόπο να ξεφύγεις από αυτές, τότε λέω πως είσαι
ένας αμαρτωλός που έχει διαπράξει βαριά αδικήματα. Εάν έχεις πίστη στον Θεό, όμως δεν
αναζητάς την αλήθεια ή το θέλημά Του, ούτε αγαπάς την οδό που σε φέρνει πιο κοντά σ’
Εκείνον, τότε λέω πως είσαι κάποιος που προσπαθεί να ξεφύγει από την κρίση, και πως είσαι
μια μαριονέτα και ένας προδότης που προσπαθεί να δραπετεύσει μακριά από τον μεγάλο
λευκό θρόνο. Ο Θεός δεν θα χαριστεί σε κανέναν από αυτούς τους επαναστάτες που
διαφεύγουν από το βλέμμα Του. Τέτοιοι άνθρωποι θα λάβουν ακόμα πιο αυστηρή τιμωρία.
Εκείνοι που έρχονται ενώπιον του Θεού ώστε να κριθούν, και επιπλέον έχουν εξαγνιστεί, θα
ζήσουν για πάντα στη βασιλεία Του. Φυσικά, αυτό είναι κάτι μελλοντικό.
Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον
Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της
ανθρώπινης φυλής μέσω της αλήθειας, είναι αναμφισβήτητο πως ο Θεός εξακολουθεί να
εμφανίζεται ως ενσαρκωμένη εικόνα, ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους
ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να
διδάξει τους ανθρώπους σε όλη τη γη και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι
το έργο της κρίσης του Θεού. Πολλοί έχουν κακό προαίσθημα για τη δεύτερη ενσάρκωση του
Θεού, διότι ο άνθρωπος δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο Θεός θα ενσαρκωνόταν, ώστε να
επιτελέσει το έργο της κρίσης. Εντούτοις, πρέπει να πω πως συχνά, το έργο του Θεού
υπερβαίνει κατά πολύ τις ανθρώπινες προσδοκίες και είναι δύσκολο να το συλλάβει ο νους
του ανθρώπου. Διότι οι άνθρωποι είναι απλώς σκουλήκια πάνω στη γη, ενώ ο Θεός είναι το
υπέρτατο Ων που γεμίζει το σύμπαν· το μυαλό του ανθρώπου μοιάζει με λάκκο από
βρομόνερα, ένα έδαφος πρόσφορο μόνο για σκουλήκια, ενώ κάθε στάδιο του έργου που
κατευθύνεται από τις σκέψεις του Θεού, είναι το απόσταγμα της σοφίας Του. Ο άνθρωπος
συνεχώς επιθυμεί να εναντιώνεται στον Θεό, για το οποίο λέω πως είναι αυτονόητο ποιος θα
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υποστεί απώλειες στο τέλος. Σας παροτρύνω όλους να μη θεωρείτε τους εαυτούς σας
σημαντικότερους από τον χρυσό. Εάν άλλοι μπορούν να δεχτούν την κρίση του Θεού, τότε
γιατί να μην μπορείς κι εσύ; Πόσο ανώτερος είσαι από τους άλλους; Εάν άλλοι μπορούν να
σκύβουν το κεφάλι μπροστά στην αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις κι εσύ; Το έργο του
Θεού έχει μια ασταμάτητη δυναμική. Δεν θα επαναλάβει το έργο της κρίσης απλά και μόνο
λόγω αυτών που έχετε «συνεισφέρει», και θα μετανιώσετε οικτρά που αφήσατε μια τόσο
μεγάλη ευκαιρία να σας διαφύγει. Εάν δεν πιστεύεις τα λόγια Μου, τότε περίμενε απλά
εκείνον τον μεγάλο λευκό θρόνο στον ουρανό να σε κρίνει! Πρέπει να γνωρίζεις πως όλοι οι
Ισραηλίτες απέρριψαν και απαρνήθηκαν τον Ιησού, κι όμως το γεγονός της λύτρωσης της
ανθρωπότητας από τον Ιησού επεκτάθηκε και πάλι σε όλο το σύμπαν και στα πέρατα της γης.
Δεν είναι αυτή μια πραγματικότητα που δημιούργησε ο Θεός καιρό πριν; Αν περιμένεις
ακόμα τον Ιησού να σε ανεβάσει στους ουρανούς, τότε έχω να πω πως είσαι ισχυρογνώμων
και ένα κομμάτι νεκρού ξύλου[α]. Ο Ιησούς δεν πρόκειται να αναγνωρίσει έναν ψεύτικο πιστό
σαν εσένα, που δεν πιστεύει στην αλήθεια και αναζητά μόνο ευλογίες. Αντιθέτως, δεν θα
δείξει κανένα έλεος και θα σε ρίξει στη λίμνη της φωτιάς, όπου θα καίγεσαι για δεκάδες
χιλιάδες χρόνια.
Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι είναι κρίση και τι είναι αλήθεια; Εάν έχεις καταλάβει, τότε σε
προτρέπω να υποταχθείς υπάκουα στην κρίση, αλλιώς δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία να
λάβεις την επιδοκιμασία του Θεού ή να σε οδηγήσει στη βασιλεία Του. Εκείνοι που απλώς
αποδέχονται την κρίση, μα δεν μπορούν να εξαγνιστούν ποτέ, δηλαδή, εκείνοι που
διαφεύγουν εν μέσω του έργου της κρίσης, ο Θεός θα τους απεχθάνεται και θα τους
απορρίπτει για πάντα. Οι αμαρτίες τους είναι πιο πολλές και πιο βαριές από εκείνες των
Φαρισαίων, διότι έχουν προδώσει τον Θεό και επαναστατούν εναντίον Του. Τέτοιοι άνθρωποι
που δεν είναι άξιοι ούτε καν να υπηρετούν, θα λάβουν ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία, μια
τιμωρία που θα είναι επιπλέον αιώνια. Ο Θεός δεν θα δείξει έλεος σε κανέναν προδότη που
κάποτε επέδειξε αφοσίωση σ’ Εκείνον μονάχα στα λόγια και στη συνέχεια Τον πρόδωσε.
Τέτοιοι άνθρωποι θα υποστούν αντίποινα μέσω τιμωρίας του πνεύματος, της ψυχής και του
σώματος. Δεν είναι αυτή μια ακριβής αποκάλυψη της δίκαιης διάθεσης του Θεού; Δεν είναι
αυτός ο σκοπός του Θεού για την κρίση και την αποκάλυψη του ανθρώπου; Ο Θεός
ξαποστέλνει όλους εκείνους που κάνουν κάθε είδους κακές πράξεις κατά τη διάρκεια της
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κρίσης, σε ένα μέρος μολυσμένο από μοχθηρά πνεύματα, επιτρέποντας σε αυτά τα κακά
πνεύματα να καταστρέψουν τη σάρκα αυτών των ανθρώπων κατά βούληση. Τα σώματα τους
αναδίδουν δυσωδία πτωμάτων και τέτοια είναι η τιμωρία που τους αρμόζει. Ο Θεός
καταγράφει στο αρχείο τους όλες τις αμαρτίες αυτών των άπιστων ψευδών ακολούθων, των
ψευδών αποστόλων, και των ψευδών εργατών· έπειτα, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, τους
πετά ανάμεσα στα ακάθαρτα πνεύματα, επιτρέποντας σε τούτα τα πνεύματα να βεβηλώσουν
κατά βούληση τα σώματα τους, ώστε να μη μπορέσουν ποτέ ξανά να ενσαρκωθούν και να μη
δουν ποτέ ξανά το φως. Αυτοί οι υποκριτές που υπηρετούσαν μέχρι κάποια στιγμή, μα τώρα
δεν είναι ικανοί να παραμείνουν πιστοί μέχρι το τέλος, ο Θεός τους προσμετρά ανάμεσα
στους αχρείους, έτσι ώστε να περάσουν στο συμβούλιο των αχρείων και να γίνουν κομμάτι
του απείθαρχου αυτού όχλου· στο τέλος, ο Θεός θα τους αφανίσει. Ο Θεός απορρίπτει και δεν
λαμβάνει υπόψη αυτούς που ποτέ δεν υπήρξαν πιστοί στον Χριστό ή που δεν αφιέρωσαν
καμία προσπάθεια, και θα τους εξολοθρεύσει όλους με την αλλαγή των εποχών. Δεν θα
υπάρχουν πλέον στη γη, πόσο μάλλον θα αποκτήσουν πρόσβαση στη βασιλεία του Θεού.
Εκείνοι που ποτέ δεν υπήρξαν ειλικρινείς απέναντι στον Θεό, αλλά αναγκάστηκαν από τις
περιστάσεις να ασχοληθούν επιπόλαια μ’ Αυτόν, προσμετρούνται ανάμεσα σε αυτούς που
υπηρετούν τον λαό Του. Μονάχα ένας μικρός αριθμός αυτών των ανθρώπων μπορεί να
επιβιώσει, ενώ η πλειοψηφία θα χαθεί μαζί μ’ εκείνους που δεν είναι ικανοί ούτε καν να
υπηρετήσουν. Τελικά, ο Θεός θα φέρει στη βασιλεία Του όλους εκείνους που σκέφτονται
όπως ο ίδιος, τον λαό και τους υιούς του Θεού, όπως επίσης κι εκείνους που προορίζονται από
τον Θεό να γίνουν ιερείς. Αυτό είναι το απόσταγμα που λαμβάνει ο Θεός από το έργο Του.
Όσο για εκείνους που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που έχει ορίσει ο Θεός, θα
προσμετρηθούν μαζί με τους άπιστους. Και σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η
κατάληξή τους. Ήδη σας έχω πει όλα όσα έπρεπε να πω· εσείς θα αποφασίσετε ποιον δρόμο
θα επιλέξετε. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής: Το έργο του Θεού δεν περιμένει
ποτέ κάποιον που δεν μπορεί να συμβαδίσει μαζί Του, και η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν
δείχνει έλεος σε κανέναν άνθρωπο.
Υποσημειώσεις:
α. Ένα κομμάτι νεκρού ξύλου: κινέζικη έκφραση, που σημαίνει «χωρίς καμιά ελπίδα».
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Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ
των ανθρώπων;
Η παλιά εποχή πέρασε και η νέα εποχή έχει έλθει. Χρόνο με τον χρόνο και μέρα με την
ημέρα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο. Ήρθε μέσα στον κόσμο και ύστερα αποχώρησε.
Ένας τέτοιος κύκλος συνεχίστηκε επί πολλές γενιές. Σήμερα, όπως και πριν, ο Θεός συνεχίζει
να επιτελεί το έργο που οφείλει, το έργο που έχει ακόμα να ολοκληρώσει, γιατί μέχρι σήμερα
δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός να εισέλθει στην ανάπαυση. Από τη στιγμή της δημιουργίας
μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο, αλλά γνωρίζεις ότι το έργο που επιτελεί ο
Θεός σήμερα είναι πολύ περισσότερο από πριν και η κλίμακα πολύ μεγαλύτερη; Γι’ αυτό λέω
ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων. Όλο το έργο του Θεού είναι
πολύ σημαντικό, είτε στον άνθρωπο είτε στον Θεό, γιατί κάθε κομμάτι του έργου Του
σχετίζεται με τον άνθρωπο.
Δεδομένου ότι το έργο του Θεού δεν είναι ούτε ορατό ούτε αισθητό, και ακόμα λιγότερο
μπορεί να το δει ο κόσμος, πώς μπορεί τότε να είναι κάτι σπουδαίο; Ποιο είδος πράγματος
θεωρείται σπουδαίο; Οπωσδήποτε κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ολόκληρο το έργο του
Θεού πρέπει να θεωρείται σπουδαίο, αλλά γιατί λέω ότι το έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα
είναι τέτοιο; Όταν λέω ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο, αυτό αναμφίβολα εμπεριέχει
πολλά μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει. Ας μιλήσουμε τώρα γι’
αυτά.
Ο Ιησούς γεννήθηκε σε μια φάτνη σε μια εποχή η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την
ύπαρξή Του, αλλά ο κόσμος δεν μπορούσε να Του σταθεί εμπόδιο, κι έζησε ανάμεσα στους
ανθρώπους τριάντα τρία χρόνια υπό τη φροντίδα του Θεού. Σε αυτά τα πολλά χρόνια ζωής,
βίωσε την πίκρα του κόσμου και γεύτηκε τη δυστυχία της ζωής επάνω στη γη. Ανέλαβε τη
βαριά ευθύνη να σταυρωθεί για να λυτρώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Λύτρωσε όλους
τους αμαρτωλούς που ζούσαν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και, τελικά, το
αναστημένο σώμα Του επέστρεψε στον τόπο της ανάπαυσής Του. Τώρα, έχει ξεκινήσει το νέο
έργο του Θεού, και είναι επίσης η έναρξη μιας καινούργιας εποχής. Ο Θεός φέρνει στον οίκο
Του εκείνους οι οποίοι λυτρώθηκαν για να εγκαινιάσει το νέο Του έργο της σωτηρίας. Αυτή τη
φορά, το έργο της σωτηρίας είναι πληρέστερο απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν θα επιτελεστεί
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από το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα στον άνθρωπο για να του επιτρέψει ν’ αλλάξει από
μόνος του, ούτε θα επιτελεστεί μέσα από την παρουσία του σώματος του Ιησού μεταξύ των
ανθρώπων και, ακόμα λιγότερο, δεν θα γίνει με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Αντιθέτως, το έργο
θα επιτελεστεί και θα καθοδηγηθεί από τον ίδιο τον Θεό ενσαρκωμένο. Αυτό γίνεται για να
οδηγήσει τον άνθρωπο στο νέο έργο. Δεν είναι αυτό κάτι σπουδαίο; Ο Θεός δεν επιτελεί το
έργο αυτό μες από μια μερίδα ανθρώπων ή μέσω προφητειών, αλλά μέσω του ίδιου του Θεού.
Κάποιοι ίσως πουν ότι αυτό δεν είναι σπουδαίο πράγμα και ότι δεν μπορεί να φέρει έκσταση
στον άνθρωπο. Εντούτοις, θα σου πω ότι το έργο του Θεού δεν είναι αυτό και μόνο, αλλά κάτι
πολύ μεγαλύτερο και πολύ περισσότερο.
Αυτή τη φορά, ο Θεός έρχεται να επιτελέσει έργο όχι μέσα σ’ ένα πνευματικό σώμα, αλλά
μέσα σε ένα πολύ συνηθισμένο. Αυτό δεν είναι μονάχα το σώμα της δεύτερης ενσάρκωσης
του Θεού, αλλά επίσης το σώμα μέσα στο οποίο ο Θεός επιστρέφει. Είναι μια πολύ
συνηθισμένη σάρκα. Σε Αυτόν, δεν μπορείς να δεις κάτι το οποίο να είναι διαφορετικό από
τους άλλους, αλλά μπορείς να πάρεις από Αυτόν τις αλήθειες που ποτέ πριν δεν είχες ακούσει.
Αυτή η ασήμαντη σάρκα είναι η ενσάρκωση όλων των λόγων της αλήθειας από τον Θεό,
εκείνη που αναλαμβάνει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και έκφραση της
συνολικής διάθεσης του Θεού για να μπορέσει να τη γνωρίσει ο άνθρωπος. Δεν λαχταράς
πολύ να δεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να καταλάβεις τον επουράνιο Θεό; Δεν
επιθυμείς πολύ να δεις τον προορισμό του ανθρώπινου γένους; Θα σου πει όλα αυτά τα
μυστικά —μυστικά που κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σου πει, κι επίσης, θα σου
μιλήσει για τις αλήθειες τις οποίες δεν καταλαβαίνεις. Είναι η πύλη σου για τη βασιλεία κι ο
οδηγός σου προς τη νέα εποχή. Μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα κρύβει πολλά ασύλληπτα
μυστήρια. Τα έργα Του μπορεί να είναι αδιερεύνητα για σένα, αλλά ο σκοπός όλων των έργων
που επιτελεί αρκεί για να σε κάνει να δεις ότι Αυτός δεν είναι απλή σάρκα όπως πιστεύει ο
άνθρωπος. Διότι Αυτός αντιπροσωπεύει το θέλημα του Θεού όσο και τη φροντίδα που δείχνει
ο Θεός για το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Μ’ όλο που δεν μπορείς να ακούσεις τα
λόγια που λέει, τα οποία μοιάζουν να σείουν τους ουρανούς και τη γη, ή να δεις τα μάτια Του
σαν απαστράπτουσες φλόγες, και μ’ όλο που δεν μπορείς να νιώσεις την πειθαρχία της
σιδερένιας Του ράβδου, μπορείς μες από τα λόγια Του να ακούσεις το μένος του Θεού και να
γνωρίσεις ότι ο Θεός δείχνει συμπόνια για το ανθρώπινο γένος· μπορείς να δεις την δίκαιη
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διάθεση του Θεού και τη σοφία Του, και να συνειδητοποιήσεις, επιπλέον, το ενδιαφέρον και
τη φροντίδα που δείχνει ο Θεός για όλο το ανθρώπινο γένος. Το έργο του Θεού κατά τις
έσχατες ημέρες είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να δει τον επουράνιο Θεό να ζει μεταξύ των
ανθρώπων στη γη, και να κάνει τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει, να υπακούσει, να έχει φόβο
Θεού και ν’ αγαπήσει τον Θεό. Γι’ αυτό ακριβώς έχει επιστρέψει εν σαρκί δεύτερη φορά.
Παρότι εκείνο που βλέπει σήμερα ο άνθρωπος είναι ένας Θεός όμοιος με άνθρωπο, ένας Θεός
με μύτη και δύο μάτια, κι ένας αναξιόλογος Θεός, στο τέλος, ο Θεός θα σου δείξει ότι δίχως
την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί και η γη θα υποστούν τρομερή αλλαγή· δίχως
την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί θα σκοτεινιάσουν, στη γη θα επικρατήσει χάος
και όλο το ανθρώπινο γένος θα λιμοκτονεί και θα μαστίζεται. Θα σας δείξει ότι δίχως τη
σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα είχε προ πολλού αφανίσει
όλο το ανθρώπινο γένος στην κόλαση· χωρίς την ύπαρξη αυτής της σάρκας, θα ήσασταν
αιωνίως οι πρώτοι των αμαρτωλών και πτώματα. Πρέπει να ξέρετε ότι, δίχως την ύπαρξη
αυτής της σάρκας, όλο το ανθρώπινο γένος θα αντίκριζε μιαν αναπόφευκτη συμφορά και θα
του ήταν δύσκολο να ξεφύγει την πιο αυστηρή τιμωρία του Θεού προς το ανθρώπινο γένος τις
έσχατες ημέρες. Χωρίς τη γέννηση αυτής της συνηθισμένης σάρκας, θα ήσασταν όλοι σε μια
κατάσταση όπου ούτε ζωή ούτε θάνατος θα υπήρχε, όσο κι αν το επιζητούσατε· χωρίς την
ύπαρξη αυτής της σάρκας, σήμερα δεν θα ήσασταν σε θέση να λάβετε την αλήθεια και να
έρθετε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αντιθέτως, θα δεχόσασταν την τιμωρία του Θεού για
τα βαριά σας αμαρτήματα. Το γνωρίζετε; Δίχως την επιστροφή του Θεού εν σαρκί, κανείς δεν
θα είχε την ευκαιρία να σωθεί· και δίχως την έλευση αυτής της σάρκας, ο Θεός θα είχε προ
πολλού δώσει τέλος στην παλαιά εποχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορείτε ακόμα ν’ αρνιέστε
τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού; Εφόσον μπορείτε να ωφεληθείτε τόσο πολύ από αυτό τον
συνηθισμένο άνθρωπο, γιατί τότε δεν Τον αποδέχεστε πρόθυμα;
Το έργο του Θεού είναι εκείνο το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεν μπορείς να
συλλάβεις καν κατά πόσον η απόφασή σου είναι σωστή, ούτε γνωρίζεις κατά πόσον το έργο
του Θεού μπορεί να πετύχει, γιατί τότε δεν δοκιμάζεις την τύχη σου να διαπιστώσεις κατά
πόσον μπορεί να σε βοηθήσει πολύ αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, και κατά πόσον έχει ο
Θεός επιτελέσει σπουδαίο έργο; Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στον καιρό του Νώε, οι
άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρεύονταν και παραδίνονταν στον γάμο σε τέτοιον
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βαθμό, που ήταν αβάσταχτο για τον Θεό να το βλέπει, έτσι Αυτός έστειλε έναν μεγάλο
κατακλυσμό για να αφανίσει το ανθρώπινο γένος και άφησε πίσω μόνο την οκταμελή
οικογένεια του Νώε και όλα τα είδη των πουλιών και των ζώων. Τις έσχατες ημέρες, ωστόσο,
όσοι θα διασωθούν από τον Θεό είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι Του στάθηκαν πιστοί μέχρι το
τέλος. Παρότι και οι δύο ήταν εποχές μεγάλης διαφθοράς, αβάσταχτης για τον Θεό να τη
βλέπει, και το ανθρώπινο γένος ήταν και στις δύο εποχές τόσο διεφθαρμένο ώστε αρνιόταν
τον Θεό ως Κύριο, όλοι οι άνθρωποι στον καιρό του Νώε αφανίστηκαν από τον Θεό. Και στις
δύο εποχές, το ανθρώπινο γένος δυσαρέστησε πολύ τον Θεό, όμως ο Θεός έδειξε υπομονή με
τους ανθρώπους στις έσχατες ημέρες μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό; Προσπαθήσατε ποτέ να το
σκεφτείτε; Αν στ’ αλήθεια δεν ξέρετε, τότε θα σας πω Εγώ. Ο λόγος που ο Θεός μπορεί να
φερθεί γενναιόδωρα στους ανθρώπους τις έσχατες ημέρες δεν είναι επειδή αυτοί είναι
λιγότερο διεφθαρμένοι από τον καιρό του Νώε ή επειδή έχουν δείξει μετάνοια στον Θεό, και
ακόμη λιγότερο, επειδή ο Θεός δεν μπορεί να αντέξει να αφανίσει τους ανθρώπους τις
έσχατες ημέρες όπου η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Είναι μάλλον ότι ο Θεός έχει έργο να
επιτελέσει σε μια μερίδα ανθρώπων τις έσχατες ημέρες και αυτό θα επιτελεστεί από τον ίδιο
τον Θεό ενσαρκωμένο. Επιπλέον, ο Θεός θα διαλέξει ένα κομμάτι αυτής της μερίδας ως
αντικείμενα της σωτηρίας Του, ως τον καρπό του σχεδίου διαχείρισής Του, και θα πάρει
τέτοιους ανθρώπους μαζί Του στην επόμενη εποχή. Γι’ αυτό, οτιδήποτε κι αν συμβεί, η
πληρωμή αυτού του τιμήματος από τον Θεό περιλαμβάνεται απολύτως στην προετοιμασία για
το έργο της ενσάρκωσής Του κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι έχετε φτάσει στο
σήμερα, οφείλεται σε αυτή τη σάρκα. Οφείλεται στο ότι ο Θεός ζει στη σάρκα, μέσα στην
οποία εσείς έχετε την ευκαιρία να επιβιώνετε. Όλη αυτή η καλή τύχη έχει κερδηθεί χάρη σε
αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στο τέλος, κάθε έθνος θα
προσκυνήσει αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο, και θα προσφέρει ευχαριστίες και την υπακοή
του σε αυτόν τον ασήμαντο άνθρωπο. επειδή η αλήθεια, η ζωή και η οδός που Εκείνος έφερε,
έσωσαν όλο το ανθρώπινο γένος, μετρίασαν τη σύγκρουση ανάμεσα στον Θεό και τον
άνθρωπο, μίκρυναν την απόσταση ανάμεσά τους, και άνοιξαν έναν δίαυλο επικοινωνίας στις
σκέψεις Θεού και ανθρώπου. Είναι επίσης Εκείνος που έχει φέρει ακόμη μεγαλύτερη δόξα
στον Θεό. Δεν είναι, άραγε, ένας συνηθισμένος άνθρωπος σαν Αυτόν άξιος της εμπιστοσύνης
και της λατρείας σου; Δεν είναι μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα κατάλληλη να αποκαλείται
Χριστός; Μπορεί ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος να μην είναι έκφραση του Θεού
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μεταξύ των ανθρώπων; Δεν αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος βοηθά το ανθρώπινο
γένος να διασωθεί από την καταστροφή, να Τον αγαπάτε και να Τον κρατάτε; Αν αρνηθείτε
τις αλήθειες που προφέρονται απ’ το στόμα Του και αποστραφείτε την παρουσία Του
ανάμεσά σας, ποια θα είναι τότε η μοίρα σας;
Όλο το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες επιτελείται μέσω αυτού του συνηθισμένου
ανθρώπου. Αυτός θα σου απονείμει τα πάντα και, ακόμη, Αυτός θ’ αποφασίσει τα πάντα για
σένα. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι όπως πιστεύεις: ένας άνθρωπος τόσο απλός,
ώστε να είναι ανάξιος λόγου; Δεν είναι η αλήθεια Του αρκετή για να σε πείσει πλήρως; Δεν
είναι η μαρτυρία των πράξεών Του αρκετή για να σε πείσει πλήρως; Ή μήπως το μονοπάτι
στο οποίο σε οδηγεί δεν αξίζει για σένα να το ακολουθήσεις; Τι είναι εκείνο που σε κάνει να
νιώθεις αποστροφή γι’ Αυτόν και να Τον απορρίπτεις και να Τον αποφεύγεις; Είναι Αυτός που
εκφράζει την αλήθεια, είναι Αυτός που χορηγεί την αλήθεια, και είναι Αυτός που ανοίγει
μπροστά σου ένα μονοπάτι για να προχωρήσεις. Μήπως ακόμα δεν μπορείς να βρεις τα ίχνη
του έργου του Θεού μέσα σε αυτές τις αλήθειες; Δίχως το έργο του Ιησού, το ανθρώπινο γένος
δεν θα είχε αποκαθηλωθεί από τον σταυρό, αλλά χωρίς την ενσάρκωση σήμερα, εκείνοι που
έχουν αποκαθηλωθεί από τον σταυρό δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν εγκριθεί από τον Θεό
ή να εισέλθουν στη νέα εποχή. Χωρίς την έλευση αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου, δεν θα
είχατε ποτέ την ευκαιρία ή δεν θα είχατε ποτέ επιλεγεί για ν’ αντικρύσετε την αληθινή όψη
του Θεού, γιατί είστε όλοι εκείνοι που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν αφανιστεί. Λόγω της
έλευσης της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, ο Θεός σάς έχει συγχωρήσει και δείξει το έλεός
Του. Εν πάση περιπτώσει, τα λόγια που πρέπει να σας αφήσω στο τέλος είναι τούτα: αυτός ο
συνηθισμένος άνθρωπος, που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, έχει ζωτική σημασία για εσάς.
Είναι το σπουδαίο πράγμα που έχει ήδη επιτελέσει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων.

Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον
άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε είναι κάτι
που μπορεί να επιτύχει εύκολα ο οποιοσδήποτε. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται
αποκλειστικά από τον Θεό, που σημαίνει ότι μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει την ουσία της ζωής,
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δεν υφίσταται ζωή χωρίς τον ίδιο τον Θεό, και έτσι, μόνο ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, και η
ατέρμονη, ανεξάντλητη πηγή του νερού της ζωής. Απ’ όταν Εκείνος δημιούργησε τον κόσμο, ο
Θεός έχει κάνει πολύ δουλειά σε σχέση με τη ζωτικότητα της ζωής, έχει κάνει πολύ δουλειά
που δίνει ζωή στον άνθρωπο, και έχει πληρώσει ακριβά για να αποκτήσει ζωή ο άνθρωπος,
διότι ο ίδιος ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, και ο ίδιος ο Θεός αποτελεί την οδό μέσα από την
οποία μπορεί να αναστηθεί ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι ποτέ απών από την καρδιά του
ανθρώπου και πάντα ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνος είναι η κινητήρια δύναμη στη
ζωή του ανθρώπου, το θεμέλιο της ύπαρξης του ανθρώπου και μια ισχυρή παρακαταθήκη για
την ύπαρξη του ανθρώπου μετά τη γέννησή του. Εκείνος είναι η αιτία που ο άνθρωπος
ξαναγεννιέται, και τον κάνει ικανό να ζει ακλόνητα τον κάθε του ρόλο. Χάρη στην ισχύ Του
και στην ακατάσβεστη ζωτική Του δύναμη, ο άνθρωπος έχει κατορθώσει να επιβιώνει από
γενιά σε γενιά, στην πορεία της οποίας η δύναμη της ζωής του Θεού είναι ο στυλοβάτης της
ύπαρξης του ανθρώπου, και για την οποία ο Θεός έχει πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει ποτέ
πληρώσει κανένας συνηθισμένος άνθρωπος. Η ζωτική δύναμη του Θεού υπερνικά
οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Επιπλέον, ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Η ζωή Του είναι
αιώνια, η δύναμή Του είναι εκπληκτική, και κανένα δημιουργημένο ον και καμία εχθρική
δύναμη δεν μπορεί να υπερισχύσει της ζωτικής Του δύναμης. Η ζωτική δύναμη του Θεού
υφίσταται και εκπέμπει την εκπληκτική της λάμψη, ανεξαρτήτως χρόνου ή χώρου. Ο ουρανός
και η γη μπορεί να υποστούν μεγάλες αλλαγές, όμως η ζωή του Θεού είναι πάντοτε η ίδια.
Όλα τα πράγματα κάποτε πεθαίνουν, αλλά η ζωή του Θεού παραμένει, γιατί ο Θεός είναι η
πηγή ύπαρξης των πάντων και η ρίζα της ύπαρξής τους. Η ζωή του ανθρώπου προέρχεται από
τον Θεό, η ύπαρξη του ουρανού οφείλεται στον Θεό και η ύπαρξη της γης πηγάζει από τη
δύναμη της ζωής του Θεού. Κανένα αντικείμενο που έχει ζωτικότητα δεν μπορεί να υπερβεί
την υπέρτατη κυριαρχία του Θεού, και κανένα έμβιο ον δεν μπορεί να ξεφύγει από τη σφαίρα
εξουσίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο καθένας, όλοι πρέπει να
υποτάσσονται στο κράτος του Θεού, όλοι πρέπει να ζουν υπό τις εντολές του Θεού, και δεν
μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον έλεγχό Του.
Ίσως τώρα να επιθυμείς να λάβεις ζωή, ή ίσως επιθυμείς να αποκτήσεις την αλήθεια.
Όπως και να ’χει, επιθυμείς να βρεις τον Θεό, να βρεις τον Θεό εκείνο, στον οποίο μπορείς να
βασιστείς και που μπορεί να σου εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Εάν επιθυμείς να κερδίσεις την
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αιώνια ζωή, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την πηγή της αιώνιας ζωής, και πρέπει πρώτα να
ξέρεις πού βρίσκεται ο Θεός. Έχω ήδη πει ότι μόνο ο Θεός είναι η αμετάβλητη ζωή, και ότι
μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής. Επειδή η ζωή του Θεού είναι αμετάβλητη, γι’ αυτό
είναι και αιώνια. Επειδή η μόνη οδός της ζωής είναι ο Θεός, μόνο ο ίδιος ο Θεός είναι η οδός
για την αιώνια ζωή. Έτσι, πρέπει πρώτα να καταλάβεις πού είναι ο Θεός και πώς θα
αποκτήσεις την οδό για την αιώνια ζωή. Ας κοινωνήσουμε τώρα ξεχωριστά για καθένα από τα
δύο αυτά θέματα.
Εάν πράγματι επιθυμείς να αποκτήσεις την οδό για την αιώνια ζωή, και αν είσαι
ταγμένος στην αναζήτησή της, απάντησε πρώτα σ’ αυτήν την ερώτηση: Πού είναι ο Θεός
σήμερα; Ίσως η απάντησή σου να είναι ότι ο Θεός βεβαίως ζει στον ουρανό —Εκείνος δεν θα
μπορούσε να ζει στο σπίτι σου, έτσι δεν είναι; Ίσως να μπορεί να πεις ότι προφανώς ο Θεός
ζει ανάμεσα στα πάντα. Ή ότι ο Θεός ζει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, ή ότι ο Θεός
βρίσκεται στον πνευματικό κόσμο. Δεν αρνούμαι τίποτε από αυτά, αλλά πρέπει να
ξεκαθαρίσω το θέμα. Δεν είναι απολύτως σωστό να πεις ότι ο Θεός βρίσκεται στις καρδιές
των ανθρώπων, αλλά δεν είναι και τελείως λάθος. Κι αυτό, διότι ανάμεσα σε αυτούς που
πιστεύουν στον Θεό, υπάρχουν αυτοί που η πίστη τους είναι αληθινή, κι αυτοί που η πίστη
τους είναι ψεύτικη· υπάρχουν αυτοί που Εκείνος επιδοκιμάζει, κι αυτοί που αποδοκιμάζει·
υπάρχουν αυτοί από τους οποίους είναι ευχαριστημένος, κι αυτοί που απεχθάνεται και
υπάρχουν αυτοί που Εκείνος οδηγεί στην τελείωση, κι αυτοί που εξαλείφονται από Εκείνον.
Και μ’ αυτό θέλω να πω ότι ο Θεός ζει στις καρδιές ολίγων μόνο ανθρώπων, κι ότι αυτοί οι
άνθρωποι είναι, χωρίς αμφιβολία, εκείνοι που αληθινά πιστεύουν στον Θεό, εκείνοι που ο
Θεός επιδοκιμάζει, αυτοί από τους οποίους Εκείνος είναι ευχαριστημένος κι αυτοί που
Εκείνος οδηγεί στην τελείωση. Είναι αυτοί που καθοδηγούνται από τον Θεό. Από τη στιγμή
που καθοδηγούνται από τον Θεό, είναι κι εκείνοι που έχουν ήδη ενημερωθεί και έχουν δει την
οδό του Θεού για την αιώνια ζωή. Εκείνοι που η πίστη τους στον Θεό είναι ψεύτικη, αυτοί που
ο Θεός αποδοκιμάζει, αυτοί που ο Θεός απεχθάνεται, αυτοί που τους εξαλείφει ο Θεός, είναι
βέβαιο ότι ο Θεός θα τους απαρνηθεί, είναι βέβαιο ότι θα απομείνουν εκτός της οδού της
ζωής, και είναι βέβαιο ότι δεν θα μάθουν ποτέ πού βρίσκεται ο Θεός. Αντιθέτως, εκείνοι που ο
Θεός ζει μέσα στην καρδιά τους, γνωρίζουν πού βρίσκεται Εκείνος. Είναι οι άνθρωποι, στους
οποίους ο Θεός κληροδοτεί την οδό της αιώνιας ζωής, και είναι αυτοί που ακολουθούν τον
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Θεό. Μήπως τώρα γνωρίζεις πού βρίσκεται ο Θεός; Ο Θεός είναι τόσο μέσα στην καρδιά του
ανθρώπου, όσο και στο πλευρό του. Δεν βρίσκεται μόνο στον πνευματικό κόσμο και πάνω απ’
όλα τα πράγματα, αλλά, ακόμα περισσότερο στη γη, πάνω στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος.
Κι έτσι, η άφιξη των εσχάτων ημερών έχει φέρει τα βήματα του έργου του Θεού σε νέο
έδαφος. Ο Θεός είναι ο ύπατος άρχων των πάντων στο σύμπαν, και είναι ο στυλοβάτης του
ανθρώπου στην καρδιά του και, επιπλέον, ο Θεός υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους. Μόνο
κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να φέρει την οδό της ζωής στην ανθρωπότητα και να φέρει τον
άνθρωπο στην οδό της ζωής. Ο Θεός έχει έρθει στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, για
να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την οδό της ζωής, κι έτσι να μπορέσει να υπάρξει.
Ταυτόχρονα, ο Θεός διευθύνει τα πάντα στο σύμπαν, έτσι ώστε όλα να μπορούν να
συνεργάζονται στη διαχείριση του έργου Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι έτσι, αν
αποδέχεσαι μόνο το δόγμα ότι ο Θεός υπάρχει στον ουρανό και στις καρδιές των ανθρώπων,
αλλά δεν παραδέχεσαι την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, τότε
δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις τη ζωή και δεν θα μπορέσεις ποτέ να αποκτήσεις την
οδό της αλήθειας.
Ο Θεός ο ίδιος είναι η ζωή και η αλήθεια, και η ζωή Του και η αλήθεια συνυπάρχουν.
Εκείνοι που είναι ανίκανοι να κερδίσουν την αλήθεια, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν
τη ζωή. Χωρίς την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παροχή της αλήθειας, το μόνο που θα
κερδίσεις είναι γράμματα, δόγματα και, επιπλέον, τον θάνατο. Η ζωή του Θεού είναι
πανταχού παρούσα, και η αλήθεια Του και η ζωή συνυπάρχουν. Εάν δεν μπορέσεις να βρεις
την πηγή της αλήθειας, τότε δεν θα κερδίσεις την τροφή της ζωής. Εάν δεν μπορέσεις να
κερδίσεις την παροχή της ζωής, τότε σίγουρα δεν θα έχεις την αλήθεια, κι έτσι, εκτός από
φαντασιώσεις και συλλήψεις, το σύνολο του σώματός σου δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά
σάρκα, η βρωμερή σου σάρκα. Να ξέρεις ότι οι λέξεις στα βιβλία δεν συνιστούν ζωή, τα
ντοκουμέντα της ιστορίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η αλήθεια, και τα δόγματα του
παρελθόντος δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως περιγραφή των σημερινών λόγων του Θεού.
Μόνο αυτά που εκφράζει ο Θεός όταν έρχεται στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι
η αλήθεια, η ζωή, το θέλημά Του και ο τρόπος που Εκείνος δουλεύει σήμερα. Αν εφαρμόσεις
τα καταγεγραμμένα λόγια του Θεού που ειπώθηκαν τα παλιά χρόνια στη σημερινή εποχή,
τότε είσαι ένας αρχαιολόγος, και ο καλύτερος τρόπος για να σε περιγράψει κανείς είναι ότι
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είσαι ένας ειδικός της ιστορικής κληρονομιάς. Κι αυτό, γιατί πάντα πιστεύεις σε ίχνη του
έργου που επιτέλεσε ο Θεός σε περασμένους καιρούς, πιστεύεις μόνο στη σκιά του Θεού που
απέμεινε από τα έργα του Θεού που έκανε στους ανθρώπους στο παρελθόν, και πιστεύεις
μόνο στην οδό που έδωσε ο Θεός στους πιστούς Του τα παλιά τα χρόνια. Δεν πιστεύεις στην
κατεύθυνση του έργου του Θεού σήμερα, δεν πιστεύεις στη δοξασμένη έκφραση του Θεού
σήμερα, και δεν πιστεύεις στην οδό της αλήθειας που εκφράζεται επί του παρόντος από τον
Θεό. Κι έτσι, αναντίρρητα είσαι ένας αιθεροβάμων, εντελώς αποκομμένος από την
πραγματικότητα. Εάν τώρα είσαι ακόμη κολλημένος σε λέξεις που αδυνατούν να φέρουν τη
ζωή στον άνθρωπο, τότε είσαι ένα ανέλπιδο κομμάτι νεκρού ξύλου[α], γιατί είσαι υπερβολικά
συντηρητικός, υπερβολικά ανυπότακτος, υπερβολικά παράλογος!
Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει
στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό,
γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει τη διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο
Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός,
αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η
εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς
πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση
δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε
θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει τη διάθεση του Θεού,
να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά ή γρήγορα, θα
ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που παριστάνουν τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται
ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του
Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται
από τον ίδιο τον Θεό. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εάν αληθινά επιθυμείς ν’ αναζητήσεις την οδό της
ζωής, πρέπει πρώτα να παραδεχτείς ότι με την έλευσή Του στη γη, ο Θεός εκτελεί το έργο της
απονομής της οδού της ζωής στον άνθρωπο, και πρέπει να αναγνωρίσεις ότι στη διάρκεια των
εσχάτων ημερών, Εκείνος έρχεται στη γη για να κληροδοτήσει στον άνθρωπο την οδό της
ζωής. Αυτό δεν είναι το παρελθόν· αυτό συμβαίνει σήμερα.
Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή, και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για
την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα αποκτήσει
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τη ζωή, και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν
αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα
έχεις ποτέ την έγκριση του Ιησού, και δεν θα σου επιτραπεί ποτέ να διαβείς την πόρτα της
βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μια μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας. Εκείνοι που
εξουσιάζονται από κανονισμούς, λέξεις και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα
μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή, και δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν την αέναη
οδό της ζωής. Κι αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό στο οποίο προσκολλούνται για
χιλιάδες χρόνια, κι όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Αυτοί που δεν είναι
εφοδιασμένοι με το νερό της ζωής, θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του
Σατανά και γιοί της κόλασης. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσουν να δουν τον Θεό; Εάν απλώς
προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να
διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος, και δεν προσπαθείς να αλλάξεις
την τάξη των πραγμάτων και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα
ενάντια στον Θεό; Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν
φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί —κι εσύ, παρόλα αυτά, κάθεσαι και περιμένεις
παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου, και δεν κάνεις τίποτα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν ένας που ακολουθεί τα βήματα του
Αμνού; Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός, στον οποίον είσαι προσκολλημένος, είναι
ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός; Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κιτρινισμένα σου
βιβλία να σε περάσουν στη νέα εποχή; Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των
σταδίων του έργου του Θεού; Και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον παράδεισο; Αυτό που
κρατάς στα χέρια σου, είναι τα γράμματα που παρέχουν μόνο παροδική παρηγοριά, κι όχι οι
αλήθειες που μπορούν να δώσουν τη ζωή. Τα γραπτά που διάβασες, σου εμπλουτίζουν μόνο
τη γλώσσα, και δεν είναι λόγια σοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη
ζωή, πόσο μάλλον τους δρόμους που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η
διαφορά, δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη; Μήπως δεν σου επιτρέπει την
κατανόηση του μυστηρίου που εμπεριέχεται; Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου
τον εαυτό σου να συναντήσει τον Θεό στον παράδεισο; Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς
να πας μόνος σου στον παράδεισο και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με τον
Θεό; Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι; Σου προτείνω, λοιπόν, να πάψεις να ονειρεύεσαι
και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα, ποιος είναι αυτός που επιτελεί το έργο της
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σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα
βρεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή.
Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια που
ειπώθηκε από τον Χριστό, είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι στη γη, κι εκείνοι που δεν
αποδέχονται την οδό της ζωής που έφερε ο Χριστός, είναι χαμένοι σε μια φαντασία. Κι έτσι,
λέω ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα είναι για
πάντα περιφρονημένοι από τον Θεό. Ο Χριστός είναι η πύλη του ανθρώπου για τη βασιλεία
κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, και κανείς δεν μπορεί να Τον παρακάμψει. Κανείς δεν
μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό, παρά μόνο μέσω του Χριστού. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό,
πρέπει να αποδεχτείς τα λόγια Του και να υπακούσεις στην οδό Του. Δεν πρέπει να σκεφτείς
ότι μπορεί να κερδίσεις την ευλογία χωρίς να λάβεις την αλήθεια ή να αποδεχτείς την παροχή
της ζωής. Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν
αληθινά, να παρέχονται με ζωή. Το έργο Του έχει σκοπό να κλείσει την παλιά εποχή και να
μπούμε σε μια νέα, και είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα μπουν
στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις,
Τον βλασφημείς ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην
αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Χριστός αυτός είναι ο
ίδιος η έκφραση του Αγίου Πνεύματος, η έκφραση του Θεού, Εκείνος τον οποίο εμπιστεύτηκε
ο Θεός να εκτελέσει το έργο Του πάνω στη γη. Κι έτσι, λέω ότι εάν δεν μπορείς να αποδεχτείς
όλα εκείνα που κάνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Τα
αντίποινα που θα πρέπει να υποστούν εκείνοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, είναι
αυταπόδεικτα σε όλους. Σου λέω επίσης ότι αν αντιταχθείς στον Χριστό των εσχάτων ημερών
και Τον απαρνηθείς, τότε δεν θα υπάρξει κανένας που να μπορεί να υποστεί τις συνέπειες για
λογαριασμό σου. Περαιτέρω, απ’ αυτή εδώ την ημέρα και μετά, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να
κερδίσεις την αποδοχή του Θεού. Ακόμη κι αν προσπαθήσεις να λυτρώσεις τον εαυτό σου,
ποτέ δεν θα μπορέσεις να κοιτάξεις ξανά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό στο οποίο
αντιτίθεσαι, δεν είναι ένας άνθρωπος, αυτό που απαρνείσαι, δεν είναι ένα ασήμαντο ον, αλλά
ο Χριστός. Είσαι ενήμερος για τις επιπτώσεις; Δεν έχεις κάνει ένα μικρό λάθος, αντιθέτως,
έχεις διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα. Κι έτσι, σάς συμβουλεύω όλους να μη δείχνετε τα
δόντια σας μπροστά στην αλήθεια ή να κάνετε απερίσκεπτη κριτική, διότι μόνο η αλήθεια
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μπορεί να σάς δώσει ζωή, και τίποτα εκτός από την αλήθεια μπορεί να επιτρέψει να
ξαναγεννηθείτε και να δείτε το πρόσωπο του Θεού.
Υποσημειώσεις:
α. Ένα κομμάτι νεκρού ξύλου: κινέζικη έκφραση, που σημαίνει «χωρίς καμιά ελπίδα».

Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου
Έχω κάνει μεγάλο έργο ανάμεσά σας και, φυσικά, έχω κάνει πολλές ομιλίες. Ωστόσο,
νιώθω ότι τα λόγια και το έργο Μου δεν έχουν εκπληρώσει εντελώς τον σκοπό του έργου Μου
των εσχάτων ημερών. Διότι, στις έσχατες ημέρες, το έργο Μου δεν είναι χάριν ενός
συγκεκριμένου ανθρώπου ή συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά για να δείξω την έμφυτη
διάθεσή Μου. Όμως, για πολλούς λόγους —ίσως ελλείψει χρόνου ή του πυρετώδους
προγράμματος εργασίας— η διάθεσή Μου δεν έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να Με
γνωρίσει ούτε στο ελάχιστο. Για τον λόγο αυτόν, προχωρώ στο νέο Μου σχέδιο, στο τελικό
Μου έργο, να ξεδιπλώσω μία νέα σελίδα στο έργο Μου, ώστε όλοι όσοι Με βλέπουν να
χτυπούν το στήθος τους και να κλαίνε και να θρηνούν ασταμάτητα λόγω της ύπαρξής Μου.
Αυτό γίνεται διότι φέρνω το τέλος της ανθρωπότητας στον κόσμο κι από αυτό το σημείο και
εφεξής δείχνω ξεκάθαρα όλη Μου τη διάθεση ενώπιον της ανθρωπότητας, ώστε όλοι όσοι Με
γνωρίζουν κι όλοι όσοι δεν Με γνωρίζουν να απολαύσουν με τα μάτια τους και να δουν ότι
έχω πράγματι έρθει στον ανθρώπινο κόσμο, έχω έρθει στη γη όπου τα πάντα
πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι το σχέδιό Μου, είναι η μοναδική Μου «ομολογία» από τότε
που δημιούργησα την ανθρωπότητα. Θα ήθελα να δίνατε αναπόσπαστα την προσοχή σας
στην κάθε κίνησή Μου, διότι η ράβδος Μου πλησιάζει ξανά στην ανθρωπότητα, σε όλους
εκείνους που Μου αντιστέκονται.
Μαζί με τους ουρανούς, ξεκινώ το έργο που πρέπει να επιτελέσω. Κι έτσι, περνώ μέσα
από τα πλήθη των ανθρώπων και κινούμαι μεταξύ ουρανού και γης, χωρίς ποτέ κανείς να
αντιλαμβάνεται τις κινήσεις Μου ή να προσέχει τα λόγια Μου. Γι’ αυτό, το σχέδιό Μου
προχωρά ακόμη ομαλά. Φταίει ότι οι αισθήσεις σας έχουν μουδιάσει σε τέτοιον βαθμό που
δεν γνωρίζετε τα στάδια του έργου Μου ούτε στο ελάχιστο. Αλλά θα έρθει σίγουρα η ημέρα
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που θα συνειδητοποιήσετε την πρόθεσή Μου. Σήμερα ζω μαζί σας κι υποφέρω μαζί σας. Έχω
καταλάβει εδώ και καιρό τη στάση που κρατά η ανθρωπότητα απέναντί Μου. Δεν θέλω να
προχωρήσω σε περαιτέρω εξηγήσεις, πόσο μάλλον να δώσω περαιτέρω παραδείγματα για ένα
επώδυνο θέμα με σκοπό να σας ντροπιάσω. Η μόνη Μου ευχή είναι να φυλάξετε στις καρδιές
σας όλα όσα έχετε κάνει ώστε να συμφωνήσουν τα κατάστιχά μας την ημέρα που θα
ξανασυναντηθούμε. Δεν επιθυμώ να κατηγορήσω ψευδώς κάποιον από εσάς, διότι πάντοτε
ενεργούσα δίκαια και έντιμα. Φυσικά, εύχομαι επίσης να μπορούσατε να είστε ανοιχτοί και
μεγαλόψυχοι και να μην κάνετε τίποτα που εναντιώνεται στον ουρανό και στη γη και στη
συνείδησή σας. Σας ζητώ μόνο το εξής. Πολλοί άνθρωποι είναι ανήσυχοι και νιώθουν άβολα,
διότι έχουν διαπράξει απαίσιες αδικίες, και πολλοί νιώθουν ντροπή, γιατί δεν έχουν προβεί
ποτέ στην παραμικρή καλή πράξη. Και υπάρχουν επίσης πολλοί που, αντί να νιώθουν ντροπή
για τις αμαρτίες τους, πηγαίνουν απ’ το κακό στο χειρότερο, βγάζοντας τελείως τη μάσκα που
κρύβει τα απεχθή χαρακτηριστικά τους —τα οποία δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί εντελώς—
για να δοκιμάσουν τη διάθεσή Μου. Δεν προσέχω ούτε παρατηρώ τις πράξεις κανενός
ανθρώπου. Αντίθετα, επιτελώ το έργο που πρέπει να επιτελώ, είτε πρόκειται για συλλογή
πληροφοριών, είτε να περιφέρομαι στη χώρα είτε να πράττω κάτι που Με ενδιαφέρει. Σε
συγκεκριμένες στιγμές, θα προχωρήσω με το έργο Mου στη ανθρωπότητα όπως το είχα
αρχικά σχεδιάσει, με ακρίβεια δευτερολέπτου, με ευκολία και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο,
με κάθε βήμα στο έργο Mου ορισμένοι άνθρωποι παραμερίζονται, διότι απεχθάνομαι τους
κολακευτικούς τρόπους τους και την προσποιητή υποταγή τους. Όσοι είναι αποκρουστικοί σ’
Εμένα σίγουρα θα εγκαταλειφθούν, είτε ηθελημένα είτε ακούσια. Με λίγα λόγια, θέλω όλους
όσοι απεχθάνομαι να μείνουν μακριά από Εμένα. Περιττό να πω ότι δεν θα σώσω τους
πονηρούς που παραμένουν στον οίκο Μου. Διότι η ημέρα της τιμωρίας του ανθρώπου
πλησιάζει, δεν βιάζομαι να αφανίσω όλες τις άθλιες ψυχές, διότι έχω το σχέδιό Μου.
Τώρα είναι η στιγμή που καθορίζω το τέλος του κάθε ανθρώπου, όχι το στάδιο στο οποίο
ξεκίνησα να κατεργάζομαι τον άνθρωπο. Καταγράφω στο αρχείο Μου, ένα-ένα, τα λόγια και
τις πράξεις κάθε ανθρώπου, όπως επίσης και την πορεία του καθώς Με ακολουθεί, τα έμφυτα
χαρακτηριστικά του και τις τελικές του επιδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κανένα είδος
ανθρώπου δεν θα ξεφύγει από το χέρι Μου και όλοι θα είναι με το δικό τους είδος, όπως θα
καθορίζω Εγώ. Εγώ αποφασίζω τον προορισμό του κάθε ανθρώπου όχι με βάση την ηλικία,
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την ιεραρχία, τον βαθμό στον οποίο κάποιος υπέφερε και λιγότερο απ’ όλα, τον βαθμό στον
οποίο προκαλούν τον οίκτο, αλλά σύμφωνα με το αν κατέχουν την αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη
επιλογή, μόνο αυτή. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όλοι όσοι δεν ακολουθούν το θέλημα
του Θεού θα τιμωρηθούν. Αυτό είναι σίγουρο. Για τον λόγο αυτό, όλοι όσοι τιμωρούνται,
τιμωρούνται έτσι για τη δικαιοσύνη του Θεού και ως αντίποινα για τις πολυάριθμες κακές
πράξεις τους. Δεν έχω αλλάξει καθόλου το σχέδιό Μου από τη στιγμή της σύλληψής του.
Απλώς, όσον αφορά την ανθρωπότητα, αυτοί στους οποίους απευθύνω τα λόγια Μου
μοιάζουν να μειώνονται σε αριθμό, όπως και εκείνοι τους οποίους ειλικρινά εγκρίνω. Ωστόσο,
επιμένω ότι το σχέδιό Μου δεν άλλαξε ποτέ. Αντίθετα, η πίστη κι η αγάπη του ανθρώπου είναι
εκείνα που πάντοτε μεταβάλλονται, πάντοτε φθίνουν, σε τέτοιον βαθμό, ώστε είναι εφικτό
για κάθε άνθρωπο από εκεί που Με κολακεύει, να γίνεται ψυχρός απέναντί Μου ή ακόμη και
να Με παραμερίζει. Η στάση Μου προς εσάς δεν θα είναι ούτε ψυχρή ούτε θερμή μέχρι να
νιώσω απέχθεια και αποστροφή και να επιβάλλω την τιμωρία. Ωστόσο, την ημέρα της
τιμωρίας σας, Εγώ θα σας βλέπω ακόμη, αλλά εσείς δεν θα μπορείτε πλέον να Με δείτε. Αφού
η ζωή ανάμεσά σας έχει γίνει κουραστική και βαρετή για Εμένα, περιττό να πω, έχω διαλέξει
διαφορετικό περιβάλλον για να ζω, για ν’ αποφύγω τον πόνο των κακόβουλων λόγων σας και
να μείνω μακριά από την αβάσταχτα ποταπή συμπεριφορά σας για να μη Mε κοροϊδεύετε
πλέον ούτε να Mου συμπεριφέρεστε με επιπόλαιο τρόπο. Πριν σας αφήσω, πρέπει πάλι να
σας παροτρύνω να απέχετε από οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με την αλήθεια. Αντίθετα, να
κάνετε εκείνο που είναι ευχάριστο σε όλους, που φέρει όφελος σε όλη την ανθρωπότητα και
εκείνο που ωφελεί τον προορισμό σας, διαφορετικά εκείνος που θα υποφέρει εν μέσω της
καταστροφής δε θα είναι κανένας άλλος παρά εσύ.
Το έλεός Mου εκτείνεται σε εκείνους που Mε αγαπούν και απαρνιούνται τον εαυτό τους.
Και η τιμωρία που επέρχεται στους τιποτένιους είναι ακριβώς απόδειξη της δίκαιης διάθεσής
Mου και, ακόμη περισσότερο, μαρτυρία της οργής Mου. Όταν έρθουν οι καταστροφές, οι
λιμοί και οι λοιμοί θα πέσουν επάνω σε όσους Μου αντιστέκονται και θα θρηνούν. Όλοι όσοι
έχουν διαπράξει κάθε μορφή πονηρίας, αλλά M’ έχουν ακολουθήσει για πολλά χρόνια, δεν θα
αποφύγουν να πληρώσουν για τις αμαρτίες τους. Και εκείνοι, αντιμετωπίζοντας μια
καταστροφή που όμοιά της σπάνια έχει συμβεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, θα
ζουν σε ένα συνεχές καθεστώς πανικού και φόβου. Και όσοι από τους ακόλουθούς Μου έχουν
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δείξει πίστη μόνο σ’ Εμένα θα χαίρονται και θα επικροτούν τη δύναμή Μου. Θα βιώσουν
απερίγραπτη ικανοποίηση και θα ζουν σε μια αγαλλίαση που όμοιά της δεν έδωσα ποτέ ξανά
στην ανθρωπότητα. Διότι εκτιμώ τις καλές πράξεις των ανθρώπων και απεχθάνομαι τις
σατανικές. Από τότε που ξεκίνησα να ηγούμαι της ανθρωπότητας, επιθυμούσα διακαώς να
κερδίσω μια ομάδα ανθρώπων με τις ίδιες απόψεις μ’ Εμένα. Δεν ξέχασα ποτέ όσους δεν
έχουν τις ίδιες απόψεις μ’ Εμένα. Τους φύλαξα με αποστροφή στην καρδιά Μου, αναμένοντας
μόνο την ευκαιρία να αποδώσω αντίποινα, γεγονός το οποίο θα χαρώ πολύ να δω. Η ημέρα
Μου επιτέλους ήρθε σήμερα και δε χρειάζεται πλέον να περιμένω!
Το τελικό Μου έργο δεν είναι μόνο για χάρη της τιμωρίας του ανθρώπου αλλά και για να
καθορίσω τον προορισμό του ανθρώπου. Ακόμη περισσότερο, είναι για να λάβω γενική
αναγνώριση για όλα όσα έκανα. Θέλω κάθε άνθρωπος να δει ότι όλα όσα έχω πράξει είναι
σωστά και όλα όσα έχω πράξει είναι έκφραση της διάθεσής Mου. Δεν είναι το έργο του
ανθρώπου, πόσο μάλλον η φύση του, που έφτιαξε την ανθρωπότητα. Αντίθετα, είμαι Εγώ που
τρέφω κάθε πλάσμα που βρίσκεται στη δημιουργία. Χωρίς την ύπαρξή Μου, η ανθρωπότητα
θα χανόταν και θα περνούσε μέσα από τη μάστιγα της συμφοράς. Κανένας άνθρωπος δεν θα
δει ξανά τον όμορφο ήλιο και το φεγγάρι ή τον πράσινο κόσμο. Η ανθρωπότητα θα βιώνει
μόνο την παγερή νύχτα και την αδυσώπητη κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Εγώ είμαι η
μοναδική σωτηρία της ανθρωπότητας. Εγώ είμαι η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας και,
ακόμη περισσότερο, είμαι Εκείνος στον οποίο στηρίζεται όλη η ανθρωπότητα. Χωρίς Εμένα, η
ανθρωπότητα θα ακινητοποιηθεί εντελώς. Χωρίς Εμένα, η ανθρωπότητα θα υποφέρει από
καταστροφές και θα καταπατηθεί από κάθε είδους φαντάσματα, παρόλο που κανένας δεν
Μου δίνει προσοχή. Έχω επιτελέσει έργο που δεν μπορεί να γίνει από κανέναν άλλον. Η μόνη
Μου ελπίδα είναι ότι ο άνθρωπος θα Με ξεπληρώσει με ορισμένες καλές πράξεις. Παρόλο που
εκείνοι που μπορούν να Με ξεπληρώσουν είναι πολύ λίγοι, θα φέρω εις πέρας το έργο Μου
στον ανθρώπινο κόσμο και θα ξεκινήσω το επόμενο βήμα παράθεσης του έργου Μου, διότι
όλο το πυρετώδες έργο Μου στον κόσμο των ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποφέρει
καρπούς κι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν ενδιαφέρομαι για τον αριθμό των ανθρώπων,
αλλά για τις καλές πράξεις τους. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να προετοιμάσετε αρκετές
καλές πράξεις για τον προορισμό σας. Τότε θα είμαι ευχαριστημένος. Διαφορετικά, κανένας
σας δε θα διαφύγει της καταστροφής που σας χτυπά την πόρτα. Η καταστροφή έχει τις
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απαρχές της σ’ Εμένα και φυσικά ενορχηστρώνεται από Εμένα. Αν δεν μπορείτε να είστε τόσο
καλοί μπροστά στα μάτια Μου, τότε δεν θα μπορέσετε να διαφύγετε της καταστροφής. Εν
μέσω δοκιμασιών, οι πράξεις και τα έργα σας δεν θεωρούνταν εντελώς κατάλληλα, γιατί η
πίστη κι η αγάπη σας ήταν ρηχές και δείξατε μόνο ότι είστε φοβισμένοι ή σκληροί. Σχετικά μ’
αυτό, θα κρίνω μόνο το καλό ή το κακό. Η ανησυχία Mου συνεχίζει να είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο καθένας σας πράττει και εκφράζεται, και πάνω σ’ αυτή τη βάση θα καθορίσω το τέλος
σας. Ωστόσο, πρέπει να το ξεκαθαρίσω: Δεν θα δώσω περισσότερο έλεος σε όσους δεν
έδειξαν την παραμικρή πίστη σ’ Εμένα κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, γιατί το έλεός Μου
φτάνει μόνο μέχρι εκεί. Επιπλέον, δεν Μου αρέσουν εκείνοι που κάποτε Mε πρόδωσαν, πολύ
λιγότερο δε, Μ’ αρέσει να συναναστρέφομαι όσους ξεπουλούν τα συμφέροντα των φίλων
τους. Αυτή είναι η διάθεσή Μου, ανεξαρτήτως ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να σας
πω το εξής: Όποιος ραγίζει την καρδιά Μου δεν θα λάβει επιείκεια από Εμένα για δεύτερη
φορά και όποιος υπήρξε πιστός σ’ Εμένα θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά Μου.

Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;
Κάθε ημέρα που ζείτε σήμερα, είναι κρίσιμη και πολύ σημαντική για τον προορισμό και
την μοίρα σας, επομένως πρέπει να εκτιμάτε όλα όσα έχετε και κάθε λεπτό που περνά.
Πρέπει να αξιοποιήσετε σωστά τον χρόνο σας, για να δώσετε στον εαυτό σας τα μεγαλύτερα
κέρδη, ούτως ώστε να μην έχετε ζήσει την ζωή σας μάταια. Ίσως σας μπερδεύει ο λόγος που
λέω αυτά τα λόγια. Ειλικρινά, δεν είμαι ευχαριστημένος από τις πράξεις κανενός από εσάς.
Διότι οι ελπίδες που είχα για εσάς, απλώς δεν είναι αυτό που είστε σήμερα. Έτσι, μπορώ να το
εκφράσω ως εξής: Βρίσκεστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Οι προηγούμενες κραυγές σας για
σωτηρία και οι προηγούμενες προσδοκίες να επιδιώξετε την αλήθεια και να αναζητήσετε το
φως, φτάνουν στο τέλος. Αυτή είναι η τελική σας επίδειξη αποζημίωσης και είναι κάτι που
ποτέ δεν περίμενα. Δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα που δεν ισχύουν, διότι Με έχετε
πραγματικά απογοητεύσει. Ίσως δεν θέλετε να αφήσετε το ζήτημα ως έχει και δεν θέλετε να
δείτε την πραγματικότητα, ωστόσο πρέπει να σας κάνω σοβαρά αυτή την ερώτηση: Όλα αυτά
τα χρόνια, με τι ήταν γεμάτη η καρδιά σας; Σε ποιον είναι πιστές οι καρδιές σας; Μην πείτε
ότι η ερώτηση Μου ήρθε αιφνιδιαστικά, και μην Με ρωτήσετε γιατί σας κάνω αυτή την
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ερώτηση. Πρέπει να ξέρετε το εξής: Επειδή σας ξέρω πολύ καλά, νοιάζομαι υπερβολικά για
εσάς και αφιερώνω μεγάλο μέρος της καρδιάς Μου σε όσα κάνετε, σας ρωτώ επανειλημμένα
και υπομένω ανείπωτη δυσκολία. Ωστόσο, Με ξεπληρώνετε με περιφρόνηση και αβάσταχτη
παραίτηση. Τόσο αμελείς είστε απέναντί Μου. Πώς γίνεται να μην ξέρω τίποτα γι’ αυτό; Αν
πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, αποδεικνύει περαιτέρω ότι πράγματι δεν Μού
συμπεριφέρεστε με ευγένεια. Κι έτσι λοιπόν σας λέω ότι στρουθοκαμηλίζετε. Είστε όλοι τόσο
έξυπνοι, που δεν ξέρετε τι κάνετε. Τότε τι θα χρησιμοποιήσετε για να Μού δώσετε
λογαριασμό;
Η ερώτηση που Με ανησυχεί περισσότερο, είναι σε ποιον είναι πιστές οι καρδιές σας. Θα
ήθελα επίσης ο καθένας από εσάς να οργανώσει τις σκέψεις του και να ρωτήσει τον εαυτό του
σε ποιον είναι πιστός και για ποιον ζει. Ίσως δεν λάβατε ποτέ προσεκτικά υπόψη σας αυτή
την ερώτηση, οπότε επιτρέψτε Μου να σας αποκαλύψω την απάντηση.
Όλοι όσοι θυμούνται, θα ομολογήσουν το εξής γεγονός: Ο άνθρωπος ζει για τον εαυτό
του και είναι πιστός στον εαυτό του. Δεν πιστεύω ότι η απάντησή σας είναι εντελώς σωστή,
διότι ο καθένας από εσάς υπάρχει στην αντίστοιχη ζωή του, καθένας από εσάς παλεύει με τα
δικά του προβλήματα. Γι’ αυτό, αυτό στο οποίο είστε πιστοί, είναι οι άνθρωποι που αγαπάτε
και τα πράγματα που σας ευχαριστούν, και δεν είστε εντελώς πιστοί στον εαυτό σας. Επειδή ο
καθένας σας είναι επηρεασμένος από ανθρώπους, από γεγονότα και πράγματα γύρω σας, δεν
είστε αληθινά πιστοί στον εαυτό σας. Λέω αυτά τα λόγια όχι για να υποστηρίξω το να είστε
πιστοί στον εαυτό σας, αλλά για να εκθέσω την πίστη σας προς οτιδήποτε άλλο. Διότι εδώ και
τόσα χρόνια, δεν έχω λάβει ποτέ πιστότητα από κανέναν από εσάς. Με ακολουθούσατε όλα
αυτά τα χρόνια, ωστόσο δεν Μου δώσατε ποτέ την παραμικρή πιστότητα. Αντίθετα,
περιστρεφόσασταν γύρω από τα άτομα που αγαπάτε και τα πράγματα που σας ευχαριστούν,
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τα κρατάτε κοντά στην καρδιά σας και να μην τα απαρνείστε ποτέ
και πουθενά. Όταν είστε ανυπόμονοι ή παθιασμένοι με κάτι που αγαπάτε, είναι πάντοτε κατά
τη διάρκεια εκείνης της στιγμής που Με ακολουθείτε ή ακόμη, όταν ακούτε τα λόγια Μου.
Επομένως λέω ότι χρησιμοποιείτε την πιστότητα που σας ζητάω, για να είστε πιστοί και να
εκτιμάτε τα «κατοικίδιά» σας. Παρόλο που μπορεί να θυσιάσετε ένα ή δύο πράγματα για
Εμένα, αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον καλύτερό σας εαυτό, και δεν Μου δείχνει ότι είμαι Εγώ
εκείνος, στον οποίο είστε πραγματικά πιστοί. Παίρνετε μέρος σε εγχειρήματα που σας
ενθουσιάζουν: Κάποιοι είναι πιστοί στους γιους και τις κόρες τους, άλλοι στους συζύγους και
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στις συζύγους τους, σε πλούτη, εργασία, ανωτέρους, σε κύρος ή στις γυναίκες. Για εκείνο στο
οποίο είστε πιστοί, δεν νιώσατε ποτέ κουρασμένοι ή ενοχλημένοι. Αντίθετα, θέλετε να
κατέχετε ολοένα και μεγαλύτερη ποσότητα και ποιότητα από τα πράγματα στα οποία είστε
πιστοί, και δεν χάνετε ποτέ την ελπίδα σας. Εγώ και τα λόγια Μου είναι πάντοτε στριμωγμένα
στην τελευταία θέση όσον αφορά τα πράγματα με τα οποία ενθουσιάζεστε. Και δεν έχετε
άλλη επιλογή, από το να τα βάλετε στην τελευταία θέση. Κάποιοι, μάλιστα, αφήνουν την
τελευταία θέση για κάτι στο οποίο θα είναι πιστοί, κάτι το οποίο δεν έχουν ανακαλύψει
ακόμη. Δεν κράτησαν ποτέ τίποτα από Εμένα στις καρδιές τους. Ίσως σκεφτείτε ότι ζητώ
πολλά από εσάς ή σας κατηγορώ άδικα, αλλά σκεφτήκατε ποτέ το γεγονός ότι, ενώ περνάτε
χαρούμενα χρόνο με την οικογένειά σας, δεν έχετε υπάρξει ποτέ πιστοί σ’ Εμένα; Σε στιγμές
όπως αυτές, δεν σας πονάει; Όταν οι καρδιές σας είναι γεμάτες με χαρά που ανταμείβεστε για
τους κόπους σας, δεν νιώθετε αποκαρδιωμένοι που δεν έχετε εξοπλιστεί με επαρκή αλήθεια;
Πότε κλάψατε επειδή δεν λάβατε την έγκρισή Μου; Ταλαιπωρείτε το μυαλό σας και μοχθείτε
για τους γιους και τις κόρες σας, ωστόσο και πάλι δεν είστε ικανοποιημένοι, πάλι πιστεύετε
ότι δεν υπήρξατε φιλόπονοι προς αυτούς, ότι δεν αφιερώσατε όλη σας την προσπάθεια. Αλλά
σ’ Εμένα, ήσασταν πάντοτε αμελείς και ανεύθυνοι, κρατώντας Με μόνο στις αναμνήσεις σας
και όχι μακροχρόνια στις καρδιές σας. Ποτέ δεν νιώθετε την αφοσίωση και τις προσπάθειές
Μου, και δεν προσπαθήσατε ποτέ να καταλάβετε. Στοχάζεστε μόνο για λίγο και πιστεύετε ότι
αυτό είναι αρκετό. Αυτός ο τρόπος «αφοσίωσης» δεν είναι αυτό που Εγώ από καιρό επιθυμώ,
αλλά αυτό που για ’Μένα καιρό τώρα αποτελεί βδέλυγμα. Ωστόσο, παρά τα όσα λέω, θα
συνεχίσετε να παραδέχεστε μόνο ένα ή δύο πράγματα, και δεν θα μπορείτε να τα αποδεχτείτε
πλήρως, γιατί είστε όλοι σας πολύ «σίγουροι», και πάντοτε διαλέγετε τι θα αποδεχτείτε από
τα λόγια που έχω πει. Αν είστε ακόμη έτσι, έχω φυλαγμένες μεθόδους για να αντιμετωπίσω
την σιγουριά σας, και θα σας τις παρουσιάσω, ώστε να αναγνωρίσετε ότι όλα Μου τα λόγια
είναι αληθινά και όχι διαστρέβλωση των γεγονότων.
Αν έβαζα πλούτη μπροστά σας και σας ζητούσα να διαλέξετε ελεύθερα, γνωρίζοντας ότι [α]
δεν θα σας καταδικάσω, τότε οι περισσότεροι θα διάλεγαν τα πλούτη και θα απαρνούνταν την
αλήθεια. Οι καλύτεροι από εσάς θα παρατούσαν τα πλούτη και διστακτικά θα διάλεγαν την
αλήθεια, ενώ εκείνοι που βρίσκονται στο μεταίχμιο, θα άρπαζαν τα πλούτη στο ένα χέρι και
την αλήθεια στο άλλο. Μ’ αυτό τον τρόπο, δεν θα φαινόταν ο πραγματικός σας εαυτός; Όταν
πρόκειται για την επιλογή μεταξύ της αλήθειας και εκείνου στο οποίο είστε πιστοί, τότε όλοι
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θα πάρετε μια τέτοια απόφαση, και η στάση σας θα παραμείνει ίδια. Δεν είναι έτσι; Δεν είναι
πολλοί ανάμεσά σας που κυμαίνονται μεταξύ σωστού και λάθους; Στις αναμετρήσεις μεταξύ
θετικού και αρνητικού, μαύρου και άσπρου, σίγουρα γνωρίζετε τις επιλογές που κάνατε
μεταξύ της οικογένειας και του Θεού, των παιδιών και του Θεού, της ειρήνης και της
διάρρηξης, του πλούτου και της φτώχειας, του κύρους και του κοινότοπου, της υποστήριξης
και του παραγκωνισμού, και τα συναφή. Μεταξύ μιας ειρηνικής οικογένειας και μιας
διασπασμένης, διαλέγετε την πρώτη και χωρίς δισταγμό. Μεταξύ του πλούτου και του
καθήκοντος, διαλέγετε επίσης το πρώτο, μην έχοντας καν την θέληση να επιστρέψετε στην
ακτή[β]. Μεταξύ πολυτέλειας και φτώχειας, διαλέγετε το πρώτο. Μεταξύ των γιων, κορών,
συζύγων κι Εμένα, διαλέγετε τα πρώτα. Και μεταξύ της σύλληψης και της αλήθειας, διαλέγετε
πάλι το πρώτο. Ερχόμενος αντιμέτωπος με κάθε είδους σατανικές πράξεις σας, έχω χάσει
κυριολεκτικά την πίστη Μου σ’ εσάς. Εκπλήσσομαι εντελώς που οι καρδιές σας αντιστέκονται
τόσο στο να μαλακώσουν. Τόσα χρόνια αφοσίωσης και προσπάθειας επέφεραν προφανώς
μόνο παραίτηση και απελπισία σ’ Εμένα. Ωστόσο, οι ελπίδες Μου για εσάς αυξάνονται κάθε
ημέρα που περνάει, διότι η μέρα Μου έχει ήδη ξεδιπλωθεί πλήρως ενώπιον όλων. Παρόλα
αυτά, συνεχίζετε να αναζητάτε εκείνα που ανήκουν στο σκότος και στο κακό, και αρνείστε να
απελευθερωθείτε. Έτσι, ποια θα είναι η κατάληξή σας; Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό προσεκτικά;
Αν σας ζητούταν να διαλέξετε ξανά, ποια θα ήταν η θέση σας τότε; Θα ήταν ακόμη όπως η
προηγούμενη; Εκείνο που θα Μου δίνατε θα ήταν και πάλι απογοήτευση και άθλια θλίψη; Οι
καρδιές σας θα εξακολουθούσαν να έχουν ελάχιστη ζεστασιά; Ακόμη δεν θα γνωρίζατε τι να
κάνετε για να καθησυχάσετε την καρδιά Μου; Την στιγμή αυτή, ποια είναι η επιλογή σας; Θα
υποταχθείτε στα λόγια Μου ή θα κουραστείτε από αυτά; Η ημέρα Μου έχει ξεδιπλωθεί
μπροστά στα μάτια σας, κι αυτό που βλέπετε είναι μια νέα ζωή και ένα νέο σημείο εκκίνησης.
Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτό το σημείο εκκίνησης δεν είναι η αρχή του προηγούμενου
νέου έργου, αλλά το κλείσιμο του παλαιού. Πρόκειται, δηλαδή, για την τελευταία πράξη.
Πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβετε ποιο είναι το ασυνήθιστο σχετικά μ’ αυτό το σημείο
εκκίνησης. Αλλά σύντομα, θα καταλάβετε την πραγματική σημασία του σημείου εκκίνησης,
οπότε ας πορευθούμε μαζί αφήνοντάς το πίσω, κι ας προχωρήσουμε στον επόμενο επίλογο!
Ωστόσο, αυτό που συνεχίζει να Με ανησυχεί, είναι ότι όταν έρχεστε αντιμέτωποι με την
αδικία και την δικαιοσύνη, πάντοτε διαλέγετε την πρώτη. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο
παρελθόν σας. Ελπίζω επίσης να βγάλω απ’ το μυαλό Μου όσα έγιναν στο παρελθόν σας, το
ένα μετά το άλλο, ωστόσο αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Έχω, όμως, πολύ καλά μέσα για
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να το κατορθώσω. Ας αντικαταστήσει το παρελθόν το μέλλον και ας επιτρέψει στις σκιές του
παρελθόντος σας να διαλυθούν σε αντάλλαγμα του πραγματικού εαυτού σας σήμερα.
Επομένως, πρέπει να σας βάλω στον κόπο να κάνετε ξανά την επιλογή: Σε ποιον ακριβώς
είστε πιστοί;
Υποσημειώσεις:
α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «γνωρίζοντας ότι».
β. Επιστρέφω στην ακτή: κινεζικός ιδιωματισμός που σημαίνει «αποστρέφομαι τους σατανικούς μου
τρόπους».

Προς τον προορισμό
Όποτε αναφέρεται ο προορισμός, τον αντιμετωπίζετε με ιδιαίτερη σοβαρότητα· όλοι
είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως προς αυτό το θέμα. Μερικοί άνθρωποι ανυπομονούν να
υποταχθούν στον Θεό προκειμένου να καταλήξουν σε έναν καλό προορισμό. Μπορώ να
συμμεριστώ την προθυμία σας, η οποία δε χρειάζεται να εκφραστεί με λόγια. Με τίποτε δεν
επιθυμείτε να περιπέσει η σάρκα σας σε καταστροφή και, ακόμα περισσότερο, δεν επιθυμείτε
να καταλήξετε σε μακροχρόνια τιμωρία στο μέλλον. Ελπίζετε μόνο να δώσετε στον εαυτό σας
τη δυνατότητα να ζήσει λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο εύκολα. Κι έτσι, αισθάνεστε ιδιαίτερα
ταραγμένοι όποτε αναφέρεται ο προορισμός, καθώς τρέμετε ότι, αν δεν είστε επαρκώς
προσεκτικοί, μπορεί να προσβάλετε τον Θεό και συνεπώς να υποστείτε την τιμωρία που σας
αξίζει. Προς χάριν του προορισμού σας, δεν διστάσατε να κάνετε συμβιβασμούς και, μάλιστα,
πολλοί από εσάς, οι οποίοι ήταν κάποτε κακοί και επιπόλαιοι, έγιναν ξαφνικά ιδιαιτέρως
ευγενείς και ειλικρινείς· η ειλικρίνειά σας φθάνει μέχρι και την ψυχρότητα. Ανεξαρτήτως
αυτού, οι καρδιές όλων σας είναι «ειλικρινείς», ενώ από την αρχή ως και το τέλος
ανοιχτήκατε σε Μένα χωρίς να κρύψετε κανένα από τα μυστικά της καρδιάς σας, είτε
πρόκειται για ενοχή, εξαπάτηση ή αφοσίωση. Γενικά, έχετε «ομολογήσει» σε Μένα με μεγάλη
ειλικρίνεια τα ουσιαστικά πράγματα που βρίσκονται στα μύχια της ύπαρξής σας. Φυσικά,
ποτέ δεν απέφυγα τέτοιου είδους πράγματα, καθώς έχουν καταστεί σύνηθες φαινόμενο σε
Μένα. Θα προτιμούσατε να εισέλθετε στην πύρινη θάλασσα για τον τελικό προορισμό σας,
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παρά να χάσετε έστω και μια τούφα από τα μαλλιά σας, προκειμένου να κερδίσετε την
επιδοκιμασία του Θεού. Όχι, δε γίνομαι υπερβολικά δογματικός μαζί σας· απλώς, η καρδιά
της αφοσίωσής σας είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει όσα Εγώ πράττω.
Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι εννοώ, οπότε επιτρέψτε Μου να σας παράσχω μια απλή
εξήγηση: Αυτό που χρειάζεστε, δεν είναι η αλήθεια και η ζωή· δεν είναι οι αρχές σχετικά με τη
συμπεριφορά σας, ακόμα δε λιγότερο, το επίπονο έργο Μου. Αυτό που χρειάζεστε είναι ό,τι
κατέχετε στην υλική σας υπόσταση —πλούτο, κοινωνική θέση, οικογένεια, γάμο, κλπ.
Απορρίπτετε τόσο απόλυτα τα λόγια και το έργο Μου, ώστε μπορώ να συνοψίσω την πίστη
σας σε μία λέξη: χλιαρή. Θα κάνετε τα πάντα προκειμένου να επιτύχετε τα πράγματα στα
οποία είστε απολύτως αφοσιωμένοι, ωστόσο, ανακάλυψα ότι δεν είστε διατεθειμένοι να
αγνοήσετε τα πάντα προς χάριν των ζητημάτων που αφορούν στην πίστη σας στον Θεό.
Αντίθετα, είστε σχετικά αφοσιωμένοι και σχετικά σοβαροί. Αυτός είναι και ο λόγος που λέγω
ότι εκείνοι που δεν διαθέτουν απόλυτα ειλικρινή καρδιά, είναι αποτυχημένοι στην πίστη τους
στον Θεό. Σκεφτείτε προσεκτικά —υπάρχουν πολλοί αποτυχημένοι ανάμεσά σας;
Οφείλετε να γνωρίζετε ότι η επιτυχία της πίστης στον Θεό πραγματώνεται χάρη στις ίδιες
τις πράξεις των ανθρώπων· όταν οι άνθρωποι, αντί να επιτύχουν, αποτυγχάνουν, τούτο
οφείλεται και πάλι στις δικές τους ενέργειες, και όχι στην επίδραση άλλων παραγόντων.
Πιστεύω ότι θα κάνατε τα πάντα, προκειμένου να φέρετε εις πέρας κάτι που είναι πιο
δύσκολο και συνεπάγεται μεγαλύτερη ταλαιπωρία από το να πιστέψετε στον Θεό, και ότι θα
το αντιμετωπίζατε πολύ σοβαρά. Θα ήσαστε απρόθυμοι να κάνετε έστω και το παραμικρό
λάθος· τούτα είναι τα είδη των αδιάκοπων προσπαθειών που έχετε βάλει στις ίδιες σας τις
ζωές. Είστε ικανοί ακόμη και να εξαπατήσετε Εμένα τον ίδιο κάτω από συνθήκες, κατά τις
οποίες δεν θα εξαπατούσατε κανέναν από τη δική σας οικογένεια. Τούτη είναι η σταθερή
συμπεριφορά σας και η αρχή που εφαρμόζετε στη ζωή σας. Μήπως δεν συνεχίζετε να
καλλιεργείτε μια ψευδή εικόνα για να εξαπατήσετε Εμένα, προς χάριν του προορισμού σας,
αλλά και για να έχετε έναν ωραίο και ευτυχή προορισμό; Γνωρίζω ότι η αφοσίωση και η
ειλικρίνειά σας είναι μονάχα προσωρινές· δεν είναι οι φιλοδοξίες σας και το τίμημα που
πληρώνετε μόνο για το σήμερα και όχι και για το αύριο; Το μόνο που θέλετε, είναι να
καταβάλετε μια τελική προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσετε έναν ωραίο προορισμό.
Μοναδικός σας σκοπός είναι να κάνετε μια ανταλλαγή· δεν το κάνετε προκειμένου να μην
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είστε υποχρεωμένοι στην αλήθεια, και ούτε φυσικά για να ξεπληρώσετε Εμένα για το τίμημα
που πλήρωσα. Εν ολίγοις, η προθυμία σας έγκειται μονάχα στο να χρησιμοποιείτε την ευφυΐα
σας, αλλά όχι και στο να αγωνίζεστε γι’ αυτήν. Αυτή δεν είναι η ειλικρινής σας επιθυμία; Δεν
πρέπει να συγκαλύπτετε τους εαυτούς σας και, ακόμα περισσότερο, δεν πρέπει ο προορισμός
σας να σας γίνει εμμονή, σε σημείο που να καθίσταστε ανίκανοι να φάτε ή να κοιμηθείτε. Δεν
αληθεύει ότι η έκβασή σας θα έχει ήδη καθοριστεί στο τέλος; Ο καθένας σας θα πρέπει να
επιτελεί το καθήκον του στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, με ανοιχτή και τίμια καρδιά, και
να είναι πρόθυμος να πληρώσει όποιο τίμημα χρειαστεί. Όπως έχετε πει, όταν έρθει εκείνη η
ημέρα, ο Θεός δεν θα είναι αμελής απέναντι σε κανέναν από εκείνους που υπέφεραν ή
πλήρωσαν κάποιο τίμημα γι’ Αυτόν. Αυτό το είδος της πεποίθησης αξίζει να διατηρηθεί, και
δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάτε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δύναμαι να νοιώσω ήσυχος για
λογαριασμό σας. Ειδάλλως, ποτέ δεν θα καταφέρω να είμαι ήσυχος με σας, και θα αποτελείτε
πάντα το αντικείμενο της αποστροφής Μου. Εάν όλοι μπορείτε να ακολουθείτε τη συνείδησή
σας και να δίνετε ολόκληρο το είναι σας για Μένα, χωρίς να λυπάστε καμία προσπάθεια για
το έργο Μου, και αφιερώνετε μια ολόκληρη ζωή κόπων στο έργο του ευαγγελίου Μου, τότε
δεν θα σπαρταρά η καρδιά Μου συχνά από χαρά για σας; Δεν θα μπορώ να αισθάνομαι
απολύτως ήσυχος σχετικά με εσάς; Είναι κρίμα το ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε, αποτελεί
μονάχα ένα θλιβερό και μικροσκοπικό μέρος αυτού που αναμένω· σε αυτήν την περίπτωση,
πώς μπορείτε να έχετε το θράσος να ζητάτε από Εμένα εκείνο για το οποίο ελπίζετε;
Ο προορισμός και η μοίρα σας είναι πολύ σημαντικοί για σας —αποτελούν ζητήματα
σοβαροτάτης ανησυχίας. Πιστεύετε ότι αν δεν πράττετε με μεγάλη προσοχή, τούτο θα
ισοδυναμεί με την έλλειψη προορισμού και τη συντριβή της μοίρας σας. Αλλά έχετε ποτέ
σκεφθεί ότι εάν οι προσπάθειες που αναλώνει κάποιος γίνονται αποκλειστικά προς χάριν του
προορισμού του, τότε αποτελούν απλώς άκαρπο μόχθο; Τέτοιες προσπάθειες δεν είναι
γνήσιες —είναι κίβδηλες και απατηλές. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όσοι εργάζονται για τον
προορισμό τους θα λάβουν την τελική τους ήττα, επειδή οι αποτυχίες στην πίστη των
ανθρώπων προς τον Θεό συμβαίνουν εξαιτίας της εξαπάτησης. Έχω πει στο παρελθόν ότι δεν
αρέσκομαι στην κολακεία, τη δουλοπρέπεια ή στην ενθουσιώδη μεταχείρισή Μου από τους
ανθρώπους. Μου αρέσει έντιμοι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν την αλήθεια και τις προσδοκίες
Μου. Πολύ δε περισσότερο, Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι είναι ικανοί να δείχνουν τη
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μέγιστη προσοχή και φροντίδα για την καρδιά Μου, και όταν μπορούν ακόμα και να
παραιτηθούν από τα πάντα προς χάριν δική Μου. Μονάχα έτσι μπορεί η καρδιά Μου να
νοιώσει παρηγοριά. Πόσα πράγματα σ’ εσάς δεν Μου αρέσουν τούτην τη στιγμή; Και πόσα
Μου αρέσουν; Κανείς από εσάς δεν έχει συνειδητοποιήσει όλη την ασχήμια που επιδείξατε
προς χάριν του προορισμού σας;
Μέσα Μου, δεν επιθυμώ να βλάψω τις καρδιές που είναι θετικές και πρόθυμες και,
ιδιαιτέρως, δεν επιθυμώ να μειώσω την ενέργεια όσων κάνουν πιστά το καθήκον τους·
εντούτοις, πρέπει να θυμίσω στον καθέναν από εσάς τις ανεπάρκειές σας και τη βρόμικη
ψυχή βαθιά μέσα στις καρδιές σας. Ο σκοπός της πράξης αυτής είναι η ελπίδα ότι θα είστε
ικανοί να προσφέρετε την αληθινή καρδιά σας όταν έρχεστε αντιμέτωποι με τα λόγια Μου,
επειδή αυτό που μισώ περισσότερο είναι η εξαπάτηση των ανθρώπων απέναντί Μου. Ελπίζω
μόνο ότι, στο τελευταίο στάδιο του έργου Μου, θα είστε ικανοί να ενεργήσετε με εξαιρετικό
τρόπο, πλήρως αφοσιωμένοι, και όχι πια απρόθυμοι. Φυσικά, ελπίζω επίσης ότι όλοι σας θα
έχετε έναν καλό προορισμό. Ωστόσο, εξακολουθώ να έχω τη δική Μου απαίτηση, η οποία
είναι να λάβετε την καλύτερη απόφαση, προσφέροντας σε Εμένα την αποκλειστική και τελική
σας αφοσίωση. Αν κάποιος δεν διαθέτει αυτήν την αποκλειστική αφοσίωση, τότε το άτομο
αυτό θα αποτελέσει σίγουρα θησαυρό του Σατανά και Εγώ δεν θα συνεχίσω να κάνω χρήση
αυτού. Θα τον στείλω στο σπίτι του, προκειμένου να λάβει τη φροντίδα των γονέων του. Το
έργο Μου υπήρξε μεγάλη βοήθεια για εσάς· εκείνο που ελπίζω να πάρω από σας είναι μια
καρδιά έντιμη που στοχεύει ανοδικά αλλά, μέχρι τώρα, τα χέρια Μου εξακολουθούν να είναι
άδεια. Σκεφτείτε το: Αν μια μέρα εξακολουθώ να είμαι τόσο θιγμένος, σε βαθμό που δεν
περιγράφεται με λόγια, τότε ποια θα είναι η στάση Μου απέναντί σας; Θα είμαι τόσο φιλικός;
Θα είναι η καρδιά Μου τόσο ειρηνική; Μπορείτε να κατανοήσετε τα αισθήματα κάποιου που
έχει καλλιεργήσει κοπιωδώς το χωράφι του, αλλά δεν έχει συλλέξει ούτε έναν σπόρο;
Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το τραύμα κάποιου που έχει υποστεί ένα σημαντικού
μεγέθους χτύπημα; Δύνασθε να γευθείτε την πικρία ενός γεμάτου ελπίδα ατόμου, που
υποχρεούται να αποχωριστεί κάποιον με άσχημο τρόπο; Έχετε δει τον θυμό ενός ατόμου που
το έχουν προκαλέσει; Δύνασθε να κατανοήσετε το αίσθημα της επιτακτικής ανάγκης για
εκδίκηση ενός ατόμου που το αντιμετώπισαν με εχθρότητα και εξαπάτηση; Αν κατανοείτε τη
νοοτροπία αυτών των ανθρώπων, πιστεύω ότι δεν θα σας είναι δύσκολο να φανταστείτε τη
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στάση του Θεού, όταν έλθει η στιγμή να τιμωρήσει. Τέλος, ελπίζω ότι όλοι σας καταβάλλετε
σοβαρές προσπάθειες προς χάριν του προορισμού σας· εντούτοις, καλό θα ήταν να μη
χρησιμοποιείτε δόλια μέσα στις προσπάθειές σας, διαφορετικά θα εξακολουθώ να νοιώθω
μέσα Μου απογοητευμένος από εσάς. Πού οδηγεί μια τέτοια απογοήτευση; Μήπως
κοροϊδεύετε τον εαυτόν σας; Εκείνοι που αφιερώνουν σκέψη στον προορισμό τους και
παρόλα αυτά τον καταστρέφουν, είναι οι άνθρωποι με τις μικρότερες δυνατότητες να
σωθούν. Ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι εξοργιστούν, ποιος θα τους συμμεριστεί; Εν γένει,
είμαι ακόμα πρόθυμος να σας εύχομαι να έχετε έναν καλό και ταιριαστό προορισμό. Ακόμα δε
περισσότερο, ελπίζω ότι κανένας από εσάς δεν θα περιπέσει στην καταστροφή.

Οι τρεις νουθεσίες
Ως πιστός στον Θεό, δεν πρέπει να είσαι πιστός σε κανέναν άλλον παρά σε Εκείνον στα
πάντα και να είσαι ικανός να συμμορφώνεσαι με το θέλημά Του στο καθετί. Ωστόσο, παρόλο
που όλοι κατανοούν τη θεωρία αυτή, οι αλήθειες αυτές που είναι τόσο εμφανείς και
στοιχειώδεις, όσον αφορά στον άνθρωπο, δεν μπορούν να φανούν ολοκληρωτικά σ’ αυτόν,
επειδή έχει πολλά βάσανα, όπως η άγνοια, η ανοησία και η διαφθορά. Γι’ αυτό, πριν
αποφασίσετε για το τέλος σας, οφείλω πρώτα να σας πω μερικά πράγματα που είναι υψίστης
σημασίας για εσάς. Πριν συνεχίσω, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε το εξής: Τα λόγια που
λέω είναι αλήθειες που απευθύνονται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι σε έναν
συγκεκριμένο άνθρωπο ή τύπο ανθρώπου. Γι’ αυτό, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο να
λάβετε τα λόγια Μου από την οπτική γωνία της αλήθειας, όπως επίσης και να διατηρήσετε
μία στάση αναπόσπαστης προσοχής και ειλικρίνειας. Μην αγνοήσετε την παραμικρή λέξη ή
αλήθεια που λέω και μη δέχεστε όλα τα λόγια Μου με περιφρόνηση. Στη ζωή σας, βλέπω ότι
πολλά από αυτά που κάνετε είναι άσχετα με την αλήθεια και, επομένως, ζητώ συγκεκριμένα
να γίνετε υπηρέτες της αλήθειας, να μην υποδουλώνεστε στην κακία και στην ασχήμια, και να
μην ποδοπατάτε την αλήθεια, ούτε και να βεβηλώνετε καμιά από τις γωνιές του οίκου του
Θεού. Αυτή είναι η παραίνεσή Μου για εσάς. Τώρα θα αρχίσω να σας μιλάω για το επικείμενο
θέμα:
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Πρώτον, για χάρη της μοίρας σας, οφείλετε να αναζητάτε την έγκριση του Θεού. Δηλαδή,
εφόσον αναγνωρίζετε ότι συγκαταλέγεστε μέσα στον οίκο του Θεού, οφείλετε τότε να φέρετε
ηρεμία στον Θεό και να Τον ικανοποιείτε σε όλα. Με άλλα λόγια, πρέπει να είστε ηθικοί στις
πράξεις σας και να συμμορφώνεστε με την αλήθεια που εμπεριέχεται σ’ αυτές. Αν αυτό είναι
πέρα από τις δυνάμεις σου, τότε θα γίνεις το αντικείμενο της απέχθειας και της απόρριψης
του Θεού, και κάθε άνθρωπος θα σε απορρίψει. Όταν υποπέσεις σε μια τέτοια δύσκολη
κατάσταση, δεν θα μπορείς να συγκαταλέγεσαι στα μέλη του οίκου του Θεού. Αυτό σημαίνει
να μη σε εγκρίνει ο Θεός.
Δεύτερον, οφείλετε να γνωρίζετε ότι στον Θεό αρέσουν οι ειλικρινείς άνθρωποι. Ο Θεός
έχει την ουσία της πίστης και, επομένως, ο λόγος Του είναι πάντοτε άξιος εμπιστοσύνης.
Επιπλέον, οι πράξεις Του είναι αλάνθαστες και αδιαμφισβήτητες. Γι’ αυτό στον Θεό αρέσουν
όσοι είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί Του. Ειλικρίνεια σημαίνει να δίνεις την καρδιά σου στον
Θεό, ποτέ να μην Τον κοροϊδεύεις σε τίποτα, να είσαι ανοιχτός με Εκείνον στο καθετί, ποτέ να
μην αποκρύπτεις την αλήθεια, ποτέ να μην κάνεις εκείνο που εξαπατά όσους είναι επάνω και
παραπλανά τους από κάτω, και ποτέ να μην κάνεις εκείνο που θα κερδίσεις απλώς την εύνοια
του Θεού. Εν ολίγοις, το να είσαι ειλικρινής σημαίνει να απέχεις από την ακαθαρσία στις
πράξεις και στα λόγια σου, και να μην εξαπατάς ούτε τον Θεό ούτε τον άνθρωπο. Αυτό που
λέω είναι πολύ απλό, αλλά για εσάς είναι διπλά κουραστικό. Πολλοί θα προτιμούσαν να
καταδικαστούν στην κόλαση από το να μιλήσουν και να πράξουν με ειλικρίνεια. Δεν προκαλεί
απορία ότι έχω άλλη μεταχείριση φυλαγμένη για όσους είναι ανειλικρινείς. Φυσικά, κατανοώ
πλήρως τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζετε προσπαθώντας να είστε ειλικρινείς. Είστε
όλοι τρομερά έξυπνοι και επιδέξιοι στο να αξιολογείτε σύμφωνα με τα δικά σας μικροπρεπή
μέτρα και σταθμά. Έτσι, το έργο Μου γίνεται ακόμη πιο εύκολο. Κι εφόσον ο καθένας από
εσάς κρύβει τα μυστικά του στον κόρφο του, τότε, θα σας στείλω έναν-έναν στην καταστροφή
για να «διαπαιδαγωγηθείτε» με φωτιά, ούτως ώστε μετά απ’ αυτό να είστε απόλυτα
αποφασισμένοι να πιστεύετε τα λόγια Μου. Τέλος, θα πάρω με τη βία από το στόμα σας τα
λόγια «Ο Θεός είναι Θεός της πίστης», μετά θα χτυπάτε το στήθος σας και θα θρηνείτε
λέγοντας «Δόλια είναι η καρδιά του ανθρώπου!» Ποια θα είναι η ψυχική κατάστασή σας σ’
αυτήν τη συγκυρία; Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε τόσο παρασυρμένοι από την υπεροψία σας
όσο είστε τώρα. Και, πολύ περισσότερο, δεν θα είστε τόσο «υπερβολικά βαθυστόχαστοι για
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να σας καταλάβουν» όσο είστε τώρα. Ορισμένοι συμπεριφέρονται με τυπικό και σωστό τρόπο
και φαίνονται ιδιαίτερα «καλότροποι» στην παρουσία του Θεού, ωστόσο γίνονται
περιφρονητικοί και χάνουν κάθε αυτοσυγκράτηση στην παρουσία του Πνεύματος. Θα
λογαριάζατε έναν τέτοιον άνθρωπο στην τάξη των ειλικρινών; Αν είσαι υποκριτής και
επιδέξιος στην κοινωνικοποίηση, τότε Εγώ λέω ότι είσαι σίγουρα άνθρωπος που παίζει με τον
Θεό. Αν τα λόγια σου είναι γεμάτα δικαιολογίες και αιτιολογίες χωρίς αξία, τότε Εγώ λέω ότι
είσαι άνθρωπος εντελώς απρόθυμος να κάνει την αλήθεια πράξη. Αν έχεις πολλές
εκμυστηρεύσεις που είσαι απρόθυμος να μοιραστείς και αν είσαι εντελώς απρόθυμος να
αποκαλύψεις τα μυστικά σου —δηλαδή, τις δυσκολίες σου— μπροστά σε άλλους, ώστε να
αναζητήσεις την οδό του φωτός, τότε Εγώ λέω ότι είσαι άνθρωπος που δεν θα λάβει εύκολα
σωτηρία και δεν θα αναδυθεί εύκολα απ’ το σκοτάδι. Αν η αναζήτηση της οδού της αλήθειας
σε ευχαριστεί πολύ, τότε είσαι άνθρωπος που κατοικεί πάντα στο φως. Αν είσαι πολύ
χαρούμενος που παρέχεις υπηρεσία στον οίκο του Θεού, δουλεύοντας μεθοδικά και
ευσυνείδητα στην αφάνεια, πάντοτε δίνοντας και ποτέ παίρνοντας, τότε Εγώ λέω ότι είσαι
ένας πιστός άγιος, γιατί δεν αναζητάς καμία ανταμοιβή και είσαι απλώς ένας ειλικρινής
άνθρωπος. Αν είσαι πρόθυμος να είσαι ειλικρινής, αν είσαι πρόθυμος να ξοδέψεις τα πάντα
σου, αν είσαι ικανός να θυσιάσεις τη ζωή σου για τον Θεό και να καταθέσεις μαρτυρία, αν
είσαι ειλικρινής σε σημείο που το μόνο που ξέρεις είναι να ικανοποιείς τον Θεό και όχι να
σκέφτεσαι τον εαυτό σου ή να παίρνεις για τον εαυτό σου, τότε λέω ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι
εκείνοι που τρέφονται στο φως και που θα ζήσουν για πάντα στη βασιλεία. Πρέπει να
γνωρίζεις αν υπάρχει αληθινή πίστη και αληθινή αφοσίωση μέσα σου, αν έχεις ιστορικό ότι
έχεις υποφέρει για τον Θεό και αν έχεις υποταχθεί απόλυτα στον Θεό. Αν σου λείπουν αυτά,
τότε μέσα σου παραμένει η ανυπακοή, ο δόλος, η απληστία και το παράπονο. Καθώς η καρδιά
σου απέχει πολύ από την ειλικρίνεια, δεν έχεις λάβει ποτέ θετική αναγνώριση από τον Θεό
και δεν έχεις ζήσει ποτέ στο φως. Το πώς θα εξελιχθεί η μοίρα κάποιου στο τέλος, εξαρτάται
από το αν έχει μία ειλικρινή και κόκκινη σαν το αίμα καρδιά, και αν έχει αγνή ψυχή. Αν είσαι
πολύ ανέντιμος, αν είσαι κάποιος με κακόβουλη καρδιά και κάποιος με ακάθαρτη ψυχή, τότε
είναι βέβαιο ότι θα καταλήξεις στο μέρος όπου τιμωρείται ο άνθρωπος, όπως είναι γραμμένο
στο αρχείο της μοίρας σου. Αν ισχυρίζεσαι ότι είσαι πολύ έντιμος, αλλά ποτέ δεν καταφέρνεις
να πράττεις ανάλογα με την αλήθεια ή να λες έναν λόγο αλήθειας, τότε περιμένεις ακόμη από
τον Θεό να σε ανταμείψει; Ελπίζεις ακόμη ο Θεός να σε θεωρεί την κόρη των οφθαλμών Του;
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Δεν είναι παράλογος αυτός ο τρόπος σκέψης; Εξαπατάς τον Θεό στο καθετί, οπότε πώς
μπορεί ο οίκος του Θεού να στεγάσει κάποιον σαν κι εσένα, του οποίου τα χέρια είναι
ακάθαρτα;
Το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής: Κάθε άνθρωπος, καθώς πορεύεται
ζώντας μια ζωή πίστης στον Θεό, έχει αντισταθεί και εξαπατήσει τον Θεό κάποιες στιγμές.
Κάποια παραπτώματα δεν χρειάζεται να καταγραφούν ως ύβρις, αλλά κάποια είναι
ασυγχώρητα. Γιατί υπάρχουν πολλές πράξεις που παραβαίνουν τα διοικητικά διατάγματα,
δηλαδή, παραβαίνουν τη διάθεση του Θεού. Πολλοί που ανησυχούν για τη δική τους μοίρα
ίσως ρωτήσουν ποιες είναι οι πράξεις αυτές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε αλαζόνες και
υπερόπτες εκ φύσεως, και απρόθυμοι να υποταχθείτε στα γεγονότα. Για τον λόγο αυτό, θα
σας πω μετά από λίγο, αφού έχετε αναλογιστεί το θέμα του εαυτού σας. Σας προτρέπω να
κατανοήσετε καλύτερα το περιεχόμενο των διοικητικών διαταγμάτων και να κάνετε μια
προσπάθεια να γνωρίσετε τη διάθεση του Θεού. Διαφορετικά, θα σας φανεί δύσκολο να
κρατήσετε το στόμα σας κλειστό και να μην εκφέρετε απερίσκεπτα μεγαλόστομες κουβέντες,
και άθελά σας θα προσβάλετε τη διάθεση του Θεού και θα πέσετε στο σκοτάδι, χάνοντας την
παρουσία του Αγίου Πνεύματος και το φως. Καθώς είστε ανήθικοι στις πράξεις σας, κάνοντας
και λέγοντας κάτι που δεν πρέπει, θα λάβεις την τιμωρία που αρμόζει. Πρέπει να γνωρίζεις
ότι, παρόλο που είσαι ανήθικος σε λόγο και σε πράξη, ο Θεός είναι πολύ ηθικός και στα δύο.
Η αιτία που λαμβάνεις τιμωρία είναι γιατί έχεις υβρίσει τον Θεό, όχι κάποιον άνθρωπο. Αν,
στη ζωή σου, διαπράξεις πολλές φορές ύβρη ενάντια στη διάθεση του Θεού, τότε θα γίνεις
σίγουρα παιδί της κόλασης. Στον άνθρωπο, ίσως φανεί ότι έχεις διαπράξει μόνο λίγες πράξεις
που δεν είναι σύμφωνες με την αλήθεια, και τίποτα παραπάνω. Γνωρίζεις, ωστόσο, ότι στα
μάτια του Θεού είσαι ήδη κάποιος για τον οποίο δεν υπάρχει πια προσφορά περί αμαρτίας;
Γιατί έχεις παραβεί τα διοικητικά διατάγματα του Θεού παραπάνω από μία φορά και, επίσης,
δεν έχεις δείξει κανένα σημάδι μετάνοιας, επομένως, δεν έχεις καμία επιλογή από το να
πέσεις στην κόλαση, όπου ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο. Ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, ενώ
ακολουθούσαν τον Θεό, διέπραξαν ορισμένες πράξεις που παραβίαζαν τις αρχές, αλλά αφού
αντιμετωπίστηκαν και έλαβαν καθοδήγηση, ανακάλυψαν σταδιακά τη διαφθορά τους και από
τότε εισήλθαν στη σωστή πορεία της πραγματικότητας και συνεχίζουν καλά εδραιωμένοι
σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα παραμείνουν στο τέλος. Αλλά τους ειλικρινείς
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αναζητώ. Αν είσαι ειλικρινής άνθρωπος και άνθρωπος που πράττει ανάλογα με τις αρχές, τότε
μπορείς να είσαι ο έμπιστος του Θεού. Αν στις πράξεις σου δεν προσβάλλεις τη διάθεση του
Θεού και αναζητάς το θέλημα του Θεού και έχεις στην καρδιά σου φόβο Θεού, τότε η πίστη
σου είναι σε υψηλό επίπεδο. Όποιος δεν έχει φόβο Θεού και δεν έχει καρδιά που τρέμει με
φόβο, θα παραβιάζει εύκολα τα διοικητικά διατάγματα του Θεού. Πολλοί υπηρετούν τον Θεό
με βάση το πάθος τους, αλλά δεν κατανοούν τα διοικητικά διατάγματα του Θεού και δεν
έχουν ιδέα για τις επιπτώσεις των λόγων Του. Και επομένως, με τις καλές προθέσεις τους,
συχνά καταλήγουν να κάνουν πράγματα που διαταράσσουν τη διαχείριση του Θεού. Σε
σοβαρές περιπτώσεις, απορρίπτονται, στερούνται κάθε περαιτέρω ευκαιρίας να Τον
ακολουθήσουν και ρίχνονται στην κόλαση, μην έχοντας καμία σχέση με τον οίκο του Θεού
ποτέ ξανά. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται στον οίκο του Θεού βάσει των αδαών καλών
προθέσεών τους και καταλήγουν να εξοργίζουν τη διάθεση του Θεού. Οι άνθρωποι φέρνουν
στον οίκο του Θεού τους τρόπους με τους οποίους υπηρετούν αξιωματούχους και άρχοντες,
και προσπαθούν να τους βάλουν σε εφαρμογή, μάταια πιστεύοντας ότι μπορούν να
εφαρμοστούν εδώ εύκολα, χωρίς κόπο. Ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι ο Θεός δεν έχει τη διάθεση
ενός προβάτου, αλλά τη διάθεση ενός λιονταριού. Γι’ αυτό, όσοι σχετίζονται με τον Θεό για
πρώτη φορά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί Του, γιατί η καρδιά του Θεού είναι
διαφορετική από την καρδιά του ανθρώπου. Μόνο αφού κατανοήσεις πολλές αλήθειες θα
μπορείς συνεχώς να γνωρίζεις τον Θεό. Η γνώση αυτή δεν αποτελείται από φράσεις ή
δόγματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θησαυρός μέσω του οποίου θα εισέλθεις σε
σχέση στενής εμπιστοσύνης με τον Θεό, και ως απόδειξη ότι Εκείνος ευφραίνεται με σένα. Αν
σου λείπει η πραγματικότητα της γνώσης και δεν είσαι εξοπλισμένος με την αλήθεια, τότε η
ένθερμη υπηρεσία σου μπορεί να επιφέρει σε σένα μόνο απέχθεια και αποστροφή από τον
Θεό. Μέχρι τώρα, θα έπρεπε να έχεις καταλάβει ότι η πίστη στον Θεό δεν είναι μια απλή
μελέτη της θεολογίας!
Παρόλο που τα λόγια με τα οποία σας προειδοποιώ είναι σύντομα, όλα όσα έχω
περιγράψει είναι εκείνα που περισσότερο σας λείπουν. Πρέπει να ξέρετε ότι όσα λέω τώρα
είναι για χάρη του τελικού Μου έργου στον άνθρωπο, για χάρη του καθορισμού της
κατάληξης του ανθρώπου. Δεν επιθυμώ να κάνω περισσότερο έργο που δεν θα εξυπηρετεί
κανένα σκοπό, ούτε επιθυμώ να συνεχίσω να καθοδηγώ εκείνους τους ανθρώπους που είναι
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τόσο ανίκανοι όσο ένα σάπιο ξύλο, πόσο μάλλον να συνεχίσω να καθοδηγώ όσους κρυφά
τρέφουν κακές προθέσεις. Ίσως μια μέρα κατανοήσετε τις ειλικρινείς προθέσεις πίσω από τα
λόγια Μου και τη συνεισφορά Μου για την ανθρωπότητα. Ίσως μια μέρα κατανοήσετε μια
αρχή που θα σας δώσει την ικανότητα να αποφασίσετε για τη δική σας κατάληξη.

Οι παραβάσεις θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην κόλαση
Σας έχω προειδοποιήσει πολλές φορές και σας έχω παραδώσει πολλές αλήθειες
προκειμένου να σας κατακτήσω. Σήμερα, αισθάνεστε πιο εμπλουτισμένοι απ’ όσο στο
παρελθόν, κατανοείτε πολλές αρχές γύρω από τον τρόπο ύπαρξης ενός ατόμου και κατέχετε
τόση πολλή από την κοινή λογική που τα πιστά άτομα πρέπει να έχουν. Αυτό είναι που έχετε
κερδίσει στη διάρκεια πολλών ετών τώρα. Δεν αρνούμαι τα επιτεύγματά σας, αλλά πρέπει να
ομολογήσω ειλικρινά ότι επίσης δεν αρνούμαι τις πολυάριθμες φορές που Με παρακούσατε
και επαναστατήσατε εναντίον Μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας άγιος
ανάμεσά σας, είστε χωρίς εξαίρεση άτομα διεφθαρμένα από τον Σατανά κι εχθροί του
Χριστού. Οι παραβάσεις σας και οι φορές που Με παρακούσατε μέχρι σήμερα είναι
αμέτρητες, συνεπώς, δεν είναι παράξενο που πάντα επαναλαμβάνομαι μπροστά σας. Δεν
θέλω να συνυπάρξω μαζί σας με αυτόν τον τρόπο, αλλά για χάρη του μέλλοντός σας, για χάρη
του προορισμού σας, θα επαναλάβω εδώ, για ακόμα μία φορά, ό,τι έχω πει. Ελπίζω ότι θα Με
ικανοποιήσετε και, περισσότερο, ελπίζω ότι θα είστε σε θέση να πιστέψετε κάθε λέξη που λέω
και, ακόμη περισσότερο, ότι θα συνάγετε τις σοβαρές συνέπειες των λόγων Μου. Να μην
αμφιβάλλετε για όσα λέω ή, χειρότερα, να μη χρησιμοποιείτε τα λόγια Μου όπως επιθυμείτε
και να μην τα πετάτε κατά βούληση, κάτι το οποίο βρίσκω ανυπόφορο. Να μην κρίνετε τα
λόγια Μου, πόσο μάλλον να τα λαμβάνετε ελαφρά τη καρδία ή να λέτε ότι πάντα σας βάζω σε
πειρασμό ή, ακόμη χειρότερα, ότι όσα σας έχω πει στερούνται ακρίβειας. Αυτές τις ενέργειες
τις βρίσκω ανυπόφορες. Επειδή αντιμετωπίζετε Εμένα και τα όσα λέω με τέτοια καχυποψία,
δίχως να λαμβάνετε ποτέ υπόψη σας τα λόγια Μου και αγνοώντας Με, λέω στον καθένα από
εσάς με κάθε σοβαρότητα: Μη συνδέετε όσα λέω με τη φιλοσοφία, μην τα βάζετε στο ίδιο
τσουβάλι με τα ψέματα των τσαρλατάνων και, ακόμη περισσότερο, μην αντιδράτε στα λόγια
Μου με περιφρόνηση. Ίσως κανείς στο μέλλον δεν θα είναι σε θέση να σας πει όλα όσα σας
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λέω ή να σας μιλήσει τόσο φιλάνθρωπα, πόσο μάλλον να σας οδηγήσει μέσα από αυτά τα
σημεία τόσο υπομονετικά. Οι ημέρες που θα έρθουν θα περάσουν αναπολώντας τις καλές
στιγμές ή κλαίγοντας γοερά ή βογκώντας από πόνο ή περνώντας σκοτεινές νύχτες χωρίς ίχνος
αλήθειας ή ζωής στη διάθεσή σας, ή απλώς περιμένοντας απέλπιδα ή μέσα σε πικρή μετάνοια
ότι είστε πέρα της λογικής… Αυτές οι εναλλακτικές πιθανότητες είναι στην ουσία
αναπόδραστες για οποιονδήποτε από εσάς. Διότι κανένας από εσάς δεν καταλαμβάνει μια
θέση πάνω στην οποία να λατρεύει πραγματικά τον Θεό. Βυθίζεστε σε έναν κόσμο ασελγείας
και κακού, αναμειγνύετε μέσα στα πιστεύω σας, στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα σας,
τόσα πολλά πράγματα που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τη ζωή και την αλήθεια, τα οποία
στην ουσία είναι ενάντιά τους. Συνεπώς, αυτό που ελπίζω για εσάς είναι ότι μπορείτε να
έρθετε στον δρόμο του φωτός. Η μόνη ελπίδα Μου είναι να μπορέσετε να καταστείτε ικανοί
να ενδιαφερθείτε για τον εαυτό σας, να φροντίσετε τον εαυτό σας, και να μη δίνετε τόσο
μεγάλη έμφαση στον προορισμό σας ενώ βλέπετε τη συμπεριφορά και τις παραβάσεις σας με
αδιαφορία.
Τα άτομα που πιστεύουν στον Θεό εδώ και πολύ καιρό, ελπίζουν σε έναν όμορφο
προορισμό· όλα τα άτομα που πιστεύουν στον Θεό ελπίζουν ότι θα τους έρθει ξαφνικά καλή
τύχη, και όλοι ελπίζουν ότι πριν το καταλάβουν θα βρεθούν καθισμένοι ειρηνικά κάπου στον
ουρανό. Αλλά λέω ότι, αυτά τα άτομα με τις υπέροχες σκέψεις, δεν έμαθαν ποτέ τους αν έχουν
τα προσόντα για να δεχθούν μια τέτοια καλή τύχη ουρανοκατέβατη ή για να καθίσουν σε μια
θέση στον ουρανό. Εσείς, αυτήν τη στιγμή, έχετε καλή γνώση του εαυτού σας, όμως ακόμη
ελπίζετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από τις καταστροφές των εσχάτων ημερών και από τη
χείρα του Παντοδύναμου που τιμωρεί τους κακούς. Φαίνεται πως τα γλυκά όνειρα και η
επιθυμία να έρχονται τα πράγματα όπως ακριβώς τα θέλουν είναι κοινό γνώρισμα όλων των
ανθρώπων που έχει διαφθείρει ο Σατανάς, και όχι κάποια μεγαλειώδης ιδέα ενός
μεμονωμένου ατόμου. Ακόμα και έτσι, εξακολουθώ να θέλω να δώσω ένα τέλος στις
υπερβολικές επιθυμίες σας και στην ανυπομονησία σας να κερδίσετε ευλογία. Δεδομένου ότι
οι παραβάσεις σας είναι πολλές και τα γεγονότα της ανυπακοής σας εξίσου πολλά και ολοένα
αυξανόμενα, πως μπορούν αυτά να ταιριάξουν με τα όμορφα σχέδιά σας για το μέλλον; Αν
θέλεις να συνεχίσεις, όπως σε ευχαριστεί, να είσαι λάθος, με τίποτα να σε συγκρατεί, αλλά
εξακολουθείς να θέλεις τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, τότε σε προτρέπω να συνεχίσεις
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να είσαι σε αυτήν τη νάρκη σου και ποτέ να μην ξυπνήσεις, διότι το όνειρό σου είναι κενό και,
παρουσία του δίκαιου Θεού, Εκείνος δεν θα κάνει κάποια εξαίρεση για σένα. Αν θέλεις απλώς
τα όνειρα να γίνουν αληθινά, τότε να μην ονειρεύεσαι ποτέ, αλλά να βλέπεις πάντοτε την
αλήθεια κατάματα, να αντικρίζεις τα γεγονότα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σε σώσω.
Ποια είναι τα χειροπιαστά βήματα αυτής της μεθόδου;
Πρώτον, κάνε μια έρευνα για όλες τις παραβάσεις σου κι εξέτασε όλη τη συμπεριφορά
και τις σκέψεις σου που δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια.
Το παραπάνω έργο είναι ένα έργο που μπορείτε να κάνετε εύκολα, και πιστεύω ότι οι
σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι ικανοί να το κάνουν. Μολαταύτα, αυτοί οι άνθρωποι που δεν
ξέρουν ποτέ τι σημαίνει παράβαση και τι αλήθεια, είναι η εξαίρεση, γιατί στην ουσία δεν είναι
σκεπτόμενοι άνθρωποι. Μιλάω σε ανθρώπους που έχουν εγκριθεί από τον Θεό, είναι
ειλικρινείς, δεν έχουν υβρίσει σε μεγάλο βαθμό τα διοικητικά διατάγματα και μπορούν
εύκολα να βρουν τις δικές τους παραβάσεις. Αν και αυτό είναι κάτι εύκολο που απαιτώ από
εσάς, δεν είναι και το μόνο. Όπως και να ’χει, ελπίζω ότι δεν θα γελάσετε στα κρυφά με αυτήν
την απαίτηση ή, ακόμη περισσότερο, ότι δεν θα την περιφρονήσετε ή θα την εκλάβετε
ελαφρά τη καρδία. Να την αντιμετωπίσετε σοβαρά και να μην την απορρίψετε.
Δεύτερον, για κάθε μια από τις παραβάσεις σου και για κάθε φορά που παράκουσες, να
αναζητάς μια αντίστοιχη αλήθεια και να χρησιμοποιείς αυτές τις αλήθειες για να τα επιλύσεις.
Έπειτα, να αντικαθιστάς τις παραβατικές ενέργειές σου και τις ανυπάκουες σκέψεις και
ενέργειές σου με την πράξη της αλήθειας.
Τρίτον, να είστε ένα ειλικρινές άτομο, όχι κάποιος που το παίζει πάντα έξυπνος, που είναι
πάντα πανούργος. (Σε αυτό το σημείο σας ζητάω ξανά να είστε ένα ειλικρινές άτομο.)
Αν μπορείς να κατορθώσεις και τα τρία παραπάνω στοιχεία, τότε είσαι τυχερός, ένα
άτομο του οποίου τα όνειρα πραγματοποιούνται και το οποίο αποκτά καλή τύχη. Ίσως
αντιμετωπίσετε

τις

τρεις

παραπάνω

δυσάρεστες

απαιτήσεις

σοβαρά

ή

ίσως

τις

αντιμετωπίσετε ανεύθυνα. Οτιδήποτε από τα δύο κι αν συμβεί, ο σκοπός Μου είναι να
εκπληρώσω τα όνειρά σας, να κάνω τα ιδανικά σας πράξη, όχι να σας ξεγελάσω ή να σας
γελοιοποιήσω.
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Οι απαιτήσεις Μου μπορεί να είναι απλές, αλλά αυτό που σας λέω δεν είναι τόσο απλό
όσο «ένα κι ένα κάνουν δυο». Αν το μόνο που κάνετε είναι να μιλάτε τυχαία γι’ αυτό, να
απεραντολογείτε με κενές, μεγαλόστομες δηλώσεις, τότε τα σχέδιά σας και οι επιθυμίες σας
θα είναι για πάντα μια λευκή σελίδα. Δεν θα δείξω κανένα ίχνος ελέους σε όσους από εσάς
υποφέρουν για πολλά χρόνια και δουλεύουν σκληρά, χωρίς όμως να έχουν τίποτα να
επιδείξουν. Αντιθέτως, αντιμετωπίζω αυτούς που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
Μου με τιμωρία, όχι με ανταμοιβές, πόσο μάλλον με κάποια συμπάθεια. Ίσως φαντάζεστε ότι
με το να είστε ακόλουθος για πολλά χρόνια, καταβάλλετε σκληρή δουλειά ό,τι και να γίνει·
συνεπώς, σε κάθε περίπτωση μπορείτε να έχετε ένα μπολ ρύζι στον οίκο του Θεού επειδή
ήσασταν πάροχοι υπηρεσιών. Θα έλεγα πως η πλειονότητα από εσάς σκέφτεστε κατά αυτόν
τον τρόπο, διότι μέχρι τώρα έχετε εφαρμόσει πάντα την αρχή του πώς να εκμεταλλεύεστε
κάτι και να μην αποτελείτε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Συνεπώς σας λέω με κάθε
σοβαρότητα: Δεν Με νοιάζει πόσο αξιέπαινη είναι η σκληρή δουλειά σου, πόσο εντυπωσιακά
είναι τα προσόντα σου, πόσο στενά Με ακολουθείς, πόσο γνωστός είσαι ή πόσο βελτιωμένη
είναι η συμπεριφορά σου. Εφόσον δεν έχεις πράξει σύμφωνα με τις απαιτήσεις Mου, δεν θα
μπορέσεις ποτέ να κερδίσεις τον έπαινό Μου. Ξεγράψτε όλες αυτές τις ιδέες και τους
υπολογισμούς σας όσο πιο νωρίς γίνεται, και αρχίστε να αντιμετωπίζετε τις απαιτήσεις Μου
με σοβαρότητα. Διαφορετικά, θα κάνω στάχτη όλους τους ανθρώπους, προκειμένου να βάλω
ένα τέλος στο έργο Μου. Στην χειρότερη περίπτωση, θα μετατρέψω τα δικά Μου χρόνια
έργου και πόνου σε ένα τίποτα, γιατί δεν μπορώ να φέρω τους εχθρούς Μου και τους
ανθρώπους που αναδίδουν την μπόχα του κακού, κατά το παράδειγμα του Σατανά, στη
βασιλεία Μου, στην επόμενη εποχή.
Έχω πολλές επιθυμίες. Επιθυμώ να συμπεριφέρεστε με σωστό και ευπρεπή τρόπο, να
είστε πιστοί στην εκπλήρωση του καθήκοντός σας, να έχετε αλήθεια και ανθρώπινη φύση, να
είστε κάποιοι που μπορούν να εγκαταλείψουν τα πάντα και να δώσουν τη ζωή τους για τον
Θεό και ούτω καθεξής. Όλες οι παραπάνω ελπίδες πηγάζουν από τις ανεπάρκειές σας, τη
διαφθορά και την ανυπακοή σας. Αν κάθε συζήτηση που είχα μαζί σας δεν ήταν αρκετή για να
τραβήξω την προσοχή σας, τότε πιθανώς το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μην πω τίποτε
άλλο. Μολαταύτα, καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα εξ αυτού. Ποτέ δεν αναπαύομαι,
συνεπώς, αν δεν μιλάω, θα κάνω κάτι για να το βλέπουν οι άνθρωποι. Θα μπορούσα να κάνω
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τη γλώσσα κάποιου να σαπίσει ή να κάνω κάποιον να πεθάνει διαμελισμένος ή να δώσω
στους ανθρώπους νευρικές ανωμαλίες και να κάνω την όψη τους αποκρουστική με τόσο
πολλούς τρόπους. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσα να κάνω κάποια άτομα να αντέχουν τα
βασανιστήρια που ετοιμάζω γι’ αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αισθανόμουνα χαρούμενος,
πολύ ευτυχισμένος και εξαιρετικά ικανοποιημένος. Ανέκαθεν λεγόταν ότι «το καλό
ανταποδίδεται με καλό, και το κακό με κακό», οπότε γιατί όχι και τώρα; Αν θέλεις να Μου
εναντιωθείς και θέλεις να Με κρίνεις, τότε θα σαπίσω το στόμα σου κι αυτό θα Με γεμίσει με
άπειρη ευχαρίστηση. Αυτό γίνεται διότι, τελικά, αυτό που έχεις κάνει δεν είναι η αλήθεια,
πόσο μάλλον έχει καμία σχέση με τη ζωή, ενώ όλα όσα κάνω Εγώ είναι αλήθεια, όλα είναι
σχετικά με τις αρχές του έργου Μου και των διοικητικών διαταγμάτων που θεσπίζω. Συνεπώς,
σε παροτρύνω να συγκεντρώσεις κάποια αρετή, να σταματήσεις να κάνεις τόσο κακό και να
ακολουθείς τις απαιτήσεις Μου στον ελεύθερο χρόνο σου. Τότε θα αισθανθώ χαρούμενος. Αν
βάζατε (ή δωρίζατε) στην αλήθεια το ένα χιλιοστό της προσπάθειας που καταβάλλετε στη
σάρκα, τότε σου λέω ότι δεν θα διέπραττες συχνά παραβάσεις και δεν θα σάπιζε το στόμα
σου. Δεν είναι αυτό προφανές;
Όσο περισσότερες είναι οι παραβάσεις σου, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να
κερδίσεις έναν καλό προορισμό. Αντιθέτως, όσο λιγότερες είναι παραβάσεις σου, τόσο
περισσότερες είναι οι πιθανότητες να δεχθείς έπαινο από τον Θεό. Αν οι παραβάσεις σου
αυξηθούν στο σημείο που Μου είναι αδύνατο να σε συγχωρέσω, τότε θα έχεις χαραμίσει
τελειωτικά τις ευκαιρίες σου να συγχωρεθείς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προορισμός σου δεν
θα είναι πάνω αλλά κάτω. Αν δεν Με πιστεύεις, τότε γίνε τολμηρός και κάνε λάθος, και τότε
δες τι σε περιμένει. Αν είσαι ένα ειλικρινές άτομο που κάνει πράξη την αλήθεια, τότε σίγουρα
έχεις μια ευκαιρία να συγχωρεθούν οι παραβάσεις σου, και οι φορές που Με παρακούς θα
μειώνονται διαρκώς. Αν είσαι ένα άτομο που είναι απρόθυμο να κάνει πράξη την αλήθεια,
τότε οι παραβάσεις σου ενώπιον του Θεού σίγουρα ολοένα θα αυξάνονται, οι φορές που Με
παρακούς ολοένα θα πληθαίνουν, μέχρι να φτάσεις στο όριο, το οποίο θα είναι η στιγμή της
ολοσχερούς καταστροφής σου και αυτή θα είναι η στιγμή που θα διαλυθούν τα ευχάριστα
όνειρά σου για λήψη ευλογίας. Να μη θεωρείς τις παραβάσεις σου ως λάθη ενός ανώριμου ή
ανόητου ανθρώπου, να μη χρησιμοποιείς τη δικαιολογία ότι δεν έκανες πράξη την αλήθεια
γιατί το μικρό ανάστημά σου την καθιστούσε αδύνατη να γίνει πράξη και, ακόμη
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περισσότερο, να μη θεωρείς απλώς τις παραβάσεις που διέπραξες ως πράξεις κάποιου που
δεν ήξερε καλύτερα. Αν είσαι καλός στο να συγχωρείς τον εαυτό σου και καλός στο να
αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου με γενναιοδωρία, τότε λέω πως είσαι ένας δειλός που ποτέ δεν
θα κερδίσει την αλήθεια, και οι παραβάσεις σου ποτέ δεν θα πάψουν να σε στοιχειώνουν, δεν
θα σε αφήσουν να εκπληρώσεις ποτέ τις απαιτήσεις της αληθείας και θα σε καθιστούν πάντα
έναν πιστό σύντροφο του Σατανά. Αλλά, ακόμη και έτσι, η συμβουλή Μου παραμένει: Να μη
δίνεις σημασία μόνο στον προορισμό σου και αγνοείς τις κρυφές παραβάσεις σου. Να
λαμβάνεις σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις σου και να μην αγνοείς όλες τις παραβάσεις σου
επειδή νοιάζεσαι για τον προορισμό σου.

Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού
Υπάρχουν πολλά πράγματα, τα οποία ελπίζω να επιτύχετε. Ωστόσο, οι ενέργειες και
ολόκληρη η ζωή σας αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις Μου, οπότε δεν
έχω άλλη επιλογή από το να μπω κατευθείαν στο θέμα και να σας εξηγήσω το θέλημά Μου.
Δεδομένου ότι η οξυδέρκειά σας είναι αδύναμη, όπως και η ευγνωμοσύνη σας, έχετε σχεδόν
άγνοια για την διάθεση αλλά και την ουσία Μου και, επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να
σας ενημερώσω για αυτές. Ανεξάρτητα από το πόσα κατενόησες εσύ προηγουμένως ή από το
αν είσαι πρόθυμος να προσπαθήσεις να κατανοήσεις αυτά τα ζητήματα, Εγώ, και πάλι, πρέπει
να σας τα εξηγήσω λεπτομερώς. Τούτα τα θέματα δεν είναι εξ ολοκλήρου ξένα σε εσάς, κι
όμως, δεν φαίνεστε να κατανοείτε ή να είστε εξοικειωμένοι με τη σημασία που περιέχεται
μέσα σε αυτά. Πολλοί από εσάς έχουν μόνο μια συγκεχυμένη κατανόηση, για να μην τη
χαρακτηρίσω αποσπασματική και ατελή. Προκειμένου να σας βοηθήσω να εξασκήσετε
καλύτερα την αλήθεια, δηλαδή, να εφαρμόσετε καλύτερα τα λόγια Μου στην πράξη, πιστεύω
ότι πρώτα πρέπει να γνωρίσετε αυτά τα ζητήματα. Διαφορετικά, η πίστη σας θα παραμείνει
αόριστη, υποκριτική και γεμάτη από τα γνωρίσματα της θρησκείας. Αν δεν κατανοείς τη
διάθεση του Θεού, τότε θα είναι αδύνατον για εσένα να επιτελέσεις το έργο που πρέπει να
επιτελέσεις για Εκείνον. Εάν δεν γνωρίζεις την ουσία του Θεού, τότε θα είναι αδύνατο για
εσένα να Του δείξεις ευλάβεια και δέος, παρά μόνον επιπόλαιες και τυπικές υπεκφυγές και,
επιπλέον, αδιόρθωτη βλασφημία. Παρόλο που η κατανόηση της διάθεσης του Θεού είναι
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πραγματικά σημαντική και η γνώση της ουσίας του Θεού δεν πρέπει να παραμελείται, ποτέ
κανείς δεν έχει εξετάσει ενδελεχώς ή διερευνήσει αυτά τα ζητήματα. Είναι σαφές ότι όλοι σας
απορρίψατε τα διοικητικά διατάγματα που εξέδωσα. Εάν δεν κατανοείτε τη διάθεση του
Θεού, τότε εύκολα θα προσβάλλετε τη διάθεσή Του. Ένα τέτοιο αδίκημα ισοδυναμεί με
εξαγρίωση του ίδιου του Θεού και τελικός καρπός της πράξης σου θα είναι η παράβαση των
διοικητικών διαταγμάτων. Τώρα πρέπει πλέον να συνειδητοποιείς ότι η κατανόηση της
διάθεσης του Θεού συνοδεύει τη γνώση της ουσίας Του, και ότι μαζί με την κατανόηση της
διάθεσης του Θεού έρχεται και η κατανόηση των διοικητικών διαταγμάτων. Βεβαίως, πολλά
από τα διοικητικά διατάγματα αναφέρονται στη διάθεση του Θεού, αλλά η διάθεσή Του δεν
έχει εκφραστεί στο σύνολό της μέσα σε αυτά. Ως εκ τούτου, πρέπει να προχωρήσετε ένα βήμα
πιο πέρα στην ανάπτυξη της κατανόησής σας σχετικά με τη διάθεση του Θεού.
Μιλάω μαζί σας σήμερα όχι όπως σε μια συνηθισμένη συζήτηση, ώστε είναι προς όφελός
σας να μεταχειριστείτε τα λόγια Μου με σύνεση και, επιπλέον, να συλλογιστείτε εις βάθος
επάνω σε αυτά. Αυτό που εννοώ, είναι ότι έχετε αφιερώσει πολύ λίγη προσπάθεια στα λόγια
που έχω εκστομίσει. Όταν πρόκειται για τη διάθεση του Θεού, είστε ακόμα λιγότερο
πρόθυμοι να συλλογιστείτε σοβαρά αυτό το ζήτημα, ενώ σπάνια αφιερώνει κάποιος
προσπάθεια σε αυτό. Για τον λόγο αυτόν, λέγω ότι η πίστη σας αποτελεί απλώς έναν
μεγαλόστομο τρόπο ομιλίας. Ακόμα και τώρα, ούτε ένας από εσάς δεν έχει αφιερώσει κάποια
σοβαρή προσπάθεια για την πλέον ζωτική αδυναμία του. Έπειτα από τόσους κόπους που
κατέβαλα για εσάς, εσείς Με απογοητεύσατε. Δεν είναι περίεργο που δεν έχετε κανέναν
σεβασμό για τον Θεό και διάγετε βίους που στερούνται της αληθείας. Πώς, τέτοιοι άνθρωποι,
είναι δυνατόν να θεωρούνται άγιοι; Ο νόμος του ουρανού δεν πρόκειται να ανεχθεί κάτι
τέτοιο! Εφόσον η κατανόησή σας σχετικά με αυτό είναι τόσο μικρή, δεν έχω άλλη επιλογή,
παρά να δαπανήσω περισσότερο χρόνο.
Η διάθεση του Θεού είναι ένα θέμα πολύ αφηρημένο σε όλους και, επιπλέον, είναι κάτι
που δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί ο καθένας, καθώς η διάθεσή Του δεν ομοιάζει με την
προσωπικότητα του ανθρώπου. Ο Θεός έχει και Εκείνος τα δικά του συναισθήματα χαράς,
θυμού, θλίψης και ευτυχίας, αλλά αυτά τα συναισθήματα διαφέρουν από εκείνα του
ανθρώπου. Ο Θεός είναι αυτό που είναι και κατέχει αυτό που κατέχει. Όλα αυτά που εκφράζει
και αποκαλύπτει, αποτελούν αναπαραστάσεις της ουσίας Του και της ταυτότητάς Του. Αυτό
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που είναι και που έχει, ομοίως με την ουσία και την ταυτότητά Του, αποτελούν πράγματα που
δεν δύνανται να αντικατασταθούν από κανέναν. Η διάθεσή Του συμπεριλαμβάνει την αγάπη
Του για τον άνθρωπο, την παρηγοριά για τον άνθρωπο, το μίσος για τον άνθρωπο και, ακόμη
περισσότερο, μια πλήρη κατανόηση του ανθρώπου. Η προσωπικότητα του ανθρώπου,
ωστόσο, μπορεί να είναι αισιόδοξη, ζωντανή ή σκληρή. Η διάθεση του Θεού είναι η διάθεση
του Κυβερνώντα όλων των πραγμάτων και των έμβιων όντων, του Κυρίου ολόκληρης της
δημιουργίας. Η διάθεσή Του αντιπροσωπεύει την τιμή, την εξουσία, την ευγένεια, το μεγαλείο
και, πάνω απ’ όλα, την υπεροχή. Η διάθεσή Του είναι το σύμβολο της εξουσίας, το σύμβολο
κάθε τι δικαίου, το σύμβολο όλων των ωραίων και αγαθών πραγμάτων. Περισσότερο από
αυτό, είναι ένα σύμβολο Εκείνου που δεν είναι δυνατόν να[α] παρακαμφθεί ή κατακλυσθεί από
το σκοτάδι ούτε από καμία εχθρική δύναμη, καθώς και ένα σύμβολο Εκείνου που δεν είναι
δυνατόν να προσβληθεί (ούτε και θα ανεχθεί ποτέ να προσβληθεί)[β] από οποιοδήποτε
δημιούργημα. Η διάθεσή Του είναι το σύμβολο της ύψιστης δύναμης. Κανένας απολύτως δεν
μπορεί ή δεν πρέπει να διαταράξει το έργο ή τη διάθεσή Του. Αλλά η προσωπικότητα του
ανθρώπου δεν είναι παρά ένα απλό σύμβολο της μικρής υπεροχής του ανθρώπου επί του
ζώου. Ο άνθρωπος μέσα και έξω από τον εαυτό του δεν έχει καμία εξουσία, καμία αυτονομία
ούτε την ικανότητα να υπερβεί εαυτόν, αλλά είναι στην ουσία του εκείνος που ζαρώνει στο
έλεος όλων των ανθρώπων, γεγονότων και πραγμάτων. Η χαρά του Θεού οφείλεται στην
ύπαρξη και την ανάδυση του δικαίου και του φωτός∙ λόγω της καταστροφής του σκότους και
του κακού. Αντλεί χαρά επειδή Εκείνος έφερε το φως και την ευημερία στο ανθρώπινο γένος∙
η χαρά Του είναι δίκαιη, σύμβολο της ύπαρξης όλων των θετικών πραγμάτων και, ακόμη
περισσότερο, σύμβολο ελπίδας. Η οργή του Θεού οφείλεται στην ύπαρξη της αδικίας και στην
ενόχληση που αυτή προκαλεί, οι οποίες βλάπτουν το ανθρώπινο γένος που Εκείνος έχει
δημιουργήσει, εξαιτίας της ύπαρξης του κακού και του σκότους, εξαιτίας της ύπαρξης όλων
των πραγμάτων που απομακρύνουν την αλήθεια και, ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της
ύπαρξης των πραγμάτων που αντιτίθενται σε ό,τι καλό και ωραίο. Η οργή Του αποτελεί
σημάδι πώς όλα τα αρνητικά παύουν να υπάρχουν και, ακόμη περισσότερο, αποτελεί σημάδι
της αγιότητάς Του. Η θλίψη Του οφείλεται στον άνθρωπο, για τον οποίο έχει ελπίδες αλλά
αυτός έχει περιπέσει στο σκότος, επειδή το έργο Του για τον άνθρωπο δεν ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες Του και επειδή το ανθρώπινο γένος που αγαπά δεν μπορεί να ζει εξ
ολοκλήρου υπό το φως. Αισθάνεται θλίψη για το αθώο ανθρώπινο γένος, για τον ειλικρινή
2056

αλλά αδαή άνθρωπο και για τον άνθρωπο που είναι καλός αλλά στερείται των δικών του
απόψεων. Η θλίψη Του αποτελεί σημάδι της καλοσύνης και του ελέους Του, σημάδι του
ωραίου και της αγαθότητας. Η ευτυχία Του, βεβαίως, προέρχεται από τη νίκη επί των εχθρών
Του και την κατάκτηση της καλής πίστης του ανθρώπου. Πολύ δε περισσότερο, προκύπτει
από την εκδίωξη και καταστροφή όλων των εχθρικών δυνάμεων, και από το γεγονός ότι το
ανθρώπινο γένος διάγει έναν καλό και ειρηνικό βίο. Η ευτυχία του Θεού είναι διαφορετική
από τη χαρά του ανθρώπου∙ είναι, μάλλον, το συναίσθημα της συγκέντρωσης καλών καρπών,
ένα συναίσθημα πολύ μεγαλύτερο από τη χαρά. Η ευτυχία Του αποτελεί σύμβολο της εφεξής
λύτρωσης του ανθρώπου από τον πόνο, αλλά και σημάδι της εισόδου του σε έναν κόσμο
φωτός. Τα συναισθήματα του ανθρώπου, από την άλλη πλευρά, προκύπτουν προς ίδιον
όφελος, όχι υπέρ του δικαίου, του φωτός ή του ωραίου, και πολύ λιγότερο προς όφελος της
χάρης του Παραδείσου. Τα συναισθήματα του ανθρώπου είναι εγωιστικά και ανήκουν στον
κόσμο του σκότους. Δεν υφίστανται προς όφελος του θελήματος και πολύ λιγότερο προς
όφελος του σχεδίου του Θεού∙ έτσι, άνθρωπος και Θεός δεν μπορούν να εκφερθούν ποτέ στην
ίδια πρόταση. Ο Θεός είναι αιώνια υπέρτατος και έντιμος, ενώ ο άνθρωπος είναι αιώνια
μικρός, παντοτινά ανάξιος. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Θεός κάνει πάντοτε θυσίες και
αφιερώνει τον εαυτό Του στον άνθρωπο. O άνθρωπος, από την άλλη πλευρά, θέλει μόνο να
λαμβάνει και αγωνίζεται μόνο για τον εαυτό του. Ο Θεός κοπιάζει αιώνια για την επιβίωση
του ανθρωπίνου γένους, ενώ ο άνθρωπος δεν συνεισφέρει ποτέ τίποτα προς χάριν του φωτός
ή του δικαίου. Ακόμη και αν ο άνθρωπος καταβάλει κάποια προσπάθεια για ένα χρονικό
διάστημα, αυτή είναι τόσο αδύναμη ώστε δεν μπορεί να αντέξει το παραμικρό χτύπημα∙ διότι
η προσπάθεια του ανθρώπου αφορά μόνο το δικό του καλό και όχι των άλλων. Ο άνθρωπος
είναι παντοτινά εγωιστής, ενώ ο Θεός είναι αιώνια ανιδιοτελής. Ο Θεός είναι η πηγή του
δικαίου, του καλού και του ωραίου, ενώ ο άνθρωπος είναι αυτός που διαδέχεται και καθιστά
εμφανή κάθε ασχήμια και κακό. Ο Θεός δεν θα αλλάξει ποτέ την ουσία Του, τη γεμάτη δίκαιο
και ομορφιά, ενώ ο άνθρωπος είναι απολύτως ικανός, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε
περίπτωση, να προδώσει το δίκαιο και να απομακρυνθεί από τον Θεό.
Κάθε φράση που έχω εκστομίσει, περιέχει μέσα της τη διάθεση του Θεού. Καλά θα
κάνετε να μελετήσετε προσεκτικά τα λόγια Μου, και σίγουρα θα ωφεληθείτε πολύ από αυτά.
Η ουσία του Θεού είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί, αλλά πιστεύω ότι όλοι σας έχετε
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τουλάχιστον κάποια ιδέα σχετικά με τη διάθεση του Θεού. Ελπίζω, λοιπόν, ότι θα Μου δείξετε
και θα κάνετε περισσότερα από αυτά που δεν προσβάλλουν τη διάθεση του Θεού. Τότε θα
νοιώσω ήσυχος. Για παράδειγμα, να έχεις ανά πάσα στιγμή τον Θεό μέσα στην καρδιά σου.
Όποτε ενεργείς, να το πράττεις σύμφωνα με τα λόγια Του. Αναζήτα τις προθέσεις Του σε όλα
τα πράγματα, και απέφευγε να κάνεις όσα προσβάλλουν τον Θεό και δείχνουν ασέβεια στο
πρόσωπό Του. Ακόμα λιγότερο, δεν πρέπει να τοποθετείς τον Θεό στο πίσω μέρος του μυαλού
σου, προκειμένου να γεμίσεις το μελλοντικό κενό της καρδιάς σου. Εάν το πράξεις, θα έχεις
προσβάλει τη διάθεση του Θεού. Αν, πάλι, υποθέτοντας ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
σου δεν κάνεις ούτε μία βλάσφημη παρατήρηση, ούτε ένα παράπονο εναντίον του Θεού, και,
αν υποθέτοντας ότι είσαι ικανός να φέρεις εις πέρας σωστά όλα όσα σου έχει αναθέσει,
καθώς και ότι υποτάσσεσαι σε όλα τα λόγια Του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σου, τότε θα
έχεις αποφύγει την παράβαση των διοικητικών διαταγμάτων. Για παράδειγμα, εάν έχεις πει
ποτέ: «Γιατί δεν πιστεύω πως είναι ο Θεός;» «Νομίζω ότι αυτά τα λόγια δεν είναι τίποτα
περισσότερο από κάποια φώτιση του Αγίου Πνεύματος», «Κατά τη γνώμη μου, όλα όσα
πράττει ο Θεός, δεν είναι απαραιτήτως σωστά», «Η ανθρώπινη φύση του Θεού δεν υπερτερεί
της δικής μου», «Είναι εντελώς αδύνατον να πιστέψει κανείς τα λόγια του Θεού», ή άλλα
τέτοια σχόλια που φανερώνουν κριτική, τότε σε προτρέπω να εξομολογείσαι και να μετανοείς
για τις αμαρτίες σου πιο συχνά. Ειδάλλως, ποτέ δεν θα τύχεις συγχώρησης, καθώς
προσβάλλεις όχι κάποιον άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι
κρίνεις έναν άνθρωπο, αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν θεωρεί κάτι τέτοιο. Η έλλειψη του
σεβασμού σου για τη σάρκα Του ισοδυναμεί με έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό Του.
Δεδομένου τούτου, δεν έχεις προσβάλει τη διάθεση του Θεού; Πρέπει να θυμάσαι ότι όλα
αυτά που πραγματοποιούνται από το Πνεύμα του Θεού, γίνονται προκειμένου να
προστατευθεί το έργο που πραγματοποιεί ο Θεός εν σαρκί και προκειμένου το εν λόγω έργο
να γίνει σωστά. Αν το αμελήσεις, τότε λέγω ότι είσαι κάποιος που ποτέ δεν θα είναι ικανός να
επιτύχει να πιστέψει στον Θεό. Διότι προκάλεσες την οργή του Θεού, οπότε κι Εκείνος θα
χρησιμοποιήσει την κατάλληλη τιμωρία, προκειμένου να σου δώσει ένα μάθημα.
Η κατάκτηση της γνώσης της ουσίας του Θεού δεν είναι ασήμαντη υπόθεση. Πρέπει να
κατανοήσεις τη διάθεσή Του. Με τον τρόπον αυτόν, βαθμιαία και χωρίς καν να το
συνειδητοποιήσεις, θα κατορθώσεις να γνωρίσεις την ουσία του Θεού. Όταν έχεις εισέλθει σε
2058

αυτήν τη γνώση, θα βρεθείς να προχωράς μπροστά, προς μια ανώτερη και πιο ωραία
κατάσταση. Στο τέλος, θα φτάσεις να αισθάνεσαι ντροπή για την αποκρουστική ψυχή σου —
τόσο πολύ μάλιστα, ώστε να νοιώθεις ότι δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτείς. Εκείνη τη
στιγμή, η συμπεριφορά σου θα προσβάλλει όλο και λιγότερο τη διάθεση του Θεού, η καρδιά
σου θα προσεγγίζει όλο και περισσότερο εκείνην του Θεού και, σταδιακά, μια αγάπη για
Εκείνον θα αναπτυχθεί στη δική σου καρδιά. Τούτο αποτελεί σημάδι της εισόδου του
ανθρώπου σε μια ωραία κατάσταση. Αλλά, μέχρι στιγμής, δεν το έχετε κατορθώσει. Καθώς
πηγαινοέρχεστε αναστατωμένοι προς χάριν του πεπρωμένου σας, ποιος θα είχε τη διάθεση να
προσπαθήσει να γνωρίσει την ουσία του Θεού; Εάν τούτο συνεχιστεί, θα παραβείτε εν αγνοία
σας τα διοικητικά διατάγματα, καθώς κατανοείτε ελάχιστα από τη διάθεση του Θεού. Αυτό,
λοιπόν, που πράττετε τώρα, δεν είναι να θέτετε τις βάσεις για τα αδικήματά σας ενάντια στη
διάθεση του Θεού; Το ότι σας ζητώ να κατανοήσετε τη διάθεση του Θεού, δεν έρχεται σε
αντίθεση με το έργο Μου. Διότι, εάν παραβαίνετε συχνά τα διοικητικά διατάγματα, τότε
ποιος από εσάς δύναται να ξεφύγει από την τιμωρία; Τότε το έργο Μου δεν θα ήταν τελείως
μάταιο; Ως εκ τούτου, σας ζητώ και πάλι, πέρα από την εξέταση της ίδιας σας της
συμπεριφοράς, να προσέχετε και τις πράξεις σας. Αυτό είναι και το υψηλότερο αίτημά Μου
προς εσάς, και ελπίζω ότι όλοι σας θα το εξετάσετε με σοβαρότητα και θα του χαρίσετε την
ειλικρινή προσοχή σας. Αν έρθει μια μέρα, κατά την οποίαν οι ενέργειές σας θα Μου
προκαλέσουν έντονη οργή, τότε τις συνέπειες θα τις σκεφτείτε αποκλειστικά εσείς, και δεν θα
υπάρξει κανένας άλλος που θα τιμωρηθεί στη θέση σας.
Υποσημειώσεις:
α. Στο αρχικό κείμενο γράφει «αποτελεί σύμβολο αδυναμίας του να υπάρχει».
β. Στο αρχικό κείμενο γράφει «καθώς και σύμβολο αδυναμίας του να προσβάλλεται (και έλλειψης
ανοχής του να προσβάλλεται)».

Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη
Όλοι σας χαίρεστε να λαμβάνετε ανταμοιβές ενώπιον του Θεού και να γίνεστε
αντικείμενο της εύνοιας Του στα μάτια Του. Αυτό είναι ευχή όλων, αφότου ξεκινούν να έχουν
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πίστη στον Θεό, διότι όλοι είναι απορροφημένοι από την επιδίωξη σπουδαιότερων
πραγμάτων και κανείς δεν θέλει να μένει πίσω από τους άλλους. Πολύ απλά, έτσι είναι οι
άνθρωποι. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, πολλοί ανάμεσά σας προσπαθούν συνεχώς να
κερδίσουν την εύνοια του Θεού στον ουρανό, αλλά στην πραγματικότητα, η πίστη και η
ειλικρίνεια σας προς τον Θεό είναι κατά πολύ μικρότερες από την πίστη και την ειλικρίνεια
προς τον εαυτό σας. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή δεν αναγνωρίζω καθόλου την πίστη σας στον
Θεό, και επιπλέον αρνούμαι την ύπαρξη του Θεού που υπάρχει στις καρδιές σας. Δηλαδή, ο
Θεός που λατρεύετε εσείς, ο αόριστος Θεός που εσείς θαυμάζετε, δεν υπάρχει καθόλου. Ο
λόγος που μπορώ να θέσω αυτό τόσο απόλυτα είναι ότι βρίσκεστε πολύ μακριά από τον
αληθινό Θεό. Ο λόγος που έχετε πίστη οφείλεται στην ύπαρξη ενός ειδώλου μέσα στις καρδιές
σας, και όσο για Εμένα, τον Θεό που εμφανίζεται στα μάτια σας ως ούτε μεγάλος ούτε μικρός,
το μόνο που κάνετε είναι να Με αναγνωρίζετε με τα λόγια. Όταν μιλώ για τη μεγάλη
απόσταση σας από τον Θεό, αναφέρομαι στο πόσο απέχετε από τον αληθινό Θεό, ενώ τον
αόριστο Θεό φαίνεται να είναι σε απόσταση αναπνοής. Όταν λέω «δεν είναι μεγάλος»,
αναφέρομαι στο πώς ο Θεός που εσείς πιστεύετε σήμερα φαίνεται να είναι απλώς ένας
άνθρωπος χωρίς μεγάλες ικανότητες· ένας άνθρωπος όχι πολύ υψηλός. Και όταν λέω «δεν
είναι μικρός» αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να καλέσει τον
άνεμο και να διατάζει τη βροχή, είναι εντούτοις σε θέση να καλέσει το Πνεύμα του Θεού για
να κάνει έργο που κλονίζει τον ουρανό και τη γη, αφήνοντας τον άνθρωπο τελείως σε
σύγχυση. Φαινομενικώς, όλοι σας φαίνεται να είστε πολύ υπάκουοι σε αυτόν τον Χριστό στη
γη, όμως στην ουσία κανείς σας δεν έχει πίστη προς Αυτόν, ούτε Τον αγαπάτε. Αυτό που
εννοώ είναι ότι αυτός στον οποίο πιστεύετε αληθινά είναι αυτός ο αόριστος Θεός στα
συναισθήματά σας, και αυτός που πραγματικά αγαπάτε είναι ο Θεός που λαχταράτε μέρα και
νύχτα, όμως δεν τον έχετε δει ποτέ από κοντά. Όσο για αυτόν τον Χριστό, η πίστη σας είναι
απλώς μηδαμινή, και η αγάπη σας για Αυτόν δεν είναι τίποτα. Πίστη σημαίνει πεποίθηση και
εμπιστοσύνη· αγάπη σημαίνει λατρεία και θαυμασμό στην καρδιά, ποτέ αποχωρισμό. Όμως η
πίστη σας και η αγάπη για τον σημερινό Χριστό υπολείπονται κατά πολύ αυτού. Όταν
πρόκειται για την πίστη, πώς έχετε πίστη σε Αυτόν; Όταν πρόκειται για την αγάπη, με ποιο
τρόπο Τον αγαπάτε; Απλώς δεν κατανοείτε καθόλου τη διάθεσή Του, ακόμα λιγότερο
γνωρίζετε την ουσία Του, άρα πώς γίνεται να έχετε πίστη σε Αυτόν; Πού είναι η
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πραγματικότητα της πίστης σας σε Αυτόν; Πώς τον αγαπάτε; Πού είναι η πραγματικότητα
της αγάπης σας για Εκείνον;
Πολλοί Με έχουν ακολουθήσει χωρίς δισταγμό μέχρι σήμερα, και μέσα σε αυτά τα λίγα
χρόνια, έχετε όλοι σας υποστεί μεγάλη κόπωση. Έχω αντιληφθεί καλά τον έμφυτο χαρακτήρα
και τις συνήθειες του καθενός από εσάς και υπήρξε εξαιρετικά επίπονο να αλληλεπιδρώ με
εσάς. Το κρίμα είναι ότι, παρόλο που έχω συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες για εσάς, εσείς
δεν Με έχετε κατανοήσει ούτε στο ελάχιστο. Δεν είναι να απορεί κανείς που οι άνθρωποι λένε
πως εσείς εξαπατηθήκατε από κάποιον άνθρωπο σε μια στιγμή σύγχυσης. Πράγματι, δεν
καταλαβαίνετε τίποτα για τη διάθεσή Μου, και πολύ λιγότερο μπορείτε να αντιληφθείτε τι
έχω στον νου Μου. Σήμερα, οι παρανοήσεις σας για Μένα συσσωρεύονται και η πίστη σας σε
Εμένα παραμένει μπερδεμένη. Σε αντίθεση με το να πει κανείς ότι έχετε πίστη σε Εμένα, θα
ήταν πιο εύστοχο να ειπωθεί πως όλοι σας προσπαθείτε να κερδίσετε την εύνοιά Μου και να
Με κολακέψετε. Τα κίνητρά σας είναι πολύ απλά —θα ακολουθήσω όποιον με ανταμείψει, και
θα πιστέψω όποιον μου επιτρέψει να ξεφύγω από μεγάλες καταστροφές, είτε είναι ο Θεός ή
οποιοσδήποτε συγκεκριμένος Θεός. Τίποτα από αυτά δεν με απασχολεί. Υπάρχουν τόσοι
πολλοί άνθρωποι αυτού του είδους ανάμεσα σας, και αυτή η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή.
Αν μια μέρα γίνει μια εξέταση για να δω πόσοι από εσάς έχετε πίστη στον Χριστό, λόγω της
επίγνωσής σας για την ουσία Του, τότε φοβάμαι πως κανένας από εσάς δεν θα τα πάει όπως
θα ήθελα. Συνεπώς, δεν θα έβλαπτε κανέναν από εσάς να αναλογιστείτε αυτό το ερώτημα: ο
Θεός στον οποίο έχετε πίστη είναι άπειρα διαφορετικός από Εμένα, και με αυτό δεδομένο,
ποια είναι η ουσία της πίστης σας στον Θεό; Όσο περισσότερο πιστεύετε στον αποκαλούμενο
Θεό σας, τόσο περισσότερο απομακρύνεστε από Εμένα. Τι, λοιπόν, βρίσκεται στον πυρήνα
αυτού του ζητήματος; Είμαι βέβαιος ότι κανένας από εσάς δεν έχει αναλογιστεί ποτέ αυτό το
ζήτημα, αλλά σας έχει περάσει από το μυαλό η βαρύτητα αυτού του ζητήματος; Έχετε
σκεφτεί τις συνέπειες, αν εξακολουθήσετε αυτήν τη μορφή πίστης;
Τώρα, τα προβλήματα που απλώνονται μπροστά σας είναι πολλά, και κανείς από εσάς
δεν είναι ικανός να βρει λύσεις. Αν συνεχιστεί αυτό, εσείς είστε οι μόνοι που κινδυνεύετε να
χάσετε. Θα σας βοηθήσω να αναγνωρίσετε τα προβλήματα, αλλά εσείς θα πρέπει να βρείτε
τις λύσεις.
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Πολύ εκτιμώ όσους δεν τρέφουν υποψίες για τους άλλους, και επίσης συμπαθώ πολύ
αυτούς που δέχονται εύκολα την αλήθεια· δείχνω μεγάλη στοργή σε αυτά τα δύο είδη
ανθρώπων, διότι στα μάτια Μου είναι έντιμοι άνθρωποι. Εάν είστε πολύ ανειλικρινείς, τότε
έχετε μια κλειστή καρδιά και καχύποπτες σκέψεις σχετικά με όλα τα θέματα και όλους τους
ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, η πίστη σας προς Εμένα βασίζεται σε θεμέλια καχυποψίας.
Αυτόν τον τρόπο πίστης δεν θα τον αναγνωρίσω ποτέ. Αν υπολείπεστε γνήσιας πίστης, θα
απομακρυνθείτε ακόμα περισσότερο από την αληθινή αγάπη. Και αν είστε ικανοί να
αμφισβητείτε τον Θεό και να κάνετε εικασίες για Αυτόν ηθελημένα, τότε χωρίς αμφιβολία
είστε οι πιο δόλιοι άνθρωποι. Κάνεις εικασίες για το αν ο Θεός μπορεί να είναι σαν τον
άνθρωπο: ασυγχώρητα αμαρτωλός, μικροπρεπής, στερούμενος αμεροληψίας και λογικής,
χωρίς αίσθηση της δικαιοσύνης, παραδομένος σε φαύλες τακτικές, ύπουλος και πονηρός,
απολαμβάνοντας το κακό και το σκοτάδι, και ούτω καθεξής. Δεν είναι η αιτία που ο άνθρωπος
σκέφτεται έτσι για τον Θεό, επειδή δεν έχει την παραμικρή γνώση για Αυτόν; Αυτός ο τρόπος
πίστης δεν είναι τίποτα λιγότερο από αμαρτία! Επιπλέον, υπάρχουν ακόμη κάποιοι που
πιστεύουν ότι αυτοί που Με ικανοποιούν δεν είναι παρά κόλακες και συκοφάντες, και ότι όσοι
δεν έχουν τέτοιες ιδιότητες δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα χάσουν τη θέση τους στον οίκο
του Θεού. Αυτή είναι όλη κι όλη η γνώση που αλιεύσατε τόσα χρόνια; Αυτό είναι ό,τι
αποκτήσατε; Και η γνώση σας για Εμένα δεν σταματά σε αυτές τις παρανοήσεις· ακόμα
χειρότερη είναι η βλασφημία σας ενάντια στο Πνεύμα του Θεού και η εξύβριση των ουρανών.
Για αυτό και μπορώ να πω ότι ένας τέτοιος τρόπος πίστης, όπως ο δικός σας, θα σας κάνει
μόνο να απομακρυνθείτε περισσότερο από Εμένα και να βρεθείτε σε ακόμα μεγαλύτερη
αντίθεση απέναντι σε Εμένα. Μέσα σε πολλά χρόνια έργου, έχετε δει πολλές αλήθειες, αλλά
ξέρετε τι έχουν ακούσει τα αφτιά Μου; Πόσοι από εσάς είστε πρόθυμοι να αποδεχτείτε την
αλήθεια; Όλοι σας πιστεύετε πως είστε πρόθυμοι να πληρώσετε το τίμημα της αλήθειας, αλλά
πόσοι από εσάς έχετε υποφέρει πραγματικά για την αλήθεια; Στην καρδιά σας υπάρχει μόνο
η αδικία και, ως εκ τούτου, πιστεύετε πως οποιοσδήποτε, δεν έχει σημασία ποιος μπορεί να
είναι, είναι δόλιος και διεφθαρμένος. Πιστεύετε ακόμη ότι ο ενσαρκωμένος Θεός, όπως
ακριβώς ένας κανονικός άνθρωπος, θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς μια ευγενική καρδιά ή
καλοκάγαθη αγάπη. Ακόμη περισσότερο, πιστεύετε πως ένας ευγενής χαρακτήρας και μια
φιλεύσπλαχνη, καλοπροαίρετη φύση υπάρχει μόνο εντός του Θεού στους ουρανούς. Και
πιστεύετε ότι ένας τέτοιος άγιος δεν υπάρχει, και ότι μόνο το σκοτάδι και το κακό βασιλεύουν
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στη γη, ενώ ο Θεός είναι κάτι στο οποίο ο άνθρωπος εναποθέτει τη λαχτάρα του για το καλό
και το ωραίο, μια θρυλική φιγούρα κατασκευασμένη από τον άνθρωπο. Στο μυαλό σας, ο
Θεός στους ουρανούς είναι πολύ αξιόλογος, δίκαιος και μεγάλος, άξιος να Τον λατρεύουν και
να Τον θαυμάζουν, αλλά αυτός ο Θεός στη γη είναι απλώς ένα υποκατάστατο και ένα όργανο
του Θεού που είναι στον ουρανό. Πιστεύετε ότι αυτός ο Θεός δεν μπορεί να είναι ισοδύναμος
με τον Θεό στον ουρανό, πόσο μάλλον να εξισώνεται με Αυτόν. Όταν πρόκειται για το
μεγαλείο και την τιμή του Θεού, ανήκουν στη δόξα του Θεού στους ουρανούς, μα όταν
πρόκειται για τη φύση και τη διαφθορά του ανθρώπου, είναι χαρακτηριστικά στα οποία ο
Θεός στη γη παίζει κάποιο ρόλο. Ο Θεός στους ουρανούς είναι αιώνια ευγενής, ενώ ο Θεός
στη γη είναι αιώνια ασήμαντος, αδύναμος και ανίκανος. Ο Θεός στους ουρανούς δεν
υποκύπτει στο συναίσθημα, μόνο στη δικαιοσύνη, ενώ ο Θεός στη γη έχει κίνητρα μόνο
εγωιστικά και χωρίς δικαιοσύνη ή λογική. Ο Θεός στους ουρανούς δεν έχει την παραμικρή
ατιμία και είναι αιώνια πιστός, ενώ ο Θεός στη γη έχει πάντα μια ανέντιμη πλευρά. Ο Θεός
στους ουρανούς αγαπά βαθιά τον άνθρωπο, ενώ ο Θεός στη γη του δείχνει ανεπαρκή
φροντίδα, μέχρι που τον παραμελεί τελείως. Αυτή η εσφαλμένη γνώση έχει διατηρηθεί πολύ
καιρό μέσα στις καρδιές σας και, επίσης, μπορεί να διαιωνιστεί και μελλοντικά. Κοιτάζετε
όλες τις πράξεις του Χριστού από τη σκοπιά των αδίκων και αξιολογείτε όλο Του το έργο,
όπως και την ταυτότητα και την ουσία Του, από τη σκοπιά των ασεβών. Έχετε κάνει ένα
σοβαρό λάθος, κάτι που δεν έκαναν ποτέ όσοι υπήρξαν πριν από σας. Δηλαδή, υπηρετείτε
μόνο τον υψηλό Θεό των ουρανών, που έχει μια κορώνα στο κεφάλι Του, και ποτέ δεν δίνετε
προσοχή στον Θεό που θεωρείτε τόσο ασήμαντο, ώστε να είναι αόρατος για εσάς. Αυτή δεν
είναι η αμαρτία σας; Δεν είναι αυτό ένα κλασικό παράδειγμα της προσβολής σας έναντι της
διάθεσης του Θεού; Λατρεύετε τον Θεό των ουρανών. Λατρεύεις ευγενείς εικόνες και εκτιμάς
όσους διακρίνονται για την ευφράδεια τους. Δέχεσαι πρόθυμα διαταγές από τον Θεό που
γεμίζει τα χέρια σου με πλούτη, και λαχταράς τον Θεό που μπορεί να εκπληρώσει κάθε σου
επιθυμία. Ο μόνος που δεν λατρεύεις είναι ο Θεός που δεν είναι μεγαλόπνοος· το μοναδικό
πράγμα που μισείς είναι η συσχέτιση με τον Θεό που κανένας άνθρωπος δεν έχει σε εκτίμηση.
Το μόνο πράγμα που είσαι απρόθυμος να κάνεις είναι να υπηρετήσεις αυτόν τον Θεό που
ποτέ δεν σου έδωσε τίποτα, και ο μόνος που αδυνατεί να σε κάνει να Τον λαχταράς είναι
αυτός ο δυσάρεστος Θεός. Αυτό το είδος Θεού δεν μπορεί να σου επιτρέψει να διευρύνεις
τους ορίζοντες σου, να νιώσεις σαν να ανακάλυψες έναν θησαυρό, πόσο μάλλον να
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εκπληρώσει ό,τι εύχεσαι. Γιατί, λοιπόν, Τον ακολουθείς; Σε απασχόλησαν τέτοιου είδους
ερωτήματα; Αυτό που κάνεις δεν προσβάλλει απλώς αυτόν τον Χριστό· πάνω απ’ όλα,
προσβάλλει τον Θεό στους ουρανούς. Δεν είναι αυτός, νομίζω, ο σκοπός της πίστης σας στον
Θεό!
Επιθυμείτε βαθιά να βρείτε τη χαρά του Θεού, όμως είστε πολύ μακριά Του. Ποιο είναι
το ζήτημα εδώ; Δέχεστε μόνο τα λόγια Του, αλλά όχι και τη αντιμετώπιση ή το κλάδεμά Του·
ακόμα λιγότερο είστε σε θέση να αποδεχθείτε κάθε Του ρύθμιση, να έχετε απόλυτη πίστη σε
Εκείνον. Τότε, ποιο είναι το ζήτημα εδώ; Σε τελική ανάλυση, η πίστη σας είναι ένα άδειο
κέλυφος αβγού, από το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει ένα κλωσσόπουλο. Διότι η πίστη
σας δεν σας έφερε την αλήθεια, ούτε σας κέρδισε τη ζωή, αλλά, αντιθέτως, σας έφερε μια
απατηλή αίσθηση συντήρησης και ελπίδας. Ο σκοπός της πίστης σας στον Θεό είναι λόγω
αυτής της ελπίδας και της αίσθησης υποστήριξης, παρά για την αλήθεια και τη ζωή. Ως εκ
τούτου, μπορώ να πω ότι η πορεία της πίστης σας δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να
κερδίσετε την εύνοια του Θεού μέσω δουλικότητας και ξεδιαντροπιάς, και με κανέναν τρόπο
δεν γίνεται να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Πώς να γεννηθεί ένα κλωσσόπουλο από μια τέτοια
πίστη; Με άλλα λόγια, τι καρπούς μπορεί να αποφέρει αυτός ο τρόπος πίστης; Ο σκοπός της
πίστης σας στον Θεό είναι να Τον χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να εκπληρώσει τους
στόχους σας. Δεν είναι αυτό ένα ακόμη δείγμα της προσβολής που διαπράττετε έναντι της
διάθεσης του Θεού; Πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού στους ουρανούς, αλλά αρνείστε την
ύπαρξη του Θεού στη γη. Ωστόσο, δεν εγκρίνω τις απόψεις σας. Επιδοκιμάζω μόνο τους
ανθρώπους που παραμένουν προσγειωμένοι και υπηρετούν τον Θεό στη γη, αλλά σε καμία
περίπτωση αυτούς που ποτέ δεν αναγνώρισαν τον Χριστό που είναι στη γη. Δεν έχει σημασία
πόσο πιστοί είναι τέτοιοι άνθρωποι στον Θεό των ουρανών, στο τέλος δεν θα ξεφύγουν από το
χέρι Μου που τιμωρεί τους κακούς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το κακό· είναι οι κακοί που
αντιτάσσονται στον Θεό και δεν έχουν ποτέ υπακούσει πρόθυμα τον Χριστό. Φυσικά, ο
αριθμός τους περιλαμβάνει όλους αυτούς που δεν ξέρουν και, επιπλέον, δεν αναγνωρίζουν
τον Χριστό. Πιστεύεις πως μπορείς να φέρεσαι όπως σου αρέσει στον Χριστό, αρκεί να είσαι
πιστός στον Θεό που είναι στους ουρανούς; Λάθος! Η αμάθεια σου για τον Χριστό είναι
αμάθεια για τον Θεό στους ουρανούς. Δεν έχει σημασία πόσο πιστός είσαι στον Θεό στους
ουρανούς, είναι απλά κούφια λόγια και προσποίηση, διότι ο Θεός στη γη δεν παίζει μόνο
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κύριο ρόλο στο να λαμβάνει ο άνθρωπος την αλήθεια και μια πιο βαθιά γνώση, αλλά έχει
ακόμα πιο βασικό ρόλο στην καταδίκη του ανθρώπου και, αργότερα, στην κατανόηση των
δεδομένων για την τιμωρία των κακών. Κατάλαβες τα ευεργετικά και τα επιβλαβή
αποτελέσματα τώρα; Τα βίωσες; Εύχομαι σύντομα να καταλάβετε αυτήν την αλήθεια: για να
γνωρίζετε τον Θεό, πρέπει να γνωρίζετε όχι μόνο τον Θεό στους ουρανούς, αλλά είναι ακόμη
σημαντικότερο να γνωρίζετε τον Θεό στη γη. Μην μπερδεύετε τις προτεραιότητες σας και μην
επιτρέπετε στα δευτερεύοντα να αντικαθιστούν τα κύρια. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορείς να
χτίσεις μια αληθινά καλή σχέση με τον Θεό, να έρθεις πιο κοντά Του και να φέρεις την καρδιά
σου κοντύτερα σε Αυτόν. Εάν ήσουν πιστός για πολλά χρόνια και έχει καιρό που συνδέεσαι
μαζί Μου, όμως παραμένεις μακριά Μου, τότε πρέπει να πω πως έχεις συχνά προσβάλλει τη
διάθεση του Θεού και το τέλος σου θα είναι πολύ δύσκολο να το υποθέσεις. Εάν, παρόλο που
συνδέεσαι με Εμένα πολλά χρόνια, όχι μόνο δεν σε έχουν κάνει να έχεις ανθρωπιά και
αλήθεια, αλλά, αντιθέτως, πονηροί τρόποι ρίζωσαν στη φύση σου και, όχι μόνο θρέφεις τις
διπλές αυταπάτες μεγαλείου όπως πριν, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί και οι παρανοήσεις σου
για Εμένα, έτσι που να Με αντιμετωπίζεις σαν έναν μικρό παρατρεχάμενο σου, τότε λέω πως
η ασθένειά σου δεν είναι μόνο επιφανειακή, αλλά έχει εισχωρήσει στα κόκαλά σου. Το μόνο
που απομένει είναι να περιμένεις να διευθετηθούν οι διαδικασίες για την κηδεία σου. Τότε, δε
χρειάζεται να με εκλιπαρείς να γίνω ο Θεός σου, γιατί έχεις διαπράξει μια αμαρτία αντάξια
θανάτου, μια ασυγχώρητη αμαρτία. Ακόμη κι αν σου έδειχνα έλεος, ο Θεός στους ουρανούς
θα επέμενε να πάρει τη ζωή σου, γιατί η προσβολή σου έναντι της διάθεσης του Θεού δεν
είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, αλλά ένα πρόβλημα πολύ σοβαρής φύσεως. Όταν φτάσει ο
καιρός, μη Με κατηγορήσεις για το ότι δεν ενημερώθηκες εκ των προτέρων. Όλα καταλήγουν
στο εξής: όταν συσχετίζεσαι με τον Χριστό —τον Θεό στη γη— όπως με έναν συνηθισμένο
άνθρωπο, δηλαδή όταν πιστεύεις ότι ο Θεός δεν είναι παρά ένας άνθρωπος, τότε είναι που θα
αφανιστείς. Αυτή είναι η μοναδική Μου νουθεσία προς όλους σας.

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (1)
Πολύ σύντομα, το έργο Μου θα τελειώσει, και τα πολλά χρόνια που έχουμε περάσει μαζί
έχουν γίνει αβάσταχτη ανάμνηση. Έχω επαναλάβει αδιάκοπα τα λόγια Μου και δεν έχω
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σταματήσει να ξετυλίγω το νέο έργο Μου. Φυσικά, οι συμβουλές Μου είναι ένα απαραίτητο
στοιχείο σε κάθε κομμάτι του έργου που επιτελώ. Χωρίς τις συμβουλές Μου, θα
παραστρατούσατε όλοι και θα ήσασταν, μάλιστα, τελείως στα χαμένα. Το έργο Μου τώρα
κοντεύει να τελειώσει και βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Εξακολουθώ να επιθυμώ να κάνω
το έργο της παροχής συμβουλών, δηλαδή να σας δώσω συμβουλές για να τις ακούσετε. Το
μόνο που ελπίζω είναι να μην αφήσετε να πάνε στράφι οι μεγάλες προσπάθειες που έχω
καταβάλει και, ακόμη περισσότερο, να μπορέσετε να καταλάβετε την προσεκτική μέριμνα
που έχω λάβει και να αντιμετωπίσετε τα λόγια Μου ως το θεμέλιο της συμπεριφοράς σας ως
ανθρώπινα όντα. Είτε είναι το είδος των λόγων που είστε πρόθυμοι να ακούσετε είτε όχι, είτε
είναι λόγια που αποδέχεστε ευχαρίστως είτε τα δέχεστε μονάχα με δυσφορία, πρέπει να τα
αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα. Ειδάλλως, η χαλαρή και αδιάφορη διάθεση και συμπεριφορά
σας θα Με αναστατώσουν πολύ και, μάλιστα, θα Μου προξενήσουν αηδία. Ελπίζω ολόψυχα
ότι όλοι σας μπορείτε να διαβάσετε επανειλημμένα τα λόγια Μου —χιλιάδες φορές— και
μάλιστα να φτάσετε στο σημείο να τα αποστηθίσετε. Μόνο έτσι θα είστε σε θέση να μη
διαψεύσετε τις προσδοκίες που έχω από εσάς. Ωστόσο, κανείς από εσάς δεν ζει έτσι τώρα.
Αντιθέτως, είστε όλοι βυθισμένοι σε μια άσωτη ζωή, σε μια ζωή φαγητού και ποτού μέχρι
σκασμού, και κανείς σας δεν χρησιμοποιεί τα λόγια Μου για να εμπλουτίσει την καρδιά και
την ψυχή του. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα αναφορικά με το
αληθινό πρόσωπο της ανθρωπότητας: Ο άνθρωπος μπορεί να Με προδώσει ανά πάσα στιγμή
και κανένας δεν μπορεί να είναι απόλυτα πιστός στα λόγια Μου.
«Ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί από τον Σατανά τόσο πολύ, που δεν έχει πια την εμφάνιση
ανθρώπου». Η πλειονότητα των ανθρώπων αναγνωρίζει πλέον αυτήν τη φράση ως έναν
βαθμό. Το λέω αυτό διότι η «αναγνώριση» στην οποία αναφέρομαι είναι απλώς ένα είδος
επιφανειακής αναγνώρισης και όχι αληθινή γνώση. Καθώς κανείς από εσάς δεν μπορεί να
αξιολογήσει με ακρίβεια τον εαυτό του ούτε να τον αναλύσει εξονυχιστικά, παραμένετε
αβέβαιοι για τα λόγια Μου. Αυτήν τη φορά, όμως, χρησιμοποιώ γεγονότα για να εξηγήσω ένα
πολύ σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει μέσα σας. Το πρόβλημα αυτό είναι η προδοσία. Όλοι
σας γνωρίζετε τη λέξη «προδοσία», καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάνει κάποια
πράξη προδοσίας εις βάρος κάποιου άλλου, όπως ο σύζυγος που προδίδει τη σύζυγό του, η
σύζυγος που προδίδει τον σύζυγό της, ο γιος που προδίδει τον πατέρα του, η κόρη που
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προδίδει τη μητέρα της, ο σκλάβος που προδίδει τον κύριό του, φίλοι που προδίδουν ο ένας
τον άλλον, συγγενείς που προδίδουν ο ένας τον άλλον, πωλητές που προδίδουν αγοραστές και
ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα παραδείγματα περιέχουν την ουσία της προδοσίας. Εν συντομία,
η προδοσία είναι ένα είδος συμπεριφοράς όπου κάποιος αθετεί μια υπόσχεση, παραβιάζει
ηθικές αρχές ή ενεργεί αντίθετα με την ανθρώπινη ηθική, επιδεικνύοντας απώλεια της
ανθρώπινης φύσης. Σε γενικές γραμμές, ως ένα ανθρώπινο ον που έχει γεννηθεί σε αυτόν τον
κόσμο, θα έχεις κάνει κάτι που συνιστά προδοσία εις βάρος της αλήθειας, ανεξάρτητα από το
αν θυμάσαι να κάνεις ποτέ κάτι για να προδώσεις κάποιον άλλο ή από το αν έχεις προδώσει
τους άλλους πολλές φορές στο παρελθόν. Εφόσον είσαι ικανός να προδώσεις τους γονείς ή
τους φίλους σου, τότε είσαι ικανός να προδώσεις τους άλλους και, επιπλέον, είσαι ικανός να
προδώσεις κι Εμένα και να κάνεις πράγματα που σιχαίνομαι. Με άλλα λόγια, η προδοσία δεν
είναι απλώς μια επιφανειακά ανήθικη συμπεριφορά, αλλά κάτι που αντιβαίνει στην αλήθεια.
Αυτή ακριβώς είναι η πηγή της αντίστασης και της ανυπακοής της ανθρωπότητας σε Εμένα.
Γι’ αυτό το έχω συνοψίσει στην παρακάτω δήλωση: Η προδοσία είναι στη φύση του
ανθρώπου, και αυτή η φύση είναι ο μεγάλος εχθρός της συμφωνίας κάθε ανθρώπου με Εμένα.
Η συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος δεν μπορεί να Με υπακούσει πλήρως συνιστά
προδοσία. Η συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος δεν μπορεί να είναι πιστός σε Εμένα
συνιστά προδοσία. Το να με εξαπατά κανείς και να χρησιμοποιεί ψέματα για να Με ξεγελάσει
συνιστά προδοσία. Το να τρέφει κανείς πολλές αντιλήψεις και να τις διαδίδει δεξιά και
αριστερά συνιστά προδοσία. Το να μην μπορεί κανείς να στηρίξει τις μαρτυρίες και τα
συμφέροντά Μου συνιστά προδοσία. Το να χαμογελάει κανείς ψεύτικα όταν βρίσκεται
μακριά από Εμένα μέσα στην καρδιά του συνιστά προδοσία. Όλα αυτά συνιστούν πράξεις
προδοσίας για τις οποίες ήσασταν ανέκαθεν ικανοί και είναι κάτι το συνηθισμένο ανάμεσά
σας. Ενδεχομένως κανείς από εσάς να μη σκέφτεται ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα, αλλά Εγώ
δεν το βλέπω έτσι. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την προδοσία κάποιου εις βάρος Μου ως
ασήμαντο ζήτημα και σίγουρα δεν μπορώ να την αγνοήσω. Τώρα, όταν εργάζομαι ανάμεσά
σας, εσείς συμπεριφέρεστε έτσι —αν έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχει κανείς να σας
προσέχει, δεν θα είστε σαν ληστές που έχουν αυτοανακηρυχθεί βασιλιάδες; Όταν συμβεί
αυτό και προκαλέσετε κάποια καταστροφή, ποιος θα είναι εκεί για να καθαρίσει το χάλι σας;
Νομίζετε ότι κάποιες πράξεις προδοσίας είναι απλώς περιστασιακά περιστατικά και όχι η
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μόνιμη συμπεριφορά σας, και ότι δεν σας αξίζει να συζητιέστε με τέτοια αυστηρότητα, με
τρόπο που πληγώνει την υπερηφάνεια σας. Αν στ’ αλήθεια το πιστεύετε αυτό, τότε δεν έχετε
σύνεση. Το να το σκέφτεται κανείς αυτό σημαίνει πως είναι δείγμα και αρχέτυπο παρακοής.
Η φύση του ανθρώπου είναι η ζωή του· είναι μια αρχή στην οποία βασίζεται για να επιζήσει
και δεν μπορεί να την αλλάξει. Το ίδιο είναι και η φύση της προδοσίας —αν μπορείς να κάνεις
κάτι που θα προδώσει έναν συγγενή ή φίλο, αυτό αποδεικνύει ότι αποτελεί μέρος της ζωής
σου και μια φύση με την οποία γεννήθηκες. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Για
παράδειγμα, εάν κάποιος απολαμβάνει να κλέβει πράγματα από τους άλλους, τότε αυτή η
«ευχαρίστηση που απορρέει από την κλοπή» είναι μέρος της ζωής του, παρόλο που κάποιες
φορές μπορεί να κλέβει και κάποιες άλλες όχι. Ανεξάρτητα από το αν κλέβει ή όχι, αυτό δεν
μπορεί να αποδείξει ότι το γεγονός ότι κλέβει είναι μόνο ένα είδος συμπεριφοράς. Αντιθέτως,
αποδεικνύει ότι η κλοπή είναι μέρος της ζωής του, δηλαδή η φύση του. Κάποιοι θα ρωτήσουν:
Εφόσον είναι στη φύση του, τότε γιατί όταν βλέπει ωραία αντικείμενα, ενίοτε δεν τα κλέβει;
Η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κλέβει είναι πολλοί. Μπορεί να
μην κλέψει κάτι επειδή είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσει να το κλέψει ενώ τον
παρακολουθούν στενά ή επειδή δεν υπάρχει η κατάλληλη στιγμή να δράσει ή επειδή το
αντικείμενο είναι πολύ ακριβό και φυλάσσεται πολύ καλά ή ίσως το αντικείμενο να μην τον
ενδιαφέρει ιδιαίτερα ή να μην έχει κάποια χρησιμότητα για εκείνον και ούτω καθεξής. Όλοι
αυτοί οι λόγοι είναι πιθανοί. Αλλά όπως και να ’χει, είτε κλέψει κάτι είτε όχι, δεν
αποδεικνύεται ότι η σκέψη αυτή είναι μόνο στιγμιαία και φευγαλέα. Αντιθέτως, είναι μέρος
της φύσης του που είναι δύσκολο να αλλάξει προς το καλύτερο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
είναι ικανοποιημένος με το να κλέψει μόνο μια φορά· η σκέψη να ιδιοποιηθεί τα υπάρχοντα
των άλλων προκύπτει κάθε φορά που βλέπει κάτι ωραίο ή παρουσιάζεται η κατάλληλη
περίσταση. Γι αυτό λέω ότι η προέλευση αυτής της σκέψης δεν προκύπτει μόνο περιστασιακά,
μα είναι στη φύση αυτού του ανθρώπου.
Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λόγια και τις πράξεις του για να απεικονίσει
το αληθινό του πρόσωπο. Αυτό το αληθινό πρόσωπο είναι, βεβαίως, η φύση του. Αν είσαι
κάποιος που μιλά με περιστροφές, τότε έχεις μια φύση που χαρακτηρίζεται από περιστροφές.
Αν η φύση σου είναι πονηρή, τότε ενεργείς ύπουλα και είναι πολύ εύκολο να ξεγελάσεις τους
άλλους. Αν η φύση σου είναι μοχθηρή, τα λόγια σου μπορεί να είναι ευχάριστα στο άκουσμα,
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αλλά οι πράξεις σου δεν μπορούν να κρύψουν τα μοχθηρά τεχνάσματά σου. Αν η φύση σου
είναι τεμπέλικη, τότε ό,τι λες αποσκοπεί στο να αποφύγεις την ευθύνη για την επιπολαιότητα
και την τεμπελιά σου, και οι πράξεις σου θα είναι αργές και επιπόλαιες, και θα αποκρύπτουν
καλά την αλήθεια. Αν η φύση σου είναι συμπονετική, τότε τα λόγια σου θα είναι λογικά και οι
πράξεις σου θα συνάδουν πολύ με την αλήθεια. Αν η φύση σου είναι πιστή, τότε τα λόγια σου
είναι σίγουρα ειλικρινή και ο τρόπος με τον οποίο ενεργείς είναι προσγειωμένος,
απαλλαγμένος από οτιδήποτε μπορεί να ανησυχήσει τον κύριό σου. Αν η φύση σου είναι
λάγνα ή φιλάργυρη, τότε η καρδιά σου θα είναι συχνά γεμάτη από αυτά τα πράγματα και
άθελά σου θα διαπράττεις ανάρμοστες, ανήθικες πράξεις, τις οποίες δύσκολα θα ξεχνούν οι
άνθρωποι και οι οποίες θα τους προκαλούν αηδία. Ακριβώς όπως έχω πει, αν η προδοσία είναι
στη φύση σου, τότε είναι δύσκολο να απελευθερωθείς από αυτήν. Μην πιθανολογείς ότι αν
δεν έχεις αδικήσει τους άλλους, τότε η προδοσία δεν είναι στη φύση σου. Αν σκέφτεσαι έτσι,
τότε είσαι πραγματικά αηδιαστικός. Όλα τα λόγια Μου, κάθε φορά που μιλώ, απευθύνονται
σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο σε έναν άνθρωπο ή σε ένα είδος ανθρώπου. Το γεγονός
ότι απλώς δεν Με έχεις προδώσει σε κάποιο ζήτημα, δεν αποδεικνύει ότι δεν μπορείς να Με
προδώσεις σε ένα άλλο. Όταν αναζητούν την αλήθεια, κάποιοι άνθρωποι χάνουν την
εμπιστοσύνη τους όταν αντιμετωπίζουν αναποδιές στον γάμο τους. Κάποιοι αμελούν την
υποχρέωσή τους να Μου είναι πιστοί όταν διαλύεται η οικογένειά τους. Κάποιοι Με
εγκαταλείπουν για να κυνηγήσουν μια στιγμή χαράς και ενθουσιασμού. Κάποιοι θα
προτιμούσαν να πέσουν σε ένα σκοτεινό φαράγγι παρά να ζήσουν στο φως και να
αποκτήσουν την απόλαυση του έργου του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί άνθρωποι αγνοούν τις
συμβουλές των φίλων προκειμένου να ικανοποιήσουν τη λαχτάρα τους για πλούτο, και ακόμα
και τώρα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να αλλάξουν πορεία. Κάποιοι ζουν
μόνο προσωρινά υπό το όνομά Μου για να αποκτήσουν την προστασία Μου, ενώ άλλοι Μου
αφιερώνουν μόνο λίγα και κατόπιν εξαναγκασμού, διότι προσκολλώνται στη ζωή και
φοβούνται τον θάνατο. Δεν είναι αυτές και άλλες ανήθικες και, επιπλέον αναξιοπρεπείς
πράξεις, μονάχα συμπεριφορές με τις οποίες οι άνθρωποι Με προδίδουν από καιρό βαθιά
μέσα στην καρδιά τους; Φυσικά, γνωρίζω ότι η προδοσία των ανθρώπων δεν είναι
προμελετημένη· η προδοσία τους είναι μια φυσική αποκάλυψη της φύσης τους. Κανείς δεν
θέλει να Με προδώσει και κανείς δεν είναι ευτυχής όταν έχει κάνει κάτι που Με προδίδει.
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Αντιθέτως, τρέμει από φόβο, σωστά; Επομένως, σκέπτεστε πώς να επανορθώσετε γι’ αυτές
τις προδοσίες και πώς να αλλάξετε την υπάρχουσα κατάσταση;

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (2)
Η φύση του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική από την ουσία Μου, διότι η διεφθαρμένη
φύση του ανθρώπου προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον Σατανά· η φύση του ανθρώπου έχει
υποστεί κατεργασία και έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει
υπό την επήρεια του κακού και της ασχήμιας του Σατανά. Ο άνθρωπος δεν μεγαλώνει σε έναν
κόσμο αλήθειας ούτε σε ένα άγιο περιβάλλον, πόσο μάλλον δε, ζει στο φως. Επομένως, κανείς
δεν έχει τη δυνατότητα να κατέχει την αλήθεια στη φύση του από τη στιγμή της γέννησης,
πόσο μάλλον δε, μπορεί κανείς να γεννηθεί με μια θεοσεβή, υπάκουη στον Θεό ουσία.
Αντιθέτως, οι άνθρωποι κατέχουν μια φύση που αντιστέκεται στον Θεό, παρακούει τον Θεό
και δεν αγαπά την αλήθεια. Αυτή η φύση είναι το πρόβλημα για το οποίο θέλω να
συζητήσουμε —η προδοσία. Η προδοσία είναι η πηγή της αντίστασης κάθε ατόμου προς τον
Θεό. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο και όχι σ’ Εμένα. Κάποιοι
θα ρωτήσουν: Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο, όπως ακριβώς και ο Χριστός,
τότε γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φύση που προδίδει τον Θεό, αλλά ο Χριστός δεν έχει
τέτοια φύση; Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να σας εξηγηθεί με σαφήνεια.
Η βάση της ύπαρξης της ανθρωπότητας είναι η επαναλαμβανόμενη μετενσάρκωση της
ψυχής. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο αποκτά μια ανθρώπινη ζωή στη σάρκα όταν
μετενσαρκώνεται η ψυχή του. Μετά τη γέννηση του σώματος ενός ατόμου, αυτή η ζωή
συνεχίζεται έως ότου η σάρκα φτάσει, τελικά, στα όριά της, δηλαδή μέχρι την τελική στιγμή,
κατά την οποία η ψυχή αφήνει το περίβλημά της. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά
και ξανά, με την ψυχή του ατόμου να έρχεται και να φεύγει ξανά και ξανά, διατηρώντας, με
αυτόν τον τρόπο, την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Η ζωή της σάρκας είναι, επίσης, η ζωή της
ψυχής του ανθρώπου, και η ψυχή του ανθρώπου υποστηρίζει την ύπαρξη της σάρκας του.
Δηλαδή, η ζωή κάθε ατόμου προέρχεται από την ψυχή του, και η ζωή δεν είναι έμφυτη στη
σάρκα. Επομένως, η φύση του ανθρώπου προέρχεται από την ψυχή, όχι από τη σάρκα. Μόνο
η ψυχή κάθε ατόμου γνωρίζει με ποιον τρόπο έχει βιώσει τους πειρασμούς, τις συμφορές και
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τη διαφθορά του Σατανά. Τα πράγματα αυτά είναι άγνωστα στη σάρκα του ανθρώπου. Κατά
συνέπεια, η ανθρωπότητα γίνεται ακούσια όλο και πιο σκοτεινή, όλο και πιο βρόμικη και όλο
και πιο κακή, ενώ η απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και σ’ Εμένα μεγαλώνει όλο και
περισσότερο και η ζωή γίνεται όλο και πιο σκοτεινή για την ανθρωπότητα. Ο Σατανάς κρατά
τις ψυχές των ανθρώπων στη λαβή του, συνεπώς, είναι φυσικό ότι η σάρκα του ανθρώπου
έχει καταληφθεί κι αυτή από τον Σατανά. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σάρκα και μια τέτοια
ανθρωπότητα να μην αντιστέκονται στον Θεό; Πώς θα μπορούσαν να είναι εγγενώς συμβατές
με Αυτόν; Ο λόγος για τον οποίο ρίχνω τον Σατανά στον αέρα είναι επειδή Με πρόδωσε. Πώς
θα μπορούσαν, λοιπόν, οι άνθρωποι να απαλλαχθούν από την ανάμειξή τους; Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η προδοσία είναι στην ανθρώπινη φύση. Ευελπιστώ ότι μόλις
κατανοήσετε αυτόν τον συλλογισμό, θα έχετε, επίσης, πίστη στην ουσία του Χριστού. Η
σάρκα που ενδύεται το Πνεύμα του Θεού είναι η ίδια η σάρκα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού
είναι υπέρτατο· Αυτός είναι παντοδύναμος, άγιος και δίκαιος. Παρομοίως, η σάρκα Του είναι
κι αυτή υπέρτατη, παντοδύναμη, άγια και δίκαιη. Μια τέτοια σάρκα μπορεί να κάνει μόνο
πράγματα δίκαια και ωφέλιμα για την ανθρωπότητα, πράγματα άγια, ένδοξα και ισχυρά·
Εκείνος δεν δύναται να κάνει κάτι που παραβιάζει την αλήθεια, που παραβιάζει την ηθική και
τη δικαιοσύνη, πόσο μάλλον δε, δύναται να πράξει οτιδήποτε που θα πρόδιδε το Πνεύμα του
Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι άγιο, κι έτσι η σάρκα Του δεν διαφθείρεται από τον Σατανά·
η σάρκα Του έχει διαφορετική ουσία από τη σάρκα του ανθρώπου. Διότι εκείνος που
διαφθείρεται από τον Σατανά είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός· ο Σατανάς δε θα μπορούσε ποτέ
να διαφθείρει τη σάρκα του Θεού. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος και ο Χριστός
κατοικούν στον ίδιο χώρο, μόνο ο άνθρωπος έχει κυριευτεί, χρησιμοποιείται κι έχει
παγιδευτεί από τον Σατανά. Αντιθέτως, ο Χριστός παραμένει αιωνίως απρόσβλητος από τη
διαφθορά του Σατανά, γιατί ο Σατανάς δεν θα είναι ποτέ ικανός να ανυψωθεί στον
υψηλότερο τόπο και δεν θα είναι ποτέ σε θέση να πλησιάσει τον Θεό. Σήμερα, θα πρέπει όλοι
σας να κατανοήσετε ότι η μόνη προδοσία εις βάρος Μου προέρχεται από την ανθρωπότητα,
καθώς είναι διεφθαρμένη από τον Σατανά. Η προδοσία δεν θα αποτελέσει ποτέ ζήτημα που
να αφορά ούτε στο ελάχιστο τον Χριστό.
Όλες οι ψυχές που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά βρίσκονται υποδουλωμένες στη
σφαίρα επιρροής του Σατανά. Μόνο αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό έχουν διαχωριστεί,
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έχουν διασωθεί από το στρατόπεδο του Σατανά και έχουν μεταφερθεί στη σημερινή βασιλεία.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν πλέον υπό την επιρροή του Σατανά. Ακόμα κι έτσι, η φύση του
ανθρώπου εξακολουθεί να είναι ριζωμένη στη σάρκα του ανθρώπου, το οποίο σημαίνει ότι
παρόλο που η ψυχή σας έχει σωθεί, η φύση σας παραμένει όπως ήταν, και η πιθανότητα να
Με προδώσετε παραμένει στο εκατό τοις εκατό. Αυτός είναι ο λόγος που το έργο Μου διαρκεί
τόσο καιρό, επειδή η φύση σας είναι υπερβολικά αδιάλλακτη. Τώρα, όλοι σας υπομένετε
κακουχίες στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας καθώς εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας, ωστόσο,
ο καθένας σας είναι ικανός να Με προδώσει και να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής του
Σατανά, στο στρατόπεδό του, καθώς και να επιστρέψει στην παλιά του ζωή —αυτό είναι
αδιαμφισβήτητο γεγονός. Εκείνη την ώρα, θα σας είναι αδύνατο να παρουσιάσετε ένα ίχνος
ανθρώπινης φύσης ή ανθρώπινης ομοιότητας, όπως κάνετε τώρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις,
θα καταστραφείτε και, επιπλέον, θα καταδικαστείτε αιώνια, θα τιμωρηθείτε αυστηρά, και δεν
θα μετενσαρκωθείτε ξανά. Αυτό είναι το πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά σας. Σας το
υπενθυμίζω με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε, πρώτον, το έργο Μου να μην αποβεί μάταιο και,
δεύτερον, ώστε να μπορέσετε όλοι σας να ζήσετε σε μέρες με φως. Στην πραγματικότητα, το
κύριο πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσο το έργο Μου αποβεί μάταιο. Το σημαντικό είναι να
είστε σε θέση να ζήσετε μια ευτυχισμένη ζωή και να έχετε ένα θαυμάσιο μέλλον. Το έργο Μου
είναι το έργο της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων. Αν η ψυχή σου πέσει στα χέρια του
Σατανά, τότε το σώμα σου δεν θα ζήσει εν ειρήνη. Εάν προστατεύω το σώμα σου, τότε και η
ψυχή σου θα βρίσκεται σίγουρα υπό τη φροντίδα Μου. Εάν πραγματικά σε αποστρέφομαι,
τότε το σώμα και η ψυχή σου θα πέσουν αμέσως στα χέρια του Σατανά. Μπορείς να
φανταστείς την κατάστασή σου τότε; Αν μια μέρα τα λόγια Μου περάσουν απαρατήρητα από
εσάς, τότε είτε θα σας παραδώσω όλους στον Σατανά, ο οποίος θα σας υποβάλει σε
ανυπόφορα βασανιστήρια έως ότου κατευναστεί τελείως η οργή Μου, είτε θα τιμωρήσω Εγώ
ο ίδιος εσάς τους αδιόρθωτους ανθρώπους, γιατί οι καρδιές σας που Με προδίδουν δεν θα
έχουν αλλάξει ποτέ.
Θα πρέπει τώρα όλοι σας να εξετάσετε προσεκτικά τους εαυτούς σας όσο πιο γρήγορα
μπορείτε, ώστε να δείτε πόση προδοσία εις βάρος Μου παραμένει μέσα σας. Περιμένω με
ανυπομονησία την απάντησή σας. Μην είστε επιπόλαιοι όταν Με αντιμετωπίζετε. Δεν παίζω
ποτέ παιχνίδια με τους ανθρώπους. Αν πω πως θα κάνω κάτι, τότε θα το κάνω σίγουρα.
2072

Ελπίζω όλοι σας να γίνετε άνθρωποι που παίρνουν τα λόγια Μου στα σοβαρά και δεν τα
θεωρούν επιστημονική φαντασία. Αυτό που θέλω από εσάς είναι χειροπιαστές πράξεις, όχι τις
φαντασιοκοπίες σας. Στη συνέχεια, πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις Μου, οι οποίες
είναι οι εξής: 1. Εάν είσαι πραγματικά πάροχος υπηρεσιών, τότε μπορείς να Μου παρέχεις
υπηρεσίες πιστά, χωρίς ίχνος χαλαρότητας ή αρνητισμού; 2. Εάν διαπιστώσεις ότι δεν σε
εκτίμησα ποτέ, θα εξακολουθείς να είσαι σε θέση να παραμείνεις και να Μου παράσχεις δια
βίου υπηρεσία; 3. Εάν εξακολουθώ να είμαι πολύ ψυχρός απέναντί σου παρά το γεγονός ότι
έχεις δαπανήσει μεγάλη προσπάθεια, θα είσαι σε θέση να συνεχίσεις να εργάζεσαι για Μένα
στην αφάνεια; 4. Εάν, αφού έχεις δαπανήσει κάποια πράγματα για Μένα, Εγώ δεν
ικανοποιήσω τις ασήμαντες απαιτήσεις σου, θα αποκαρδιωθείς και θα απογοητευτείς από
Μένα ή, μάλιστα, θα εξαγριωθείς και θα ξεστομίσεις ύβρεις; 5. Εάν ήσουν πάντα πολύ
αφοσιωμένος και έτρεφες μεγάλη αγάπη για Μένα, κι όμως υπομείνεις το βάσανο μιας
ασθένειας, της φτώχειας και της εγκατάλειψης από τους φίλους και τους συγγενείς σου, ή αν
υπομείνεις οποιεσδήποτε άλλες κακοτυχίες στη ζωή, θα εξακολουθήσεις να είσαι
αφοσιωμένος σ’ Εμένα και να Με αγαπάς; 6. Εάν τίποτα απ’ ό,τι έχεις φανταστεί στην καρδιά
σου δεν ταιριάζει με ό,τι έχω κάνει, πώς θα βαδίσεις στο μελλοντικό σου μονοπάτι; 7. Εάν δεν
λάβεις τίποτα από όσα ήλπιζες να λάβεις, τότε μπορείς να συνεχίσεις να Με ακολουθείς; 8. Αν
ποτέ σου δεν έχεις κατανοήσει τον σκοπό και τη σημασία του έργου Μου, τότε μπορείς να
είσαι ένα υπάκουο άτομο που δεν κρίνει αυθαίρετα και δεν βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα;
9. Μπορείς να εκτιμήσεις σαν θησαυρό όλα τα λόγια που έχω πει και όλο το έργο που έχω
κάνει ενόσω βρίσκομαι μαζί με την ανθρωπότητα; 10. Είσαι σε θέση να είσαι πιστός
ακόλουθός Μου, πρόθυμος να υπομείνεις μια ζωή βασάνων για Μένα, παρόλο που δεν
λαμβάνεις τίποτα; 11. Είσαι σε θέση να εγκαταλείψεις τη σκέψη, τον σχεδιασμό και την
προετοιμασία για το μελλοντικό μονοπάτι επιβίωσής σου για χάρη Μου; Αυτές οι ερωτήσεις
αντιπροσωπεύουν τις τελικές απαιτήσεις Μου από εσάς και ελπίζω όλοι σας να μπορείτε να
Μου δώσετε απαντήσεις. Αν έχεις εκπληρώσει ένα ή δύο από τα πράγματα που τίθενται σε
αυτές τις ερωτήσεις, τότε πρέπει να συνεχίσεις τις προσπάθειες. Αν δεν μπορείς να επιτύχεις
ούτε μία από αυτές τις απαιτήσεις, τότε σίγουρα είσαι ο τύπος του ανθρώπου που θα ριχτεί
στην κόλαση. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε παραπάνω σε τέτοιους ανθρώπους, διότι σίγουρα
δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι σε αρμονία μ’ Εμένα. Πώς θα μπορούσα να
κρατήσω στον οίκο Μου κάποιον που θα μπορούσε να Με προδώσει υπό οποιαδήποτε
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περίσταση; Όσο για εκείνους που και πάλι θα μπορούσαν να Με προδώσουν στην
πλειονότητα των περιστάσεων, θα παρατηρήσω την απόδοσή τους προτού προβώ σε άλλες
διευθετήσεις. Ωστόσο, δεν θα ξεχάσω ποτέ όλους όσοι, ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι ικανοί
να Με προδώσουν· θα τους θυμάμαι στην καρδιά Μου και θα περιμένω την ευκαιρία να
ανταποδώσω τις μοχθηρές πράξεις τους. Οι απαιτήσεις που έχω θέσει είναι όλες προβλήματα
τα οποία πρέπει να εξετάσετε μέσα σας. Ελπίζω να μπορέσετε όλοι σας να τα λάβετε σοβαρά
υπόψη και να μη Με αντιμετωπίσετε επιπόλαια. Στο εγγύς μέλλον, θα ελέγξω τις απαντήσεις
που Μου δώσατε σε αντιπαραβολή με τις απαιτήσεις Μου. Τότε, δεν θα απαιτήσω τίποτε
περισσότερο από εσάς και δεν θα σας προσφέρω επιπλέον ειλικρινή νουθεσία. Αντ’ αυτού, θα
ασκήσω την εξουσία Μου. Εκείνοι που θα πρέπει να διατηρηθούν θα διατηρηθούν, εκείνοι
που θα πρέπει να ανταμειφθούν θα ανταμειφθούν, εκείνοι που θα πρέπει να παραδοθούν
στον Σατανά θα παραδοθούν στον Σατανά, εκείνοι που θα πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά θα
τιμωρηθούν αυστηρά και εκείνοι που θα πρέπει να χαθούν θα καταστραφούν. Συνεπώς, δεν
θα υπάρχει πλέον κανένας να Με ενοχλεί επί των ημερών Μου. Πιστεύεις στα λόγια Μου;
Πιστεύεις στην τιμωρία; Πιστεύεις ότι θα τιμωρήσω όλους εκείνους τους μοχθηρούς που Με
εξαπατούν και Με προδίδουν; Ελπίζεις εκείνη η ημέρα να έρθει νωρίτερα ή να έρθει
αργότερα; Είσαι κάποιος που τρέμει την τιμωρία ή κάποιος που θα Μου αντιστεκόταν παρόλο
που έπρεπε να υποστεί τιμωρία; Όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, μπορείς να φανταστείς εάν θα
ζεις μες στις επευφημίες και στα γέλια ή αν θα οδύρεσαι και θα τρίζεις τα δόντια σου; Τι
είδους τέλος ελπίζεις ότι θα έχεις; Έχεις σκεφτεί ποτέ σου σοβαρά αν πιστεύεις σ’ Εμένα
εκατό τοις εκατό ή αν Με αμφισβητείς εκατό τοις εκατό; Έχεις αναλογιστεί ποτέ προσεκτικά
τι είδους συνέπειες και τι αποτελέσματα θα σου φέρουν οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου;
Ελπίζεις πραγματικά ότι όλα τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν διαδοχικά ή τρέμεις ότι τα λόγια
Μου θα εκπληρωθούν διαδοχικά; Αν ελπίζεις πως θα φύγω σύντομα προκειμένου να
εκπληρώσω τα λόγια Μου, τότε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τα δικά σου λόγια και τις
πράξεις σου; Αν δεν ελπίζεις ότι θα φύγω και δεν ελπίζεις ότι όλα τα λόγια Μου θα
εκπληρωθούν αμέσως, τότε ποιος ο λόγος να πιστεύεις σ’ Εμένα; Γνωρίζεις στ’ αλήθεια γιατί
Με ακολουθείς; Αν ο λόγος είναι να διευρύνεις απλώς τους ορίζοντές σου, τότε δεν χρειάζεται
να προβληματίζεσαι έτσι. Αν το κάνεις για να ευλογηθείς και ν’ αποφύγεις την επερχόμενη
καταστροφή, τότε γιατί δεν ανησυχείς για τη συμπεριφορά σου; Γιατί δεν διερωτάσαι αν
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μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις Μου; Γιατί δεν διερωτάσαι, επίσης, αν έχεις τα
προσόντα να λάβεις τις μελλοντικές ευλογίες;

Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρεί ο
εκλεκτός λαός του Θεού την Εποχή της Βασιλείας
1. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να μεγεθύνει εαυτόν, ούτε να δοξάζει εαυτόν. Θα πρέπει να
λατρεύει και να δοξάζει τον Θεό.
2. Να πράττεις όλα όσα είναι προς όφελος του έργου του Θεού και να απέχεις από
οτιδήποτε βλάπτει τα συμφέροντα του έργου Του. Να υπερασπίζεσαι το όνομα του Θεού, τη
μαρτυρία Του και το έργο Του.
3. Τα χρήματα, τα υλικά αντικείμενα και κάθε περιουσιακό στοιχείο στον οίκο του Θεού
συνιστούν τις προσφορές που θα πρέπει να δίδουν οι άνθρωποι. Τις προσφορές αυτές δεν
δύναται να τις απολαμβάνει κανείς πέραν του ιερέα και του Θεού, καθώς οι προσφορές του
ανθρώπου είναι προς τέρψη του Θεού. Ο Θεός μοιράζεται αυτές τις προσφορές μόνο με τον
ιερέα και κανείς άλλος δεν είναι σε θέση ούτε έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει οποιοδήποτε
τμήμα αυτών. Όλες οι προσφορές του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων και
των υλικών αντικειμένων που είναι προς απόλαυση) δίδονται στον Θεό, όχι στον άνθρωπο.
Οπότε, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να απολαμβάνει αυτά τα υλικά αγαθά. Αν το έπραττε αυτό,
τότε αυτό θα συνιστούσε κλοπή των προσφορών. Όποιος το πράττει αυτό είναι Ιούδας, γιατί,
εκτός του ότι ήταν προδότης, ο Ιούδας εκμεταλλεύτηκε τα χρήματα που υπήρχαν στο πουγκί.
4. Η διάθεση του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη, ενώ επιπροσθέτως γίνεται έρμαιο των
συναισθημάτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά σε δύο μέλη του αντίθετου φύλου να
εργάζονται μαζί ασυνόδευτοι όταν υπηρετούν τον Θεό. Οποιοσδήποτε αποκαλύπτεται ότι δρα
κατά αυτόν τον τρόπο, θα εκδιώκεται, χωρίς εξαίρεση.
5. Μην κρίνεις τον Θεό, ούτε να συζητάς με απερίσκεπτο τρόπο θέματα που Tον
αφορούν. Να πράττεις όπως οφείλει να πράττει ο άνθρωπος και να μιλάς όπως οφείλει να
μιλά ο άνθρωπος και να μην υπερβαίνεις τα εσκαμμένα, ούτε να παραβιάζεις τα όρια. Έλεγχε
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τη γλώσσα σου και πρόσεχε τα βήματά σου ώστε να μην πράξεις οτιδήποτε προσβάλλει τη
διάθεση του Θεού.
6. Να κάνεις ό,τι οφείλει να κάνει ο άνθρωπος, να εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, να
εκπληρώνεις τις ευθύνες σου και να τηρείς το καθήκον σου. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, θα
πρέπει να συμβάλλεις στο έργο Του. Αν δεν το πράττεις, τότε είσαι ακατάλληλος να τρως και
να πίνεις τον λόγο του Θεού και να ζεις στον οίκο Του.
7. Όσον αφορά το έργο και τα θέματα της εκκλησίας, πέραν της υπακοής στον Θεό, να
ακολουθείς σε όλα τις οδηγίες του ανθρώπου που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και η
παραμικρή παράβαση θεωρείται απαράδεκτη. Να συμμορφώνεσαι απόλυτα και να μην
αναλύεις τι είναι σωστό και τι λάθος. Το τι είναι σωστό και τι λάθος δεν σε αφορά. Η μόνη σου
έγνοια πρέπει να είναι η πλήρης υπακοή.
8. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να υπακούουν τον Θεό και να Τον
προσκυνούν. Να μην εξυμνείς ή εξαίρεις κανένα άτομο. Μην δίδεις την πρώτη θέση στον Θεό,
τη δεύτερη θέση στους ανθρώπους που εξαίρεις και την τρίτη θέση στον εαυτό σου. Κανένας
άνθρωπος δεν θα πρέπει να κατέχει θέση στην καρδιά σου και δεν θα πρέπει να θεωρείς τους
ανθρώπους —ιδίως εκείνους που σέβεσαι— ισότιμους με τον Θεό, ίσους με Αυτόν. Αυτό είναι
ανυπόφορο για τον Θεό.
9. Οι σκέψεις σου θα πρέπει να αφορούν το έργο της εκκλησίας. Άφησε κατά μέρος τις
προσδοκίες της δικής σου σάρκας, να είσαι αποφασιστικός για τα οικογενειακά θέματα, να
αφιερώνεσαι ολόψυχα στο έργο του Θεού και να το θέτεις σε πρώτη μοίρα και τη δική σου
ζωή σε δεύτερη. Αυτή είναι η ευπρέπεια ενός αγίου.
10. Οι συγγενείς που δεν είναι πιστοί (τα τέκνα σου, ο σύζυγoς ή η σύζυγός σου, οι
αδελφές σου ή οι γονείς σου κλπ.) δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται προκειμένου να
συμμετέχουν στην εκκλησία. Του οίκου του Θεού δεν του λείπουν μέλη και δεν είναι ανάγκη
να αυξηθεί ο αριθμός τους με ανθρώπους που δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Όσοι δεν
πιστεύουν πρόθυμα, δεν πρέπει να οδηγούνται στην εκκλησία. Το διάταγμα αυτό
απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ως προς αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε, να
παρακολουθείτε και να υπενθυμίζετε ο ένας στον άλλο το παρόν διάταγμα, και κανείς δεν
επιτρέπεται να το παραβιάζει. Ακόμη και όταν συγγενείς που δεν είναι πιστοί εισέρχονται
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διστακτικά στην εκκλησία, δεν πρέπει να λαμβάνουν βιβλία ή νέο όνομα. Αυτοί οι άνθρωποι
δεν ανήκουν στον οίκο του Θεού και η είσοδός τους στην εκκλησία πρέπει να εμποδίζεται με
κάθε αναγκαίο μέσο. Αν η εκκλησία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της εισβολής δαιμόνων,
τότε εσύ ο ίδιος θα εκδιωχθείς ή θα σου επιβληθούν περιορισμοί. Εν ολίγοις, όλοι έχουν
ευθύνη όσον αφορά αυτό το ζήτημα, δεν θα πρέπει όμως να ενεργείτε απερίσκεπτα, ούτε να
το χρησιμοποιείτε με σκοπό να διευθετήσετε προσωπικά ζητήματα.

Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας
Κρίνοντας από τις ενέργειες και τις πράξεις σας στη ζωή, έχετε όλοι ανάγκη καθημερινά
από ένα χωρίο των λόγων Μου για να σας ανεφοδιάζουν, γιατί υπολείπεστε κατά πολύ και οι
γνώσεις και οι δυνατότητές σας να δέχεστε είναι πολύ ασθενικές. Στην καθημερινή σας ζωή,
ζείτε μέσα σε ένα κλίμα κι ένα περιβάλλον χωρίς αλήθεια ή σύνεση. Σας λείπει το κεφάλαιο
για την επιβίωση και δεν έχετε τα θεμέλια για να γνωρίσετε Εμένα ή την αλήθεια. Η πίστη
σας είναι οικοδομημένη μόνο επάνω σε μιαν αόριστη και αφηρημένη πίστη ή σε θρησκευτικές
τελετές και γνώσεις εξ ολοκλήρου βασισμένες σε δόγματα. Κάθε μέρα παρατηρώ τις κινήσεις
σας κι εξετάζω τις προθέσεις και τους κακούς καρπούς σας. Δεν βρήκα ποτέ κάποιον που να
έθεσε αληθινά την καρδιά και το πνεύμα του στον αιώνια αμετακίνητο βωμό Μου. Γι’ αυτό
και δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο παραθέτοντας όλα εκείνα τα λόγια που επιθυμώ να
εκφράσω σ’ ένα τέτοιο ανθρώπινο γένος. Τα μόνα σχέδια μέσα στην καρδιά Μου αφορούν το
ανολοκλήρωτο έργο Μου και το ανθρώπινο γένος που δεν έχω ακόμα σώσει. Εν πάση
περιπτώσει, εύχομαι όλοι εκείνοι οι οποίοι Με ακολουθούν να λάβουν τη σωτηρία Μου και τις
αλήθειες που τα λόγια Μου κομίζουν στον άνθρωπο. Ελπίζω ότι κάποια μέρα, όταν κλείσεις
τα μάτια σου, θα δεις ένα βασίλειο όπου ευωδία πλημμυρίζει τον αέρα και κυλάνε ρυάκια
ζωντανού νερού —όχι έναν ζοφερό, παγωμένο κόσμο όπου σκοτεινά σύννεφα κηλιδώνουν
τους ουρανούς και ο ήχος των ουρλιαχτών δεν σταματά ποτέ.
Κάθε μέρα ανεξαιρέτως, Αυτός παρατηρεί τις πράξεις και τις σκέψεις του καθενός, και
την ίδια στιγμή προετοιμάζει το ίδιο τους το αύριο. Είναι το μονοπάτι που πρέπει να βαδίσουν
όλοι οι ζωντανοί και το οποίο έχω προορίσει για όλους. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από
αυτό κι εξαιρέσεις δεν γίνονται για κανέναν. Τα λόγια που έχω πει είναι αναρίθμητα και,
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επιπλέον, τα έργα που έχω επιτελέσει είναι πολυάριθμα. Κάθε μέρα, παρατηρώ πώς ο κάθε
άνθρωπος φέρνει φυσικά εις πέρας όλα όσα έχει να κάνει σε συμφωνία με την έμφυτη φύση
του και τα όσα της συμβαίνουν. Εν αγνοία τους, πολλοί έχουν ήδη ριχτεί στον «σωστό δρόμο»
που όρισα για να ξεκαθαρίσουν τα διάφορα είδη ανθρώπων. Τα τοποθέτησα ήδη αυτά σε
διαφορετικά περιβάλλοντα, και από τη θέση του ο καθένας εκφράζει τα έμφυτα γνωρίσματά
του. Δεν υπάρχει κανένας να τους δεσμεύει, κανείς να τους δελεάζει. Είναι ελεύθεροι στην
ολότητά τους και αυτό το οποίο εκφράζουν έρχεται φυσικά. Μόνο ένα πράγμα τους
περιορίζει, και αυτό είναι τα λόγια Μου. Ως εκ τούτου, κάποιοι άνθρωποι διαβάζουν
απρόθυμα τα λόγια Μου, δεν τα κάνουν ποτέ πράξη, κι αυτό το κάνουν μόνο και μόνο για να
αποφύγουν τον θάνατο. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο να αντέξουν τις
ημέρες τους δίχως τα λόγια Μου να τους καθοδηγούν και να τους τροφοδοτούν, κι έτσι ανά
πάσα στιγμή κρατάνε φυσικά τα λόγια Μου. Με το πέρασμα του χρόνου, ανακαλύπτουν το
μυστικό της ανθρώπινης ζωής, τον προορισμό του ανθρώπινου γένους και την αξία τού να
είναι κανείς άνθρωπος. Έτσι, απλά, είναι το ανθρώπινο γένος μπροστά στον λόγο Μου, και
απλώς αφήνω τα πράγματα να ακολουθούν την πορεία τους. Δεν κάνω τίποτα που να
εξαναγκάζει τον άνθρωπο να ζήσει με τον λόγο Μου ως θεμέλιο της ύπαρξής του. Κι έτσι,
εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν ποτέ συνείδηση ή αξία στην ύπαρξή τους, βλέπουν αμέριμνα πώς
κυλάνε τα πράγματα και, εν συνεχεία, με τόλμη απορρίπτουν τα λόγια Μου και πράττουν
όπως επιθυμούν. Αρχίζει να τους κουράζει η αλήθεια και όλα όσα προέρχονται από Μένα.
Ακόμα, τους κουράζει να διαμένουν στον οίκο Μου. Οι άνθρωποι αυτοί καταλύουν προσωρινά
στον οίκο Μου χάριν του προορισμού τους και προκειμένου ν’ αποφύγουν την τιμωρία, έστω
κι αν παρέχουν υπηρεσία. Όμως οι προθέσεις τους ποτέ δεν αλλάζουν, ούτε οι πράξεις τους.
Αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιθυμία τους για ευλογίες, την επιθυμία τους να
εισέλθουν μία και μόνο φορά στη βασιλεία όπου μπορούν να παραμείνουν αιωνίως, ακόμη και
να εισέλθουν στον αιώνιο παράδεισο. Όσο περισσότερο λαχταρούν να έρθει η ημέρα Μου μια
ώρα αρχύτερα, τόσο περισσότερο νιώθουν ότι η αλήθεια έχει γίνει εμπόδιο, ένα πρόσκομμα
στον δρόμο τους. Με δυσκολία μπορούν να περιμένουν την ώρα που θα πατήσουν πόδι στη
βασιλεία για ν’ απολαύσουν παντοτινά τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών, χωρίς να
χρειάζεται να επιδιώκουν την αλήθεια ή να αποδέχονται την κρίση και το παίδεμα και, πάνω
απ’ όλα, χωρίς να χρειάζεται να καταλύουν με δουλοπρέπεια στον οίκο Μου και να πράττουν
όπως Εγώ προστάζω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν εισέρχονται στον οίκο Μου για να
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ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να αναζητήσουν την αλήθεια, ούτε για να συνεργαστούν
στη διαχείρισή Μου. Επιδιώκουν απλώς να συμπεριληφθούν σε όσους δεν θα αφανιστούν
στην επόμενη εποχή. Γι’ αυτό και οι καρδιές τους δεν έχουν ποτέ γνωρίσει τι είναι η αλήθεια ή
πώς να δεχθούν την αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν
ποτέ κάνει πράξη την αλήθεια, ούτε έχουν συνειδητοποιήσει το βάθος της διαφθοράς τους
και, παρ’ όλα αυτά, έχουν καταλύσει μόνιμα στον οίκο Μου ως «υπηρέτες». Περιμένουν
«υπομονετικά» την έλευση της ημέρας Μου και, ενώ παραδέρνουν από τον τρόπο του έργου
Μου, παραμένουν ακούραστοι. Όσο μεγάλη κι αν είναι η προσπάθειά τους, όμως, και όποιο κι
αν είναι το τίμημα που καταβάλλουν, κανείς δεν τους έχει δει ποτέ να υποφέρουν για την
αλήθεια ή να προσφέρουν οτιδήποτε για χάρη μου. Μέσα στην καρδιά τους, ανυπομονούν να
δουν την ημέρα που θα βάλω τέλος στην παλαιά εποχή, κι επιπλέον, με αδημονία επιθυμούν
να μάθουν πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η εξουσία Μου. Εκείνο που ποτέ δεν έσπευσαν να
κάνουν είναι να αλλάξουν οι ίδιοι και να επιδιώξουν την αλήθεια. Αγαπούν εκείνο το οποίο
Με κουράζει και τους κουράζει εκείνο που Εγώ αγαπώ. Ποθούν αυτό το οποίο Εγώ μισώ,
αλλά φοβούνται να χάσουν αυτό που Εγώ αποστρέφομαι. Ζουν σε αυτόν τον μοχθηρό κόσμο,
αλλά ποτέ δεν τον μίσησαν και φοβούνται βαθιά ότι θα τον αφανίσω. Οι επιδιώξεις τους είναι
αντικρουόμενες: τους αρέσει ο κόσμος αυτός που Εγώ αποστρέφομαι, αλλά την ίδια στιγμή
λαχταρούν να τον αφανίσω άμεσα ώστε να γλυτώσουν αυτοί τα δεινά του αφανισμού και να
μεταμορφωθούν σε κυρίους της επόμενης εποχής προτού παρεκκλίνουν από την αληθινή οδό.
Και αυτό επειδή δεν αγαπούν την αλήθεια και τους κουράζουν όλα όσα προέρχονται από
Μένα. Ίσως γίνουν «υπάκουοι άνθρωποι» για ένα μικρό διάστημα προκειμένου να μη
στερηθούν τις ευλογίες, αλλά η διψασμένη για ευλογίες νοοτροπία τους και ο φόβος του
αφανισμού και της καταδίκης στην πύρινη λίμνη που τους διακατέχει δεν θα μπορέσουν ποτέ
να κρυφτούν. Καθώς η ημέρα Μου ζυγώνει, η επιθυμία τους γίνεται σταθερά όλο και πιο
έντονη. Και όσο μεγαλύτερη η καταστροφή, τόσο περισσότερο νιώθουν αβοήθητοι, μην
ξέροντας από πού ν’ αρχίσουν ώστε να Με κάνουν να ευφρανθώ και να μη χάσουν τις
ευλογίες που από καιρό επιθυμούσαν. Μόλις το χέρι Μου αρχίσει το έργο του, οι άνθρωποι
αυτοί είναι πρόθυμοι ν’ αναλάβουν δράση για να υπηρετήσουν ως εμπροσθοφυλακή.
Σκέφτονται μόνο να ορμήσουν στην πρώτη γραμμή των στρατευμάτων, φοβούμενοι βαθιά
μήπως δεν τους δω. Πράττουν και λένε εκείνο που πιστεύουν πως είναι σωστό, χωρίς να
γνωρίζουν ποτέ ότι οι πράξεις και οι ενέργειές τους δεν είχαν ποτέ την παραμικρή σχέση με
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την αλήθεια, και απλώς διαταράσσουν και επεμβαίνουν στο σχέδιό Μου. Παρ’ όλο που μπορεί
να κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και να είναι ειλικρινείς στη θέληση και την πρόθεσή τους
να αντέξουν στις δοκιμασίες, τίποτε από όσα κάνουν δεν έχει να κάνει με Μένα, γιατί ποτέ
δεν διαπίστωσα οι πράξεις τους να πηγάζουν από καλές προθέσεις, πόσω μάλλον να
τοποθετούν οτιδήποτε στον βωμό Μου. Τέτοιες είναι οι πράξεις τους ενώπιόν Μου όλα αυτά
τα χρόνια.
Αρχικά ήθελα να σας χορηγήσω περισσότερες αλήθειες, αλλά καθώς η στάση σας
απέναντι στην αλήθεια είναι υπερβολικά ψυχρή και αδιάφορη, αναγκάζομαι να παραιτηθώ.
Δεν θέλω να πάνε χαμένες οι προσπάθειές Μου, ούτε θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να
τηρούν τα λόγια Μου, κι όμως να κάνουν ό,τι Μου αντιστέκεται, ό,τι Με κατηγορεί και ό,τι
Με βλασφημεί σε κάθε περίπτωση. Λόγω των στάσεων και της ανθρώπινης φύσης σας, σας
χορηγώ μονάχα ένα μικρό, αλλά πολύ σημαντικό για σας, μέρος του λόγου Μου, το οποίο
χρησιμεύει ως δοκιμαστικό έργο Μου για το ανθρώπινο γένος. Μόνο τώρα βεβαιώνομαι
πραγματικά πως οι αποφάσεις και το σχέδιό Μου ταιριάζουν στις ανάγκες σας και, επιπλέον,
ότι η στάση Μου απέναντι στο ανθρώπινο είδος είναι η σωστή. Η συμπεριφορά σας απέναντί
Μου εδώ και πολλά χρόνια Μού έχει δώσει μια απάντηση άνευ προηγουμένου. Και το
ερώτημα σε αυτήν την απάντηση είναι: «Ποια είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στην
αλήθεια και τον αληθινό Θεό;» Οι προσπάθειες που έχω αφιερώσει στον άνθρωπο
αποδεικνύουν την ουσία της αγάπης Μου για αυτόν, ενώ η κάθε ενέργεια του ανθρώπου
απέναντί Μου αποδεικνύει την ουσία της αποστροφής του για την αλήθεια και της
εναντίωσής του σε Μένα. Φροντίζω ανά πάσα στιγμή για όλους εκείνους οι οποίοι Με
ακολουθούν, όμως ποτέ αυτοί οι οποίοι Με ακολουθούν δεν είναι ικανοί να δεχθούν τον λόγο
Μου· δεν είναι καν ικανοί ν’ αποδεχθούν τις προτάσεις Μου. Αυτό είναι που Με λυπεί πάνω
απ’ όλα. Κανένας δεν ήταν ποτέ ικανός να Με καταλάβει, κι επιπλέον, κανένας δεν ήταν ποτέ
ικανός να Με αποδεχθεί, ακόμη και αν η στάση Μου είναι ειλικρινής και τα λόγια Μου ήπια.
Όλοι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν το έργο που τους εμπιστεύτηκα σύμφωνα με τις δικές
τους ιδέες· δεν αναζητούν τις προθέσεις Μου, πόσω μάλλον Με ρωτούν τι ζητώ από εκείνους.
Εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι Με υπηρετούν πιστά, ενώ στην πραγματικότητα
αποστατούν εναντίον Μου. Πολλοί πιστεύουν πως οι αλήθειες οι οποίες είναι γι’ αυτούς
απαράδεκτες ή τις οποίες δεν μπορούν να κάνουν πράξη δεν είναι αλήθειες. Για τέτοιους
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ανθρώπους, οι αλήθειες Μου γίνονται αντικείμενο άρνησης και παραμερισμού. Την ίδια
στιγμή, με αναγνωρίζουν στα λόγια ως Θεό, με αντιμετωπίζουν όμως και σαν παρείσακτο που
δεν είναι η αλήθεια, η οδός ή η ζωή. Κανείς δεν γνωρίζει αυτήν την αλήθεια: τα λόγια Μου
είναι η αιωνίως αναλλοίωτη αλήθεια. Είμαι η παροχή της ζωής για τον άνθρωπο και ο
μοναδικός οδηγός του ανθρώπινου γένους. Η αξία και το νόημα των λόγων Μου δεν
καθορίζονται από το κατά πόσον αναγνωρίζονται ή γίνονται αποδεκτά από το ανθρώπινο
γένος, αλλά από την ουσία των ίδιων των λόγων. Ακόμη και αν ούτε ένας άνθρωπος σε αυτήν
τη γη δεν μπορεί να δεχθεί τα λόγια Μου, η αξία των λόγων Μου και η βοήθειά τους προς το
ανθρώπινο γένος είναι ανεκτίμητα για οποιονδήποτε άνθρωπο. Γι’ αυτό, όταν έρχομαι
αντιμέτωπος με τους πολλούς που αποστατούν, αντικρούουν ή περιφρονούν εντελώς τα λόγια
Μου, η στάση Μου είναι μόνο αυτή: ας γίνουν ο χρόνος και τα γεγονότα μάρτυρές Μου και ας
δείξουν ότι τα λόγια Μου είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ας δείξουν ότι όλα όσα έχω πει
είναι σωστά, ότι είναι εκείνα με τα οποία θα πρέπει να εξοπλιστεί ο άνθρωπος και, επιπλέον,
εκείνα που θα πρέπει να αποδεχθεί. Θα επιτρέψω σε όλους όσοι Με ακολουθούν να
γνωρίσουν τούτο το γεγονός: όσοι δεν μπορούν να αποδεχθούν πλήρως τα λόγια Μου, όσοι
δεν μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια Μου, όσοι δεν μπορούν να βρουν έναν σκοπό στα
λόγια Μου, αλλά και όσοι δεν μπορούν να δεχθούν τη σωτηρία εξαιτίας των λόγων Μου, είναι
εκείνοι που έχουν καταδικαστεί από τα λόγια Μου και, επιπλέον, έχουν απωλέσει τη σωτηρία
Μου, και η ράβδος Μου ποτέ δεν θα λείψει από πάνω τους.
16 Απριλίου 2003

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
Από τη στιγμή που έρχεσαι σ’ αυτόν τον κόσμο κλαίγοντας, αρχίζεις να εκτελείς το
καθήκον σου. Υιοθετείς τον ρόλο σου στο σχέδιο του Θεού και με τη χειροτονία του Θεού.
Ξεκινάς το ταξίδι της ζωής. Όποιο και αν είναι το παρελθόν σου και όποιο ταξίδι και αν
απλώνεται μπροστά σου, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την ενορχήστρωση και τη
ρύθμιση που ο Ουρανός επιφυλάσσει, και κανείς δεν έχει τον έλεγχο του πεπρωμένου του,
διότι μόνον Εκείνος που κυβερνάει όλη την πλάση είναι ικανός για ένα τέτοιο έργο. Από την
ημέρα που άρχισε να υπάρχει ο άνθρωπος, ο Θεός ήταν σταθερός στο έργο Του,
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διαχειριζόμενος αυτό το σύμπαν και κατευθύνοντας την αλλαγή και την πορεία όλων των
πραγμάτων. Όπως το καθετί, ο άνθρωπος λαμβάνει ήσυχα και εν αγνοία του την τροφή της
γλυκύτητας και της βροχής και της δροσιάς από τον Θεό. Όπως το καθετί, ο άνθρωπος ζει εν
αγνοία του κάτω από την ενορχήστρωση του χεριού του Θεού. Η καρδιά και το πνεύμα του
ανθρώπου κρατιούνται από το χέρι του Θεού και όλη η ζωή του ανθρώπου γίνεται αντιληπτή
στα μάτια του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν το πιστεύεις ή όχι αυτό, ο καθένας και όλα τα
πράγματα, ζωντανά ή νεκρά, θα αλλάξουν, θα μετατραπούν, θα ανανεωθούν και θα
εξαφανιστούν σύμφωνα με τις σκέψεις του Θεού. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός
κυβερνάει τα πάντα.
Καθώς η νύχτα απλώνεται, ο άνθρωπος παραμένει ανίδεος, επειδή η καρδιά του
ανθρώπου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς το σκοτάδι πλησιάζει ή από πού έρχεται. Καθώς η
νύχτα χάνεται σιγανά, ο άνθρωπος καλωσορίζει το φως της ημέρας, όμως η καρδιά του
ανθρώπου δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ή συνειδητοποιήσει την προέλευση του φωτός και πώς
αυτό έχει απομακρύνει το σκοτάδι της νύχτας. Τέτοιες επαναλαμβανόμενες εναλλαγές της
ημέρας και της νύχτας μεταφέρουν τον άνθρωπο από τη μια εποχή στην άλλη, κινούμενες
μέσα στον χρόνο, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι το έργο του Θεού και το σχέδιό Του
εκτελούνται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου και όλων των εποχών. Ο άνθρωπος περνούσε
τους αιώνες με τον Θεό, όμως ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι ο Θεός κυβερνά τη μοίρα όλων των
πραγμάτων και των ζωντανών οργανισμών ή πώς ο Θεός ενορχηστρώνει και κατευθύνει το
καθετί. Αυτό είναι κάτι που έχει διαφύγει του ανθρώπου από αμνημονεύτων χρόνων έως
σήμερα. Όσο για τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό, δεν είναι επειδή οι πράξεις του Θεού
είναι πολύ απροσδιόριστες ή επειδή το σχέδιο του Θεού δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί
αλλά επειδή η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου είναι πολύ απομακρυσμένα από τον Θεό.
Επομένως, ακόμα και αν ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό, παραμένει εν αγνοία του στην
υπηρεσία του Σατανά. Κανείς δεν αναζητά ενεργά τα βήματα ή την εμφάνιση του Θεού και
κανείς δεν επιθυμεί να υπάρξει υπό τη φροντίδα και τη συντήρηση του Θεού. Αντίθετα, είναι
πρόθυμοι να στηριχθούν στη διάβρωση του Σατανά και του κακού προκειμένου να
προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο και στους κανόνες της ζωής που ακολουθεί η διαβολική
ανθρωπότητα. Σε αυτό το σημείο, η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν γίνει το
αντικείμενο φόρου τιμής του ανθρώπου στον Σατανά και η τροφή του Σατανά. Επιπλέον, η
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ανθρώπινη καρδιά και το πνεύμα γίνονται ένα μέρος στο οποίο ο Σατανάς μπορεί να κατοικεί
και ένας κατάλληλος τόπος που αυτός μπορεί να παίξει. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος εν
αγνοία του δεν κατανοεί τις αρχές της ανθρώπινης οντότητας, και την αξία και τον σκοπό της
ανθρώπινης ύπαρξης. Οι νόμοι από τον Θεό και η διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου
βαθμιαία ξεθωριάζουν στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν αναζητά πλέον ούτε
δίνει βάση στον Θεό. Καθώς ο χρόνος περνάει, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πλέον γιατί ο
Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ούτε καταλαβαίνει τα λόγια που προέρχονται από το στόμα
του Θεού ούτε και συνειδητοποιεί όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Ο άνθρωπος αρχίζει να
αντιστέκεται στους νόμους και στις εντολές του Θεού· η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου
νεκρώνονται… Ο Θεός χάνει τον άνθρωπο της αρχικής Του δημιουργίας και ο άνθρωπος χάνει
τη ρίζα της απαρχής του. Αυτή είναι η θλίψη αυτής της ανθρωπότητας. Στην πραγματικότητα,
από την αρχή μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει σκηνοθετήσει μια τραγωδία για την ανθρωπότητα
στην οποία ο άνθρωπος είναι και πρωταγωνιστής και θύμα ταυτόχρονα και κανείς δεν μπορεί
να απαντήσει ως προς το ποιος είναι ο σκηνοθέτης αυτής της τραγωδίας.
Στο τεράστιο σύμπαν, αμέτρητες αλλαγές έχουν συμβεί, ξανά και ξανά. Καμία δεν είναι
ικανή να οδηγήσει και να καθοδηγήσει αυτή την ανθρωπότητα εκτός από Εκείνον που
κυβερνάει τα πάντα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει κανένας ισχυρός άνθρωπος να μοχθήσει ή να
κάνει προετοιμασίες για αυτήν την ανθρωπότητα, πολύ λιγότερο δε κάποιος που να είναι σε
θέση να οδηγήσει αυτή την ανθρωπότητα στον προορισμό του φωτός και στην απελευθέρωση
από τις γήινες αδικίες. Ο Θεός θρηνεί για το μέλλον της ανθρωπότητας, και θρηνεί για την
πτώση της ανθρωπότητας. Αισθάνεται θλίψη για την αργή πορεία της ανθρωπότητας προς
την παρακμή και στο μονοπάτι χωρίς επιστροφή. Η ανθρωπότητα έχει ραγίσει την καρδιά του
Θεού και Τον έχει αποκηρύξει για να αναζητήσει τον κακό. Έχει κανείς σκεφτεί ποτέ την
κατεύθυνση προς την οποία θα μπορούσε να στραφεί μια τέτοια ανθρωπότητα; Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο κανείς δεν αισθάνεται την οργή του Θεού. Κανείς δεν αναζητά έναν τρόπο
να ευχαριστήσει τον Θεό ή να προσπαθήσει να πλησιάσει τον Θεό. Επιπλέον, κανείς δεν
προσπαθεί να κατανοήσει τη θλίψη και τον πόνο του Θεού. Ακόμη και αφού ακούσει τη φωνή
του Θεού, ο άνθρωπος συνεχίζει την πορεία του στο μονοπάτι του μακριά από τον Θεό,
αποφεύγοντας τη χάρη και τη φροντίδα του Θεού και περιφρονώντας την αλήθεια του Θεού,
και προτιμά να πουλήσει τον εαυτό του στον Σατανά, τον εχθρό του Θεού. Και ποιος έχει
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κάνει την παραμικρή σκέψη —εάν ο άνθρωπος εμμείνει στην ισχυρογνωμοσύνη του— για το
πώς θα ενεργήσει ο Θεός απέναντι σ’ αυτή την ανθρωπότητα που Τον έχει απορρίψει
ασυζητητί; Κανείς δεν ξέρει ότι οι επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις και προτροπές του Θεού
είναι επειδή Εκείνος κρατά στα χέρια Του μια άνευ προηγουμένου καταστροφή που έχει
προετοιμάσει, μία καταστροφή που θα είναι αφόρητη για τη σάρκα και την ψυχή του
ανθρώπου. Αυτή η καταστροφή δεν είναι απλώς τιμωρία της σάρκας, αλλά και της ψυχής.
Πρέπει να ξέρεις το εξής: Όταν το σχέδιο του Θεού αποτυγχάνει και όταν οι υπενθυμίσεις Του
και οι προτροπές Του δεν εισακούγονται, τι είδους θυμό θα εξαπολύσει; Αυτό δεν θα μοιάζει
με τίποτα από ό,τι έχει βιώσει μέχρι σήμερα ή έχει ακούσει οποιοδήποτε δημιούργημα. Και
έτσι λέω, αυτή η καταστροφή είναι πρωτοφανής και ποτέ δεν θα επαναληφθεί. Αυτό
συμβαίνει επειδή μόνο μία δημιουργία και μία σωτηρία είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αυτή
είναι η πρώτη φορά και η τελευταία. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τις επίπονες
προθέσεις και την διακαή προσδοκία με την οποία ο Θεός σώζει αυτή τη φορά την
ανθρωπότητα.
Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και έφερε τον άνθρωπο, ένα ζωντανό πλάσμα στο
οποίο εμφύσησε ζωή, μέσα του. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος κατέληξε να έχει γονείς και
συγγενείς και δεν ήταν πλέον μόνος. Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος έριξε τη ματιά
του σε αυτόν τον υλικό κόσμο, ήταν έτοιμος να υπάρξει μέσα στη χειροτονία του Θεού. Είναι
η ανάσα της ζωής από τον Θεό που υποστηρίζει κάθε ζωντανό πλάσμα σε όλη την ανάπτυξή
του μέχρι την ενηλικίωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, κανείς δεν πιστεύει ότι ο
άνθρωπος ζει και μεγαλώνει κάτω από τη φροντίδα του Θεού. Αντίθετα, θεωρεί ότι ο
άνθρωπος μεγαλώνει κάτω από την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών του και ότι η
ανάπτυξή του διέπεται από το ζωτικό ένστικτο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος δεν
γνωρίζει ποιος έδωσε τη ζωή ή από πού γεννήθηκε, πολύ λιγότερο δε πώς το ζωτικό ένστικτο
δημιουργεί θαύματα. Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο ότι η τροφή είναι η βάση της συνέχισης της
ζωής, ότι η επιμονή είναι η πηγή της ύπαρξης της ζωής και ότι οι πεποιθήσεις του είναι ο
πλούτος της επιβίωσής του. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ο
άνθρωπος τότε σπαταλά τη ζωή που του έδωσε ο Θεός… Ούτε ένα μέλος αυτής της
ανθρωπότητας την οποία ο Θεός φροντίζει μέρα και νύχτα δεν θεωρεί χρέος του να Τον
λατρεύει. Ο Θεός συνεχίζει απλώς να εργάζεται πάνω στον άνθρωπο, από τον οποίο δεν έχει
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καμία προσδοκία, όπως έχει Εκείνος σχεδιάσει. Το κάνει με την ελπίδα ότι μια μέρα ο
άνθρωπος θα ξυπνήσει από το όνειρό του και θα καταλάβει ξαφνικά την αξία και τον σκοπό
της ζωής, θα καταλάβει το κόστος με το οποίο ο Θεός έχει δώσει τα πάντα στον άνθρωπο και
θα ξέρει πόσο διακαώς επιθυμεί ο Θεός να επιστρέψει σε Εκείνον. Κανείς δεν έχει ποτέ
εξετάσει τα μυστικά της προέλευσης και της συνέχειας της ζωής του ανθρώπου. Και όμως,
μόνον ο Θεός που καταλαβαίνει τα πάντα σιωπηρά υπομένει τον πόνο και τα χτυπήματα από
τον άνθρωπο, ο οποίος έχει λάβει τα πάντα από τον Θεό αλλά δεν είναι ευγνώμων. Ο
άνθρωπος θεωρεί δεδομένο οτιδήποτε η ζωή φέρνει, και «φυσικά», ο Θεός προδίδεται,
ξεχνιέται και εκτοπίζεται από τον άνθρωπο. Είναι άραγε πράγματι το σχέδιο του Θεού τόσο
σημαντικό; Είναι άραγε πράγματι ο άνθρωπος, το ζωντανό πλάσμα που προέρχεται από το
χέρι του Θεού, όντως τόσο σημαντικός; Το σχέδιο του Θεού είναι απόλυτης σημασίας.
Ωστόσο, το ζωντανό πλάσμα που δημιουργήθηκε από το χέρι του Θεού υπάρχει για το σχέδιό
Του. Επομένως, ο Θεός δεν μπορεί να ακυρώσει το σχέδιό Του λόγω του μίσους γι’ αυτήν την
ανθρωπότητα. Για χάρη του σχεδίου Του και της αναπνοής που εξέπνευσε είναι που ο Θεός
υπομένει όλα τα βασανιστήρια, όχι για τη σάρκα του ανθρώπου αλλά για τη ζωή του
ανθρώπου. Εύχεται να πάρει πίσω όχι τη σάρκα του ανθρώπου αλλά τη ζωή που εξέπνευσε.
Αυτό είναι το σχέδιό Του.
Όλοι όσοι έρχονται σ’ αυτόν τον κόσμο πρέπει να βιώσουν τη ζωή και τον θάνατο και
πολλοί έχουν βιώσει τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης. Όσοι ζουν θα πεθάνουν
σύντομα κι οι νεκροί σύντομα θα επιστρέψουν. Όλα αυτά είναι η πορεία της ζωής που
διευθέτησε ο Θεός για κάθε ζωντανό ον. Ωστόσο, αυτή η πορεία κι ο κύκλος είναι η αλήθεια
που ο Θεός επιθυμεί να δει ο άνθρωπος, ότι η ζωή που απονέμεται στον άνθρωπο από τον Θεό
είναι ατελείωτη και απεριόριστη από τη σάρκα, τον χρόνο ή το διάστημα. Αυτό είναι το
μυστήριο της ζωής που δόθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό και η απόδειξη ότι η ζωή προήλθε
από Εκείνον. Αν και πολλοί δεν πιστεύουν ότι η ζωή προέρχεται από τον Θεό, ο άνθρωπος
απολαμβάνει αναπόφευκτα όλα όσα προέρχονται από τον Θεό, είτε πιστεύουν είτε αρνούνται
την ύπαρξή Του. Εάν ο Θεός κάποια στιγμή ξαφνικά αλλάξει το θυμικό Του και επιθυμήσει να
ανακτήσει όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο και να πάρει πίσω τη ζωή που έχει δώσει, τότε
τίποτα δεν θα υπάρχει πια. Ο Θεός χρησιμοποιεί τη ζωή Του για να προμηθεύσει το καθετί,
τόσο τα ζωντανά όσο και τα άψυχα, φέρνοντας τα πάντα σε ευταξία χάρη στη δύναμη και την
2085

εξουσία Του. Αυτή είναι μια αλήθεια που κανένας δεν μπορεί να συλλάβει ή να κατανοήσει
εύκολα, και αυτές οι ακατανόητες αλήθειες είναι η ίδια η εκδήλωση κι η απόδειξη της ζωτικής
δύναμης του Θεού. Τώρα ας Μου επιτρέψεις να σου πω ένα μυστικό: Το μεγαλείο και η
δύναμη της ζωής του Θεού δεν μπορούν να κατανοηθούν από οποιοδήποτε πλάσμα. Έτσι
είναι τώρα, έτσι ήταν κάποτε, κι έτσι θα είναι στο μέλλον. Το δεύτερο μυστικό που θα
μοιραστώ μαζί σου είναι το εξής: Η πηγή της ζωής προέρχεται από τον Θεό, για όλη τη
δημιουργία, ανεξάρτητα από τη διαφορά στη μορφή ή τη δομή. Οποιουδήποτε είδους
ζωντανό πλάσμα και αν είσαι, δεν μπορείς να πορευτείς ενάντια στο μονοπάτι της ζωής που
έχει θέσει ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που επιθυμώ είναι να καταλάβει ο άνθρωπος
ότι χωρίς τη φροντίδα, τη συντήρηση και την πρόνοια του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να
λάβει όλα όσα του έμελλε να λάβει, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η προσπάθεια ή ο
αγώνας. Χωρίς την προσφορά ζωής από τον Θεό, ο άνθρωπος χάνει την αξία της ζωής και
χάνει τον σκοπο της ζωής. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει σε έναν άνθρωπο που
σπαταλά την αξία της ζωής Του να είναι τόσο ανέμελος; Και πάλι, μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι
η πηγή της ζωής σου. Εάν ο άνθρωπος αποτύχει να αποδώσει τιμές σε ό,τι του έχει παράσχει ο
Θεός, όχι μόνο ο Θεός θα πάρει πίσω ό,τι έδωσε στην αρχή, αλλά θα απαιτήσει ως
αποζημίωση από τον άνθρωπο το διπλό τίμημα απ’ όλα όσα Εκείνος έχει δώσει.
26 Μαΐου 2003

Ο στεναγμός του Παντοδύναμου
Υπάρχει ένα τεράστιο μυστικό στην καρδιά σου, το οποίο ουδέποτε γνώριζες, διότι ζεις σε
έναν κόσμο δίχως φως. Η καρδιά και το πνεύμα σου έχουν διαρπαχθεί από τον πονηρό. Τα
μάτια σου έχουν καλυφθεί από το σκοτάδι, κι εσύ δεν μπορείς να δεις μήτε τον ήλιο στον
ουρανό μήτε εκείνο το λαμπρό αστέρι της νυκτός. Τα αυτιά σου έχουν βουλώσει από λόγια
απατηλά, κι εσύ δεν ακούς μήτε τη βροντώδη φωνή του Ιεχωβά μήτε τον ήχο των υδάτων που
ρέουν από τον θρόνο. Έχεις χάσει όλα όσα δικαιωματικά σου ανήκουν, όλα όσα σου έδωσε ο
Παντοδύναμος. Έχεις εισέλθει σε μια απέραντη θάλασσα βασάνων, δίχως δυνατότητα
διάσωσης, δίχως ελπίδα επιβίωσης, και το μόνο που κάνεις είναι να παλεύεις και να τρέχεις
δεξιά κι αριστερά… Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, ήσουν καταδικασμένος να πλήττεσαι
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από τον πονηρό, μακριά από τις ευλογίες του Παντοδύναμου, μακριά από τις παροχές του
Παντοδύναμου, βαδίζοντας σε έναν δρόμο δίχως επιστροφή. Ένα εκατομμύριο εκκλήσεις
μόλις και μετά βίας μπορούν να διεγείρουν την καρδιά και το πνεύμα σου. Κοιμάσαι βαθιά
στην αγκαλιά του πονηρού, ο οποίος σε έχει παρασύρει σε ένα απέραντο βασίλειο, δίχως
κατεύθυνση ή οδικές πινακίδες. Από εκεί και πέρα, έχασες την αρχική αθωότητα και
αγνότητά σου, και άρχισες να αποφεύγεις τη φροντίδα του Παντοδύναμου. Μέσα στην
καρδιά σου, ο πονηρός σε κατευθύνει σε κάθε ζήτημα κι έχει γίνει η ζωή σου. Δεν τον
φοβάσαι, δεν τον αποφεύγεις ούτε τον αμφισβητείς πια· αντιθέτως, στην καρδιά σου τού
συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν Θεός. Άρχισες να τον τιμάς, να τον λατρεύεις, και οι δυο σας
έχετε γίνει αχώριστοι σαν το σώμα με τη σκιά, αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον στη ζωή και
στον θάνατο. Δεν έχεις ιδέα από πού προήλθες, γιατί γεννήθηκες ή γιατί θα πεθάνεις. Βλέπεις
τον Παντοδύναμο σαν ξένο· δεν γνωρίζεις την προέλευσή Του, πόσο μάλλον όλα όσα έχει
κάνει Εκείνος για σένα. Όλα όσα προέρχονται από Εκείνον έχουν γίνει μισητά σ’ εσένα· μήτε
τα εκτιμάς μήτε γνωρίζεις την αξία τους. Από τη μέρα που έλαβες τις παροχές του
Παντοδύναμου, βαδίζεις δίπλα στον πονηρό. Έχεις υπομείνει χιλιάδες χρόνια καταιγίδων και
θυελλών με τον πονηρό, και συμπαρατάσσεσαι μ’ εκείνον ενάντια στον Θεό που ήταν η πηγή
της ζωής σου. Δεν γνωρίζεις τίποτα για μετάνοια, πόσο μάλλον ότι έχεις φτάσει στα πρόθυρα
του χαμού. Έχεις ξεχάσει ότι ο πονηρός σε έχει πλανέψει και σε έχει πλήξει· έχεις ξεχάσει την
προέλευσή σου. Έτσι, μέχρι και σήμερα, ο πονηρός σε πλήττει σε κάθε βήμα της διαδρομής.
Η καρδιά και το πνεύμα σου είναι μουδιασμένα και παρηκμασμένα. Έχεις σταματήσει να
διαμαρτύρεσαι για τις στενοχώριες του κόσμου του ανθρώπου· δεν πιστεύεις πια ότι ο κόσμος
είναι άδικος. Νοιάζεσαι δε, ακόμα λιγότερο για το αν υπάρχει ο Παντοδύναμος. Αυτό
συμβαίνει επειδή προ πολλού έκρινες ότι ο πονηρός είναι ο πραγματικός πατέρας σου και δεν
μπορείς να βρίσκεσαι μακριά του. Αυτό είναι το μυστικό μέσα στην καρδιά σου.
Καθώς χαράζει η αυγή, ένα πρωινό αστέρι αρχίζει να λάμπει στην Ανατολή. Πρόκειται
για ένα αστέρι που ποτέ πριν δεν βρισκόταν εκεί, και το οποίο φωτίζει τον ήρεμο, έναστρο
ουρανό, ανάβοντας εκ νέου το φως που είχε σβήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Χάρη σ’
αυτό το φως, το οποίο φωτίζει εξίσου εσένα και τους άλλους, οι άνθρωποι δεν νιώθουν πια
μοναξιά. Όμως μόνο εσύ εξακολουθείς να κοιμάσαι βαθιά μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Δεν
ακούς κανέναν ήχο και δεν βλέπεις κανένα φως· αγνοείς την έλευση ενός νέου ουρανού και
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μιας νέας γης, μιας νέας εποχής, επειδή ο πατέρας σου σού λέει: «Παιδί μου, μη σηκώνεσαι,
είναι νωρίς ακόμα. Έχει κρύο, οπότε μη βγεις έξω μην τυχόν σου διατρυπήσουν τα μάτια το
ξίφος και το δόρυ». Εμπιστεύεσαι μονάχα τις νουθεσίες του πατέρα σου, διότι πιστεύεις πως
μόνο ο πατέρας σου έχει δίκιο, καθώς είναι μεγαλύτερος από εσένα και σε αγαπάει πολύ.
Αυτές οι νουθεσίες και αυτή η αγάπη σε κάνουν να μην πιστεύεις πια στον θρύλο που λέει ότι
υπάρχει φως στον κόσμο· δεν σε αφήνουν να νοιάζεσαι για το αν εξακολουθεί να υπάρχει
αλήθεια σ’ αυτόν τον κόσμο. Δεν τολμάς πια να ελπίζεις στη διάσωση από τον Παντοδύναμο.
Είσαι ικανοποιημένος με την υπάρχουσα κατάσταση, δεν προσδοκάς πια την έλευση του
φωτός, δεν αναμένεις πια τον ερχομό του Παντοδύναμου, όπως λέει ο θρύλος. Κατά τη γνώμη
σου, όλα όσα είναι όμορφα δεν μπορούν να επανέλθουν στη ζωή, δεν μπορούν να υφίστανται.
Στα μάτια σου, το αύριο της ανθρωπότητας, το μέλλον της ανθρωπότητας, απλώς
εξαφανίζονται, ισοπεδώνονται. Γραπώνεσαι απ’ τα ρούχα του πατέρα σου με όλη σου τη
δύναμη, ευχαριστημένος που μοιράζεσαι τις κακουχίες, τρομοκρατημένος μη χάσεις τον
συνοδοιπόρο σου και τον δρόμο του μακρινού ταξιδιού σου. Ο απέραντος και συγκεχυμένος
κόσμος των ανθρώπων έχει καταστήσει πολλούς από εσάς ακλόνητους και απτόητους να
εκπληρώσετε τους διαφορετικούς ρόλους αυτού του κόσμου. Έχει δημιουργήσει πολλούς
«πολεμιστές» που δεν φοβούνται τον θάνατο. Επιπλέον, έχει φτιάξει φουρνιές και φουρνιές
μουδιασμένων και παράλυτων ανθρωπίνων όντων, που έχουν άγνοια του σκοπού της ύπαρξής
τους. Το βλέμμα του Παντοδύναμου επιθεωρεί άπαντα τα μέλη της βαθιά πληγείσας
ανθρώπινης φυλής. Αυτό που Εκείνος ακούει είναι ο θρήνος εκείνων που υποφέρουν, αυτό
που βλέπει είναι η αδιαντροπιά εκείνων που έχουν πληγεί, κι αυτό που αισθάνεται είναι η
ανημποριά και ο τρόμος μιας ανθρώπινης φυλής που έχει χάσει τη χάρη της σωτηρίας. Η
ανθρωπότητα απορρίπτει τη φροντίδα Του, επιλέγοντας να βαδίσει στο δικό της μονοπάτι,
και προσπαθεί να αποφύγει τον εξονυχιστικό έλεγχο της ματιάς Του, προτιμώντας να γευτεί,
συντροφιά με τον εχθρό, την πικρότητα της βαθιάς θάλασσας μέχρι την τελευταία σταγόνα.
Οι άνθρωποι δεν ακούν πια τον στεναγμό του Παντοδύναμου· τα χέρια του Παντοδύναμου
δεν είναι πια πρόθυμα να χαϊδέψουν αυτήν την τραγική ανθρωπότητα. Ξανά και ξανά,
Εκείνος επανακτά και, ξανά και ξανά, Εκείνος χάνει και πάλι, κι έτσι επαναλαμβάνεται το
έργο που κάνει. Από εκείνη τη στιγμή, αρχίζει να κουράζεται, να νιώθει αποκαμωμένος, κι
έτσι διακόπτει το διεξαγόμενο έργο και σταματά να βαδίζει ανάμεσα στην ανθρωπότητα… Οι
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άνθρωποι αγνοούν παντελώς αυτές τις αλλαγές, αγνοούν το πηγαινέλα, τη θλίψη και τη
μελαγχολία του Παντοδύναμου.
Τα πάντα σ’ αυτόν τον κόσμο μεταβάλλονται γρήγορα με τις σκέψεις του Παντοδύναμου
και υπό το βλέμμα Του. Πράγματα που η ανθρωπότητα δεν έχει ακούσει ποτέ καταφτάνουν
ξαφνικά, ενώ πράγματα που η ανθρωπότητα έχει επί μακρόν στην κατοχή της,
απομακρύνονται εν αγνοία της. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει πού βρίσκεται ο
Παντοδύναμος, πολύ λιγότερο δε, μπορεί κανείς να αισθανθεί την υπερβατικότητα και το
μεγαλείο της ζωτικής δύναμης του Παντοδύναμου. Η υπερβατικότητά Του έγκειται στο
γεγονός ότι μπορεί να αντιληφθεί όσα οι άνθρωποι δεν μπορούν. Το μεγαλείο Του έγκειται
στο γεγονός ότι είναι Εκείνος, τον οποίο έχει απαρνηθεί η ανθρωπότητα, κι Εκείνος που, παρ’
όλα αυτά, σώζει την ανθρωπότητα. Γνωρίζει το νόημα της ζωής και του θανάτου και,
επιπλέον, γνωρίζει ποιοι κανόνες είναι κατάλληλοι να διέπουν την ύπαρξη της ανθρωπότητας
που Εκείνος δημιούργησε. Είναι το θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης και ο Λυτρωτής που
ανασταίνει ξανά την ανθρωπότητα. Βυθίζει τις ευτυχισμένες καρδιές στη θλίψη και
αναπτερώνει τις θλιμμένες καρδιές με ευτυχία, και όλα αυτά για χάρη του έργου Του, για
χάρη του σχεδίου Του.
Η ανθρωπότητα, έχοντας απομακρυνθεί από την παροχή ζωής του Παντοδύναμου, έχει
άγνοια του σκοπού της ύπαρξης, όμως, μολαταύτα, φοβάται τον θάνατο. Οι άνθρωποι δεν
έχουν βοήθεια ούτε υποστήριξη, κι όμως εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να κλείσουν τα
μάτια τους και είναι προετοιμασμένοι να παρατείνουν μια ποταπή ύπαρξη σ’ αυτόν τον κόσμο
—σακιά από σάρκα δίχως καμία αίσθηση της δικής τους ψυχής. Ζεις κατ’ αυτόν τον τρόπο,
δίχως ελπίδα, όπως κάνουν κι άλλοι, δίχως στόχο. Μόνο ο Πανάγιος του θρύλου θα σώσει
τους ανθρώπους που, ενώ βογκούν εν μέσω των βασάνων τους, λαχταρούν απεγνωσμένα τον
ερχομό Του. Μέχρι στιγμής, τέτοια πεποίθηση δεν έχουν όσοι στερούνται συνειδητότητας.
Ωστόσο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να τη λαχταρούν έντονα. Ο Παντοδύναμος δείχνει έλεος
σ’ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει βαθύτατα· ταυτόχρονα, έχει απηυδήσει με
αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν συνειδητότητα, καθώς περιμένει πολύ καιρό μια
απάντηση από τα ανθρώπινα όντα. Επιθυμεί να αναζητήσει, να αναζητήσει την καρδιά και το
πνεύμα σου, να σου φέρει νερό και τροφή για να σε αφυπνίσει, ώστε να μην είσαι πια
διψασμένος και πεινασμένος. Όταν είσαι αποκαμωμένος και αρχίζεις να αισθάνεσαι κάπως
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τη ζοφερή απόγνωση αυτού του κόσμου, μη νιώθεις χαμένος, μην κλαις. Ο Παντοδύναμος
Θεός, ο Φύλακας, θα καλοδεχθεί την άφιξή σου οποιαδήποτε στιγμή. Επαγρυπνεί στο πλευρό
σου, περιμένοντάς σε να γυρίσεις πίσω. Περιμένει την ημέρα που θα ανακτήσεις ξαφνικά τη
μνήμη σου: όταν θα συνειδητοποιήσεις ότι προήλθες από τον Θεό, ότι σε άγνωστο χρόνο
έχασες τον δρόμο σου, ότι σε άγνωστο χρόνο έχασες καθ’ οδόν τη συνειδητότητά σου κι ότι σε
άγνωστο χρόνο απέκτησες έναν «πατέρα»· επιπλέον, όταν θα συνειδητοποιήσεις ότι ο
Παντοδύναμος πάντα επαγρυπνούσε και περίμενε εκεί πέρα την επιστροφή σου πάρα πολύ
καιρό. Επαγρυπνεί με απεγνωσμένη λαχτάρα, περιμένει μιαν απόκριση δίχως απάντηση. Το
ότι στέκεται φρουρός είναι άκρως ανεκτίμητο και γίνεται για χάρη της ανθρώπινης καρδιάς
και του ανθρώπινου πνεύματος. Ίσως να στέκεται φρουρός επ’ αόριστον και ίσως αυτό να
βρίσκεται στο τέλος του. Όμως θα πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς πού βρίσκονται αυτήν τη
στιγμή η καρδιά και το πνεύμα σου.
28 Μαΐου 2003

Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή
Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, που αριθμεί έξι χιλιάδες χρόνια, φθάνει στο τέλος του, κι
η πύλη της βασιλείας έχει ανοιχθεί σε όλους όσοι επιζητούν την εμφάνισή Του. Αγαπητοί
αδελφοί και αδελφές, τι περιμένετε; Τι ακριβώς αναζητάτε; Περιμένετε την εμφάνιση του
Θεού; Ψάχνετε τα χνάρια του Θεού; Πόση λαχτάρα υπάρχει για την εμφάνιση του Θεού! Και
πόσο δύσκολη είναι η ανεύρεση των χναριών του Θεού! Σε μια εποχή όπως αυτή, σε έναν
κόσμο σαν κι αυτόν, τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε μάρτυρες της ημέρας της εμφάνισης
του Θεού; Τι πρέπει να κάνουμε για να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Θεού; Αυτά τα
ερωτήματα γεννιούνται σε όλους όσοι περιμένουν την εμφάνιση του Θεού. Όλοι τα έχετε
σκεφτεί σε αρκετές περιπτώσεις —αλλά με ποιο αποτέλεσμα; Πού εμφανίζεται ο Θεός; Πού
είναι τα χνάρια του Θεού; Έχετε πάρει απαντήσεις; Η απόκριση πολλών ανθρώπων θα ήταν η
ακόλουθη: Ο Θεός εμφανίζεται ανάμεσα σ’ εκείνους που Τον ακολουθούν, και τα χνάρια Του
είναι ανάμεσά μας· είναι τόσο απλό! Ο καθένας μπορεί να δώσει μια στερεότυπη απάντηση,
αλλά καταλαβαίνετε τι είναι η εμφάνιση του Θεού και τι είναι τα χνάρια του Θεού; Η
εμφάνιση του Θεού αναφέρεται στην προσωπική άφιξή Του στη γη για να επιτελέσει το έργο
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Του. Με τη δική Του ταυτότητα και διάθεση, και με τον τρόπο που Του είναι έμφυτος,
κατεβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους για να επιτελέσει το έργο της εισαγωγής μιας εποχής
και της λήξης μιας εποχής. Αυτό το είδος της εμφάνισης δεν είναι κάποιου είδους τελετή. Δεν
είναι σημάδι, εικόνα, θαύμα ή μεγάλο όραμα, κι ακόμη περισσότερο δεν είναι κάποιο είδος
θρησκευτικής διαδικασίας. Είναι αληθινό και πραγματικό γεγονός το οποίο είναι απτό και
ορατό. Αυτού του είδους η εμφάνιση δεν αποσκοπεί στην τήρηση κάποιας διαδικασίας και
δεν γίνεται για χάρη κάποιου βραχυπρόθεσμου εγχειρήματος. Γίνεται, αντίθετα, για χάρη
κάποιου σταδίου του έργου στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Η εμφάνιση του Θεού είναι
πάντοτε σημαντική και συνδέεται πάντοτε με το σχέδιο διαχείρισής Του. Αυτή η εμφάνιση
είναι τελείως διαφορετική από την εμφάνιση της καθοδήγησης κι αρχηγίας του Θεού και της
διαφώτισης του ανθρώπου. Ο Θεός επιτελεί ένα στάδιο μεγάλου έργου κάθε φορά που
αποκαλύπτει τον εαυτό Του. Αυτό το έργο είναι διαφορετικό από τα έργα οποιασδήποτε
άλλης εποχής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το φανταστεί και δεν το έχει βιώσει ποτέ.
Πρόκειται για έργο που εγκαινιάζει μια νέα εποχή κι ολοκληρώνει την παλιά εποχή, κι είναι
ένας νέος και βελτιωμένος τύπος έργου για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Επίσης, είναι έργο
που εισάγει την ανθρωπότητα στη νέα εποχή. Αυτή είναι η σπουδαιότητα της εμφάνισης του
Θεού.
Ταυτόχρονα με την κατανόηση της εμφάνισης του Θεού, πώς θα πρέπει να αναζητήσετε
τα χνάρια Του; Αυτό το ερώτημα δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί: Όπου εμφανίζεται ο Θεός,
εκεί θα ανακαλύψετε τα χνάρια Του. Αυτή η εξήγηση ακούγεται ξεκάθαρη, αλλά δεν είναι
τόσο εύκολη στην πράξη, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού εμφανίζεται ο Θεός, πόσο
δε μάλλον, πού προτίθεται ή πού θα πρέπει να εμφανιστεί. Ορισμένοι παρορμητικοί
πιστεύουν ότι η εμφάνιση του Θεού βρίσκεται όπου βρίσκεται το έργο του Αγίου Πνεύματος.
Ή ακόμη πιστεύουν ότι ο Θεός εμφανίζεται όπου υπάρχουν πνευματικές μορφές. Ή ακόμα
πιστεύουν ότι ο Θεός εμφανίζεται όπου υπάρχουν διάσημοι άνθρωποι. Για την ώρα, ας μην
ασχοληθούμε με το αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. Για να εξηγήσουμε
αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με τον σκοπό μας: Αναζητούμε
τα χνάρια του Θεού. Δεν αναζητούμε πνευματικές μορφές, κι ακόμη περισσότερο δεν
ακολουθούμε διασημότητες· ακολουθούμε τα χνάρια του Θεού. Έτσι, λοιπόν, εφόσον
αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του
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Θεού, τις ομιλίες του Θεού —διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει
και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού.
Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός,
εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ενώ αναζητούσατε τα χνάρια του Θεού, αγνοήσατε
τα λόγια που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Έτσι, όταν πολλοί
άνθρωποι λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού,
πόσο μάλλον δε, αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Πόσο σοβαρό λάθος είναι αυτό! Η
εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον
δε, μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί κατ’ εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του
επιλογές κι έχει τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί το έργο Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του
σκοπούς, καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Δεν είναι απαραίτητο για τον Θεό να συζητά το
έργο που κάνει με τον άνθρωπο ούτε να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να
ενημερώνει κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού και,
επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ’ όλους. Αν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας της
εμφάνισης του Θεού, αν επιθυμείς να ακολουθήσεις τα χνάρια του Θεού, τότε πρέπει πρώτα
να υπερβείς τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο
και, ακόμη περισσότερο, δεν θα πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον
περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να απαιτήσετε από τον εαυτό σας
τον τρόπο που θα αναζητήσετε τα χνάρια του Θεού, που θα αποδεχτείτε την εμφάνιση του
Θεού και που θα υποταχθείτε στο νέο έργο του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος.
Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, θα πρέπει να αναζητά,
να αποδέχεται και να υπακούει.
Είτε είσαι Αμερικανός, είτε Βρετανός, είτε πολίτης οποιουδήποτε άλλου έθνους, θα
πρέπει να βγεις έξω από τα όριά σου, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να δεις το έργο του
Θεού ως πλάσμα του Θεού. Κάνοντας αυτό, δεν θα βάλεις περιορισμούς στα χνάρια του Θεού.
Διότι, στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι το θεωρούν αδύνατο να εμφανιστεί ο Θεός σε κάποια
συγκεκριμένη χώρα ή έθνος. Πόσο βαθιά είναι η σημασία του έργου του Θεού και πόσο
σημαντική είναι η εμφάνιση του Θεού! Πώς μπορούν να μετρηθούν με την αντίληψη και τη
σκέψη του ανθρώπου; Και σου λέω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να απελευθερωθείς από τις
αντιλήψεις σου περί υπηκοότητας ή εθνικότητας όταν αναζητάς την εμφάνιση του Θεού. Με
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τον τρόπο αυτό, δεν θα είσαι εγκλωβισμένος στις δικές σου αντιλήψεις· με τον τρόπο αυτό, θα
έχεις τα προσόντα να υποδεχτείς την εμφάνιση του Θεού. Αλλιώς, θα είσαι πάντοτε στο
σκοτάδι και δεν θα λάβεις ποτέ την έγκριση του Θεού.
Ο Θεός είναι ο Θεός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Δεν καθιστά τον εαυτό Του ιδιωτική
περιουσία καμιάς χώρας ή έθνους, κι εκτελεί το έργο του σχεδίου Του χωρίς κανέναν
περιορισμό οποιασδήποτε μορφής, χώρας ή έθνους. Ίσως να μην έχεις ποτέ φανταστεί αυτήν
τη μορφή ή ίσως να διατηρείς μια στάση άρνησης απέναντι σ’ αυτή τη μορφή ή ίσως να
υπάρχει προκατάληψη εναντίον της χώρας ή του έθνους στο οποίο εμφανίστηκε ο Θεός και
να είναι το λιγότερο αναπτυγμένο στη γη. Όμως ο Θεός έχει τη σοφία Του. Με τη δύναμή Του
και μέσα από την αλήθεια και τη διάθεσή Του, έχει αληθινά κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων
που είναι σε σύμπνοια με τον Ίδιο. Κι έχει κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων την οποία ήθελε να
συγκροτήσει: μια ομάδα την οποία κατέκτησε Εκείνος, η οποία υπομένει αγωνιώδεις
δοκιμασίες και όλες τις μορφές διωγμού και μπορεί να Τον ακολουθεί ως το τέλος. Ο σκοπός
της εμφάνισης του Θεού, απαλλαγμένης από οποιονδήποτε περιορισμό οποιασδήποτε μορφής
ή χώρας, είναι να μπορέσει Εκείνος να ολοκληρώσει το έργο του σχεδίου Του. Για
παράδειγμα, όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία, ο στόχος Του ήταν να ολοκληρώσει το
έργο της σταύρωσης για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αλλά οι Εβραίοι πίστευαν
ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να το πράξει και θεωρούσαν ότι ήταν αδύνατον ο Θεός να
ενσαρκωθεί και να λάβει τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Η θεωρία τους περί «αδύνατου» έγινε
η βάση πάνω στην οποία καταδίκασαν και αντιτάχθηκαν στον Θεό και, τελικά, οδήγησε στην
καταστροφή του Ισραήλ. Στις μέρες μας, πολλοί άνθρωποι έχουν υποπέσει σε παρόμοιο
λάθος. Διακηρύσσουν με όλη τους τη δύναμη την επερχόμενη εμφάνιση του Θεού, μα συνάμα
την καταδικάζουν· αυτό που γι’ αυτούς είναι «αδύνατο», ακόμη μια φορά περιορίζει την
εμφάνιση του Θεού μέσα στα όρια της φαντασίας τους. Κι έτσι έχω δει πολλούς ανθρώπους
να ξεκαρδίζονται στα γέλια αφότου αντικρίσουν τα λόγια του Θεού. Δεν είναι αυτό το γέλιο
ίδιο με την καταδίκη και τη βλασφημία των Εβραίων; Δεν είσαι ευλαβής όταν αντιμετωπίζεις
την αλήθεια και ακόμη λιγότερο λαχταράς την αλήθεια. Απλώς μελετάς στα τυφλά και
περιμένεις νωχελικά. Τι μπορείς να κερδίσεις από το να μελετάς και να περιμένεις έτσι;
Μπορείς να λάβεις την προσωπική καθοδήγηση του Θεού; Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις
ομιλίες του Θεού, πώς έχεις τα προσόντα να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισής Του; Όπου
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εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η έκφραση της αλήθειας κι εκεί υπάρχει η φωνή του Θεού.
Μόνον όσοι μπορούν να δεχτούν την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και
μόνο αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα προσόντα να γίνουν μάρτυρες της εμφάνισης του Θεού.
Βάλε τις αντιλήψεις σου στην άκρη! Σταμάτησε και διάβασε προσεκτικά αυτά τα λόγια. Αν
λαχταράς την αλήθεια, ο Θεός θα σε διαφωτίσει να καταλάβεις το θέλημά Του και τα λόγια
Του. Βάλε στην άκρη τις αντιλήψεις σου περί «αδύνατου»! Όσο περισσότερο οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι κάτι είναι αδύνατο, τόσο πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί, διότι η σοφία του
Θεού υπερβαίνει τον ουρανό, οι σκέψεις του Θεού είναι υψηλότερες από τις σκέψεις του
ανθρώπου και το έργο του Θεού υπερβαίνει τα όρια της σκέψης και της αντίληψης του
ανθρώπου. Όσο πιο αδύνατο είναι κάτι, τόσο περισσότερο υπάρχει η αλήθεια που πρέπει να
αναζητηθεί· όσο περισσότερο κείται κάτι πέραν της αντίληψης και της φαντασίας του
ανθρώπου, τόσο περισσότερο περιέχει το θέλημα του Θεού. Διότι, άσχετα με το πού ο Θεός
αποκαλύπτεται, ο Θεός είναι Θεός, κι η ουσία Του δεν θα αλλάξει ποτέ λόγω της τοποθεσίας ή
του τρόπου εμφάνισής Του. Η διάθεση του Θεού παραμένει η ίδια άσχετα από το πού είναι τα
χνάρια Του. Άσχετα από το πού είναι τα χνάρια του Θεού, είναι ο Θεός ολόκληρης της
ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι μόνον ο Θεός των Ισραηλιτών,
αλλά είναι επίσης ο Θεός όλων των ανθρώπων στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική κι,
επιπλέον, ο μοναδικός Θεός ολόκληρου του σύμπαντος. Ας αναζητήσουμε, λοιπόν, το θέλημα
του Θεού κι ας ανακαλύψουμε την εμφάνισή Του μέσα από τις ομιλίες Του, κι ας
ακολουθήσουμε τα χνάρια Του! Ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Τα λόγια κι η
εμφάνισή Του υπάρχουν παράλληλα, και τόσο η διάθεση όσο και τα χνάρια Του θα είναι
πάντοτε προσβάσιμα στην ανθρωπότητα. Αγαπητοί αδελφοί κι αδελφές, ελπίζω να
καταφέρετε να δείτε την εμφάνιση του Θεού σε αυτά τα λόγια, να αρχίσετε να ακολουθείτε τα
χνάρια Του καθώς προχωράτε προς μια νέα εποχή και να εισέλθετε στον όμορφο νέο ουρανό
και στην όμορφη νέα γη που έχει ετοιμάσει ο Θεός γι’ αυτούς που περιμένουν την εμφάνισή
Του.

Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας
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Ως μέλη του ανθρώπινου γένους και πιστοί Χριστιανοί, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση
όλων μας να προσφέρουμε ως θυσία τον νου και το σώμα μας για την εκπλήρωση της
αποστολής του Θεού, διότι ολόκληρη η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό, και υπάρχει χάρη
στην κυριαρχία του Θεού. Αν ο νους και το σώμα μας δεν είναι για την αποστολή από τον Θεό
και για τον δίκαιο σκοπό της ανθρωπότητας, τότε οι ψυχές μας θα είναι ανάξιες αυτών που
μαρτύρησαν για την αποστολή του Θεού, πολύ πιο ανάξιες του Θεού, που μας τα παρείχε όλα.
Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο, δημιούργησε αυτήν την ανθρωπότητα, και
επιπροσθέτως ήταν ο αρχιτέκτονας της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας και του ανθρώπινου
πολιτισμού. Μόνο ο Θεός παρηγορεί αυτήν την ανθρωπότητα, και μόνο ο Θεός ενδιαφέρεται
γι’ αυτήν την ανθρωπότητα μέρα και νύχτα. Η ανθρώπινη ανάπτυξη και πρόοδος είναι
αδιαχώριστη από την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ιστορία και το μέλλον της ανθρωπότητας
είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με τα σχέδια του Θεού. Αν είσαι πραγματικός χριστιανός, τότε
σίγουρα θα πιστεύεις ότι η άνοδος κι η πτώση οποιασδήποτε χώρας ή έθνους
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού. Μόνο ο Θεός ξέρει την μοίρα μίας χώρας
ή έθνους, και μόνο ο Θεός ελέγχει την πορεία αυτής της ανθρωπότητας. Αν η ανθρωπότητα
επιθυμεί να έχει μια καλή μοίρα, αν μια χώρα επιθυμεί να έχει μια καλή μοίρα, τότε ο
άνθρωπος πρέπει να υποκλιθεί στον Θεό με λατρεία, να μετανοήσει και να εξομολογηθεί
μπροστά στον Θεό, διαφορετικά η μοίρα κι ο προορισμός του ανθρώπου θα καταλήξουν
αναπόφευκτα σε καταστροφή.
Ανατρέξτε στην εποχή της κιβωτού του Νώε: Η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί βαθιά, είχε
ξεστρατίσει από την ευλογία του Θεού, δεν αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντος για τον
Θεό, κι είχε χάσει τις υποσχέσεις του Θεού. Ζούσε στο σκότος, χωρίς το φως του Θεού.
Συνεπώς, έγινε έκφυλη από την φύση της, εγκατέλειψε τον εαυτό της σε ειδεχθή
ανηθικότητα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν πια να λάβουν την υπόσχεση του Θεού. Δεν
ήταν σε θέση να δουν το πρόσωπο του Θεού ούτε να ακούσουν την φωνή του Θεού, γιατί
είχαν εγκαταλείψει τον Θεό, είχαν απορρίψει όλα όσα είχε παραχωρήσει σ’ αυτούς, και είχαν
ξεχάσει τις διδασκαλίες του Θεού. Η καρδιά τους ξεστράτιζε όλο και πιο μακριά από τον Θεό,
και καθώς ξεστράτιζε, εξαχρειώνονταν πέρα από κάθε λογική και ανθρωπιά, γίνονταν όλο και
πιο μοχθηροί. Συνεπώς, ήρθαν πιο κοντά στον θάνατο από ποτέ, και υπέπεσαν στην οργή και
στην τιμωρία του Θεού. Μόνο ο Νώε λάτρευε τον Θεό και απέφευγε το κακό, κι έτσι ήταν σε
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θέση ν’ ακούσει την φωνή του Θεού, και ν’ ακούσει τις οδηγίες του Θεού. Έχτισε την κιβωτό
σύμφωνα με τις οδηγίες του λόγου του Θεού, και συγκέντρωσε κάθε είδος ζωντανών
πλασμάτων. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν όλα είχαν προετοιμαστεί, ο Θεός εξαπέλυσε την
καταστροφή Του πάνω στον κόσμο. Μόνο ο Νώε και τα επτά μέλη της οικογενείας του
επέζησαν της καταστροφής, γιατί ο Νώε λάτρευε τον Ιεχωβά και απέφευγε το κακό.
Έπειτα, κοίταξε την παρούσα εποχή: Τέτοιου είδους δίκαιοι άνθρωποι όπως ο Νώε, που
μπορούσαν να λατρεύουν τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό, έχουν πάψει να υπάρχουν. Κι
όμως, ο Θεός εξακολουθεί να είναι ελεήμων προς αυτήν την ανθρωπότητα, και συγχωρεί την
ανθρωπότητα κατά την διάρκεια αυτής της ύστατης ιστορικής εποχής. Ο Θεός αναζητά
εκείνους που λαχταρούν να εμφανιστεί. Αναζητά αυτούς που μπορούν ν’ ακούσουν τον λόγο
Του, αυτούς που δεν έχουν λησμονήσει την αποστολή Του και προσφέρουν ως θυσία την
καρδιά και το σώμα τους σε Αυτόν. Αναζητά αυτούς που είναι υπάκουοι σαν μωρά μπροστά
Του, και δεν Του αντιστέκονται. Αν είσαι ανεμπόδιστος από οποιαδήποτε τυχόν δύναμη στην
αφοσίωσή σου στον Θεό, τότε ο Θεός θα σε κοιτάξει με εύνοια και θα δώσει τις ευλογίες Του
σ’ εσένα. Αν είσαι υψηλής κοινωνικής θέσης, ευυπόληπτος, πολυμαθής, κάτοχος πληθώρας
περιουσιακών στοιχείων, και υποστηρίζεσαι από πολλούς ανθρώπους, κι όμως όλα τα
παραπάνω δεν σε εμποδίζουν να έρθεις μπροστά στον Θεό για να αποδεχτείς το κάλεσμά Του
και την αποστολή Του, προκειμένου να εκτελέσεις ό,τι σου ζητά, τότε όλα όσα κάνεις θα είναι
τα πιο σημαντικά στην γη και τα πιο δίκαια για την ανθρωπότητα. Αν απορρίπτεις το κάλεσμα
του Θεού για χάρη του κύρους και για τους δικούς σου σκοπούς, τότε όλα όσα κάνεις θα είναι
καταραμένα, ακόμα και απεχθή από τον Θεό. Ίσως είσαι πρόεδρος, ή επιστήμονας, ή
πάστορας, ή πρεσβύτερος, αλλά όσο ψηλά και αν βρίσκεται το αξίωμά σου, αν βασίζεσαι στην
δική σου γνώση και ικανότητα στη σταδιοδρομία σου, πάντα θα είσαι μια αποτυχία, και
πάντοτε θα στερείσαι τις ευλογίες του Θεού, γιατί ο Θεός δεν δέχεται οτιδήποτε κι αν κάνεις,
δεν αναγνωρίζει ότι η καριέρα σου είναι μια δίκαιη καριέρα, ή δεν αποδέχεται ότι δουλεύεις
προς όφελος της ανθρωπότητας. Θα πει πως οτιδήποτε κι αν κάνεις, οδηγεί στην χρήση της
γνώσης και της δύναμης της ανθρωπότητας για ν’ απεκδυθεί ο άνθρωπος την προστασία του
Θεού και ν’ αρνηθεί τις ευλογίες του Θεού. Θα πει ότι οδηγείς την ανθρωπότητα προς το
σκοτάδι, προς τον θάνατο και προς την έναρξη μιας ύπαρξης χωρίς όρια, στην οποία ο
άνθρωπος έχει χάσει τον Θεό και την ευλογία Του.
2096

Από τότε που ο άνθρωπος είχε τις κοινωνικές επιστήμες, ο νους του ήταν κατειλημμένος
από την επιστήμη και την γνώση. Η επιστήμη κι η γνώση έγιναν εργαλεία για την
διακυβέρνηση της ανθρωπότητας, και δεν υπήρχε επαρκής χώρος στον άνθρωπο να λατρέψει
τον Θεό, αλλά ούτε κι ευνοϊκές συνθήκες για την λατρεία του Θεού. Η θέση του Θεού
βυθίστηκε ακόμα πιο κάτω στην καρδιά του ανθρώπου. Ένας κόσμος στην καρδιά του
ανθρώπου χωρίς καμιά θέση για τον Θεό είναι σκοτεινός, κενός, χωρίς ελπίδα. Κι έτσι
προέκυψαν τόσοι πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες, ιστορικοί και πολιτικοί που εκφράζουν
θεωρίες κοινωνικής επιστήμης, την θεωρία της ανθρώπινης εξέλιξης, κι άλλες θεωρίες που
έρχονται σε σύγκρουση με την αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, για να γεμίζουν
την καρδιά και τον νου του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που πιστεύουν ότι όλα τα
δημιούργησε ο Θεός, όλο και λιγοστεύουν, κι αυτοί που πιστεύουν στην θεωρία της εξέλιξης,
όλο και αυξάνονται. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις καταγραφές του
έργου του Θεού και των λόγων Του κατά την διάρκεια της ιστορικής εποχής της Παλαιάς
Διαθήκης ως μύθους και θρύλους. Στην καρδιά τους, οι άνθρωποι γίνονται αδιάφοροι ως προς
την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο του Θεού, στην αρχή ότι ο Θεός υπάρχει και κυριαρχεί
έναντι όλων. Η επιβίωση της ανθρωπότητας κι η μοίρα των χωρών και των εθνών δεν είναι
πια σημαντική γι’ αυτούς. Ο άνθρωπος ζει σε έναν κενό κόσμο, στον οποίο απασχολείται μόνο
με την βρώση, την πόση και το κυνήγι της ευχαρίστησης… Λίγοι άνθρωποι αναλαμβάνουν να
αναζητήσουν πού κάνει ο Θεός το έργο Του σήμερα, ή να αναζητήσουν το πώς προΐσταται και
διευθετεί τον προορισμό του ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο, εν αγνοία του ανθρώπου, ο
ανθρώπινος πολιτισμός είναι όλο και λιγότερο ικανός να προχωρήσει σύμφωνα με τις
επιθυμίες του ανθρώπου, και υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, ζώντας σ’ ένα
τέτοιο κόσμο, νιώθουν λιγότερο χαρούμενοι από ανθρώπους που έχουν φύγει. Ακόμη και
άτομα σε χώρες που κάποτε ήταν πολύ πολιτισμένες, εκφράζουν τέτοιου είδους παράπονα.
Διότι χωρίς την καθοδήγηση του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο οι κυβερνώντες και οι
κοινωνιολόγοι στύβουν το μυαλό τους για να διατηρήσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό, δεν έχει
κανένα νόημα. Κανένας δεν μπορεί να γεμίσει το κενό στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί
κανένας δεν μπορεί να είναι η ζωή του ανθρώπου, και καμία κοινωνική θεωρία δεν μπορεί να
απελευθερώσει τον άνθρωπο από το κενό από το οποίο πλήττεται. Η επιστήμη, η γνώση, η
ελευθερία, η δημοκρατία, η διασκέδαση, η άνεση, όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο προσωρινή
ανακούφιση. Ακόμη και με αυτά τα πράγματα, ο άνθρωπος αναπόφευκτα θα αμαρτήσει και
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θα παραπονιέται για τις αδικίες της κοινωνίας. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να
περιορίσουν την πείνα και την επιθυμία του ανθρώπου για εξερεύνηση. Γιατί ο άνθρωπος
φτιάχτηκε από τον Θεό, και οι ανούσιες θυσίες και εξερευνήσεις του ανθρώπου δεν μπορούν
παρά να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δυστυχία. Ο άνθρωπος θα ζει σε μια συνεχή κατάσταση
φόβου, δεν θα ξέρει πώς να αντιμετωπίζει το μέλλον της ανθρωπότητας ή πώς να
αντιμετωπίζει το μονοπάτι μπροστά του. Ο άνθρωπος θα καταλήξει ακόμα να φοβάται την
επιστήμη και τη γνώση, και να φοβάται ακόμη περισσότερο το αίσθημα κενού μέσα του. Σε
αυτόν τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν ζεις σε μια ελεύθερη χώρα ή σε μία χώρα χωρίς
ανθρώπινα δικαιώματα, είσαι εντελώς ανίκανος να ξεφύγεις από την μοίρα της
ανθρωπότητας. Είτε είσαι ο κυβερνών ή ο κυβερνώμενος, είσαι απολύτως ανίκανος να
ξεφύγεις από την επιθυμία να εξερευνήσεις την μοίρα, τα μυστήρια, και τον προορισμό της
ανθρωπότητας. Είσαι ακόμη λιγότερο ικανός να ξεφύγεις από την χαοτική αίσθηση του
κενού. Τέτοιου είδους φαινόμενα, που είναι κοινά σε όλη την ανθρωπότητα, ονομάζονται
κοινωνικά φαινόμενα από τους κοινωνιολόγους, αλλά ακόμη δεν εμφανίστηκε κανένας
σπουδαίος άνθρωπος να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Ο άνθρωπος, εξάλλου, δεν είναι
παρά άνθρωπος. Η θέση κι η ζωή του Θεού δεν μπορούν να αντικατασταθούν από
οποιονδήποτε άνθρωπο. Η ανθρωπότητα δεν απαιτεί απλώς μια δίκαιη κοινωνία, στην οποία
όλοι είναι καλοταϊσμένοι, ίσοι και ελεύθεροι, αλλά τη σωτηρία του Θεού και την δική Του
παροχή ζωής σε αυτούς. Μόνο όταν ο άνθρωπος λάβει την σωτηρία του Θεού και την δική
Του παροχή ζωής σε αυτούς, μπορούν οι ανάγκες, ο πόθος για εξερεύνηση και το πνευματικό
κενό του ανθρώπου να λυθούν. Αν ο λαός μιας χώρας ή ενός έθνους είναι ανίκανος να λάβει
τη σωτηρία και την φροντίδα του Θεού, τότε μια χώρα ή ένα έθνος τέτοιου είδους θα
περπατάει στον δρόμο προς την καταστροφή, προς το σκότος και θα εξολοθρευτεί από τον
Θεό.
Ίσως η χώρα σου να ευημερεί τώρα, αλλά αν επιτρέψεις στον λαό σου να ξεστρατίσει από
τον Θεό, τότε η χώρα σου θα βρεθεί όλο και πιο απεκδυόμενη από τις ευλογίες του Θεού. Ο
πολιτισμός της χώρας σου θα είναι όλο και πιο ποδοπατημένος, και πριν περάσει πολύς
καιρός, οι άνθρωποι θα επαναστατήσουν ενάντια στον Θεό και θα καταριούνται τον Ουρανό.
Συνεπώς, εν αγνοία του ανθρώπου, η μοίρα της χώρας θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Ο Θεός
θα υψώσει δυνατές χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες που αποτελούν αντικείμενο
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κατάρας του Θεού, και μπορεί ακόμη και να τις εξαφανίσει από προσώπου γης. Η άνοδος κι η
πτώση μιας χώρας ή ενός έθνους προδιαγράφεται από το αν οι κυβερνώντες της λατρεύουν
τον Θεό, κι από το αν οδηγούν τον λαό τους πιο κοντά στον Θεό και στη λατρεία Του. Κι όμως,
σε αυτήν την ύστατη εποχή, επειδή αυτοί που πραγματικά αναζητούν και λατρεύουν τον Θεό
όλο και σπανίζουν, ο Θεός παραχωρεί ειδική χάρη σε αυτές τις χώρες, στις οποίες ο
Χριστιανισμός είναι η επίσημη θρησκεία. Τους συγκεντρώνει για να σχηματίζουν το σχετικώς
δίκαιο στρατόπεδο του κόσμου, ενώ οι χώρες αθεϊσμού ή αυτές που δεν λατρεύουν τον
αληθινό Θεό, γίνονται οι αντίπαλοι του δίκαιου στρατοπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός όχι
μόνο έχει ένα μέρος ανάμεσα στην ανθρωπότητα, στο οποίο να εκτελέσει το έργο Του, αλλά
επίσης κερδίζει χώρες που μπορούν να ασκήσουν δίκαιη εξουσία, προκειμένου να επιβάλει
κυρώσεις και περιορισμούς σε αυτές τις χώρες που αντιστέκονται στον Θεό. Όμως,
μολαταύτα, ακόμη δεν υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζονται να λατρεύουν τον
Θεό, γιατί ο άνθρωπος έχει ξεστρατίσει πολύ μακριά από Αυτόν, κι ο Θεός απουσιάζει από τις
σκέψεις των ανθρώπων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απομένουν στη γη μόνο χώρες
που εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη και αντιστέκονται στην αδικία. Αλλά αυτό απέχει από τις
επιθυμίες του Θεού, γιατί καμιάς χώρας οι κυβερνώντες δεν θα επιτρέπουν στον Θεό να
προΐσταται πάνω στον λαό τους, και κανένα πολιτικό κόμμα δεν θα συγκεντρώσει τους
ανθρώπους του για την λατρεία του Θεού. Ο Θεός έχει χάσει την δικαιωματική θέση Του στην
καρδιά κάθε χώρας, έθνους, κυβερνώντος κόμματος, κι ακόμα στην καρδιά κάθε ατόμου.
Παρόλο που δίκαιες δυνάμεις όντως υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, η κυβέρνηση στην οποία
ο Θεός δεν έχει καμία θέση στην καρδιά του ανθρώπου, είναι εύθραυστη. Χωρίς τις ευλογίες
του Θεού, η πολιτική αρένα θα αποδιοργανωθεί και θα γίνει ευάλωτη σε επιθέσεις. Για την
ανθρωπότητα, το να στερείται την ευλογία του Θεού είναι σαν να στερείται τον ήλιο.
Ανεξάρτητα από τις φιλότιμες συνεισφορές των κυβερνώντων στον λαό τους, ανεξάρτητα από
πόσες δίκαιες συνδιασκέψεις η ανθρωπότητα πραγματοποιεί, κανένα από τα παραπάνω δεν
θα αντιστρέψει την φορά των πραγμάτων ή θα αλλάξει τη μοίρα της ανθρωπότητας. Ο
άνθρωπος πιστεύει ότι μια χώρα, στην οποία οι άνθρωποι τρώνε κι έχουν ρούχα, στην οποία
ζούνε μαζί ειρηνικά, είναι μια καλή χώρα, και μια με καλή ηγεσία. Αλλά ο Θεός δεν πιστεύει
κάτι τέτοιο. Πιστεύει ότι μια χώρα, στην οποία κανείς δεν Τον λατρεύει, είναι μια χώρα που
πρέπει να αφανιστεί. Ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με αυτόν
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του Θεού. Συνεπώς, αν ο επικεφαλής μιας χώρας δεν λατρεύει τον Θεό, τότε η μοίρα αυτής
της χώρας θα είναι τραγική, κι η χώρα δεν θα έχει κανένα προορισμό.
Ο Θεός δεν συμμετέχει στην πολιτική του ανθρώπου, όμως η μοίρα μιας χώρας ή ενός
έθνους ελέγχεται από τον Θεό. Ο Θεός ελέγχει αυτόν τον κόσμο κι ολόκληρο το σύμπαν. Η
μοίρα του ανθρώπου και τα σχέδια του Θεού είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα, και κανένας
άνθρωπος, χώρα ή έθνος δεν εξαιρείται από την κυριαρχία του Θεού. Αν ο άνθρωπος επιθυμεί
να μάθει την μοίρα του, τότε πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό. Ο Θεός θα επιφέρει
ευημερία σε αυτούς που Τον ακολουθούν και Τον λατρεύουν, και θα φέρει παρακμή κι
αφανισμό σε αυτούς που Του αντιστέκονται και Τον απορρίπτουν.
Θυμήσου τη σκηνή στη Βίβλο όταν ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα, και σκέψου επίσης
πώς η γυναίκα του Λωτ έγινε στήλη άλατος. Ανάτρεξε στο πώς οι άνθρωποι στην Νινευή
μετανόησαν για τις αμαρτίες τους εν σάκκω και σποδώ, και θυμήσου τι ακολούθησε μετά την
σταύρωση του Ιησού από τους Ιουδαίους 2.000 χρόνια πριν. Οι Ιουδαίοι εκδιώχθηκαν από το
Ισραήλ και κατέφυγαν σε χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πολλοί σκοτώθηκαν, και
ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος υποβλήθηκε σε πρωτοφανή καταστροφή. Είχαν καρφώσει τον
Θεό στον σταυρό —διέπραξαν ένα ειδεχθές έγκλημα— και προκάλεσαν τη διάθεση του Θεού.
Αναγκάστηκαν να πληρώσουν για ό,τι έκαναν, αναγκάστηκαν να υποστούν τις συνέπειες των
πράξεών τους. Καταδίκασαν τον Θεό, απέρριψαν τον Θεό, και συνεπώς, δεν είχαν παρά μόνο
μια μοίρα: να τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτή είναι η πικρή συνέπεια και καταστροφή, την
οποία οι κυβερνώντες επέφεραν πάνω στην χώρα και στο έθνος τους.
Σήμερα, ο Θεός επέστρεψε στον κόσμο για να κάνει το έργο Του. Η πρώτη Του στάση
είναι η μεγάλη συγκέντρωση δικτατορικών κυβερνώντων: η Κίνα, το ισχυρό προπύργιο του
αθεϊσμού. Ο Θεός κέρδισε μια ομάδα ανθρώπων με την σοφία και τη δύναμή Του. Κατά την
διάρκεια αυτής της περιόδου, καταδιώκεται από το κυβερνών κόμμα της Κίνας με κάθε
τρόπο, και υποβάλλεται σε μεγάλο πόνο, χωρίς κανένα μέρος να γείρει το κεφάλι Του, και
ανίκανος να βρει καταφύγιο. Μολαταύτα, ο Θεός ακόμα συνεχίζει το έργο που σκοπεύει να
πραγματοποιήσει: εκφράζει τη φωνή Του και διαδίδει το ευαγγέλιο. Κανείς δεν μπορεί να
αντιληφθεί την παντοδυναμία του Θεού. Στην Κίνα, μια χώρα που θεωρεί τον Θεό ως εχθρό, ο
Θεός δεν έχει παύσει ποτέ να δουλεύει. Αντιθέτως, περισσότεροι άνθρωποι έχουν αποδεχτεί
το έργο και τον λόγο Του, γιατί ο Θεός κάνει ό,τι μπορεί να σώσει κάθε ένα μέλος της
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ανθρωπότητας ξεχωριστά. Πιστεύουμε ότι καμιά χώρα ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί στον
δρόμο αυτού που επιθυμεί να πετύχει ο Θεός. Αυτοί που παρεμποδίζουν το έργο του Θεού,
αντιστέκονται στον λόγο του Θεού, ενοχλούν και βλάψουν το σχέδιο του Θεού, τελικά θα
τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτός που αψηφά το έργο του Θεού, θα σταλεί στην κόλαση.
Οποιαδήποτε χώρα αψηφά το έργο του Θεού, θα καταστραφεί. Οποιοδήποτε έθνος υψώνεται
για να εναντιωθεί στο έργο του Θεού, θα αφανιστεί από προσώπου γης, και θα παύσει να
υπάρχει. Παροτρύνω όλους τους ανθρώπους όλων των εθνών, χωρών, ακόμα και των
βιομηχανιών, να ακούνε την φωνή του Θεού, να αντικρίζουν το έργο του Θεού, να προσέχουν
τη μοίρα της ανθρωπότητας, συνεπώς να κάνουν τον Θεό το πιο άγιο, το πιο αξιότιμο, το
υψηλότατο και το μοναδικό αντικείμενο λατρείας στην ανθρωπότητα, και να επιτρέπουν σε
όλη την ανθρωπότητα να ζήσει κάτω από τις ευλογίες του Θεού, ακριβώς όπως οι απόγονοι
του Αβραάμ έζησαν με την υπόσχεση του Ιεχωβά, και όπως ο Αδάμ κι η Εύα, που αρχικά
φτιάχτηκαν από τον Θεό, έζησαν στον Κήπο της Εδέμ.
Το έργο του Θεού ομοιάζει με ισχυρά εκτινασσόμενα κύματα. Κανείς δεν μπορεί να Τον
περιορίζει, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα βήματά Του. Μόνο αυτοί που ακούν
προσεκτικά τα λόγια Του, και που Τον αναζητούν και διψάνε γι’ Αυτόν, μπορούν να
ακολουθήσουν τα βήματά Του και να λάβουν την υπόσχεσή Του. Αυτοί που δεν
πραγματοποιούν όλα τα παραπάνω, θα υποβληθούν σε συντριπτική καταστροφή και άξια
τιμωρία.

Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο μέσα από τη διαχείριση
του Θεού
Στα μάτια κάθε ατόμου, η διαχείριση που επιτελεί ο Θεός είναι κάτι σχεδόν άγνωστο,
επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η διαχείρισή Του είναι κάτι εντελώς απόμακρο από αυτούς.
Οι άνθρωποι θεωρούν ότι η διαχείριση του Θεού είναι δικό Του έργο μόνο, και ότι αφορά
μόνο Αυτόν —κι έτσι η ανθρωπότητα αδιαφορεί για τη διαχείρισή Του. Με τον τρόπο αυτόν, η
σωτηρία της ανθρωπότητας έχει γίνει αόριστη και ασαφής, και δεν είναι σήμερα τίποτε άλλο
παρά κενή ρητορική. Αν και ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό για να λάβει τη σωτηρία και να
εισέλθει στον υπέροχο προορισμό, δεν ασχολείται καθόλου με το πώς ο Θεός επιτελεί το έργο
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Του. Ο άνθρωπος δεν νοιάζεται για το τι έχει προγραμματίσει ο Θεός, ούτε για τον ρόλο που
πρέπει να διαδραματίσει ώστε να σωθεί. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Η σωτηρία του
ανθρώπου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διαχείριση του Θεού, ούτε να αποσυνδεθεί από
το σχέδιό Του. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν εκτιμά τη διαχείριση του Θεού, και έτσι
απομακρύνεται όλο και περισσότερο από Αυτόν. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, συνεπώς,
δεν γνωρίζουν καθόλου ζητήματα που σχετίζονται στενά με το θέμα της σωτηρίας —όπως τι
είναι η δημιουργία, τι είναι η πίστη στον Θεό, πώς να λατρεύει κανείς τον Θεό, και ούτω
καθεξής— ώστε να ενταχθούν στις τάξεις των ακολούθων Του. Ως εκ τούτου, πρέπει τώρα να
συζητήσουμε το θέμα της διαχείρισης του Θεού, ώστε καθένας από τους ακολούθους Του να
κατανοήσει σαφώς τι σημαίνει να ακολουθεί και να πιστεύει κανείς σ’ Αυτόν. Κάτι τέτοιο θα
βοηθήσει το κάθε άτομο να επιλέξει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μονοπάτι που θα πρέπει να
βαδίσει, αντί να ακολουθεί τον Θεό απλώς για να κερδίσει ευλογίες ή να αποφύγει τις
καταστροφές, ή να ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων.
Αν και η διαχείριση του Θεού έχει βαθύ νόημα, δεν είναι πέρα από την κατανόηση του
ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει επειδή όλο το έργο του Θεού συνδέεται με τη διαχείριση και το
έργο Του για να σώσει την ανθρωπότητα και αφορά τη ζωή, τη διαβίωση και τον προορισμό
της. Το έργο που κάνει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων και πάνω τους είναι, μπορεί να ειπωθεί,
πολύ πρακτικό και ουσιαστικό. Μπορεί να το δει και να το βιώσει ο άνθρωπος, και κάθε άλλο
παρά αφηρημένο είναι. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να δεχτεί όλο το έργο που κάνει ο
Θεός, τότε ποια είναι η σημασία του έργου Του; Και πώς μπορεί αυτού του είδους η
διαχείριση να οδηγήσει στη σωτηρία του ανθρώπου; Πολλοί από όσους ακολουθούν τον Θεό
ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα κερδίσουν ευλογίες ή θα αποτρέψουν την καταστροφή.
Μόλις γίνεται μνεία για το έργο και τη διαχείριση του Θεού, σιωπούν και χάνουν κάθε
ενδιαφέρον. Νομίζουν ότι η κατανόηση τέτοιων κουραστικών ζητημάτων δεν θα βοηθήσει τη
ζωή τους να αναπτυχθεί, ούτε θα προσφέρει κάποιο όφελος. Κατά συνέπεια, μολονότι έχουν
ακούσει για τη διαχείριση του Θεού, δεν της δίνουν και πολλή προσοχή. Δεν τη βλέπουν ως
κάτι πολύτιμο που πρέπει να γίνει αποδεκτό, και πολύ περισσότερο δεν τη λαμβάνουν ως
μέρος της ζωής τους. Οι άνθρωποι αυτού του είδους έχουν έναν μόνο απλό στόχο
ακολουθώντας τον Θεό, και αυτός είναι να λαμβάνουν ευλογίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν
μπαίνουν στον κόπο να προσέξουν οτιδήποτε άλλο δεν αφορά άμεσα αυτόν τον στόχο. Δεν
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υπάρχει για αυτούς κανένας πιο θεμιτός στόχος από το να πιστεύουν στον Θεό για να
λαμβάνουν ευλογίες —αυτή είναι η αξία της πίστης τους. Εάν κάτι δεν συμβάλλει σε αυτόν τον
στόχο, παραμένουν εντελώς ασυγκίνητοι. Αυτό ισχύει για τους περισσότερους ανθρώπους
που πιστεύουν στον Θεό σήμερα. Ο στόχος και η πρόθεσή τους φαίνονται θεμιτά επειδή,
πιστεύοντας στον Θεό, δαπανούν επίσης για τον Θεό, αφιερώνονται σε Αυτόν και εκτελούν το
καθήκον τους. Εγκαταλείπουν τα νιάτα τους, απαρνούνται την οικογένεια και τη
σταδιοδρομία τους, περνούν και χρόνια ακόμη μακριά από το σπίτι τους απασχολημένοι. Για
χάρη του απώτερου στόχου τους, αλλάζουν τα ενδιαφέροντά τους, τη στάση τους για τη ζωή,
ακόμη και την κατεύθυνση που αναζητούν· κι όμως δεν μπορούν να αλλάξουν τον στόχο της
πίστης τους στον Θεό. Τρέχουν παντού για τη διαχείριση των δικών τους ιδανικών·
ανεξάρτητα από το πόσο μακρύς είναι ο δρόμος και από το πόσες δυσκολίες και εμπόδια
υπάρχουν στην πορεία, παραμένουν ανυποχώρητοι και δεν φοβούνται τον θάνατο. Ποια
δύναμη τούς αναγκάζει να συνεχίζουν να αφιερώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο; Μήπως η
συνείδησή τους; Ο σπουδαίος και ευγενής χαρακτήρας τους; Η αποφασιστικότητά τους να
πολεμήσουν τις δυνάμεις του κακού μέχρι τέλους; Η πίστη τους να καταθέσουν μαρτυρία για
τον Θεό χωρίς να ζητούν ανταμοιβή; Η αφοσίωσή τους, όντας πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα
πάντα για να επιτύχουν το θέλημα του Θεού; Ή μήπως το πνεύμα αφοσίωσής τους, ώστε να
απαρνούνται διαρκώς τις υπερβολικές προσωπικές απαιτήσεις; Να εξακολουθεί να δίνει τόσο
πολλά κάποιος που δεν έχει καταλάβει ποτέ το έργο της διαχείρισης του Θεού, αυτό κι αν
είναι θαύμα! Προς το παρόν, ας μη συζητήσουμε το πόσα έχουν προσφέρει αυτά τα άτομα. Η
συμπεριφορά τους, ωστόσο, αξίζει κατά πολύ την ανάλυσή μας. Εκτός από τα οφέλη που
συνδέονται τόσο στενά με αυτούς, θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους
οποίους άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ποτέ τον Θεό, θα πρόσφεραν τόσο πολλά για
Εκείνον; Ως προς αυτό, ανακαλύπτουμε ένα άγνωστο ως τώρα πρόβλημα: Η σχέση του
ανθρώπου με τον Θεό είναι απλά και μόνο σχέση συμφέροντος. Είναι σχέση μεταξύ κάποιου
που δέχεται και κάποιου που δωρίζει ευλογίες. Για να το πούμε απλά, είναι παρόμοια με τη
σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ο εργαζόμενος δουλεύει μόνο για να λαμβάνει τις
ανταμοιβές που παρέχει ο εργοδότης. Δεν υπάρχει στοργή σε μια τέτοια σχέση, μόνο
συναλλαγή. Δεν αγαπάει ούτε αγαπιέται κανείς, υπάρχει μόνο φιλανθρωπία και έλεος. Δεν
υπάρχει κατανόηση, μόνο καταπιεσμένη αγανάκτηση και εξαπάτηση. Δεν υπάρχει
οικειότητα, μόνο ένα αδιαπέραστο χάσμα. Τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το
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σημείο, ποιος μπορεί να αντιστρέψει μια τέτοια πορεία; Και πόσοι άνθρωποι είναι ικανοί να
καταλάβουν πραγματικά πόσο φρικτή πραγματικά έχει γίνει αυτή η σχέση; Πιστεύω ότι όταν
οι άνθρωποι πλέουν στην αγαλλίαση τού να ευλογούνται, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί
πόσο εξευτελιστική και απεχθής είναι μια τέτοια σχέση με τον Θεό.
Το πλέον λυπηρό όσον αφορά την πίστη της ανθρωπότητας στον Θεό είναι ότι ο
άνθρωπος επιτελεί τη δική του διαχείριση εν μέσω του έργου του Θεού, κι όμως δεν δίνει
καμία σημασία στη διαχείριση του Θεού. Η μεγαλύτερη αποτυχία του ανθρώπου έγκειται στο
ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει τον δικό του ιδανικό προορισμό και σχεδιάζει πώς να λάβει τη
μεγαλύτερη ευλογία και τον καλύτερο προορισμό, ταυτόχρονα με την προσπάθειά του να
υποτάσσεται στον Θεό και να Τον λατρεύει. Ακόμη και αν κάποιος κατανοεί πόσο
αξιολύπητος, απαίσιος και θλιβερός είναι, πόσοι μπορούν πρόθυμα να εγκαταλείψουν τα
ιδανικά και τις ελπίδες τους; Και ποιοι μπορούν να σταματήσουν τα βήματά τους και να μη
σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους; Ο Θεός χρειάζεται όσους θα συνεργαστούν στενά μαζί Του
για να ολοκληρώσει τη διαχείρισή Του. Χρειάζεται όσους θα υποταχθούν σε Αυτόν,
αφιερώνοντας ολόκληρο το μυαλό και το σώμα τους στο έργο της διαχείρισής Του. Δεν
χρειάζεται ανθρώπους που απλώνουν τo χέρι ικετεύοντάς Τον κάθε μέρα, πόσω μάλλον όσους
δίνουν λίγα και στη συνέχεια περιμένουν να ανταμειφθούν. Ο Θεός σιχαίνεται εκείνους που
συνεισφέρουν πενιχρά και στη συνέχεια αναπαύονται στις δάφνες τους. Μισεί εκείνους τους
ψυχρούς ανθρώπους που φθονούν το έργο της διαχείρισής Του και θέλουν μόνο να μιλούν για
το πώς θα πάνε στον παράδεισο και θα κερδίσουν ευλογίες. Ακόμη μεγαλύτερη αποστροφή
τρέφει για όσους εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που παρουσιάζεται από το έργο, το οποίο
κάνει για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι ετούτοι δεν
ενδιαφέρθηκαν ποτέ για το τι θέλει να επιτύχει και να αποκτήσει ο Θεός μέσω του έργου της
διαχείρισής Του. Ενδιαφέρονται μόνο για το πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία
που παρέχει το έργο του Θεού για να κερδίσουν ευλογίες. Δεν ενδιαφέρονται για την καρδιά
του Θεού, όντας πλήρως απασχολημένοι με τις δικές τους προοπτικές και τη δική τους μοίρα.
Όσοι φθονούν το έργο διαχείρισης του Θεού και δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για το
πώς ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα και για το θέλημά Του, κάνουν μόνο ό,τι ευχαριστεί τους
ίδιους κατά τρόπο αποστασιοποιημένο από το έργο διαχείρισης του Θεού. Τη συμπεριφορά
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τους ούτε τη θυμάται ούτε την εγκρίνει ο Θεός —και πολύ περισσότερο δεν τη βλέπει με
θετικό μάτι.
Μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου και του στερεώματος, αμέτρητα πλάσματα ζουν
και αναπαράγονται, ακολουθούν τον κυκλικό νόμο της ζωής και συμμορφώνονται με έναν
σταθερό κανόνα. Όσοι πεθαίνουν παίρνουν μαζί τους τις ιστορίες των ζωντανών, ενώ όσοι
ζουν επαναλαμβάνουν την ίδια τραγική ιστορία εκείνων που χάθηκαν. Έτσι λοιπόν, ο
άνθρωπος άθελά του αναρωτιέται: Γιατί ζούμε; Και γιατί πρέπει να πεθάνουμε; Ποιος διοικεί
αυτόν τον κόσμο; Και ποιος δημιούργησε αυτήν την ανθρωπότητα; Δημιουργήθηκε
πραγματικά από τη Μητέρα Φύση; Ελέγχει πραγματικά η ανθρωπότητα τη μοίρα της;… Αυτά
είναι τα ερωτήματα που θέτει αδιάκοπα η ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δυστυχώς,
όσο μεγαλύτερη είναι η εμμονή του ανθρώπου με αυτά τα ερωτήματα, τόσο μεγαλύτερη η
δίψα που αναπτύσσει για την επιστήμη. Η επιστήμη προσφέρει σύντομη ικανοποίηση και
προσωρινή απόλαυση της σάρκας, επ’ ουδενί, όμως, δεν επαρκεί για να ελευθερώσει τον
άνθρωπο από τη μοναχικότητα, τη μοναξιά, και τον τρόμο και την αδυναμία που με δυσκολία
κρύβει βαθιά μέσα στην ψυχή του. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί απλώς την επιστημονική γνώση
που μπορεί να δει με γυμνό μάτι και να κατανοήσει με τον εγκέφαλό του προκειμένου να
αναισθητοποιήσει την καρδιά του. Ωστόσο, οι επιστημονικές αυτές γνώσεις δεν επαρκούν για
να εμποδίσουν τον άνθρωπο από το να εξερευνά μυστήρια. Ο άνθρωπος, πολύ απλά, δεν
γνωρίζει ποιος είναι ο Κυρίαρχος του σύμπαντος και των πάντων, πόσω μάλλον την απαρχή
και το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος απλώς ζει, αναγκαστικά, εν μέσω αυτού του
νόμου. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό και κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει, γιατί
ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και στους ουρανούς υπάρχει μόνο Ένας εις τους αιώνας των
αιώνων και κυρίαρχος επί των πάντων. Είναι Εκείνος που δεν έχει αντικρίσει ποτέ ο
άνθρωπος, Εκείνος που δεν γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, στην ύπαρξη του οποίου δεν
πίστεψε ποτέ η ανθρωπότητα —και όμως είναι Εκείνος που εμφύσησε την ανάσα στους
προγόνους του ανθρώπου και έδωσε ζωή στην ανθρωπότητα. Είναι Εκείνος που παρέχει και
τρέφει τον άνθρωπο, επιτρέποντάς του να υπάρχει· και είναι Εκείνος που καθοδηγεί την
ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, από Αυτόν και μόνο από Αυτόν εξαρτάται η
ανθρωπότητα για την επιβίωση. Κυριαρχεί επί των πάντων και κυβερνά όλα τα έμβια όντα
στο σύμπαν. Ορίζει τις τέσσερις εποχές, και είναι Αυτός που στέλνει τον άνεμο, τον παγετό, το
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χιόνι και τη βροχή. Φέρνει στους ανθρώπους τη λιακάδα και φέρνει τη νύχτα. Αυτός
δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, παρέχοντας στον άνθρωπο τα βουνά, τις λίμνες και τα
ποτάμια και όλα τα ζωντανά μέσα τους. Τα έργα Του είναι πανταχού παρόντα, η δύναμή Του
είναι πανταχού παρούσα, η σοφία Του είναι πανταχού παρούσα, το ίδιο και η εξουσία Του.
Καθένας από αυτούς τους νόμους και κανόνες είναι η ενσάρκωση των πράξεών Του, και
αποκαλύπτει τη σοφία και την εξουσία Του. Ποιος μπορεί να εξαιρεθεί από την κυριαρχία
Του; Και ποιος μπορεί να ξεφύγει από τα σχέδιά Του; Τα πάντα υπάρχουν υπό το βλέμμα Του
και, επιπλέον, τα πάντα ζουν υπό την κυριαρχία Του. Οι πράξεις και η δύναμή Του δεν
αφήνουν στην ανθρωπότητα άλλη επιλογή από το να αναγνωρίσει το γεγονός ότι όντως
υπάρχει και κυριαρχεί επί των πάντων. Τίποτα εκτός από Αυτόν δεν μπορεί να ορίζει το
σύμπαν, πόσω μάλλον να παρέχει αδιάλειπτα σε αυτήν την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το
αν είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τις πράξεις του Θεού, και από το κατά πόσο πιστεύεις στην
ύπαρξή Του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μοίρα σου καθορίζεται από Αυτόν, ούτε και υπάρχει
αμφιβολία ότι ο Θεός θα κυριαρχεί για πάντα επί των πάντων. Η ύπαρξη και η εξουσία Του
δεν βασίζονται στο κατά πόσο τις αναγνωρίζει και τις κατανοεί ή όχι ο άνθρωπος. Μόνο
Αυτός γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, και μόνο Αυτός μπορεί
να καθορίσει τη μοίρα της ανθρωπότητας. Ανεξάρτητα από το αν είσαι σε θέση να αποδεχτείς
αυτό το γεγονός, δεν θα περάσει πολύς καιρός έως ότου ο άνθρωπος γίνει αυτόπτης μάρτυρας
όλων ετούτων, και αυτό θα κάνει σύντομα να συμβεί ο Θεός. Η ανθρωπότητα ζει και πεθαίνει
υπό το βλέμμα του Θεού. Ο άνθρωπος ζει για τη διαχείρισή Του και, όταν τα μάτια του
κλείσουν για τελευταία φορά, κλείνουν και για αυτήν τη διαχείριση. Ο άνθρωπος έρχεται και
φεύγει ξανά και ξανά, εμπρός-πίσω. Όλα ανεξαιρέτως είναι μέρος της κυριαρχίας του Θεού
και του σχεδιασμού Του. Η διαχείριση του Θεού δεν έπαψε ποτέ· προχωρά αιωνίως. Θα κάνει
την ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει την ύπαρξή Του, να εμπιστευτεί την κυριαρχία Του,
να δει τις πράξεις Του και να επιστρέψει στη βασιλεία Του. Αυτό είναι το σχέδιό Του και το
έργο που διαχειρίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Το έργο διαχείρισης του Θεού ξεκίνησε με τη δημιουργία του κόσμου και στο επίκεντρό
του βρίσκεται ο άνθρωπος. Η δημιουργία των πάντων από τον Θεό, μπορεί να πει κανείς,
έγινε για χάρη του ανθρώπου. Επειδή το έργο της διαχείρισής Του διαρκεί χιλιάδες χρόνια και
δεν γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα, ή εν ριπή οφθαλμού, ή μέσα σ’ ένα ή δύο
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χρόνια, έπρεπε να δημιουργήσει περισσότερα πράγματα απαραίτητα για την επιβίωση της
ανθρωπότητας, όπως τον ήλιο, το φεγγάρι, όλα τα είδη ζωντανών πλασμάτων, την τροφή κι
ένα φιλόξενο περιβάλλον. Αυτή ήταν η αρχή της διαχείρισης του Θεού.
Μετά από αυτό, ο Θεός παρέδωσε την ανθρωπότητα στον Σατανά και ο άνθρωπος ζούσε
υπό τη σφαίρα επιρροής του, κάτι το οποίο οδήγησε σταδιακά στο έργο του Θεού της πρώτης
εποχής: την ιστορία της Εποχής του Νόμου… Επί μερικές χιλιάδες χρόνια κατά την Εποχή του
Νόμου, η ανθρωπότητα εξοικειώθηκε με την καθοδήγηση της Εποχής του Νόμου και τη
θεωρούσε δεδομένη. Σταδιακά, ο άνθρωπος εγκατέλειψε τη φροντίδα του Θεού και έτσι, ενώ
τηρούσε τον νόμο, λάτρευε και είδωλα και διέπραττε κακές πράξεις. Έμεινε χωρίς την
προστασία του Ιεχωβά, και απλώς ζούσε τη ζωή του ενώπιον του βωμού στον ναό. Στην
πραγματικότητα, το έργο του Θεού τον είχε εγκαταλείψει πολύ καιρό πριν και, μολονότι οι
Ισραηλίτες εξακολουθούσαν να τηρούν τον νόμο και επικαλούνταν το όνομα του Ιεχωβά, και
μάλιστα πίστευαν περήφανοι ότι μόνο αυτοί ήταν ο λαός του Ιεχωβά και οι εκλεκτοί Του, η
δόξα του Θεού τούς εγκατέλειψε αθόρυβα…
Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του, πάντοτε αφήνει ήσυχα το ένα μέρος και επιτελεί
αθόρυβα το νέο έργο που ξεκινά Αυτός σε άλλο μέρος. Αυτό φαίνεται απίστευτο στους
ανθρώπους, οι οποίοι μένουν μουδιασμένοι. Οι άνθρωποι πάντοτε τιμούσαν τα παλαιά και
αντιμετώπιζαν τα νέα, άγνωστα πράγματα με εχθρότητα, ή τα έβλεπαν ως όχληση. Έτσι
λοιπόν, οποιοδήποτε νέο έργο κάνει ο Θεός, από την αρχή μέχρι το τέλος, ο άνθρωπος είναι ο
τελευταίος, μεταξύ όλων των πραγμάτων, που το γνωρίζει.
Όπως συμβαίνει πάντα, μετά το έργο του Ιεχωβά την Εποχή του Νόμου, ο Θεός ξεκίνησε
το νέο Του έργο του δεύτερου σταδίου ενδυόμενος τη σάρκα —αφού ενσαρκώθηκε ως
άνθρωπος για δέκα, είκοσι χρόνια— και μιλώντας και επιτελώντας το έργο Του μεταξύ των
πιστών. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, κανείς δεν το ήξερε, και μόνο ένας μικρός αριθμός
ανθρώπων αναγνώριζε ότι ήταν ο Θεός που ενσαρκώθηκε αφότου ο Κύριος Ιησούς
σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Ήταν πρόβλημα το ότι εμφανίστηκε κάποιος που ονομαζόταν
Παύλος, ο οποίος εχθρευόταν μέχρι θανάτου τον Θεό. Ακόμη και αφού πατάχθηκε και έγινε
απόστολος, ο Παύλος δεν άλλαξε την παλιά του φύση και συνέχισε να περπατά στο μονοπάτι
της αντίθεσης προς τον Θεό. Ενόσω εργαζόταν, ο Παύλος έγραψε πολλές επιστολές·
δυστυχώς, οι νεότερες γενιές απολάμβαναν τις επιστολές του ως τα λόγια του Θεού, και
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μάλιστα συμπεριλήφθηκαν στην Καινή Διαθήκη και συγχέονταν με τα λόγια που είχε πει ο
Θεός. Ήταν η απόλυτη ντροπή από καταβολής Γραφών! Και δεν διαπράχθηκε αυτό το
σφάλμα λόγω της υπερβολικής ανοησίας του ανθρώπου; Αγνοούσε, απλούστατα, ότι στα
αρχεία του έργου του Θεού την Εποχή της Χάριτος δεν έχουν θέση οι επιστολές ή τα
πνευματικά γραπτά του ανθρώπου, τα οποία υποδύονται το έργο και τον λόγο του Θεού.
Όμως, αυτό δεν έχει σχέση με τα όσα συζητάμε, οπότε ας επιστρέψουμε στο αρχικό μας θέμα.
Μόλις περατώθηκε το δεύτερο στάδιο του έργου του Θεού —μετά τη σταύρωση—
ολοκληρώθηκε το έργο Του για την ανάκτηση του ανθρώπου από την αμαρτία (δηλαδή, την
ανάκτησή του από τα χέρια του Σατανά). Έτσι, λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο
άνθρωπος χρειαζόταν απλώς να αποδεχτεί τον Κύριο Ιησού ως Σωτήρα, και οι αμαρτίες του
θα συγχωρούνταν. Θεωρητικά, οι αμαρτίες του ανθρώπου δεν αποτελούσαν πλέον εμπόδιο
για να επιτύχει τη σωτηρία του και να έλθει ενώπιον του Θεού, ούτε ήταν πλέον το μέσο με το
οποίο ο Σατανάς κατηγορούσε τον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός
είχε κάνει πραγματικό έργο, είχε καταστεί η ομοιότητα και η πρόγευση της αμαρτωλής
σάρκας, και ο ίδιος ο Θεός ήταν η προσφορά περί αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος
κατέβηκε από τον σταυρό και λυτρώθηκε και σώθηκε μέσω της σάρκας του Θεού —της
ομοιότητας αυτής της αμαρτωλής σάρκας. Και έτσι, αφού αιχμαλωτίστηκε από τον Σατανά, ο
άνθρωπος ήλθε ένα βήμα πιο κοντά στην αποδοχή της σωτηρίας Του ενώπιον του Θεού.
Φυσικά, αυτό το στάδιο του έργου ήταν βαθύτερο και πιο ανεπτυγμένο από τη διαχείριση του
Θεού κατά την Εποχή του Νόμου.
Τέτοια είναι η διαχείριση του Θεού: να παραδίδει την ανθρωπότητα στον Σατανά —μια
ανθρωπότητα που δεν ξέρει τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Δημιουργός, πώς να λατρεύει τον Θεό
ή γιατί είναι απαραίτητο να υποτάσσεται σ’ Αυτόν— και να επιτρέπει στον Σατανά να τη
διαφθείρει. Βήμα-βήμα, ο Θεός ανακτά έπειτα τον άνθρωπο από τα χέρια του Σατανά, έως
ότου να λατρέψει πλήρως τον Θεό και να απορρίψει τον Σατανά. Αυτή είναι η διαχείριση του
Θεού. Μπορεί να ακούγεται σαν μύθος και να φαίνεται περίπλοκη. Οι άνθρωποι αισθάνονται
ότι είναι μύθος επειδή δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πόσα έχουν συμβεί στον άνθρωπο
τα τελευταία χιλιάδες χρόνια, και πολύ περισσότερο επειδή δεν γνωρίζουν πόσες ιστορίες
έχουν συμβεί στο σύμπαν και το στερέωμα. Και επιπλέον, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
μπορούν να εκτιμήσουν τον πιο εκπληκτικό, τον πιο τρομακτικό κόσμο που υπάρχει πέρα από
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τον υλικό κόσμο, τον οποίο, όμως, τα θνητά τους μάτια τούς εμποδίζουν να δουν. Μοιάζει
ακατανόητο για τον άνθρωπο, επειδή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει καθόλου τη σημασία της
σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό ή τη σημασία του έργου της διαχείρισής Του και
δεν κατανοεί πώς επιθυμεί τελικά ο Θεός να είναι η ανθρωπότητα. Να μην έχει διαφθαρεί
καθόλου από τον Σατανά, όπως ο Αδάμ και η Εύα; Όχι! Σκοπός της διαχείρισης του Θεού
είναι να κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων που Τον λατρεύουν και υποτάσσονται σε Αυτόν. Αν
και οι άνθρωποι αυτοί έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά, δεν βλέπουν πλέον τον Σατανά ως
πατέρα τους· αναγνωρίζουν το αποκρουστικό του πρόσωπο και τον απορρίπτουν και έρχονται
ενώπιον του Θεού για να αποδεχτούν την κρίση και την παίδευσή Του. Μαθαίνουν τελικά τι
είναι άσχημο και πώς έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είναι άγιο, και αναγνωρίζουν το
μεγαλείο του Θεού και τη μοχθηρία του Σατανά. Μια ανθρωπότητα όπως αυτή δεν θα
εργάζεται πλέον για τον Σατανά, ούτε θα τον λατρεύει ή θα τον προσκυνά. Αυτό συμβαίνει
επειδή είναι μια ομάδα ανθρώπων που τους κέρδισε πραγματικά ο Θεός. Αυτή είναι η
σημασία του έργου του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια του
έργου διαχείρισης του Θεού αυτής της εποχής, η ανθρωπότητα είναι το αντικείμενο τόσο της
διαφθοράς του Σατανά όσο και της σωτηρίας του Θεού, και ο άνθρωπος είναι το προϊόν για το
οποίο αντιπαλεύουν ο Θεός κι ο Σατανάς. Καθώς ο Θεός εκτελεί το έργο Του, ανακτά
σταδιακά τον άνθρωπο από τα χέρια του Σατανά, κι έτσι ο άνθρωπος προσεγγίζει όλο και
περισσότερο τον Θεό…
Ήλθε τότε η Εποχή της Βασιλείας, η οποία αποτελεί ένα πιο πρακτικό στάδιο του έργου,
είναι όμως και το πιο δύσκολο να το αποδεχτεί ο άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει επειδή όσο πιο
κοντά έρχεται ο άνθρωπος στον Θεό, τόσο πιο πολύ πλησιάζει η ράβδος του Θεού τον
άνθρωπο και τόσο πιο ξεκάθαρα αποκαλύπτεται το πρόσωπό Του στον άνθρωπο. Μετά τη
λύτρωση της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος επιστρέφει επισήμως στην οικογένεια του Θεού. Ο
άνθρωπος πίστεψε ότι αυτή ήταν η ώρα της απόλαυσης, υφίσταται, όμως, μια ολομέτωπη
επίθεση από τον Θεό που όμοιά της δεν θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ποτέ: Όπως
αποδεικνύεται, πρόκειται για ένα βάπτισμα που πρέπει να «απολαύσουν» οι άνθρωποι του
Θεού. Εξαιτίας της μεταχείρισης αυτής, οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να
σταματήσουν και να αναλογιστούν: «Είμαι το αρνί που χάθηκε για πολλά χρόνια και που ο
Θεός ξόδεψε πολλά για να ξαναγοράσει, γιατί, λοιπόν, με αντιμετωπίζει έτσι; Είναι ο τρόπος
2109

Του να με περιγελά και να με αποκαλύπτει;…» Αφού περάσουν χρόνια, ο άνθρωπος
σκληραγωγείται έχοντας βιώσει τις δυσκολίες του εξευγενισμού και της παίδευσης. Αν και
έχει χάσει τη «δόξα» και την «αίγλη» του παρελθόντος, χωρίς να το γνωρίζει, έχει τελικά
κατανοήσει τις αρχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και έχει εκτιμήσει τα χρόνια που
αφοσίωσε ο Θεός για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος αρχίζει σιγά σιγά να
αποστρέφεται τη βαρβαρότητά του. Αρχίζει να μισεί το πόσο άγριος είναι, όλες του τις
παρανοήσεις απέναντι στον Θεό και τις παράλογες απαιτήσεις που είχε από Αυτόν. Το ρολόι
δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τα περασμένα γίνονται οδυνηρές αναμνήσεις του ανθρώπου, και
τα λόγια και η αγάπη του Θεού γίνονται η κινητήρια δύναμη στη νέα του ζωή. Οι πληγές του
ανθρώπου γιατρεύονται μέρα με την ημέρα, η δύναμή του επιστρέφει, και σηκώνεται και
ατενίζει το πρόσωπο του Παντοδύναμου… μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι ήταν πάντα
στο πλευρό μου και ότι το χαμόγελο και η όμορφη όψη Του εξακολουθούν να ξεσηκώνουν
πολύ τις αισθήσεις. Η καρδιά Του εξακολουθεί να ανησυχεί για την ανθρωπότητα που
δημιούργησε και τα χέρια Του εξακολουθούν να είναι τόσο ζεστά και δυνατά όσο ήταν στην
αρχή. Είναι σαν να επέστρεψε ο άνθρωπος στον κήπο της Εδέμ, όμως αυτήν τη φορά δεν
ακούει πλέον τα δελεαστικά λόγια του φιδιού και δεν απομακρύνεται πλέον από το πρόσωπο
του Ιεχωβά. Ο άνθρωπος γονατίζει ενώπιον του Θεού, αντικρίζει το χαμογελαστό πρόσωπό
Του και προσφέρει την πιο πολύτιμη θυσία του —Ω! Κύριέ μου, Θεέ μου!
Η αγάπη και η συμπόνια του Θεού διαπερνούν καθεμία λεπτομέρεια του έργου
διαχείρισής Του και, ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι είναι σε θέση να κατανοήσουν τις
καλές προθέσεις Του, Εκείνος εξακολουθεί να κάνει ακούραστα το έργο που σχεδιάζει να
ολοκληρώσει. Ανεξάρτητα από το πόσο κατανοούν οι άνθρωποι τη διαχείριση του Θεού, η
βοήθεια και τα οφέλη που αποφέρει στον άνθρωπο το έργο Του μπορούν να εκτιμηθούν από
όλους. Ίσως, σήμερα, δεν έχεις νιώσει καθόλου την αγάπη ή τη ζωή που παρέχει ο Θεός, όμως
εφόσον δεν Τον εγκαταλείψεις και δεν παραιτηθείς της αποφασιστικότητάς σου να
επιδιώκεις την αλήθεια, θα έλθει μια μέρα που θα σου αποκαλυφθεί το χαμόγελό Του. Γιατί
στόχος του έργου διαχείρισης του Θεού είναι να ανακτήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται
υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, όχι να εγκαταλείψει όσους έχουν διαφθαρεί από τον
Σατανά και αντιτάσσονται στον Θεό.
23 Σεπτεμβρίου 2005
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Συνέχεια
(17 Οκτωβρίου 2013 έως 18 Αυγούστου 2014)

Η γνώση του Θεού είναι το μονοπάτι για φόβο Θεού και
αποφυγή του κακού
Ο καθένας σας θα πρέπει να εξετάζει εκ νέου πώς έχει πιστέψει στον Θεό κατά τη
διάρκεια της ζωής του ώστε να μπορέσει να δει αν, ενόσω ακολουθούσε τον Θεό, έχει
καταλάβει πραγματικά, κατανοήσει πραγματικά και καταφέρει να γνωρίσει πραγματικά τον
Θεό, αν γνωρίζει πραγματικά τι συμπεριφορά έχει ο Θεός προς τα διάφορα είδη ανθρώπινων
όντων κι αν καταλαβαίνει πραγματικά το έργο που εκτελεί ο Θεός πάνω του και τον τρόπο με
τον οποίο καθορίζει ο Θεός την κάθε του πράξη. Σε ποιον βαθμό κατανοείς, σε τελική
ανάλυση, αυτόν τον Θεό που βρίσκεται στο πλευρό σου, καθοδηγώντας την κατεύθυνση της
προόδου σου, ορίζοντας τη μοίρα σου και καλύπτοντας τις ανάγκες σου. Πόσα γνωρίζεις
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πραγματικά γι’ αυτόν τον Θεό; Γνωρίζεις ποιο έργο εκτελεί πάνω σου κάθε μέρα; Γνωρίζεις
τις αρχές και τους σκοπούς επί των οποίων βασίζει την κάθε Του πράξη; Γνωρίζεις πώς σε
καθοδηγεί; Γνωρίζεις τα μέσα με τα οποία προνοεί για σένα; Γνωρίζεις τις μεθόδους με τις
οποίες σε καθοδηγεί; Γνωρίζεις τι επιθυμεί να λάβει από σένα και τι επιθυμεί να επιτύχει
μέσα σου; Γνωρίζεις τη στάση που διατηρεί προς τους διάφορους τρόπους με τους οποίους
συμπεριφέρεσαι; Γνωρίζεις αν είσαι άνθρωπος αγαπητός σε Αυτόν; Γνωρίζεις την προέλευση
της χαράς, του θυμού, της λύπης και της ευχαρίστησής Του, τις σκέψεις και τις ιδέες πίσω από
αυτά, και την ουσία Του; Γνωρίζεις, εν τέλει, τι είδους Θεός είναι αυτός ο Θεός στον οποίο
πιστεύεις; Μήπως αυτές και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις είναι κάτι που δεν έχεις ποτέ
καταλάβει ή σκεφτεί; Κατά την επιδίωξη της πίστης σου στον Θεό, έχεις εξαλείψει, μέσω
πραγματικής εκτίμησης και βίωσης του λόγου του Θεού, τις παρανοήσεις σου σχετικά με
Αυτόν; Αφότου έλαβες την πειθαρχία και τη συμμόρφωση του Θεού, έχεις επιτύχει αληθινή
υπακοή και στοργή; Εν μέσω της παίδευσης και της κρίσης του Θεού, έχεις καταφέρει να
γνωρίσεις την ανυπακοή και τη σατανική φύση του ανθρώπου, και έχεις αποκτήσει
στοιχειώδη κατανόηση της αγιοσύνης του Θεού; Υπό την καθοδήγηση και διαφώτιση των
λόγων του Θεού, έχεις αρχίσει να διατηρείς μια νέα άποψη για τη ζωή; Εν μέσω των
δοκιμασιών που έστειλε ο Θεός, έχεις νιώσει την έλλειψη ανεκτικότητάς Του απέναντι στις
προσβολές του ανθρώπου, καθώς και τι απαιτεί Εκείνος από εσένα και πώς σε σώζει; Εάν δεν
γνωρίζεις τι είναι να παρανοείς τον Θεό ή πώς να εξαλείψεις αυτήν την παρανόηση, τότε
μπορεί να ειπωθεί ότι δεν έχεις εισέλθει ποτέ σε πραγματική επικοινωνία με τον Θεό και δεν
έχεις κατανοήσει ποτέ τον Θεό, ή μπορεί τουλάχιστον να ειπωθεί ότι δεν επιθύμησες ποτέ να
Τον καταλάβεις. Εάν δεν γνωρίζεις τι είναι η πειθαρχία και η συμμόρφωση του Θεού, τότε
σίγουρα δεν γνωρίζεις τι είναι η υπακοή και η στοργή, ή τουλάχιστον δεν έχεις υπακούσει
ποτέ στον Θεό και δεν έχεις νοιαστεί ποτέ γι’ Αυτόν. Εάν δεν έχεις βιώσει ποτέ την παίδευση
και την κρίση του Θεού, τότε σίγουρα δεν θα γνωρίζεις την αγιοσύνη Του και θα γνωρίζεις
ακόμα λιγότερο ποιος είναι ο στασιασμός του ανθρώπου. Εάν στ’ αλήθεια δεν είχες ποτέ σου
σωστή άποψη για τη ζωή ή σωστό στόχο στη ζωή, αλλά παραμένεις σε κατάσταση σύγχυσης
και αναποφασιστικότητας όσον αφορά το μελλοντικό σου μονοπάτι στη ζωή, ακόμα και σε
σημείο να διστάζεις να προχωρήσεις προς τα εμπρός, τότε είναι σίγουρο πως δεν έχεις δεχτεί
ποτέ τη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Θεού· μπορεί, μάλιστα, να πει κανείς πως ποτέ
σου δεν έχεις εφοδιαστεί ή τροφοδοτηθεί αληθινά από τα λόγια του Θεού. Εάν δεν έχεις
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υποβληθεί ακόμα στις δοκιμασίες του Θεού, τότε είναι αυτονόητο και σίγουρο ότι δεν θα
γνωρίζεις ποια είναι η έλλειψη ανεκτικότητας του Θεού για τις προσβολές του ανθρώπου,
ούτε θα καταλάβαινες τι απαιτεί, εν τέλει, από εσένα ο Θεός, πόσο μάλλον δε, ποιο είναι, εν
τέλει, το έργο της διαχείρισης και σωτηρίας του ανθρώπου που κάνει Εκείνος. Όσα χρόνια κι
αν πιστεύει κανείς στον Θεό, αν δεν έχει ποτέ βιώσει ή αντιληφθεί τίποτα μέσα από τα λόγια
του Θεού, τότε σίγουρα δεν βαδίζει στο μονοπάτι προς τη σωτηρία, είναι βέβαιο πως η πίστη
του στον Θεό στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, είναι βέβαιο πως η γνώση του για τον Θεό
είναι κι αυτή μηδενική και είναι αυτονόητο ότι δεν έχει καμία απολύτως ιδέα τι σημαίνει να
σέβεται κανείς τον Θεό.
Τα υπάρχοντα και το Είναι του Θεού, η ουσία του Θεού, η διάθεση του Θεού —έχουν γίνει
όλα γνωστά στην ανθρωπότητα μέσα από τα λόγια Του. Όταν ο άνθρωπος βιώνει τα λόγια του
Θεού, ενόσω προσπαθεί να τα κάνει πράξη θα καταφέρει να κατανοήσει τον σκοπό πίσω από
τα λόγια που εκφέρει ο Θεός, να κατανοήσει την πηγή και το υπόβαθρο των λόγων του Θεού
και να κατανοήσει και να εκτιμήσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των λόγων του Θεού. Για
την ανθρωπότητα, όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βιώσει, να κατανοήσει και να
επιτύχει ο άνθρωπος προκειμένου να αποκτήσει την αλήθεια και τη ζωή, να κατανοήσει τις
προθέσεις του Θεού, να μεταμορφώσει τη διάθεσή του και να μπορέσει να υπακούει στην
κυριαρχία και στις διευθετήσεις του Θεού. Την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος βιώνει, κατανοεί
και επιτυγχάνει αυτά τα πράγματα, θα έχει αποκτήσει σταδιακά κάποια κατανόηση του Θεού,
και τότε θα έχει αποκτήσει, επίσης, διαφορετικούς βαθμούς γνώσης σχετικά με Αυτόν. Αυτή η
κατανόηση και γνώση δεν προέρχεται από κάτι που έχει φανταστεί ή συνθέσει ο άνθρωπος,
αλλά από αυτά που εκτιμά, βιώνει, νιώθει και επιβεβαιώνει μέσα του. Μόνο αφότου ο
άνθρωπος έχει εκτιμήσει, βιώσει, νιώσει και επιβεβαιώσει αυτά τα πράγματα, αποκτά
περιεχόμενο η γνώση του για τον Θεό· μόνο η γνώση που αποκτά εκείνη τη στιγμή ο
άνθρωπος είναι πραγματική, αληθινή και ακριβής, και αυτή η διαδικασία —της απόκτησης
πραγματικής κατανόησης και γνώσης για τον Θεό καθώς εκτιμά, βιώνει, νιώθει και
επιβεβαιώνει τα λόγια Του— δεν είναι άλλη από την αληθινή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου
και Θεού. Εν μέσω αυτού του είδους επικοινωνίας, ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να
καταλάβει και να κατανοήσει πραγματικά τις προθέσεις του Θεού, φτάνει στο σημείο να
καταλάβει και να γνωρίσει πραγματικά τα υπάρχοντα και το Είναι του Θεού, φτάνει στο
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σημείο να καταλάβει και να γνωρίσει πραγματικά την ουσία του Θεού, φτάνει στο σημείο να
κατανοήσει και να γνωρίσει σταδιακά τη διάθεση του Θεού, καταφέρνει να είναι πραγματικά
βέβαιος και να έχει έναν σωστό ορισμό για την κυριαρχία του Θεού σε όλη την πλάση, και
κερδίζει ουσιαστικό προσανατολισμό και γνώση της ταυτότητας και θέσης του Θεού. Εν μέσω
αυτού του είδους επικοινωνίας, ο άνθρωπος αλλάζει, βήμα-βήμα, τις ιδέες του για τον Θεό,
δεν Τον πλάθει πλέον στο μυαλό του, δεν αφήνει τις υποψίες του γι’ Αυτόν να τον
κατακλύζουν, δεν Τον παρανοεί, δεν Τον καταδικάζει, δεν Του ασκεί κριτική και δεν Τον
αμφισβητεί. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος θα έχει λιγότερες διαφωνίες με τον Θεό, θα έχει
λιγότερες συγκρούσεις με τον Θεό, και θα είναι λιγότερες οι περιπτώσεις στις οποίες ο
άνθρωπος επαναστατεί κατά του Θεού. Αντιστρόφως, η στοργή του ανθρώπου για τον Θεό
και η υπακοή του σ’ Αυτόν θα μεγαλώνουν, και ο σεβασμός του για τον Θεό θα γίνεται πιο
αληθινός και πιο βαθύς. Εν μέσω μιας τέτοιας επικοινωνίας, ο άνθρωπος όχι μόνο θα
αποκτήσει την παροχή της αλήθειας και το βάπτισμα της ζωής, αλλά, ταυτόχρονα, θα
αποκτήσει και πραγματική γνώση για τον Θεό. Εν μέσω μιας τέτοιας επικοινωνίας, όχι μόνο
θα μεταμορφωθεί η διάθεση του ανθρώπου και θα λάβει εκείνος τη σωτηρία, αλλά,
ταυτόχρονα, θα αποκτήσει τον πραγματικό σεβασμό και την πραγματική λατρεία ενός
δημιουργημένου όντος προς τον Θεό. Έχοντας αυτού του είδους την επικοινωνία, η πίστη του
ανθρώπου στον Θεό δεν θα είναι πλέον μία λευκή κόλλα χαρτί, ούτε μια υπόσχεση που
προσφέρεται μόνο στα λόγια, ούτε μια μορφή τυφλής επιδίωξης και ειδωλοποίησης. Μόνο με
αυτού του είδους την επικοινωνία θα ωριμάζει η ζωή του ανθρώπου μέρα με τη μέρα, μόνο
τότε θα μεταμορφωθεί σταδιακά η διάθεσή του, και η πίστη του στον Θεό θα μετατραπεί,
βήμα-βήμα, από μια ασαφής και αβέβαιη πίστη σε πραγματική υπακοή και στοργή, σε
πραγματικό σεβασμό, και ο άνθρωπος, ενόσω ακολουθεί τον Θεό, θα μετατρέψει κι αυτός
σταδιακά τη στάση του από παθητική σε ενεργητική, από αρνητική σε θετική. Μόνο με αυτού
του είδους την επικοινωνία θα φτάσει ο άνθρωπος σε πραγματική κατανόηση και αντίληψη
του Θεού, σε πραγματική γνώση του Θεού. Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων
δεν έχουν εισέλθει ποτέ σε πραγματική επικοινωνία με τον Θεό, η γνώση τους για τον Θεό
σταματά στο θεωρητικό επίπεδο, στο επίπεδο των γραμμάτων και των δογμάτων. Αυτό
σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, όσα χρόνια κι αν πιστεύουν στον
Θεό, βρίσκονται, από την άποψη της γνώσης του Θεού, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν,
κολλημένοι στο βασικό στάδιο των παραδοσιακών μορφών απόδοσης φόρου τιμής, με τις
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φεουδαρχικές δεισιδαιμονίες τους και τις ρομαντικές χροιές τους. Το γεγονός ότι η γνώση του
ανθρώπου για τον Θεό είναι κολλημένη στις απαρχές της σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά
ανύπαρκτη. Εκτός από την επιβεβαίωση της θέσης και της ταυτότητας του Θεού από τον
άνθρωπο, η πίστη του ανθρώπου στον Θεό παραμένει σε μια κατάσταση ασαφούς
αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, πόσο αληθινό σεβασμό μπορεί να έχει ο άνθρωπος για τον Θεό;
Όσο ακράδαντα κι αν πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού, αυτό δεν μπορεί να
αντικαταστήσει τη γνώση σου για τον Θεό, ούτε τον σεβασμό σου για τον Θεό. Σε όποιο
βαθμό κι αν έχεις απολαύσει τις ευλογίες Του και τη χάρη Του, αυτό δεν μπορεί να
αντικαταστήσει τη γνώση σου για τον Θεό. Όσο πρόθυμος κι αν είσαι να αφιερώσεις τα πάντα
και να δαπανήσεις τα πάντα για χάρη Του, αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώση σου
για τον Θεό. Ίσως να έχεις αποκτήσει πολύ μεγάλη οικειότητα με τα λόγια που έχει εκφέρει ο
Θεός ή ακόμη και να τα γνωρίζεις απέξω και ανακατωτά, αλλά αυτό δεν μπορεί να
αντικαταστήσει τη γνώση σου για τον Θεό. Όσο προσηλωμένος κι αν είναι ο άνθρωπος στο να
ακολουθεί τον Θεό, αν δεν είχε ποτέ πραγματική επικοινωνία με τον Θεό ή πραγματική
εμπειρία των λόγων του Θεού, τότε η γνώση του για τον Θεό θα είναι καθηλωμένη σε μια κενή
ανυπαρξία ή σε μια ατελείωτη ονειροπόληση. Παρόλο που ενδέχεται να έχεις έρθει
περιστασιακά σε επαφή με τον Θεό ή να Τον έχεις συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο, η
γνώση σου για τον Θεό θα είναι ακόμα μηδενική και ο σεβασμός σου για τον Θεό δεν θα είναι
τίποτα περισσότερο από ένα κενό σύνθημα ή μια εξιδανικευμένη έννοια.
Πολλοί άνθρωποι κρατούν τα λόγια του Θεού για να τα διαβάζουν καθημερινά, ακόμα
και σε σημείο να αποστηθίζουν προσεκτικά όλα τα κλασικά χωρία τους ως το πιο πολύτιμο
απόκτημά τους και, επιπλέον, κηρύττουν τον λόγο του Θεού παντού, εφοδιάζοντας και
βοηθώντας τους άλλους μέσω των λόγων Του. Πιστεύουν ότι ενεργώντας έτσι, γίνονται
μάρτυρες για τον Θεό, γίνονται μάρτυρες των λόγων Του, και ότι ενεργώντας έτσι,
ακολουθούν την οδό του Θεού· πιστεύουν ότι ενεργώντας έτσι, ζουν σύμφωνα με τα λόγια του
Θεού, ότι ενεργώντας έτσι, φέρνουν τα λόγια Του στην πραγματική ζωή τους, ότι ενεργώντας
έτσι, θα μπορέσουν να λάβουν τον έπαινο του Θεού, να σωθούν και να οδηγηθούν στην
τελείωση. Αλλά, ακόμα και καθώς κηρύσσουν τα λόγια του Θεού, δεν συμμορφώνονται ποτέ
με τα λόγια του Θεού στην πράξη, ούτε προσπαθούν να συμβαδίσουν με αυτά που
αποκαλύπτονται στα λόγια του Θεού. Αντίθετα, χρησιμοποιούν τα λόγια του Θεού για να
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κερδίσουν τη λατρεία και την εμπιστοσύνη των άλλων με δόλο, να εισέλθουν στη διαχείριση
μόνοι τους και να καταχραστούν και να κλέψουν τη δόξα του Θεού. Ελπίζουν, μάταια, να
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που παρέχει η διάδοση του λόγου του Θεού για να τους
απονεμηθεί η εργασία και ο έπαινος του Θεού. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά αυτοί οι
άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον έπαινο του Θεού ενώ κηρύττουν
τον λόγο του Θεού, όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν την οδό που θα πρέπει να
ακολουθούν ενώ γίνονται μάρτυρες του λόγου του Θεού, όχι μόνο δεν έχουν βοηθήσει ή
εφοδιάσει τον εαυτό τους ενώ βοηθούν και εφοδιάζουν τους άλλους με τον λόγο του Θεού και
όχι μόνο δεν έχουν καταφέρει να γνωρίσουν τον Θεό ή να αφυπνίσουν μέσα τους πραγματικό
σεβασμό για τον Θεό ενώ κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά, αντίθετα, οι παρανοήσεις
τους σχετικά με τον Θεό γίνονται όλο και βαθύτερες, η έλλειψη εμπιστοσύνης τους προς τον
Θεό όλο και σοβαρότερη και οι φαντασιοκοπίες τους σχετικά με Αυτόν όλο και πιο
υπερβολικές. Εφοδιασμένοι και καθοδηγούμενοι από τις θεωρίες τους για τα λόγια του Θεού,
δίνουν την εντύπωση ότι είναι τελείως στο στοιχείο τους, ότι χρησιμοποιούν τις ικανότητές
τους χωρίς μεγάλη προσπάθεια, ότι έχουν βρει τον σκοπό τους στη ζωή, την αποστολή τους,
και ότι έχουν κερδίσει νέα ζωή και έχουν σωθεί, ότι, με τα λόγια του Θεού να βγαίνουν με
τόση ευκολία από το στόμα τους, έχουν κερδίσει την αλήθεια, έχουν καταλάβει τις προθέσεις
του Θεού και έχουν ανακαλύψει το μονοπάτι προς τη γνώση του Θεού, ότι, ενώ κηρύττουν τον
λόγο του Θεού, έρχονται συχνά πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό. Επίσης, συχνά
«συγκινούνται» σε σημείο που ξεσπούν σε λυγμούς και, καθοδηγούμενοι συχνά από τον
«Θεό» στα λόγια του Θεού, δίνουν την εντύπωση ότι αρπάζονται αδιάκοπα από την ειλικρινή
φροντίδα και την καλή Του πρόθεση και, ταυτόχρονα, ότι έχουν κατανοήσει τη σωτηρία του
ανθρώπου από τον Θεό και τη διαχείρισή Του, ότι έχουν γνωρίσει την ουσία Του και ότι έχουν
καταλάβει τη δίκαιη διάθεσή Του. Πάνω σε αυτήν τη βάση, φαίνεται να πιστεύουν ακόμα πιο
ακράδαντα στην ύπαρξη του Θεού, να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της εξυψωμένης
κατάστασής Του και να νιώθουν ακόμα πιο βαθιά το μεγαλείο και την υπεροχή Του.
Βυθισμένοι στην επιφανειακή γνώση του λόγου του Θεού, φαίνεται ότι η πίστη τους έχει
αυξηθεί, η αποφασιστικότητά τους να υπομείνουν δεινά έχει ενισχυθεί και η γνώση τους για
τον Θεό έχει γίνει βαθύτερη. Αγνοούν πως, μέχρι να βιώσουν αληθινά τον λόγο του Θεού, όλη
τους η γνώση για τον Θεό και οι ιδέες τους σχετικά με Αυτόν προέρχονται από την ίδια τη
διάπυρη φαντασία και τις εικασίες τους. Η πίστη τους δεν θα άντεχε σε καμία δοκιμασία από
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τον Θεό, η υποτιθέμενη πνευματικότητα και το υποτιθέμενο ανάστημά τους απλώς δεν θα
άντεχαν στη δοκιμασία ή την επιθεώρηση του Θεού, η αποφασιστικότητά τους δεν είναι παρά
ένα κάστρο χτισμένο στην άμμο και η υποτιθέμενη γνώση τους για τον Θεό δεν είναι παρά
αποκύημα της φαντασίας τους. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν
καταβάλει, τρόπον τινά, πολλή προσπάθεια στον λόγο του Θεού, δεν έχουν καταλάβει ποτέ μα
ποτέ τι εστί πραγματική πίστη, τι εστί πραγματική υπακοή, τι εστί πραγματική φροντίδα ή τι
εστί πραγματική γνώση του Θεού. Παίρνουν τη θεωρία, τη φαντασία, τη γνώση, το χάρισμα,
την παράδοση, τη δεισιδαιμονία, ακόμα και τις ηθικές αξίες της ανθρωπότητας, και τα
μετατρέπουν σε «κεφάλαιο» και «οπλισμό» για την πίστη στον Θεό και την επιδίωξή Του, τα
μετατρέπουν, μάλιστα, στα θεμέλια της πίστης τους στον Θεό και της επιδίωξής Του.
Ταυτόχρονα, παίρνουν επίσης αυτό το κεφάλαιο και τον οπλισμό, και τα μετατρέπουν σε
μαγικά φυλαχτά μέσω των οποίων γνωρίζουν τον Θεό, για να αντιμετωπίσουν και να
χειριστούν τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμασίες, την παίδευση και την κρίση του Θεού. Στο τέλος,
αυτό που αποκομίζουν εξακολουθεί να μην αποτελείται από τίποτε άλλο παρά συμπεράσματα
σχετικά με τον Θεό βουτηγμένα σε θρησκευτική χροιά, σε φεουδαρχική δεισιδαιμονία και σε
καθετί ρομαντικό, αλλόκοτο και αινιγματικό. Ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουν και ορίζουν
τον Θεό είναι φτιαγμένος από το ίδιο καλούπι με αυτόν των ανθρώπων που πιστεύουν μόνο
σε μια ανώτερη δύναμη ή στον Γέροντα στον ουρανό, ενώ η πραγματικότητα του Θεού, η
ουσία, η διάθεση, τα υπάρχοντα, το Είναι Του και ούτω καθεξής —όλα αυτά που έχουν σχέση
με τον ίδιο τον αληθινό Θεό— είναι πράγματα που η αντίληψή τους δεν έχει καταφέρει να
κατανοήσει, από τα οποία η αντίληψή τους είναι τελείως αποκομμένη, ακόμη και εκ
διαμέτρου αντίθετη. Με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί ζουν υπό την
παροχή και τη θρέψη του λόγου του Θεού, είναι ανίκανοι να πορευτούν αληθινά στο μονοπάτι
του φόβου Θεού και της αποφυγής του κακού. Ο αληθινός λόγος γι’ αυτό είναι ότι δεν έχουν
εξοικειωθεί ποτέ με τον Θεό, ούτε είχαν ποτέ πραγματική επαφή ή επικοινωνία με Αυτόν, κι
έτσι είναι αδύνατο να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση με τον Θεό ή να αφυπνίσουν μέσα τους
πραγματική πίστη στον Θεό, επιδίωξή Του ή λατρεία γι’ Αυτόν. Το γεγονός ότι βλέπουν έτσι
τον λόγο του Θεού, το γεγονός ότι βλέπουν έτσι τον Θεό —αυτή η οπτική και στάση τούς έχει
καταδικάσει να γυρνούν με άδεια χέρια από τα εγχειρήματά τους, τους έχει καταδικάσει να
μην μπορούν, σε όλη την αιωνιότητα, να πορευτούν στο μονοπάτι του φόβου Θεού και της
αποφυγής του κακού. Ο στόχος στον οποίον αποβλέπουν και η κατεύθυνση προς την οποία
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πηγαίνουν δηλώνουν πως είναι εχθροί του Θεού στην αιωνιότητα και πως σ’ όλη την
αιωνιότητα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να λάβουν τη σωτηρία.
Εάν, στην περίπτωση ενός ανθρώπου που έχει ακολουθήσει τον Θεό για πολλά χρόνια
και έχει απολαύσει την παροχή των λόγων Του για πολλά χρόνια, ο ορισμός του για τον Θεό
είναι στην ουσία ίδιος με εκείνον κάποιου που προσπέφτει ενώπιον ειδώλων για τους
αποδώσει τιμή, τότε τούτο θα σήμαινε πως αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αποκτήσει την
πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί απλώς δεν έχει εισέλθει στην
πραγματικότητα του λόγου του Θεού και, γι’ αυτόν τον λόγο, η πραγματικότητα, η αλήθεια, οι
προθέσεις και οι απαιτήσεις προς την ανθρωπότητα, το σύνολο των οποίων ενυπάρχει στον
λόγο του Θεού, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, όσο
σκληρά κι αν ενδέχεται να εργάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος στην επιφανειακή σημασία του
λόγου του Θεού, όλα είναι μάταια: Επειδή αυτό που επιδιώκει είναι μόνο λόγια, αυτό που
παίρνει θα είναι κι αυτό, αναπόφευκτα, μόνο λόγια. Ανεξάρτητα από το αν ο λόγος που
εκφέρει ο Θεός είναι εξωτερικά απλός ή βαθυστόχαστος, αποτελεί, στο σύνολό του, αλήθειες
απαραίτητες για τον άνθρωπο καθώς εισέρχεται στη ζωή· αποτελεί την πηγή των ζώντων
υδάτων που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επιβιώσει τόσο πνευματικά όσο και
σωματικά. Παρέχει ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να παραμείνει ζωντανός, τις αρχές και τα
πιστεύω για να διάγει την καθημερινή ζωή του, το μονοπάτι, τον στόχο και την κατεύθυνση
από τα οποία πρέπει να περάσει για να λάβει τη σωτηρία, κάθε αλήθεια που θα πρέπει να
κατέχει ως δημιουργημένο ον ενώπιον του Θεού και κάθε αλήθεια σχετικά με το πώς ο
άνθρωπος υπακούει και λατρεύει τον Θεό. Είναι η εγγύηση που διασφαλίζει την επιβίωση του
ανθρώπου, είναι ο καθημερινός άρτος του ανθρώπου και είναι, επίσης, η στιβαρή υποστήριξη
που επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι δυνατός και να στέκεται όρθιος. Είναι πλούσιος στην
πραγματικότητα της αλήθειας της κανονικής ανθρώπινης φύσης όπως βιώνεται από το
δημιουργημένο ανθρώπινο είδος, πλούσιος στην αλήθεια δια της οποίας το ανθρώπινο είδος
απελευθερώνεται από τη διαφθορά και αποφεύγει τις παγίδες του Σατανά, πλούσιος στην
αδιάκοπη διδαχή, προτροπή, ενθάρρυνση και παρηγοριά που δίνει ο Δημιουργός στη
δημιουργημένη ανθρωπότητα. Είναι ο φάρος που καθοδηγεί και διαφωτίζει τους ανθρώπους
να καταλάβουν καθετί θετικό, η εγγύηση που διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα βιώσουν και θα
αποκτήσουν καθετί δίκαιο και καλό, το κριτήριο με το οποίο μετρούνται όλοι οι άνθρωποι, τα
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γεγονότα και τα αντικείμενα, καθώς επίσης και ο δείκτης πλοήγησης που οδηγεί τους
ανθρώπους προς τη σωτηρία και το μονοπάτι του φωτός. Μόνο με την πρακτική εμπειρία του
λόγου του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να εφοδιαστεί με την αλήθεια και τη ζωή. Μόνο έτσι
μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος τι εστί κανονική ανθρώπινη φύση, τι εστί ζωή με νόημα, τι
εστί αληθινό δημιουργημένο ον, τι εστί πραγματική υπακοή στον Θεό. Μόνο έτσι μπορεί να
κατανοήσει ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να νοιάζεται για τον Θεό, πώς να εκπληρώσει το
καθήκον ενός δημιουργημένου όντος και πώς να κατέχει την ομοιότητα ενός πραγματικού
ανθρώπου. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος τι σημαίνει πραγματική πίστη και
πραγματική λατρεία. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος ποιος είναι ο Άρχοντας
των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοήσει ο
άνθρωπος τα μέσα με τα οποία Εκείνος που είναι ο Κυρίαρχος όλης της πλάσης κυβερνά την
πλάση, την καθοδηγεί και προνοεί γι’ αυτήν. Και μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει
και να συλλάβει τα μέσα με τα οποία υπάρχει, φανερώνεται και εργάζεται Εκείνος που είναι ο
Κύριος όλης της πλάσης. Αποκομμένος από την πραγματική εμπειρία του λόγου του Θεού, ο
άνθρωπος δεν έχει πραγματική γνώση ή επίγνωση του λόγου του Θεού και της αλήθειας.
Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πέρα για πέρα ζωντανός νεκρός, ένα απόλυτο κέλυφος, και όλη
η γνώση σχετικά με τον Δημιουργό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτόν. Στα μάτια του
Θεού, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει πιστέψει ποτέ σε Αυτόν, ούτε Τον έχει ακολουθήσει
ποτέ, κι έτσι ο Θεός δεν τον αναγνωρίζει ούτε ως πιστό Του, ούτε ως ακόλουθό Του, πόσο
μάλλον δε, ως γνήσιο δημιουργημένο ον.
Ένα πραγματικό δημιουργημένο ον πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο Δημιουργός, πού
αποσκοπεί η δημιουργία του ανθρώπου, πώς να εκτελέσει τα καθήκοντα ενός
δημιουργημένου όντος και πώς να λατρεύει τον Κύριο όλης της πλάσης· πρέπει να κατανοεί,
να αντιλαμβάνεται, να γνωρίζει και να νοιάζεται για τις προθέσεις, τις επιθυμίες και τις
απαιτήσεις του Δημιουργού, και πρέπει να πράττει σύμφωνα με την οδό του Δημιουργού —να
έχει φόβο Θεού και να αποφεύγει το κακό.
Τι σημαίνει να έχει κανείς φόβο Θεού; Και πώς μπορεί κανείς να αποφεύγει το κακό;
«Φόβος Θεού» δεν είναι κάποιος απερίγραπτος φόβος και τρόμος, ούτε αποφυγή, ούτε
τήρηση απόστασης, ούτε ειδωλοποίηση ή δεισιδαιμονία. Αντίθετα, είναι θαυμασμός,
εκτίμηση, εμπιστοσύνη, κατανόηση, φροντίδα, υπακοή, αφιέρωση, αγάπη, καθώς επίσης και
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άνευ όρων και παραπόνων λατρεία, ανταπόδοση και υποταγή. Χωρίς πραγματική γνώση για
τον Θεό, η ανθρωπότητα δεν θα έχει πραγματικό θαυμασμό, πραγματική εμπιστοσύνη,
πραγματική κατανόηση, πραγματικό ενδιαφέρον ή υπακοή, αλλά μόνο τρόμο και ανησυχία,
μόνο αμφιβολία, παρανόηση, υπεκφυγή και αποφυγή. Χωρίς πραγματική γνώση για τον Θεό,
η ανθρωπότητα δεν θα έχει πραγματική αφιέρωση και ανταπόδοση. Χωρίς πραγματική
γνώση για τον Θεό, η ανθρωπότητα δεν θα έχει πραγματική λατρεία και υποταγή, μόνο τυφλή
ειδωλοποίηση και δεισιδαιμονία. Χωρίς πραγματική γνώση για τον Θεό, η ανθρωπότητα δεν
δύναται να πράττει σύμφωνα με την οδό του Θεού, ούτε να έχει φόβο Θεού, ούτε να
αποφεύγει το κακό. Αντιστρόφως, κάθε δραστηριότητα και συμπεριφορά στην οποία
επιδίδεται ο άνθρωπος θα είναι γεμάτη παρακοή και περιφρόνηση, γεμάτη συκοφαντικές
κατηγορίες και κακοήθεις κρίσεις γι’ Αυτόν, και κακή διαγωγή αντίθετη με την αλήθεια και
την αληθινή σημασία του λόγου του Θεού.
Μόλις η ανθρωπότητα αποκτήσει πραγματική εμπιστοσύνη στον Θεό, θα είναι ειλικρινής
ως προς το να Τον ακολουθεί και να βασίζεται σ’ Αυτόν. Μόνο αν έχει πραγματική
εμπιστοσύνη στον Θεό και βασίζεται σ’ Αυτόν μπορεί η ανθρωπότητα να έχει πραγματική
κατανόηση και αντίληψη. Μαζί με την αληθινή αντίληψη για τον Θεό, έρχεται και το αληθινό
ενδιαφέρον γι’ Αυτόν. Μόνο με πραγματικό ενδιαφέρον για τον Θεό μπορεί η ανθρωπότητα
να έχει πραγματική υπακοή. Μόνο με πραγματική υπακοή στον Θεό μπορεί η ανθρωπότητα
να έχει πραγματική αφιέρωση. Μόνο με πραγματική αφιέρωση στον Θεό μπορεί η
ανθρωπότητα να έχει άνευ όρων και παραπόνων ανταπόδοση. Μόνο με πραγματική
εμπιστοσύνη και εξάρτηση, πραγματική κατανόηση και ενδιαφέρον, πραγματική υπακοή,
πραγματική αφιέρωση και ανταπόδοση, μπορεί η ανθρωπότητα να γνωρίσει πραγματικά τη
διάθεση και την ουσία του Θεού, καθώς και να γνωρίσει την ταυτότητα του Δημιουργού.
Μόνο όταν οι άνθρωποι έχουν καταφέρει πραγματικά να γνωρίσουν τον Δημιουργό μπορούν
να αφυπνίσουν μέσα τους πραγματική λατρεία και υποταγή. Μόνο όταν έχει πραγματική
λατρεία για τον Δημιουργό και υποταγή σ’ Αυτόν θα μπορέσει η ανθρωπότητα να
παραμερίσει πραγματικά τους πονηρούς τρόπους της, δηλαδή, να αποφύγει το κακό.
Αυτό αποτελεί όλη τη διαδικασία του «φόβου του Θεού και της αποφυγής του κακού» και
είναι επίσης, στο σύνολό του, το περιεχόμενο του φόβου Θεού και της αποφυγής του κακού.
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Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβεί κανείς για να φτάσει στον φόβο Θεού και την
αποφυγή του κακού.
«Ο φόβος Θεού και η αποφυγή του κακού» και η γνώση του Θεού είναι αδιάρρηκτα
συνδεδεμένα με μυριάδες νήματα, και η σύνδεση μεταξύ τους είναι αυτονόητη. Εάν κάποιος
επιθυμεί να επιτύχει να αποφύγει το κακό, πρέπει πρώτα να έχει πραγματικό φόβο Θεού. Εάν
κάποιος επιθυμεί να επιτύχει πραγματικό φόβο Θεού, πρέπει πρώτα να έχει πραγματική
γνώση για τον Θεό. Εάν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει γνώση για τον Θεό, πρέπει πρώτα να
βιώσει τον λόγο του Θεού, να εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, να βιώσει
τη συμμόρφωση και την πειθαρχία του Θεού, καθώς και το παίδεμα και την κρίση Του. Εάν
κάποιος επιθυμεί να βιώσει τον λόγο του Θεού, πρέπει πρώτα να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο
με τον λόγο του Θεού, να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και να ζητήσει από τον Θεό
να του δώσει ευκαιρίες να βιώσει τα λόγια του Θεού υπό τη μορφή πολλών διαφορετικών
περιβαλλόντων που περιλαμβάνουν ανθρώπους, γεγονότα και αντικείμενα. Εάν κάποιος
επιθυμεί να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και με τον λόγο του Θεού, πρέπει πρώτα
να έχει μία απλή και ειλικρινή καρδιά, ετοιμότητα να αποδεχτεί την αλήθεια, τη θέληση να
υπομείνει δεινά, την αποφασιστικότητα και το κουράγιο να αποφύγει το κακό και τη
φιλοδοξία να γίνει πραγματικό δημιουργημένο ον… Με αυτόν τον τρόπο, προχωρώντας βήμαβήμα, θα πλησιάζεις όλο και περισσότερο τον Θεό, η καρδιά σου θα γίνεται όλο και πιο αγνή,
και η ζωή σου και η αξία του να είσαι ζωντανός, μαζί με τη γνώση σου για τον Θεό, θα
αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία και θα γίνονται όλο και πιο λαμπερά. Μέχρι που, μία
μέρα, θα νιώσεις ότι ο Δημιουργός δεν είναι πλέον ένα αίνιγμα, ότι ο Δημιουργός δεν σου
κρυβόταν ποτέ, ότι ο Δημιουργός δεν έκρυψε ποτέ το πρόσωπό Του από σένα, ότι ο
Δημιουργός δεν είναι καθόλου μακριά σου, ότι ο Δημιουργός δεν είναι πλέον Εκείνος που
επιθυμείς διαρκώς στις σκέψεις σου αλλά δεν μπορείς να φτάσεις με τα συναισθήματά σου,
ότι είναι πραγματικά και αληθινά φύλακας που κάθεται στα δεξιά σου και τα αριστερά σου,
εφοδιάζοντας τη ζωή σου και ελέγχοντας τη μοίρα σου. Δεν βρίσκεται στον μακρινό ορίζοντα,
ούτε έχει κρυφτεί ψηλά στα σύννεφα. Είναι στο πλευρό σου, προΐσταται του είναι σου, είναι
όλα όσα έχεις και το μόνο πράγμα που έχεις. Αυτός ο Θεός σού επιτρέπει να Τον αγαπάς με
την καρδιά σου, να προσκολλάσαι σ’ Αυτόν, να Τον κρατάς κοντά σου, να Τον θαυμάζεις, να
φοβάσαι μην Τον χάσεις, να μη θέλεις άλλο πια να Τον απαρνιέσαι, άλλο πια να Τον
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παρακούς ή άλλο πια να Τον αποφεύγεις και να Τον κρατάς σε απόσταση. Το μόνο που θέλεις
είναι να Τον νοιάζεσαι, να Τον υπακούς, να ανταποδίδεις ό,τι σου δίνει και να υποτάσσεσαι
στο κράτος Του. Δεν αρνείσαι πλέον να σε καθοδηγεί, να προνοεί για σένα, να σε προσέχει
και να σε διαφυλάσσει, δεν αρνείσαι πλέον να κάνεις αυτό που σου υπαγορεύει και σου
επιτάσσει. Το μόνο που θέλεις είναι να Τον ακολουθείς, να περπατάς στο πλευρό Του· το μόνο
που θέλεις είναι να Τον αποδεχθείς ως τη μία και μοναδική ζωή σου, να Τον αποδεχθείς ως
τον ένα και μοναδικό σου Κύριο, τον ένα και μοναδικό σου Θεό.
18 Αυγούστου 2014

Πώς να γνωρίσετε τη διάθεση του Θεού και τα αποτελέσματα
που θα επιτύχει το έργο Του
Πρώτα, ας ψάλουμε έναν ύμνο: Ύμνος της Βασιλείας (Α') Η Βασιλεία έχει κατέλθει στον
κόσμο.
Συνοδεία: Τα πλήθη Με επευφημούν, τα πλήθη Με δοξάζουν· όλα τα στόματα
προφέρουν το όνομα του μοναδικού αληθινού Θεού, Η βασιλεία κατέρχεται στον κόσμο των
ανθρώπων.
1. Τα πλήθη Με επευφημούν, τα πλήθη Με δοξάζουν· όλα τα στόματα προφέρουν το
όνομα του μοναδικού αληθινού Θεού, όλοι οι άνθρωποι σηκώνουν τα μάτια τους για να
παρακολουθήσουν τις πράξεις Μου. Η βασιλεία κατέρχεται στον κόσμο των ανθρώπων, η
υπόστασή Μου είναι πλούσια και άφθονη. Ποιος δεν θα ευφραινόταν μπρος σ’ αυτό; Ποιος
δεν θα χόρευε από χαρά; Ω, Σιών! Ύψωσε το θριαμβευτικό σου λάβαρο για να Με τιμήσεις!
Τραγούδα τον θριαμβευτικό ύμνο της νίκης για να διαδώσεις το άγιο όνομά Μου!
2. Όλη η κτίση μέχρι τα πέρατα της γης! Σπεύστε να εξαγνιστείτε ώστε να μπορέσετε να
γίνετε προσφορές σε Μένα! Αστερισμοί ψηλά στον ουρανό! Σπεύστε να επιστρέψετε στις
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θέσεις σας για να δείξετε την ισχυρή δύναμή Μου στο στερέωμα! Ακούω τις φωνές των
ανθρώπων στη γη, οι οποίοι εκφράζουν την απέραντη αγάπη, τον απέραντο σεβασμό τους για
Μένα στους ύμνους τους! Την ημέρα αυτή, όταν όλη η κτίση επανέλθει στη ζωή, κατέρχομαι
στον κόσμο των ανθρώπων. Τη στιγμή αυτή, στην παρούσα αυτή συγκυρία, όλα τα λουλούδια
ανθίζουν ξέφρενα, όλα τα πουλιά κελαηδούν θαρρείς με μια φωνή, τα πάντα πάλλονται από
χαρά! Στον ήχο του χαιρετισμού της βασιλείας, η βασιλεία του Σατανά καταρρέει,
καταστρέφεται υπό τη βροντή του ύμνου της βασιλείας, και δεν πρόκειται να εγερθεί ποτέ
ξανά!
3. Ποιος στη γη τολμά να ξεσηκωθεί και να αντισταθεί; Καθώς κατέρχομαι στη γη, φέρνω
πυρ, φέρνω οργή, φέρνω καταστροφές κάθε είδους. Τα γήινα βασίλεια είναι τώρα η βασιλεία
Μου! Ψηλά στον ουρανό, τα σύννεφα κυλούν και κυματίζουν· κάτω από τον ουρανό, οι λίμνες
και τα ποτάμια φουσκώνουν και εύθυμα παράγουν μια συγκινητική μελωδία. Τα ζώα που
αναπαύονται ξεπροβάλλουν από τις φωλιές τους, και όλοι οι λαοί αφυπνίζονται από τον
λήθαργό τους από Μένα. Η ημέρα που περιμένουν οι πολυάριθμοι λαοί έχει έλθει επιτέλους!
Μου προσφέρουν τους πιο όμορφους ύμνους!
Τι

σκέφτεστε

κάθε

φορά

που

τραγουδάτε

αυτό

το

τραγούδι;

(Είμαστε

κατενθουσιασμένοι· εκστασιασμένοι· σκεφτόμαστε πόσο λαμπρή είναι η ομορφιά της
Βασιλείας, και ότι η ανθρωπότητα και ο Θεός θα είναι ενωμένοι για πάντα.) Έχει σκεφθεί
κανείς τη μορφή που πρέπει να προσλάβει ο άνθρωπος, προκειμένου να είναι μαζί με τον
Θεό; Πώς πρέπει να είναι κάποιος, στη φαντασία σας, προκειμένου να ενωθεί με τον Θεό και
να απολαύσει τη λαμπρή ζωή στη Βασιλεία, που ακολουθεί; (Η διάθεσή τους πρέπει να έχει
αλλάξει.) Η διάθεσή τους πρέπει να έχει αλλάξει, αλλά μέχρι ποιο βαθμό; Και πώς θα είναι
εκείνοι μετά την αλλαγή; (Θα γίνουν άγιοι.) Ποιο είναι το πρότυπο για την αγιότητα; (Όλες οι
σκέψεις και οι θεωρήσεις τους βρίσκονται σε αρμονία με τον Χριστό.) Πώς εκδηλώνεται μια
τέτοια σύμπνοια; (Δεν αντιστέκονται στον Θεό, δεν Τον προδίδουν, αλλά Του προσφέρουν
απόλυτη υπακοή και Τον σέβονται στις καρδιές τους.) Ορισμένες από τις απαντήσεις σας
βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Ανοίξτε όλοι τις καρδιές σας και μοιραστείτε αυτό που σας
λέει η καρδιά σας. (Οι άνθρωποι που ζουν με τον Θεό στη Βασιλεία, μπορούν να κάνουν το
καθήκον τους, κάνουν πιστά το καθήκον τους, επιδιώκοντας την αλήθεια και χωρίς να
περιορίζονται από κανένα πρόσωπο, γεγονός ή αντικείμενο. Και καθίσταται δυνατό να
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δραπετεύσουν από την επιρροή του σκότους, να ευθυγραμμίσουν τις καρδιές τους με τον Θεό
και να σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό.) (Η προοπτική μας ως προς τα
πράγματα μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον Θεό και μπορούμε να δραπετεύσουμε από την
επιρροή του σκότους. Το ελάχιστο πρότυπο είναι να μη μας εκμεταλλεύεται ο Σατανάς, να
αποβάλουμε οποιαδήποτε διεφθαρμένη διάθεση, να επιτύχουμε υπακοή στον Θεό.
Πιστεύουμε ότι η απομάκρυνση από την επιρροή του σκότους αποτελεί το σημείο-κλειδί. Εάν
κάποιος αδυνατεί να δραπετεύσει από την επιρροή του σκότους, αδυνατεί να δραπετεύσει
από τα δεσμά του Σατανά, δεν έχει επιτύχει τη σωτηρία του Θεού.) (Το πρότυπο για την
τελείωση από τον Θεό είναι ο άνθρωπος να καταστεί μια καρδιά και ένα μυαλό με τον Θεό. Ο
άνθρωπος δεν αντιστέκεται πλέον στον Θεό· μπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του, να κάνει την
αλήθεια πράξη, να φτάσει σε μια κατανόηση ως προς τον Θεό, να Τον αγαπά και να
ευθυγραμμιστεί μαζί Του. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος.)
Το βάρος του αποτελέσματος στις καρδιές των ανθρώπων
Φαίνεται πως έχετε κάποιες σκέψεις αναφορικά με την οδό με την οποία θα πρέπει να
συμμορφώνεστε και έχετε αναπτύξει κάποια κατανόηση και εκτίμησή της. Αλλά το αν και
κατά πόσο όλα όσα είπατε αποδειχθούν κούφιες λέξεις ή ακριβής πραγματικότητα, εξαρτάται
από το σε τι δίνετε σημασία στις καθημερινές σας πράξεις. Με την πάροδο των ετών, έχετε
δρέψει μια συγκομιδή από όλες τις πτυχές της αλήθειας, τόσο σε δόγματα όσο και στο
περιεχόμενο της αλήθειας. Τούτο αποδεικνύει ότι, στις μέρες μας, οι άνθρωποι δίνουν
έμφαση στον αγώνα για την αλήθεια. Και ως αποτέλεσμα, κάθε πτυχή και κάθε κομμάτι της
αλήθειας έχει σίγουρα ριζώσει στις καρδιές ορισμένων ανθρώπων. Ωστόσο, ποιος είναι ο
μεγαλύτερος φόβος Μου; Ότι, αν και τα ζητήματα της αλήθειας και αυτές οι θεωρίες, έχουν
ριζώσει, το πραγματικό περιεχόμενο απλά δεν έχει τόση βαρύτητα στις καρδιές σας. Όταν
συναντήσετε προβλήματα, όταν έρθετε αντιμέτωποι με δοκιμασίες, με επιλογές —κατά πόσο
θα είστε ικανοί να χρησιμοποιήσετε σωστά την πραγματικότητα αυτών των αληθειών;
Μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις δυσκολίες σας και να αναδυθείτε από τις
δοκιμασίες σας, έχοντας ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού; Θα παραμείνετε σταθεροί κατά
τις δοκιμασίες, μαρτυρώντας δυνατά και καθαρά υπέρ του Θεού; Έχετε ενδιαφερθεί καθόλου
για αυτά τα θέματα πριν; Επιτρέψτε Μου να σας ρωτήσω: Μέσα στις καρδιές σας, σε όλες τις
καθημερινές σκέψεις και ενατενίσεις σας, ποιο είναι το πιο σημαντικό για εσάς; Έχετε
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καταλήξει ποτέ σε κάποιο συμπέρασμα; Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα;
Μερικοί άνθρωποι λένε «το να κάνουμε την αλήθεια πράξη, φυσικά»· ορισμένοι λένε «το να
διαβάζουμε καθημερινά τον λόγο του Θεού, βεβαίως»· κάποιοι λένε «το να θέτω εαυτόν
ενώπιον του Θεού και να προσεύχομαι καθημερινά στον Θεό, φυσικά»· κι έπειτα, υπάρχουν
και εκείνοι που λένε «φυσικά, το να κάνω κάθε μέρα σωστά το καθήκον μου»· υπάρχουν,
ακόμα, μερικοί άνθρωποι που λένε ότι το μόνο που σκέφτονται είναι να ικανοποιούν τον Θεό,
να υπακούν σε Αυτόν στα πάντα, και να ενεργούν σε αρμονία με το θέλημά Του. Έτσι δεν
είναι; Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο; Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικοί που λένε: «Το μόνο
που θέλω, είναι να υπακούω στον Θεό, αλλά όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορώ να υπακούσω σε
Αυτόν». Κάποιοι λένε: «Το μόνο που θέλω, είναι να ικανοποιώ τον Θεό. Θα ήταν καλό, ακόμα
κι αν κατάφερνα να Τον ικανοποιήσω μονάχα μια φορά, αλλά ποτέ δεν καταφέρνω να Τον
ικανοποιήσω». Και μερικοί λένε: «Το μόνο που θέλω, είναι να υπακούω στον Θεό. Σε
περιόδους δοκιμασιών, θέλω μόνο να υποτάσσομαι στις ενορχηστρώσεις Του, υπακούοντας
στην κυριαρχία και τις διευθετήσεις Του, χωρίς καθόλου παράπονα ή απαιτήσεις. Κι όμως,
σχεδόν κάθε φορά αποτυγχάνω να είμαι υπάκουος». Κάποιοι άλλοι λένε: «Όποτε έρχομαι
αντιμέτωπος με αποφάσεις, ποτέ δεν μπορώ να επιλέξω να κάνω την αλήθεια πράξη. Θέλω
πάντα να ικανοποιώ τη σάρκα, πάντα θέλω να ικανοποιώ τις προσωπικές εγωιστικές μου
επιθυμίες». Γιατί συμβαίνει αυτό; Προτού έρθει η δοκιμασία του Θεού, εσείς έχετε ήδη
προκαλέσει δοκιμάσει και εξετάσει πολλές φορές τους εαυτούς σας; Δείτε αν μπορείτε να
υπακούτε πραγματικά στον Θεό, να ικανοποιείτε πραγματικά τον Θεό, και βεβαιωθείτε ότι
δεν πρόκειται να Τον προδώσετε. Δείτε αν έχετε τη δύναμη να μην ικανοποιείτε τους εαυτούς
σας και τις εγωιστικές επιθυμίες σας, αλλά να ικανοποιείτε μόνο τον Θεό, απαλλαγμένοι από
τις προσωπικές επιλογές σας. Είναι κάποιος έτσι; Στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνο ένα
γεγονός, που έχει τεθεί μπροστά στα ίδια σας τα μάτια. Είναι εκείνο που ενδιαφέρει
περισσότερο τον κάθε έναν από εσάς, αυτό που θέλετε περισσότερο να γνωρίζετε —και τούτο
είναι το ζήτημα του αποτελέσματος και του προορισμού του καθενός. Μπορεί να μην το
συνειδητοποιείτε, αλλά είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν
μερικοί άνθρωποι που, όταν πρόκειται για την αλήθεια του αποτελέσματος του ανθρώπου,
την υπόσχεση του Θεού στην ανθρωπότητα, και σε τι προορισμό ο Θεός σκοπεύει να φέρει
τον άνθρωπο, έχουν ήδη μελετήσει τον λόγο του Θεού πάνω σε αυτά τα θέματα αρκετές
φορές. Έπειτα, υπάρχουν εκείνοι που τη γυρεύουν επανειλημμένα και τη σκέφτονται
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συνεχώς, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, ή ίσως καταλήγουν σε κάποιο διφορούμενο
συμπέρασμα. Στο τέλος, παραμένουν αβέβαιοι για το αποτέλεσμα που τους περιμένει. Όταν
εκτελούν τα καθήκοντά τους, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την τάση να θέλουν πάντα να
παίρνουν οριστικές απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμά μου;
Μπορώ να περπατήσω το μονοπάτι ως το τέλος; Ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στον
άνθρωπο; Κάποιοι, μάλιστα, ανησυχούν: Έχω κάνει κάποια πράγματα στο παρελθόν, είπα
μερικά πράγματα, υπήρξα ανυπάκουος στον Θεό, έπραξα κάποια πράγματα που πρόδωσαν
τον Θεό, υπήρξαν κάποια ζητήματα όπου δεν ικανοποίησα τον Θεό, πλήγωσα την καρδιά του
Θεού, απογοήτευσα τον Θεό, έκανα τον Θεό να με μισήσει και να με αποστραφεί, οπότε ίσως
το αποτέλεσμά μου να είναι άγνωστο. Είναι δίκαιο να πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
νοιώθουν άβολα σχετικά με το ίδιο τους το αποτέλεσμα. Κανείς δεν τολμά να πει: «Νοιώθω
εκατό τοις εκατό βέβαιος ότι θα είμαι επιζών· είμαι εκατό τοις εκατό βέβαιος ότι μπορώ να
ικανοποιήσω τις προθέσεις του Θεού· είμαι άνθρωπος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού· είμαι
ένας άνθρωπος που ο Θεός επαινεί». Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να ακολουθούν την οδό του Θεού, και ότι το να κάνουν την αλήθεια πράξη είναι το
δυσκολότερο από όλα. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι είναι αδύνατον να
βοηθηθούν, και δεν τολμούν να ελπίσουν σε καλό αποτέλεσμα. Ή ίσως πιστεύουν ότι δεν
μπορούν να ικανοποιήσουν τις προθέσεις του Θεού, και δεν μπορούν να καταστούν επιζώντες
και, εξαιτίας αυτού, λένε ότι δεν έχουν αποτέλεσμα και δεν μπορούν να επιτύχουν καλό
προορισμό. Ανεξάρτητα από το πώς ακριβώς σκέφτονται οι άνθρωποι, όλοι αναρωτιούνται
πολλές φορές για το αποτέλεσμά τους. Σε ερωτήσεις για το μέλλον τους, σε ερωτήσεις για το
τι πρόκειται να λάβουν όταν ο Θεός τελειώσει το έργο Του, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάντα
υπολογίζουν και σχεδιάζουν. Μερικοί πληρώνουν διπλάσιο τίμημα· κάποιοι εγκαταλείπουν τις
οικογένειες και τις δουλειές τους· ορισμένοι παραιτούνται από τον γάμο τους· μερικοί
παραιτούνται για να δαπανήσουν τον εαυτό τους για χάρη του Θεού· κάποιοι αφήνουν τα
σπίτια τους για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους· ορισμένοι επιλέγουν τις κακουχίες και
αρχίζουν να αναλαμβάνουν τις πιο πικρές και εξουθενωτικές εργασίες· μερικοί επιλέγουν να
αφιερώσουν την περιουσία τους, να αφιερώσουν ό,τι έχουν· άλλοι πάλι επιλέγουν να
επιδιώξουν την αλήθεια και να πασχίσουν να γνωρίσουν τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πώς
επιλέγετε να πράξετε, έχει τόση σημασία ο τρόπος με τον οποίο το πράττετε; (Όχι, δεν έχει.)
Και πώς εξηγούμε το ότι δεν έχει σημασία; Εάν δεν έχει σημασία ο τρόπος, τότε τι έχει; (Η
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εξωτερική καλή συμπεριφορά δεν αντιπροσωπεύει την εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη.)
(Δεν έχει σημασία το τι σκέφτεται ο καθένας. Το κλειδί εδώ είναι αν έχουμε κάνει την αλήθεια
πράξη και αν αγαπάμε τον Θεό.) (Η πτώση των αντίχριστων και των ψεύτικων ηγετών μάς
βοηθά να κατανοήσουμε ότι η εξωτερική συμπεριφορά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Εξωτερικά, φαίνονται να έχουν εγκαταλείψει πολλά και μοιάζουν πρόθυμοι να πληρώσουν το
τίμημα, αλλά, μετά από ανάλυση, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καρδιά τους απλά δεν
σέβεται τον Θεό· Του εναντιώνονται σε κάθε περίπτωση. Στους κρίσιμους καιρούς, πάντα
στέκονται με τον Σατανά, παρεμβαίνοντας στο έργο του Θεού. Έτσι, οι κύριοι
προβληματισμοί εδώ είναι το ποια πλευρά θα υποστηρίξουμε όταν έρθει η ώρα, και οι
απόψεις μας.) Όλοι σας μιλάτε σωστά, και φαίνεται ότι διαθέτετε ήδη μια βασική κατανόηση
και ένα πρότυπο ως προς την εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη, τις προθέσεις του Θεού,
και ως προς το τι απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι είστε σε
θέση να μιλάτε έτσι. Παρόλο που αναφέρατε μερικές μη κατάλληλες λέξεις κάπου-κάπου, όσα
είπατε πλησιάζουν ήδη σε μια ερμηνεία που αξίζει την αλήθεια. Τούτο αποδεικνύει ότι έχετε
αναπτύξει τις δικές σας πραγματικές αντιλήψεις για τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα
αντικείμενα γύρω σας, ολόκληρο τον περίγυρό σας, που έχει οργανώσει ο Θεός, και όλα όσα
μπορείτε να δείτε. Αυτού του είδους η κατανόηση πλησιάζει στην αλήθεια. Παρόλο που όσα
είπατε δεν είναι εντελώς περιεκτικά, και μερικές λέξεις δεν είναι πολύ κατάλληλες, η
κατανόησή σας πλησιάζει ήδη στην πραγματικότητα της αλήθειας. Όταν σας ακούω να μιλάτε
έτσι, νοιώθω καλά.
Τα πιστεύω των ανθρώπων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να υπομείνουν κακουχίες· μπορούν να
πληρώσουν το τίμημα· η εξωτερική συμπεριφορά τους είναι πολύ καλή· είναι αξιοσέβαστοι·
και έχουν το θαυμασμό των άλλων. Μήπως εσείς σκέπτεστε τα εξής; Μπορεί η εξωτερική
αυτή συμπεριφορά να θεωρηθεί εφαρμογή της αλήθειας στην πράξη; Μπορείτε να πείτε ότι
το συγκεκριμένο άτομο ικανοποιεί τις προθέσεις του Θεού; Γιατί οι άνθρωποι βλέπουν ξανά
και ξανά το συγκεκριμένο είδος ατόμου και πιστεύουν ότι ικανοποιεί τον Θεό, πιστεύουν ότι
περπατά στο μονοπάτι της εφαρμογής της αλήθειας στην πράξη, ότι βαδίζει στη οδό του
Θεού; Γιατί κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται έτσι; Μόνο μία εξήγηση υπάρχει γι’ αυτό. Και ποια
είναι αυτή; Είναι ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους, ερωτήσεις όπως, τι σημαίνει «κάνω την
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αλήθεια πράξη», «ικανοποιώ τον Θεό» και «κατέχω στ’ αλήθεια την πραγματικότητα της
αλήθειας» —οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι πολύ ξεκάθαρες. Έτσι, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι
που συχνά πέφτουν θύματα εξαπάτησης από εκείνους που, εξωτερικά, φαίνονται
πνευματικοί, ευγενείς, μοιάζουν να έχουν ανώτερες εικόνες. Όσο για τους ανθρώπους που
μπορούν να μιλούν με ευφράδεια για γράμματα και δόγματα, και ο λόγος και οι ενέργειές των
οποίων φαίνονται αξιοθαύμαστα, εκείνοι που εξαπατώνται από αυτούς δεν έχουν εξετάσει
ποτέ την ουσία των πράξεών τους, τις αρχές πίσω από τα έργα τους, τους στόχους τους. Και
ούτε εξέτασαν ποτέ αν αυτοί οι άνθρωποι υπακούν πραγματικά στον Θεό, και αν είναι ή όχι
κάποιοι που σέβονται στ’ αλήθεια τον Θεό και αποφεύγουν το κακό. Ποτέ δεν διέκριναν την
ουσία της ανθρώπινης φύσης των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αντίθετα, από το πρώτο κιόλας
βήμα της γνωριμίας, λίγο-λίγο, φτάνουν να θαυμάζουν τους ανθρώπους αυτούς, να τους
σέβονται και, τελικά, να τους κάνουν είδωλά τους. Επιπλέον, στο μυαλό κάποιων ανθρώπων,
τα είδωλα που λατρεύουν, που πιστεύουν πως μπορούν να εγκαταλείψουν οικογένεια και
δουλειά και πληρώνουν επιφανειακά το τίμημα —τα είδωλα αυτά είναι εκείνοι που
ικανοποιούν πραγματικά τον Θεό, που μπορούν πραγματικά να λάβουν καλό αποτέλεσμα και
καλό προορισμό. Στο μυαλό τους, τα είδωλα αυτά είναι οι άνθρωποι που επαινεί ο Θεός. Τι
ωθεί τους ανθρώπους να έχουν τη συγκεκριμένη πεποίθηση; Ποια είναι η ουσία αυτού του
ζητήματος; Σε ποιες συνέπειες μπορεί να οδηγήσει; Ας συζητήσουμε πρώτα το θέμα της
ουσίας του.
Τα θέματα αυτά που σχετίζονται με τις απόψεις των ανθρώπων, τις πράξεις τους, τις
αρχές που οι άνθρωποι επιλέγουν να πράξουν και αυτό στο οποίοι όλοι δίνουν φυσιολογικά
έμφαση —όλα τούτα, ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με τις απαιτήσεις του Θεού από την
ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι επικεντρώνονται σε ρηχά ή βαθιά
ζητήματα, σε γράμματα και δόγματα ή στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν
προσκολλώνται σε αυτό που θα έπρεπε να προσκολληθούν περισσότερο, και δεν γνωρίζουν
αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι δεν συμπαθούν
καθόλου την αλήθεια. Επομένως, οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο και
προσπάθεια στην εξεύρεση και εφαρμογή αρχών μέσα από τον λόγο του Θεού. Αντ’ αυτού,
προτιμούν να «κόβουν δρόμο», και συνοψίζουν ότι όσα κατανοούν και γνωρίζουν, αποτελούν
σωστή πράξη και καλή συμπεριφορά. Η σύνοψη αυτή καθίσταται, τότε, ο δικός τους στόχος
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που πρέπει να ακολουθήσουν, η αλήθεια που πρέπει να γίνει πράξη. Η άμεση συνέπεια είναι
ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ανθρώπινη καλή συμπεριφορά ως υποκατάστατο της
εφαρμογής της αλήθειας στην πράξη, πράγμα που ικανοποιεί επίσης την επιθυμία των
ανθρώπων να κολακεύουν τον Θεό. Αυτό τους δίνει το κεφάλαιο με το οποίο παλεύουν κατά
της αλήθειας και το οποίο χρησιμοποιούν, επίσης, για να λογικεύουν τον Θεό και να Τον
ανταγωνίζονται. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι βάζουν, επίσης, αδίστακτα τον Θεό στην άκρη,
τοποθετώντας το είδωλο της καρδιάς τους στη θέση Του. Υπάρχει μία και μόνο βασική αιτία
που ωθεί τους ανθρώπους να προβαίνουν στις αδαείς αυτές ενέργειες και να διαθέτουν τις
συγκεκριμένες αδαείς ή μονόπλευρες απόψεις και πράξεις, και σήμερα θα σας μιλήσω γι’
αυτήν. Ο λόγος είναι ότι, παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να ακολουθούν τον Θεό, να
προσεύχονται σε Αυτόν κάθε μέρα και να διαβάζουν καθημερινά τον λόγο Του, δεν
καταλαβαίνουν πραγματικά το θέλημα του Θεού. Τούτη είναι και η ρίζα του προβλήματος. Αν
κάποιος κατανοεί την καρδιά του Θεού, κατανοεί τι Του αρέσει, τι αποστρέφεται, τι θέλει και
τι απορρίπτει, τι είδους ανθρώπους αγαπά ο Θεός, τι είδους ανθρώπους αντιπαθεί, τι
πρότυπα εφαρμόζει στις απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο, ποια προσέγγιση λαμβάνει για την
τελείωση του ανθρώπου, μπορεί το άτομο αυτό να έχει ακόμα τις δικές του προσωπικές ιδέες;
Είναι δυνατόν να λατρεύουν άλλο άτομο; Θα μπορούσε ένας συνηθισμένος άνθρωπος να
καταστεί είδωλό τους; Αν κάποιος κατανοεί το θέλημα του Θεού, η άποψή του είναι λίγο πιο
ορθολογική. Δεν πρόκειται να ειδωλοποιήσει αυθαίρετα κάποιο διεφθαρμένο πρόσωπο, ούτε,
βαδίζοντας στο μονοπάτι της εφαρμογής της αλήθειας στην πράξη, πρόκειται να πιστέψει ότι
η αυθαίρετη τήρηση λίγων απλών κανόνων ή αρχών ισοδυναμεί με την εφαρμογή της
αλήθειας στην πράξη.
Υπάρχουν πολλές απόψεις σχετικά με το πρότυπο με το οποίο ο Θεός καθορίζει το
αποτέλεσμα του ανθρώπου
Ας επιστρέψουμε στο θέμα αυτό και ας συνεχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα του
αποτελέσματος.
Δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμά του, γνωρίζετε πώς
καθορίζει ο Θεός το αποτέλεσμα αυτό; Με ποιον τρόπο καθορίζει ο Θεός το αποτέλεσμα ενός
ανθρώπου; Και τι πρότυπα χρησιμοποιεί για να καθορίσει το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου;
Και όταν το αποτέλεσμα του ανθρώπου δεν έχει ακόμα καθοριστεί, τι κάνει ο Θεός για να το
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αποκαλύψει; Ξέρει κανείς; Όπως μόλις είπα, υπάρχουν κάποιοι που ερευνούν ήδη, εδώ και
πολύν καιρό, τον λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν ενδείξεις ως προς το
αποτέλεσμα της ανθρωπότητας, τις κατηγορίες στις οποίες διαιρείται το εν λόγω αποτέλεσμα,
καθώς και τα διαφορετικά αποτελέσματα που αναμένουν τα διαφορετικά είδη ανθρώπων.
Θέλουν επίσης να μάθουν πώς ο λόγος του Θεού καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου, τα
πρότυπα που χρησιμοποιεί ο Θεός και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει το αποτέλεσμα του
ανθρώπου. Κι όμως, τελικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκουν ποτέ τίποτα. Στην
πραγματικότητα, υπάρχουν ελάχιστα λεχθέντα επί του θέματος μέσα στον λόγο του Θεού.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Εφόσον το αποτέλεσμα του ανθρώπου δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, ο
Θεός δεν θέλει να πει σε κανέναν τι πρόκειται να συμβεί στο τέλος, ούτε και θέλει να
ενημερώσει κανέναν για τον προορισμό του εκ των προτέρων. Ο λόγος είναι ότι, αν ο Θεός το
έπραττε, δεν θα είχε κανένα όφελος για τον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή, θέλω μονάχα να σας
μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου, για τις
αρχές που χρησιμοποιεί στο έργο Του προκειμένου να καθορίσει και να φανερώσει το εν
λόγω αποτέλεσμα, καθώς και για το πρότυπο που χρησιμοποιεί για να καθορίσει το αν
κάποιος μπορεί να επιβιώσει ή όχι. Αυτό δεν είναι που σας απασχολεί πιο πολύ; Τότε λοιπόν,
πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα
του ανθρώπου; Μιλήσατε λίγο επάνω στο ζήτημα μόλις τώρα. Κάποιοι από εσάς είπαν ότι έχει
σχέση με το αν πράττουν πιστά το καθήκον τους, αν δαπανούν για τον Θεό· μερικοί είπαν αν
υπακούν στον Θεό και αν Τον ικανοποιούν· ορισμένοι είπαν αν βρίσκονται στο έλεος του
Θεού· και κάποιοι είπαν αν διάγουν μια χαμηλών τόνων ζωή… Γνωρίζετε, άραγε, τι σκέφτεται
ο Θεός, όταν κάνετε τις αλήθειες αυτές πράξη, όταν κάνετε πράξη τις αρχές της φαντασίας
σας; Έχετε σκεφτεί αν, συνεχίζοντας έτσι, ικανοποιείτε τις προθέσεις του Θεού; Αν αυτό
ικανοποιεί το πρότυπο του Θεού; Αν αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Θεού; Πιστεύω ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν το ξανασκέφτονται πραγματικά. Απλά, εφαρμόζουν μηχανικά
ένα τμήμα του λόγου του Θεού ή μέρος των κηρυγμάτων ή τα πρότυπα ορισμένων
πνευματικών ανθρώπων που λατρεύουν, αναγκάζοντας τον εαυτό τους να πράττει το τάδε ή
το δείνα. Πιστεύουν ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, έτσι συνεχίζουν να τηρούν και να
πράττουν, ανεξάρτητα από το τι πρόκειται να συμβεί στο τέλος. Μερικοί άνθρωποι
σκέφτονται: «Πιστεύω εδώ και αρκετά χρόνια και πάντοτε εφάρμοζα αυτόν τον τρόπο·
αισθάνομαι ότι πραγματικά έχω ικανοποιήσει τον Θεό· επίσης αισθάνομαι ότι έχω αποκομίσει
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πολλά από αυτό. Διότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, έφτασα να κατανοήσω πολλές
αλήθειες και να καταλάβω πολλά πράγματα που δεν καταλάβαινα πριν —ιδιαιτέρως, πολλές
από τις ιδέες και τις απόψεις μου έχουν αλλάξει, οι αξίες της ζωής μου έχουν αλλάξει πολύ, και
διαθέτω μια αρκετά καλή κατανόηση αυτού του κόσμου». Τέτοιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι
τούτο αποτελεί συγκομιδή, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα του έργου του Θεού για τον
άνθρωπο. Κατά τη γνώμη σας, και συμπεριλαμβανομένων των προτύπων και όλων των
πρακτικών σας —βρίσκετε ότι ικανοποιείτε τις προθέσεις του Θεού; Κάποιοι άνθρωποι θα
πουν με κάθε βεβαιότητα: «Φυσικά! Πράττουμε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού· πράττουμε
σύμφωνα με αυτά που κήρυξε και συναναστράφηκε ο Άνωθεν· κάνουμε πάντοτε το καθήκον
μας, πάντα ακολουθούμε τον Θεό, και δεν Τον έχουμε εγκαταλείψει ποτέ. Ως εκ τούτου,
μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι ικανοποιούμε τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πόσα
κατανοούμε από τις προθέσεις του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσα κατανοούμε από τον λόγο
Του, βρισκόμαστε πάντα στο μονοπάτι της προσπάθειας να είμαστε σε αρμονία με τον Θεό.
Εάν ενεργούμε και πράττουμε σωστά, τότε και το αποτέλεσμα θα είναι σωστό». Τι σκέφτεστε
ως προς τη συγκεκριμένη προοπτική; Είναι σωστή; Ίσως υπάρχουν ορισμένοι που λένε:
«Ποτέ πριν δε συλλογίστηκα αυτά τα πράγματα. Απλά πιστεύω ότι, αν συνεχίσω να εκτελώ το
καθήκον μου και να ενεργώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λόγου του Θεού, μπορώ να
επιβιώσω. Ποτέ δεν έχω εξετάσει το ερώτημα εάν μπορώ να ικανοποιήσω την καρδιά του
Θεού, και ποτέ δεν έχω σκεφτεί εάν επιτυγχάνω το πρότυπο που απαιτεί Εκείνος. Αφού ο
Θεός δεν μου έχει πει ποτέ τίποτε, ούτε μου παρείχε σαφείς οδηγίες, πιστεύω ότι, όσο
συνεχίζω, ο Θεός θα είναι ικανοποιημένος και δεν θα πρέπει να έχει πρόσθετες απαιτήσεις
από εμένα». Είναι σωστές αυτές οι πεποιθήσεις; Σε ό,τι αφορά Εμένα, ο συγκεκριμένος
τρόπος πράξης και σκέψης, και αυτές οι απόψεις —όλα κουβαλούν μαζί τους καπρίτσια και
ένα μικρό ποσοστό τύφλωσης. Ακούγοντάς αυτό, ίσως υπάρξουν μερικοί από σας που θα
νοιώσουν κάπως αποθαρρημένοι: «Τύφλωση; Εάν είναι “τύφλωση”, τότε η ελπίδα μας για
σωτηρία και επιβίωση είναι πολύ μικρή και πολύ αβέβαιη, έτσι δεν είναι; Η περιγραφή αυτή,
δε μοιάζει σα να μας περιλούζεις με κρύο νερό;» Ανεξάρτητα από το τι πιστεύετε, τα
πράγματα που λέω και κάνω δεν έχουν σκοπό να σας κάνουν να νοιώσετε σαν να σας
περιλούζουν με κρύο νερό. Μάλλον σκοπό έχουν να βελτιώσουν την κατανόησή σας ως προς
τις προθέσεις του Θεού και να βελτιώσουν την αντίληψή σας ως προς το τι σκέφτεται ο Θεός,
ως προς το τι θέλει ο Θεός να εκπληρώσει, ως προς το ποιους ανθρώπους συμπαθεί, τι
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αποστρέφεται και τι περιφρονεί, ποιο είδος ανθρώπου θέλει να κερδίσει, και ποιο είδος
ανθρώπου απορρίπτει. Σκοπός τους είναι να χαρίσουν στο μυαλό σας διαύγεια, να σας
βοηθήσουν να μάθετε με ακρίβεια πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί οι ενέργειες και οι σκέψεις
του καθενός από εσάς, από το πρότυπο που απαιτεί ο Θεός. Είναι απαραίτητο να
συζητήσουμε τα θέματα αυτά; Γιατί ξέρω ότι πιστεύετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, και έχετε
ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα, αλλά αυτά ακριβώς είναι τα πράγματα στα οποία
υπολείπεστε. Παρόλο που έχετε καταγράψει κάθε αλήθεια στα σημειωματάριά σας και έχετε
απομνημονεύσει και εγχαράξει μέσα σας κάποια από τα πράγματα που πιστεύετε προσωπικά
ότι είναι σημαντικά, και παρόλο που σχεδιάζετε να χρησιμοποιείτε τα πράγματα αυτά για να
ικανοποιήσετε τον Θεό κατά την άσκησή σας, να τα χρησιμοποιήσετε όταν βρεθείτε σε
ανάγκη, να τα χρησιμοποιήσετε για να ξεπεράσετε τις δύσκολες στιγμές που πρόκειται να
έρθουν ή απλώς να αφήσετε αυτά τα πράγματα να σας συντροφεύουν ενώ ζείτε τη ζωή σας,
κατά τη δική Μου άποψη, όπως κι αν το κάνετε, αν απλώς το κάνετε, δεν είναι τόσο
σημαντικό. Ποιο είναι, λοιπόν, το πολύ σημαντικό; Είναι το ότι ενώ εσύ πράττεις, η καρδιά
σου γνωρίζει με κάθε βεβαιότητα εάν όλα όσα κάνεις, κάθε σου πράξη, είναι αυτό που θέλει, ή
όχι, ο Θεός· αν όλα όσα πράττεις, σκέφτεσαι, καθώς και το αποτέλεσμα και ο στόχος μέσα
στην καρδιά σου ικανοποιούν ή όχι τις προθέσεις του Θεού, ικανοποιούν ή όχι τις απαιτήσεις
του Θεού, και εάν ο Θεός τα εγκρίνει ή όχι. Τούτα είναι τα σημαντικά πράγματα.
Βαδίστε στον δρόμο του Θεού: Να σέβεστε τον Θεό και να αποφεύγετε το κακό
Υπάρχει ένα ρητό που πρέπει να το σημειώσετε. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ρητό είναι
πολύ σημαντικό, διότι έρχεται στο μυαλό Μου αμέτρητες φορές κάθε μέρα. Γιατί συμβαίνει
αυτό; Επειδή κάθε φορά που έχω κάποιον απέναντί Μου, κάθε φορά που ακούω την ιστορία
κάποιου, κάθε φορά που ακούω την εμπειρία του ή τη μαρτυρία της πίστης του στον Θεό,
χρησιμοποιώ πάντα αυτό το ρητό, για να ζυγίσω αν το άτομο αυτό είναι ή όχι ο τύπος του
ανθρώπου που θέλει ο Θεός, το είδος του ανθρώπου που συμπαθεί. Ποιο είναι, λοιπόν, το
ρητό; Τώρα όλοι περιμένετε να ακούσετε με ανυπομονησία. Όταν αποκαλύψω το ρητό, ίσως
νοιώσετε απογοητευμένοι, καθώς υπάρχουν εκείνοι που υποκρίνονται ότι το πιστεύουν, εδώ
και πολλά χρόνια. Όσο για Μένα, η πίστη Μου σε αυτό ήταν πάντα ειλικρινής. Το ρητό αυτό
κατοικεί μέσα στην καρδιά Μου. Ποιο είναι, λοιπόν; Το εξής: «βαδίζετε στον δρόμο του Θεού:
να σέβεστε τον Θεό και να αποφεύγετε το κακό». Δεν είναι μια υπερβολικά απλή φράση; Κι
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όμως, μπορεί το ρητό να είναι απλό, αλλά κάποιος που το κατανοεί πραγματικά εις βάθος, θα
νοιώσει ότι έχει μεγάλη βαρύτητα· ότι έχει μεγάλη αξία για την πράξη· ότι είναι η γλώσσα της
ζωής με την πραγματικότητα της αλήθειας· ότι, για όσους προσπαθούν να ικανοποιήσουν τον
Θεό, είναι ένας διά βίου προς επίτευξη στόχος· και ότι αποτελεί ισόβια οδό, για οποιονδήποτε
λαμβάνει υπ’ όψιν του τις προθέσεις του Θεού. Λοιπόν, τώρα σκέφτεστε τα εξής: Δεν είναι
αλήθεια αυτό το ρητό; Αυτή είναι η σημασία του; Ίσως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που
συλλογίζονται το ρητό, προσπαθώντας να καταλάβουν τι σημαίνει, αλλά και κάποιοι που είναι
καχύποπτοι απέναντί του: Πόσο σημαντικό είναι, άραγε, αυτό το ρητό; Πολύ; Είναι τόσο
απαραίτητο και άξιο έμφασης; Ίσως υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δεν πολυσυμπαθούν
το ρητό αυτό, επειδή νομίζουν ότι το να αποστάξουν τον δρόμο του Θεού σε αυτό το ένα και
μοναδικό ρητό, αποτελεί υπερβολική υπεραπλούστευση. Το να συμπυκνώσεις όλα όσα είπε ο
Θεός σε ένα μόνο ρητό —τούτο δεν κάνει τον Θεό να μοιάζει κάπως υπερβολικά ασήμαντος;
Αυτό συμβαίνει, όμως; Θα μπορούσαν, οι περισσότεροι από εσάς να μην κατανοούν πλήρως
το βαθύ νόημα πίσω από αυτές τις λέξεις. Αν και το σημειώσατε, δεν σκοπεύετε να βάλετε το
ρητό αυτό μέσα στην καρδιά σας· απλώς το γράφετε στο σημειωματάριό σας, και θα το
ξανακοιτάξετε και θα το ξανασυλλογιστείτε άμα έχετε ελεύθερο χρόνο. Υπάρχουν και κάποιοι
που ούτε καν πρόκειται να ενοχληθούν να απομνημονεύσουν το ρητό, πόσο μάλλον να
προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν σωστά. Γιατί, όμως, συζητώ για το συγκεκριμένο
ρητό; Ανεξάρτητα από την οπτική σας γωνία ή το τι θα σκεφτείτε, Εγώ πρέπει να το
συζητήσω, επειδή είναι εξαιρετικά σχετικό με το πώς ο Θεός καθορίζει τα αποτελέσματα του
ανθρώπου. Ανεξάρτητα από την παρούσα κατανόησή σας για το ρητό ή από το πώς το
αντιμετωπίζετε, Εγώ και πάλι θα σας πω το εξής: Εάν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν πράξη
και να βιώσουν τα λόγια αυτού του ρητού και να επιτύχουν το πρότυπο του φόβου Θεού και
της αποφυγής του κακού, τότε είναι εξασφαλισμένο πως θα είναι επιζώντες και σίγουρα θα
έχουν καλό αποτέλεσμα. Εάν δεν μπορείς να επιτύχεις το πρότυπο που ορίζει το ρητό, τότε
μπορεί να λεχθεί ότι το αποτέλεσμά σου θα είναι άγνωστο. Σας μιλώ έτσι για το συγκεκριμένο
ρητό, για τη δική σας διανοητική προετοιμασία, και για να ξέρετε τι πρότυπο χρησιμοποιεί ο
Θεός για να σας κρίνει. Όπως μόλις ανέφερα, το ρητό σχετίζεται απόλυτα με τη σωτηρία του
ανθρώπου από τον Θεό, καθώς και με το πώς καθορίζει Εκείνος το αποτέλεσμα του
ανθρώπου. Σε τι έγκειται η συνάφεια αυτή; Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε,
οπότε θα μιλήσουμε γι’ αυτό σήμερα.
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Ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικές δοκιμασίες για να ελέγξει κατά πόσο οι
άνθρωποι σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό
Σε κάθε εποχή, όταν ο Θεός εργάζεται στον κόσμο, χορηγεί στον άνθρωπο κάποια λόγια,
λέγοντάς του μερικές αλήθειες. Οι αλήθειες αυτές χρησιμεύουν ως ο δρόμος όπου πρέπει να
εμμείνει ο άνθρωπος, στον οποίο πρέπει να βαδίσει, ως ο δρόμος που καθιστά τον άνθρωπο
ικανό να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό, και ως ο δρόμος, τον οποίο οι άνθρωποι
πρέπει να κάνουν πράξη και να εμμείνουν κατά τη ζωή τους και κατά την πορεία των ταξιδιών
της ζωής τους. Για αυτούς τους λόγους, ο Θεός χορηγεί τούτα τα λόγια στον άνθρωπο. Τα
λόγια αυτά που προέρχονται από τον Θεό, πρέπει να τηρούνται από τον άνθρωπο και η
προσκόλληση σε αυτά σημαίνει λήψη ζωής. Εάν κάποιος δεν τα τηρεί, δεν τα κάνει πράξη
ούτε βιώνει τα λόγια του Θεού στη ζωή του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει την αλήθεια
πράξη. Και αν δεν κάνει την αλήθεια πράξη, τότε δεν σέβεται τον Θεό και δεν αποφεύγει το
κακό, ούτε μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό. Αν κάποιος δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό,
τότε είναι αδύνατον να δεχθεί τον έπαινό Του· ο άνθρωπος αυτός δεν έχει αποτέλεσμα. Πώς
λοιπόν, κατά την πορεία του έργου του Θεού, καταφέρνει Εκείνος να καθορίσει το
αποτέλεσμα ενός ανθρώπου; Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο Θεός για να καθορίσει το
αποτέλεσμα του ανθρώπου; Ίσως να μη σας είναι πολύ ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή, αλλά όταν
σας πω τη διαδικασία, θα καταστεί απόλυτα σαφές. Τούτο οφείλεται στο ότι πολλοί άνθρωποι
το έχουν ήδη βιώσει.
Κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού, από την αρχή μέχρι τώρα, ο Θεός έχει θέσει
δοκιμασίες για κάθε άτομο —ή, θα μπορούσατε να πείτε, για κάθε άτομο που Τον ακολουθεί—
και οι δοκιμασίες αυτές είναι διαφορετικού μεγέθους η κάθε μια. Υπάρχουν εκείνοι που
βίωσαν τη δοκιμασία της απόρριψης από την οικογένειά τους· εκείνοι που βίωσαν τη
δοκιμασία του αντίξοου περιβάλλοντος· εκείνοι που βίωσαν τη δοκιμασία της σύλληψης και
του βασανισμού· εκείνοι που βίωσαν τη δοκιμασία της επιλογής· και εκείνοι που
αντιμετώπισαν τις δοκιμασίες του χρήματος και της κοινωνικής θέσης. Γενικά, ο καθένας από
εσάς έχει αντιμετωπίσει κάθε είδους δοκιμασία. Γιατί, άραγε, ο Θεός εργάζεται κατ’ αυτόν
τον τρόπο; Γιατί ο Θεός μεταχειρίζεται έτσι τους πάντες; Τι αποτέλεσμα θέλει να δει; Τούτο
είναι το σημαντικό σημείο αυτού που θέλω να σας πω: Ο Θεός θέλει να δει κατά πόσο ο
άνθρωπος αυτός είναι ο τύπος που σέβεται τον Θεό και αποφεύγει το κακό. Τούτο σημαίνει
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ότι όταν ο Θεός σε υποβάλλει σε μια δοκιμασία, προκαλώντας σε να αντιμετωπίσεις κάποιες
περιστάσεις, θέλει να ελέγξει κατά πόσο είσαι εκείνος που σέβεται τον Θεό, εκείνος που
αποφεύγει το κακό. Εάν κάποιος αντιμετωπίζει το καθήκον της φύλαξης κάποιας προσφοράς,
και έρχεται σε επαφή με την προσφορά του Θεού, τότε εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που
έχει κανονίσει ο Θεός; Χωρίς καμία αμφιβολία! Όλα όσα αντιμετωπίζεις, είναι κανονισμένα
από τον Θεό. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το τάδε ζήτημα, ο Θεός σε παρατηρεί μυστικά,
παρακολουθώντας τις επιλογές σου, το πώς πράττεις, τις σκέψεις σου. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Θεό, καθώς αποτελεί το αποτέλεσμα που θα Του
επιτρέψει να κρίνει εάν έχεις επιτύχει το πρότυπό Του στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Ωστόσο,
όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με κάποιο ζήτημα, συχνά δεν σκέφτονται γιατί το
αντιμετωπίζουν, ούτε το πρότυπο που απαιτεί ο Θεός. Δεν σκέφτονται το τι θέλει να δει ο
Θεός από αυτούς, τι θέλει να επιτύχει από αυτούς. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με το τάδε
ζήτημα, το μόνο που σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός είναι το εξής: «Αυτό αντιμετωπίζω· πρέπει
να είμαι προσεκτικός, και όχι απρόσεκτος! Ό,τι κι αν γίνει, αυτή είναι η προσφορά του Θεού
και δεν μπορώ να την αγγίξω». Ο άνθρωπος αυτός πιστεύει ότι μπορεί να εκπληρώσει την
ευθύνη του, παρ’ όλο που διαθέτει τόσο απλοϊκή σκέψη. Θα ήταν ικανοποιημένος ο Θεός από
το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας; Ή μήπως όχι; Συζητείστε το μεταξύ σας. (Αν κάποιος
σέβεται τον Θεό μέσα στην καρδιά του, ερχόμενος αντιμέτωπος με το καθήκον που του
επιτρέπει να συναντήσει την προσφορά του Θεού, θα σκεφθεί πόσο εύκολο είναι να υβρίσει
τη διάθεση του Θεού, γι’ αυτό και θα φροντίσει να σιγουρευτεί ότι θα προχωρήσει
προσεκτικά.) Η απάντησή σου βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αλλά δεν είναι ακόμα απολύτως
σωστή. Το να βαδίζει κάποιος στον δρόμο του Θεού, δε σημαίνει επιφανειακή τήρηση
κανόνων. Σημαίνει, μάλλον, ότι όποτε έρχεσαι αντιμέτωπος με κάποιο ζήτημα, πρώτα απ’ όλα,
θα το θεωρείς ως κατάσταση που έχει οργανώσει ο Θεός, μια ευθύνη που σου έχει δώσει
Εκείνος, ή κάτι που σου έχει εμπιστευτεί, και ότι όταν έρθεις αντιμέτωπος με το ζήτημα αυτό,
θα πρέπει να το θεωρήσεις ακόμα και ως δοκιμασία προερχόμενη από τον Θεό. Ερχόμενος
αντιμέτωπος με το τάδε ζήτημα, πρέπει να έχεις κάποιο πρότυπο, πρέπει να σκεφτείς ότι
προήλθε από τον Θεό. Πρέπει να σκεφτείς πώς να χειριστείς το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να
μπορέσεις να εκπληρώσεις την ευθύνη σου και να είσαι πιστός στον Θεό· πώς να το πράξεις,
χωρίς να εξοργίσεις τον Θεό ή να υβρίσεις τη διάθεσή Του. Μόλις μιλήσαμε για τη διαφύλαξη
των προσφορών. Αυτό το θέμα περιλαμβάνει προσφορές, καθώς και το καθήκον και την
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ευθύνη σου. Είσαι δεσμευμένος με την ευθύνη αυτή. Ωστόσο, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το
ζήτημα αυτό, μήπως κάνει την εμφάνισή του κάποιος πειρασμός; Ναι! Από πού προέρχεται
αυτός ο πειρασμός; Ο πειρασμός προέρχεται από τον Σατανά, αλλά και από την κακή,
διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου. Αφού υφίσταται πειρασμός, θα υφίσταται και
κατάθεση μαρτυρίας· η κατάθεση μαρτυρίας αποτελεί, και αυτή, δική σου ευθύνη και
καθήκον. Κάποιοι λένε: «Πρόκειται για κάτι εντελώς ασήμαντο· είναι πραγματικά
απαραίτητο να το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα;» Κι όμως, είναι! Διότι, για να βαδίσουμε στον
δρόμο του Θεού, δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα που σχετίζεται με εμάς τους ίδιους ή
τίποτε που συμβαίνει γύρω μας, ακόμα και τα ασήμαντα πράγματα. Ανεξάρτητα από το αν
νομίζουμε ότι πρέπει να του δώσουμε σημασία ή όχι, από τη στιγμή που ερχόμαστε
αντιμέτωποι με οποιοδήποτε ζήτημα, δεν πρέπει να το αγνοούμε. Όλα αυτά πρέπει να
θεωρούνται ως δοκιμασία του Θεού προς εμάς. Τι είδους στάση είναι αυτή; Αν κρατάς τη
στάση αυτή, τότε επιβεβαιώνεις ένα γεγονός: Η καρδιά σου σέβεται τον Θεό, και είναι
πρόθυμη να αποφύγει το κακό. Αν νοιώθεις την επιθυμία να ικανοποιήσεις τον Θεό, τότε αυτό
που κάνεις πράξη δεν απέχει πολύ από το πρότυπο του σεβασμού προς τον Θεό και της
αποφυγής του κακού.
Συχνά υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι τα ζητήματα που δεν τα λαμβάνουν και πολύ
υπ’ όψιν τους οι άνθρωποι, τα ζητήματα που δεν αναφέρονται συνήθως —είναι απλά
ασήμαντα ψιλοπράγματα και δεν έχουν να κάνουν τίποτε με την εφαρμογή της αλήθειας στην
πράξη. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι ακριβώς με ένα τέτοιο ζήτημα, δεν του
αφιερώνουν και πολλή σκέψη, αφήνοντάς το να γλιστρήσει μακριά. Στη πραγματικότητα
όμως, το εν λόγω ζήτημα είναι ένα μάθημα για το οποίο πρέπει να μελετήσεις, ένα μάθημα για
τον σεβασμό προς τον Θεό και την αποφυγή του κακού. Επιπλέον, αυτό που πρέπει να σε
ανησυχεί ακόμα περισσότερο είναι το να γνωρίζεις τι πράττει ο Θεός, όταν το ζήτημα αυτό
αναδύεται για να σταθεί μπροστά σου. Ο Θεός βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου, παρατηρώντας
κάθε λόγο και έργο σου, παρατηρώντας τις ενέργειές σου, τις αλλαγές της γνώμης σου —
τούτο είναι το έργο του Θεού. Κάποιοι λένε: «Τότε γιατί δεν το νοιώθω;» Δεν το έχεις
αισθανθεί, επειδή θεώρησες ότι ο δρόμος του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του
κακού δεν ήταν τόσο σημαντικός για να εμμείνεις σε αυτόν. Επομένως, δεν μπορείς να
νοιώσεις το λεπτό έργο του Θεού μέσα στον άνθρωπο, το οποίο εκδηλώνεται σύμφωνα με τις
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διαφορετικές σκέψεις και ενέργειες των ανθρώπων. Είσαι κοκορόμυαλος! Τι σημαίνει μεγάλο
ζήτημα; Τι σημαίνει μικρό ζήτημα; Τα ζητήματα που περιλαμβάνουν το βάδισμα στον δρόμο
του Θεού δε χωρίζονται σε μικρά και μεγάλα. Μπορείτε να το δεχτείτε αυτό; (Μπορούμε να
το δεχτούμε.) Ως προς τα ζητήματα της καθημερινότητας, υπάρχουν κάποια που οι άνθρωποι
θεωρούν ως πολύ μεγάλα και σημαντικά, και άλλα, που θεωρούνται ως ασήμαντα
ψιλοπράγματα. Οι άνθρωποι συχνά βλέπουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα ως πολύ σημαντικά,
και θεωρούν ότι τα στέλνει ο Θεός. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των μεγάλων
αυτών ζητημάτων, εξαιτίας του ανώριμου αναστήματος του ανθρώπου και λόγω του χαμηλού
επιπέδου του, ο άνθρωπος συχνά δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις του Θεού, δεν μπορεί να
κερδίσει καμία αποκάλυψη, ούτε να αποκτήσει καμία πραγματική γνώση αξίας. Όσον αφορά
τα μικρά ζητήματα, ο άνθρωπος απλώς τα παραβλέπει, αφήνοντάς τα να ξεγλιστρήσουν σιγάσιγά μακριά. Έτσι, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες να εξεταστεί ενώπιον του Θεού, να δοκιμαστεί
από Αυτόν. Εάν παραβλέπεις πάντοτε τους ανθρώπους, τα πράγματα, τα ζητήματα και τις
περιστάσεις που ο Θεός διευθετεί για εσένα —τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κάθε μέρα,
ακόμα και κάθε στιγμή, απαρνείσαι συνεχώς την τελείωσή σου από τον Θεό, καθώς και την
ηγεσία Του. Κάθε φορά που ο Θεός κανονίζει μια περίσταση για εσένα, παρακολουθεί κρυφά,
παρατηρώντας την καρδιά σου, τους στοχασμούς και τις σκέψεις σου, εξετάζοντας πώς
σκέφτεσαι και πώς θα ενεργήσεις. Εάν είσαι απερίσκεπτο άτομο —ένα άτομο που ποτέ δεν
πήρε στα σοβαρά τον δρόμο του Θεού, τον λόγο Του ή την αλήθεια—, τότε δεν πρόκειται να
είσαι προσεκτικός, δεν θα δώσεις σημασία σε αυτό που ο Θεός θέλει να ολοκληρώσει, ούτε σε
αυτό που απαιτεί από εσένα όταν κανονίζει περιστάσεις για εσένα. Και ούτε θα γνωρίσεις το
πώς οι άνθρωποι, τα πράγματα και τα ζητήματα που συναντάς, σχετίζονται με την αλήθεια ή
τις προθέσεις του Θεού. Αν, έχοντας αντιμετωπίσει επανειλημμένες περιστάσεις και
δοκιμασίες σαν αυτές, με τον Θεό να μη βλέπει κανένα επίτευγμα στο όνομά σου, πώς θα
ενεργήσει ο Θεός; Αν, έχοντας έρθει επανειλημμένα αντιμέτωπος με δοκιμασίες, δε
μεγεθύνεις τον Θεό στην καρδιά σου, ούτε μεταχειρίζεσαι τις περιστάσεις που ο Θεός
κανονίζει για εσένα ως αυτό που είναι —ως δοκιμασίες ή δοκιμές από τον Θεό. Μάλλον
απορρίπτεις, τη μία μετά την άλλη, τις ευκαιρίες που σου χορηγεί ο Θεός, αφήνοντάς τις να
γλιστρήσουν μακριά, ξανά και ξανά. Δεν είναι τούτο τεράστια ανυπακοή εκ μέρους του
ανθρώπου; (Ναι.) Θα θλιβεί ο Θεός εξαιτίας αυτού; (Ναι.) Κι όμως, ο Θεός δεν θα θλιβεί!
Ακούγοντας Με να μιλώ έτσι, σας προξένησε και πάλι ταραχή. Εξάλλου, δεν ελέχθη νωρίτερα
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ότι ο Θεός πάντα θλίβεται; Ο Θεός δεν θα θλιβεί; Και πότε θα θλιβεί ο Θεός; Εν πάση
περιπτώσει, ο Θεός δεν θα θλίβει λόγω αυτής της κατάστασης. Τότε ποια είναι η στάση του
Θεού απέναντι στη συμπεριφορά που σκιαγραφείται παραπάνω; Όταν οι άνθρωποι
απορρίπτουν τις δοκιμασίες και τις δοκιμές που τους στέλνει ο Θεός, όταν τις αποφεύγουν,
τότε ο Θεός κρατά μόνο μία στάση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποια στάση είναι
αυτή; Ο Θεός απορρίπτει τον άνθρωπο αυτόν από τα βάθη της καρδιάς Του. Υπάρχουν δύο
επίπεδα σημασίας για το ρήμα «απορρίπτω». Πώς τα εξηγώ; Στο βάθος του, το ρήμα φέρει
συνειρμούς απέχθειας, μίσους. Και όσον αφορά το δεύτερο επίπεδο σημασίας; Αυτό είναι το
κομμάτι που υπαινίσσεται παραίτηση από κάτι. Όλοι γνωρίζετε τι σημαίνει «παραίτηση»,
σωστά; Εν ολίγοις, η απόρριψη είναι η ύστατη αντίδραση και στάση του Θεού απέναντι στους
ανθρώπους που συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο. Είναι ακραίο μίσος και αηδία απέναντί
τους, εξ ου και η απόφαση να τους εγκαταλείψει. Τούτη είναι η τελική απόφαση του Θεού
προς κάποιον που δεν περπάτησε ποτέ στον δρόμο του Θεού, που ποτέ δε σεβάστηκε τον Θεό
ούτε απέφυγε το κακό. Μπορείτε τώρα να κατανοήσετε όλοι σας τη σπουδαιότητα του ρητού
που προανέφερα;
Καταλαβαίνετε, τώρα, τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Θεός για να καθορίσει το
αποτέλεσμα του ανθρώπου; (Κανονίζει καθημερινά διαφορετικές περιστάσεις.) Κανονίζει
διαφορετικές περιστάσεις —αυτό μπορούν να αισθανθούν και να αγγίξουν οι άνθρωποι. Ποιο
είναι το κίνητρο του Θεού, τότε; Το κίνητρο είναι ότι ο Θεός επιθυμεί να δώσει δοκιμασίες με
διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικά μέρη, σε κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά. Ποιες πτυχές του ανθρώπου εξετάζονται σε μια δοκιμασία; Το εάν και κατά πόσο
είσαι άνθρωπος που σέβεται τον Θεό και αποφεύγει το κακό σε κάθε ζήτημα που
αντιμετωπίζεις, που ακούς, βλέπεις και βιώνεις προσωπικά. Όλοι θα αντιμετωπίσουν τη
συγκεκριμένη δοκιμασία, διότι ο Θεός είναι δίκαιος απέναντι σε όλους τους ανθρώπους.
Κάποιοι λένε: «Πιστεύω στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια· πώς και δεν έχω αντιμετωπίσει
κάποια δοκιμασία;» Αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αντιμετωπίσει δοκιμασίες, επειδή, κάθε φορά
που ο Θεός κανόνιζε περιστάσεις για εσένα, εσύ δεν τις πήρες στα σοβαρά, ούτε και ήθελες να
περπατήσεις στον δρόμο του Θεού. Έτσι, απλά δεν έχεις συναίσθηση των δοκιμασιών του
Θεού. Κάποιοι λένε: «Έχω βρεθεί αντιμέτωπος με μερικές δοκιμασίες, αλλά δεν γνωρίζω τον
κατάλληλο τρόπο πράξης. Παρόλο που έχω πράξει, εξακολουθώ να μην ξέρω αν παρέμεινα
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σταθερός κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών». Οι άνθρωποι, που βρίσκονται στη
συγκεκριμένη κατάσταση, σίγουρα δεν ανήκουν στη μειονότητα. Ποιο είναι, λοιπόν, το
πρότυπο, βάση του οποίου ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους; Είναι ακριβώς όπως είπα πριν από
λίγα λεπτά: Ό,τι κάνεις, σκέφτεσαι και εκφράζεις —ενέχει τον σεβασμό προς τον Θεό και την
αποφυγή του κακού; Έτσι προσδιορίζεις το αν και κατά πόσο είσαι άνθρωπος που σέβεται τον
Θεό και αποφεύγει το κακό. Πρόκειται, όμως, για απλή ιδέα; Είναι αρκετά εύκολο να το λέμε,
είναι, όμως, εύκολο να το κάνουμε πράξη; (Δεν είναι και τόσο εύκολο.) Γιατί όχι; (Επειδή οι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό, ούτε γνωρίζουν ότι ο Θεός τελειώνει τον άνθρωπο, όποτε
έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα, δεν ξέρουν πώς να αναζητήσουν την αλήθεια για
να λύσουν το πρόβλημά τους· οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν από διάφορες δοκιμασίες,
εξευγενισμούς, παιδεμούς και κρίσεις, προτού αποκτήσουν την πραγματικότητα του
σεβασμού προς τον Θεό.) Μπορεί να το θέτετε έτσι, αλλά όσον αφορά εσάς, ο σεβασμός προς
τον Θεό και η αποφυγή του κακού φαίνεται να είναι εύκολα εφικτή τούτη τη στιγμή. Γιατί το
λέω αυτό; Επειδή έχετε ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα, και έχετε λάβει μια διόλου
ευκαταφρόνητη ποσότητα ποτίσματος από την πραγματικότητα της αλήθειας. Τούτο σας
επέτρεψε να κατανοήσετε πώς να σέβεστε τον Θεό και να αποφεύγετε το κακό, ως προς τη
θεωρία και τη σκέψη. Όσον αφορά την πράξη του να σέβεστε τον Θεό και να αποφεύγετε το
κακό, όλα αυτά υπήρξαν χρήσιμα και σας έκαναν να αισθανθείτε ότι ένα τέτοιο πράγμα είναι
εύκολα επιτεύξιμο. Τότε, γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να το
επιτύχουν; Τούτο συμβαίνει, επειδή η ουσία της φύσης του ανθρώπου δεν σέβεται τον Θεό
και αρέσκεται στο κακό. Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος.
Το να μη σέβεσαι τον Θεό και να μην αποφεύγεις το κακό, σημαίνει εναντίωση
στον Θεό
Ας ξεκινήσουμε, εντοπίζοντας την προέλευση του ρητού «να σέβεστε τον Θεό και να
αποφεύγετε το κακό». (Από Το βιβλίο του Ιώβ.) Μια που αναφέρατε τον Ιώβ, ας συζητήσουμε
για αυτόν. Την εποχή του Ιώβ, ο Θεός εργαζόταν για την κατάκτηση και τη σωτηρία του
ανθρώπου; Όχι, έτσι δεν είναι; Και όσον αφορά τον Ιώβ, πόση γνώση του Θεού είχε κατά τη
δεδομένη στιγμή; (Όχι μεγάλη.) Και πώς συγκρίνεται εκείνη η γνώση του Θεού με τη γνώση
που έχετε εσείς τώρα; Πώς και δεν τολμάτε να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή; Η γνώση του
Ιώβ ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που έχετε τώρα; (Μικρότερη.) Είναι πολύ
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εύκολη ερώτηση. Μικρότερη! Αυτό είναι βέβαιο! Τώρα βρίσκεστε πρόσωπο με πρόσωπο με
τον Θεό, και πρόσωπο με πρόσωπο με τον λόγο του Θεού. Η γνώση σας για τον Θεό είναι
πολύ μεγαλύτερη από του Ιώβ. Γιατί, όμως, αναφέρομαι σε αυτό; Γιατί μιλάω έτσι; Θα ήθελα
να σας εξηγήσω ένα γεγονός, αλλά προτού να το κάνω, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση:
Μπορεί ο Ιώβ να ήξερε πολύ λίγα για τον Θεό, όμως μπορούσε να σέβεται τον Θεό και να
αποφεύγει το κακό. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι σήμερα αποτυγχάνουν να το πράξουν;
(Εξαιτίας της βαθιάς διαφθοράς.) Η βαθιά διαφθορά —αυτή είναι η επιφάνεια της ερώτησης,
αλλά ποτέ δεν θα τη θεωρήσω ως τέτοια. Συχνά παίρνετε κανόνες και δόγματα, για τα οποία
μιλάτε ευρέως, όπως «βαθιά διαφθορά», «επανάσταση εναντίον του Θεού», «απιστία
απέναντι στον Θεό», «ανυπακοή», «απαρέσκεια για την αλήθεια», και χρησιμοποιείτε αυτές
τις φράσεις για να εξηγήσετε την ουσία κάθε ερώτησης. Τούτος είναι λανθασμένος τρόπος
πράξης. Η χρήση της ίδιας απάντησης για την εξήγηση ερωτήσεων με διαφορετικές φύσεις,
αναπόφευκτα δημιουργεί υποψίες για βλασφημία προς την αλήθεια και τον Θεό. Δεν μου
αρέσει να ακούω τέτοιες απαντήσεις. Σκεφτείτε το! Κανείς από εσάς δεν έχει σκεφτεί το
ζήτημα αυτό, αλλά Εγώ, κάθε μέρα, και το βλέπω και το νιώθω. Έτσι, εσείς πράττετε, και Εγώ
παρακολουθώ. Όταν το πράττετε, αδυνατείτε να νοιώσετε την ουσία του ζητήματος. Αλλά
όταν το βλέπω Εγώ, μπορώ και να δω και να νοιώσω την ουσία του. Ποια είναι, λοιπόν, η εν
λόγω ουσία; Γιατί οι άνθρωποι σήμερα αδυνατούν να σεβαστούν τον Θεό και να αποφύγουν
το κακό; Οι απαντήσεις σας απέχουν πάρα πολύ από το να είναι ικανές να εξηγήσουν την
ουσία της ερώτησης αυτής, ούτε και μπορούν να επιλύσουν την ουσία της. Τούτο συμβαίνει,
επειδή εδώ υπάρχει μια πηγή που δεν γνωρίζετε. Ποια είναι αυτή η πηγή; Ξέρω ότι θέλετε να
το μάθετε, γι’ αυτό θα σας μιλήσω για την πηγή αυτής της ερώτησης.
Κατά τις απαρχές του έργου Του Θεού, ως τι θεωρούσε ο Θεός, τον άνθρωπο; Ο Θεός
έσωσε τον άνθρωπο· θεωρούσε τον άνθρωπο μέλος της οικογένειάς Του, στόχο του έργου
Του, ως κάτι που επιθυμούσε να κατακτήσει, να σώσει, και ως κάτι που ήθελε να τελειώσει.
Τούτη ήταν η στάση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο κατά την έναρξη του έργου Του. Ποια,
όμως, ήταν η στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό τον καιρό εκείνο; Ο Θεός ήταν ξένος
προς τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος θεωρούσε τον Θεό ξένο. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι η
στάση του ανθρώπου απέναντι στον Θεό δεν απέφερε τα σωστά αποτελέσματα και ότι
εκείνος δεν κατανοούσε ξεκάθαρα πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται στον Θεό. Έτσι, Τον
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αντιμετώπιζε όπως ήθελε, και έπραττε ό,τι ήθελε. Είχε ο άνθρωπος κάποια άποψη για τον
Θεό; Στην αρχή, ο άνθρωπος δεν είχε καμία άποψη για τον Θεό. Η αποκαλούμενη «άποψη»
του ανθρώπου ήταν μόνο μερικές αντιλήψεις και φαντασίες σχετικά με τον Θεό. Όσα
συμφωνούσαν με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, γίνονταν αποδεκτά· ό,τι δεν συμφωνούσε, το
υπάκουαν επιφανειακά, αλλά, μέσα τους, οι άνθρωποι συγκρούονταν έντονα με αυτό και του
εναντιώνονταν. Η σχέση ανθρώπου και Θεού στην αρχή, είχε ως εξής: Ο Θεός θεωρούσε τον
άνθρωπο μέλος της οικογένειας, αλλά ο άνθρωπος φερόταν στον Θεό σαν να ήταν ξένος.
Έπειτα, όμως, από ένα διάστημα του έργου του Θεού, ο άνθρωπος έφτασε να κατανοήσει τι
προσπαθούσε να επιτύχει ο Θεός. Οι άνθρωποι έφτασαν να μάθουν ότι ο Θεός ήταν ο
αληθινός Θεός, καθώς και τι μπορούσε να αποκτήσει ο άνθρωπος από Εκείνον. Ως τι
θεωρούσε ο άνθρωπος τον Θεό αυτή τη φορά; Ο άνθρωπος θεωρούσε τον Θεό σανίδα
σωτηρίας, ελπίζοντας να επιτύχει χάρη, ευλογίες και υποσχέσεις. Και ως τι θεωρούσε ο Θεός
τον άνθρωπο, κατά τη συγκεκριμένη συγκυρία; Ο Θεός θεώρησε τον άνθρωπο ως στόχο για
την κατάκτηση Του. Ο Θεός ήθελε να χρησιμοποιήσει λέξεις για να κρίνει τον άνθρωπο, να
τον δοκιμάσει, να του δώσει δοκιμασίες. Αλλά σε ό,τι αφορούσε στην ανθρωπότητα στο
συγκεκριμένο χρονικό σημείο, ο Θεός ήταν ένα αντικείμενο που μπορούσε να
χρησιμοποιήσει, για να επιτύχει τους δικούς του στόχους. Οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι η
αλήθεια που απέρρεε από τον Θεό, μπορούσε να τους κατακτήσει και να τους σώσει, και ότι
είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα πράγματα που ήθελαν από τον Θεό, τον προορισμό που
επιθυμούσαν. Εξαιτίας αυτού, ένα μικροσκοπικό κομμάτι ειλικρίνειας σχηματίστηκε στις
καρδιές τους, και ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον συγκεκριμένο Θεό. Έπειτα από λίγο
καιρό, οι άνθρωποι απέκτησαν κάποια επιφανειακή και δογματική γνώση του Θεού. Θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι «εξοικειώνονταν» ολοένα και περισσότερο με τον Θεό. Οι άνθρωποι
«εξοικειώνονταν» ολοένα και περισσότερο με τον λόγο που εξέφερε ο Θεός, τα κηρύγματά
Του, την αλήθεια που είχε εκφράσει. Έτσι, οι άνθρωποι πίστευαν, λανθασμένα, ότι ο Θεός δεν
ήταν πλέον ξένος, και ότι ήδη βάδιζαν στο μονοπάτι της σύμπνοιας με Αυτόν. Μέχρι τώρα, οι
άνθρωποι έχουν ακούσει πολλά κηρύγματα πάνω στην αλήθεια, και έχουν βιώσει πολύ από το
έργο του Θεού. Ωστόσο, κάτω από τις παρεμβολές και τα εμπόδια πολλών διαφορετικών
παραγόντων και περιστάσεων, οι περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να καταφέρουν να
κάνουν την αλήθεια πράξη, και αδυνατούν να καταφέρουν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Οι
άνθρωποι είναι όλο και πιο χαλαροί, και χάνουν ολοένα και περισσότερο την αυτοπεποίθησή
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τους. Νοιώθουν ολοένα και περισσότερο ότι το ίδιο τους το αποτέλεσμα τούς είναι άγνωστο.
Δεν τολμούν να έχουν υπερβολικές ιδέες, ούτε και επιδιώκουν να σημειώσουν κάποια πρόοδο·
απλώς, ακολουθούν απρόθυμα, προχωρώντας βήμα-βήμα. Όσον αφορά την παρούσα
κατάσταση του ανθρώπου, ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο; Η μοναδική
επιθυμία του Θεού είναι να δώσει τις αλήθειες αυτές στον άνθρωπο, τροφοδοτώντας τον
δρόμο Του προς αυτόν, και στη συνέχεια να οργανώσει διάφορες περιστάσεις, προκειμένου
να δοκιμάσει τον άνθρωπο με διαφορετικούς τρόπους. Στόχος του είναι να πάρει αυτά τα
λόγια, τις αλήθειες, και το έργο Του, και να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα, όπου ο άνθρωπος
μπορεί να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχω δει,
βλέπουν τον λόγο του Θεού απλά ως δόγματα, ως κανόνες, τον αντιμετωπίζουν ως
κανονισμούς που πρέπει να τηρούν. Όταν διαδίδουν διάφορα και μιλούν ή έρχονται
αντιμέτωποι με δοκιμασίες, δεν θεωρούν τον δρόμο του Θεού ως τον δρόμο που πρέπει να
ακολουθούν. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με μείζονες
δοκιμασίες· δεν έχω δει κανέναν που να πράττει προς την κατεύθυνση του σεβασμού προς
τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Εξαιτίας αυτού, η στάση του Θεού απέναντι στον
άνθρωπο είναι γεμάτη ακραία απέχθεια και αποστροφή. Αφού ο Θεός έδωσε επανειλημμένα
δοκιμασίες στους ανθρώπους, ακόμα και εκατοντάδες φορές, εκείνοι ακόμα δεν έχουν κάποια
ξεκάθαρη στάση για να επιδείξουν την αποφασιστικότητά τους ως προς το ότι θέλουν να
σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν διαθέτουν
αυτήν την αποφασιστικότητα ούτε επιδεικνύουν κάτι τέτοιο, η παρούσα στάση του Θεού
απέναντί τους δεν είναι πλέον η ίδια όπως στο παρελθόν, όταν Εκείνος εξέτεινε έλεος,
ανεκτικότητα, μακροθυμία και υπομονή. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά απογοητευμένος από τον
άνθρωπο. Ποιος προκάλεσε την απογοήτευση αυτή; Από ποιον εξαρτάται η στάση που κρατά
ο Θεός απέναντι στον άνθρωπο; Από κάθε άνθρωπο που ακολουθεί τον Θεό. Κατά τη
διάρκεια του πολυετούς έργου Του, ο Θεός είχε πολλές απαιτήσεις από τον άνθρωπο, και
οργάνωσε πολλές περιστάσεις για αυτόν. Όμως, ανεξάρτητα από το πώς εργάστηκε ο
άνθρωπος, και ανεξάρτητα από τη στάση του απέναντι στον Θεό, ο άνθρωπος αδυνατεί να
πράξει σε ξεκάθαρη συμφωνία με τον στόχο του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής
του κακού. Έτσι, θα το συνοψίσω σε ένα ρητό, το οποίο και θα χρησιμοποιήσω για να
εξηγήσω όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε σχετικά με το γιατί οι άνθρωποι αδυνατούν να
βαδίσουν στον δρόμο του Θεού —να σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό. Ποιο είναι
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το ρητό αυτό; Είναι το εξής: Ο Θεός θεωρεί τον άνθρωπο ως αντικείμενο της εκ μέρους Του
σωτηρίας, ως αντικείμενο του έργου Του· ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεό εχθρό του, αντίθεσή
του. Τα ξεκαθάρισες, τώρα; Ποια είναι η στάση του ανθρώπου· ποια είναι η στάση του Θεού·
ποια είναι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου —όλα αυτά είναι πολύ ξεκάθαρα. Ανεξάρτητα
από το πόσο κήρυγμα έχετε ακούσει, εκείνα τα πράγματα που συνοψίσατε για τον εαυτό σας
—όπως το να είστε πιστοί στον Θεό, να Τον υπακούτε, να αναζητάτε τον τρόπο σύμπνοιας με
Εκείνον, να θέλετε να δαπανήσετε ολόκληρη τη ζωή σας για τον Θεό, να ζείτε για τον Θεό—
για Εμένα αυτά τα πράγματα δε σημαίνουν συνειδητό βάδισμα στον δρόμο του Θεού, ο
οποίος είναι να σέβεστε τον Θεό και να αποφεύγετε το κακό. Αντίθετα, αποτελούν κανάλια,
μέσω των οποίων μπορείτε να επιτύχετε ορισμένους στόχους. Για να επιτύχετε αυτούς τους
στόχους, τηρείτε απρόθυμα μερικούς κανονισμούς. Και ακριβώς αυτοί οι κανονισμοί είναι
που οδηγούν τους ανθρώπους ακόμα πιο μακριά από τον δρόμο του να σέβονται τον Θεό και
να αποφεύγουν το κακό, και τοποθετούν ξανά τον Θεό σε αντίθετη φορά από τον άνθρωπο.
Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι λίγο βαρύ, αλλά ανεξαρτήτως τούτου, Εγώ
εξακολουθώ να ελπίζω ότι, όταν θα διέρχεστε τις επερχόμενες εμπειρίες και τους καιρούς που
έρχονται, θα μπορείτε να κάνετε όσα μόλις σας είπα. Μην παραμελείτε τον Θεό και μην Τον
θεωρείτε κενό αέρα, λες και υπάρχει τις στιγμές που σας είναι χρήσιμος, και δεν υπάρχει τις
στιγμές που δε Τον χρειάζεστε. Όταν υποσυνείδητα διατηρείς μια τέτοια κατανόηση, έχεις
κιόλας εξοργίσει τον Θεό. Ίσως υπάρχουν άνθρωποι που λένε: «Δεν θεωρώ τον Θεό κενό
αέρα, πάντα προσεύχομαι στον Θεό, πάντα Τον ικανοποιώ, και όλα όσα κάνω, εμπίπτουν στο
πεδίο και στο πρότυπο και στις αρχές που απαιτεί ο Θεός. Σίγουρα δεν προχωράω σύμφωνα
με τις δικές μου ιδέες». Ναι, ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεις τα πράγματα είναι σωστός. Αλλά
πώς σκέφτεσαι όταν έρχεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιο ζήτημα; Τι εφαρμόζεις, όταν
βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα ζήτημα; Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι ο Θεός υπάρχει
όταν προσεύχονται σε Αυτόν, και Τον επικαλούνται. Όταν, όμως, έρχονται αντιμέτωποι με
κάποιο θέμα, σκαρφίζονται δικές τους ιδέες, θέλοντας να εμμείνουν σε αυτές. Τούτο
παρουσιάζει τον Θεό ως κενό αέρα. Η κατάσταση αυτή καθιστά τον Θεό ανύπαρκτο. Οι
άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός πρέπει να υπάρχει όποτε Τον χρειάζονται, και όταν δεν Τον
χρειάζονται, δεν πρέπει να υπάρχει. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αρκετό το να
ακολουθούν τις δικές τους ιδέες κατά την πράξη. Πιστεύουν ότι μπορούν να πράττουν όπως
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τους αρέσει. Απλά σκέφτονται ότι δε χρειάζεται να αναζητούν τον δρόμο του Θεού. Οι
άνθρωποι που, την παρούσα στιγμή, βρίσκονται σε τέτοια θέση, σε τέτοια κατάσταση —δεν
βρίσκονται, άραγε, στο χείλος του κινδύνου; Κάποιοι λένε: «Ανεξάρτητα από το αν βρίσκομαι
ή όχι στο χείλος του κινδύνου, πιστεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και πιστεύω ότι ο Θεός
δεν πρόκειται να με εγκαταλείψει, επειδή δεν μπορεί να αντέξει να με εγκαταλείψει». Άλλοι
άνθρωποι λένε: «Ακόμη και την εποχή που βρισκόμουν στη μήτρα της μητέρας μου, εγώ
πίστευα στον Κύριο, όλον αυτόν τον καιρό από τότε μέχρι και σήμερα, σαράντα ή πενήντα
χρόνια συνολικά. Ως προς τον χρόνο, συγκεντρώνω τα περισσότερα προσόντα για να με
σώσει ο Θεός· είμαι ο πιο κατάλληλος για να επιβιώσω. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
των τεσσάρων ή πέντε δεκαετιών, εγκατέλειψα την οικογένεια και τη δουλειά μου. Παράτησα
όλα όσα είχα, όπως χρήματα, θέση, απολαύσεις και οικογενειακό χρόνο· δεν έφαγα νόστιμα
φαγητά· δεν απόλαυσα διασκεδάσεις· δεν επισκέφθηκα πολλά ενδιαφέροντα μέρη· βίωσα
ακόμη και βάσανα, που οι απλοί άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Εάν, παρ’ όλα τα
παραπάνω, ο Θεός δεν μπορεί να με σώσει, τότε έχω πέσει θύμα άδικης μεταχείρισης, και
αδυνατώ να πιστέψω σε έναν τέτοιο Θεό». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τη συγκεκριμένη
άποψη; (Πάρα πολλοί.) Τότε, σήμερα, θα σας βοηθήσω να καταλάβετε ένα γεγονός: Όποιος
έχει τη συγκεκριμένη άποψη, διαπράττει αυτοκτονία. Και τούτο, επειδή χρησιμοποιούν την
ίδια τους τη φαντασία για να καλύψουν τα μάτια τους. Ακριβώς η φαντασία αυτή, καθώς και
τα προσωπικά τους συμπεράσματα αντικαθιστούν το πρότυπο αυτού που απαιτεί ο Θεός από
τον άνθρωπο, καθυστερώντας τους από την αποδοχή των αληθινών προθέσεων του Θεού,
έτσι ώστε να μην μπορούν να αισθανθούν την αληθινή ύπαρξη του Θεού, και ωθώντας τους
να απολέσουν την ευκαιρία τους να τελειωθούν από τον Θεό και να μην έχουν απολύτως
κανένα μερίδιο από την υπόσχεση του Θεού.
Πώς ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου και το πρότυπο με το οποίο
καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου
Προτού φτάσεις σε κάποια από τις απόψεις σου ή σε ένα από τα συμπεράσματά σου,
πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη στάση του Θεού απέναντί σου, τι σκέφτεται ο Θεός, και στη
συνέχεια να αποφασίσεις για το αν η σκέψη σου είναι σωστή ή όχι. Ο Θεός δεν έχει
χρησιμοποιήσει ποτέ μονάδες χρόνου, προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμα ενός
ανθρώπου, ούτε και έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την ποσότητα των δεινών που υπέστη κάποιος,
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για να καθορίσει το αποτέλεσμά του. Τότε τι χρησιμοποιεί ο Θεός ως πρότυπο για τον
καθορισμό του αποτελέσματος του ανθρώπου; Προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμα
ενός ατόμου, κάνει χρήση χρονικών μονάδων —τούτο συμβαδίζει περισσότερο με τις
αντιλήψεις των ανθρώπων. Και υπάρχουν και εκείνα τα άτομα που βλέπετε συχνά, εκείνοι
που, κάποια στιγμή, αφιέρωσαν πολλά, δαπάνησαν πολλά, πλήρωσαν πολλά, υπέφεραν
πολλά. Αυτοί είναι αυτοί που, κατά την άποψή σας, μπορούν να σωθούν από τον Θεό. Όλα
αυτά που δείχνουν οι εν λόγω άνθρωποι, όλα όσα βιώνουν, αποτελούν ακριβώς την αντίληψη
της ανθρωπότητας για το πρότυπο με το οποίο ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα του
ανθρώπου. Ανεξάρτητα από ό,τι πιστεύετε, δεν θα αναφέρω ένα προς ένα τα παραδείγματα
αυτά. Εν ολίγοις, εφόσον δεν αποτελεί πρότυπο της ίδιας της σκέψης του Θεού, τότε
προέρχεται από τη φαντασία του ανθρώπου και είναι όλο προσωπική του αντίληψη. Ποια
είναι η συνέπεια της τυφλής επιμονής στην ατομική σου αντίληψη και φαντασία; Προφανώς,
η συνέπεια δεν μπορεί να είναι άλλη από την απόρριψή σου από τον Θεό. Τούτο οφείλεται
στο ότι συνεχώς κομπάζεις για τα προσόντα σου ενώπιον του Θεού, Τον ανταγωνίζεσαι και
διαφωνείς μαζί Του, και δεν προσπαθείς να κατανοήσεις πραγματικά τη σκέψη Του, ούτε
προσπαθείς να κατανοήσεις τις προθέσεις και τη στάση Του απέναντι στην ανθρωπότητα.
Συνεχίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποδίδεις ύψιστες τιμές στον εαυτό σου, όχι στον Θεό.
Πιστεύεις στον εαυτό σου· όχι στον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει αυτόν τον άνθρωπο, και δεν
πρόκειται να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Εάν μπορείς να αφήσεις την άποψη αυτή, και στη
συνέχεια να διορθώσεις τις λανθασμένες απόψεις του παρελθόντος· αν μπορείς να προχωράς
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού· αν, από εδώ και στο εξής, αρχίσεις να πράττεις τον
δρόμο του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού· αν καταφέρεις να τιμάς τον
Θεό ως τον σπουδαιότερο από όλα τα πράγματα· μη χρησιμοποιείς τις προσωπικές σου
ιδιοτροπίες, απόψεις ή πεποιθήσεις για να ορίσεις τον εαυτό σου ή τον Θεό. Και αντ’ αυτού,
αναζητάς τις προθέσεις του Θεού από κάθε άποψη, επιτυγχάνεις συνειδητοποίηση και
κατανόηση της στάσης του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα και χρησιμοποιείς το πρότυπο
του Θεού για να Τον ικανοποιήσεις —θα ήταν υπέροχο! Διότι σημαίνει ότι πρόκειται να
ξεκινήσεις να βαδίζεις στον δρόμο του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού.
Αφού ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι, τις ιδέες
και τις απόψεις τους, ως πρότυπο για να καθορίσει το αποτέλεσμα του ανθρώπου, τότε τι
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πρότυπο χρησιμοποιεί; Ο Θεός χρησιμοποιεί δοκιμασίες, προκειμένου να καθορίσει το
αποτέλεσμα του ανθρώπου. Υπάρχουν δύο πρότυπα για τη χρήση δοκιμασιών για τον
προσδιορισμό του αποτελέσματος του ανθρώπου: Το πρώτο είναι ο αριθμός των δοκιμασιών
στις οποίες υποβάλλονται οι άνθρωποι, και το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα των ανθρώπων
στις εν λόγω δοκιμασίες. Οι δύο αυτοί δείκτες καθορίζουν το αποτέλεσμα του ανθρώπου.
Τώρα θα επεξεργαστούμε τα δύο αυτά πρότυπα.
Πρώτα απ’ όλα, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια δοκιμασία από τον Θεό (σημείωση:
Είναι πιθανό ότι στα μάτια σου η δοκιμασία αυτή να φαίνεται μικρή και ανάξια λόγου), ο
Θεός θα σου δώσει να καταλάβεις ξεκάθαρα ότι τούτο είναι το χέρι του Θεού πάνω σου, και
ότι ο Θεός έχει οργανώσει την περίσταση αυτή για εσένα. Όταν το ανάστημά σου είναι
ανώριμο, ο Θεός θα οργανώσει δοκιμασίες, προκειμένου να σε δοκιμάσει. Οι δοκιμασίες
αυτές θα αντιστοιχούν στο ανάστημα σου, σε αυτό που είσαι ικανός να κατανοήσεις, και σε
αυτό που είσαι ικανός να αντέξεις. Ποιο μέρος σου να δοκιμάσεις; Δοκίμασε τη στάση σου
απέναντι στον Θεό. Είναι τόσο σημαντική η στάση αυτή; Φυσικά και είναι! Ιδιαιτέρως
σημαντική, μάλιστα! Επειδή η συγκεκριμένη στάση του ανθρώπου είναι το αποτέλεσμα που
θέλει ο Θεός, είναι και το πιο σημαντικό πράγμα σε ό,τι Τον αφορά. Διαφορετικά, ο Θεός δεν
θα σπαταλούσε τις προσπάθειές Του στους ανθρώπους, ασχολούμενος με τέτοια έργα. Μέσω
των δοκιμασιών αυτών, ο Θεός επιθυμεί να δει τη στάση σου απέναντί Του· θέλει να δει αν
και κατά πόσο βρίσκεσαι στον σωστό μονοπάτι· και επιθυμεί να δει αν και κατά πόσο σέβεσαι
τον Θεό και αποφεύγεις το κακό. Επομένως, ανεξάρτητα από το αν καταλαβαίνεις πολύ ή λίγο
την αλήθεια τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα έρθεις και πάλι αντιμέτωπος με τη δοκιμασία
του Θεού, και ανάλογα με οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού της αλήθειας που κατανοείς, ο
Θεός θα συνεχίσει να οργανώνει αντίστοιχες δοκιμασίες για εσένα. Όταν βρίσκεσαι εκ νέου
αντιμέτωπος με μια δοκιμασία, ο Θεός θέλει να δει αν και κατά πόσο η άποψη, οι ιδέες και η
στάση σου προς τον Θεό υπέστησαν, εν τω μεταξύ, κάποια εξέλιξη. Κάποιοι λένε: «Γιατί ο
Θεός θέλει πάντα να βλέπει τη στάση των ανθρώπων; Δεν έχει δει ο Θεός πώς κάνουν την
αλήθεια πράξη; Γιατί εξακολουθεί να θέλει να δει τη στάση των ανθρώπων;» Τούτο αποτελεί
μέγιστη ανοησία! Από τη στιγμή που ο Θεός προχωρά κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε και οι
προθέσεις Του πρέπει να βρίσκονται εκεί. Ο Θεός πάντα παρατηρεί τους ανθρώπους από
κοντά, παρακολουθώντας κάθε λέξη και πράξη τους, κάθε ενέργεια και κίνησή τους, ακόμα
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και κάθε σκέψη και ιδέα τους. Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους: οι καλές τους πράξεις,
τα λάθη, οι παραβάσεις τους, ακόμα και οι εξεγέρσεις και οι προδοσίες τους —ο Θεός τα
καταγράφει όλα ως αποδεικτικά στοιχεία για τον καθορισμό του αποτελέσματός τους. Καθώς
το έργο του Θεού χτίζεται βήμα-βήμα, εσύ ακούς ολοένα και περισσότερη αλήθεια, λαμβάνεις
ολοένα και περισσότερα θετικά πράγματα και θετικές πληροφορίες, καθώς και την
πραγματικότητα της αλήθειας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι απαιτήσεις του
Θεού από εσένα θα αυξηθούν και εκείνες. Την ίδια στιγμή, ο Θεός θα οργανώσει σκληρότερες
δοκιμασίες για εσένα. Στόχος του είναι να εξετάσει εάν και κατά πόσο η στάση σου προς τον
Θεό έχει, εν τω μεταξύ, καταστεί ωριμότερη. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η
άποψη που ο Θεός απαιτεί από εσένα, συμβαδίζει με την κατανόησή σου για την
πραγματικότητα της αλήθειας.
Καθώς το ανάστημά σου βαθμιαία θα καθίσταται υψηλότερο, το πρότυπο που ο Θεός
απαιτεί από εσένα, θα αυξηθεί και αυτό σταδιακά. Όταν είσαι ανώριμος, ο Θεός σου δίνει
πολύ χαμηλό πρότυπο· όταν το ανάστημά σου καταστεί λίγο υψηλότερο, το πρότυπο που θα
σου δώσει ο Θεός, θα είναι και αυτό λίγο πιο υψηλό. Τι θα κάνει όμως ο Θεός αφού έχεις
κατανοήσει ολόκληρη την αλήθεια; Ο Θεός θα σου δώσει να αντιμετωπίσεις ακόμη πιο
σοβαρές δοκιμασίες. Μεταξύ των δοκιμασιών αυτών, εκείνο που ο Θεός θέλει να αποκτήσει,
αυτό που θέλει να δει, είναι η βαθύτερη γνώση σου για τον Θεό και ο αληθινός σεβασμός σου.
Τη δεδομένη στιγμή, οι απαιτήσεις του Θεού από εσένα θα είναι υψηλότερες και
«στριφνότερες» από ό,τι όταν το ανάστημά σου ήταν πιο ανώριμο (σημείωση: Οι άνθρωποι
το θεωρούν σκληρό, στην πραγματικότητα, όμως, ο Θεός το θεωρεί λογικό). Όταν ο Θεός
δίνει στους ανθρώπους δοκιμασίες, τι είδους πραγματικότητα θέλει ο Θεός να δημιουργήσει;
Ο Θεός ζητά συνεχώς από τους ανθρώπους να Του δώσουν την καρδιά τους. Μερικοί
άνθρωποι θα πουν: «Πώς γίνεται να δώσει κάποιος την καρδιά του; Εκτελώ το καθήκον μου,
εγκατέλειψα το σπίτι και τον βιοπορισμό μου, δαπάνησα για τον Θεό. Δεν είναι αυτά όλα
παραδείγματα του ότι δίνω την καρδιά μου στον Θεό; Πώς αλλιώς θα μπορούσα να δώσω την
καρδιά μου στον Θεό; Θα μπορούσε να είναι ότι αυτά δεν είναι παραδείγματα για να δώσω
την καρδιά μου στον Θεό; Τι ακριβώς απαιτεί ο Θεός;» Η απαίτησή Του είναι πολύ απλή.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν ήδη δώσει την καρδιά τους
στον Θεό, σε διάφορους βαθμούς και σε διάφορα στάδια των δοκιμασιών τους. Αλλά η μεγάλη
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πλειονότητα των ανθρώπων δεν δίνει ποτέ την καρδιά της στον Θεό. Όταν ο Θεός σου δίνει
μια δοκιμασία, βλέπει κατά πόσο η καρδιά σου είναι με τον Θεό, με τη σάρκα ή με τον
Σατανά. Όταν ο Θεός σού δίνει μια δοκιμασία, βλέπει εάν και κατά πόσο βρίσκεσαι απέναντί
Του ή εάν καταλαμβάνεις μια θέση συμβατή με Αυτόν, και βλέπει αν η καρδιά σου βρίσκεται
στην ίδια πλευρά με Εκείνον. Όταν είσαι ανώριμος και αντιμετωπίζεις δοκιμασίες, η
αυτοπεποίθησή σου είναι πολύ χαμηλή, και δεν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, για να
ικανοποιήσεις τις προθέσεις του Θεού, επειδή διαθέτεις περιορισμένη κατανόηση της
αλήθειας. Παρ’ όλα αυτά, εσύ μπορείς ακόμα να προσεύχεσαι πραγματικά και ειλικρινά στον
Θεό, να είσαι πρόθυμος να Του δώσεις την καρδιά σου, να Τον καταστήσεις ηγεμόνα σου και
να είσαι πρόθυμος να Του προσφέρεις τα πράγματα, που πιστεύεις ότι είναι τα πλέον
πολύτιμα για εσένα. Αυτό σημαίνει να έχεις δώσει κιόλας την καρδιά σου στον Θεό. Καθώς θα
ακούς ολοένα και περισσότερα κηρύγματα, και θα κατανοείς ολοένα και περισσότερη
αλήθεια, το ανάστημά σου θα ωριμάζει και αυτό σταδιακά. Το πρότυπο που ο Θεός απαιτεί
από εσένα τη δεδομένη στιγμή, δεν είναι το ίδιο με αυτό, τον καιρό που ήσουν ανώριμος·
απαιτεί υψηλότερο πρότυπο από εκείνο. Όταν η καρδιά του ανθρώπου δίνεται σταδιακά στον
Θεό, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον Θεό· όταν ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να
πλησιάσει τον Θεό, η καρδιά του Τον σέβεται ολοένα και περισσότερο. Ο Θεός θέλει το είδος
αυτό της καρδιάς.
Όταν ο Θεός θέλει να αποκτήσει την καρδιά κάποιου, θα του δώσει πολλές δοκιμασίες.
Κατά τη διάρκεια των εν λόγω δοκιμασιών, αν ο Θεός δεν αποκτήσει την καρδιά αυτού του
προσώπου, ούτε και διακρίνει αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια στάση —δηλαδή, δεν βλέπει
ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πράγματα ή συμπεριφέρεται με τρόπο που να σέβεται
τον Θεό, ούτε και βλέπει από το πρόσωπο αυτό κάποια στάση και αποφασιστικότητα που
αποφεύγει το κακό. Αν είναι έτσι, τότε έπειτα από πολυάριθμες δοκιμασίες, η υπομονή του
Θεού προς αυτό το άτομο θα αποσυρθεί, και Εκείνος δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον το
συγκεκριμένο άτομο. Δεν θα του δώσει πλέον άλλες δοκιμασίες, και δεν θα εργαστεί πλέον
πάνω του. Τι σημαίνει αυτό για το αποτέλεσμα του εν λόγω ανθρώπου; Σημαίνει ότι δεν θα
έχει αποτέλεσμα. Είναι πιθανόν, αυτό το άτομο να μην έχει διαπράξει κάποιο κακό. Είναι
επίσης πιθανό να μην έχει κάνει τίποτα που να διακόπτει ή να διαταράζει. Είναι ακόμα
πιθανό να μην έχει αντισταθεί ανοιχτά στον Θεό. Ωστόσο, η καρδιά του ατόμου αυτού είναι
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κρυμμένη από τον Θεό. Ποτέ δεν είχε ξεκάθαρη στάση και άποψη προς τον Θεό, και ο Θεός
δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα αν η καρδιά του έχει δοθεί σε Αυτόν, ούτε μπορεί να δει
ξεκάθαρα αν ο άνθρωπος αυτός αναζητά τον σεβασμό προς τον Θεό και την αποφυγή του
κακού. Ο Θεός δεν έχει πλέον υπομονή για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν πρόκειται
να πληρώσει πλέον κανένα τίμημα, δεν θα εκτείνει πλέον έλεος, και δεν θα εργαστεί πλέον
πάνω σε αυτούς. Η ζωή της πίστης του εν λόγω ανθρώπου στον Θεό έχει ήδη τελειώσει. Τούτο
συμβαίνει, επειδή ο Θεός δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, σε καμία από τις πολλές
δοκιμασίες που έδωσε στο πρόσωπο αυτό. Έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, μέσα στους
οποίους δεν είδα ποτέ τη διαφώτιση και φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Πώς είναι δυνατόν να
το δούμε αυτό; Αυτού του είδους ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει εδώ και πολλά χρόνια στον
Θεό και, επιφανειακά, να έχει υπάρξει πολύ δραστήριος. Έχει διαβάσει πολλά βιβλία, έχει
χειριστεί πολλές υποθέσεις, έχει γεμίσει πάνω από δέκα σημειωματάρια και έχει γίνει
αυθεντία σε πολλά λόγια και δόγματα. Ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν έχει ορατή
ανάπτυξη και άποψη απέναντι στον Θεό, ούτε και ξεκάθαρη στάση. Δηλαδή, δεν μπορείς να
δεις την καρδιά αυτού του ατόμου. Η καρδιά του είναι πάντοτε τυλιγμένη, σφραγισμένη —
είναι σφραγισμένη απέναντι στον Θεό, οπότε ο Θεός δεν έχει δει την αληθινή καρδιά αυτού
του ατόμου, δεν έχει δει τον αληθινό σεβασμό του προς τον Θεό και, ακόμη περισσότερο, δεν
έχει δει τον άνθρωπο αυτόν να βαδίζει στον δρόμο Του. Εάν ο Θεός δεν έχει κερδίσει, ως
τώρα, τον άνθρωπο αυτόν, μπορεί να τον κερδίσει στο μέλλον; Όχι! Ο Θεός θα συνεχίσει να
πιέζει για πράγματα που δεν μπορούν να αποκτηθούν; Όχι! Ποια είναι, λοιπόν, η παρούσα
στάση του Θεού προς αυτούς τους ανθρώπους; (Τους απορρίπτει, ούτε καν τους λαμβάνει υπ’
όψιν.) Δεν τους λαμβάνει υπ’ όψιν! Ο Θεός δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τον άνθρωπο αυτόν· τον
απορρίπτει. Απομνημονεύσατε τα λόγια αυτά πολύ γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια.
Φαίνεται ότι κατανοήσατε όσα ακούσατε!
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που, όταν αρχίζουν να ακολουθούν τον Θεό, είναι ανώριμοι
και αδαείς· δεν κατανοούν τις προθέσεις του Θεού· ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει πίστη στον
Θεό, υιοθετώντας, έτσι, έναν ανθρώπινο και λανθασμένο τρόπο πίστης στον Θεό, ακολουθίας
του Θεού. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία, δεν έχει
επίγνωση του γεγονότος, και είναι μουδιασμένος στην καθοδήγηση και τη διαφώτιση από τον
Θεό. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει να δώσει την καρδιά του στον Θεό, και τι σημαίνει να
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παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο αυτόν
ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο και, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, του επιτρέπει
να κατανοήσει τι σημαίνει δοκιμασία από τον Θεό, και τις προθέσεις Του. Μετά, ο εν λόγω
άνθρωπος πρέπει να παρουσιάσει την άποψή του. Όσον αφορά τους ανθρώπους που
βρίσκονται στο συγκεκριμένο στάδιο, ο Θεός περιμένει. Όσον αφορά εκείνους τους
ανθρώπους που διαθέτουν κάποιες απόψεις κι όμως, εξακολουθούν να αμφιταλαντεύονται,
που θέλουν να δώσουν την καρδιά τους στον Θεό, αλλά δεν έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα να
το πράξουν, που, ενώ έχουν κάνει ορισμένες βασικές αλήθειες πράξη, όταν βρίσκονται
αντιμέτωποι με κάποια σοβαρή δοκιμασία, την αποφεύγουν και θέλουν να εγκαταλείψουν —
ποια είναι, άραγε, η στάση του Θεού απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους; Ο Θεός έχει ακόμα
λίγες προσδοκίες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη
στάση και τις επιδόσεις τους. Πώς αντιδρά ο Θεός αν οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά
ενεργητικοί, ώστε να σημειώσουν πρόοδο; Τα παρατά. Τούτο οφείλεται στο ότι, προτού σε
εγκαταλείψει ο Θεός, έχεις ήδη εγκαταλείψει τον εαυτό σου. Οπότε, δεν μπορείς να
κατηγορείς τον Θεό που πράττει το ίδιο, έτσι δεν είναι; Είναι δίκαιο αυτό; (Ναι.)
Μια πρακτική ερώτηση φέρνει τους ανθρώπους σε τρομερή αμηχανία
Υπάρχει ένας άλλος τύπος ανθρώπου, που έχει το πιο τραγικό αποτέλεσμα από όλους.
Δεν θέλω να αναφέρομαι καθόλου σε αυτούς. Το τραγικό δεν είναι ότι ο άνθρωπος αυτός
δέχεται την τιμωρία του Θεού, ή ότι οι απαιτήσεις του Θεού στο πρόσωπό του είναι σκληρές,
με τραγικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, είναι τραγικό επειδή το επιφέρει ο ίδιος στον εαυτό του,
όπως λέγεται συχνά: Σκάβει τον ίδιο του τον λάκκο. Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός; Το
άτομο αυτό δεν βαδίζει στο σωστό μονοπάτι, και το αποτέλεσμά του αποκαλύπτεται εκ των
προτέρων. Ο Θεός βλέπει τον εν λόγω άνθρωπο ως τον ύψιστο στόχο της απέχθειάς Του.
Όπως το θέτουν οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι πιο τραγικοί από όλους. Ο άνθρωπος αυτός είναι
πολύ ενθουσιασμένος όταν ξεκινά να ακολουθεί τον Θεό· πληρώνει πολλά τιμήματα· έχει
καλή άποψη ως προς τις προοπτικές του έργου του Θεού· φαντάζεται κάθε είδους πράγματα
για το μέλλον του· έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον Θεό, πιστεύοντας ότι ο Θεός μπορεί να
καταστήσει τον άνθρωπο ολοκληρωμένο, και να του φέρει έναν λαμπρό προορισμό. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού και για κάποιον, άγνωστο λόγο, ο άνθρωπος αυτός
δραπετεύει. Τι σημαίνει «ο άνθρωπος αυτός δραπετεύει»; Σημαίνει ότι εξαφανίζεται χωρίς να
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πει τίποτε, αθόρυβα. Φεύγει χωρίς λέξη. Παρόλο που το συγκεκριμένο είδος ανθρώπου
ισχυρίζεται ότι πιστεύει στον Θεό, ποτέ δεν ρίζωσε στο μονοπάτι της πίστης στον Θεό. Έτσι,
ανεξάρτητα από το για πόσον καιρό πίστευε, εξακολουθεί να μπορεί να απομακρυνθεί από
τον Θεό. Μερικοί άνθρωποι φεύγουν για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, κάποιοι φεύγουν
για να ζήσουν τη ζωή τους, ορισμένοι, για να γίνουν πλούσιοι, μερικοί, για να παντρευτούν, να
κάνουν παιδιά… Μεταξύ εκείνων που φεύγουν, υπάρχουν κάποιοι που παθαίνουν κρίση
συνείδησης και θέλουν να γυρίσουν πίσω, και άλλοι που περνούν πολύ άσχημα, που
περιφέρονται στον κόσμο χρόνια ολόκληρα. Οι περιφερόμενοι αυτοί έχουν υποστεί πολλά
δεινά, και πιστεύουν ότι η ύπαρξη στον κόσμο είναι υπερβολικά οδυνηρή, και ότι δεν μπορούν
να είναι χωριστά από τον Θεό. Θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι του Θεού για να λάβουν
παρηγοριά, ειρήνη, χαρά και συνεχίζουν να πιστεύουν στον Θεό, προκειμένου να ξεφύγουν
από την καταστροφή ή να σωθούν και να αποκτήσουν έναν όμορφο προορισμό. Τούτο
οφείλεται στο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αγάπη του Θεού είναι
απέραντη, ότι η χάρις του Θεού είναι ανεξάντλητη και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πλήρως. Πιστεύουν ότι, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει κάποιος, ο Θεός πρέπει να τον
συγχωρήσει και να είναι ανεκτικός με το παρελθόν του. Αυτοί οι άνθρωποι λένε ξανά και ξανά
ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω και να κάνουν τα καθήκοντά τους. Υπάρχουν εκείνοι που
φτάνουν ακόμα και να δώσουν κάποια από τα υπάρχοντά τους στην εκκλησία, ελπίζοντας ότι
αυτός είναι ο δρόμος για την επιστροφή τους στον οίκο του Θεού. Ποια είναι η στάση του
Θεού απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο; Πώς πρέπει ο Θεός να καθορίσει το αποτέλεσμά τους;
Μη διστάζετε, μιλήστε. (Σκέφτηκα ότι ο Θεός μπορεί να δεχόταν τον άνθρωπο αυτόν, αλλά
έπειτα από αυτό που άκουσα μόλις τώρα, ίσως και να μην τον δεχτεί ξανά.) Βάσει ποιας
λογικής; (Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έρχεται ενώπιον του Θεού, ώστε το αποτέλεσμά του να
μην είναι ο θάνατος. Δε βγαίνει μπροστά από πραγματική ειλικρίνεια. Αντίθετα, εξαιτίας της
γνώσης ότι το έργο του Θεού σύντομα θα τελειώσει, πέφτουν στην ψευδαίσθηση της λήψης
ευλογιών.) Λέτε ότι, επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν πιστεύει ειλικρινά στον Θεό, ο Θεός δεν
μπορεί να τον δεχτεί; Αυτό λέτε; (Ναι.) (Απ’ ό,τι κατάλαβα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι
καιροσκόπος και δεν πιστεύει ειλικρινά στον Θεό.) Δεν έχει φτάσει να πιστεύει στον Θεό·
είναι καιροσκόπος. Πολύ σωστά! Όλοι μισούν αυτούς τους καιροσκόπους. Πάνε όπου φυσάει
ο άνεμος, και δεν ενοχλούνται να κάνουν το οτιδήποτε, εκτός κι αν πρόκειται να βγάλουν κάτι
από αυτό. Φυσικά, είναι αξιοκαταφρόνητοι! Υπάρχει κάποιος άλλος, αδελφός ή αδελφή που
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να έχει άποψη; (Ο Θεός δεν πρόκειται να τους δεχτεί ξανά, επειδή το έργο του Θεού
πρόκειται να ολοκληρωθεί, και τώρα είναι η ώρα που ορίζονται τα αποτελέσματα των
ανθρώπων. Σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θέλουν να
επιστρέψουν. Όχι επειδή θέλουν πραγματικά να επιδιώξουν την αλήθεια· θέλουν να
επιστρέψουν, επειδή βλέπουν τις κατερχόμενες καταστροφές, ή επηρεάζονται από
εξωτερικούς παράγοντες. Αν είχαν πραγματικά μια καρδιά που επιδίωκε την αλήθεια, ποτέ δε
θα το είχαν σκάσει στα μισά της διαδρομής.) Υπάρχουν άλλες απόψεις; (Δεν πρόκειται να
γίνουν δεκτοί. Ο Θεός πραγματικά τους έδωσε ευκαιρίες, αλλά η στάση τους απέναντί Του
ήταν να μην Τον λαμβάνουν υπ’ όψιν. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του ανθρώπου αυτού,
ακόμα κι αν μετανοεί πραγματικά, ο Θεός δεν πρόκειται να τον δεχτεί. Τούτο οφείλεται στο
γεγονός ότι ο Θεός του έχει κιόλας δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά εκείνος επέδειξε ήδη
τη στάση του: Ήθελε να εγκαταλείψει τον Θεό. Επομένως, όταν επιστρέψει τώρα, ο Θεός δεν
πρόκειται να τον δεχτεί.) (Δέχομαι επίσης ότι ο Θεός δεν πρόκειται να δεχτεί αυτόν τον
άνθρωπο, διότι, όταν κάποιος έχει δει την αληθινή οδό, έχει βιώσει το έργο του Θεού για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα, και εξακολουθεί να μπορεί να επιστρέψει στον κόσμο, να
επιστρέψει στην αγκαλιά του Σατανά, τότε αυτή αποτελεί μεγάλη προδοσία προς τον Θεό.
Παρά το γεγονός ότι η ουσία του Θεού είναι έλεος και αγάπη, εξαρτάται από τον άνθρωπο,
στον οποίο απευθύνεται. Αν ο άνθρωπος αυτός έρθει ενώπιον του Θεού γυρεύοντας
παρηγοριά, αναζητώντας κάτι για να εναποθέσει πάνω την ελπίδα του, τότε ο συγκεκριμένος
τύπος ανθρώπου απλά δεν είναι ο τύπος που πιστεύει ειλικρινά στον Θεό, και ούτε και το
έλεος του Θεού απέναντί του πηγαίνει πιο μακριά.) Αφού η ουσία του Θεού είναι έλεος, γιατί
δεν δίνει στον άνθρωπο αυτό λίγο περισσότερο έλεος; Ναι, αλλά με το λίγο έλεος, δεν έχουν
ακόμα μια ευκαιρία; Πριν, λέγαμε συχνά: Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και δεν
θέλει να υποστεί κανείς απώλεια. Αν από εκατό πρόβατα χάσει το ένα, ο Θεός θα αφήσει τα
ενενήντα εννέα και θα ψάξει για το αγνοούμενο. Σήμερα, ως προς τον συγκεκριμένο
άνθρωπο, εάν είναι προς χάριν της αληθινής πίστης του στον Θεό, δεν πρέπει ο Θεός να τον
δεχτεί και να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία; Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολη
ερώτηση· είναι πολύ απλή! Εάν καταλαβαίνετε αληθινά τον Θεό και έχετε πραγματική
κατανόηση Αυτού, τότε δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις· ούτε και πολλές εικασίες —σωστά;
Οι απαντήσεις σας βρίσκονται στον σωστό δρόμο, αλλά υπάρχει ακόμα κάποια απόσταση
μεταξύ αυτών και της στάσης του Θεού.
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Τώρα μόλις, μερικοί από εσάς ήταν σίγουροι ότι ο Θεός δεν μπορούσε να δεχτεί αυτόν
τον τύπο ανθρώπου. Άλλοι δεν ήταν πολύ ξεκάθαροι, πιστεύοντας ότι ο Θεός μπορεί να τον
δεχόταν ή και να μην τον δεχόταν —η στάση αυτή είναι η πλέον μετριοπαθής· και στη
συνέχεια υπήρχαν εκείνοι, η άποψη των οποίων ήταν πως ελπίζουν να δεχτεί ο Θεός τον
συγκεκριμένο άνθρωπο —τούτη είναι η διφορούμενη στάση. Εκείνοι με την κατηγορηματική
στάση πιστεύουν ότι ο Θεός εργάστηκε ως τώρα και το έργο Του έχει ολοκληρωθεί, οπότε δεν
υπάρχει λόγος να είναι ανεκτικός προς τους ανθρώπους αυτούς, και δεν πρόκειται να τους
δεχτεί ξανά. Οι μετριοπαθείς άνθρωποι πιστεύουν ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να
αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις περιστάσεις τους: Εάν η καρδιά του ανθρώπου αυτού είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Θεό, και εξακολουθεί να είναι άνθρωπος που πραγματικά
πιστεύει στον Θεό και επιδιώκει την αλήθεια, τότε ο Θεός δεν πρέπει να θυμηθεί τις
προηγούμενες αδυναμίες και τα λάθη του· πρέπει να τον συγχωρήσει, να του δώσει άλλη μια
ευκαιρία, να του επιτρέψει να γυρίσει στον οίκο του Θεού και να λάβει τη σωτηρία του Θεού.
Ωστόσο, εάν ο άνθρωπος αυτός το σκάσει για άλλη μια φορά, τότε ο Θεός δεν μπορεί πλέον
να θέλει το συγκεκριμένο άτομο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι του φέρεται άδικα. Υπάρχει
ακόμα μια ομάδα, που ελπίζει ότι ο Θεός μπορεί να δεχτεί τον άνθρωπο αυτόν. Η
συγκεκριμένη ομάδα δεν γνωρίζει ξεκάθαρα αν ο Θεός θα τον δεχτεί ή όχι. Αν πιστεύουν ότι ο
Θεός πρέπει να τον δεχτεί, αλλά ο Θεός δεν το πράττει, τότε φαίνεται ότι δεν συμβαδίζουν
απόλυτα με την άποψη του Θεού. Εάν πιστεύουν ότι ο Θεός δεν πρέπει να τον δεχτεί, και ο
Θεός λέει ότι η αγάπη Του προς τον άνθρωπο είναι απέραντη και ότι είναι πρόθυμος να δώσει
στον άνθρωπο αυτόν ακόμα μια ευκαιρία, τότε τούτο δεν αποτελεί παράδειγμα ξεγυμνώματος
ανθρώπινης άγνοιας; Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχετε τις δικές σας απόψεις. Οι απόψεις αυτές
αποτελούν γνώση στη δική σας σκέψη· είναι επίσης αντανάκλαση του βάθους της
κατανόησής σας ως προς την αλήθεια και τις προθέσεις του Θεού. Τα λέω καλά, έτσι δεν
είναι; Είναι θαυμάσιο το ότι έχετε απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα! Αλλά, για το αν και κατά
πόσο οι απόψεις σας είναι σωστές, υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες. Δεν νοιώθετε όλοι μια μικρή
ανησυχία; «Ποιο είναι, λοιπόν, το σωστό; Δεν μπορώ να δω ξεκάθαρα, ούτε και γνωρίζω με
ακρίβεια τι σκέφτεται ο Θεός. Ο Θεός δεν μου έχει πει τίποτα. Πώς μπορώ να μάθω τι
σκέφτεται ο Θεός; Η στάση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο είναι η αγάπη. Σύμφωνα με την
προηγούμενη στάση του Θεού, πρέπει κανονικά να δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω, όμως,
ξεκάθαρη εικόνα για την παρούσα στάση του Θεού —μπορώ μόνο να πω ότι ίσως δεχτεί τον
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συγκεκριμένο άνθρωπο, ίσως, πάλι, όχι». Γελοίο, δεν είναι; Σας έχω αφήσει άναυδους. Αν δεν
έχετε την αρμόζουσα άποψη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, τότε τι θα κάνετε όταν η
εκκλησία σας βρεθεί πραγματικά αντιμέτωπη με το είδος αυτό του ανθρώπου; Εάν δεν το
αντιμετωπίσετε σωστά, ίσως προσβάλλετε τον Θεό. Δεν είναι επικίνδυνο θέμα;
Γιατί θέλω να ρωτήσω για τις απόψεις σας πάνω σε αυτό που συζητούσα μόλις; Θέλω να
εξετάσω τις απόψεις σας, να ελέγξω πόση γνώση του Θεού έχετε, ποια είναι η κατανόησή σας
ως προς τις προθέσεις και τη στάση του Θεού. Ποια είναι η απάντηση; Η απάντηση βρίσκεται
μέσα στις απόψεις σας. Μερικοί από εσάς είναι πολύ συντηρητικοί και κάποιοι
χρησιμοποιείτε τη φαντασία σας, προκειμένου να μαντέψετε. Τι σημαίνει «μαντεύω»;
Σημαίνει ότι δεν έχετε ιδέα πώς σκέφτεται ο Θεός, οπότε σκαρφίζεστε αβάσιμες ιδέες για το
ότι ο Θεός πρέπει να σκέφτεται με το τάδε ή τον δείνα τρόπο. Δεν γνωρίζετε πραγματικά αν η
εικασία σας είναι σωστή ή λανθασμένη, οπότε και εκφράζετε μια διφορούμενη άποψη.
Ερχόμενοι αντιμέτωποι με το γεγονός αυτό, τι παρατηρείτε; Όταν ακολουθούν τον Θεό, οι
άνθρωποι σπανίως προσέχουν τις προθέσεις του Θεού, και σπανίως λαμβάνουν υπ’ όψιν τις
σκέψεις και τη στάση Του απέναντι στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν τις σκέψεις
του Θεού, έτσι, όταν σας κάνουν ερωτήσεις που αφορούν τις προθέσεις του Θεού, τη διάθεσή
Του, πέφτετε σε σύγχυση· είστε βαθιά αβέβαιοι, και καταλήγετε είτε να μαντεύετε είτε να
παίζετε με τις πιθανότητες. Τι αποδεικνύει η στάση αυτή; Αποδεικνύει ένα γεγονός: ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, Τον θεωρούν ως ένα μάτσο κενό αέρα και
ως κάτι που τη μια στιγμή φαίνεται να υπάρχει, και την άλλη όχι. Γιατί το θέτω έτσι; Διότι
κάθε φορά που έρχεστε αντιμέτωποι με κάποιο ζήτημα, δεν γνωρίζετε τις προθέσεις του
Θεού. Και γιατί δεν τις γνωρίζετε; Δεν είναι ότι απλώς δεν τις γνωρίζετε τούτη τη στιγμή.
Μάλλον, δεν γνωρίζετε ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στο εν λόγω ζήτημα από άκρη
σε άκρη. Στις στιγμές εκείνες που δεν μπορείς να δεις και δεν γνωρίζεις τη στάση του Θεού, το
έχεις ξανασκεφτεί; Την αναζήτησες; Την επικοινώνησες; Όχι! Τούτο επιβεβαιώνει ένα
γεγονός: Ο Θεός της πίστης σου και ο αληθινός Θεός δεν είναι συνδεδεμένοι. Εσύ, που
πιστεύεις στον Θεό, αναλογίζεσαι μόνο τη δική σου βούληση, καθώς και τη βούληση του
ηγέτη σου και εξετάζεις μόνο την επιφανειακή και δογματική έννοια του λόγου του Θεού,
αλλά δεν προσπαθείς πραγματικά καθόλου να γνωρίσεις και να αναζητήσεις το θέλημα του
Θεού. Έτσι δεν είναι; Η ουσία του συγκεκριμένου ζητήματος είναι τρομερή! Με το πέρασμα
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των ετών, είδα πάμπολλους ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό. Ποια μορφή προσλαμβάνει
η πίστη αυτή; Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό σαν να ήταν κενός αέρας. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν έχουν καμία απάντηση σε ερωτήσεις για την ύπαρξη του Θεού, επειδή δεν μπορούν
να αισθάνονται ή να αναγνωρίζουν την παρουσία ή την απουσία του Θεού, πόσο μάλλον να
τις βλέπουν ή να τις κατανοούν ξεκάθαρα. Υποσυνείδητα, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι ο
Θεός δεν υπάρχει. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν στον Θεό σαν να είναι άνθρωπος. Οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ούτε ο Θεός είναι ικανός να πράξει όσα είναι ανίκανοι
να πράξουν οι ίδιοι, και ότι πρέπει να σκέφτεται όπως σκέφτονται αυτοί. Ο ορισμός του
ανθρώπου αυτού για τον Θεό είναι «ένα αόρατο και μη απτό άτομο». Υπάρχει επίσης μια
ομάδα ανθρώπων, που πιστεύουν στον Θεό σαν να είναι μαριονέτα. Οι άνθρωποι αυτοί
πιστεύουν ότι ο Θεός δεν έχει συναισθήματα. Νομίζουν ότι ο Θεός είναι ένα άγαλμα από πηλό
και ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα, ο Θεός δεν έχει στάση, άποψη ή ιδέες· πιστεύουν
πως βρίσκεται στο έλεος του ανθρώπινου είδους. Οι άνθρωποι πιστεύουν απλώς αυτό που
θέλουν να πιστέψουν. Αν Τον κάνουν μέγα, είναι μέγας· αν Τον κάνουν μικρό, είναι μικρός.
Όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν και χρειάζονται το έλεος του Θεού, την ανεκτικότητα, την
αγάπη Του, τότε ο Θεός πρέπει να εκτείνει το έλεός Του. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι
«κατασκευάζουν» έναν Θεό στο μυαλό τους, και κάνουν τον Θεό αυτόν να εκπληρώνει τις
απαιτήσεις τους και να ικανοποιεί όλες τους τις επιθυμίες. Ανεξάρτητα από το πού ή πότε,
ανεξάρτητα από το τι κάνει το άτομο αυτό, εκείνοι θα υιοθετήσουν το εν λόγω καπρίτσιο στη
μεταχείριση του Θεού και στην πίστη τους σε Αυτόν. Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που
πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί να τους σώσει, αφού πρώτα έχουν επιδεινώσει τη διάθεσή Του.
Τούτο συμβαίνει, επειδή πιστεύουν ότι η αγάπη του Θεού είναι απέραντη, η διάθεση του
Θεού, δίκαιη και ότι, ανεξάρτητα από το ότι οι άνθρωποι υβρίζουν τον Θεό, Εκείνος δεν
πρόκειται να θυμάται τίποτε από αυτά. Δεδομένου ότι τα λάθη, τα παραπτώματα και η
ανυπακοή του ανθρώπου αποτελούν στιγμιαία έκφραση της διάθεσης του συγκεκριμένου
ατόμου, ο Θεός δίνει στους ανθρώπους ευκαιρίες, και είναι ανεκτικός και υπομονετικός μαζί
τους. Ο Θεός θα εξακολουθήσει να τους αγαπά όπως και πριν. Έτσι, η ελπίδα σωτηρίας τους
είναι ακόμα μεγάλη. Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το αν κάποιος πιστεύει στον Θεό,
εφόσον δεν επιδιώκει την αλήθεια, τότε ο Θεός τηρεί αρνητική στάση απέναντί του. Τούτο
συμβαίνει, επειδή ενώ πιστεύεις στον Θεό, και ίσως φυλάς σαν θησαυρό το βιβλίο του λόγου
Του, το μελετάς κάθε μέρα, διαβάζοντάς το καθημερινά, εντούτοις βάζεις κατά μέρος τον
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αληθινό Θεό, Τον θεωρείς κενό αέρα και άνθρωπο και, ορισμένοι από εσάς τον θεωρούν απλά
μαριονέτα. Γιατί το θέτω κατ’ αυτόν τον τρόπο; Επειδή από την πλευρά που το βλέπω Εγώ,
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεστε αντιμέτωποι με κάποιο ζήτημα ή συναντάτε κάποια
περίσταση, όσα υπάρχουν στο υποσυνείδητό σας, όσα αναπτύσσονται μέσα εκεί —κανένα
τους δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον λόγο του Θεού ούτε επιδιώκει την αλήθεια. Εσύ
γνωρίζεις μόνο όσα σκέφτεσαι εσύ ο ίδιος, τις δικές σου απόψεις και, στη συνέχεια, οι δικές
σου ιδέες και απόψεις επιβάλλονται διά της βίας στον Θεό. Στον νου σου γίνονται απόψεις
του Θεού, κι από αυτές τις απόψεις δημιουργείς πρότυπα που στηρίζεις ακράδαντα. Με την
πάροδο του χρόνου, το να προχωράς κατ’ αυτόν τον τρόπο σε απομακρύνει ολοένα και
περισσότερο από τον Θεό.
Κατανοήστε τη στάση του Θεού και πετάξτε όλες τις παρανοήσεις για τον Θεό
Αυτός ο Θεός, στον οποίο πιστεύετε σήμερα, έχετε σκεφτεί ποτέ τι είδους Θεός είναι;
Όταν βλέπει κάποιον κακό άνθρωπο να πράττει κακά πράγματα, τον περιφρονεί; (Ναι.) Ποια
είναι η στάση Του, όταν βλέπει τα λάθη των αδαών ανθρώπων; (Θλίβεται.) Ποια είναι η
στάση Του όταν βλέπει τους ανθρώπους να κλέβουν τις προσφορές Του; (Τους περιφρονεί.)
Το πράγμα είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι; Ποια είναι η στάση Του όταν βλέπει κάποιον να είναι
απρόσεκτος στην πίστη του στον Θεό, και σε καμία περίπτωση να μην επιδιώκει την αλήθεια;
Δεν είστε απολύτως ξεκάθαροι ως προς αυτό, σωστά; Η απροσεξία είναι μια στάση που δεν
αποτελεί αμαρτία, και δεν αποτελεί ύβρη για τον Θεό. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν πρέπει
να θεωρείται σφάλμα. Τότε ποια νομίζεις ότι είναι η στάση του Θεού; (Είναι απρόθυμος να
δώσει μια απάντηση.) Απρόθυμος να δώσει μια απάντηση —τι είδους στάση είναι αυτή; Είναι
ότι ο Θεός κοιτά αφ’ υψηλού τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους περιφρονεί! Ο Θεός
αντιμετωπίζει τους ανθρώπους αυτούς, αγνοώντας τους. Η προσέγγισή Του είναι να τους
κάνει στην άκρη, χωρίς να ασχολείται με κανένα έργο πάνω τους, συμπεριλαμβανομένης της
διαφώτισης, της φώτισης, της συμμόρφωσης ή της πειθαρχίας. Ο τύπος αυτός ανθρώπου
απλά δεν μετράει στο έργο του Θεού. Ποια είναι η στάση του Θεού απέναντι στους
ανθρώπους που επιδεινώνουν τη διάθεσή Του και υβρίζουν τα διοικητικά διατάγματά Του;
Ακραία απέχθεια! Ο Θεός εξοργίζεται στο έπακρο με τους ανθρώπους που δε μετανοούν για
την επιδείνωση της διάθεσής Του! Το ρήμα «εξοργίζομαι» είναι απλά ένα αίσθημα, μια
διάθεση· δεν μπορεί να εκπροσωπήσει μια ξεκάθαρη στάση. Αλλά αυτό το αίσθημα, αυτή η
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διάθεση, πρόκειται να επιφέρει ένα αποτέλεσμα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο: Θα γεμίσει
τον Θεό με ακραία απέχθεια! Και ποια είναι η συνέπεια αυτής της ακραίας απέχθειας; Ο Θεός
βάζει τον συγκεκριμένο άνθρωπο στην άκρη, και, επί του παρόντος, δεν του απαντά. Τότε θα
περιμένει να τους ταξινομήσει «μετά το φθινόπωρο». Τι υπονοεί τούτο; Θα εξακολουθήσει να
έχει αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός; Ο Θεός ποτέ δεν προτίθετο να δώσει κάποιο αποτέλεσμα
στον συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου! Δεν είναι φυσιολογικό, λοιπόν, το ότι ο Θεός δεν
ανταποκρίνεται επί του παρόντος στο είδος αυτό του ατόμου; (Ναι.) Πώς πρέπει να
προετοιμαστεί ο άνθρωπος αυτός τώρα; Πρέπει να ετοιμαστεί να δεχθεί τις αρνητικές
συνέπειες που προκάλεσε η συμπεριφορά του και το κακό που έκανε. Τούτη είναι η απάντηση
του Θεού στο συγκεκριμένο είδος ανθρώπου. Τώρα, λοιπόν, λέω ξεκάθαρα στον τύπο αυτόν
του ατόμου: Μην τρέφετε πλέον αυταπάτες, και μην ασχολείστε πια με ευσεβείς πόθους. Ο
Θεός δεν θα είναι επ’ αόριστον ανεκτικός με τους ανθρώπους· δεν θα υπομένει επ’ αόριστον
τα παραπτώματα ή την ανυπακοή τους. Μερικοί άνθρωποι θα πουν: «Κι εγώ έχω δει μερικούς
τέτοιους ανθρώπους. Όταν προσεύχονται, ο Θεός τους αγγίζει ιδιαιτέρως, και κλαίνε πικρά.
Συνήθως, είναι επίσης πολύ χαρούμενοι· φαίνεται να έχουν την παρουσία και την
καθοδήγηση του Θεού». Μη λέτε ανοησίες! Το να κλαίει κάποιος πικρά, δε σημαίνει
αναγκαστικά ότι αγγίζεται από τον Θεό ή ότι έχει την παρουσία Του, πόσο μάλλον την
καθοδήγησή Του. Αν οι άνθρωποι οργίζουν τον Θεό, Εκείνος θα συνεχίσει να τους καθοδηγεί;
Εν ολίγοις, όταν ο Θεός έχει αποφασίσει να εξαλείψει κάποιον, να τον εγκαταλείψει, ο
άνθρωπος αυτός ήδη έχει μείνει χωρίς αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία πόσο αυτάρεσκος
νοιώθει ως προς τον εαυτό του όταν προσεύχεται, και πόσο εμπιστεύεται μέσα του τον Θεό·
τούτο είναι κιόλας ασήμαντο. Το σημαντικό είναι ότι ο Θεός δε χρειάζεται το συγκεκριμένο
είδος εμπιστοσύνης, ότι ο Θεός έχει ήδη απορρίψει το άτομο αυτό. Ο τρόπος με τον οποίον θα
τον αντιμετωπίσει αφού τελειώσουν όλα, είναι επίσης ασήμαντος. Το σημαντικό είναι ότι, τη
στιγμή που ο άνθρωπος θα οργίσει τον Θεό, το αποτέλεσμά του έχει ήδη καθοριστεί. Εάν ο
Θεός έχει αποφασίσει να μη σώσει αυτόν τον τύπο ανθρώπου, τότε θα εγκαταλειφθεί πίσω
για να τιμωρηθεί. Τούτη είναι η στάση του Θεού.
Αν και μέρος της ουσίας του Θεού είναι η αγάπη, και Εκείνος εκτείνει έλεος απέναντι σε
όλους, οι άνθρωποι παραβλέπουν και λησμονούν το σημείο ότι η ουσία Του είναι επίσης
αξιοπρέπεια. Το ότι διαθέτει αγάπη, δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να Τον υβρίζουν
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ελεύθερα και ότι δεν έχει καθόλου αισθήματα ή αντιδράσεις. Το ότι διαθέτει έλεος, δε
σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου αρχές ως προς τη μεταχείριση των ανθρώπων. Ο Θεός ζει·
υπάρχει πραγματικά. Δεν είναι κάποια φανταστική μαριονέτα ή κάτι άλλο. Δεδομένου ότι
υπάρχει, πρέπει πάντα να ακούμε προσεκτικά τη φωνή της καρδιάς Του, να δίνουμε προσοχή
στη στάση Του, και να κατανοούμε τα αισθήματά Του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις
φαντασιώσεις των ανθρώπων για να ορίσουμε τον Θεό, και δεν πρέπει να επιβάλλουμε τις
σκέψεις και τις επιθυμίες των ανθρώπων πάνω Του, κάνοντάς Τον να χρησιμοποιεί το ύφος
και τη σκέψη του ανθρώπου στη μεταχείριση της ανθρωπότητας. Αν πράττεις τούτο, τότε
οργίζεις τον Θεό, προκαλείς την οργή Του και αμφισβητείς την αξιοπρέπειά Του! Έτσι, αφού
κατανοήσατε τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος, παροτρύνω τον καθέναν από εσάς να
είναι προσεκτικός και συνετός στις πράξεις του. Να είστε προσεκτικοί και συνετοί όταν
μιλάτε. Και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε στον Θεό, όσο πιο
προσεκτικοί και συνετοί είστε, τόσο το καλύτερο! Όταν δεν κατανοείς τη στάση του Θεού, μη
μιλάς απρόσεκτα, μην πράττεις απρόσεκτα, ούτε να κολλάς αβασάνιστα ετικέτες. Ακόμη
περισσότερο, μην καταλήγετε σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Αντ’ αυτού, πρέπει να περιμένεις
και να αναζητάς· και αυτό επίσης αποτελεί μια εκδήλωση του σεβασμού προς τον Θεό και της
αποφυγής του κακού. Πάνω από οτιδήποτε άλλο, αν μπορείς να το επιτύχεις αυτό και, πάνω
από οτιδήποτε άλλο, αν μπορείς να κατέχεις τη συγκεκριμένη στάση, τότε ο Θεός δεν
πρόκειται να σε κατηγορήσει για την ανοησία, την άγνοια και την έλλειψη κατανόησης που
έχεις όσον αφορά τους λόγους που υπάρχουν πίσω από διάφορα πράγματα. Αντ’ αυτού, χάρη
στον φόβο σου μήπως υβρίσεις τον Θεό, στον σεβασμό σου προς τις προθέσεις Του και στην
προθυμία σου να υπακούς σε Αυτόν, ο Θεός θα σε θυμάται, θα σε καθοδηγεί και θα σε
διαφωτίζει, ή θα ανεχτεί την ανωριμότητα και την άγνοιά σου. Αντιστρόφως, αν η στάση σου
απέναντί Του είναι ασεβής —αν κρίνεις αυθαίρετα τον Θεό, και, εξίσου αυθαίρετα, εικάζεις
και καθορίζεις τις ιδέες Του— ο Θεός θα σε καταδικάσει, θα σε πειθαρχήσει, θα φτάσει ακόμη
και να σε τιμωρήσει· ή θα σου δώσει κάποιο άγγελμα. Ίσως το άγγελμα αυτό να σχετίζεται με
το αποτέλεσμά σου. Γι’ αυτό, θέλω και πάλι να τονίσω το εξής: Θα πρέπει να είστε
προσεκτικοί και συνετοί σε ό,τι προέρχεται από τον Θεό. Μη μιλάς απρόσεκτα, και μην
πράττεις απρόσεκτα. Πριν πεις οτιδήποτε, πρέπει να σκέφτεσαι: Μήπως, πράττοντας έτσι
προκαλέσω τον θυμό του Θεού; Η πράξη αυτή ενέχει σεβασμό προς τον Θεό; Ακόμη και για
απλά ζητήματα, θα πρέπει πάντα να προσπαθείς να απαντάς σε αυτά τα ερωτήματα, να τα
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εξετάζεις πραγματικά. Αν στ’ αλήθεια μπορείς να ασκείσαι σύμφωνα με αυτές τις αρχές σε
κάθε πτυχή, στο καθετί, ανά πάσα στιγμή, και να υιοθετείς μια τέτοια στάση ιδίως όταν δεν
κατανοείς κάτι, τότε ο Θεός πάντα θα σε καθοδηγεί και θα σου προσφέρει ένα μονοπάτι για
να ακολουθήσεις. Ανεξάρτητα από το τι δείχνουν οι άνθρωποι, ο Θεός τα βλέπει όλα σαφώς,
καθαρά, και θα σου χορηγήσει μια ακριβή και ταιριαστή αξιολόγηση αυτών των εικόνων.
Αφού θα έχεις βιώσει την τελική δοκιμασία, ο Θεός θα πάρει το σύνολο της συμπεριφοράς
σου, αθροίζοντάς το απολύτως, προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμά σου. Το
αποτέλεσμα αυτό θα πείσει άπαντες, πέρα από κάθε αμφιβολία. Εκείνο που θέλω να σας πω
είναι ότι κάθε πράξη, κάθε ενέργεια και κάθε σας σκέψη θα αποφασίσουν τη μοίρα σας.
Ποιος καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου;
Υπάρχει ακόμα ένα σημαντικότατο θέμα, και τούτο είναι η στάση σας απέναντι στον Θεό.
Η στάση αυτή είναι καίρια! Καθορίζει το αν, τελικά, θα βαδίσετε προς την καταστροφή ή
προς έναν όμορφο προορισμό, που ο Θεός έχει προετοιμάσει για σας. Στην Εποχή της
Βασιλείας, ο Θεός έχει ήδη εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια, και κατά τη διάρκεια
αυτών των 20 χρόνων, ίσως οι καρδιές σας να ήταν κάπως αβέβαιες ως προς την απόδοσή
σας. Ωστόσο, μέσα στην καρδιά Του, ο Θεός έχει φτιάξει ένα πραγματικό και αληθινό
ιστορικό για τον καθέναν από εσάς. Ξεκινώντας από τη στιγμή που κάθε άνθρωπος αρχίζει να
Τον ακολουθεί και να ακούει το κήρυγμά Του, κατανοώντας ολοένα και περισσότερο την
αλήθεια, ως την εκπλήρωση του καθήκοντός του —ο Θεός έχει την καταγραφή της κάθε μιας
από τις εικόνες αυτές. Όταν κάποιος κάνει το καθήκον του, όταν έρχεται αντιμέτωπος με
όλων των ειδών τις περιστάσεις και τις δοκιμασίες, ποια είναι η στάση του ατόμου; Με ποιον
τρόπο εκτελεί; Πώς αισθάνεται μέσα του απέναντι στον Θεό;… Ο Θεός έχει απολογισμό, ένα
ιστορικό όλων τούτων. Από την πλευρά σας, ίσως τα θέματα αυτά να σας μπερδεύουν.
Ωστόσο, από την πλευρά του Θεού, είναι όλα ξεκάθαρα σαν το κρύσταλλο, και δεν υπάρχει η
παραμικρή ένδειξη σύγχυσης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά το αποτέλεσμα κάθε
ατόμου ξεχωριστά, καθώς και την τύχη και τις μελλοντικές προοπτικές του. Ακόμη
περισσότερο, τούτο είναι το σημείο όπου ο Θεός δαπανά όλες τις επίπονες προσπάθειές Του.
Ως εκ τούτου, ο Θεός δεν τολμά να το παραμελήσει ούτε κατ’ ελάχιστον, και δεν πρόκειται να
ανεχτεί την παραμικρή αμέλεια. Ο Θεός καταγράφει τον απολογισμό της ανθρωπότητας,
συντάσσοντας την έκθεση ολόκληρης της πορείας της μαθητείας του ανθρώπου προς τον Θεό,
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από την αρχή ως το τέλος. Η στάση σου απέναντι στον Θεό κατά το συγκεκριμένο διάστημα,
θα καθορίσει τη μοίρα σου. Έτσι δεν είναι; Τώρα, πιστεύετε ότι ο Θεός είναι δίκαιος; Είναι οι
πράξεις του Θεού, οι ενδεικνυόμενες; Εξακολουθείτε να έχετε στο μυαλό σας μια διαφορετική
εικόνα του Θεού; (Όχι.) Τότε λέτε ότι το αποτέλεσμα του ανθρώπου το καθορίζει ο Θεός ή ο
ίδιος ο άνθρωπος; (Ο Θεός.) Ποιος το καθορίζει; (Ο Θεός.) Δεν είστε σίγουροι, έτσι; Αδέλφια
από το Χονγκ Κονγκ, μιλήστε —ποιος το καθορίζει; (Το καθορίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι.) Το
καθορίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι; Αυτό δεν θα σήμαινε ότι το αποτέλεσμα των ανθρώπων δεν
έχει καμία σχέση με τον Θεό; Αδέλφια από τη Νότια Κορέα, μιλήστε. (Ο Θεός καθορίζει το
αποτέλεσμα του ανθρώπου βάσει όλων των ενεργειών και των πράξεών του, και βάσει του
μονοπατιού στο οποίο βαδίζουν.) Πρόκειται για πολύ αντικειμενική απάντηση. Στο σημείο
αυτό, υπάρχει ένα γεγονός, για το οποίο πρέπει να σας ενημερώσω όλους: Κατά τη διάρκεια
του έργου της σωτηρίας, ο Θεός θέτει για τον άνθρωπο ένα πρότυπο. Το πρότυπο αυτό είναι
ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπακούει στον λόγο του Θεού και να βαδίζει στον δρόμο Του. Το
συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιείται για το ζύγισμα του αποτελέσματος του ανθρώπου. Αν
πράττεις σύμφωνα με το συγκεκριμένο θεϊκό πρότυπο, τότε μπορείς να επιτύχεις ένα καλό
αποτέλεσμα· αν δεν το πράττεις, τότε δεν μπορείς να επιτύχεις καλό αποτέλεσμα. Οπότε,
ποιος λες ότι καθορίζει το εν λόγω αποτέλεσμα; Δεν το καθορίζει ο Θεός από μόνος Του, αλλά,
μάλλον, ο Θεός και ο άνθρωπος μαζί. Είναι σωστό αυτό; (Ναι.) Πώς έτσι; Επειδή ο Θεός
επιθυμεί να εμπλακεί ενεργά στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, και να
προετοιμάσει έναν όμορφο προορισμό για τον άνθρωπο· ο άνθρωπος είναι ο στόχος του
έργου του Θεού, και το αποτέλεσμα, ο εν λόγω προορισμός, είναι αυτό που ο Θεός ετοιμάζει
για τον άνθρωπο. Εάν δεν υπήρχε στόχος για το έργο Του, ο Θεός δεν θα χρειαζόταν να το
επιτελέσει· αν ο Θεός δεν επιτελούσε το έργο, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε ευκαιρία για
σωτηρία. Ο άνθρωπος αποτελεί τον στόχο της σωτηρίας και, παρόλο που ο άνθρωπος είναι η
παθητική πλευρά της διαδικασίας, η στάση της πλευράς αυτής καθορίζει το εάν ο Θεός θα
είναι επιτυχής στο έργο Του να σώσει την ανθρωπότητα. Χωρίς την καθοδήγηση του Θεού,
δεν θα γνώριζες το πρότυπο Του, και δεν θα είχες κανέναν στόχο. Εάν έχεις το πρότυπο, τον
στόχο και, παρ’ όλα αυτά, δεν συνεργάζεσαι, δεν το κάνεις πράξη, δεν πληρώνεις το τίμημα,
ούτε και τότε θα επιτύχεις το αποτέλεσμα αυτό. Γι’ αυτόν τον λόγο, λέω ότι το αποτέλεσμα
κάποιου είναι αδύνατον να διαχωριστεί από τον Θεό και είναι αδύνατον, επίσης, να
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διαχωριστεί από τον άνθρωπο. Τώρα πια γνωρίζετε ποιος καθορίζει το αποτέλεσμα του
ανθρώπου.
Οι άνθρωποι τείνουν να ορίζουν τον Θεό βάσει της εμπειρίας
Έχετε παρατηρήσει κάτι, κάθε φορά που επικοινωνείτε το θέμα της γνώσης του Θεού;
Μήπως παρατηρήσατε ότι η παρούσα στάση του Θεού έχει υποστεί μεταβολή; Η στάση του
Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα είναι αμετάβλητη; Ο Θεός θα συνεχίσει να υπομένει έτσι,
εκτείνοντας επ’ αόριστον όλη την αγάπη και το έλεός Του στον άνθρωπο; Το ζήτημα αυτό
περιλαμβάνει επίσης την ουσία του Θεού. Ας επιστρέψουμε στο προηγούμενο ερώτημα του,
εν λόγω, ασώτου υιού. Μετά από την ερώτηση αυτή, οι απαντήσεις σας δεν ήταν πολύ
ξεκάθαρες. Με άλλα λόγια, ακόμα δεν καταλαβαίνετε καλά τις προθέσεις του Θεού. Μόλις οι
άνθρωποι μαθαίνουν ότι ο Θεός αγαπά το ανθρώπινο γένος, ορίζουν τον Θεό ως σύμβολο της
αγάπης: Ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άνθρωποι, το πώς συμπεριφέρονται, το πώς
μεταχειρίζονται τον Θεό και το πόσο ανυπάκουοι είναι, τίποτα δεν έχει σημασία, επειδή ο
Θεός έχει αγάπη, και η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και άμετρη. Ο Θεός διαθέτει αγάπη,
οπότε μπορεί να είναι ανεκτικός με τους ανθρώπους· ο Θεός διαθέτει αγάπη, άρα μπορεί να
είναι ελεήμων προς τους ανθρώπους, ελεήμων προς την ανωριμότητά τους, ελεήμων προς την
άγνοιά τους και ελεήμων προς την ανυπακοή τους. Έτσι έχουν τα πράγματα; Διότι μερικοί
άνθρωποι, έχοντας βιώσει την υπομονή του Θεού μία, ή και κάποιες φορές, την
αντιμετωπίζουν ως κεφάλαιο στην προσωπική κατανόησή τους για Εκείνον, πιστεύοντας ότι ο
Θεός θα είναι για πάντα υπομονετικός και ελεήμων προς αυτούς, και, κατά τη διάρκεια της η
ζωή τους, θα θεωρούν την υπομονή του Θεού ως το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο τους
αντιμετωπίζει. Υπάρχουν επίσης εκείνοι οι άνθρωποι που, έχοντας βιώσει μια φορά την
ανεκτικότητα του Θεού, ορίζουν για πάντα τον Θεό ως ανεκτικότητα, και η ανεκτικότητα
αυτή είναι απεριόριστη, απόλυτη, ακόμα και χωρίς αρχές. Είναι σωστές αυτές οι πεποιθήσεις;
Κάθε φορά που τίθενται προς συζήτηση η ουσία ή η διάθεση του Θεού, φαίνεστε
μπερδεμένοι. Το να σας βλέπω έτσι, Μου προκαλεί μεγάλο άγχος. Έχετε ακούσει πολλή
αλήθεια σχετικά με την ουσία του Θεού· έχετε ακούσει επίσης πολλά θέματα σχετικά με τη
διάθεση του Θεού. Ωστόσο, στο μυαλό σας, τα εν λόγω ζητήματα, καθώς και η αλήθεια αυτών
των πτυχών, είναι απλώς μνήμες βασισμένες στη θεωρία και τα γραπτά. Κανείς από εσάς δεν
είναι ικανός να βιώσει ποια ακριβώς είναι η διάθεση του Θεού στην πραγματική σας ζωή,
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ούτε και μπορείτε να κατανοήσετε τι ακριβώς σημαίνει «διάθεση του Θεού». Ως εκ τούτου,
είστε όλοι μπερδεμένοι ως προς τις πεποιθήσεις σας, η πίστη σας είναι τυφλή, μέχρι του
σημείου να κρατάτε ασεβή στάση απέναντι στον Θεό, να Τον αποκρούετε. Πού σας οδηγεί η
συγκεκριμένη στάση απέναντι στον Θεό; Στο να βγάζετε συνεχώς συμπεράσματα για τον Θεό.
Μόλις αποκτάτε λίγη γνώση, νοιώθετε πολύ ικανοποιημένοι, νοιώθετε σαν να έχετε
αποκτήσει την ολότητα του Θεού. Εν συνεχεία, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι έτσι είναι ο
Θεός, στερώντας Του την ελευθερία κινήσεων. Και όποτε ο Θεός πράττει κάτι καινούριο,
απλά δεν παραδέχεστε ότι είναι ο Θεός. Μια μέρα, όταν ο Θεός πει: «Έπαψα να αγαπώ τον
άνθρωπο· δεν του εκτείνω πια έλεος· δεν έχω πια άλλη ανεκτικότητα ή υπομονή προς αυτόν·
είμαι γεμάτος ακραία απέχθεια και αντιπάθεια προς εκείνον», οι άνθρωποι θα συγκρουστούν
με τη δήλωση αυτή από το βάθος της καρδιάς τους. Μερικοί από αυτούς θα πουν κιόλας: «Δεν
είσαι πια ο Θεός μου· δεν είσαι πλέον ο Θεός που θέλω να ακολουθήσω. Αν το λες αυτό, δεν
είσαι πλέον κατάλληλος για να είσαι ο Θεός μου, και δεν χρειάζεται να συνεχίσω να Σε
ακολουθώ. Εάν δεν μου δίνεις έλεος, αγάπη και ανεκτικότητα, τότε παύω να Σε ακολουθώ.
Μόνο αν είσαι επ’ αόριστον ανεκτικός μαζί μου, αν είσαι πάντα υπομονετικός μαζί μου, και
μου επιτρέπεις να βλέπω ότι είσαι αγάπη, υπομονή, ανεκτικότητα, μόνο τότε μπορώ να Σε
ακολουθήσω, και μόνο τότε μπορώ να έχω εμπιστοσύνη να ακολουθήσω μέχρι το τέλος. Αφού
θα έχω την υπομονή και το έλεός Σου, η ανυπακοή και οι παραβάσεις μου μπορούν να
συγχωρούνται απεριόριστα, να μου χαρίζονται επ’ αόριστον και μπορώ να αμαρτάνω
οποτεδήποτε και οπουδήποτε, να ομολογώ και να συγχωρούμαι οποτεδήποτε και
οπουδήποτε, και να Σε οργίζω οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Κι Εσύ δεν πρέπει να έχεις
καθόλου προσωπικές ιδέες ή συμπεράσματα σχετικά με εμένα». Παρόλο που μπορεί να μη
σκέφτεσαι το συγκεκριμένο ερώτημα με τέτοιο υποκειμενικό και ενσυνείδητο τρόπο, όποτε
θεωρείς τον Θεό εργαλείο για τη συγχώρεση των αμαρτιών σου και αντικείμενο προς χρήση
για να αποκτήσεις έναν όμορφο προορισμό, έχεις κιόλας ασυναίσθητα τοποθετήσει τον
ζωντανό Θεό απέναντί σου, ως εχθρό σου. Αυτό βλέπω Εγώ. Εσύ μπορεί να λες όσο θέλεις:
«Πιστεύω στον Θεό»· «Επιδιώκω την αλήθεια»· «Θέλω να αλλάξω τη διάθεσή μου»· «Θέλω
να δραπετεύσω από την επιρροή του σκότους»· «Θέλω να ικανοποιώ τον Θεό»· «Θέλω να
υπακούω στον Θεό»· «Θέλω να είμαι πιστός στον Θεό και να εκτελώ σωστά το καθήκον μου»·
και ούτω καθεξής. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο ωραία ηχούν όσα λες, ανεξάρτητα από
το πόση θεωρία γνωρίζεις και από το πόσο επιβλητική και αξιοπρεπής είναι αυτή η θεωρία,
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γεγονός είναι ότι, τώρα πλέον, υπάρχουν πολλοί από εσάς που έχουν ήδη μάθει πώς να
χρησιμοποιούν τον κανονισμό, το δόγμα, τη θεωρία που κατέχετε, προκειμένου να συνάγουν
συμπεράσματα για τον Θεό, τοποθετώντας Τον σε αντιδιαστολή με εσάς, με απόλυτα φυσικό
τρόπο. Παρόλο που είσαι αυθεντία στους κανόνες και στα δόγματα, δεν έχεις πραγματικά
εισέλθει στην πραγματικότητα της αλήθειας, γι’ αυτό και σου είναι πολύ δύσκολο να
πλησιάσεις τον Θεό, να Τον γνωρίσεις, να Τον κατανοήσεις. Είναι αξιολύπητο!
Είδα μια σκηνή σε ένα βίντεο: Μερικές αδελφές κρατούσαν ένα βιβλίο του «Ο Λόγος
Ενσαρκώνεται», και το κρατούσαν πολύ ψηλά. Κρατούσαν το βιβλίο στο μέσο τους, ψηλότερα
από τα κεφάλια τους. Αν και είναι απλώς μια εικόνα, αυτό που προκαλεί μέσα Μου δεν είναι
εικόνα. Με κάνει, μάλλον, να σκέφτομαι ότι αυτό που κάθε άνθρωπος κρατά ψηλά στην
καρδιά του δεν είναι ο λόγος του Θεού, αλλά το βιβλίο του λόγου του Θεού. Πρόκειται για
πολύ καταθλιπτικό ζήτημα. Ο συγκεκριμένος τρόπος πράξης απλά δεν έχει σχέση με τον
μεγάλο σεβασμό προς τον Θεό. Ακριβώς επειδή δεν κατανοείτε τον Θεό, μια προφανής
ερώτηση, μια πολύ μικρή ερώτηση, σας κάνει να σκαρφίζεστε δικές σας αντιλήψεις. Όταν σας
ρωτώ διάφορα πράγματα, όταν είμαι σοβαρός μαζί σας, εσείς απαντάτε με εικασίες και την
προσωπική σας φαντασία· ορισμένοι από εσάς υιοθετούν ακόμη και έναν τόνο αμφιβολίας
και Μου επιστρέφουν την ερώτηση. Τούτο Μου επιβεβαιώνει ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι ο Θεός
στον οποίο πιστεύετε, δεν είναι ο αληθινός Θεός. Ενώ διαβάζατε τον λόγο του Θεού για τόσα
πολλά χρόνια, χρησιμοποιείτε τον λόγο του Θεού, χρησιμοποιείτε το έργο Του και άλλα
δόγματα, για να εξάγετε εκ νέου συμπεράσματα για τον Θεό. Ακόμα δε περισσότερο, ποτέ δεν
προσπαθείτε να κατανοήσετε τον Θεό· ποτέ δεν προσπαθείτε να καταλάβετε τις προθέσεις
Του· δεν προσπαθείτε να καταλάβετε τη στάση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο· ή το πώς
σκέφτεται, γιατί είναι θλιμμένος, γιατί είναι θυμωμένος, γιατί απορρίπτει τους ανθρώπους,
και άλλα τέτοια ερωτήματα. Επιπλέον, ακόμη περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός
ήταν πάντοτε σιωπηλός, επειδή απλά παρακολουθεί τις ενέργειες της ανθρωπότητας, επειδή
δεν έχει καμία στάση απέναντί της, ούτε έχει τις δικές Του ιδέες. Μια άλλη ομάδα το πηγαίνει
ακόμα πιο μακριά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός δε βγάζει ούτε κιχ
επειδή έχει συναινέσει, επειδή περιμένει, και επειδή δεν έχει καμία στάση, διότι η στάση του
Θεού έχει ήδη υποστεί ολοκληρωτική επεξεργασία μέσα στο βιβλίο, έχει ήδη εκφραστεί στο
σύνολό της στην ανθρωπότητα, και δεν έχει ανάγκη να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στους
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ανθρώπους. Αν και ο Θεός είναι σιωπηλός, εξακολουθεί να έχει στάση, άποψη, και πρότυπο
που απαιτεί από τους ανθρώπους. Αν και οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να Τον κατανοήσουν
και να Τον αναζητήσουν, η στάση Του είναι πολύ ξεκάθαρη. Σκεφτείτε κάποιον που, κάποτε,
ακολουθούσε παθιασμένα τον Θεό, αλλά σε κάποιο σημείο Τον εγκατέλειψε και έφυγε. Αν ο
άνθρωπος αυτός θέλει τώρα να επιστρέψει, με αρκετή έκπληξη, θα διαπιστώσετε ότι δεν
γνωρίζετε ποια θα είναι η άποψη και η στάση του Θεού. Δεν είναι θλιβερό; Στην
πραγματικότητα, πρόκειται για αρκετά επιφανειακό ζήτημα. Εάν κατανοούσατε πραγματικά
την καρδιά του Θεού, θα γνωρίζατε τη στάση Του απέναντι στον άνθρωπο αυτόν, και η
απάντησή σας δεν θα ήταν διφορούμενη. Αφού, λοιπόν, δεν γνωρίζετε, επιτρέψτε Μου να σας
ενημερώσω.
Η στάση του Θεού προς όσους δραπετεύουν κατά τη διάρκεια του έργου Του
Το συγκεκριμένο είδος ανθρώπου, θα το βρείτε παντού: Αφού βεβαιώνεται για τον δρόμο
του Θεού, για διάφορους λόγους, αναχωρεί σιωπηλά και χωρίς να χαιρετήσει, για να φύγει
και να πράξει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Προς το παρόν, δεν θα υπεισέλθουμε στο γιατί το
άτομο αυτό αποχωρεί. Πρώτα, θα ρίξουμε μια ματιά στη στάση του Θεού απέναντι στον
συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι πολύ ξεκάθαρη! Από τη στιγμή που το άτομο αυτό φεύγει, στα
μάτια του Θεού, η έκταση της πίστης του έχει λήξει. Και δεν την έληξε ο άνθρωπος, αλλά ο
Θεός. Το ότι ο άνθρωπος αυτός άφησε τον Θεό, σημαίνει ότι έχει ήδη απορρίψει τον Θεό, ότι
ήδη δεν Τον επιθυμεί. Σημαίνει ότι ήδη δεν αποδέχεται τη σωτηρία του Θεού. Αφού το άτομο
αυτό δεν θέλει τον Θεό, είναι δυνατόν να εξακολουθεί να το θέλει ο Θεός; Επιπλέον, όταν ο
άνθρωπος αυτός έχει αυτή τη στάση, αυτή την άποψη, και είναι αποφασισμένος να
εγκαταλείψει τον Θεό, έχει κιόλας επιδεινώσει τη διάθεσή Του. Παρόλο που δεν ήταν έξαλλος
από οργή και δεν καταριόταν τον Θεό, παρόλο που δε διατηρούσε φαύλη ή ακραία
συμπεριφορά, και παρόλο που ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται: Αν έρθει μια μέρα, κατά την
οποία θα έχω χορτάσει από εξωτερικές διασκεδάσεις ή θα εξακολουθώ να χρειάζομαι τον Θεό
για κάτι, θα επιστρέψω. Ή, αν ο Θεός με καλέσει, θα επανέλθω. Ή λέει: Όταν πληγωθώ, όταν
δω ότι ο έξω κόσμος είναι πολύ σκοτεινός και πολύ κακός και δεν θέλω πλέον να πηγαίνω με
το ρεύμα, θα επιστρέψω στον Θεό. Παρόλο που ο άνθρωπος αυτός έχει υπολογίσει στο μυαλό
του σε ποιο σημείο θα επιστρέψει, αν και αφήνει την πόρτα ανοιχτή για την επιστροφή του,
δεν συνειδητοποιεί ότι, ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται και σχεδιάζει, όλο αυτό είναι απλώς
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ευσεβής πόθος. Το μεγαλύτερο λάθος του είναι ότι δεν γνωρίζει ξεκάθαρα το πώς αισθάνεται
ο Θεός όταν εκείνος θέλει να φύγει. Από τη στιγμή που το άτομο αυτό αποφασίζει να φύγει
από τον Θεό, ο Θεός το έχει κιόλας εγκαταλείψει ολοκληρωτικά· ο Θεός έχει ήδη καθορίσει
μέσα στην καρδιά Του το αποτέλεσμά του. Ποιο αποτέλεσμα είναι αυτό; Ότι αυτό το άτομο
ανήκει στους ποντικούς και θα χαθεί μαζί τους. Έτσι, οι άνθρωποι συχνά βλέπουν τέτοιες
καταστάσεις: Κάποιος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά δεν λαμβάνει τιμωρία. Ο Θεός λειτουργεί
σύμφωνα με τις δικές Του αρχές. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να δουν μερικά πράγματα, και
μερικά πράγματα κρατούνται μόνο στην καρδιά του Θεού, έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να
δουν το αποτέλεσμα. Εκείνο που βλέπουν οι άνθρωποι, δεν είναι απαραίτητα η αληθινή
πλευρά των πραγμάτων· αλλά η άλλη πλευρά, η πλευρά που δεν βλέπεις —αυτές είναι οι
πραγματικές σκέψεις και τα συμπεράσματα της καρδιάς του Θεού.
Οι άνθρωποι που δραπετεύουν κατά τη διάρκεια του έργου του Θεού, είναι εκείνοι
που εγκαταλείπουν την αληθινή οδό
Γιατί, λοιπόν, ο Θεός μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτόν μια τόσο σοβαρή τιμωρία;
Γιατί ο Θεός είναι τόσο εξοργισμένος απέναντί του; Πρώτα απ’ όλα, γνωρίζουμε ότι η διάθεση
του Θεού είναι μεγαλοπρέπεια, είναι οργή. Δεν είναι πρόβατο προς σφαγή· ακόμα
περισσότερο, δεν είναι μαριονέτα που ελέγχουν οι άνθρωποι όπως εκείνοι θέλουν. Ούτε και
είναι μια χούφτα κενός αέρας που παίρνει διαταγές. Εάν πραγματικά πιστεύεις ότι ο Θεός
υπάρχει, θα πρέπει να έχεις καρδιά που σέβεται τον Θεό, και θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η
ουσία του Θεού δεν πρέπει να οργίζεται. Ο εν λόγω θυμός μπορεί να προκληθεί από μια λέξη·
ίσως από κάποια σκέψη· ίσως από κάποια φαύλη συμπεριφορά· ίσως από μια ήπια
συμπεριφορά, που είναι υποφερτή στα μάτια και την ηθική του ανθρώπου· ή, ίσως,
προκαλείται από κάποιο δόγμα, μια θεωρία. Ωστόσο, από τη στιγμή που οργίζεις τον Θεό, η
ευκαιρία σου έχει χαθεί και οι τελευταίες ημέρες σου είναι κοντά. Αυτό είναι τρομερό! Αν δεν
καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι αδύνατον να υβρισθεί, τότε ίσως δεν φοβάσαι τον Θεό, και
ίσως Τον υβρίζεις συνεχώς. Εάν δεν γνωρίζεις πώς να σέβεσαι τον Θεό, τότε είσαι ανίκανος
και να Τον σέβεσαι, και δεν θα γνωρίζεις πώς να κάνεις τον εαυτό σου να βαδίσει στην οδό
του Θεού —έχοντας φόβο Θεού και αποφεύγοντας το κακό. Μόλις αποκτήσεις επίγνωση,
μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι ο Θεός είναι αδύνατον να υβρισθεί, και τότε θα μάθεις τι
σημαίνει να σέβεσαι τον Θεό και να αποφεύγεις το κακό.
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Το να βαδίζεις στον δρόμο του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού, δε
σχετίζεται αναγκαστικά με το πόση αλήθεια γνωρίζεις, πόσες δοκιμασίες έχεις βιώσει ή πόσο
πολλή πειθαρχία έχεις υποστεί. Αντίθετα, εξαρτάται από τη στάση που έχεις απέναντι στον
Θεό μες στην καρδιά σου και από την ουσία που εκφράζεις. Η ουσία των ανθρώπων και οι
υποκειμενικές στάσεις τους —τούτες είναι πολύ σημαντικές, είναι το κλειδί. Σχετικά με όσους
αποποιήθηκαν και άφησαν τον Θεό, η ποταπή στάση τους απέναντί Του και οι καρδιές τους
που περιφρονούν την αλήθεια, έχουν επιδεινώσει τη διάθεσή Του, έτσι, όσον αφορά τον Θεό,
δεν πρόκειται ποτέ να λάβουν συγχώρεση. Έμαθαν για την ύπαρξη του Θεού, έλαβαν την
πληροφορία ότι ο Θεός βρίσκεται κιόλας εδώ, έχουν, μάλιστα, βιώσει ακόμη και το νέο έργο
Του. Η αναχώρησή τους δεν αποτελεί περίπτωση παραπλάνησης, ούτε είναι μπερδεμένοι ως
προς αυτήν. Ακόμη λιγότερο, πρόκειται για περίπτωση εξαναγκασμού. Έχουν, μάλλον,
συνειδητά και με καθαρό μυαλό, επιλέξει να εγκαταλείψουν τον Θεό. Η αναχώρησή τους δε
σημαίνει ότι έχασαν τον δρόμο τους· ούτε ότι απορρίφθηκαν. Επομένως, στα μάτια του Θεού,
δεν είναι το απολωλός πρόβατο, πόσο μάλλον ο άσωτος υιός που έχασε τον δρόμο του.
Έφυγαν ατιμώρητα, και μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια περίσταση, επιδεινώνει τη διάθεση
του Θεού και, εξαιτίας της επιδείνωσης αυτής, Εκείνος τους δίνει ένα απελπιστικό
αποτέλεσμα. Δεν είναι τρομακτικό το εν λόγω αποτέλεσμα; Άρα, εάν οι άνθρωποι δεν
γνωρίζουν τον Θεό, μπορεί να Τον υβρίσουν. Δεν είναι λίγο αυτό! Αν κάποιος δεν λαμβάνει
σοβαρά υπ’ όψιν τη στάση του Θεού, και εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Θεός προσβλέπει στην
επιστροφή του —επειδή είναι ένα από τα απολωλότα πρόβατά Του και ο Θεός τον περιμένει
ακόμα να αλλάξει γνώμη— τότε ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται μακριά από την ημέρα της
τιμωρίας του. Ο Θεός δεν θα αρνηθεί απλώς να τον δεχτεί. Τούτη είναι η δεύτερη φορά που
επιδεινώνει τη διάθεσή Του· και αυτό είναι ακόμα πιο φοβερό ζήτημα! Η ασεβής στάση του
συγκεκριμένου ατόμου έχει ήδη προσβάλει το διοικητικό διάταγμα του Θεού. Άραγε ο Θεός
θα τον δεχτεί και πάλι; Μέσα στην καρδιά Του, οι αρχές του Θεού σχετικά με το ζήτημα αυτό
είναι ότι εάν κάποιος έχει αποκτήσει βεβαιότητα αναφορικά με το ποια είναι η αληθινή οδός,
κι όμως μπορεί ακόμα συνειδητά και με καθαρό μυαλό να απορρίπτει τον Θεό και να φεύγει
από Αυτόν, τότε Εκείνος θα αποκλείσει τον δρόμο ενός τέτοιου ανθρώπου προς τη σωτηρία
και, γι’ αυτόν τον άνθρωπο, η πύλη της βασιλείας θα είναι από εκεί και πέρα κλειστή. Όταν το
πρόσωπο αυτό χτυπήσει και πάλι την πόρτα, ο Θεός δεν πρόκειται να του την ανοίξει ξανά. Το
άτομο αυτό θα αποκλειστεί για πάντα. Ίσως μερικοί από εσάς να έχουν διαβάσει στη Βίβλο
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την ιστορία του Μωυσή. Αφού ο Μωυσής χρίσθηκε από τον Θεό, οι 250 ηγέτες εξέφρασαν την
ανυπακοή τους στον Μωυσή εξαιτίας των ενεργειών του και για διάφορους άλλους λόγους.
Ποιον αρνήθηκαν να υπακούσουν; Όχι, βέβαια, τον Μωυσή. Αρνήθηκαν να υπακούσουν στις
διευθετήσεις του Θεού· αρνήθηκαν να υπακούσουν στο έργο του Θεού ως προς το
συγκεκριμένο ζήτημα. Είπαν τα εξής: «Αρκεί εις εσάς, διότι πάσα η συναγωγή, πάντες είναι
άγιοι και ο Ιεχωβά είναι μεταξύ αυτών […]» Στα μάτια του ανθρώπου, έχουν οι λέξεις αυτές
καμιά σοβαρότητα; Καμία απολύτως! Τουλάχιστον η κυριολεκτική έννοια των λέξεων δεν
είναι σοβαρή. Από νομική άποψη, δεν παραβιάζουν τους νόμους, διότι, επιφανειακά, δεν είναι
εχθρική γλώσσα ή λεξιλόγιο, πολύ λιγότερο δε, έχουν κάποιο βλάσφημο νόημα. Το μόνο που
υπάρχει, είναι μια κοινή πρόταση και τίποτα περισσότερο. Γιατί, ωστόσο, τα συγκεκριμένα
λόγια μπορούν να πυροδοτήσουν τέτοια οργή εκ μέρους του Θεού; Επειδή δεν απευθύνονται
στους ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Η στάση και διάθεση που εκφράζουν είναι ακριβώς αυτό
που επιδεινώνει τη διάθεση του Θεού, και υβρίζουν τη διάθεση του Θεού, η οποία δεν πρέπει
να υβρίζεται. Όλοι γνωρίζουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα τους στο τέλος. Σχετικά με αυτούς
που εγκατέλειψαν τον Θεό, ποια είναι η άποψή τους; Ποια είναι η στάση τους; Και γιατί η
άποψη και η στάση τους οδηγούν τον Θεό να τους αντιμετωπίσει με τέτοιον τρόπο; Ο λόγος
είναι ότι γνωρίζουν σαφώς ότι είναι ο Θεός, κι όμως εξακολουθούν να επιλέγουν να Τον
προδώσουν. Γι’ αυτό απογυμνώνονται εντελώς από την ευκαιρία τους για σωτηρία. Όπως λέει
η Αγία Γραφή: «Διότι εάν ημείς αμαρτάνωμεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της
αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών». Το ξεκαθαρίσατε, τώρα, το ζήτημα;
Η μοίρα του ανθρώπου αποφασίζεται από τη στάση του προς τον Θεό
Ο Θεός είναι ένας ζωντανός Θεός και, όπως οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά
σε διαφορετικές καταστάσεις, έτσι διαφέρει και η στάση Του απέναντι στις εν λόγω
συμπεριφορές, καθώς δεν είναι ούτε μαριονέτα, ούτε μια χούφτα κενός αέρας. Η γνωριμία
της στάσης του Θεού είναι μια άξια επιδίωξη για την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να
μάθουν ότι, μέσα από τη γνώση της στάσης του Θεού, μπορούν να γνωρίσουν τη διάθεσή Του
και να κατανοήσουν σιγά-σιγά την καρδιά Του. Όταν φτάσεις να κατανοείς σιγά-σιγά την
καρδιά του Θεού, δεν θα αισθάνεσαι ότι ο σεβασμός προς τον Θεό και η αποφυγή του κακού
είναι κάτι δύσκολο να εκπληρωθεί. Επιπλέον, όταν κατανοείς τον Θεό, δεν μπορείς να βγάζεις
συμπεράσματα για Αυτόν. Όταν σταματήσεις να καταλήγεις σε συμπεράσματα για τον Θεό,
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δεν θα μπορείς να Τον υβρίσεις και, ασυναίσθητα, ο Θεός θα σε καθοδηγήσει να Τον
γνωρίσεις και, από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα σέβεσαι τον Θεό στην καρδιά σου. Θα
πάψεις να ορίζεις τον Θεό χρησιμοποιώντας τα δόγματα, τα γράμματα και τις θεωρίες στις
οποίες είσαι αυθεντία. Αντίθετα, γυρεύοντας πάντα τις προθέσεις του Θεού σε όλα τα
πράγματα, ασυνείδητα, θα καταστείς άτομο που επιθυμεί ο Θεός.
Το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει το έργο του Θεού, αλλά όσον
αφορά τον Θεό, οι ενέργειες του κάθε ανθρώπου, καθώς και η στάση τους απέναντί Του, δεν
είναι απλώς αντιληπτές, αλλά και ορατές από τον Θεό. Τούτο είναι κάτι που όλοι πρέπει να
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν ξεκάθαρα. Εσύ μπορεί να αναρωτιέσαι συνέχεια:
«Γνωρίζει, άραγε, ο Θεός τι πράττω; Γνωρίζει ο Θεός τι σκέφτομαι ακριβώς αυτή τη στιγμή;
Μπορεί ναι, μπορεί και όχι». Αν υιοθετήσεις τη συγκεκριμένη άποψη, ακολουθώντας και
πιστεύοντας στον Θεό, αλλά αμφιβάλλοντας για το έργο και την ύπαρξή Του, αργά ή
γρήγορα, θα έρθει μια μέρα που θα Τον οργίσεις, γιατί ταλαντεύεσαι κιόλας στο χείλος ενός
επικίνδυνου γκρεμού. Έχω δει ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια,
αλλά ακόμα δεν έχουν κερδίσει την πραγματικότητα της αλήθειας, ούτε καν καταλαβαίνουν
το θέλημα του Θεού. Η ζωή και το ανάστημά τους δεν σημειώνουν πρόοδο, εμμένοντας μόνο
στο πιο ρηχό δόγμα. Τούτο συμβαίνει, επειδή οι εν λόγω άνθρωποι δεν έχουν θεωρήσει ποτέ
τον λόγο του Θεού ως την ίδια τους τη ζωή, και ποτέ δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την
ύπαρξή Του, ούτε και την έχουν αποδεχτεί. Μήπως πιστεύεις ότι ο Θεός βλέπει τέτοιους
ανθρώπους και γεμίζει από αγαλλίαση; Ότι Του χαρίζουν παρηγοριά; Στην περίπτωση αυτή,
εκείνο που αποφασίζει τη μοίρα των ανθρώπων, είναι η μέθοδος της πίστης τους στον Θεό.
Αναφορικά με το πώς οι άνθρωποι αναζητούν και πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν τον Θεό, η
στάση των ανθρώπων είναι μείζονος σημασίας. Μην παραμελείς τον Θεό, λες και είναι ένα
μάτσο κενός αέρας που τριγυρνά στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Πάντα να σκέφτεσαι ότι ο
Θεός της πίστης σου είναι ζωντανός Θεός, πραγματικός Θεός. Δεν κάθεται ψηλά, στον τρίτο
ουρανό,

χωρίς

να

κάνει

τίποτα.

Αντίθετα,

ψάχνει

συνεχώς

τις

καρδιές

όλων,

παρακολουθώντας τι κάνεις, ως και την πιο μικρή λέξη και την πιο μικρή πράξη σου,
παρακολουθώντας πώς συμπεριφέρεσαι και ποια είναι η στάση σου απέναντί Του. Είτε είσαι
πρόθυμος να δώσεις τον εαυτό σου στον Θεό είτε όχι, όλη σου η συμπεριφορά και οι εσώτερες
σκέψεις και ιδέες σου είναι ενώπιον του Θεού, και παρακολουθούνται από Εκείνον. Η άποψη
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του Θεού για εσένα, καθώς και η στάση Του απέναντί σου αλλάζουν διαρκώς, ανάλογα με τη
συμπεριφορά, τις πράξεις, αλλά και ανάλογα με τη στάση σου απέναντί Του. Θα ήθελα να
προσφέρω μερικές συμβουλές σε κάποιους ανθρώπους: Μη βάζετε τον εαυτό σας σαν βρέφη
στα χέρια του Θεού, λες και Εκείνος έπρεπε να σε υπεραγαπά, λες και δεν θα μπορούσε ποτέ
να σε αφήσει και λες και η στάση Του απέναντί σου είναι σταθερή και δεν θα μπορούσε ποτέ
να αλλάξει, και σας συμβουλεύω να πάψετε να ονειρεύεστε! Ο Θεός είναι δίκαιος ως προς τη
μεταχείρισή Του για κάθε άνθρωπο. Προσεγγίζει το έργο της κατάκτησης και σωτηρίας της
ανθρωπότητας με σοβαρότητα. Τούτη είναι η διαχείρισή Του. Αντιμετωπίζει το κάθε άτομο
σοβαρά, όχι σαν κατοικίδιο με το οποίο παίζει. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν
είναι περιποιητική ούτε τυφλή· το έλεος και η ανεκτικότητά Του απέναντι στην ανθρωπότητα
δεν είναι επιεική ούτε απρόσεκτα. Αντιθέτως, η αγάπη του Θεού για το ανθρώπινο γένος
σημαίνει αγάπη, ευσπλαχνία και σεβασμός για τη ζωή· το έλεος και η ανεκτικότητά Του
εκφράζουν τις προσδοκίες Του για τον άνθρωπο· το έλεός και η ανεκτικότητά Του είναι αυτά
που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να επιβιώσει. Ο Θεός είναι ζωντανός, και ο Θεός πράγματι
υπάρχει· η στάση Του απέναντι στην ανθρωπότητα έχει αρχές, δεν είναι καθόλου δογματικός
κανόνας, και μπορεί να μεταβληθεί. Το θέλημά Του για το ανθρώπινο γένος σταδιακά αλλάζει
και μετασχηματίζεται ανάλογα με τον χρόνο, την περίσταση και τη στάση του κάθε
ανθρώπου. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζεις, με απόλυτη σαφήνεια, μέσα στην καρδιά σου
ότι η ουσία του Θεού είναι αμετάβλητη και ότι η διάθεσή Του θα εκφραστεί σε διαφορετικούς
χρόνους και διαφορετικά πλαίσια. Εσύ μπορεί να μην πιστεύεις ότι πρόκειται για σοβαρό
ζήτημα, και χρησιμοποιείς τις προσωπικές σου αντιλήψεις για να φανταστείς πώς πρέπει να
πράττει ο Θεός. Αλλά υπάρχουν στιγμές που ισχύει το απόλυτο αντίθετο της άποψής σου και,
χρησιμοποιώντας τις προσωπικές σου αντιλήψεις για να προσπαθήσεις να κρίνεις τον Θεό,
Τον έχεις κιόλας οργίσει. Τούτο συμβαίνει, επειδή ο Θεός δεν λειτουργεί όπως εσύ νομίζεις,
και ο Θεός δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το ζήτημα όπως εσύ πιστεύεις ότι θα το
αντιμετωπίσει. Και έτσι, σου υπενθυμίζω να είσαι προσεκτικός και συνετός όταν προσεγγίζεις
το οτιδήποτε γύρω σου, και να μάθεις να ακολουθείς την αρχή του βαδίσματος στον δρόμο
του Θεού στα πάντα —σεβόμενος τον Θεό και αποφεύγοντας το κακό. Πρέπει να αναπτύξεις
μια σταθερή κατανόηση ως προς τα ζητήματα του θελήματος και της στάσης του Θεού· βρες
διαφωτισμένους ανθρώπους για να σου το επικοινωνήσουν και αναζήτησε με ζέση. Μη
θεωρείς τον Θεό της πίστης σου ως μαριονέτα —κρίνοντας αυθαίρετα, καταλήγοντας σε
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αυθαίρετα συμπεράσματα, μη συμπεριφερόμενος στον Θεό με τον σεβασμό που Του αξίζει.
Κατά τη διαδικασία της σωτηρίας του Θεού, όταν Εκείνος καθορίζει το αποτέλεσμά σου,
ανεξάρτητα από το αν σου χαρίσει έλεος ή ανεκτικότητα ή κρίση και παίδεμα, η στάση Του
απέναντί σου δεν είναι παγιωμένη. Εξαρτάται από τη στάση σου απέναντι στον Θεό και την
κατανόησή σου για Αυτόν. Μην επιτρέψεις σε μια περαστική πτυχή της γνώσης ή κατανόησής
σου για τον Θεό, να Τον καθορίσει για πάντα. Μην πιστεύετε σε έναν νεκρό Θεό· πιστέψτε σε
έναν ζωντανό. Να το θυμάστε! Αν και συζήτησα κάποιες αλήθειες εδώ, αλήθειες που έπρεπε
να ακούσετε, υπό το φως της παρούσας κατάστασής σας και του παρόντος αναστήματός σας,
δεν πρόκειται να απαιτήσω περισσότερα, για να μην υπονομεύσω τον ενθουσιασμό σας. Κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να γεμίσει τις καρδιές σας με υπερβολική θλίψη, και να σας κάνει να
νοιώσετε υπερβολικά μεγάλη απογοήτευση απέναντι στον Θεό. Αντ’ αυτού, ελπίζω να
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την αγάπη για τον Θεό στις καρδιές σας, και να
χρησιμοποιήσετε μια στάση που σέβεται τον Θεό, όταν βαδίζετε στο μονοπάτι μπροστά. Μην
μπερδεύεστε στο ζήτημα του πώς να αντιμετωπίζετε την πίστη στον Θεό. Αντιμετωπίστε το ως
ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που υπάρχουν. Βάλτε το στην καρδιά σας, κάντε το πράξη,
συνδέστε το με την πραγματική ζωή —μην είστε απλά τυπικοί. Διότι πρόκειται για ζήτημα
ζωής και θανάτου, και είναι αυτό που θα καθορίσει το πεπρωμένο σου. Μη το αντιμετωπίζετε
σαν αστείο, σαν παιδικό παιχνίδι! Έχοντας μοιραστεί μαζί σας τα λόγια αυτά σήμερα,
αναρωτιέμαι ποια υπήρξε η σοδειά της κατανόησης στο μυαλό σας. Υπάρχουν πράγματα που
θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπα εδώ σήμερα;
Παρόλο που τα συγκεκριμένα θέματα είναι κάπως καινούρια και λίγο απομακρυσμένα
από τις απόψεις σας και από αυτά που συνήθως επιδιώκετε και προσέχετε, νομίζω ότι, μετά
την επικοινωνία τους για μια χρονική περίοδο, θα αναπτύξετε μια κοινή κατανόηση για όλα
όσα είπα εδώ. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα θέματα, θέματα που δεν έχετε εξετάσει ποτέ
πριν, ελπίζω ότι δεν θα σας βαρύνουν περισσότερο. Δεν τα λέω αυτά σήμερα για να σας
φοβίσω, ούτε προσπαθώ να έρθω αντιμέτωπος με εσάς· στόχος Μου είναι, μάλλον, να σας
βοηθήσω να καταλάβετε την αλήθεια του πράγματος. Εξάλλου, υπάρχει απόσταση μεταξύ
ανθρωπότητας και Θεού: Αν και ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, δεν Τον κατανόησε ποτέ·
ποτέ δεν γνώρισε τη στάση Του. Ούτε και ήταν ποτέ ενθουσιώδης ως προς το ενδιαφέρον του
για τη στάση του Θεού. Αντίθετα, πιστεύει τυφλά, προχωρά στα τυφλά, και υπήρξε πάντοτε
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απρόσεκτος στη γνώση και κατανόησή του για τον Θεό. Έτσι, νιώθω υποχρεωμένος να σας
ξεκαθαρίσω τα θέματα αυτά, και να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι Θεός είναι ο Θεός στον
οποίον πιστεύετε· τι σκέφτεται· ποια είναι η στάση Του στη μεταχείριση διαφορετικών ειδών
ανθρώπων· πόσο απέχετε από την εκπλήρωση των απαιτήσεών Του· και τη διαφορά μεταξύ
των δικών σας ενεργειών και του προτύπου που απαιτεί. Στόχος τού να γνωρίζετε τούτο, είναι
να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης στις καρδιές σας, με το οποίο να υπολογίζετε και να ξέρετε σε
ποια συγκομιδή έχει οδηγήσει ο δρόμος στον οποίο βαδίζετε, τι δεν έχετε αποκτήσει στον
δρόμο αυτόν, και σε ποιες περιοχές απλά δεν συμμετείχατε. Όταν επικοινωνείτε μεταξύ σας,
συνήθως μιλάτε για θέματα τετριμμένα· το πεδίο είναι στενό και το περιεχόμενο, πολύ ρηχό.
Υπάρχει μια απόσταση, ένα χάσμα, ανάμεσα σε όσα συζητάτε και στις προθέσεις του Θεού,
ανάμεσα στις συζητήσεις σας και στο πεδίο και το πρότυπο των απαιτήσεων του Θεού. Αν
συνεχίσετε έτσι, με την πάροδο του χρόνου, θα παρεκκλίνετε περαιτέρω από τον δρόμο του
Θεού. Απλά παίρνετε υπάρχοντα λόγια από τον Θεό, και τα μετατρέπετε σε αντικείμενα
λατρείας, σε τελετουργίες και κανονισμούς. Αυτό είναι όλο! Στην πραγματικότητα, ο Θεός
απλά δεν έχει θέση στις καρδιές σας, και ο Θεός δεν έχει αποκτήσει ποτέ τις καρδιές σας.
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η γνώση του Θεού είναι πολύ δύσκολη —και αυτή είναι η
αλήθεια. Είναι όντως δύσκολη! Αν οι άνθρωποι καλούνται να κάνουν το καθήκον τους και να
υλοποιούν τα πράγματα επιφανειακά, εάν τους ζητηθεί να εργαστούν σκληρά, τότε οι
άνθρωποι θα σκεφτούν ότι η πίστη στον Θεό είναι πανεύκολη, επειδή όλα τούτα εμπίπτουν
στο πεδίο των ικανοτήτων του ανθρώπου. Ωστόσο, τη στιγμή που το θέμα μετατοπίζεται προς
τις περιοχές των προθέσεων του Θεού και τη στάση Του απέναντι στον άνθρωπο, τότε τα
πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για όλους. Τούτο συμβαίνει, επειδή αυτό συνεπάγεται
την κατανόηση της αλήθειας από τους ανθρώπους και την είσοδό τους στην πραγματικότητα·
φυσικά και υπάρχει βαθμός δυσκολίας! Αλλά αφού περάσεις από την πρώτη πόρτα, αφού
αρχίσεις να εισέρχεσαι σε αυτήν, σταδιακά γίνεται όλο και πιο εύκολο.
Το σημείο εκκίνησης για τον σεβασμό προς τον Θεό είναι να τον μεταχειρίζεστε
σαν Θεό
Κάποιος μόλις έθεσε μια ερώτηση: Πώς γίνεται να γνωρίζουμε περισσότερα για τον Θεό
από ό,τι ο Ιώβ, αλλά ακόμα να μην μπορούμε να Τον σεβόμαστε; Το ζήτημα αυτό το θίξαμε
λίγο πριν, σωστά; Στην πραγματικότητα, η ουσία αυτού του ζητήματος έχει επίσης συζητηθεί
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προηγουμένως, ότι, δηλαδή, παρόλο που ο Ιώβ δεν γνώριζε τότε τον Θεό, Τον αντιμετώπιζε
σαν Θεό, και Τον θεωρούσε Κύριο όλων των πραγμάτων στον ουρανό και στη γη. Ο Ιώβ δεν
θεωρούσε τον Θεό εχθρό. Αντίθετα, Τον λάτρευε ως τον Δημιουργό των πάντων. Γιατί οι
άνθρωποι σήμερα αντιστέκονται τόσο πολύ στον Θεό; Γιατί δεν μπορούν να σεβαστούν τον
Θεό; Ένας λόγος είναι ότι ο Σατανάς τους έχει διαφθείρει εις βάθος. Με τη σατανική φύση
τους βαθιά ριζωμένη, οι άνθρωποι καθίστανται εχθροί του Θεού. Έτσι, αν και πιστεύουν στον
Θεό και Τον αναγνωρίζουν, μπορούν ακόμα να Του αντιστέκονται και να τοποθετούνται
απέναντί Του. Τούτο το καθορίζει η ανθρώπινη φύση. Ο άλλος λόγος είναι ότι, αν και οι
άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, απλά δεν τον αντιμετωπίζουν ως Θεό. Αντίθετα, πιστεύουν ότι
ο Θεός βρίσκεται σε αντιπαλότητα με τον άνθρωπο, θεωρώντας Τον εχθρό του ανθρώπου, και
είναι ασυμβίβαστοι με τον Θεό. Είναι τόσο απλό. Το ζήτημα αυτό αναφέρθηκε για πρώτη
φορά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίας —έτσι δεν είναι; Σκεφτείτε το: Αυτός
είναι ο λόγος; Αν και έχεις κάποια μικρή γνώση του Θεού, σε τι ακριβώς συνίσταται η γνώση
αυτή; Μήπως είναι αυτό για το οποίο μιλούν όλοι; Δεν είναι αυτό που σου είπε ο Θεός; Εσύ
γνωρίζεις μόνο τις θεωρητικές και δογματικές πτυχές· έχεις βιώσει ποτέ την πραγματική
πλευρά του Θεού; Έχεις υποκειμενική γνώση; Διαθέτεις πρακτική γνώση και εμπειρία; Εάν ο
Θεός δεν σου το είχε πει, εσύ θα μπορούσες να το γνωρίζεις; Η γνώση σου για τη θεωρία, δεν
αντιπροσωπεύει πραγματική γνώση. Εν ολίγοις, ανεξάρτητα από το πόσα γνωρίζεις και πώς
έφτασες να τα γνωρίζεις, πριν από την επίτευξη μιας πραγματικής κατανόησης του Θεού, ο
Θεός είναι εχθρός σου και, προτού αντιμετωπίσεις στ’ αλήθεια τον Θεό ως τέτοιον, Εκείνος
είναι σε αντιπαλότητα μαζί σου, διότι αποτελείς ενσάρκωση του Σατανά.
Όταν βρίσκεσαι μαζί με τον Χριστό, ίσως να Του σερβίρεις τρία γεύματα την ημέρα, να
Του πηγαίνεις τσάι, να φροντίζεις για τις ανάγκες της ζωής Του, αντιμετωπίζοντάς Τον
φαινομενικά ως Θεό. Όποτε συμβαίνει κάτι, οι απόψεις των ανθρώπων είναι πάντοτε
αντίθετες με εκείνες του Θεού. Πάντα αποτυγχάνουν να κατανοήσουν την άποψη του Θεού,
να την αποδεχτούν. Αν και οι άνθρωποι μπορεί να τα πηγαίνουν καλά με τον Θεό
επιφανειακά, τούτο δε σημαίνει ότι είναι συμβατοί με Αυτόν. Μόλις συμβεί κάτι, αναδύεται η
αλήθεια της ανυπακοής του ανθρώπου, επιβεβαιώνοντας την εχθρότητα που υπάρχει
ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Η εχθρότητα αυτή δεν είναι εναντίωση του Θεού στον
άνθρωπο· δεν είναι ο Θεός που θέλει να είναι εχθρικός προς τον άνθρωπο, ούτε είναι ο Θεός
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που θέτει τον άνθρωπο στο αντίπαλο στρατόπεδο, αντιμετωπίζοντάς τον ως αντίπαλο.
Πρόκειται, μάλλον, για την ουσία εναντίωσης προς τον Θεό, που ενεδρεύει πίσω από την
υποκειμενική βούληση και το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος
θεωρεί όλα όσα προέρχονται από τον Θεό ως αντικείμενο της έρευνάς του, η ανταπόκρισή του
σε ό,τι προέρχεται από τον Θεό και σε ό,τι Τον αφορά είναι, πάνω απ’ όλα, εικασία,
αμφιβολία και, στη συνέχεια, γρήγορη υιοθέτηση μιας στάσης που αντιμάχεται τον Θεό, και
Του εναντιώνεται. Μετά από αυτό, ο άνθρωπος παίρνει τις παθητικές αυτές διαθέσεις και
φιλονικεί με τον Θεό ή Τον αμφισβητεί, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να αμφιβάλλει για
το κατά πόσον ο συγκεκριμένος Θεός αξίζει να ακολουθείται από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι
ο ορθολογισμός του ανθρώπου τού λέει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει, εκείνος θα επιλέξει και
πάλι να το πράξει παρά τον ίδιο του τον εαυτό, έτσι ώστε να προχωρήσει χωρίς δισταγμό
μέχρι το τέλος. Για παράδειγμα, ποια είναι η πρώτη αντίδραση κάποιων ανθρώπων όταν
ακούν φήμες ή διαβολές για τον Θεό; Η πρώτη τους αντίδραση είναι: Δεν ξέρω αν η φήμη
αυτή αληθεύει ή κατά πόσο είναι υπαρκτή, έτσι θα περιμένω να δω. Εν συνεχεία, αρχίζουν να
σκέπτονται: Είναι αδύνατον να το επιβεβαιώσω· λες να είναι υπαρκτή; Αυτή η φήμη αληθεύει
ή όχι; Αν και ο άνθρωπος αυτός δεν το δείχνει, η καρδιά του έχει κιόλας αρχίσει να
αμφιβάλλει, έχει αρχίσει κιόλας να αρνείται τον Θεό. Ποια είναι η ουσία της συγκεκριμένης
στάσης, της συγκεκριμένης άποψης; Δεν είναι προδοσία; Προτού βρεθεί αντιμέτωπος με το
θέμα, δεν μπορείς να δεις ποια είναι η άποψη του ατόμου αυτού —μοιάζει να μην αντιμάχεται
τον Θεό, να μην Τον θεωρεί εχθρό. Ωστόσο, μόλις έρθει αντιμέτωπος με αυτό, θα σταθεί
αμέσως στο πλευρό του Σατανά και θα εναντιωθεί στον Θεό. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι
άνθρωπος και Θεός βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα! Δεν είναι ότι ο Θεός θεωρεί τον
άνθρωπο εχθρό, αλλά ότι η ίδια η ουσία του ανθρώπου είναι εχθρική απέναντι στον Θεό.
Ανεξάρτητα από το πόσον καιρό ακολουθεί κάποιος τον Θεό, και πόσο ακριβά πληρώνει·
ανεξάρτητα από το ότι εξυμνεί τον Θεό, από το ότι συγκρατεί τον εαυτό του για να μην Του
αντιστέκεται, ανεξάρτητα ακόμη και από το ότι προτρέπει τον εαυτό του να Τον αγαπά, ποτέ
δεν πρόκειται να καταφέρει να συμπεριφερθεί στον Θεό ως Θεό. Η ουσία του ανθρώπου δεν
το καθορίζει αυτό; Αν Του συμπεριφέρεσαι ως Θεό, αν στ’ αλήθεια πιστεύεις ότι είναι Θεός,
μπορείς, μετά, να έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία για Αυτόν; Είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόμα
ερωτηματικά σχετικά με Εκείνον στην καρδιά σου; Όχι. Οι τάσεις αυτού του κόσμου είναι
τόσο κακές, και το ίδιο κακή είναι και αυτή η ανθρώπινη φυλή· πώς γίνεται να μην έχεις
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καμία αντίληψη ως προς αυτές; Εσύ ο ίδιος είσαι τόσο μοχθηρός, οπότε πώς γίνεται, λοιπόν,
να μην έχεις καμία αντίληψη ως προς αυτό; Κι όμως, λίγες μόνο φήμες, μερικές διαβολές
αρκούν, για να παράγουν τέτοιες μεγάλες αντιλήψεις για τον Θεό, να παράγουν τόσο πολλές
ιδέες, πράγμα που δείχνει πόσο ανώριμο είναι το ανάστημά σου! Το «ζουζούνισμα» από
μερικά κουνούπια, και λίγες αηδιαστικές μύγες —αυτό μόνο χρειάζεται για να εξαπατηθείς; Τι
άτομο είναι αυτό; Γνωρίζεις, μήπως, τι σκέφτεται ο Θεός για το είδος αυτό του ανθρώπου;
Στην πραγματικότητα, η στάση του Θεού, ως προς τον χειρισμό των συγκεκριμένων
ανθρώπων, είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο χειρισμός του Θεού προς αυτούς είναι αποκλειστικά και
μόνο η αδιαφορία —η στάση Του είναι να μην τους δίνει απολύτως καμία σημασία, και να μην
παίρνει στα σοβαρά τους αδαείς αυτούς ανθρώπους. Γιατί αυτό; Διότι ποτέ δεν σχεδίασε στην
καρδιά Του να αποκτήσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, που βάλθηκαν να είναι εχθρικοί
απέναντί Του ως το τέλος, και που ποτέ δεν σχεδίαζαν να αναζητήσουν τον δρόμο της
σύμπνοιας με Αυτόν. Τα λόγια που ξεστόμισα, ίσως να πλήγωσαν μερικούς ανθρώπους.
Λοιπόν, είστε πρόθυμοι να Με αφήνετε να σας πληγώνω πάντα έτσι; Ανεξάρτητα από το αν
είστε πρόθυμοι ή όχι, όσα λέω είναι αλήθεια! Εάν σας πληγώνω πάντα έτσι, αν εκθέτω πάντα
τις ουλές σας, τούτο θα επηρεάσει την ευγενή εικόνα του Θεού στις καρδιές σας; (Όχι.)
Συμφωνώ ότι δεν θα το κάνει. Διότι απλά δεν υπάρχει Θεός στις καρδιές σας. Ο
μεγαλοπρεπής Θεός που κατοικεί στις καρδιές σας, αυτός που υπερασπίζεστε και
προστατεύετε με σθένος, απλά δεν είναι ο Θεός. Πρόκειται, μάλλον, για πλάσμα της
ανθρώπινης φαντασίας· απλώς δεν υπάρχει. Άρα, είναι πολύ καλύτερο που εκθέτω την
απάντηση σε αυτό το αίνιγμα. Αυτή δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια; Ο πραγματικός Θεός δεν
είναι οι φαντασιώσεις του ανθρώπου. Ελπίζω να μπορείτε όλοι να αντιμετωπίσετε την
πραγματικότητα αυτή, και θα σας βοηθήσει στη γνώση σας για τον Θεό.
Εκείνοι που δεν αναγνωρίζονται από τον Θεό
Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, η πίστη των οποίων δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ στην
καρδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι
ακόλουθοι Του, διότι δεν επαινεί την πίστη τους. Διότι, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια
ακολουθούν τον Θεό, οι άνθρωποι αυτοί δεν άλλαξαν ποτέ ούτε ιδέες ούτε απόψεις. Είναι σαν
τους μη-πιστούς, προσκολλώμενοι στις αρχές των μη-πιστών και στον τρόπο δράσης τους,
τηρώντας τους νόμους τους σχετικά με την επιβίωση και την πίστη. Ποτέ δεν δέχτηκαν τον
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λόγο του Θεού ως τη ζωή τους, ποτέ δεν πίστεψαν ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, ποτέ
δεν είχαν την πρόθεση να δεχτούν τη σωτηρία του Θεού, και ποτέ δεν αναγνώρισαν τον Θεό
ως Θεό τους. Θεωρούν την πίστη στον Θεό σαν κάποιο είδος ερασιτεχνικού χόμπι,
αντιμετωπίζοντας τον Θεό σαν απλή πνευματική συντήρηση, έτσι δεν νομίζουν ότι αξίζει να
προσπαθήσουν να κατανοήσουν τη διάθεση ή την ουσία του Θεού. Θα μπορούσες να πεις ότι
όλα όσα αντιστοιχούν στον αληθινό Θεό, δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν ενδιαφέρονται και δεν τους απασχολεί να δώσουν προσοχή. Τούτο οφείλεται στο γεγονός
ότι βαθιά στις καρδιές τους υπάρχει πάντα μια δυνατή φωνή που τους λέει: Ο Θεός είναι
αόρατος και ανέγγιχτος, και δεν υπάρχει. Πιστεύουν ότι η προσπάθεια κατανόησης του Θεού
αυτού δεν θα άξιζε τις προσπάθειές τους· θα κορόιδευαν τους εαυτούς τους. Πιστεύουν πως
με το να αναγνωρίζουν τον Θεό μόνο στα λόγια, χωρίς να παίρνουν πραγματική θέση και
χωρίς να αφοσιώνονται σε κάποια πραγματική ενέργεια, φέρονται πολύ έξυπνα. Πώς βλέπει
ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους; Τους βλέπει ως μη-πιστούς. Κάποιοι άνθρωποι ρωτούν:
«Μπορούν οι μη-πιστοί να διαβάζουν τον λόγο του Θεού; Μπορούν να κάνουν το καθήκον
τους; Μπορούν να πουν τα λόγια: “Εγώ θα ζήσω για τον Θεό”;» Αυτό που ο άνθρωπος βλέπει
συνήθως, είναι οι επιφανειακές εικόνες των ανθρώπων, όχι η ουσία τους. Ωστόσο, ο Θεός δεν
βλέπει τις επιφανειακές αυτές εικόνες· Εκείνος βλέπει μόνο την εσωτερική τους ουσία. Έτσι,
ο Θεός έχει τη συγκεκριμένη στάση, τον συγκεκριμένο ορισμό απέναντι στους εν λόγω
ανθρώπους. Όσον αφορά αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί: «Γιατί ο Θεός κάνει το τάδε;
Γιατί ο Θεός κάνει το δείνα; Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό· δεν μπορώ να καταλάβω εκείνο·
τούτο δεν συμβαδίζει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις· πρέπει να μου το εξηγήσεις Εσύ…» η
απάντησή Μου είναι: Είναι απαραίτητο να σου εξηγήσω αυτό το ζήτημα; Μήπως το ζήτημα
αυτό έχει καμιά σχέση μαζί σου; Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Από πού προέρχεσαι; Έχεις τα
προσόντα να κάνεις υποδείξεις στον Θεό; Εσύ πιστεύεις σε Αυτόν; Εκείνος αναγνωρίζει την
πίστη σου; Δεδομένου ότι η πίστη σου δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό, τι δουλειά μπορεί να
έχουν οι δικές Του πράξεις με εσένα; Δεν ξέρεις τη θέση σου στην καρδιά του Θεού, κι όμως,
θεωρείς ότι έχεις τα προσόντα να κάνεις διάλογο με τον Θεό;
Λόγια νουθεσίας
Δε νοιώθετε άβολα έπειτα από αυτές τις παρατηρήσεις; Παρόλο που ίσως να είστε
απρόθυμοι να ακούσετε ή να δεχτείτε τα λόγια αυτά, αποτελούν όλα τους γεγονότα. Επειδή το
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συγκεκριμένο στάδιο του έργου επιτελείται μόνο από τον Θεό, αν δεν ενδιαφέρεσαι για τις
προθέσεις και τη στάση του Θεού, ούτε κατανοείς την ουσία και τη διάθεσή Του, εσύ είσαι
αυτός που στο τέλος θα χάσει. Μην κατηγορείτε τα λόγια Μου για σκληρότητα, και μην τους
προσάπτετε ότι ξεφουσκώνουν τον ενθουσιασμό σας. Εγώ λέω την αλήθεια· δεν θέλω να σας
αποθαρρύνω. Ανεξάρτητα από το τι σας ζητώ και από το πώς απαιτείται από εσάς να το
πράξετε, ελπίζω να βαδίζετε στο σωστό μονοπάτι, και ελπίζω να ακολουθείτε τον δρόμο του
Θεού και να μην αποκλίνετε από αυτό το μονοπάτι. Αν δεν προχωράς σύμφωνα με τον λόγο
του Θεού, και δεν ακολουθείς τον δρόμο Του, τότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
επαναστατείς εναντίον του Θεού και ότι έχεις περιπλανηθεί μακριά από το σωστό μονοπάτι.
Έτσι, αισθάνομαι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να σας διευκρινίσω, και να σας
ωθήσω να πιστεύετε χωρίς αμφιβολία, ξεκάθαρα, χωρίς ούτε ένα ψήγμα αβεβαιότητας, και να
σας βοηθήσω να γνωρίσετε ρητά τη στάση και τις προθέσεις του Θεού, το πώς ο Θεός
τελειώνει τον άνθρωπο, και με ποιον τρόπο καθορίζει τα αποτελέσματα του ανθρώπου. Εάν
έρθει μια μέρα, κατά την οποία θα είσαι ανίκανος να επιβιβαστείς στο συγκεκριμένο
μονοπάτι, Εγώ δε θα φέρω καμία ευθύνη, καθώς τα λόγια αυτά έχουν ήδη λεχθεί σε εσένα
πολύ καθαρά. Όσο για το πώς αντιμετωπίζεις το ίδιο σου το αποτέλεσμα —αυτό το ζήτημα
εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα διαφόρων ειδών
ανθρώπων, ο Θεός κρατά διαφορετικές στάσεις, έχει τους δικούς Του τρόπους να τους
μετρήσει, καθώς και το δικό Του πρότυπο απαιτήσεων γι’ αυτούς. Το πρότυπό Του για να
μετρά τα αποτελέσματα των ανθρώπων είναι δίκαιο για όλους —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
γι’ αυτό! Έτσι, οι φόβοι ορισμένων ανθρώπων είναι περιττοί. Ανακουφιστήκατε τώρα; Αυτά
για σήμερα. Αντίο σας!
17 Οκτωβρίου 2013

Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Α'
Σήμερα, επικοινωνούμε ένα σημαντικό θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει συζητηθεί
από την αρχή του έργου του Θεού μέχρι σήμερα και είναι ζωτικής σημασίας για κάθε
άνθρωπο ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, είναι ένα ζήτημα με το οποίο όλοι θα έρθουν σε επαφή
καθ’ όλη τη διαδικασία της πίστης τους στον Θεό, καθώς και ένα ζήτημα που πρέπει να
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προσεγγιστεί. Είναι ένα καίριο, αναπόφευκτο θέμα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από την
ανθρωπότητα. Μιλώντας για σημασία, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για κάθε πιστό
στον Θεό; Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η κατανόηση του
θελήματος του Θεού· ορισμένοι πιστεύουν ότι το πιο σημαντικό είναι να τρώνε και να πίνουν
περισσότερο από τα λόγια του Θεού· κάποιοι αισθάνονται ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι
να γνωρίζουν τον εαυτό τους· άλλοι είναι της γνώμης ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να
μάθουν πώς να βρουν τη σωτηρία μέσω του Θεού, να Τον ακολουθούν και να εκπληρώνουν το
θέλημά Του. Για σήμερα, θα βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα στην άκρη. Και για τι πράγμα θα
συζητήσουμε; Θα συζητήσουμε ένα θέμα σχετικό με τον Θεό. Τούτο είναι το πιο σημαντικό
θέμα για κάθε άνθρωπο; Τι περιεχόμενο έχει ένα θέμα σχετικό με τον Θεό; Φυσικά, το
συγκεκριμένο θέμα είναι αδύνατον να διαχωριστεί από τη διάθεση, την ουσία και το έργο του
Θεού. Έτσι σήμερα, ας συζητήσουμε για «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο
Θεός».
Από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να πιστεύει στον Θεό, έρχεται σε επαφή με
θέματα όπως το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό. Όταν πρόκειται για
το έργο του Θεού, κάποιοι άνθρωποι θα πουν: «Το έργο του Θεού επιτελείται πάνω μας· το
βιώνουμε καθημερινά, οπότε δεν μας είναι ανοίκειο». Μιλώντας για τη διάθεση του Θεού,
μερικοί άνθρωποι θα πουν: «Η διάθεση του Θεού αποτελεί ένα θέμα που μελετάμε,
εξερευνάμε και επικεντρώνουμε σε ολόκληρη τη ζωή μας, άρα πρέπει να είναι οικείο προς
εμάς». Όσο για τον ίδιο τον Θεό, ορισμένοι άνθρωποι θα πουν: «Ο ίδιος ο Θεός είναι Αυτός
που ακολουθούμε, Αυτός στον οποίο πιστεύουμε, και Αυτός που επιδιώκουμε, έτσι, και γι’
Αυτόν δεν είμαστε ανενημέρωτοι». Ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ το έργο Του, από την αρχή
κιόλας της δημιουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέχισε να εκφράζει τη διάθεσή Του,
χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους για να εκφράσει τον λόγο Του. Την ίδια στιγμή, δεν
σταμάτησε ποτέ να εκφράζει τον εαυτό Του και την ουσία Του στην ανθρωπότητα,
εκφράζοντας το θέλημά Του προς τον άνθρωπο, καθώς και τις απαιτήσεις Του από αυτόν.
Έτσι, από μια κυριολεκτική οπτική γωνία, τα συγκεκριμένα θέματα δεν θα πρέπει να είναι
ξένα σε κανέναν. Ωστόσο, για τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Θεό σήμερα, το έργο Του,
η διάθεσή Του, ακόμα και ο ίδιος Θεός τούς είναι, στ’ αλήθεια, όλα εντελώς άγνωστα. Γιατί,
όμως, συμβαίνει αυτό; Καθώς ο άνθρωπος βιώνει το έργο του Θεού, έρχεται επίσης σε επαφή
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μαζί Του, με αποτέλεσμα να νοιώθει λες και καταλαβαίνει τη διάθεση του Θεού ή λες και
γνωρίζει ένα μέρος αυτού που είναι. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι ξένος
προς το έργο του Θεού ή τη διάθεσή Του. Μάλλον, ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι πολύ
εξοικειωμένος με τον Θεό και κατανοεί πολλά για Αυτόν. Αλλά βάσει της παρούσας
κατάστασης, η κατανόηση πολλών ανθρώπων για τον Θεό περιστέλλεται σε αυτά που έχουν
διαβάσει στα βιβλία, συμπτύσσεται στο πεδίο των προσωπικών εμπειριών, αναχαιτισμένη
από τις φαντασίες τους και, πάνω απ’ όλα, περιορισμένη στα γεγονότα που μπορούν να δουν
με τα ίδια τους τα μάτια. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά από τον ίδιο τον αληθινό Θεό. Αλλά,
πόσο μακριά είναι αυτό το «μακριά»; Ίσως ο άνθρωπος να μην είναι σίγουρος για τον εαυτό
του ή ίσως ο άνθρωπος να έχει κάποια συναίσθηση, μια μικρή υποψία —αλλά όταν πρόκειται
για τον ίδιο τον Θεό, η κατανόηση του ανθρώπου βρίσκεται υπερβολικά πολύ μακριά από την
ουσία του ίδιου του αληθινού Θεού. Τούτος είναι και ο λόγος που πρέπει απαραιτήτως να
χρησιμοποιήσουμε ένα θέμα όπως «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο
Θεός», προκειμένου να επικοινωνήσουμε, συστηματικά και ειδικώς, τις εν λόγω πληροφορίες.
Στην πραγματικότητα, η διάθεση του Θεού είναι ανοιχτή σε όλους και δεν είναι
κρυμμένη, επειδή ο Θεός ποτέ δεν απέφυγε εσκεμμένα κανέναν άνθρωπο, ούτε και επιδίωξε
ποτέ συνειδητά να κρύψει τον εαυτό Του, ώστε οι άνθρωποι να μην είναι ικανοί να Τον
γνωρίσουν ή να Τον καταλάβουν. Η διάθεση του Θεού ήταν ανέκαθεν ανοιχτή και πάντα
αντιμετώπιζε κάθε πρόσωπο με ειλικρίνεια. Κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του Θεού, ο
Θεός επιτελεί το έργο Του ενώπιον όλων· και το έργο Του επιτελείται πάνω σε κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά. Καθώς επιτελεί το έργο αυτό, αποκαλύπτει συνεχώς τη διάθεσή Του,
χρησιμοποιώντας συνεχώς την ουσία Του και αυτό που έχει και είναι, προκειμένου να
καθοδηγεί και να συνδράμει κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σε κάθε εποχή και στάδιο,
ανεξάρτητα από το αν οι συνθήκες είναι καλές ή κακές, η διάθεση του Θεού είναι πάντοτε
ανοιχτή σε κάθε άτομο, και τα υπάρχοντα και το Είναι Του είναι πάντοτε ανοιχτά σε κάθε
άτομο, με τον ίδιο τρόπο που η ζωή Του συνεχώς και αδιαλείπτως συνδράμει και υποστηρίζει
το ανθρώπινο γένος. Παρ’ όλα αυτά, η διάθεση του Θεού παραμένει κρυμμένη σε κάποιους.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί ζουν μέσα στο έργο του Θεού
και Τον ακολουθούν, ποτέ δεν προσπάθησαν να κατανοήσουν τον Θεό ή θέλησαν να
γνωρίσουν τον Θεό, πόσο μάλλον να Τον πλησιάσουν. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους,
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κατανόηση της διάθεσης του Θεού σημαίνει έλευση του τέλους τους· σημαίνει ότι πρόκειται
να κριθούν και να καταδικαστούν από τη διάθεση του Θεού. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι
ποτέ δεν λαχτάρησαν να καταλάβουν τον Θεό ή τη διάθεσή Του και δεν επιθυμούν μια
βαθύτερη κατανόηση ή γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν σκοπεύουν να κατανοήσουν το
θέλημα του Θεού μέσα από ενσυνείδητη συνεργασία —απλώς απολαμβάνουν αδιάκοπα και
ποτέ δεν κουράζονται να κάνουν αυτά που θέλουν· να πιστεύουν στον Θεό που εκείνοι
θέλουν· να πιστεύουν στον Θεό που υπάρχει μόνο στη φαντασία τους, στον Θεό που υπάρχει
μόνο στις αντιλήψεις τους· και να πιστεύουν σε έναν Θεό που δεν μπορεί να διαχωριστεί από
αυτούς στην καθημερινότητά τους. Όταν πρόκειται για τον ίδιο τον αληθινό Θεό, είναι
απολύτως απαξιωτικοί, χωρίς καμία επιθυμία να Τον κατανοήσουν, να Του δώσουν προσοχή,
και έχουν ακόμη μικρότερη πρόθεση να έρθουν πιο κοντά Του. Χρησιμοποιούν τα λόγια που
εκφράζει ο Θεός μόνο για να στολίσουν τον εαυτό τους, να αποκτήσουν ένα ωραίο εξωτερικό
περίβλημα. Στα δικά τους μάτια, τούτο τους καθιστά κιόλας επιτυχημένους πιστούς και
ανθρώπους που έχουν πίστη στην καρδιά τους για τον Θεό. Μέσα τους, καθοδηγούνται από
τις φαντασιώσεις και τις αντιλήψεις τους, ακόμα και από τους προσωπικούς τους ορισμούς
για τον Θεό. Ο ίδιος ο αληθινός Θεός, από την άλλη πλευρά, δεν έχει απολύτως καμία σχέση
μαζί τους. Διότι, από τη στιγμή που θα καταλάβουν τον ίδιο τον αληθινό Θεό, την αληθινή
διάθεση του Θεού, και το τι έχει και είναι ο Θεός, τούτο σημαίνει ότι οι πράξεις, η πίστη και οι
επιδιώξεις τους θα καταδικαστούν. Τούτος είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν είναι πρόθυμοι
να κατανοήσουν την ουσία του Θεού, αλλά και γιατί είναι διστακτικοί και απρόθυμοι να
αναζητήσουν ενεργά ή να προσευχηθούν για να καταλάβουν καλύτερα τον Θεό, να γνωρίσουν
καλύτερα το θέλημά Του και να κατανοήσουν καλύτερα τη διάθεσή Του. Θα προτιμούσαν ο
Θεός να είναι κάτι φανταστικό, κάτι κούφιο και ασαφές. Θα προτιμούσαν ο Θεός να είναι
ακριβώς όπως τον έχουν πλάσει στη φαντασία τους, κάποιος υπό τις διαταγές τους, με
ανεξάντλητη συνδρομή και πάντα διαθέσιμος. Όταν θέλουν να απολαύσουν τη χάρη του
Θεού, ζητούν από τον Θεό να είναι η χάρη αυτή. Όταν χρειάζονται την ευλογία του Θεού,
ζητούν από τον Θεό να είναι η εν λόγω ευλογία. Όταν αντιμετωπίζουν αντιξοότητες, ζητούν
από τον Θεό να τους ενθαρρύνει, να είναι το δίχτυ ασφαλείας τους. Η γνώση των ανθρώπων
αυτών για τον Θεό έχει κολλήσει μέσα στην περιχαράκωση της χάριτος και της ευλογίας. Η
κατανόησή τους για το έργο του Θεού, τη διάθεσή Του και τον Θεό περιορίζονται επίσης στις
φαντασίες τους και σε απλά γράμματα και δόγματα. Υπάρχουν, όμως, και μερικοί άνθρωποι
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που ανυπομονούν να κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού, θέλουν πραγματικά να δουν τον ίδιο
τον Θεό, και να κατανοήσουν στ’ αλήθεια τη διάθεση του Θεού, καθώς και το τι έχει και είναι.
Αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν την πραγματικότητα της αλήθειας και τη σωτηρία του Θεού,
προσπαθώντας να λάβουν την κατάκτηση, τη σωτηρία και την τελείωση του Θεού. Αυτοί οι
άνθρωποι χρησιμοποιούν την καρδιά τους ώστε να διαβάζουν τον λόγο του Θεού, να εκτιμούν
κάθε κατάσταση και κάθε άνθρωπο, συμβάν, ή οτιδήποτε έχει οργανώσει για εκείνους ο Θεός,
και να προσεύχονται και να επιζητούν με ειλικρίνεια. Αυτό που θέλουν περισσότερο είναι να
γνωρίσουν το θέλημα του Θεού και να κατανοήσουν την πραγματική διάθεση και ουσία Του.
Τούτο συμβαίνει, ώστε να μην προσβάλλουν πλέον τον Θεό και, μέσω των εμπειριών τους, να
είναι ικανοί να κατανοούν περισσότερο την ομορφιά του Θεού και την αληθινή Του πλευρά.
Συμβαίνει, επίσης, ώστε ένας αυθεντικά πραγματικός Θεός να υπάρχει μέσα στις καρδιές
τους και να έχει μια θέση εκεί, έτσι ώστε να μη ζουν πλέον ανάμεσα σε φαντασίες, αντιλήψεις
ή αοριστίες. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ο λόγος που νοιώθουν μια πιεστική
επιθυμία να κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού και την ουσία Του είναι ότι η διάθεση και η
ουσία του Θεού είναι πράγματα που η ανθρωπότητα θα μπορούσε να χρειαστεί οποτεδήποτε
στις εμπειρίες της, πράγματα που παρέχουν ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Τη στιγμή
που θα κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού, θα είναι ικανοί να έχουν μεγαλύτερο φόβο Θεού,
να συνεργάζονται καλύτερα με το έργο Του, και να είναι πιο προσεκτικοί απέναντι στο
θέλημά Του και να εκτελούν το καθήκον τους όσο καλύτερα μπορούν. Τούτοι είναι οι δύο
τύποι ανθρώπων όσον αφορά στη στάση τους απέναντι στη διάθεση του Θεού. Οι πρώτοι δεν
θέλουν να κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού. Αν και λένε ότι θέλουν να κατανοήσουν τη
διάθεση του Θεού, να καταφέρουν να γνωρίσουν τον ίδιο τον Θεό, να δουν τι έχει και είναι,
και να εκτιμήσουν πραγματικά το θέλημά Του, βαθιά μέσα τους θα προτιμούσαν να μην
υπάρχει. Τούτο οφείλεται στο ότι το συγκεκριμένο είδος ανθρώπων συστηματικά δεν
υπακούει και αντιστέκεται στον Θεό· πολεμούν τον Θεό για μια θέση στις ίδιες τους τις
καρδιές και συχνά υποπτεύονται ή και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Δεν θέλουν να
επιτρέψουν στη διάθεση του Θεού ή στον ίδιο τον πραγματικό Θεό να καταλάβει τις καρδιές
τους. Θέλουν μόνο να ικανοποιούν τις δικές τους επιθυμίες, φαντασίες και φιλοδοξίες. Έτσι,
οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πιστεύουν στον Θεό, να Τον ακολουθούν, και μπορούν ακόμα
και να εγκαταλείψουν τις οικογένειες και τις δουλειές τους για Αυτόν, αλλά δεν βάζουν ένα
τέλος στους κακούς τους τρόπους. Μερικοί μάλιστα κλέβουν ή σπαταλούν προσφορές, ή
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καταριούνται τον Θεό όταν είναι μόνοι τους, ενώ άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν τη θέση
τους προκειμένου να καταθέτουν επανειλημμένα για τον εαυτό τους, να μεγαλοποιούν
εαυτούς ανταγωνιζόμενοι τον Θεό για ανθρώπους και κύρος. Χρησιμοποιούν διάφορες
μεθόδους και μέτρα για να κάνουν τους ανθρώπους να τους λατρεύουν, προσπαθώντας
συνεχώς να κερδίζουν ανθρώπους και να τους ελέγχουν. Μερικοί, ακόμη και εσκεμμένα,
παραπλανούν τους ανθρώπους ώστε να σκέφτονται ότι είναι θεοί, προκειμένου να μπορούν
να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Ποτέ δεν θα πουν στους ανθρώπους ότι έχουν διαφθαρεί, ότι
είναι, ακόμα, διεφθαρμένοι και αλαζόνες και να μην τους λατρεύουν και ότι, ανεξάρτητα από
το πόσο καλά τα καταφέρνουν, όλα οφείλονται στην εξύψωση του Θεού και σε όσα πρέπει να
πράττουν ούτως ή άλλως. Γιατί όμως δεν το λένε αυτό; Διότι τρέμουν από τον φόβο τους
μήπως χάσουν τη θέση τους στις καρδιές των ανθρώπων. Τούτος είναι ο λόγος για τον οποίο
τέτοιοι άνθρωποι ποτέ δεν εξυμνούν τον Θεό και ποτέ δεν γίνονται μάρτυρες του Θεού, καθώς
ποτέ δεν έχουν προσπαθήσει να Τον κατανοήσουν. Είναι δυνατόν να γνωρίζουν τον Θεό
χωρίς να Τον κατανοούν; Αδύνατον! Έτσι, ενώ οι λέξεις στο θέμα «Το έργο του Θεού, η
διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός» μπορεί να είναι απλές, η σημασία τους για τον καθένα
είναι διαφορετική. Για κάποιον που συχνά δεν υπακούει στον Θεό, Του αντιστέκεται, και
είναι εχθρικός απέναντί Του, τα λόγια προμηνύουν καταδίκη· ενώ κάποιος που επιδιώκει την
πραγματικότητα της αλήθειας και έρχεται συχνά ενώπιον του Θεού για να αναζητήσει το
θέλημά Του θα αγαπήσει αυτά τα λόγια όπως το ψάρι το νερό. Έτσι, ανάμεσά σας υπάρχουν
εκείνοι που, όταν ακούν για τη διάθεση και το έργο του Θεού, αρχίζουν να πονοκεφαλιάζουν,
οι καρδιές τους γεμίζουν αντίδραση και νοιώθουν εξαιρετικά άβολα. Υπάρχουν όμως και
άλλοι μεταξύ σας, που σκέφτονται: Το θέμα αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζομαι, επειδή μου
κάνει τόσο καλό. Είναι ένα κομμάτι που δεν μπορεί να λείπει από τη βιωματική εμπειρία μου·
είναι η ουσία της ουσίας, το θεμέλιο της πίστης στον Θεό και κάτι που η ανθρωπότητα δεν
μπορεί να αντέξει να εγκαταλείψει. Για όλους εσάς, το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να φαίνεται
κοντά και μακριά, αμφότερα, άγνωστο, κι όμως γνωστό. Αλλά, ανεξάρτητα από όλα τα
παραπάνω, τούτο είναι ένα θέμα που όλοι πρέπει να ακούσουν, να γνωρίσουν και να
καταλάβουν. Ανεξάρτητα από το πώς το αντιμετωπίζεις, από το πώς το βλέπεις ή από πώς το
εκλαμβάνεις, η σημασία αυτού του θέματος δεν μπορεί να αγνοηθεί.
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Ο Θεός επιτελεί το έργο Του από τότε που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Στην αρχή, το
έργο ήταν πολύ απλό, αλλά, παρά την απλότητά του, περιείχε εκφράσεις της ουσίας και της
διάθεσης του Θεού. Ενώ το έργο του Θεού έχει πλέον αυξηθεί, με Εκείνον να καταβάλλει
τεράστια ποσότητα συμπαγούς έργου μέσα σε κάθε άνθρωπο που Τον ακολουθεί, και να
εκφράζει σημαντική ποσότητα του λόγου Του, από την αρχή μέχρι τώρα, το πρόσωπο του
Θεού είναι κρυμμένο από την ανθρωπότητα. Αν και έχει ενσαρκωθεί δύο φορές κιόλας, από
την εποχή των βιβλικών διηγήσεων μέχρι τις σύγχρονες ημέρες, ποιος είδε ποτέ το
πραγματικό πρόσωπο του Θεού; Βασιζόμενοι στην κατανόησή σας, έχει δει ποτέ κανείς το
πραγματικό πρόσωπο του Θεού; Όχι. Κανείς δεν έχει δει το πραγματικό πρόσωπο του Θεού,
που σημαίνει ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τον αληθινό εαυτό του Θεού. Αυτό είναι κάτι στο
οποίο όλοι συναινούν. Δηλαδή, το πραγματικό πρόσωπο του Θεού, ή το Πνεύμα του Θεού,
είναι κρυμμένο από όλη την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων του Αδάμ και της Εύας,
τους οποίους δημιούργησε, και συμπεριλαμβανομένου του δίκαιου Ιώβ, τον οποίο είχε
αποδεχθεί. Ούτε καν εκείνοι είδαν το πραγματικό πρόσωπο του Θεού. Αλλά γιατί ο Θεός
καλύπτει εν γνώσει Του το πραγματικό Του πρόσωπο; Κάποιοι λένε: «Ο Θεός φοβάται μήπως
τρομάξει τους ανθρώπους». Άλλοι λένε: «Ο Θεός κρύβει το πραγματικό Του πρόσωπο, επειδή
ο άνθρωπος είναι υπερβολικά μικρός και ο Θεός υπερβολικά μέγας· οι άνθρωποι δεν
επιτρέπεται να Τον δουν, αλλιώς θα πεθάνουν». Υπάρχουν, επίσης, εκείνοι που λένε: «Ο Θεός
είναι απασχολημένος καθημερινά, διαχειριζόμενος το έργο Του —ίσως να μην έχει τον χρόνο
να εμφανιστεί για να αφήσει τους ανθρώπους να Τον δουν». Ανεξάρτητα από το τι πιστεύετε
εσείς, Εγώ έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Ποιο είναι αυτό; Ότι ο Θεός ούτε καν θέλει να δουν
οι άνθρωποι το πραγματικό Του πρόσωπο. Η απόκρυψή Του από την ανθρωπότητα είναι κάτι
που ο Θεός κάνει εσκεμμένα. Με άλλα λόγια, η πρόθεση του Θεού είναι να μη δουν οι
άνθρωποι το πραγματικό Του πρόσωπο. Τούτο θα πρέπει να έχει καταστεί ξεκάθαρο σε όλους
ως τώρα. Παρ’ όλο που ο Θεός δεν έχει δείξει ποτέ και σε κανέναν το πρόσωπό Του, πιστεύετε
ότι υπάρχει το πρόσωπο του Θεού; (Ναι.) Και βέβαια υπάρχει. Η ύπαρξη του προσώπου του
Θεού είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά όσο για το πόσο μέγα είναι το πρόσωπο του Θεού ή το πώς
μοιάζει —είναι αυτές ερωτήσεις που πρέπει να διερευνήσει η ανθρωπότητα; Όχι. Η απάντηση
είναι αρνητική. Αν το πρόσωπο του Θεού δεν αποτελεί θέμα προς διερεύνηση, τότε ποιο
ζήτημα πρέπει να εξετάσουμε; (Τη διάθεση του Θεού.) (Το έργο του Θεού.) Προτού, όμως,
αρχίσουμε να επικοινωνούμε το επίσημο θέμα, ας επιστρέψουμε σε αυτό που συζητούσαμε
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μόλις πριν: Γιατί ο Θεός δεν έχει δείξει ποτέ το πρόσωπό Του στην ανθρωπότητα; Γιατί ο
Θεός κρύβει εσκεμμένα το πρόσωπό Του από την ανθρωπότητα; Υπάρχει μόνο ένας λόγος,
και είναι ο εξής: Αν και ο δημιουργημένος άνθρωπος έχει διέλθει χιλιάδες χρόνια από το έργο
του Θεού, δεν υπάρχει ούτε ένας που να γνωρίζει το έργο του Θεού, τη διάθεση και την ουσία
Του. Στα μάτια του Θεού, τέτοιοι άνθρωποι αντιτίθενται σε Αυτόν, και ο Θεός δεν πρόκειται
να παρουσιαστεί σε ανθρώπους που είναι εχθρικοί απέναντί Του. Τούτος είναι ο μοναδικός
λόγος, που ο Θεός δεν έχει δείξει ποτέ στον άνθρωπο το πρόσωπό Του και που προστατεύει
σκόπιμα το πρόσωπό Του από αυτούς. Καταλάβατε τώρα τη σημασία της γνώσης της
διάθεσης του Θεού;
Από την ύπαρξη κιόλας της διαχείρισης του Θεού, Εκείνος ήταν πάντα πλήρως
αφιερωμένος στην επιτέλεση του έργου Του. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει το πρόσωπό Του
από αυτούς, βρισκόταν πάντα στο πλευρό του ανθρώπου, εργαζόμενος πάνω του,
εκφράζοντας τη διάθεσή Του, καθοδηγώντας ολόκληρη την ανθρωπότητα με την ουσία Του,
και επιτελώντας το έργο Του πάνω σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά μέσω της δύναμής Του, της
σοφίας και της εξουσίας Του, ξεκινώντας, έτσι, την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος
και, τώρα, την Εποχή της Βασιλείας. Αν και ο Θεός κρύβει το πρόσωπό Του από τον άνθρωπο,
η διάθεσή Του, η ύπαρξη και τα υπάρχοντά Του, και το θέλημά Του προς την ανθρωπότητα,
αποκαλύπτονται ανεπιφύλακτα στον άνθρωπο, προκειμένου να δει και να βιώσει. Με άλλα
λόγια, αν και τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να δουν ούτε να αγγίξουν τον Θεό, η διάθεση
και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή το ανθρώπινο γένος, αποτελούν
απολύτως εκφράσεις του ίδιου του Θεού. Έτσι δεν είναι; Ανεξάρτητα από το με ποια μέθοδο ή
από ποια γωνία επιτελεί ο Θεός το έργο Του, αντιμετωπίζει πάντα τους ανθρώπους με την
πραγματική Του ταυτότητα, πράττοντας ό,τι πρέπει να πράξει και λέγοντας ό,τι πρέπει να
πει. Από όποια θέση και αν μιλά ο Θεός —θα μπορούσε να στέκεται στον τρίτο ουρανό ή να
είναι ενσαρκωμένος ή ακόμα και ως συνηθισμένος άνθρωπος— πάντα μιλά στον άνθρωπο με
όλη Του την καρδιά και όλο το μυαλό Του, χωρίς καμία εξαπάτηση ή απόκρυψη. Όταν
επιτελεί το έργο Του, ο Θεός εκφράζει τον λόγο και τη διάθεσή Του, και εκφράζει αυτό που
έχει και είναι, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Καθοδηγεί την ανθρωπότητα με τη ζωή Του,
το Είναι Του και τα υπάρχοντά Του. Τούτος είναι ο τρόπος με τον οποίο έζησε ο άνθρωπος
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κατά την Εποχή του Νόμου —την εποχή-λίκνο του ανθρώπινου γένους— υπό την καθοδήγηση
του αόρατου και μη απτού Θεού.
Ο Θεός ενσαρκώθηκε για πρώτη φορά μετά την Εποχή του Νόμου, μια ενσάρκωση που
διήρκεσε τριάντα τρία και μισό χρόνια. Για έναν άνθρωπο, τα τριάντα τρία και μισό χρόνια
είναι πολύς καιρός; (Όχι ιδιαιτέρως.) Δεδομένου ότι η διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου είναι
συνήθως πολύ μεγαλύτερη από τριάντα-κάτι χρόνια, τα τριάντα τρία και μισό δεν είναι πολύς
καιρός. Αλλά για τον ενσαρκωμένο Θεό, τα τριάντα τρία και μισό χρόνια είναι πολλά. Έγινε
άνθρωπος —ένας άνθρωπος συνηθισμένος, που έφερε το έργο και την αποστολή του Θεού.
Τούτο σήμαινε ότι έπρεπε να αναλάβει έργο, που ένας συνηθισμένος άνθρωπος αδυνατεί να
διαχειριστεί, αλλά και να υπομείνει πάθη, που οι απλοί άνθρωποι είναι αδύνατον να
αντέξουν. Το σύνολο των παθών που υπέστη ο Κύριος Ιησούς κατά τη διάρκεια της Εποχής
της Χάριτος, από την αρχή του έργου Του έως ότου σταυρώθηκε, ίσως να μην είναι κάτι που
οι σημερινοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν παρακολουθήσει προσωπικά, αλλά μπορείτε
τουλάχιστον να αντιληφθείτε ένα μικρό μέρος του μέσα από τις ιστορίες της Βίβλου;
Ανεξάρτητα από το πόσες λεπτομέρειες υπάρχουν σε αυτά τα καταγεγραμμένα γεγονότα,
συνολικά, το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ήταν γεμάτο
κακουχίες και πάθη. Για τον διεφθαρμένο άνθρωπο, τριάντα τρία και μισό έτη δεν είναι πολύς
χρόνος· λίγη ταλαιπωρία δεν είναι και μεγάλη υπόθεση. Αλλά για τον άγιο, άμωμο Θεό, ο
οποίος πρέπει να κουβαλήσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, και να τρώει, να κοιμάται
και να ζει με αμαρτωλούς, η οδύνη αυτή είναι υπερβολικά μεγάλη. Είναι ο Δημιουργός, ο
Κύριος όλων των πραγμάτων και ο Κυβερνήτης των πάντων, όταν, όμως, ήρθε στον κόσμο,
υποχρεώθηκε να υπομείνει την καταπίεση και τη σκληρότητα των διεφθαρμένων ανθρώπων.
Προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο Του και να διασώσει την ανθρωπότητα από τη
δυστυχία, έπρεπε να καταδικαστεί από τον άνθρωπο και να κουβαλήσει τις αμαρτίες
ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Η έκταση των παθών που υπέμεινε, δεν μπορεί να γίνει
κατανοητή σε βάθος ή να αναγνωριστεί από τους απλούς ανθρώπους. Τι αντιπροσωπεύουν τα
πάθη

αυτά;

Αντιπροσωπεύουν

την

αφοσίωση

του

Θεού

στο

ανθρώπινο

γένος.

Αντιπροσωπεύουν την ταπείνωση που υπέμεινε και το τίμημα που κατέβαλε για τη σωτηρία
του ανθρώπου, προκειμένου να εξαγοράσει τις αμαρτίες του και να ολοκληρώσει το
συγκεκριμένο στάδιο του έργου Του. Σημαίνουν επίσης ότι ο άνθρωπος θα λυτρωνόταν από
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τον σταυρό του Θεού. Πρόκειται για ένα τίμημα που πληρώνεται με αίμα, με ζωή, ένα τίμημα
που τα δημιουργημένα όντα αδυνατούν να αντέξουν. Ακριβώς επειδή Εκείνος διαθέτει την
ουσία του Θεού και είναι εξοπλισμένος με ό,τι έχει και είναι ο Θεός, μπορεί και να αντέξει
αυτό το είδος των παθών και το συγκεκριμένο έργο. Είναι κάτι που κανένα δημιουργημένο ον
δεν μπορεί να κάνει στη θέση Του. Τούτο είναι το έργο του Θεού κατά τη διάρκεια της Εποχής
της Χάριτος, καθώς και μια αποκάλυψη της διάθεσής Του. Μήπως τούτο αποκαλύπτει κάτι
για το τι έχει και είναι ο Θεός; Είναι κάτι που αξίζει να γνωρίζει η ανθρωπότητα;
Κατά την εποχή εκείνη, αν και ο άνθρωπος δεν είδε το πρόσωπο του Θεού, δέχθηκε την
θυσία του Θεού της εξιλέωσης των αμαρτιών και λυτρώθηκε από τον σταυρό του Θεού. Η
ανθρωπότητα μπορεί να μην είναι ανενημέρωτη για το έργο που επιτέλεσε ο Θεός κατά την
Εποχή της Χάριτος, αλλά είναι κανείς εξοικειωμένος με τη διάθεση και το θέλημα που
εξέφρασε ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου; Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο
λεπτομέρειες του έργου του Θεού κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών μέσα από
διάφορους διαύλους, ή ιστορίες σχετικές με τον Θεό, που έλαβαν χώρα τη στιγμή που ο Θεός
υλοποιούσε το έργο Του. Οι εν λόγω λεπτομέρειες και ιστορίες αποτελούν το πολύ μονάχα
κάποιες πληροφορίες ή θρύλους για τον Θεό, και δεν έχουν καμία σχέση με τη διάθεση και
την ουσία του Θεού. Έτσι, ανεξάρτητα από το πόσες ιστορίες γνωρίζουν οι άνθρωποι για τον
Θεό, τούτο δεν σημαίνει ότι έχουν βαθιά κατανόηση και γνώση της διάθεσης του Θεού ή της
ουσίας Του. Όπως και κατά την Εποχή του Νόμου, την Εποχή της Χάριτος, αν και οι
άνθρωποι είχαν βιώσει μια στενή και οικεία επαφή με τον ενσαρκωμένο Θεό, η γνώση τους
για τη διάθεση και την ουσία Του ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη.
Κατά την Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός ενσαρκώθηκε ξανά, με τον ίδιο τρόπο που το
έκανε και την πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου του έργου, ο Θεός
ακόμα εκφράζει ανεπιφύλακτα τον λόγο Του, επιτελεί το έργο που πρέπει να επιτελέσει, και
εκφράζει αυτό που έχει και είναι. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να υπομένει και να ανέχεται την
ανυπακοή και την άγνοια του ανθρώπου. Δεν αποκαλύπτει αδιαλείπτως ο Θεός τη διάθεσή
Του και δεν εκφράζει το θέλημά Του ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
εργασίας; Επομένως, από τη δημιουργία του ανθρώπου έως τώρα, η διάθεση του Θεού, το
Είναι και τα υπάρχοντά Του, καθώς και το θέλημά Του, ήταν πάντοτε ανοιχτά σε κάθε
άνθρωπο. Ο Θεός ουδέποτε απέκρυψε εσκεμμένα την ουσία, τη διάθεση ή το θέλημά Του.
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Απλώς η ανθρωπότητα δεν ενδιαφέρεται για τις ενέργειες του Θεού, για το θέλημά Του —γι’
αυτό και η κατανόηση του ανθρώπου για τον Θεό είναι τόσο αξιοθρήνητη. Με άλλα λόγια,
ενώ ο Θεός κρύβει το πρόσωπό Του, στέκεται και κάθε στιγμή στο πλευρό της ανθρωπότητας,
προβάλλοντας ανοιχτά και αδιαλείπτως το θέλημα, τη διάθεση και την ουσία Του. Κατά μία
έννοια, το πρόσωπο του Θεού είναι και αυτό ανοιχτό στους ανθρώπους, αλλά εξαιτίας της
τύφλωσης και της ανυπακοής τους, είναι μονίμως ανίκανοι να δουν την εμφάνιση του Θεού.
Άρα, αν ισχύει αυτό, τότε η κατανόηση της διάθεσης του Θεού αλλά και του ίδιου του Θεού
δεν πρέπει να είναι εύκολη για όλους; Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση, σωστά; Εσείς
μπορεί να λέτε ότι είναι εύκολο, αλλά ενώ μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να γνωρίσουν τον
Θεό, δεν καταφέρνουν να Τον γνωρίσουν πραγματικά ή να αποκτήσουν ξεκάθαρη κατανόησή
Του —είναι πάντα θολή και ασαφής. Αλλά αν πείτε ότι δεν είναι εύκολο, ούτε και αυτό είναι
σωστό. Έχοντας αποτελέσει αντικείμενο του έργου του Θεού για τόσο πολύ καιρό, θα έπρεπε
όλοι, μέσω των εμπειριών τους, να έχουν αυθεντικές σχέσεις με τον Θεό. Θα πρέπει
τουλάχιστον να έχουν συναισθανθεί σε κάποιο βαθμό τον Θεό μέσα στις καρδιές τους ή να
έχουν έρθει σε επαφή με τον Θεό πνευματικά, και θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον κάποια
αντιληπτική επίγνωση της διάθεσης του Θεού ή να έχουν αποκτήσει κάποια κατανόηση γι’
Αυτόν. Από την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να ακολουθεί τον Θεό ως τώρα, η
ανθρωπότητα έχει λάβει πάρα πολλά, αλλά λόγω διαφόρων αιτιών —το χαμηλό επίπεδο του
ανθρώπου, την άγνοια, την επαναστατικότητα και τις διάφορες προθέσεις— η ανθρωπότητα
έχει επίσης χάσει και πάρα πολλά. Μήπως ο Θεός δεν έχει δώσει ήδη αρκετά στην
ανθρωπότητα; Αν και ο Θεός κρύβει το πρόσωπό Του από τους ανθρώπους, τους προμηθεύει
με αυτό που έχει και είναι, ακόμα και με τη ζωή Του· η γνώση της ανθρωπότητας για τον Θεό
δεν θα έπρεπε να είναι μονάχα αυτό που είναι τώρα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να
συναναστρέφομαι περαιτέρω μαζί σας για το θέμα του έργου του Θεού, της διάθεσής Του, και
του Θεού του ίδιου. Σκοπός είναι να μην αποβούν μάταια τα χιλιάδες χρόνια φροντίδας και
σκέψης που ο Θεός έχει διαθέσει στον άνθρωπο, και η ανθρωπότητα να μπορέσει πραγματικά
να κατανοήσει και να αντιληφθεί το θέλημα του Θεού απέναντί της. Ώστε οι άνθρωποι να
μπορούν να προχωρήσουν σε ένα νέο βήμα στη γνώση τους για τον Θεό. Θα επιστρέψει
επίσης τον Θεό στη σωστή θέση Του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, δηλαδή θα Τον
δικαιώσει.
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Για να κατανοήσεις τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό, πρέπει να ξεκινήσεις από
κάτι πολύ μικρό. Αλλά από κάτι πολύ μικρό, τίνος πράγματος; Πρώτα απ’ όλα, έχω «ξεθάψει»
κάποια κεφάλαια της Βίβλου. Οι παρακάτω πληροφορίες περιέχουν στίχους από τη Βίβλο, οι
οποίοι σχετίζονται με το θέμα του έργου του Θεού, τη διάθεσή Του και τον Θεό τον ίδιο.
Βρήκα τα συγκεκριμένα αποσπάσματα ως υλικό αναφοράς, για να σας βοηθήσουν να
γνωρίσετε το έργο του Θεού, τη διάθεσή Του και τον Θεό τον ίδιο. Θα τα μοιραστώ μαζί σας
εδώ, για να δούμε τι είδους διάθεση και ουσία έχει αποκαλύψει ο Θεός μέσω του παρελθόντος
έργου Του, τις οποίες, όμως, οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Αυτά τα κεφάλαια μπορεί να είναι
παλιά, αλλά το θέμα που επικοινωνούμε είναι κάτι νέο, που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει
ποτέ. Κάποιοι από εσάς μπορεί να το θεωρήσετε αδιανόητο —η αναφορά στον Αδάμ και την
Εύα και η επιστροφή στον Νώε, δεν είναι σαν να ακολουθούμε και πάλι τα ίδια βήματα; Ό,τι
κι αν σκέφτεστε, τούτα τα κεφάλαια είναι πολύ χρήσιμα στην επικοινωνία του συγκεκριμένου
θέματος, και μπορούν να λειτουργήσουν ως κείμενα διδασκαλίας ή προσωπικής πείρας υλικό
για τη σημερινή συναναστροφή. Μέχρι να τελειώσω τη συναναστροφή αυτή, θα έχετε
καταλάβει τις προθέσεις Μου πίσω από την επιλογή των συγκεκριμένων χωρίων. Όσοι έχουν
διαβάσει ήδη την Αγία Γραφή, μπορεί να έχουν δει τους λίγους αυτούς στίχους, αλλά ίσως να
μην τους κατανόησαν πραγματικά. Ας ρίξουμε πρώτα μια πρόχειρη ματιά, προτού τους
εξετάσουμε λεπτομερώς, έναν προς έναν.
Ο Αδάμ και η Εύα είναι οι πρόγονοι της ανθρωπότητας. Αν πρόκειται να αναφερθούμε σε
χαρακτήρες από τη Βίβλο, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτούς τους δύο. Επόμενος είναι ο
Νώε, ο δεύτερος πρόγονος της ανθρωπότητας. Ποιος είναι ο τρίτος χαρακτήρας; (Ο Αβραάμ.)
Γνωρίζετε όλοι την ιστορία του Αβραάμ; Μερικοί από εσάς μπορεί να τη γνωρίζουν, αλλά για
άλλους μπορεί να μην είναι και πολύ ξεκάθαρη. Ποιος είναι ο τέταρτος χαρακτήρας; Ποιος
αναφέρεται στην ιστορία της καταστροφής των Σοδόμων; (Ο Λωτ.) Όμως, εδώ, δεν γίνεται
αναφορά στον Λωτ. Σε ποιον γίνεται αναφορά; (Στον Αβραάμ.) Το κύριο πράγμα που
αναφέρεται στην ιστορία του Αβραάμ, είναι αυτό που είχε πει ο Ιεχωβά Θεός. Το
καταλαβαίνετε; Ποιος είναι ο πέμπτος χαρακτήρας; (Ο Ιώβ.) Ο Θεός δεν αναφέρει πολλά από
την ιστορία του Ιώβ κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου του έργου Του; Άρα, εσάς
σας ενδιαφέρει πολύ η ιστορία αυτή; Αν πράγματι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχετε διαβάσει
προσεκτικά την ιστορία του Ιώβ στη Βίβλο; Γνωρίζετε όσα είπε και έκανε ο Ιώβ; Όσοι από
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εσάς την έχουν διαβάσει περισσότερο, πόσες φορές τη διαβάσατε; Τη διαβάζατε συχνά; Πείτε
μας, παρακαλώ, αδελφές από το Χονγκ Κονγκ. (Τη διάβασα μερικές φορές πριν, τότε που
βρισκόμαστε στην Εποχή της Χάριτος.) Δεν τη ξαναδιαβάσατε από τότε; Εάν όχι, είναι
τεράστια ντροπή. Επιτρέψτε Μου να σας πω: Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του έργου
του Θεού, Εκείνος ανέφερε πολλές φορές τον Ιώβ, πράγμα που αντανακλά τις προθέσεις Του.
Το ότι ανέφερε πολλές φορές τον Ιώβ χωρίς, όμως, να προκαλέσει την προσοχή σας, αποτελεί
απόδειξη ενός και μόνο γεγονότος: Ότι δεν ενδιαφέρεστε καθόλου να είστε καλοί άνθρωποι,
και άνθρωποι που σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό. Τούτο συμβαίνει, επειδή είστε
ικανοποιημένοι με το να έχετε απλώς μια γενική ιδέα για την ιστορία του Ιώβ, που μνημονεύει
ο Θεός. Είστε ευχαριστημένοι με μια απλή κατανόηση της ίδιας της ιστορίας, αλλά δεν σας
ενδιαφέρουν και δεν προσπαθείτε να κατανοήσετε τις λεπτομέρειες του προσώπου του Ιώβ
και τον σκοπό πίσω από το γιατί ο Θεός αναφέρεται στον Ιώβ σε πολλές περιπτώσεις. Εάν
ούτε καν ενδιαφέρεστε για ένα τέτοιο πρόσωπο που επαίνεσε ο Θεός, τότε τι ακριβώς
προσέχετε; Εάν δεν σας ενδιαφέρει και δεν προσπαθείτε να καταλάβετε ένα τόσο σημαντικό
πρόσωπο που ο Θεός έχει αναφέρει, τότε τι λέει αυτό για τη στάση σας απέναντι στον λόγο
του Θεού; Δεν είναι αξιοθρήνητο πράγμα; Δεν αποδεικνύει ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν
ασχολούνται με πρακτικά πράγματα, ούτε και επιδιώκουν την αλήθεια; Εάν πράγματι
επιδιώκεις την αλήθεια, θα δώσεις και την απαιτούμενη προσοχή στους ανθρώπους που
εγκρίνει ο Θεός, καθώς και στις ιστορίες των χαρακτήρων, για τους οποίους έχει μιλήσει.
Ανεξάρτητα από το αν μπορείς να είσαι αντάξιός τους ή αν βρίσκεις τις ιστορίες τους απτές,
θα τρέξεις να διαβάσεις γι’ αυτούς, θα προσπαθήσεις να τους κατανοήσεις, να βρεις τρόπους
να ακολουθήσεις το παράδειγμά τους και να πράξεις ό,τι καλύτερο μπορείς σύμφωνα με τις
ικανότητές σου. Έτσι συμπεριφέρεται κάποιος που λαχταρά την αλήθεια. Αλλά το γεγονός
είναι ότι οι περισσότεροι από εσάς που κάθεστε εδώ, δεν έχουν διαβάσει ποτέ την ιστορία του
Ιώβ. Αυτό πραγματικά λέει κάτι.
Ας επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε μόλις. Το μέρος αυτό των γραφών που
ασχολούνται με την Εποχή του Νόμου της Παλαιάς Διαθήκης αποτελείται κυρίως από
ιστορίες χαρακτήρων, από όπου πήρα αποσπάσματα. Πρόκειται για ιστορίες οικείες στη
μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που έχουν διαβάσει τη Βίβλο. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι
πολύ αντιπροσωπευτικοί. Όσοι διάβασαν τις ιστορίες τους, είναι ικανοί να αισθάνονται ότι το
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έργο που επιτέλεσε πάνω τους ο Θεός και τα λόγια που τους είπε, είναι απτά και προσιτά
στους ανθρώπους του σήμερα. Όταν διαβάσεις αυτές τις ιστορίες και τις καταγραφές της
Βίβλου, θα καταστείς ικανός να κατανοήσεις καλύτερα το πώς ο Θεός υλοποίησε το έργο Του
και αντιμετώπισε τους ανθρώπους τον καιρό εκείνο. Αλλά ο σκοπός για τον οποίο βρήκα τα
συγκεκριμένα κεφάλαια σήμερα, δεν είναι η δική σου προσπάθεια να κατανοήσεις αυτές τις
ιστορίες και τους χαρακτήρες τους. Αντίθετα, είναι για να μπορέσεις, μέσα από τις ιστορίες
των εν λόγω χαρακτήρων, να δεις τις πράξεις του Θεού και τη διάθεσή Του, πράγμα που θα σε
διευκολύνει να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τον Θεό, να δεις την πραγματική πλευρά Του,
να χαλιναγωγήσεις τη φαντασία σου, να σταματήσεις τις αντιλήψεις σου για Εκείνον, και να
βάλεις τέλος στην πίστη σου εν μέσω ασάφειας. Η προσπάθεια να βγάλεις νόημα σχετικά με
τη διάθεση του Θεού και να κατανοήσεις και να γνωρίσεις τον ίδιο τον Θεό χωρίς κάποια
βάση, μπορεί συχνά να σε κάνει να νοιώθεις αβοήθητος, ανίσχυρος και αβέβαιος ως προς το
από πού να ξεκινήσεις. Γι’ αυτό και σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω μια τέτοια μέθοδο και
προσέγγιση, που θα σου επιτρέψει να κατανοήσεις καλύτερα τον Θεό, να εκτιμήσεις πιο
αυθεντικά το θέλημά Του και να γνωρίσεις τη διάθεσή Του και τον ίδιο τον Θεό, και θα σου
επιτρέψει να αισθανθείς πραγματικά την ύπαρξή Του και να αντιληφθείς το θέλημά Του
απέναντι στην ανθρωπότητα. Δεν είναι προς όφελός σας; Τι αισθάνεστε τώρα μέσα σας όταν
βλέπετε ξανά αυτές τις ιστορίες και τις γραφές; Πιστεύετε ότι οι γραφές που διάλεξα είναι
περιττές; Πρέπει να τονίσω ξανά αυτό που μόλις σας είπα: Ο στόχος του να σας επιτρέψω να
διαβάσετε τις ιστορίες αυτών των χαρακτήρων, είναι να σας βοηθήσω να κατανοήσετε το πώς
ο Θεός επιτελεί το έργο Του πάνω στους ανθρώπους, και τη στάση Του απέναντι στην
ανθρωπότητα. Μέσω τίνος πράγματος μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό; Μέσα από το έργο
που επιτέλεσε ο Θεός στο παρελθόν, και σε συνδυασμό με το έργο που επιτελεί τούτη τη
στιγμή, προκειμένου να σας βοηθήσει να καταλάβετε τα διάφορα πράγματα σχετικά με
Εκείνον. Τα εν λόγω διάφορα πράγματα είναι αληθινά, και εκείνοι που επιθυμούν να
γνωρίσουν τον Θεό, πρέπει να τα γνωρίζουν και να τα κατανοούν.
Θα ξεκινήσουμε τώρα με την ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Αρχικά, ας διαβάσουμε τις
γραφές.
1. Αδάμ και Εύα
1) Η εντολή του Θεού προς τον Αδάμ
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Γέν. 2:15-17 Και έλαβε Ιεχωβά ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω
της Εδέμ διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. Προσέταξε δε Ιεχωβά ο Θεός εις τον
Αδάμ λέγων, Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου
της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού· διότι καθ’ ην ημέραν
φάγης απ’ αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει.
Καταλάβατε κάτι από τους στίχους αυτούς; Τι αισθήματα σας προκαλεί το συγκεκριμένο
εδάφιο των γραφών; Γιατί αποσπάστηκε «Η εντολή του Θεού στον Αδάμ» από τις γραφές;
Έχει τώρα ο καθένας από εσάς στο μυαλό του ένα στιγμιότυπο του Θεού και του Αδάμ;
Προσπαθήστε να το φανταστείτε: Εάν βρισκόσαστε εσείς στη σκηνή εκείνη, ποια θα ήταν η
μορφή του Θεού μέσα στην καρδιά σας; Τι συναισθήματα σας προκαλεί η συγκεκριμένη
εικόνα; Πρόκειται για μια εικόνα συγκινητική και εγκάρδια. Αν και υπάρχει μόνο ο Θεός και ο
άνθρωπος σε αυτήν, η οικειότητα μεταξύ τους είναι τόσο άξια φθόνου: Η αφειδής αγάπη του
Θεού δίδεται στον άνθρωπο χωρίς ανταλλάγματα, τον περιβάλλει· ο άνθρωπος είναι αφελής
και αθώος, ελεύθερος και ξέγνοιαστος, ζώντας μακαρίως υπό τον οφθαλμό του Θεού· ο Θεός
επιδεικνύει μέριμνα για τον άνθρωπο, ενώ ο άνθρωπος ζει υπό την προστασία και την ευλογία
του Θεού· κάθε πράγμα που κάνει και λέει ο άνθρωπος, είναι στενά συνδεδεμένο και
αδιαχώριστο από τον Θεό.
Μπορείτε να πείτε ότι αυτή είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο από
τότε που τον δημιούργησε. Τι φέρει η εντολή αυτή; Φέρει το θέλημα του Θεού, αλλά και τις
ανησυχίες Του για το ανθρώπινο γένος. Τούτη είναι η πρώτη εντολή του Θεού, και είναι
επίσης η πρώτη φορά που ο Θεός ανησυχεί για τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Θεός έχει ευθύνη
απέναντι στον άνθρωπο από τη στιγμή κιόλας που τον δημιούργησε. Ποια είναι αυτή η
ευθύνη; Πρέπει να προστατεύει τον άνθρωπο, να τον φροντίζει. Ελπίζει ο άνθρωπος να
μπορεί να εμπιστεύεται και να υπακούει στα λόγια Του. Τούτη είναι και η πρώτη προσδοκία
του Θεού από τον άνθρωπο. Με αυτήν ακριβώς την προσδοκία ο Θεός λέει τα εξής: «Από
παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του
καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού· διότι καθ’ ην ημέραν φάγης απ’ αυτού,
θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Αυτές οι απλές λέξεις αντιπροσωπεύουν το θέλημα του Θεού.
Επίσης, αποκαλύπτουν ότι η καρδιά του Θεού έχει ήδη αρχίσει να δείχνει ανησυχία για τον
άνθρωπο. Μεταξύ όλων των πραγμάτων, μόνο ο Αδάμ πλάστηκε κατ’ εικόνα του Θεού· ο
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Αδάμ ήταν το μοναδικό έμβιο ον με την πνοή ζωής του Θεού· μπορούσε να περπατά με τον
Θεό, να συνομιλεί μαζί Του. Γι’ αυτό και ο Θεός τού έδωσε τέτοια εντολή. Στην εντολή αυτή, ο
Θεός κατέστησε πολύ σαφές το τι μπορεί, καθώς και το τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.
Μέσα σε αυτά τα λίγα απλά λόγια, βλέπουμε την καρδιά του Θεού. Αλλά τι καρδιά είναι
αυτή που βλέπουμε; Υπάρχει αγάπη στην καρδιά του Θεού; Μήπως έχει κάποια ανησυχία
μέσα της; Η αγάπη και η ανησυχία του Θεού στους στίχους αυτούς μπορούν όχι μόνο να
γίνουν αντιληπτές από τους ανθρώπους, αλλά και να γίνουν αισθητές. Έτσι δεν είναι; Τώρα
που είπα αυτά τα πράγματα, πιστεύετε ακόμα ότι πρόκειται μόνο για μερικά απλά λόγια; Δεν
είναι τόσο απλά, έτσι; Μπορούσατε να το καταλάβετε αυτό πριν; Εάν ο Θεός αυτοπροσώπως
σού έλεγε τα λίγα αυτά λόγια, πώς θα ένοιωθες εσύ μέσα σου; Εάν δεν είσαι άνθρωπος
συμπονετικός, εάν η καρδιά σου είναι παγωμένη, τότε δεν πρόκειται να αισθανθείς τίποτα,
δεν θα εκτιμήσεις την αγάπη του Θεού, και ούτε θα προσπαθήσεις να κατανοήσεις την καρδιά
Του. Αλλά αν είσαι άτομο με συνείδηση, με ανθρωπιά, τότε θα αισθανθείς διαφορετικά. Θα
νοιώσεις θαλπωρή, θα νοιώσεις φροντίδα και αγάπη και θα νοιώσεις ευτυχία. Έτσι δεν είναι;
Αισθανόμενος τα πράγματα αυτά, ποιες θα είναι οι ενέργειές σου απέναντι στον Θεό; Μήπως
θα νοιώθεις συνδεδεμένος με τον Θεό; Θα αγαπάς και θα σέβεσαι τον Θεό από τα βάθη της
καρδιάς σου; Μήπως η καρδιά σου θα έρθει πιο κοντά στον Θεό; Από αυτό, μπορείς να δεις
ακριβώς το πόσο σημαντική είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό που είναι
ακόμη πιο σημαντικό, είναι η εκτίμηση και η κατανόηση του ανθρώπου για την αγάπη του
Θεού. Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν λέει πολλά παρόμοια πράγματα στο συγκεκριμένο
στάδιο του έργου Του; Όμως, οι άνθρωποι του σήμερα εκτιμούν την καρδιά του Θεού;
Μπορείτε να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού, για το οποίο μόλις μίλησα; Εσείς δεν μπορείτε
καν να διακρίνετε το θέλημα του Θεού όταν είναι τόσο συγκεκριμένο, απτό και ρεαλιστικό. Γι’
αυτό λέω ότι δεν έχετε πραγματική γνώση και κατανόηση του Θεού. Αλήθεια δεν είναι; Αυτό
είναι το μόνο που θα επικοινωνήσουμε σε αυτήν την ενότητα.
2) Ο Θεός δημιουργεί την Εύα
Γέν. 2:18-20 Και είπε Ιεχωβά ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος μόνος· θέλω
κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Ιεχωβά ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα
του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού, και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ, διά να ίδη πως
να ονομάση αυτά· και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις παν έμψυχον, τούτο να ήναι το
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όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτήνη και εις τα πτηνά του ουρανού
και εις πάντα τα ζώα του αγρού· εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκετο βοηθός όμοιος με αυτόν.
Γέν. 2:22-23 Και κατεσκεύασε Ιεχωβά ο Θεός την πλευράν, την οποίαν έλαβεν από του
Αδάμ, εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, Τούτο είναι τώρα
οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου· αύτη θέλει ονομασθή ανδρίς, διότι εκ
του ανδρός αύτη ελήφθη.
Υπάρχει μία πρόταση-κλειδί σε αυτό το σημείο των Γραφών: «και ό,τι όνομα ήθελε δώσει
ο Αδάμ εις παν έμψυχον, τούτο να ήναι το όνομα αυτού». Άρα, ποιος έδωσε σε όλα τα
ζωντανά πλάσματα τα ονόματά τους; Ο Αδάμ, όχι ο Θεός. Η πρόταση αυτή λέει στην
ανθρωπότητα το εξής γεγονός: Ο Θεός, όταν δημιούργησε τον άνθρωπο, του χάρισε
νοημοσύνη. Δηλαδή, η νοημοσύνη του ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Τούτο αποτελεί
βεβαιότητα. Γιατί, όμως; Μετά τη δημιουργία του από τον Θεό, μήπως ο Αδάμ πήγε σχολείο;
Ήξερε να διαβάζει; Αφού ο Θεός έφτιαξε διάφορα ζωντανά πλάσματα, ο Αδάμ τα αναγνώρισε
όλα αυτά τα πλάσματα; Μήπως ο Θεός του είπε ποια ήταν τα ονόματά τους; Εννοείται πως ο
Θεός δεν τον δίδαξε ούτε πώς να σκαρφιστεί τα ονόματα αυτών των πλασμάτων. Αυτή είναι η
αλήθεια! Τότε πώς ήξερε να δώσει στα ζωντανά αυτά πλάσματα τα ονόματά τους και τι
ονόματα να τους δώσει; Τούτο σχετίζεται με το ερώτημα του τι προσέθεσε ο Θεός στον Αδάμ
όταν τον δημιούργησε. Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, όταν ο Θεός δημιούργησε τον
άνθρωπο, του πρόσθεσε την ευφυΐα Του. Τούτο είναι σημείο-κλειδί. Ακούσατε όλοι
προσεκτικά; Υπάρχει άλλο ένα σημείο-κλειδί που πρέπει να σας ξεκαθαριστεί: Αφού ο Αδάμ
έδωσε στα ζωντανά πλάσματα τα ονόματά τους, τα ονόματα αυτά καταχωρήθηκαν στο
λεξιλόγιο του Θεού. Γιατί το λέω αυτό; Διότι περιλαμβάνει και τη διάθεση του Θεού, και
πρέπει να το εξηγήσω.
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, εμφύσησε ζωή μέσα του, και του έδωσε και λίγη από
τη δική Του νοημοσύνη, τις ικανότητές Του, και το τι έχει και είναι. Αφού ο Θεός έδωσε στον
άνθρωπο όλα αυτά, ο άνθρωπος ήταν ικανός να πράττει μερικά πράγματα ανεξάρτητα και να
κάνει τις δικές του σκέψεις. Αν αυτό που σκαρφίζεται και πράττει είναι σωστό στα μάτια του
Θεού, τότε ο Θεός το δέχεται και δεν παρεμβαίνει. Αν αυτό που πράττει ο άνθρωπος είναι
ορθό, τότε ο Θεός θα επιτρέψει να παραμείνει έτσι για πάντα. Τι υποδεικνύει, λοιπόν, η
φράση «και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ σε παν έμψυχον, τούτο να ήναι το όνομα αυτού»;
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Υποδεικνύει ότι ο Θεός δεν πραγματοποίησε καμία διόρθωση στα ονόματα των διαφόρων
ζωντανών πλασμάτων. Όποιο όνομα επέλεγε ο Αδάμ, ο Θεός έλεγε «Ναι» και κατέγραφε το
όνομα όπως ήταν. Μήπως ο Θεός εξέφρασε οποιαδήποτε άποψη; Σίγουρα όχι. Τι
καταλαβαίνετε, λοιπόν, από αυτό; Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη νοημοσύνη και ο
άνθρωπος χρησιμοποίησε τη χαρισμένη από τον Θεό νοημοσύνη του για να κάνει διάφορα
πράγματα. Αν αυτό που πράττει ο άνθρωπος είναι θετικό στα μάτια του Θεού, τότε
επιβεβαιώνεται, αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτό από τον Θεό χωρίς καμία αξιολόγηση ή
κριτική. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένας άνθρωπος ή κακό πνεύμα ή ο
Σατανάς. Μήπως διακρίνετε εδώ μια αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού; Θα μπορούσε ο
άνθρωπος, ο διεφθαρμένος άνθρωπος ή ο Σατανάς να δεχτούν άλλους να τους εκπροσωπούν
πράττοντας το σωστό κάτω από τη μύτη τους; Φυσικά και όχι! Θα μάχονταν για τη θέση με
αυτόν τον άλλο άνθρωπο ή την άλλη δύναμη, τη διαφορετική από αυτούς; Φυσικά και θα
μάχονταν! Τη συγκεκριμένη στιγμή, αν με τον Αδάμ βρισκόταν ένας διεφθαρμένος άνθρωπος
ή ο Σατανάς, θα είχαν σίγουρα απορρίψει αυτό που έκανε ο Αδάμ. Προκειμένου να
αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να κάνουν τις δικές τους σκέψεις και να έχουν τις δικές
τους μοναδικές διαισθήσεις, θα είχαν αρνηθεί απόλυτα όλα όσα έπραττε ο Αδάμ: «Θες να το
πεις έτσι; Λοιπόν, εγώ δεν θα το πω έτσι, θα το πω αλλιώς· εσύ το είπες Γιώργο, αλλά εγώ θα
το πω Κώστα. Πρέπει να επιδείξω την ευφυΐα μου». Τι είδους φύση είναι αυτή; Δεν είναι
άγρια αλαζονική; Έχει, όμως, ο Θεός τέτοια διάθεση; Είχε ο Θεός κάποιες ασυνήθιστες
αντιρρήσεις σε αυτό που έπραξε ο Αδάμ; Η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα όχι! Μέσα από
τη διάθεση που αποκαλύπτει ο Θεός, δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος επιχειρηματολογίας,
αλαζονείας ή φαρισαϊσμού. Τούτο είναι απολύτως ξεκάθαρο εδώ. Τούτο είναι κάτι το
ελάχιστο, αλλά αν δεν κατανοείς την ουσία του Θεού, αν η καρδιά σου δεν προσπαθεί να
καταλάβει πώς ενεργεί ο Θεός και ποια είναι η στάση Του, τότε δεν θα γνωρίσεις τη διάθεση
του Θεού ούτε και θα δεις την έκφραση και αποκάλυψη της διάθεσής Του. Έτσι δεν είναι;
Συμφωνείς με αυτό που μόλις σου εξήγησα; Ως απάντηση στις πράξεις του Αδάμ, ο Θεός δεν
διακήρυξε δυνατά: «Έπραξες καλά. Έπραξες σωστά. Συναινώ». Στην καρδιά Του, όμως, ο
Θεός ενέκρινε, εκτίμησε και επικρότησε όσα έκανε ο Αδάμ. Τούτο ήταν το πρώτο πράγμα από
τη δημιουργία που ο άνθρωπος έπραξε για τον Θεό υπό τις οδηγίες Του. Ήταν κάτι που ο
άνθρωπος έπραξε αντί του Θεού και για λογαριασμό του Θεού. Στα μάτια του Θεού, τούτο
προέκυψε από την ευφυΐα που χάρισε στον άνθρωπο. Ο Θεός το θεώρησε κάτι καλό, θετικό.
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Αυτό που έκανε ο Αδάμ κατά τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν η πρώτη εκδήλωση της
νοημοσύνης του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και ήταν μια καλή εκδήλωση κατά τον Θεό.
Εκείνο που θέλω να σας πω εδώ, είναι ότι σκοπός του Θεού, προσθέτοντας ένα μέρος αυτού
που έχει και είναι και τη νοημοσύνη Του στον άνθρωπο, ήταν η ύπαρξη της ανθρωπότητας ως
το ζωντανό πλάσμα που Τον εκδηλώνει. Διότι ακριβώς ένα τέτοιο ζωντανό πλάσμα που κάνει
πράγματα για λογαριασμό Του, λαχταρούσε ο Θεός να δει.
3) Ο Θεός κατασκευάζει δερμάτινους χιτώνες για τον Αδάμ και την Εύα
Γέν. 3:20-21 Και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού, Εύαν· διότι αυτή ήτο
μήτηρ πάντων των ζώντων. Και έκαμε Ιεχωβά ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού
χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το τρίτο απόσπασμα, το οποίο δηλώνει ότι το όνομα που
έδωσε ο Αδάμ στην Εύα σημαίνει κάτι, έτσι; Τούτο δείχνει ότι, μετά τη δημιουργία του, ο
Αδάμ έκανε τις δικές του σκέψεις και κατανοούσε πολλά πράγματα. Αλλά προς το παρόν, δεν
πρόκειται να μελετήσουμε ούτε να διερευνήσουμε αυτά που καταλάβαινε ή πόσα
καταλάβαινε, επειδή τούτο δεν είναι το κύριο σημείο που θέλω να συζητήσω στο τρίτο
απόσπασμα. Ποιο είναι, λοιπόν, το κύριο σημείο του τρίτου αποσπάσματος; Ας ρίξουμε μια
ματιά στην πρόταση: «Και έκαμε Ιεχωβά ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού
χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς». Εάν δεν συναναστραφούμε επάνω στη
συγκεκριμένη πρόταση των γραφών σήμερα, εσείς δεν θα συνειδητοποιήσετε ποτέ τα
υπονοούμενα πίσω από αυτές τις λέξεις. Πρώτον, επιτρέψτε Μου να δώσω μερικά στοιχεία.
Επεκτείνετε τη φαντασία σας και οραματιστείτε τον Κήπο της Εδέμ, με τον Αδάμ και την Εύα
να ζουν μέσα. Ο Θεός πηγαίνει να τους επισκεφτεί, αλλά εκείνοι κρύβονται επειδή είναι
γυμνοί. Ο Θεός δεν μπορεί να τους δει, και αφού τους καλεί, αυτοί λένε: «Δεν τολμούμε να Σε
κοιτάξουμε, διότι τα σώματά μας είναι γυμνά». Δεν τολμούν να κοιτάξουν τον Θεό, επειδή
είναι γυμνοί. Τι κάνει, λοιπόν, ο Ιεχωβά ο Θεός για χάρη τους; Το αρχικό κείμενο λέει: «Και
έκαμε Ιεχωβά ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους, και
ενέδυσεν αυτούς». Γνωρίζετε, τώρα, τι χρησιμοποίησε ο Θεός για να φτιάξει τα ρούχα τους;
Για να φτιάξει τα ρούχα τους, ο Θεός χρησιμοποίησε δέρματα ζώων. Δηλαδή, ο ρουχισμός που
έφτιαξε ο Θεός για τον άνθρωπο ήταν γούνινα παλτά. Τούτα ήταν και τα πρώτα ρούχα που
έφτιαξε ο Θεός για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα, το γούνινο παλτό
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αποτελεί ακριβό αντικείμενο ένδυσης, κάτι που δεν μπορούν να φορούν όλοι. Αν κάποιος σε
ρωτήσει: Ποια ήταν τα πρώτα ρούχα που φόρεσαν οι πρόγονοι της ανθρωπότητας; Εσύ
μπορείς να απαντήσεις: Γούνινα παλτό. Ποιος έφτιαξε το παλτό αυτό; Κι εσύ μπορείς να
απαντήσεις εκτενέστερα: Ο Θεός! Και τούτο είναι το κύριο σημείο: Το ρούχο αυτό, το έφτιαξε
ο Θεός. Δεν είναι κάτι που αξίζει να σημειωθεί; Τώρα που το περιέγραψα, έχει αναδυθεί
κάποια εικόνα στο μυαλό σας; Θα πρέπει τουλάχιστον να έχετε ένα πρόχειρο περίγραμμά της.
Ο λόγος που σας τα λέω σήμερα αυτά, δεν είναι για να σας ενημερώσω ποια ήταν τα πρώτα
ρούχα του ανθρώπου. Τότε ποιος είναι; Το ζήτημα δεν είναι το γούνινο παλτό, αλλά το να
γνωρίσουμε τη διάθεση και το Είναι και τα υπάρχοντα που αποκάλυψε ο Θεός, πράττοντας
αυτό.
Στην εικόνα του «Και έκαμε Ιεχωβά ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα αυτού
χιτώνας δερματίνους, και ενέδυσεν αυτούς», ποιος είναι ο ρόλος του Θεού όταν βρίσκεται
μαζί με τον Αδάμ και την Εύα; Υπό ποίον ρόλο εμφανίζεται ο Θεός σε έναν κόσμο με μόνο δύο
ανθρώπινα όντα; Υπό τον ρόλο του Θεού; Αδέλφια από το Χονγκ Κονγκ, απαντήστε
παρακαλώ. (Υπό τον ρόλο του γονέα.) Αδέλφια από τη Νότιο Κορέα, υπό ποίον ρόλο θεωρείτε
ότι εμφανίζεται ο Θεός; (Υπό τον ρόλο του επικεφαλής της οικογένειας.) Αδέλφια από την
Ταϊβάν, τι σκέφτεστε εσείς; (Υπό τον ρόλο ενός ατόμου από την οικογένεια του Αδάμ και της
Εύας, υπό τον ρόλο ενός μέλους της οικογένειας.) Κάποιοι από εσάς πιστεύουν ότι ο Θεός
εμφανίζεται ως μέλος της οικογένειας του Αδάμ και της Εύας, ενώ ορισμένοι λένε ότι
εμφανίζεται ως επικεφαλής της οικογένειας και άλλοι ως γονέας. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά.
Αλλά πού θέλω να καταλήξω Εγώ; Ο Θεός δημιούργησε τους δύο αυτούς ανθρώπους και τους
μεταχειρίστηκε ως συντρόφους Του. Ως μοναδική τους οικογένεια, ο Θεός φρόντισε για τη
διαβίωσή τους και μερίμνησε και για τις βασικές ανάγκες τους. Εδώ, ο Θεός εμφανίζεται ως
γονέας του Αδάμ και της Εύας. Ενώ ο Θεός πράττει τούτο, ο άνθρωπος δεν βλέπει πόσο
μεγαλοπρεπής είναι ο Θεός· δεν βλέπει την υπέρμετρη υπεροχή του Θεού, το μυστήριό Του,
και ειδικά την οργή ή τη μεγαλοπρέπειά Του. Το μόνο που βλέπει είναι η ταπεινότητα του
Θεού, η στοργή Του, η ανησυχία Του για τον άνθρωπο, και η ευθύνη και η φροντίδα Του προς
αυτόν. Η στάση και ο τρόπος με τα οποία μεταχειρίστηκε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, είναι
παρόμοια με τον τρόπο που οι άνθρωποι-γονείς δείχνουν ενδιαφέρον για τα δικά τους παιδιά.
Μοιάζουν επίσης με τον τρόπο που αγαπούν οι άνθρωποι-γονείς, μεριμνούν και φροντίζουν
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τους δικούς τους γιους και κόρες —πραγματικά, ορατά, απτά. Αντί να τοποθετήσει Εαυτόν σε
μια υψηλή και ισχυρή θέση, ο Θεός χρησιμοποίησε αυτοπροσώπως δέρματα, προκειμένου να
φτιάξει ρούχα για τον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία το αν το γούνινο παλτό χρησιμοποιήθηκε
για να καλύψει τη σεμνότητά τους ή για να τους προστατεύσει από το κρύο. Εν ολίγοις, τα
ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν το σώμα του ανθρώπου κατασκευάστηκαν
από τον Θεό αυτοπροσώπως, με τα ίδια Του τα χέρια. Αντί να τα δημιουργήσει απλά μέσω της
σκέψης ή θαυματουργών μεθόδων όπως φαντάζονται οι άνθρωποι, ο Θεός αναγνωρισμένα
έπραξε κάτι, που ο άνθρωπος σκέφτεται ότι ο Θεός δεν μπορεί και δεν πρέπει να πράττει.
Ίσως τούτο να είναι κάτι απλό, που κάποιοι μπορεί να μη θεωρούν ούτε καν άξιο αναφοράς,
αλλά επίσης επιτρέπει σε όλους όσοι ακολουθούν τον Θεό, αλλά προηγουμένως είχαν γεμίσει
από ασαφείς ιδέες για Αυτόν, να αποκτήσουν μια εικόνα της αυθεντικότητας και της στοργής
Του, και να δουν την πιστή και ταπεινή Του φύση. Κάνει ανυπόφορα αλαζονικούς ανθρώπους
που πιστεύουν ότι είναι σπουδαίοι και ισχυροί, να σκύβουν τα ματαιόδοξα κεφάλια τους με
ντροπή μπροστά στην αυθεντικότητα και την ταπεινότητα του Θεού. Εδώ, η γνησιότητα και η
ταπεινότητα του Θεού επιτρέπουν περαιτέρω στους ανθρώπους να δουν πόσο αξιαγάπητος
είναι. Αντίθετα, στις καρδιές των ανθρώπων, ο απέραντος, αξιαγάπητος και παντοδύναμος
Θεός είναι πολύ μικρός, αποκρουστικός και ανίκανος να αντέξει ακόμη και ένα μόνο χτύπημα.
Διαβάζοντας τον εν λόγω στίχο και ακούγοντας την ιστορία αυτή, εσύ αντιμετωπίζεις με
περιφρόνηση τον Θεό, επειδή έπραξε κάτι τέτοιο; Μερικοί άνθρωποι μπορεί, αλλά για άλλους
θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Θα σκεφτούν ότι ο Θεός είναι αυθεντικός και αξιαγάπητος,
και ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα και η ομορφιά του Θεού είναι που τους συγκινεί. Όσο
περισσότερο βλέπουν την πραγματική πλευρά του Θεού, τόσο περισσότερο μπορούν να
αντιληφθούν την αληθινή ύπαρξη της αγάπης του Θεού, τη σπουδαιότητα του Θεού στις
καρδιές τους, και το γεγονός ότι στέκεται στο πλευρό τους την κάθε στιγμή.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να συνδέσουμε τη συζήτησή μας με το παρόν. Εάν ο Θεός
μπορούσε να πράττει, από την αρχή κιόλας, αυτά τα διάφορα μικροπράγματα για τους
ανθρώπους που δημιούργησε, ακόμα και μερικά πράγματα που οι άνθρωποι ποτέ δεν θα
τολμούσαν να σκεφτούν ή να περιμένουν, τότε θα μπορούσε ο Θεός να πράξει τέτοια
πράγματα και για τους ανθρώπους του σήμερα; Μερικοί άνθρωποι λένε: «Ναι!» Γιατί αυτό;
Επειδή η ουσία του Θεού δεν είναι ψεύτικη, η ομορφιά Του δεν είναι ψεύτικη. Επειδή η ουσία
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του Θεού υπάρχει στ’ αλήθεια και δεν είναι κάτι που προστέθηκε από άλλους, και σίγουρα δεν
είναι κάτι που μεταβάλλεται με αλλαγές στον χρόνο, τον τόπο και τις εποχές. Η
αυθεντικότητα και η ομορφιά του Θεού μπορούν πραγματικά να φανερωθούν μέσα από
πράξεις που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι συμβατικές και ασήμαντες και τόσο μικρές, που
οι άνθρωποι ούτε καν πιστεύουν ότι Εκείνος θα έπραττε ποτέ. Ο Θεός δεν είναι ξιπασμένος.
Δεν υπάρχει υπερβολή, παραποίηση, υπερηφάνεια ή αλαζονεία στη διάθεση και την ουσία
Του. Δεν καυχάται ποτέ, αλλά, αντίθετα, αγαπά, δείχνει ανησυχία, φροντίζει και καθοδηγεί
τα ανθρώπινα όντα που Εκείνος δημιούργησε, με πίστη και ειλικρίνεια. Ανεξάρτητα από το
πόσο πολλά μπορούν να εκτιμήσουν, να αισθανθούν ή να δουν οι άνθρωποι, ο Θεός πράττει
αυτά τα πράγματα. Η γνώση ότι ο Θεός έχει μια τέτοια ουσία, θα μπορούσε να επηρεάσει την
αγάπη των ανθρώπων για Αυτόν; Θα επηρέαζε τον σεβασμό τους για τον Θεό; Ελπίζω ότι,
όταν κατανοήσεις την πραγματική πλευρά του Θεού, θα πλησιάσεις ακόμα πιο κοντά σε
Αυτόν και θα είσαι ικανός να εκτιμήσεις ακόμη περισσότερο την αγάπη και τη φροντίδα Του
για την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα θα Του δώσεις και την καρδιά σου, και θα πάψεις πια
να έχεις υποψίες ή αμφιβολίες για Αυτόν. Ο Θεός πράττει ήσυχα τα πάντα για τον άνθρωπο,
πράττοντάς τα όλα σιωπηλά, μέσα από την ειλικρίνεια, την πίστη και την αγάπη Του. Ποτέ,
όμως, δεν νοιώθει φόβο ή λύπη για όλα όσα πράττει, ούτε χρειάζεται κάποιον να Του τα
ξεπληρώσει με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε και προτίθεται να κερδίσει ποτέ κάτι από την
ανθρωπότητα. Μοναδικός σκοπός όλων των πεπραγμένων Του είναι να μπορέσει να δεχθεί
την αληθινή πίστη και αγάπη του ανθρώπινου γένους. Ας κλείσουμε εδώ το πρώτο θέμα.
Σας βοήθησαν καθόλου αυτές οι συζητήσεις; Και κατά πόσο; (Αποκτήσαμε μεγαλύτερη
κατανόηση και γνώση της αγάπης του Θεού.) (Η συγκεκριμένη μέθοδος επικοινωνίας μπορεί
να μας βοηθήσει στο μέλλον να εκτιμήσουμε καλύτερα τον λόγο του Θεού, να κατανοήσουμε
τα συναισθήματα που είχε και τις έννοιες πίσω από τα πράγματα που είπε όταν τα είπε, και
να συναισθανθούμε πώς ένοιωθε Εκείνος τότε.) Μήπως κάποιος από εσάς, μετά την
ανάγνωση των λέξεων αυτών, διαισθάνεται ακόμα περισσότερο την πραγματική ύπαρξη του
Θεού; Δεν πιστεύετε πια ότι η ύπαρξη του Θεού δεν είναι κούφια ή ασαφής; Όποτε νοιώθετε
έτσι, μήπως διαισθάνεστε ότι ο Θεός βρίσκεται ακριβώς δίπλα σας; Ίσως η αίσθηση να μην
είναι προφανής τη συγκεκριμένη στιγμή ή ίσως εσείς να μην μπορείτε να τη νοιώσετε ακόμα.
Αλλά μια μέρα, όταν θα διαθέτετε πραγματικά μια βαθιά αντίληψη και πραγματική γνώση της
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διάθεσης και της ουσίας του Θεού στην καρδιά σου, θα διαισθανθείς ότι ο Θεός βρίσκεται
ακριβώς δίπλα σου —τούτο συμβαίνει απλώς επειδή δεν δέχτηκες ποτέ πραγματικά τον Θεό
μέσα στην καρδιά σου. Είναι αλήθεια.
Τι πιστεύετε για τη συγκεκριμένη μέθοδο επικοινωνίας; Μπορείτε να συμβαδίσετε;
Μήπως πιστεύετε ότι αυτός ο τύπος συναναστροφής πάνω στο θέμα του έργου και της
διάθεσης του Θεού είναι πολύ βαρύς; Πώς νοιώσατε; (Πολύ καλά, ενθουσιασμένοι.) Τι σας
έκανε να νοιώσετε καλά; Γιατί ήσαστε ενθουσιασμένοι; (Ήταν σαν να επιστρέφαμε στον
Κήπο της Εδέμ, σαν να γυρίζαμε πίσω, τότε που βρισκόμαστε δίπλα στον Θεό.) «Η διάθεση
του Θεού» αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένα πολύ ασύνηθες θέμα για όλους, επειδή αυτό
που φαντάζεσαι συνήθως, αυτό που διαβάζεις στα βιβλία ή ακούς σε συναναστροφές, σε
κάνει πάντα να νοιώθεις σαν τυφλός που αγγίζει ελέφαντα —απλά ψηλαφίζεις ολόγυρα, με τη
βοήθεια των χεριών σου, χωρίς όμως να βλέπεις στ’ αλήθεια τίποτε με τα μάτια σου. Η «αφή»
δεν μπορεί να σου δώσει ούτε καν ένα βασικό περίγραμμα της γνώσης του Θεού, πόσο μάλλον
μια ξεκάθαρη αντίληψη. Αυτό που σου φέρνει είναι περισσότερη φαντασία, έτσι ώστε δεν
μπορείς να καθορίσεις με ακρίβεια ποια είναι η διάθεση και η ουσία του Θεού. Αντιθέτως, οι
παράγοντες αβεβαιότητας που προκύπτουν από τη φαντασία σου, φαίνονται να γεμίζουν
συνεχώς την καρδιά σου με αμφιβολίες. Όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι και,
όμως, προσπαθείς ακόμα να το κατανοήσεις, στην καρδιά σου θα υπάρχουν πάντα αντιφάσεις
και συγκρούσεις και, μερικές φορές, μπορεί ακόμη και να λαμβάνουν τη μορφή διατάραξης,
κάνοντάς σε να νοιώθεις χαμένος. Δεν είναι πολύ αγχωτικό όταν θέλεις να αναζητήσεις τον
Θεό, να Τον γνωρίσεις και να Τον δεις ξεκάθαρα, αλλά ποτέ δεν φαίνεται να βρίσκεις τις
απαντήσεις; Φυσικά, τα λόγια αυτά απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους επιθυμούν να
επιδιώξουν να σέβονται και να ικανοποιούν τον Θεό. Για εκείνους τους ανθρώπους που, απλά,
δεν δίνουν καμία σημασία σε τέτοια πράγματα, τούτο δεν έχει πραγματική αξία, επειδή
ελπίζουν ότι η πραγματικότητα και η ύπαρξη του Θεού καλύτερα να αποτελούν θρύλο ή
φαντασία, ώστε να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ώστε να μπορούν να είναι αυτοί οι
μεγαλύτεροι και οι πιο σημαντικοί, ώστε να μπορούν να διαπράττουν κακές πράξεις χωρίς να
λαμβάνουν υπόψιν τις συνέπειες, ώστε να μη χρειαστεί να τιμωρηθούν ή να φέρουν ευθύνες,
ώστε, ακόμα και όσα λέει ο Θεός για τους κακοποιούς, να μην ισχύουν γι’ αυτούς. Οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού, έχουν
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βαρεθεί εντελώς να προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό και τα πάντα για Αυτόν. Θα
προτιμούσαν να μην υπάρχει ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι εναντιώνονται στον Θεό, και είναι
αυτοί που θα εξαλειφθούν.
Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε την ιστορία του Νώε και το πώς σχετίζεται με το θέμα του
έργου του Θεού, της διάθεσης του Θεού και του ίδιου του Θεού.
Τι βλέπετε τον Θεό να κάνει στον Νώε σε αυτό το μέρος των Γραφών; Ίσως όλοι όσοι
κάθονται εδώ να γνωρίζουν κάτι, χάρη στην ανάγνωση των Γραφών: Ο Θεός ώθησε τον Νώε
να κατασκευάσει την κιβωτό και, εν συνεχεία, ο Θεός χρησιμοποίησε ένα κατακλυσμό για να
καταστρέψει τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον Νώε να κατασκευάσει την κιβωτό και να σώσει
την οκταμελή οικογένειά του, προκειμένου να τους επιτρέψει να επιβιώσουν, ώστε να γίνουν
οι πρόγονοι της επόμενης γενιάς της ανθρωπότητας. Και, τώρα, ας διαβάσουμε τις γραφές.
2. Νώε
1) Ο Θεός προτίθεται να καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, καθοδηγεί τον Νώε να
κατασκευάσει μια κιβωτό
Γέν. 6:9-14 Αύτη είναι η γενεαλογία του Νώε. Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος
μεταξύ των συγχρόνων αυτού· μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νώε. Και εγέννησεν ο Νώε
τρεις υιούς, τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρη δε η γη ενώπιον του Θεού, και
ενεπλήσθη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην, και ιδού, ήτο διεφθαρμένη· διότι πάσα
σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νώε, Το τέλος
πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήσθη αδικίας απ’ αυτών· και ιδού, θέλω
εξολοθρεύσει αυτούς και την γην. Κάμε εις σεαυτόν κιβωτόν εκ ξύλων Γόφερ· κατά δωμάτια
θέλεις κάμει την κιβωτόν, και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσσαν.
Γέν. 6:18-22 Και θέλω στήσει την διαθήκην μου προς σέ· και θέλεις εισέλθει εις την
κιβωτόν, συ, και οι υιοί σου, και η γυνή σου, και αι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Και από
παντός ζώου εκ πάσης σαρκός, ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξει εις την κιβωτόν, διά να
φυλάξης την ζωήν αυτών μετά σεαυτού· άρσεν και θήλυ θέλουσιν είσθαι. Από των πτηνών
κατά το είδος αυτών, και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της
γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο εκ πάντων θέλουσιν εισέλθει προς σε, διά να φυλάξης την
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ζωήν αυτών. Και συ λάβε εις σεαυτόν από παντός φαγητού το οποίον τρώγεται, και θέλεις
συνάξει αυτό πλησίον σου· και θέλει είσθαι εις σε, και εις αυτά, προς τροφήν. Και έκαμεν ο
Νώε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός· ούτως έκαμε.
Πήρατε, τώρα, μια γενική ιδέα για το ποιος είναι Νώε, μετά την ανάγνωση αυτών των
χωρίων; Τι άνθρωπος είναι ο Νώε; Το αρχικό κείμενο είναι ως εξής: «Ο Νώε ήτο άνθρωπος
δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού». Σύμφωνα με την αντίληψη των σύγχρονων
ανθρώπων, τι είδους άνθρωπος ήταν ο δίκαιος άνθρωπος την εποχή εκείνη; Ο δίκαιος
άνθρωπος πρέπει να ήταν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζετε κατά πόσο ο τέλειος αυτός άνθρωπος
είναι τέλειος στα μάτια του ανθρώπου ή τέλειος στα μάτια του Θεού; Χωρίς αμφιβολία, ο εν
λόγω τέλειος άνθρωπος είναι τέλειος στα μάτια του Θεού και όχι στα μάτια του ανθρώπου.
Αυτό είναι σίγουρο! Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι τυφλός και δεν μπορεί
να δει, και μόνο ο Θεός κοιτάζει ολόκληρη τη γη και κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μόνο ο Θεός
γνωρίζει ότι ο Νώε είναι ένας τέλειος άνθρωπος. Επομένως, το σχέδιο του Θεού να
καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, ξεκίνησε από τη στιγμή που κάλεσε τον Νώε.
Τον καιρό εκείνο, ο Θεός προτίθετο να καλέσει τον Νώε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
Γιατί, όμως, Εκείνος υποχρεώθηκε να πράξει κάτι τέτοιο; Επειδή, τη δεδομένη στιγμή, ο Θεός
είχε ένα σχέδιο στην καρδιά Του. Το σχέδιό Του ήταν να καταστρέψει τον κόσμο με
κατακλυσμό. Αλλά γιατί να καταστρέψει τον κόσμο; Λέει εδώ: «Διεφθάρη δε η γη ενώπιον
του Θεού και ενεπλήσθη η γη αδικίας». Τι καταλαβαίνετε από τη φράση «ενεπλήσθη η γη
αδικίας»; Πρόκειται για ένα φαινόμενο πάνω στη γη, όταν ο κόσμος και οι λαοί του είναι
διεφθαρμένοι στο έπακρο, και τούτο σημαίνει: «Ενεπλήσθη η γη αδικίας». Στη σημερινή
γλώσσα, «ενεπλήσθη αδικίας» σημαίνει ότι τα πάντα είναι χάος. Για τον άνθρωπο, σημαίνει
ότι σε όλα τα κοινωνικά στρώματα επικρατεί αταξία και τα πράγματα είναι εξαιρετικά
χαοτικά και δύσκολα στη διαχείρισή τους. Στα μάτια του Θεού, σημαίνει ότι οι άνθρωποι του
κόσμου είναι υπερβολικά διεφθαρμένοι. Διεφθαρμένοι σε ποιο βαθμό; Διεφθαρμένοι στον
βαθμό που ο Θεός δεν αντέχει πια να τους κοιτά, ούτε και μπορεί πλέον να κάνει υπομονή ως
προς αυτό. Διεφθαρμένοι στον βαθμό που ο Θεός αποφασίζει να τους καταστρέψει. Όταν ο
Θεός πήρε την τελική απόφαση να καταστρέψει τον κόσμο, σχεδίασε να βρει κάποιον να
κατασκευάσει μια κιβωτό. Εν συνεχεία, ο Θεός επέλεξε τον Νώε να το κάνει αυτό, δηλαδή
επέτρεψε στον Νώε να κατασκευάσει μια κιβωτό. Γιατί, όμως, επέλεξε τον Νώε; Στα μάτια
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του Θεού, ο Νώε είναι ένας άνθρωπος δίκαιος, και ό,τι κι αν του πει ο Θεός να πράξει, αυτός
θα το πράξει. Τούτο σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι του πει ο Θεός. Ο Θεός ήθελε να βρει κάποιον
τέτοιο για να συνεργαστεί μαζί Του, για να ολοκληρώσει αυτά που του είχε εμπιστευτεί
Εκείνος, για να ολοκληρώσει το έργο Του στη γη. Την εποχή εκείνη, μήπως υπήρχε κάποιος
άλλος εκτός από τον Νώε, που θα μπορούσε να ολοκληρώσει μια τέτοια αποστολή; Σίγουρα
όχι! Ο Νώε ήταν ο μόνος υποψήφιος, ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να ολοκληρώσει ό,τι
του εμπιστεύτηκε ο Θεός και έτσι ο Θεός επέλεξε αυτόν. Ήταν, όμως, το πεδίο και τα πρότυπα
του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων το ίδιο όπως είναι τώρα; Η απάντηση είναι ότι
οπωσδήποτε υπάρχει διαφορά! Γιατί ρωτάω; Κατά την εποχή εκείνη, ο Νώε ήταν ο μοναδικός
δίκαιος άνθρωπος στα μάτια του Θεού· συνεπώς, η σύζυγος και οι γιοι και οι νύφες του δεν
ήταν δίκαιοι, αλλά ο Θεός τους κράτησε ζωντανούς χάριν του Νώε. Ο Θεός δεν ζητούσε από
αυτούς με τον τρόπο που ζητά από τους ανθρώπους σήμερα και, αντίθετα, κράτησε ζωντανά
και τα οκτώ μέλη της οικογένειας του Νώε. Έλαβαν την ευλογία του Θεού χάρη στη
δικαιοσύνη του Νώε. Αν δεν υπήρχε ο Νώε, κανένας τους δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει
αυτά που είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Επομένως, ο Νώε ήταν ο μόνος άνθρωπος που έπρεπε να
επιβιώσει από την καταστροφή του κόσμου τότε, και οι υπόλοιποι ήταν απλώς παράπλευροι
ευεργετούμενοι. Τούτο δείχνει ότι, κατά την εποχή προτού ο Θεός ξεκινήσει επίσημα το
διαχειριστικό Του έργο, οι αρχές και τα πρότυπα με τα οποία μεταχειριζόταν τους ανθρώπους
και ζητούσε από αυτούς, ήταν σχετικά χαλαρά. Στους σημερινούς ανθρώπους, ο τρόπος, με
τον οποίο ο Θεός αντιμετώπισε την οκταμελή οικογένεια του Νώε, φαίνεται να στερείται
δικαιοσύνης. Αλλά σε σύγκριση με τον όγκο του έργου που επιτελεί τώρα πάνω στους
ανθρώπους και την ποσότητα του λόγου Του που μεταδίδει, η αντιμετώπιση του Θεού προς
την οκταμελή οικογένεια του Νώε υπήρξε απλώς μια αρχή έργου, δεδομένου του
περιβάλλοντος του έργου Του τη συγκεκριμένη εποχή. Συγκριτικά, ποιος έλαβε περισσότερα
από τον Θεό, η οκταμελής οικογένεια του Νώε ή οι άνθρωποι του σήμερα;
Το ότι ο Νώε εκλήθη είναι ένα απλό γεγονός, αλλά το κύριο σημείο αυτού για το οποίο
μιλάμε —η διάθεση του Θεού, το θέλημά Του και η ουσία Του στη συγκεκριμένη καταγραφή—
δεν είναι απλό. Για να κατανοήσουμε τις διάφορες αυτές πτυχές του Θεού, πρέπει πρώτα να
καταλάβουμε το είδος του ανθρώπου που ο Θεός επιθυμεί να καλέσει και, μέσω αυτού, να
κατανοήσουμε τη διάθεση, το θέλημα και την ουσία Του. Τούτο είναι καίριο. Οπότε, στα
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μάτια του Θεού, τι είδους άνθρωπος είναι αυτός που καλεί; Πρέπει να είναι κάποιος που
μπορεί να ακούει τα λόγια Του, που μπορεί να ακολουθεί τις οδηγίες Του. Ταυτόχρονα,
πρέπει επίσης να είναι άνθρωπος με αίσθηση ευθύνης, κάποιος που θα εκτελέσει τον λόγο του
Θεού, αντιμετωπίζοντάς τον ως ευθύνη και καθήκον που πρέπει να εκπληρώσει. Άρα, ο
άνθρωπος αυτός πρέπει να είναι κάποιος που γνωρίζει τον Θεό; Όχι. Τον καιρό εκείνο, ο Νώε
δεν είχε ακούσει και πάρα πολλές διδασκαλίες του Θεού, ούτε είχε βιώσει κάποιο έργο Του.
Επομένως, η γνώση του Νώε για τον Θεό ήταν ελάχιστη. Αν και καταγράφεται εδώ ότι ο Νώε
περπάτησε με τον Θεό, είδε ποτέ το πρόσωπό Του; Η απάντηση είναι οριστικά όχι! Διότι
εκείνη την εποχή, μόνο οι αγγελιοφόροι του Θεού πήγαιναν στους ανθρώπους. Ενώ
μπορούσαν να εκπροσωπούν τον Θεό στα λόγια και τις πράξεις, απλώς κοινωνούσαν το
θέλημα και τις προθέσεις Του. Το ίδιο το πρόσωπο του Θεού δεν αποκαλύφθηκε μπροστά
στον άνθρωπο. Στο συγκεκριμένο μέρος των Γραφών, το μόνο που βλέπουμε, βασικά, είναι
αυτό που έπρεπε να κάνει ο Νώε, και τις οδηγίες του Θεού προς αυτόν. Ποια ήταν, λοιπόν, η
ουσία που εξέφρασε ο Θεός εδώ; Όλα όσα κάνει ο Θεός, σχεδιάζονται με ακρίβεια. Όταν
βλέπει κάτι ή μια κατάσταση, υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης στα μάτια Του, και το μέτρο αυτό
θα καθορίσει κατά πόσο θα ξεκινήσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης ή διαχείρισης του πράγματος
αυτού ή της κατάστασης. Δεν είναι αδιάφορος ούτε αναίσθητος. Στην πραγματικότητα, είναι
το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει εδώ ένας στίχος που ο Θεός είπε στον Νώε: «Το τέλος πάσης
σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήσθει αδικίας απ’ αυτών· και ιδού, θέλω
εξολοθρεύσει αυτούς και την γην». Τούτη τη φορά, ο Θεός, με τα λόγια Του, είπε ότι
επρόκειτο να καταστρέψει μόνο τους ανθρώπους; Όχι! Ο Θεός είπε ότι επρόκειτο να
καταστρέψει όλα τα έμβια όντα με σάρκα. Γιατί ο Θεός ήθελε την καταστροφή; Εδώ υπάρχει
άλλη μία αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού: Στα μάτια του Θεού, υπάρχει ένα όριο στην
υπομονή Του απέναντι στη διαφθορά του ανθρώπου, τη ρυπαρότητα, τη βία και την
ανυπακοή κάθε σάρκας. Ποιο είναι το όριό Του; Είναι, όπως είπε ο Θεός: «Και είδεν ο Θεός
την γην, και ιδού, ήτο διεφθαρμένη· διότι πάσα σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της
γης». Τι σημαίνει η φράση «διότι πάσα σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης»;
Σημαίνει ότι κάθε ζωντανό πράγμα, συμπεριλαμβανομένων όσων ακολούθησαν τον Θεό,
όσων κάλεσαν το όνομά Του, όσων κάποτε πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Θεό, όσων Τον
αναγνώρισαν προφορικώς και Τον εξύμνησαν ακόμη —μόλις η συμπεριφορά τους γέμισε
διαφθορά και έφτασε στα μάτια του Θεού, Εκείνος έπρεπε να το καταστρέψει. Τούτο ήταν το
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όριο του Θεού. Έτσι, σε ποιο βαθμό παρέμεινε ο Θεός υπομονετικός ως προς τον άνθρωπο και
τη διαφθορά κάθε σάρκας; Στον βαθμό που όλοι οι άνθρωποι, οπαδοί του Θεού ή άπιστοι, δεν
βάδιζαν στο σωστό μονοπάτι. Στον βαθμό που ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς ηθικά
διεφθαρμένος και γεμάτος κακό, αλλά όπου κανείς δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του Θεού,
πόσο μάλλον να πιστεύει ότι ο κόσμος κυβερνάται από τον Θεό και ότι ο Θεός μπορεί να φέρει
στους ανθρώπους φως και το σωστό μονοπάτι. Στον βαθμό που ο άνθρωπος απεχθανόταν την
ύπαρξη του Θεού και δεν επέτρεπε στον Θεό να υπάρχει. Μόλις η διαφθορά του ανθρώπου
έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο, ο Θεός έπαψε να κάνει υπομονή. Τι ήταν αυτό που την
αντικατέστησε; Η έλευση της οργής και της τιμωρίας του Θεού. Τούτο δεν ήταν μερική
αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού; Στην παρούσα εποχή, υπάρχει, άραγε, ακόμα κάποιος
δίκαιος άνθρωπος στα μάτια του Θεού; Υπάρχει ακόμα τέλειος άνθρωπος στα μάτια του
Θεού; Μήπως σε τούτη την εποχή, η συμπεριφορά κάθε σάρκας πάνω στη γη είναι
διεφθαρμένη στα μάτια του Θεού; Σε τούτη τη μέρα και εποχή, εκτός από όσους θέλει ο Θεός
να καταστήσει ολοκληρωμένους, όσους μπορούν να Τον ακολουθήσουν και να δεχτούν τη
σωτηρία Του, μήπως όλοι οι άνθρωποι της σάρκας δεν προκαλούν τα όρια της υπομονής του
Θεού; Όλα όσα συμβαίνουν δίπλα σας, όσα βλέπετε με τα μάτια σας και ακούτε με τα αυτιά
σας, και βιώνετε προσωπικά κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι γεμάτα βία; Στα μάτια
του Θεού, ένας τέτοιος κόσμος, μια τέτοια εποχή δεν πρέπει να πάρει τέλος; Αν και το
υπόβαθρο της παρούσας εποχής είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο του καιρού του Νώε,
τα αισθήματα και η οργή του Θεού απέναντι στη διαφθορά του ανθρώπου παραμένουν
ακριβώς τα ίδια με εκείνη την εποχή. Ο Θεός είναι ικανός να είναι υπομονετικός λόγω του
έργου Του, αλλά δεδομένων όλων των περιστάσεων και συνθηκών, ο κόσμος αυτός θα έπρεπε
να είχε καταστραφεί εδώ και πολύν καιρό στα μάτια του Θεού. Η κατάσταση έχει φτάσει
πολύ πιο μακριά από ό,τι τότε που ο κόσμος καταστράφηκε από τον κατακλυσμό. Πού
έγκειται, όμως, η διαφορά; Τούτο αποτελεί επίσης κάτι που βασανίζει πάρα πολύ την καρδιά
του Θεού και, ίσως, κάτι που κανείς σας δεν μπορεί να αντιληφθεί.
Όταν ο Θεός επρόκειτο να καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, ο Θεός μπορούσε να
καλέσει τον Νώε να κατασκευάσει μια κιβωτό και να κάνει κάποια από τα
προπαρασκευαστικά έργα. Ο Θεός μπορούσε να καλέσει έναν άνθρωπο —τον Νώε— να
υλοποιήσει αυτές τις σειρές πραγμάτων για Αυτόν. Αλλά στην παρούσα εποχή, ο Θεός δεν
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έχει κανέναν για να καλέσει. Γιατί αυτό; Κάθε άτομο που κάθεται εδώ, πιθανότατα κατανοεί
και γνωρίζει πολύ καλά τον λόγο. Χρειάζεστε Εμένα για να το εξηγήσω; Το να το πω
μεγαλοφώνως, μπορεί να σας κάνει να χάσετε όλοι την υπόληψή σας και να σας αναστατώσει.
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν: «Αν και δεν είμαστε δίκαιοι άνθρωποι και δεν είμαστε
τέλειοι άνθρωποι στα μάτια του Θεού, αν ο Θεός μας πει να πράξουμε κάτι, είμαστε ακόμα
ικανοί να το πράξουμε. Πριν, όταν είπε ότι έρχεται μια ολέθρια καταστροφή, ξεκινήσαμε να
ετοιμάζουμε τα τρόφιμα και τα αντικείμενα που θα ήταν αναγκαία σε μια καταστροφή.
Μήπως δεν έγιναν τα πράγματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού; Δεν συνεργαστήκαμε
πραγματικά με το έργο του Θεού; Δεν μπορούν να συγκριθούν όσα πράξαμε με αυτά που
έπραξε ο Νώε; Το γεγονός ότι τα πράξαμε, δεν ισοδυναμεί με πραγματική υπακοή; Δεν
ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Θεού; Δεν κάναμε ό,τι είπε ο Θεός, επειδή έχουμε πίστη στα
λόγια Του; Γιατί, λοιπόν, ο Θεός είναι ακόμα κατηφής; Γιατί ο Θεός λέει ότι δεν έχει κανέναν
να καλέσει;» Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δικών σας ενεργειών και εκείνων του Νώε;
Ποια είναι η διαφορά; (Η προετοιμασία του φαγητού σήμερα για την καταστροφή
αποτελούσε δική μας πρόθεση.) (Οι πράξεις μας δεν μπορούν να κατονομαστούν «δίκαιες»,
ενώ ο Νώε είναι ένας δίκαιος άνθρωπος στα μάτια του Θεού.) Αυτό που είπατε δεν απέχει και
πολύ. Αυτό που έκανε ο Νώε είναι ουσιαστικά διαφορετικό από ό,τι κάνουν τώρα οι
άνθρωποι. Όταν ο Νώε έπραξε ό,τι του παρήγγειλε ο Θεός, δεν γνώριζε ποιες ήταν οι
προθέσεις του Θεού. Δεν ήξερε τι ήθελε ο Θεός να επιτύχει. Ο Θεός απλώς του έδωσε μια
εντολή, καθοδηγώντας τον να πράξει κάτι, αλλά χωρίς πολλές εξηγήσεις, και εκείνος το
έπραξε. Δεν προσπάθησε να καταλάβει από μόνος του τις προθέσεις του Θεού, ούτε
αντιστάθηκε στον Θεό ή υπήρξε δίβουλος. Απλώς έπραξε ανάλογα, με καθαρή και απλή
καρδιά. Έπραξε ό,τι του επέτρεψε ο Θεός να πράξει, και πίστευε ότι έπρεπε να υπακούει και
να ακούει τον λόγο του Θεού. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ειλικρινά και απλά
αντιμετώπισε αυτό που εμπιστεύτηκε ο Θεός. Η ουσία του —η ουσία των ενεργειών του ήταν
η υπακοή, όχι η αμφισβήτηση, η αντίσταση και, πολύ λιγότερο, η σκέψη για τα προσωπικά
του συμφέροντα και τα κέρδη και τις απώλειές του. Περαιτέρω, όταν ο Θεός είπε ότι θα
καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό, ο Νώε δεν ρώτησε πότε θα γίνει αυτό ούτε ρώτησε τι
θα απογίνουν τα πάντα, και σίγουρα δεν ρώτησε τον Θεό με ποιον τρόπο επρόκειτο να
καταστρέψει τον κόσμο. Απλώς έπραξε ό,τι παρήγγειλε ο Θεός. Ακολούθησε επακριβώς τις
οδηγίες του Θεού σχετικά με το τι και το πώς, και, επίσης, ανέλαβε αμέσως δράση. Ενήργησε
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σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού, κρατώντας μια στάση που έδειχνε ότι επιθυμούσε να
ικανοποιήσει τον Θεό. Μήπως το έκανε για να αποφύγει ο ίδιος την καταστροφή; Όχι. Μήπως
ρώτησε τον Θεό πότε ακριβώς θα ερχόταν η καταστροφή του κόσμου; Όχι. Ρώτησε τον Θεό ή
μήπως γνώριζε πόσον καιρό θα έπαιρνε η κατασκευή της κιβωτού; Ούτε αυτό το γνώριζε.
Απλώς υπάκουσε, άκουσε και έπραξε αναλόγως. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν είναι το ίδιο:
Μόλις διαρρεύσουν λίγες πληροφορίες μέσω του λόγου του Θεού, αμέσως μόλις οι άνθρωποι
διαισθανθούν κάποιο σημάδι διατάραξης ή προβλήματος, περνούν αμέσως στη δράση, χωρίς
να λογαριάζουν τίποτε και ανεξαρτήτως τιμήματος, προκειμένου να προετοιμάσουν αυτά που
θα φάνε, θα πιουν και θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια, σχεδιάζοντας ακόμη και τις οδούς
διαφυγής τους, όταν έρθει η καταστροφή. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, στη συγκεκριμένη
στιγμή-κλειδί, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ «χρήσιμος». Υπό συνθήκες, όπου ο Θεός
δεν έχει δώσει καμία εντολή, ο άνθρωπος μπορεί να σχεδιάσει τα πάντα με τον κατάλληλο
τρόπο. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη «τέλεια» για να το περιγράψετε. Όσο για
το τι λέει ο Θεός, ποιες είναι οι προθέσεις Του ή το τι θέλει, κανείς δεν ενδιαφέρεται και
κανείς δεν προσπαθεί να το αντιληφθεί. Τούτη δεν είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των
ανθρώπων του σήμερα και του Νώε;
Στη συγκεκριμένη καταγραφή της ιστορίας του Νώε, βλέπετε εσείς κάποιο μέρος της
διάθεσης του Θεού; Η υπομονή του Θεού απέναντι στη διαφθορά, τη ρυπαρότητα και τη βία
του ανθρώπου, έχει όρια. Φτάνοντας στο όριο αυτό, ο Θεός δεν θα είναι πλέον υπομονετικός
και, αντιθέτως, θα ξεκινήσει τη νέα διαχείριση και το νέο Του σχέδιο, θα αρχίσει να πράττει
αυτό που πρέπει να πράξει, θα αποκαλύψει τις πράξεις Του και την άλλη πλευρά της διάθεσής
Του. Με την ενέργεια Του αυτή, δεν θέλει να αποδείξει ότι δεν πρέπει ποτέ να υβρίζεται από
τον άνθρωπο ή ότι είναι γεμάτος εξουσία και οργή, ούτε θέλει να δείξει ότι μπορεί να
καταστρέψει την ανθρωπότητα. Είναι ότι η διάθεσή Του και η αγία ουσία Του δεν μπορούν
πλέον να επιτρέψουν, ούτε να υπομείνουν το συγκεκριμένο είδος ανθρωπότητας να ζει
ενώπιόν Του, υπό το κράτος Του. Δηλαδή, όταν ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι εναντίον Του,
όταν δεν υπάρχει ούτε ένας σε ολόκληρη τη γη που να μπορεί Εκείνος να σώσει, δεν θα έχει
πλέον υπομονή για μια τέτοια ανθρωπότητα και, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, θα φέρει εις
πέρας το σχέδιό Του —να καταστρέψει αυτό το είδος ανθρωπότητας. Μια τέτοια πράξη από
τον Θεό, καθορίζεται από τη διάθεσή Του. Τούτη αποτελεί απαραίτητη συνέπεια, μια
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συνέπεια που πρέπει να φέρει κάθε δημιουργημένο ον υπό το κράτος του Θεού. Αυτό δεν
δείχνει ότι, στην παρούσα εποχή, ο Θεός ανυπομονεί να ολοκληρώσει το σχέδιό Του και να
σώσει τους ανθρώπους που θέλει να σώσει; Υπό αυτές τις συνθήκες, τι ενδιαφέρει
περισσότερο τον Θεό; Όχι το πώς Τον αντιμετωπίζουν ή Του ανθίστανται αυτοί που δεν Τον
ακολουθούν καθόλου ή αυτοί που Του εναντιώνονται ούτως ή άλλως, ή το ότι η ανθρωπότητα
Τον συκοφαντεί. Εκείνος ενδιαφέρεται μόνο για το κατά πόσο αυτοί που Τον ακολουθούν, τα
αντικείμενα της σωτηρίας Του στο σχέδιο διαχείρισής Του, έχουν καταστεί ολοκληρωμένοι
από τον ίδιον, αν έχουν επιτύχει την ικανοποίησή Του. Όσο για τους ανθρώπους πλην εκείνων
που Τον ακολουθούν, απλώς περιστασιακά δίνει μια μικρή τιμωρία για να εκφράσει την οργή
Του. Για παράδειγμα: παλιρροϊκά κύματα, σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείου, και ούτω καθεξής.
Ταυτοχρόνως, προστατεύει, επίσης, και φροντίζει σθεναρά όσους Τον ακολουθούν και
πρόκειται να σωθούν από Αυτόν. Η διάθεση του Θεού είναι η ακόλουθη: Από τη μία πλευρά,
μπορεί να δώσει στους ανθρώπους που προτίθεται να καταστήσει ολοκληρωμένους, ακραία
υπομονή και ανεκτικότητα, περιμένοντάς τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα· από την άλλη, ο Θεός μισεί και αποστρέφεται με σθένος τους ανθρώπους τύπου
Σατανά, που δεν Τον ακολουθούν και Του εναντιώνονται. Αν και δεν ενδιαφέρεται για το αν
αυτοί οι τύπου Σατανά άνθρωποι Τον ακολουθούν ή Τον λατρεύουν, Εκείνος εξακολουθεί να
τους απεχθάνεται, κάνοντας, παράλληλα, υπομονή για αυτούς στην καρδιά Του και, καθώς
καθορίζει το τέλος αυτών των ανθρώπων τύπου Σατανά, αναμένει επίσης την έλευση της
ώρας των βημάτων σχετικά με το σχέδιο διαχείρισής Του.
Ας δούμε το επόμενο απόσπασμα.
2) Η ευλογία του Θεού στον Νώε μετά τον κατακλυσμό
Γέν. 9:1-6 Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νώε και τους υιούς αυτού· και είπε προς αυτούς,
Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την γήν· και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θέλει
είσθαι επί πάντα τα ζώα της γης, και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί παν ό,τι έρπει επί
της γης, και επί πάντας τους ιχθύας της θαλάσσης· εις τας χείρας σας εδόθησαν· παν
κινούμενον, το οποίον ζη, θέλει είσθαι εις σας προς τροφήν· ως τον χλωρόν χόρτον έδωκα τα
πάντα εις εσάς· κρέας όμως με την ζωήν αυτού, με το αίμα αυτού, δεν θέλετε φάγει· και
εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας, θέλω εκζητήσει εκ της χειρός παντός ζώου θέλω
εκζητήσει αυτό, και εκ της χειρός του ανθρώπου· εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού θέλω
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εκζητήσει την ζωήν του ανθρώπου· όστις χύση αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθή το
αίμα αυτού· διότι κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον.
Τι καταλάβατε από το συγκεκριμένο χωρίο; Γιατί διάλεξα αυτούς τους στίχους; Γιατί δεν
πήρα κάποια περικοπή από τη ζωή του Νώε και της οικογένειάς του στην κιβωτό; Διότι οι
πληροφορίες αυτές δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το θέμα που επικοινωνούμε σήμερα. Αυτό
στο οποίο δίνουμε προσοχή, είναι η διάθεση του Θεού. Εάν θέλετε να μάθετε για αυτές τις
λεπτομέρειες, τότε πάρτε την Αγία Γραφή και διαβάστε από μόνοι σας. Δεν θα μιλήσουμε για
αυτό εδώ. Το κύριο θέμα μας σήμερα είναι το να γνωρίσουμε τις πράξεις του Θεού.
Αφού ο Νώε αποδέχτηκε τις οδηγίες του Θεού και κατασκεύασε την κιβωτό και έζησε
κατά τη διάρκεια των ημερών που ο Θεός χρησιμοποίησε κατακλυσμό για να καταστρέψει τον
κόσμο, ολόκληρη η οκταμελής οικογένειά του επέζησε. Εκτός από την οκταμελή οικογένεια
του Νώε, ολόκληρη η ανθρωπότητα καταστράφηκε, όπως και όλα τα έμβια όντα πάνω στη γη.
Στον Νώε, ο Θεός έδωσε ευλογίες και είπε κάποια πράγματα στον ίδιο και τους γιους του. Τα
εν λόγω πράγματα ήταν όσα του έδωσε ο Θεός, και η ευλογία του Θεού σε αυτόν. Τούτη είναι
η ευλογία και υπόσχεση που δίνει ο Θεός σε κάποιον που μπορεί να τον ακούσει και να δεχθεί
τις οδηγίες Του, καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο ο Θεός επιβραβεύει τους ανθρώπους.
Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν ο Νώε υπήρξε τέλειος ή δίκαιος άνθρωπος στα μάτια του
Θεού, και ανεξάρτητα από το πόσα γνώριζε για τον Θεό, εν συντομία, ο Νώε και οι τρεις γιοι
του άκουγαν όλοι τους τα λόγια του Θεού, συντονίζονταν με το έργο του Θεού, και έπρατταν
ό,τι έπρεπε να πράξουν σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Ως αποτέλεσμα, βοήθησαν τον Θεό
να διατηρήσει τους ανθρώπους και διάφορα είδη έμβιων όντων μετά την καταστροφή του
κόσμου από τον κατακλυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στο επόμενο βήμα του σχεδίου
διαχείρισης του Θεού. Για όλα όσα έπραξε, ο Θεός τον ευλόγησε. Ίσως για τους ανθρώπους
του σήμερα, αυτό που έκανε ο Νώε να μην άξιζε καν να αναφερθεί. Κάποιοι μπορεί ακόμη να
σκεφτούν: Ο Νώε δεν έκανε τίποτα· ο Θεός είχε αποφασίσει να τον κρατήσει, οπότε σίγουρα
θα παρέμενε ζωντανός. Όμως, δεν ανήκουν σε εκείνον τα εύσημα για την επιβίωσή του. Ήταν
αποκλειστικά θέλημα του Θεού, επειδή ο άνθρωπος είναι παθητικός. Αλλά δεν είχε αυτό ο
Θεός στο μυαλό Του. Για τον Θεό, ανεξάρτητα από το αν κάποιος είναι σπουδαίος ή
ασήμαντος, όσο Τον ακούει, υπακούει στις εντολές Του και σε αυτό που εμπιστεύεται, και όσο
μπορεί να συνεργάζεται με το έργο Του, το θέλημα και το σχέδιό Του, ώστε το σχέδιό Του να
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δύνανται να ολοκληρωθούν ομαλά, τότε η συμπεριφορά αυτή αξίζει την ενθύμησή Του και
αξίζει να λάβει την ευλογία Του. Ο Θεός θεωρεί πολύτιμους τέτοιους ανθρώπους, και
προασπίζει τις πράξεις και την αγάπη και τη στοργή τους για Εκείνον. Τούτη είναι η στάση
του Θεού. Γιατί, λοιπόν, ευλόγησε ο Θεός τον Νώε; Διότι έτσι αντιμετωπίζει ο Θεός τέτοιες
ενέργειες και την υπακοή του ανθρώπου.
Όσον αφορά στην ευλογία του Θεού προς τον Νώε, μερικοί άνθρωποι θα πουν: «Αν ο
άνθρωπος ακούει και ικανοποιεί τον Θεό, τότε ο Θεός πρέπει να τον ευλογήσει. Δεν είναι
αυτονόητο;» Μπορούμε να το πούμε αυτό; Κάποιοι λένε: «Όχι». Αλλά γιατί όχι; Ορισμένοι
λένε: «Ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να απολαμβάνει την ευλογία του Θεού». Τούτο δεν είναι
απόλυτα σωστό. Επειδή όταν ένα άτομο αποδεχτεί αυτό που εμπιστεύεται ο Θεός, ο Θεός έχει
ένα μέτρο κρίσεως για το κατά πόσο οι πράξεις του ατόμου είναι καλές ή κακές και για το εάν
ο άνθρωπος υπάκουσε, και εάν το άτομο έχει ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού και εάν αυτό
που πράττει είναι ορθό. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Θεό είναι η καρδιά του ατόμου, και όχι οι
επιφανειακές του πράξεις. Ο Θεός δεν ευλογεί κάποιον για τις πράξεις του, ανεξαρτήτως του
πώς τις πράττει. Τούτο έχουν παρεξηγήσει οι άνθρωποι ως προς τον Θεό. Ο Θεός δεν κοιτά
μόνο το τελικό αποτέλεσμα των πραγμάτων, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην καρδιά και
τη στάση του ανθρώπου κατά την εξέλιξη των πραγμάτων, και εξετάζει αν, μέσα στην καρδιά
του, υπάρχει υπακοή, σεβασμός και η επιθυμία να ικανοποιηθεί ο Θεός. Πόσα γνώριζε ο Νώε
για τον Θεό τον καιρό εκείνο; Τόσα, όσα και τα δόγματα που γνωρίζετε τώρα; Όσον αφορά σε
πτυχές της αλήθειας, όπως αντιλήψεις και γνώση του Θεού, έλαβε τόσο πότισμα και επιμέλεια
όσο εσείς; Όχι! Υπάρχει, όμως, ένα γεγονός που είναι αδιαμφισβήτητο: Στη συνείδηση, το
μυαλό, ακόμη και στα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων του σήμερα, οι αντιλήψεις τους για
τον Θεό και η στάση τους απέναντί Του είναι θολή και διφορούμενη. Θα μπορούσατε ακόμη
και να πείτε ότι μια μερίδα ανθρώπων κρατά αρνητική στάση απέναντι στην ύπαρξη του
Θεού. Αλλά στην καρδιά και τη συνείδηση του Νώε, η ύπαρξη του Θεού ήταν απόλυτη και
αναμφισβήτητη, και έτσι η υπακοή του απέναντι στον Θεό ήταν ανόθευτη και μπορούσε να
αντέξει τη δοκιμασία. Η καρδιά του ήταν αγνή και ανοιχτή προς τον Θεό. Δεν χρειαζόταν
ιδιαίτερη γνώση δογμάτων για να πείσει τον εαυτό του να ακολουθήσει κάθε λόγο του Θεού,
ούτε και χρειαζόταν γεγονότα ως απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, προκειμένου να
μπορέσει να δεχθεί αυτό που εμπιστεύθηκε ο Θεός και να είναι ικανός να πράξει ό,τι του
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επέτρεψε ο Θεός να πράξει. Τούτη είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Νώε και των
σημερινών ανθρώπων, και είναι, επίσης, ο ακριβής ορισμός του τέλειου ανθρώπου στα μάτια
του Θεού. Αυτό που θέλει ο Θεός, είναι άνθρωποι σαν τον Νώε. Αυτός είναι ο τύπος του
ανθρώπου που επαινεί ο Θεός, και, επίσης, ακριβώς το είδος του ανθρώπου που ο Θεός
ευλογεί. Σας διαφώτισε καθόλου αυτό; Οι άνθρωποι κοιτούν τους ανθρώπους εξωτερικά, ενώ
αυτό που βλέπει ο Θεός, είναι οι καρδιές και η ουσία των ανθρώπων. Ο Θεός δεν δέχεται από
κανέναν να αισθάνεται απροθυμία ή αμφιβολίες απέναντί Του, ούτε επιτρέπει στους
ανθρώπους να Τον υποψιάζονται ή να Τον δοκιμάζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Ως εκ τούτου,
παρόλο που οι άνθρωποι του σήμερα βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον λόγο του Θεού
ή, θα μπορούσατε ακόμη και να πείτε, πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό, εξαιτίας κάποιου
πράγματος βαθιά μέσα στην καρδιά τους, της ύπαρξης της διεφθαρμένης τους ουσίας, και της
εχθρικής στάσης τους απέναντί Του, έχουν εμποδιστεί από την αληθινή πίστη τους στον Θεό,
και έχουν αποκλειστεί από την υπακοή τους προς Αυτόν. Εξαιτίας τούτου, τους είναι πολύ
δύσκολο να επιτύχουν την ίδια ευλογία που ο Θεός χάρισε στον Νώε.
3) Ο Θεός ορίζει το ουράνιο τόξο ως σύμβολο της διαθήκης Του με τον άνθρωπο
Γέν. 9:11-13 Και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς· και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή
πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλυσμού· ουδέ θέλει είσθαι πλέον κατακλυσμός διά να
φθείρη την γην. Και είπεν ο Θεός, Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ
κάμνω μεταξύ εμού και υμών και παντός εμψύχου ζώου το οποίον είναι με σας, εις γενεάς
αιωνίους· Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού
και της γής.
Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το μέρος των γραφών, για το πώς ο Θεός
όρισε το ουράνιο τόξο ως σύμβολο της διαθήκης Του με τον άνθρωπο.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν τι είναι το ουράνιο τόξο και έχουν ακούσει ιστορίες
σχετικά με αυτό. Όσο για την ιστορία του ουράνιου τόξου στη Βίβλο, κάποιοι άνθρωποι την
πιστεύουν, μερικοί την αντιμετωπίζουν ως θρύλο, ενώ άλλοι δεν την πιστεύουν καθόλου.
Ανεξαρτήτως του οτιδήποτε, όλα όσα συνέβησαν σε σχέση με το ουράνιο τόξο είναι όλα τους
πράγματα που έπραξε ο Θεός κάποτε, και που έλαβαν χώρα κατά τη διαδικασία της
διαχείρισης του ανθρώπου από τον Θεό. Τα πράγματα αυτά έχουν καταγραφεί στη Βίβλο
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επακριβώς. Οι εν λόγω καταγραφές δεν μας λένε τι διάθεση είχε ο Θεός την εποχή εκείνη ή
ποιες ήταν οι προθέσεις Του πίσω από τα λόγια που είπε. Επιπλέον, κανείς δεν δύναται να
αντιληφθεί τι αισθανόταν ο Θεός όταν τα είπε. Ωστόσο, η ψυχική κατάσταση του Θεού
σχετικά με το όλο θέμα αποκαλύπτεται μέσα από τις γραμμές του κειμένου. Είναι λες και οι
σκέψεις Του της εποχής εκείνης ξεπηδούν από τη σελίδα μέσα από κάθε λέξη και φράση του
λόγου του Θεού.
Οι σκέψεις του Θεού είναι αυτό για το οποίο πρέπει να ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, και
αυτό που πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να γνωρίσουν. Τούτο οφείλεται στο
ότι οι σκέψεις του Θεού είναι στενά συνδεδεμένες με την κατανόηση του Θεού από τον
άνθρωπο, και η κατανόηση του Θεού από τον άνθρωπο συνδέεται αναπόφευκτα με την
είσοδο του ανθρώπου στη ζωή. Τι σκεπτόταν, λοιπόν, ο Θεός την ώρα που συνέβησαν αυτά τα
πράγματα;
Αρχικά, ο Θεός δημιούργησε μια ανθρωπότητα που στα μάτια Του ήταν πολύ καλή και
βρισκόταν κοντά Του, αλλά καταστράφηκε από κατακλυσμό αφού επαναστάτησε εναντίον
Του. Πόνεσε τον Θεό το γεγονός ότι μια τέτοια ανθρωπότητα απλώς εξαφανίστηκε έτσι, σε
μια στιγμή; Φυσικά και Τον πόνεσε! Πώς εξέφρασε, λοιπόν, τον πόνο αυτόν; Πώς
καταγράφηκε στη Βίβλο; Καταγράφηκε ως εξής: «Και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς·
και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλυσμού· ουδέ θέλει
πλέον είσθαι κατακλυσμός διά να φθείρη την γην». Αυτή η απλή πρόταση αποκαλύπτει τις
σκέψεις του Θεού. Η καταστροφή του κόσμου Τον πόνεσε πάρα πολύ. Με ανθρώπινα λόγια,
λυπήθηκε πολύ. Μπορούμε να φανταστούμε: Πώς έμοιαζε η, κάποτε γεμάτη ζωή, γη μετά την
καταστροφή της από τον κατακλυσμό; Πώς έμοιαζε η, κάποτε γεμάτη ανθρώπινα όντα, γη
τώρα; Καμία ανθρώπινη κατοικία, κανένα ζωντανό πλάσμα, νερό παντού και απόλυτο χάος
στην επιφάνεια του νερού. Αυτή η σκηνή ήταν η αρχική πρόθεση του Θεού όταν δημιούργησε
τον κόσμο; Εννοείται πως όχι! Η αρχική πρόθεση του Θεού ήταν να βλέπει ζωή σε όλη τη γη,
να βλέπει τα ανθρώπινα όντα, που Εκείνος δημιούργησε, να Τον λατρεύουν, και όχι να είναι ο
Νώε ο μόνος που Τον λατρεύει ή ο μοναδικός που μπόρεσε να απαντήσει στο κάλεσμά Του να
ολοκληρώσει αυτό που του είχε ανατεθεί. Μετά τον χαμό της ανθρωπότητας, ο Θεός δεν είδε
την αρχική Του πρόθεση, αλλά το εντελώς αντίθετο. Πώς θα μπορούσε να μην πονά η καρδιά
Του; Όταν, λοιπόν, αποκάλυπτε τη διάθεσή Του και εξέφραζε τα συναισθήματά Του, ο Θεός
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έλαβε μια απόφαση. Ποια ήταν αυτή; Να φτιάξει ένα τόξο στο σύννεφο (σημείωση: το
ουράνιο τόξο που βλέπουμε) ως διαθήκη με τον άνθρωπο, μια υπόσχεση ότι ο Θεός δεν θα
κατέστρεφε ξανά με κατακλυσμό την ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα, ήταν επίσης ένας τρόπος να
ειπωθεί στους ανθρώπους ότι ο Θεός είχε κάποτε καταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό,
ένας τρόπος να επιτραπεί στο ανθρώπινο γένος να θυμάται για πάντα γιατί ο Θεός έπραξε
κάτι τέτοιο.
Ήταν η καταστροφή του κόσμου αυτή τη φορά κάτι που ήθελε ο Θεός; Σίγουρα δεν ήταν
αυτό που ήθελε ο Θεός. Μπορούμε να είμαστε ικανοί να φανταστούμε ένα μικρό κομμάτι από
το θλιβερό βλέμμα της γης μετά την καταστροφή του κόσμου, αλλά δεν μπορούμε καν να
πλησιάσουμε στο να φανταστούμε πώς ήταν εκείνη την ώρα το σκηνικό στα μάτια του Θεού.
Μπορούμε να πούμε ότι, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους του τότε ή του τώρα, κανείς δεν
μπορεί να φανταστεί ή να αντιληφθεί αυτό που ένοιωσε ο Θεός, βλέποντας εκείνη τη σκηνή,
την εικόνα του κόσμου μετά την καταστροφή του από τον κατακλυσμό. Ο Θεός αναγκάστηκε
να το πράξει εξαιτίας της ανυπακοής του ανθρώπου, αλλά ο πόνος που ένοιωσε η καρδιά του
Θεού από την καταστροφή του κόσμου από τον κατακλυσμό, αποτελεί μια πραγματικότητα
που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ή να αντιληφθεί. Γι’ αυτό ο Θεός έκανε μια διαθήκη με
την ανθρωπότητα, η οποία ήταν να πει στους ανθρώπους να θυμούνται ότι ο Θεός κάποτε
έπραξε κάτι τέτοιο και να τους ορκιστεί ότι ο Θεός δεν επρόκειτο να καταστρέψει ποτέ τον
κόσμο με τέτοιο τρόπο ξανά. Στην εν λόγω διαθήκη, βλέπουμε την καρδιά του Θεού —
βλέπουμε ότι η καρδιά του Θεού πονούσε όταν κατέστρεψε τη συγκεκριμένη ανθρωπότητα.
Στην ανθρώπινη γλώσσα, όταν ο Θεός κατέστρεψε το ανθρώπινο γένος και το
παρακολούθησε να χάνεται, η καρδιά Του θρηνούσε και αιμορραγούσε. Υπάρχει καλύτερος
τρόπος να το περιγράψουμε; Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους για να
απεικονίσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά καθώς η γλώσσα των ανθρώπων είναι
υπερβολικά ελλιπής, η χρήση τους για να περιγραφούν τα αισθήματα και τα συναισθήματα
του Θεού δεν Μου φαίνεται και πολύ κακή, ούτε υπερβολικά υπέρμετρη. Τουλάχιστον, σας
δίνει μια πολύ ζωντανή, πολύ απτή κατανόηση της διάθεσης του Θεού τη δεδομένη στιγμή. Τι
θα σκέφτεστε τώρα, όποτε βλέπετε ξανά το ουράνιο τόξο; Θα θυμάστε, τουλάχιστον, ότι,
κάποτε, ο Θεός θρήνησε επειδή κατέστρεψε τον κόσμο με κατακλυσμό. Θα θυμάστε ότι,
παρόλο που ο Θεός μισούσε αυτόν τον κόσμο και απεχθανόταν τη συγκεκριμένη
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ανθρωπότητα, όταν κατέστρεψε τα ανθρώπινα όντα που Εκείνος, με τα ίδια Του τα χέρια είχε
δημιουργήσει, η καρδιά Του πονούσε, πάλευε να τους αφήσει, δίσταζε και δυσκολευόταν να
το αντέξει. Μοναδική παρηγοριά Του ήταν η οκταμελής οικογένεια του Νώε. Η συνεργασία
του Νώε έκανε τις επίπονες προσπάθειές Του να δημιουργήσει τα πάντα, να αξίζουν τον κόπο.
Σε μια εποχή που ο Θεός υπέφερε, τούτο ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να
αντισταθμίσει την οδύνη Του. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Θεός εναπόθεσε όλες Του τις
προσδοκίες για την ανθρωπότητα στην οικογένεια του Νώε, ελπίζοντας ότι μπορούσαν να
ζήσουν υπό τις ευλογίες Του και όχι την κατάρα Του, ελπίζοντας ότι δεν θα έβλεπαν ποτέ τον
Θεό να καταστρέφει ξανά τον κόσμο με κατακλυσμό, και ελπίζοντας, επίσης ότι δεν θα
καταστρέφονταν.
Ποιο μέρος της διάθεσης του Θεού πρέπει να κατανοήσουμε από εδώ; Ο Θεός
απεχθανόταν τον άνθρωπο επειδή ο άνθρωπος ήταν εχθρικός απέναντί Του, αλλά μέσα στην
καρδιά Του, η φροντίδα, η ανησυχία και το έλεός Του για την ανθρωπότητα παρέμειναν
αμετάβλητα. Ακόμη και όταν κατέστρεψε την ανθρωπότητα, η καρδιά Του παρέμεινε
απαράλλακτη. Όταν η ανθρωπότητα γέμισε διαφθορά και ανυπακοή προς τον Θεό μέχρι ενός
σημείου, ο Θεός υποχρεώθηκε, λόγω της διάθεσης και της ουσίας Του και σύμφωνα με τις
αρχές Του, να καταστρέψει τη συγκεκριμένη ανθρωπότητα. Λόγω, όμως της ουσίας Του, ο
Θεός σπλαχνιζόταν ακόμα την ανθρωπότητα και, μάλιστα, ήθελε να χρησιμοποιήσει και
διάφορους τρόπους για να τη λυτρώσει, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Αντ’ αυτού, ο
άνθρωπος εναντιώθηκε στον Θεό, συνέχισε να μην Τον υπακούει, αρνούμενος να δεχθεί τη
σωτηρία του Θεού, αρνήθηκε, δηλαδή, να δεχθεί τις καλές Του προθέσεις. Ανεξάρτητα από το
ότι ο Θεός τον κάλεσε, του υπενθύμισε, τον συνέδραμε, τον βοήθησε ή τον ανέχθηκε, ο
άνθρωπος ούτε το κατάλαβε, ούτε το εκτίμησε, ούτε καν έδωσε σημασία. Μέσα στην οδύνη
Του, ο Θεός δε λησμόνησε να δώσει στον άνθρωπο τη μέγιστη ανεκτικότητά Του,
περιμένοντας τον άνθρωπο να ανακάμψει. Έχοντας φτάσει στα όριά Του, έπραξε αυτό που
έπρεπε, χωρίς κανένα δισταγμό. Με άλλα λόγια, υπήρξε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος
και διαδικασία από τη στιγμή που ο Θεός σχεδίασε να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος, ως
την επίσημη έναρξη του έργου Του για την καταστροφή της ανθρωπότητας. Η εν λόγω
διαδικασία υπήρχε με τον σκοπό να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο ώστε να ανακάμψει, και
ήταν η τελευταία ευκαιρία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Τι έκανε, λοιπόν, ο Θεός κατά
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την περίοδο προτού καταστρέψει την ανθρωπότητα; Ο Θεός εργάστηκε ακατάπαυστα,
υπενθυμίζοντας και προτρέποντας. Ανεξάρτητα από το πόση οδύνη και θλίψη ένοιωθε η
καρδιά του Θεού, Εκείνος συνέχισε να ασκεί τη φροντίδα, την ανησυχία Του και το άφθονο
έλεός Του για την ανθρωπότητα. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό; Αναμφισβήτητα, κατανοούμε
ότι η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα είναι πραγματική και όχι μόνο λόγια. Είναι
πραγματική, απτή και υπολογίσιμη, όχι ψεύτικη, κίβδηλη, απατηλή ή επιτηδευμένη. Ο Θεός
δεν χρησιμοποιεί ποτέ τεχνάσματα ούτε δημιουργεί ψεύτικες εικόνες για να κάνει τους
ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι άξιος της αγάπης τους. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί ψευδείς
μαρτυρίες, προκειμένου να αφήσει τους ανθρώπους να δουν την ομορφιά Του ή για να
καυχηθεί για την ομορφιά και την αγιοσύνη Του. Τούτες οι πτυχές της διάθεσης του Θεού δεν
είναι, άραγε, αντάξιες της αγάπης του ανθρώπου; Δεν αξίζουν να λατρεύονται; Δεν αξίζουν
την αγάπη; Σε τούτο το σημείο, θέλω να σας ρωτήσω: Αφού ακούσατε τα λόγια αυτά,
πιστεύετε ότι το μεγαλείο του Θεού είναι απλώς λέξεις πάνω σε μια κόλλα χαρτί; Ή μήπως η
ομορφιά του Θεού είναι απλώς κενά λόγια; Όχι! Σίγουρα όχι! Η υπεροχή, το μεγαλείο, η
αγιοσύνη, η ανεκτικότητα, η αγάπη του Θεού και ούτω καθεξής —κάθε λεπτομέρεια καθεμίας
από τις διάφορες πτυχές της διάθεσης και της ουσίας του Θεού βρίσκει πρακτική έκφραση
κάθε φορά που Εκείνος επιτελεί το έργο Του, όπως και ενσωματώνεται στο θέλημά Του
απέναντι στον άνθρωπο και εκπληρώνεται και αντανακλάται μέσα σε κάθε άνθρωπο.
Ανεξάρτητα από το εάν το έχεις αισθανθεί προηγουμένως, ο Θεός φροντίζει τον κάθε
άνθρωπο με κάθε δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ειλικρινή καρδιά, τη σοφία Του και
διάφορες μεθόδους, προκειμένου να ζεστάνει την καρδιά του κάθε ανθρώπου και να
αφυπνίσει το πνεύμα του. Πρόκειται για αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ανεξάρτητα από το πόσοι
άνθρωποι κάθονται εδώ, κάθε άτομο έχει διαφορετικές εμπειρίες και συναισθήματα ως προς
την ανεκτικότητα, την υπομονή και την ομορφιά του Θεού. Οι εν λόγω εμπειρίες του Θεού και
τα αισθήματα ή οι αναγνωρίσεις Του —εν ολίγοις, όλα αυτά τα θετικά πράγματα προέρχονται
από τον Θεό. Έτσι, ενσωματώνοντας τις εμπειρίες και τη γνώση όλων για τον Θεό και
συνδυάζοντάς τις με τις αναγνώσεις αυτών των χωρίων από τη Βίβλο σήμερα, έχετε τώρα μια
πιο πραγματική και σωστή κατανόηση του Θεού;
Μετά την ανάγνωση της ιστορίας και την κατανόηση μέρους από τη διάθεση του Θεού,
που αποκαλύφθηκε μέσα από αυτό το γεγονός, ποια είναι η νέα σας εκτίμηση για τον Θεό;
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Σας έδωσε μια βαθύτερη κατανόηση του Θεού και της καρδιάς Του; Μήπως τώρα νοιώθετε
διαφορετικά, εξετάζοντας ξανά την ιστορία του Νώε; Κατά τη γνώμη σας, ήταν περιττή η
επικοινωνία των στίχων αυτών της Βίβλου; Τώρα που τους έχουμε επικοινωνήσει, πιστεύετε
ότι ήταν περιττό; Ήταν απαραίτητο, έτσι δεν είναι; Παρόλο που αυτό που διαβάσαμε είναι
ιστορία, πρόκειται για πραγματική καταγραφή του έργου που επιτέλεσε κάποτε ο Θεός.
Στόχος Μου δεν ήταν να σας αφήσω να κατανοήσετε τις λεπτομέρειες των ιστοριών αυτών ή
του συγκεκριμένου χαρακτήρα, ούτε να μπορέσετε να μελετήσετε τον εν λόγω χαρακτήρα,
και σίγουρα όχι να γυρίσετε και να μελετήσετε ξανά τη Βίβλο. Καταλαβαίνετε τι σας λέω;
Βοήθησαν καθόλου οι ιστορίες αυτές τη γνώση σας για τον Θεό; Τι πρόσθεσε η ιστορία αυτή
στην κατανόησή σας για τον Θεό; Αδέλφια από το Χονγκ Κονγκ, πείτε μας. (Είδαμε ότι η
αγάπη του Θεού είναι κάτι που κανένας από εμάς, τους διεφθαρμένους ανθρώπους, δεν
κατέχει.) Πείτε μας, αδέλφια από τη Νότια Κορέα. (Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι
πραγματική. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο φέρει τη διάθεσή Του, καθώς και το
μεγαλείο, την αγιοσύνη, την υπεροχή και την ανεκτικότητά Του. Αξίζει να προσπαθούμε να
αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόησή της.) (Μέσω της επικοινωνίας μόλις τότε, από τη μια
πλευρά, μπορώ να δω τη δίκαιη και αγία διάθεση του Θεού, και μπορώ επίσης να διακρίνω
την ανησυχία που έχει ο Θεός για την ανθρωπότητα, το έλεος του Θεού προς την
ανθρωπότητα και ότι όλα όσα πράττει ο Θεός και κάθε σκέψη και ιδέα που έχει —όλα
αποκαλύπτουν την αγάπη και την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα.) (Η κατανόησή μου
στο παρελθόν ήταν ότι ο Θεός χρησιμοποίησε έναν κατακλυσμό για να καταστρέψει τον
κόσμο, επειδή η ανθρωπότητα είχε καταστεί μοχθηρή μέχρις ενός σημείου, και ήταν λες και ο
Θεός κατέστρεψε τη συγκεκριμένη ανθρωπότητα, επειδή την αποστράφηκε. Μόνον αφού ο
Θεός μίλησε για την ιστορία του Νώε σήμερα και είπε ότι η καρδιά του Θεού αιμορραγούσε,
συνειδητοποιώ ότι ο Θεός ήταν πραγματικά απρόθυμος να εγκαταλείψει εκείνο το ανθρώπινο
γένος. Επειδή η ανθρωπότητα ήταν υπερβολικά ανυπάκουη, ο Θεός δεν είχε άλλη επιλογή
παρά να την καταστρέψει. Στην πραγματικότητα, τη δεδομένη στιγμή η καρδιά του Θεού
ήταν πολύ λυπημένη. Από αυτό, μπορώ να διακρίνω στη διάθεση του Θεού, τη φροντίδα και
την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Τούτο είναι κάτι που δεν ήξερα πριν.) Πολύ καλά!
Μπορείτε να συνεχίσετε εσείς. (Επηρεάστηκα πολύ από την ακρόαση. Έχω διαβάσει τη Βίβλο
στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν έζησα μια εμπειρία σαν τη σημερινή, όπου ο Θεός αναλύει
άμεσα αυτά τα πράγματα, ώστε να καταφέρουμε να Τον γνωρίσουμε. Το γεγονός ότι ο Θεός
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μας πήρε μαζί Του ώστε να δούμε τη Βίβλο, μου επέτρεψε να μάθω ότι η ουσία του Θεού πριν
από τη διαφθορά του ανθρώπου ήταν αγάπη και φροντίδα για το ανθρώπινο γένος. Από τη
στιγμή που ο άνθρωπος διεφθάρη ως τις έσχατες μέρες του σήμερα, παρόλο που ο Θεός φέρει
μια δίκαιη διάθεση, η αγάπη και η φροντίδα Του παραμένουν αμετάβλητες. Τούτο δείχνει ότι
η ουσία της αγάπης του Θεού, από τη δημιουργία έως τώρα, ανεξάρτητα από το αν ο
άνθρωπος είναι διεφθαρμένος, δεν αλλάζει ποτέ.) (Σήμερα κατανόησα ότι η ουσία του Θεού
δεν αλλάζει εξαιτίας κάποιας αλλαγής στον χρόνο ή στην τοποθεσία του έργου Του. Επίσης,
κατανόησα ότι, ανεξάρτητα από το αν ο Θεός δημιουργεί ή καταστρέφει τον κόσμο μετά τη
διαφθορά του ανθρώπου, ό,τι πράττει έχει νόημα και περιέχει τη διάθεσή Του. Κατάλαβα,
λοιπόν, ότι η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και άμετρη, και επίσης κατάλαβα, όπως
ανέφεραν και οι άλλοι αδελφοί και αδελφές, τη φροντίδα και το έλεος του Θεού προς την
ανθρωπότητα, όταν κατέστρεψε τον κόσμο.) (Αυτά ήταν πράγματα που πραγματικά δεν
γνώριζα πριν. Έπειτα από τη σημερινή ακρόαση, αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι αληθινά
αξιόπιστος και φερέγγυος, άξιος πίστεως και ότι πράγματι υπάρχει. Μπορώ στ’ αλήθεια να
εκτιμήσω μέσα μου ότι η διάθεση και η αγάπη του Θεού είναι πραγματικά τόσο συμπαγείς.
Έτσι νοιώθω, έπειτα από τη σημερινή ακρόαση.) Έξοχα! Φαίνεται ότι όλα όσα ακούσατε, τα
πήρατε κατάκαρδα.
Μήπως παρατηρήσατε κάποιο ιδιαίτερο γεγονός μεταξύ όλων των στίχων της Βίβλου,
συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοριών της Βίβλου που επικοινωνήσαμε σήμερα;
Χρησιμοποίησε ποτέ ο Θεός τη δική Του γλώσσα, προκειμένου να εκφράσει τις δικές Του
σκέψεις ή να εξηγήσει την αγάπη και τη φροντίδα Του για την ανθρωπότητα; Υπάρχει κάποια
καταγραφή με Εκείνον να χρησιμοποιεί απλή γλώσσα, για να δηλώσει πόσο ενδιαφέρεται για
την ανθρωπότητα ή πόσο την αγαπά; Όχι! Σωστά δεν τα λέω; Υπάρχουν τόσο πολλοί μεταξύ
σας, που έχουν διαβάσει τη Βίβλο ή άλλα βιβλία εκτός από τη Βίβλο. Έχει δει κάποιος από
εσάς τέτοιες λέξεις; Η απάντηση είναι σίγουρα όχι! Δηλαδή, στις καταγραφές της Βίβλου,
συμπεριλαμβανομένων των λόγων του Θεού ή της καταγραφής του έργου Του, ποτέ ο Θεός,
σε καμιά εποχή ή περίοδο, δεν χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους, προκειμένου να
περιγράψει τα αισθήματά Του ή να εκφράσει την αγάπη και τη φροντίδα Του για την
ανθρωπότητα, ούτε και χρησιμοποίησε ποτέ τον λόγο ή οποιεσδήποτε ενέργειες για να
μεταδώσει τα αισθήματα και τα συναισθήματά Του —έτσι δεν είναι; Γιατί το λέω αυτό; Γιατί
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είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω; Επειδή περιέχει επίσης την ομορφιά του Θεού και τη
διάθεσή Του.
Ο Θεός δημιούργησε το ανθρώπινο γένος· ανεξάρτητα από το αν έχει διαφθαρεί ή Τον
ακολουθεί, ο Θεός φέρεται στα ανθρώπινα όντα σαν τους πιο πολύτιμους αγαπημένους Του —
ή, όπως θα έλεγαν τα ανθρώπινα όντα, οι πλέον αγαπημένοι Του άνθρωποι— και όχι σαν
παιχνίδια Του. Αν και ο Θεός λέει ότι είναι ο Δημιουργός και ότι ο άνθρωπος είναι το
δημιούργημά Του, το οποίο μπορεί να ακούγεται σαν να υπάρχει διαφορά στην ιεραρχία, η
πραγματικότητα είναι ότι όλα όσα έπραξε ο Θεός για την ανθρωπότητα υπερβαίνουν κατά
πολύ μια σχέση τέτοιας φύσεως. Ο Θεός αγαπά την ανθρωπότητα, ενδιαφέρεται και ανησυχεί
για αυτήν, καθώς επίσης τη φροντίζει, συνεχώς και αδιαλείπτως. Ποτέ δεν νοιώθει μέσα Του
ότι πρόκειται για επιπρόσθετη δουλειά ή για κάτι που αξίζει εύσημα. Ούτε και αισθάνεται ότι
η σωτηρία της ανθρωπότητας, ο εφοδιασμός και η παροχή των πάντων αποτελεί τεράστια
συμβολή στο ανθρώπινο γένος. Απλώς φροντίζει το ανθρώπινο γένος ήσυχα και σιωπηλά, με
τον δικό Του τρόπο και μέσα από τη δική Του ουσία και από όσα έχει και είναι. Ανεξάρτητα
από το πόση φροντίδα και βοήθεια λαμβάνει η ανθρωπότητα από Αυτόν, ο Θεός δεν
σκέφτεται ποτέ ούτε και προσπαθεί να πάρει τα εύσημα. Τούτο καθορίζεται από την ουσία
του Θεού, και αποτελεί ακριβώς μια πραγματική έκφραση της διάθεσης του Θεού. Γι’ αυτό
και, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στη Βίβλο ή σε άλλα βιβλία, ποτέ δεν θα βρούμε τον Θεό
να εκφράζει τις σκέψεις Του και να περιγράφει ή να δηλώνει στους ανθρώπους γιατί πράττει
αυτά τα πράγματα ή γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την ανθρωπότητα, προκειμένου να την
κάνει να είναι ευγνώμων προς Αυτόν ή να Τον δοξάζει. Ακόμη και όταν πονά, όταν η καρδιά
Του νοιώθει ακραία οδύνη, ποτέ δεν ξεχνά την ευθύνη Του απέναντι στην ανθρωπότητα ή την
ανησυχία Του για αυτήν, ενώ ταυτόχρονα φέρει τον πόνο και την οδύνη μόνος Του, σιωπηλά.
Αντίθετα, ο Θεός συνεχίζει να φροντίζει την ανθρωπότητα, όπως πάντα. Παρόλο που η
ανθρωπότητα συχνά δοξάζει τον Θεό ή γίνεται μάρτυράς Του, ο Θεός δεν απαιτεί καμία από
αυτές τις συμπεριφορές. Τούτο συμβαίνει, επειδή ο Θεός δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση
για τα καλά που κάνει για την ανθρωπότητα, να δεχθεί ευγνωμοσύνη ως ανταπόδοση ή
οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Από την άλλη πλευρά, όσοι σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το
κακό, όσοι ακολουθούν αληθινά τον Θεό, Τον ακούν και είναι πιστοί σε Αυτόν, καθώς και όσοι
Τον υπακούν —αυτοί είναι οι άνθρωποι που λαμβάνουν συχνά τις ευλογίες του Θεού, και ο
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Θεός τούς δίνει τις ευλογίες Του χωρίς επιφυλάξεις. Επιπλέον, οι ευλογίες που λαμβάνουν οι
άνθρωποι από τον Θεό είναι συχνά πέρα από τη φαντασία τους, αλλά και πέρα από οτιδήποτε
μπορούν να ανταλλάξουν τα ανθρώπινα όντα για όσα έχουν πράξει ή το τίμημα που έχουν
πληρώσει. Όταν η ανθρωπότητα απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού, ενδιαφέρεται κανείς για
το τι πράττει ο Θεός; Ενδιαφέρεται κανείς για τα αισθήματα του Θεού; Προσπαθεί κανείς να
αντιληφθεί τον πόνο του Θεού; Η ακριβής απάντηση στις ερωτήσεις αυτές είναι: Όχι! Μπορεί
το οποιοδήποτε ανθρώπινο ον, συμπεριλαμβανομένου του Νώε, να αντιληφθεί την οδύνη του
Θεού τη στιγμή εκείνη; Μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί ο Θεός έκανε μια τέτοια διαθήκη;
Κανείς δεν μπορεί! Το ανθρώπινο γένος δεν αντιλαμβάνεται την οδύνη του Θεού, όχι επειδή
αδυνατεί να την κατανοήσει, ούτε εξαιτίας του χάσματος μεταξύ Θεού και ανθρώπου ή της
διαφοράς της θέσης τους· οφείλεται, μάλλον, στο ότι η ανθρωπότητα ούτε καν νοιάζεται για
κανένα από τα αισθήματα του Θεού. Η ανθρωπότητα πιστεύει ότι ο Θεός είναι ανεξάρτητος
—ο Θεός δεν έχει ανάγκη το ενδιαφέρον, την κατανόηση ή τις σκέψεις των ανθρώπων. Ο
Θεός είναι Θεός, άρα δεν νοιώθει πόνο, ούτε και κανένα συναίσθημα· δεν μπορεί να είναι
λυπημένος ή να αισθάνεται θλίψη, ούτε καν κλαίει. Ο Θεός είναι Θεός, άρα δεν έχει ανάγκη
να εκφράσει τα συναισθήματά Του, ούτε και χρειάζεται συναισθηματική ανακούφιση. Αν, υπό
ορισμένες συνθήκες, νοιώσει τέτοιες ανάγκες, θα επιλύσει ο ίδιος το πρόβλημα, χωρίς να
χρειαστεί τη βοήθεια του ανθρώπινου γένους. Αντίθετα, οι αδύναμοι, ανώριμοι άνθρωποι
είναι αυτοί που χρειάζονται την παρηγοριά, τη φροντίδα και την ενθάρρυνση του Θεού,
ακόμη και να ανακουφίσει ο ίδιος τα συναισθήματά τους, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
Τέτοιες σκέψεις κρύβονται βαθιά μέσα στις καρδιές της ανθρωπότητας: Ο άνθρωπος είναι ο
αδύναμος· χρειάζεται τον Θεό για να τον προσέχει παντοιοτρόπως, του αξίζει όλη η φροντίδα
που λαμβάνει από Εκείνον, και μπορεί να Του ζητά ό,τι θεωρεί πως πρέπει να είναι δικό του.
Ο Θεός είναι ο ισχυρός· κατέχει τα πάντα, και πρέπει να είναι ο φύλακας της ανθρωπότητας
και ο χορηγός των ευλογιών. Αφού είναι ήδη Θεός, είναι παντοδύναμος και δεν χρειάζεται
ποτέ τίποτα από το ανθρώπινο γένος.
Αφού ο άνθρωπος δεν δίνει σημασία σε καμία από τις αποκαλύψεις του Θεού, δεν
αισθάνθηκε ποτέ του τη θλίψη, την οδύνη ή τη χαρά του Θεού. Αντιθέτως, ο Θεός γνωρίζει
όλες τις εκφράσεις του ανθρώπου, σαν την παλάμη του χεριού Του. Ο Θεός συνδράμει στις
ανάγκες του καθενός παντού και πάντοτε, παρατηρώντας τις εναλλασσόμενες σκέψεις του
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κάθε ανθρώπου, ανακουφίζοντας και προτρέποντάς τους, και καθοδηγώντας και φωτίζοντάς
τους. Σε ό,τι αφορά όλα τα πράγματα που έπραξε ο Θεός για την ανθρωπότητα και όλα τα
τιμήματα που κατέβαλε εξαιτίας της, μπορούν οι άνθρωποι να βρουν κάποιο χωρίο στη Βίβλο
ή από οτιδήποτε έχει πει μέχρι στιγμής ο Θεός, που να δηλώνει σαφώς ότι ο Θεός θα
απαιτήσει κάτι από τον άνθρωπο; Όχι! Αντίθετα, ανεξάρτητα από το ότι οι άνθρωποι αγνοούν
τις σκέψεις του Θεού, Εκείνος εξακολουθεί να καθοδηγεί συνεχώς την ανθρωπότητα,
συνδράμοντας και βοηθώντας την επανειλημμένα, προκειμένου να της επιτρέψει να
ακολουθήσει την οδό Του, ώστε να μπορέσει να λάβει τον όμορφο προορισμό που έχει
ετοιμάσει για αυτήν. Σε ό,τι αφορά τον Θεό, αυτό που έχει και είναι, η χάρις, το έλεος και όλες
οι ανταμοιβές Του, θα δοθούν ανεπιφύλακτα σε αυτούς που Τον αγαπούν και Τον
ακολουθούν. Ποτέ, όμως, δεν αποκαλύπτει σε κανέναν την οδύνη που ένοιωσε ή την ψυχική
Του κατάσταση, και ποτέ δεν παραπονιέται για το ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για Εκείνον ή
δεν ξέρει το θέλημά Του. Απλώς υπομένει τα πάντα σιωπηλά, περιμένοντας την ημέρα που η
ανθρωπότητα θα είναι ικανή να καταλάβει.
Γιατί τα λέω αυτά εδώ; Τι καταλάβατε από τα πράγματα που είπα; Υπάρχει κάτι στην
ουσία και τη διάθεση του Θεού που είναι πανεύκολο να παραβλεφθεί, κάτι που κατέχει
μονάχα ο Θεός και κανένας απολύτως άνθρωπος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οι
άλλοι τους θεωρούν σπουδαίους, καλούς, ή τον Θεό της φαντασίας τους. Τι είναι αυτό; Η
ανιδιοτέλεια του Θεού. Μιλώντας για ανιδιοτέλεια, ίσως νομίζεις ότι και εσύ είσαι πολύ
ανιδιοτελής, διότι, όταν πρόκειται για τα παιδιά σου, ποτέ δεν τους κάνεις παζάρια και είσαι
γενναιόδωρος απέναντί τους, ή πιστεύεις ότι είσαι και εσύ πολύ ανιδιοτελής όσον αφορά
στους γονείς σου. Ανεξαρτήτως του τι πιστεύεις, τουλάχιστον έχεις μια ιδέα της λέξης
«ανιδιοτελής» και θεωρείς ότι είναι θετική λέξη, και ότι ο ανιδιοτελής άνθρωπος είναι πολύ
ευγενής. Όταν φέρεσαι ανιδιοτελώς, πιστεύεις ότι είσαι σπουδαίος. Αλλά δεν υπάρχει κανείς
που να μπορεί να δει την ανιδιοτέλεια του Θεού μεταξύ όλων των πραγμάτων, μεταξύ των
ανθρώπων, των γεγονότων και των αντικειμένων, και μέσα από το έργο του Θεού. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Διότι ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής! Γιατί το λέω αυτό; Το
ανθρώπινο γένος ζει μέσα σε έναν υλικό κόσμο. Μπορεί να ακολουθείς τον Θεό, αλλά ποτέ
δεν βλέπεις ούτε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Θεός σε εφοδιάζει, σε αγαπά και δείχνει ενδιαφέρον
για εσένα. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που βλέπεις; Βλέπεις τους εξ αίματος συγγενείς σου, που σε
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αγαπούν ή σε κουράζουν με την υπερβολική τους αγάπη. Βλέπεις τα πράγματα που είναι
ευεργετικά για τη σάρκα σου, και νοιάζεσαι για τους ανθρώπους και τα πράγματα που
αγαπάς. Τούτη είναι η υποτιθέμενη ανιδιοτέλεια του ανθρώπου. Αυτοί οι «ανιδιοτελείς»
άνθρωποι, όμως, ποτέ δεν ενδιαφέρονται για τον Θεό που τους δίνει ζωή. Σε αντίθεση με τον
Θεό, η ανιδιοτέλεια του ανθρώπου καθίσταται εγωιστική και ποταπή. Η ανιδιοτέλεια, στην
οποία πιστεύει ο άνθρωπος, είναι κενή και μη-πραγματική, κίβδηλη, ασύμβατη και άσχετη με
τον Θεό. Η ανιδιοτέλεια του ανθρώπου είναι για τον ίδιο, ενώ η ανιδιοτέλεια του Θεού
αποτελεί πραγματική αποκάλυψη της ουσίας Του. Ακριβώς χάρη στην ανιδιοτέλεια του Θεού,
ο άνθρωπος λαμβάνει μια σταθερή ροή εφοδίων εκ μέρους Του. Ίσως να μη σας αγγίζει
ιδιαιτέρως το θέμα για το οποίο μιλάω σήμερα και μόλις που νεύετε καταφατικά ως έγκριση,
αλλά όταν προσπαθήσεις να αντιληφθείς την καρδιά του Θεού μέσα σου, άθελά σου θα
ανακαλύψεις το εξής: Από όλους τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα πράγματα που μπορείς
να διαισθανθείς σε αυτόν τον κόσμο, μόνο η ανιδιοτέλεια του Θεού είναι πραγματική και
συμπαγής, διότι μόνο η αγάπη του Θεού προς εσένα είναι ανεπιφύλακτη και άμεμπτη. Εκτός
από τη θεϊκή, η οποιουδήποτε άλλου, αποκαλούμενη ανιδιοτέλεια είναι ψεύτικη,
επιφανειακή, ανειλικρινής· έχει στόχους, συγκεκριμένες προθέσεις, κάνει παζάρια, και δεν
μπορεί να αντέξει στις δοκιμασίες. Θα μπορούσατε ακόμη και να πείτε ότι είναι ρυπαρή, άξια
περιφρόνησης. Συμφωνείτε;
Ξέρω ότι δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα, και χρειάζεστε λίγο χρόνο για
να τα εμπεδώσετε, προτού μπορέσετε να τα κατανοήσετε πραγματικά. Όσο πιο ανοίκεια σας
είναι αυτά τα ζητήματα και θέματα, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι αυτά τα θέματα
λείπουν από την καρδιά σας. Αν δεν αναφερόμουν ποτέ σε αυτά τα θέματα, θα γνώριζε
κάποιος από εσάς έστω και ελάχιστα για αυτά; Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα καταφέρνατε να τα
γνωρίσετε. Αυτό είναι σίγουρο. Ανεξάρτητα από το πόσα μπορείτε να καταλάβετε ή να
κατανοήσετε, εν ολίγοις, τα θέματα αυτά, για τα οποία μιλώ, είναι εκείνα που λείπουν
περισσότερο από τους ανθρώπους, αλλά που θα έπρεπε να τους είναι περισσότερο γνωστά.
Τα εν λόγω θέματα είναι πολύ σημαντικά για όλους —είναι πολύτιμα και είναι ζωή, και είναι
πράγματα που πρέπει να κατέχετε για τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας. Χωρίς τούτα τα
λόγια ως καθοδήγηση, χωρίς την κατανόησή σας για τη διάθεση και την ουσία του Θεού, θα
έχετε πάντα ερωτηματικά όταν πρόκειται για τον Θεό. Πώς μπορείς να πιστεύεις σωστά στον
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Θεό, αν ούτε καν Τον καταλαβαίνεις; Δεν ξέρεις τίποτα για τα συναισθήματα του Θεού, το
θέλημα, την ψυχική κατάσταση, τις σκέψεις Του, τι Τον λυπεί και τι του χαρίζει ευτυχία —πώς
μπορείς, λοιπόν, να ενδιαφέρεσαι για την καρδιά Του;
Όποτε ο Θεός είναι αναστατωμένος, έρχεται αντιμέτωπος με μια ανθρωπότητα που δεν
Του δίνει καμία σημασία, μια ανθρωπότητα που Τον ακολουθεί και ισχυρίζεται ότι Τον
αγαπά, αλλά παραμελεί εντελώς τα αισθήματά Του. Πώς μπορεί να μην πονά η καρδιά Του;
Στο έργο διαχείρισης του Θεού, Εκείνος επιτελεί με ειλικρίνεια το έργο Του και μιλά σε κάθε
άνθρωπο, αντιμετωπίζοντάς τους χωρίς επιφυλάξεις ή συγκαλύψεις· αντιστρόφως, κάθε
άνθρωπος που Τον ακολουθεί είναι κλειστός απέναντί Του, και κανείς δεν είναι πρόθυμος να
Τον προσεγγίσει ενεργά, να κατανοήσει την καρδιά Του ή να δώσει σημασία στα αισθήματά
Του. Ούτε καν αυτοί που θέλουν να γίνουν οικείοι Του, δεν θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό, να
ενδιαφερθούν για την καρδιά Του ή να προσπαθήσουν να Τον καταλάβουν. Όταν ο Θεός είναι
χαρούμενος και ευτυχής, δεν υπάρχει κανείς για να μοιραστεί την ευτυχία Του. Όταν ο Θεός
παρεξηγείται από τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κανείς για να ανακουφίσει την πληγωμένη
Του καρδιά. Όταν η καρδιά Του πονά, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, πρόθυμος να
ακούσει τις εκμυστηρεύσεις Του. Μέσα στα χιλιάδες χρόνια του έργου διαχείρισης του Θεού,
δεν υπάρχει κανείς που να κατανοεί τα συναισθήματα του Θεού, ούτε κανείς που να τα
καταλαβαίνει ή να τα αντιλαμβάνεται, πόσο μάλλον κάποιος που θα μπορούσε να σταθεί μαζί
με τον Θεό για να μοιραστεί τις χαρές και τις λύπες Του. Ο Θεός είναι μόνος. Μόνος! Ο Θεός
είναι μόνος, όχι μόνο επειδή Του εναντιώνεται το διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος, αλλά
περισσότερο επειδή ούτε όσοι επιδιώκουν να είναι πνευματικοί, ούτε αυτοί που προσπαθούν
να γνωρίσουν τον Θεό και να Τον κατανοήσουν, ούτε καν εκείνοι που είναι πρόθυμοι να
αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή τους σε Αυτόν, δεν γνωρίζουν τις σκέψεις Του, ούτε και
καταλαβαίνουν τη διάθεση και τα συναισθήματά Του.
Στο τέλος της ιστορίας του Νώε, βλέπουμε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε μια ασυνήθιστη
μέθοδο για να εκφράσει τα συναισθήματα που είχε τότε. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ
ξεχωριστή, και πρόκειται για τη σύναψη διαθήκης με τον άνθρωπο. Είναι μια μέθοδος, που
δηλώνει το τέλος της χρήσης κατακλυσμού από τον Θεό για την καταστροφή του κόσμου.
Εξωτερικά, η σύναψη διαθήκης φαίνεται σαν κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι τίποτα
περισσότερο από τη χρήση λέξεων, προκειμένου να δεσμευτούν αμφότερα τα μέρη από
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πράξεις παραβίασης, έτσι ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού της προστασίας των
συμφερόντων και των δύο πλευρών. Ως προς τη μορφή, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, αλλά
από τα κίνητρα που κρύβονται από πίσω και τον λόγο που έχει ο Θεός για να το πράξει,
πρόκειται για πραγματική αποκάλυψη της διάθεσης και της ψυχικής κατάστασής Του. Εάν
εσύ βάλεις απλά τα λόγια αυτά στην άκρη και τα αγνοήσεις, και αν Εγώ δεν σας πω ποτέ την
αλήθεια των πραγμάτων, τότε η ανθρωπότητα δεν θα μάθει πραγματικά ποτέ τις σκέψεις του
Θεού. Ίσως, στη φαντασία σου, ο Θεός να χαμογελά συνάπτοντας τη διαθήκη ή ίσως η
έκφρασή Του να είναι σοβαρή, αλλά ανεξάρτητα από τη συνηθέστερη έκφραση που
φαντάζονται οι άνθρωποι πως είχε ο Θεός, κανείς δεν θα ήταν σε θέση να δει την καρδιά του
Θεού ή την οδύνη Του, πόσο μάλλον τη μοναξιά Του. Κανείς δεν μπορεί να ωθήσει τον Θεό να
τον εμπιστευθεί ή να είναι άξιος της εμπιστοσύνης Του ή να είναι κάποιος, στον οποίον να
μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις Του ή να εκμυστηρευτεί την οδύνη Του. Γι’ αυτό και ο Θεός
δεν είχε άλλη επιλογή από το να πράξει κάτι τέτοιο. Αποχαιρετώντας την προηγούμενη
ανθρωπότητα, ο Θεός έπραξε, επιφανειακά, κάτι εύκολο, διευθετώντας το παρελθόν και
σχεδιάζοντας μια τέλεια κατάληξη στην καταστροφή του κόσμου από τον κατακλυσμό.
Ωστόσο, ο Θεός είχε θάψει βαθιά μέσα στην καρδιά Του την οδύνη εκείνης της στιγμής. Σε
μια εποχή που ο Θεός δεν είχε κανέναν για να κάνει τις εκμυστηρεύσεις Του, συνήψε μια
διαθήκη με το ανθρώπινο γένος, λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να καταστρέψει ξανά τον κόσμο
με κατακλυσμό. Η εμφάνιση του ουρανίου τόξου συμβαίνει για να υπενθυμίζει στους
ανθρώπους ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί κάποτε, να τους προειδοποιεί να μην κάνουν κακές
πράξεις. Ακόμη και σε εκείνη την τόσο οδυνηρή κατάσταση, ο Θεός δεν λησμόνησε την
ανθρωπότητα, δείχνοντας και πάλι το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον Του για αυτήν. Τούτη δεν
είναι η αγάπη και η ανιδιοτέλεια του Θεού; Τι σκέπτονται, όμως, οι άνθρωποι, όταν
υποφέρουν; Τότε δεν είναι που χρειάζονται περισσότερο τον Θεό; Σε στιγμές όπως αυτές, οι
άνθρωποι πάντα σέρνουν τον Θεό κοντά τους, ώστε να μπορέσει να τους παρηγορήσει.
Ανεξαρτήτως του πότε, ο Θεός ποτέ δεν πρόκειται να απογοητεύσει τους ανθρώπους, και
πάντα θα τους επιτρέπει να βγαίνουν από τις δυσχέρειές τους και να ζουν στο φως. Παρόλο
που ο Θεός συνδράμει τόσο την ανθρωπότητα, στην καρδιά του ανθρώπου, ο Θεός δεν είναι
τίποτε άλλο παρά ένα χάπι καθησυχασμού, ένα τονωτικό παρηγοριάς. Όταν ο Θεός υποφέρει,
όταν η καρδιά Του είναι πληγωμένη, το να έχει ένα δημιουργημένο ον ή κάποιον άνθρωπο να
Του κρατά συντροφιά ή να Τον παρηγορεί, αναμφίβολα αποτελεί υπερβολική επιθυμία. Ο
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άνθρωπος ποτέ δεν δίνει προσοχή στα αισθήματα του Θεού, οπότε ο Θεός ποτέ δεν ζητά ούτε
αναμένει ότι θα υπάρξει κάποιος που να μπορεί να Τον παρηγορήσει. Απλά χρησιμοποιεί τις
δικές Του μεθόδους, για να εκφράσει τη διάθεσή Του. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι
κάτι σπουδαίο για τον Θεό να περάσει κάποια ταλαιπωρία, αλλά μόνο όταν προσπαθήσεις
πραγματικά να καταλάβεις τον Θεό, όταν μπορέσεις να εκτιμήσεις αληθινά τις σοβαρές
προθέσεις του Θεού σε ό,τι πράττει, τότε θα καταφέρεις να νοιώσεις το μεγαλείο και την
ανιδιοτέλειά Του. Παρ’ όλο που ο Θεός συνήψε διαθήκη με την ανθρωπότητα
χρησιμοποιώντας το ουράνιο τόξο, δεν είπε ποτέ σε κανέναν γιατί το έπραξε, γιατί καθιέρωσε
το εν λόγω συμβόλαιο, που σημαίνει ότι ποτέ δεν είπε σε κανέναν τις πραγματικές Του
σκέψεις. Τούτο οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κανείς που να κατανοεί το βάθος της αγάπης
του Θεού για την ανθρωπότητα που δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια, ούτε και κανείς που
να μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο που υπέφερε η καρδιά Του, καταστρέφοντας την
ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, ακόμα κι αν μιλήσει στους ανθρώπους για το πώς αισθάνεται,
εκείνοι αδυνατούν να αναλάβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Παρά την οδύνη Του, περνά στο
επόμενο βήμα του έργου Του. Ο Θεός δίνει πάντα την καλύτερη πλευρά Του και τα καλύτερα
πράγματα στην ανθρωπότητα, ενώ σιωπηλά κουβαλά ο ίδιος όλα τα δεινά. Ο Θεός ποτέ δεν
αποκαλύπτει ανοιχτά τα δεινά αυτά. Αντ’ αυτού, τα υπομένει και περιμένει στη σιωπή. Η
καρτερία του Θεού δεν είναι κρύα, μουδιασμένη ή ανήμπορη, ούτε και αποτελεί σημάδι
αδυναμίας. Συμβαίνει ότι η αγάπη και η ουσία του Θεού υπήρξαν πάντα ανιδιοτελείς.
Πρόκειται για φυσική αποκάλυψη της ουσίας και της διάθεσής Του, και γνήσια ενσάρκωση
της ταυτότητας του Θεού ως ο αληθινός Δημιουργός.
Τούτου λεχθέντος, μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρερμηνεύσουν αυτό που εννοώ.
«Στόχος της τόσο λεπτομερειακής και εντυπωσιακής περιγραφής των αισθημάτων του Θεού,
ήταν η προτροπή προς τους ανθρώπους να λυπηθούν τον Θεό;» Αυτή είναι η πρόθεση εδώ;
(Όχι!) Μοναδικός Μου σκοπός λέγοντας αυτά, είναι να σας κάνω να γνωρίσετε καλύτερα τον
Θεό, να κατανοήσετε κάθε πτυχή Του, να καταλάβετε τα συναισθήματά Του, να αντιληφθείτε
ότι η ουσία και η διάθεση του Θεού, συγκεκριμένα και κομμάτι-κομμάτι, εκφράζονται μέσα
από το έργο Του, σε αντίθεση με ό,τι απεικονίζεται, μέσα στα κενά λόγια του ανθρώπου,
γράμματα και δόγματα ή φαντασιώσεις του. Πράγμα, που σημαίνει ότι ο Θεός και η ουσία του
Θεού πράγματι υπάρχουν —δεν είναι πίνακες, ούτε πλάσματα της φαντασίας, ούτε
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ανθρώπινα οικοδομήματα, και σίγουρα δεν έχουν κατασκευαστεί από τους ανθρώπους. Τώρα
το παραδέχεστε; Εάν το παραδέχεστε, τότε τα σημερινά Μου λόγια θα έχουν επιτύχει τον
στόχο τους.
Σήμερα, συζητήσαμε τρία θέματα. Ελπίζω ότι όλοι κέρδισαν πολλά από τη
συναναστροφή πάνω στα τρία αυτά θέματα. Μπορώ να πω οριστικά ότι, μέσα από τα τρία
θέματα, οι σκέψεις του Θεού που περιέγραψα ή η διάθεση και η ουσία του Θεού που
ανέφερα, έχουν μεταμορφώσει τις φαντασιοκοπίες και την κατανόηση των ανθρώπων για τον
Θεό, έχουν μεταμορφώσει, μάλιστα, την πίστη όλων των ανθρώπων στον Θεό και, επιπλέον,
έχουν μεταμορφώσει την εικόνα του Θεού που θαυμάζουν όλοι στην καρδιά τους.
Ανεξαρτήτως όλων, ελπίζω ότι όσα μάθατε για τη διάθεση του Θεού σ’ αυτές τις τρεις
ενότητες της Βίβλου, να αποδειχθούν ωφέλιμα για εσάς, και ελπίζω ότι, μετά την επιστροφή
σας, θα προσπαθήσετε να το σταθμίσετε περισσότερο. Η σημερινή συνάντηση λήγει εδώ.
Αντίο σας!
4 Νοεμβρίου 2013

Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Β'
Κατά την τελευταία μας συνάντηση, συζητήσαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θυμάστε
ποιο ήταν; Επιτρέψτε Μου να το επαναλάβω. Το θέμα της τελευταίας μας συναναστροφής
ήταν: το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός. Θεωρείτε αυτό το θέμα
σημαντικό; Ποιο μέρος του είναι σημαντικότερο για εσάς; Το έργο του Θεού, η διάθεση του
Θεού ή ο ίδιος ο Θεός; Ποιο σας ενδιαφέρει περισσότερο; Για ποιο μέρος θέλετε πιο πολύ να
ακούσετε; Ξέρω ότι είναι δύσκολο να απαντήσετε σ’ αυτό το ερώτημα, γιατί η διάθεση του
Θεού μπορεί να φαίνεται σε κάθε πτυχή του έργου Του και η διάθεσή Του αποκαλύπτεται στο
έργο Του πάντα και παντού και, ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Θεό. Στο συνολικό
σχέδιο διαχείρισης του Θεού, το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός είναι
όλα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
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Το περιεχόμενο της τελευταίας μας συναναστροφής, όσον αφορά το έργο του Θεού, ήταν
περιγραφές γεγονότων στη Βίβλο που συνέβησαν εδώ και πολύ καιρό. Στο σύνολό τους
επρόκειτο για ιστορίες που αφορούσαν τον άνθρωπο και τον Θεό, και συνέβησαν στον
άνθρωπο και ταυτόχρονα περιλάμβαναν τη συμμετοχή και την έκφραση του Θεού, οπότε οι
συγκεκριμένες ιστορίες έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία ως προς τη γνώση του Θεού.
Αμέσως μετά την δημιουργία της ανθρωπότητας, ο Θεός άρχισε να αλληλεπιδρά με τον
άνθρωπο και να μιλάει στον άνθρωπο, και άρχισε να εκφράζει τη διάθεσή Του στον άνθρωπο.
Με άλλα λόγια, από την εποχή που ο Θεός είχε αρχίσει να αλληλεπιδρά με την ανθρωπότητα,
άρχισε να γνωστοποιεί στον άνθρωπο, αδιαλείπτως, την υπόστασή Του και αυτό που έχει και
είναι ο Θεός. Ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι του παρελθόντος ή οι άνθρωποι του σήμερα
είναι σε θέση να το δουν ή να το κατανοήσουν, εν ολίγοις, ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο και
εργάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους, αποκαλύπτοντας τη διάθεσή Του και εκφράζοντας την
υπόστασή Του —κάτι που αποτελεί γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αυτό
σημαίνει, επίσης, ότι η διάθεση του Θεού, η υπόσταση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο
Θεός συνεχώς φανερώνονται και αποκαλύπτονται καθώς Αυτός εργάζεται και αλληλεπιδρά
με τον άνθρωπο. Ποτέ δεν έχει συγκαλύψει ή αποκρύψει τίποτα από τον άνθρωπο, αλλά,
αντιθέτως, γνωστοποιεί και αποκαλύπτει τη δική Του διάθεση χωρίς να αποκρύπτει τίποτα.
Συνεπώς, ο Θεός ελπίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να Τον γνωρίσει και να κατανοήσει τη
διάθεση και την υπόστασή Του. Ο Θεός δεν θέλει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τη διάθεση
και την υπόστασή Του ως αιώνια μυστήρια, ούτε θέλει η ανθρωπότητα να θεωρήσει τον Θεό
άλυτο γρίφο. Μόνο όταν η ανθρωπότητα γνωρίσει τον Θεό, θα μπορέσει ο άνθρωπος να
προχωρήσει προς τα εμπρός και να δεχτεί την καθοδήγηση του Θεού, και μόνο μια τέτοια
ανθρωπότητα μπορεί όντως να ζήσει στο κράτος του Θεού, να ζήσει στο φως και εν μέσω των
ευλογιών του Θεού.
Τα λόγια και η διάθεση που φανερώθηκαν και αποκαλύφθηκαν από τον Θεό
αντιπροσωπεύουν το θέλημά Του και αντιπροσωπεύουν, επίσης, την υπόστασή Του. Όταν ο
Θεός αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο Θεός, ή ποια διάθεση
αποκαλύπτει, και ανεξαρτήτως του τι βλέπει ο άνθρωπος όσον αφορά την υπόσταση του Θεού
και τι έχει και είναι Αυτός, όλα αντιπροσωπεύουν το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο.
Ανεξάρτητα από το πόσα είναι σε θέση ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει, να συλλάβει ή να
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κατανοήσει, όλα αντιπροσωπεύουν το θέλημα του Θεού —το θέλημα του Θεού για τον
άνθρωπο. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας! Το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα
συνίσταται στο πώς απαιτεί από τους ανθρώπους να είναι, τι απαιτεί από αυτούς να κάνουν,
πώς απαιτεί να ζουν και πώς απαιτεί από αυτούς να είναι ικανοί να επιτύχουν την εκπλήρωση
του θελήματος του Θεού. Είναι αυτά τα πράγματα άρρηκτα συνδεδεμένα με την υπόσταση
του Θεού; Με άλλα λόγια, ο Θεός φανερώνει τη διάθεσή Του και όλα όσα έχει και είναι Αυτός
και ταυτόχρονα θέτει απαιτήσεις στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ουδεμία ανακρίβεια,
προσποίηση, απόκρυψη μήτε ωραιοποίηση. Ωστόσο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να
γνωρίσει και γιατί δεν κατάφερε ποτέ να αντιληφθεί με σαφήνεια τη διάθεση του Θεού; Και
γιατί δεν έχει συνειδητοποιήσει ποτέ το θέλημα του Θεού; Αυτό που αποκαλύπτεται και
φανερώνεται από τον Θεό είναι αυτό που ο ίδιος ο Θεός έχει και είναι, και είναι κάθε ψήγμα
και πτυχή της αληθινής διάθεσής Του —οπότε γιατί δεν μπορεί να το δει ο άνθρωπος; Γιατί ο
άνθρωπος δεν μπορεί να διαθέτει γνώση εις βάθος; Αυτό οφείλεται σ’ έναν σημαντικό λόγο.
Και ποιος είναι αυτός ο λόγος; Από τον καιρό της δημιουργίας, ο άνθρωπος δεν αντιμετώπισε
ποτέ τον Θεό ως Θεό. Τον πρώτο καιρό, ανεξαρτήτως του τι έκανε ο Θεός σε σχέση με τον
άνθρωπο, τον άνθρωπο που μόλις είχε δημιουργηθεί, ο άνθρωπος δεν Τον αντιμετώπιζε παρά
ως έναν σύντροφο, ως κάποιον πάνω στον οποίον θα βασιζόταν, και δεν γνώριζε ούτε
κατανοούσε τον Θεό. Δηλαδή, δεν γνώριζε ότι ό,τι φανέρωνε αυτό το Είναι —αυτό το Είναι
πάνω στο οποίο βασιζόταν και το οποίο έβλεπε ως σύντροφό του— ήταν η υπόσταση του
Θεού, ούτε γνώριζε ότι αυτό το Είναι ήταν ο Κυβερνήτης των πάντων. Για να το πούμε απλά,
οι άνθρωποι εκείνου του καιρού δεν αναγνώριζαν καθόλου τον Θεό. Δεν γνώριζαν ότι οι
ουρανοί και η γη και τα πάντα δημιουργήθηκαν από Αυτόν, και αγνοούσαν από πού ήλθε
Αυτός και, επιπλέον, τι ήταν Αυτός. Φυσικά, εκείνη την εποχή, ο Θεός δεν απαιτούσε από τον
άνθρωπο να Τον γνωρίζει ή να Τον κατανοεί ή να καταλαβαίνει όλα όσα έκανε Αυτός ή να
γνωρίζει το θέλημά Του, γιατί ήταν ο πρώτος καιρός μετά τη δημιουργία του ανθρώπου. Όταν
ο Θεός άρχισε τις προετοιμασίες για το έργο της Εποχής του Νόμου, ο Θεός έκανε κάποια
πράγματα στον άνθρωπο και επίσης άρχισε να θέτει κάποιες απαιτήσεις στον άνθρωπο,
λέγοντάς του πώς να κάνει προσφορές και πώς να λατρεύει τον Θεό. Μόνο τότε ο άνθρωπος
απέκτησε κάποιες απλές ιδέες για τον Θεό, μόνο τότε έμαθε τη διαφορά μεταξύ ανθρώπου
και Θεού, και ότι ο Θεός ήταν Αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Όταν ο άνθρωπος
έμαθε ότι ο Θεός ήταν Θεός και ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος, μπήκε κάποια απόσταση μεταξύ
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αυτού και του Θεού, εντούτοις, ο Θεός δεν ζήτησε από τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει εκτενώς
ή να Τον κατανοήσει εις βάθος. Συνεπώς, ο Θεός θέτει διαφορετικές απαιτήσεις στον
άνθρωπο με βάση τα στάδια και τις συνθήκες του έργου Του. Τι καταλαβαίνετε από αυτά;
Ποια πτυχή της διάθεσης του Θεού αντιλαμβάνεστε; Είναι ο Θεός πραγματικός; Είναι οι
απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο σωστές; Κατά τη διάρκεια του πρώτου καιρού μετά τη
δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, όταν ο Θεός δεν είχε ακόμη διεξάγει το έργο της
κατάκτησης και τελείωσης του ανθρώπου και δεν είχε εκφράσει πολλά λόγια προς αυτόν,
ζητούσε ελάχιστα από τον άνθρωπο. Ανεξαρτήτως του τι έκανε ο άνθρωπος και πώς
συμπεριφερόταν —ακόμα κι αν έκανε κάποια πράγματα που ύβριζαν τον Θεό— ο Θεός
συγχωρούσε τα πάντα και παρέβλεπε τα πάντα. Αυτό συνέβαινε επειδή ο Θεός γνώριζε τι είχε
δώσει στον άνθρωπο και τι υπήρχε μέσα στον άνθρωπο και, συνεπώς, γνώριζε το ύψος των
απαιτήσεων που έπρεπε να θέσει στον άνθρωπο. Παρόλο που το ύψος των απαιτήσεών Του
ήταν πολύ χαμηλό εκείνον τον καιρό, αυτό δεν σημαίνει ότι η διάθεσή Του δεν ήταν μεγάλη ή
ότι η σοφία και η παντοδυναμία Του ήταν μόνο κούφιες λέξεις. Ο άνθρωπος έχει μόνο έναν
τρόπο για να γνωρίσει τη διάθεση του Θεού και τον ίδιο τον Θεό: να ακολουθήσει τα στάδια
του έργου της διαχείρισης του Θεού και της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό και να
αποδεχτεί τα λόγια που ο Θεός εξέφρασε στην ανθρωπότητα. Αν γνώριζε αυτό που έχει και
είναι ο Θεός και αν γνώριζε τη διάθεση του Θεού, θα εξακολουθούσε ο άνθρωπος να ζητάει
από τον Θεό να του δείξει το πραγματικό Του πρόσωπο; Ο άνθρωπος δεν πρόκειται ούτε
τολμάει να το κάνει αυτό, διότι αν κατανοήσει τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και
είναι ο Θεός, ο άνθρωπος θα έχει ήδη δει τον ίδιο τον αληθινό Θεό και θα έχει ήδη αντικρίσει
το πραγματικό Του πρόσωπο. Αυτό είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα.
Καθώς το έργο και το σχέδιο του Θεού προχωρούσαν αδιαλείπτως, και αφού ο Θεός
καθιέρωσε τη διαθήκη του ουράνιου τόξου με τον άνθρωπο ως σημείο ότι ποτέ άλλοτε δεν θα
καταστρέψει τον κόσμο μέσω κατακλυσμού, η επιθυμία του Θεού να κερδίσει όσους θα
μπορούσαν να πορευτούν μαζί Του γινόταν όλο και πιο έντονη. Και είχε μια ακόμα πιο
επιτακτική επιθυμία να κερδίσει όσους ήταν σε θέση να κάνουν το θέλημά Του επί γης και,
επιπλέον, να κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων ικανών να ξεφύγουν από τις δυνάμεις του
σκότους και να μην είναι δέσμιοι του Σατανά, και να είναι σε θέση να γίνουν μάρτυρές Του
επί γης. Η απόκτηση μιας τέτοιας ομάδας ανθρώπων ήταν επί μακρόν η επιθυμία του Θεού,
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κάτι που προσδοκούσε από τον καιρό της δημιουργίας. Συνεπώς, παρόλο που ο Θεός
χρησιμοποίησε τον κατακλυσμό για να καταστρέψει τον κόσμο ή τη σύναψη διαθήκης με τον
άνθρωπο, το θέλημα, η ψυχική κατάσταση, το σχέδιο και οι ελπίδες του Θεού παρέμειναν
ίδια. Αυτό που ήθελε να κάνει, το οποίο λαχταρούσε πολύ πριν από τον καιρό της
δημιουργίας, ήταν να κερδίσει εκείνους τους ανθρώπους που επιθυμούσε —να κερδίσει μια
ομάδα ανθρώπων ικανών να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τη διάθεσή Του και να
κατανοήσουν το θέλημά Του, μια ομάδα που θα ήταν σε θέση να Τον λατρέψει. Μια τέτοια
ομάδα ανθρώπων είναι πραγματικά ικανοί να γίνουν μάρτυρές Του, και είναι, όπως μπορεί να
πει κανείς, οι έμπιστοί Του.
Σήμερα, ας ανατρέξουμε στα βήματα του Θεού και ας ακολουθήσουμε τα στάδια του
έργου Του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε τις σκέψεις και τις ιδέες του Θεού,
και όλες τις διάφορες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τον Θεό, οι οποίες έχουν παραμείνει
όλες «σφραγισμένες ερμητικά» για πάρα πολύ καιρό. Μέσω αυτών, θα καταφέρουμε να
γνωρίσουμε τη διάθεση του Θεού, να κατανοήσουμε την υπόσταση του Θεού, να αφήσουμε
τον Θεό να εισέλθει στην καρδιά μας και να πλησιάσουμε όλοι μας σταδιακά τον Θεό,
μειώνοντας την απόστασή μας από τον Θεό.
Κάποια από όσα συζητήσαμε την τελευταία φορά σχετίζονται με τον λόγο για τον οποίο ο
Θεός σύναψε διαθήκη με τον άνθρωπο. Αυτήν τη φορά, θα συναναστραφούμε με τα χωρία
της Γραφής παρακάτω. Ας αρχίσουμε να διαβάζουμε τις Γραφές.
Α. Ο Αβραάμ
1. Ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ να του χαρίσει έναν γιο
Γέν. 17:15-17 Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, Σάραν την γυναίκα σου, δεν θέλεις
καλέσει πλέον το όνομα αυτής Σάραν, αλλά Σάρρα θέλει είσθαι το όνομα αυτής. Και θέλω
ευλογήσει αυτήν, και θέλω προσέτι δώσει εις σε υιόν εξ αυτής· και θέλω ευλογήσει αυτήν, και
θέλει γείνει μήτηρ εθνών· βασιλείς λαών θέλουσιν εξέλθει εξ αυτής. Και έπεσεν ο Αβραάμ επί
πρόσωπον αυτού και εγέλασε, και είπεν εν τη καρδία αυτού, Εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει
γεννηθή τέκνον; και η Σάρρα, γυνή ενενήκοντα ετών, θέλει γεννήσει;
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Γέν. 17:21-22 Αλλά την διαθήκην μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει
γεννήσει η Σάρρα εις σε το ερχόμενον έτος, εν τω αυτώ τούτω καιρώ. Αφού δε ετελείωσε να
λαλή μετ’ αυτού, ανέβη ο Θεός από του Αβραάμ.
2. Ο Αβραάμ προσφέρει τον Ισαάκ
Γέν. 22:2-3 Και είπε, Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον
Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός
των ορέων, το οποίον θέλω σοι ειπεί. Σηκωθείς δε Αβραάμ ενωρίς το πρωΐ, εσαμάρωσε την
όνον αυτού και έλαβε μεθ’ εαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού· και
σχίσας ξύλα διά την ολοκαύτωσιν, εσηκώθη και υπήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς
αυτόν ο Θεός.
Γέν. 22:9-10 Αφού δε έφθασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός,
ωκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον
υιόν αυτού έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων· και εκτείνας ο Αβραάμ την
χείρα αυτού, έλαβε την μάχαιραν διά να σφάξη τον υιόν αυτού.
Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει το έργο που αποφασίζει να επιτελέσει ο Θεός
Έτσι, όλοι μόλις ακούσατε την ιστορία του Αβραάμ. Επιλέχθηκε από τον Θεό αφού ο
κόσμος καταστράφηκε από τον κατακλυσμό, το όνομά του ήταν Αβραάμ, και όταν ήταν εκατό
ετών και η σύζυγός του Σάρα ενενήντα, ο Θεός τού έδωσε μια υπόσχεση. Τι υπόσχεση του
έδωσε ο Θεός; Ο Θεός υποσχέθηκε αυτό που αναφέρεται στις Γραφές: «Και θέλω ευλογήσει
αυτήν, και θέλω προσέτι δώσει εις σε υιόν εξ αυτής». Ποιο ήταν το παρασκήνιο της
υπόσχεσης του Θεού να του χαρίσει έναν γιο; Οι Γραφές παρέχουν την ακόλουθη αναφορά:
«Και έπεσεν ο Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και εγέλασε, και είπεν εν τη καρδία αυτού, Εις
άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθή τέκνον; και η Σάρρα, γυνή ενενήκοντα ετών, θέλει
γεννήσει;» Με άλλα λόγια, το ηλικιωμένο αυτό ζευγάρι ήταν πολύ μεγάλο για να
τεκνοποιήσει. Και τι έκανε ο Αβραάμ αφού του έδωσε την υπόσχεσή Του ο Θεός; Έσκυψε το
πρόσωπο και γέλασε, και είπε από μέσα του: «Εις άνθρωπον εκατονταετή θέλει γεννηθή
τέκνον;» Ο Αβραάμ πίστευε ότι ήταν αδύνατον —τουτέστιν πίστευε ότι η υπόσχεση του Θεού
προς αυτόν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα αστείο. Από την οπτική γωνία του ανθρώπου,
αυτό ήταν ανέφικτο για τον άνθρωπο και, παρομοίως, ανέφικτο και αδύνατο για τον Θεό.
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Ίσως, ο Αβραάμ το θεώρησε γελοίο: ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, όμως αποδεικνύεται
ότι δεν γνωρίζει ότι κάποιος σε τόσο μεγάλη ηλικία είναι ανίκανος να τεκνοποιήσει. Νομίζει
ότι μπορεί να μου επιτρέψει να κάνω παιδί, λέει ότι θα μου χαρίσει έναν γιο —σίγουρα αυτό
είναι αδύνατον! Έτσι, ο Αβραάμ έσκυψε το κεφάλι και γέλασε, λέγοντας από μέσα του:
Αδύνατον —ο Θεός αστειεύεται μαζί μου, δεν μπορεί να είναι αλήθεια! Δεν πήρε τα λόγια του
Θεού στα σοβαρά. Έτσι, στα μάτια του Θεού, τι είδους άνθρωπος ήταν ο Αβραάμ; (Δίκαιος.)
Πού αναφέρεται ότι ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος; Νομίζετε ότι όλοι όσοι ο Θεός καλεί είναι
δίκαιοι και άμεμπτοι, και άνθρωποι που πορεύονται με τον Θεό. Εσείς τηρείτε το δόγμα!
Πρέπει να δείτε καθαρά ότι όταν ο Θεός ορίζει κάποιον, δεν το κάνει αυθαίρετα. Εδώ, ο Θεός
δεν είπε ότι ο Αβραάμ ήταν δίκαιος. Στην καρδιά Του, ο Θεός έχει πρότυπα για να μετράει
κάθε άτομο. Παρόλο που ο Θεός δεν είπε τι είδους άνθρωπος ήταν ο Αβραάμ, όσον αφορά τη
συμπεριφορά του, τι είδους πίστη είχε ο Αβραάμ στον Θεό; Μήπως δεν πίστευε αρκετά; Ή
είχε μεγάλη πίστη; Όχι, δεν είχε! Το γέλιο και οι σκέψεις του έδειξαν ποιος ήταν, οπότε η
πεποίθησή σας ότι ήταν δίκαιος δεν είναι παρά αποκύημα της φαντασία σας, αποτελεί τυφλή
εφαρμογή του δόγματος, είναι μια ανεύθυνη εκτίμηση. Είδε άραγε ο Θεός το γέλιο του
Αβραάμ και τις μικρές του εκφράσεις, τα γνώριζε; Ο Θεός τα γνώριζε. Θα άλλαζε όμως ο Θεός
αυτό που είχε αποφασίσει να κάνει; Όχι! Όταν ο Θεός σχεδίαζε και αποφάσιζε ότι θα επέλεγε
τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το θέμα είχε ήδη κλείσει. Ούτε οι σκέψεις του ανθρώπου ούτε η
συμπεριφορά του θα επηρέαζαν ή θα εμπόδιζαν τον Θεό στο ελάχιστο. Ο Θεός δεν θα άλλαζε
αυθαίρετα το σχέδιό Του, ούτε θα άλλαζε ή θα χαλούσε το σχέδιό Του λόγω της
συμπεριφοράς του ανθρώπου, η οποία μπορεί και να είναι ανόητη. Τι, λοιπόν, αναφέρεται
στη Γένεση 17:21-22; «Αλλά την διαθήκην μου θέλω στήσει προς τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει
γεννήσει η Σάρρα εις σε το ερχόμενον έτος, εν τω αυτώ τούτω καιρώ. Αφού δε ετελείωσε να
λαλή μετ’ αυτού, ανέβη ο Θεός από του Αβραάμ». Ο Θεός δεν έδωσε την παραμικρή προσοχή
σε ό,τι σκέφτηκε ή είπε ο Αβραάμ. Και ποιος ήταν ο λόγος που δεν τα έλαβε υπόψη Του;
Επειδή, εκείνη την εποχή, ο Θεός δεν ζήτησε από αυτόν τον άνθρωπο να έχει μεγάλη πίστη ή
να είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά τον Θεό ή, πολύ περισσότερο, να μπορεί να
κατανοήσει τι έκανε και τι είπε ο Θεός. Επομένως, δεν ζήτησε από τον άνθρωπο να
κατανοήσει πλήρως τι αποφάσισε να κάνει, ή ποιους ανθρώπους είχε αποφασίσει να επιλέξει
ή τις αρχές των πράξεών Του, διότι το ανάστημα του ανθρώπου ήταν απλώς ανεπαρκές.
Εκείνη την εποχή, ο Θεός θεωρούσε όσα έκανε ο Αβραάμ και όπως συμπεριφερόταν
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φυσιολογικά. Δεν καταδίκασε ούτε επέπληξε, αλλά απλώς είπε: «Τον Ισαάκ, τον οποίον θέλει
γεννήσει η Σάρρα εις σε το ερχόμενον έτος, εν τω αυτώ τούτω καιρώ». Για τον Θεό, αφού
διακήρυξε αυτά τα λόγια, το ζήτημα αυτό έγινε πραγματικότητα σταδιακά. Στα μάτια του
Θεού, αυτό που έπρεπε να επιτευχθεί μέσω του σχεδίου Του είχε ήδη επιτευχθεί. Και αφού
ολοκλήρωσε τις ρυθμίσεις Του σχετικά μ’ αυτό, ο Θεός αναχώρησε. Το τι κάνει ή τι σκέφτεται
ο άνθρωπος, τι κατανοεί ο άνθρωπος, τα σχέδια του ανθρώπου —τίποτα από αυτά δεν έχει
σχέση με τον Θεό. Όλα βαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, σύμφωνα με τους χρόνους
και τα στάδια που ορίζει ο Θεός. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή του έργου του Θεού. Ο Θεός
δεν παρεμβαίνει σε ό,τι σκέφτεται ή γνωρίζει ο άνθρωπος, ούτε όμως παραιτείται από το
σχέδιό Του ή εγκαταλείπει το έργο Του, επειδή ο άνθρωπος δεν πιστεύει ή δεν καταλαβαίνει.
Έτσι επιτυγχάνονται τα γεγονότα σύμφωνα με το σχέδιο και τις σκέψεις του Θεού. Αυτό
ακριβώς βλέπουμε στη Βίβλο: ο Θεός έκανε τον Ισαάκ να γεννηθεί τη χρονική στιγμή που είχε
καθορίσει. Αποδεικνύουν τα γεγονότα ότι η συμπεριφορά και η στάση του ανθρώπου
εμπόδισαν το έργο του Θεού; Δεν εμπόδισαν το έργο του Θεού! Μήπως η περιορισμένη πίστη
του ανθρώπου στον Θεό, οι αντιλήψεις και η φαντασία του γύρω από τον Θεό επηρέασαν το
έργο του Θεού; Όχι, δεν το επηρέασαν! Ούτε κατά διάνοια! Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού
δεν επηρεάζεται από κανέναν άνθρωπο, θέμα ή περιβάλλον. Όλα όσα Αυτός αποφασίζει να
κάνει, θα ολοκληρωθούν και θα επιτευχθούν εγκαίρως και σύμφωνα με το σχέδιό Του, και
κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο Του. Ο Θεός δεν δίνει προσοχή σε
ορισμένες πτυχές της ανοησίας και της άγνοιας του ανθρώπου, και ακόμα, αγνοεί ορισμένες
πτυχές της αντίστασης και των αντιλήψεων του ανθρώπου προς Αυτόν. Αντιθέτως, επιτελεί το
έργο που πρέπει να επιτελέσει χωρίς ενδοιασμούς. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού και
αντικατοπτρίζει την παντοδυναμία Του.
Το Έργο της διαχείρισης του Θεού και της σωτηρίας της ανθρωπότητας ξεκινά με
την προσφορά του Ισαάκ από τον Αβραάμ
Έχοντας χαρίσει στον Αβραάμ έναν γιο, εκπληρώθηκαν όσα ο Θεός είπε στον Αβραάμ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το σχέδιο του Θεού σταμάτησε εδώ. Αντιθέτως, το μεγαλειώδες σχέδιο
του Θεού για τη διαχείριση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας είχε μόλις αρχίσει, και η
ευλογία Του χαρίζοντας έναν γιο στον Αβραάμ δεν ήταν παρά ένα προοίμιο στο συνολικό

2230

σχέδιο της διαχείρισής Του. Εκείνη τη στιγμή, ποιος να ήξερε ότι η μάχη του Θεού με τον
Σατανά είχε ξεκινήσει αθόρυβα τη στιγμή που ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ;
Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται αν ο άνθρωπος είναι ανόητος —ζητάει από τον άνθρωπο
μόνο να είναι πιστός
Στη συνέχεια, ας δούμε τι έκανε ο Θεός στον Αβραάμ. Στο Γένεση 22:2, ο Θεός έδωσε την
ακόλουθη εντολή στον Αβραάμ: «Λάβε τώρα τον υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον
ηγάπησας, τον Ισαάκ, και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις
ολοκαύτωμα, επί ενός των ορέων, το οποίον θέλω σοι ειπεί». Το μήνυμα του Θεού ήταν
ξεκάθαρο: Είπε στον Αβραάμ να προσφέρει τον μονάκριβό γιο του Ισαάκ, τον οποίο
αγαπούσε, ως ολοκαύτωμα. Βλέποντάς το σήμερα, εξακολουθεί η εντολή του Θεού να έρχεται
σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Ναι! Ό,τι έκανε ο Θεός εκείνη την εποχή
έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου και είναι ακατανόητο στον
άνθρωπο. Στις αντιλήψεις τους, οι άνθρωποι πιστεύουν τα εξής: Όταν ένας άνθρωπος δεν
πίστευε και σκεφτόταν ότι ήταν αδύνατον, ο Θεός τού χάρισε έναν γιο, και αφού είχε
αποκτήσει έναν γιο, ο Θεός τού ζήτησε να προσφέρει τον γιο του —τι απίστευτο! Τι σκόπευε
στην ουσία να κάνει ο Θεός; Ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του Θεού; Αυτός έδωσε στον
Αβραάμ έναν γιο άνευ όρων, εντούτοις ζήτησε από τον Αβραάμ να κάνει μια άνευ όρων
προσφορά. Ήταν υπερβολή; Από την άποψη ενός τρίτου, αυτό δεν ήταν μόνο υπερβολή, αλλά
και μια περίπτωση του «να δημιουργεί κανείς πρόβλημα εκ του μηδενός». Αλλά ο ίδιος ο
Αβραάμ δεν πίστευε ότι ο Θεός ζητούσε πάρα πολλά. Αν και είχε κάποιες μικρές αμφιβολίες
και ήταν λίγο καχύποπτος έναντι του Θεού, ήταν εντούτοις έτοιμος να κάνει την προσφορά. Σ’
αυτό το σημείο, τι διακρίνετε που αποδεικνύει ότι ο Αβραάμ ήταν πρόθυμος να προσφέρει τον
γιο του; Τι λένε αυτές οι προτάσεις; Το πρωτότυπο κείμενο περιγράφει τα ακόλουθα:
«Σηκωθείς δε Αβραάμ ενωρίς το πρωΐ, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθ’ εαυτού δύο
εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον υιόν αυτού· και σχίσας ξύλα διά την ολοκαύτωσιν,
εσηκώθη και υπήγεν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός» (Γέν. 22:3). «Αφού δε
έφθασαν εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, ωκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το
θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα, και δέσας τον Ισαάκ τον υιόν αυτού έβαλεν αυτόν επί το
θυσιαστήριον επάνω των ξύλων· και εκτείνας ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε την μάχαιραν
διά να σφάξη τον υιόν αυτού» (Γέν. 22:9-10). Όταν ο Αβραάμ άπλωσε το χέρι του και πήρε το
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μαχαίρι για να σφάξει τον γιο του, είδε τις πράξεις του ο Θεός; Τις είδε. Ολόκληρη η
διαδικασία —από την αρχή, όταν ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ,
μέχρις ότου ο Αβραάμ όντως σήκωσε το μαχαίρι του για να σφάξει τον γιο του —φανέρωσε
στον Θεό την καρδιά του Αβραάμ και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπήρξε ανόητος, αδαής
και παρεξήγησε τον Θεό, εκείνη τη στιγμή, η καρδιά του Αβραάμ ήταν πιστή στον Θεό και
ειλικρινής και όντως είχε πρόθεση να επιστρέψει στον Θεό τον Ισαάκ, τον γιο που του έδωσε
ο Θεός. Μέσα του, ο Θεός είδε την υπακοή —εκείνη την υπακοή που επιθυμούσε.
Όσον αφορά τον άνθρωπο, ο Θεός κάνει πολλά πράγματα που είναι ακατανόητα αλλά
και απίστευτα. Όταν ο Θεός επιθυμεί να ενορχηστρώσει κάποιον, αυτή η ενορχήστρωση
συχνά έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου και είναι ακατανόητη σ’ αυτόν,
αλλά ακριβώς αυτή η ασυμφωνία και η έλλειψη κατανόησης είναι η δοκιμασία και η δοκιμή
του ανθρώπου από τον Θεό. Ο Αβραάμ, εντωμεταξύ, μπόρεσε να αποδείξει την υπακοή που
είχε μέσα του για τον Θεό, η οποία αποτελούσε την πιο θεμελιώδη προϋπόθεση για να είναι
σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Μόνο τότε, όταν ο Αβραάμ ήταν σε θέση να
υπακούσει την απαίτηση του Θεού, όταν προσέφερε τον Ισαάκ, ο Θεός ανακουφίστηκε και
επιδοκίμασε πραγματικά την ανθρωπότητα —τον Αβραάμ, τον οποίο είχε επιλέξει. Μόνο τότε
βεβαιώθηκε ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο είχε επιλέξει, ήταν ένας απαραίτητος
ηγέτης που θα μπορούσε να αναλάβει να φέρει εις πέρας την υπόσχεσή Του και το
επακόλουθο σχέδιο διαχείρισής Του. Παρόλο που δεν ήταν παρά μια δοκιμασία και μια
δοκιμή, ο Θεός ένιωσε ικανοποίηση, ένιωσε την αγάπη του ανθρώπου γι’ Αυτόν και ένιωσε
παρηγοριά από τον άνθρωπο όπως ποτέ άλλοτε. Τη στιγμή που ο Αβραάμ σήκωσε το μαχαίρι
του για να σφάξει τον Ισαάκ, τον σταμάτησε ο Θεός; Ο Θεός δεν άφησε τον Αβραάμ να
προσφέρει τον Ισαάκ, γιατί απλώς ο Θεός δεν είχε πρόθεση να πάρει τη ζωή του Ισαάκ. Έτσι,
ο Θεός σταμάτησε τον Αβραάμ πάνω στην ώρα. Όσον αφορά τον Θεό, η υπακοή του Αβραάμ
είχε ήδη περάσει τη δοκιμή, αυτό που έκανε ήταν αρκετό και ο Θεός είχε ήδη δει το
αποτέλεσμα όσων Αυτός σκόπευε να κάνει. Ικανοποιήθηκε ο Θεός από αυτό το αποτέλεσμα;
Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το αποτέλεσμα ικανοποίησε τον Θεό, ότι ήταν αυτό που ο Θεός
ήθελε και ήταν αυτό που ο Θεός λαχταρούσε να δει. Αληθεύει αυτό; Αν και, σε διαφορετικά
πλαίσια, ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους για να δοκιμάσει κάθε άνθρωπο, ο Θεός
είδε στον Αβραάμ αυτό που ήθελε, είδε ότι η καρδιά του Αβραάμ ήταν πιστή και ότι η υπακοή
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του ήταν άνευ όρων, και ακριβώς αυτό το «άνευ όρων» επιθυμούσε ο Θεός. Οι άνθρωποι λένε
συχνά, έχω ήδη προσφέρει αυτό, έχω ήδη εγκαταλείψει το άλλο —γιατί ο Θεός ακόμα δεν
είναι ικανοποιημένος μαζί μου; Γιατί συνεχίζει να με υποβάλει σε δοκιμασίες; Γιατί συνεχίζει
να με δοκιμάζει; Αυτό καταδεικνύει το εξής γεγονός: ο Θεός δεν έχει δει την καρδιά σου και
δεν έχει κερδίσει την καρδιά σου. Με άλλα λόγια, δεν έχει δει τέτοια ειλικρίνεια όπως όταν ο
Αβραάμ μπόρεσε να σηκώσει το μαχαίρι του για να σφάξει τον γιο του με τα ίδια τα χέρια του
και να τον προσφέρει στον Θεό. Δεν έχει δει την άνευ όρων υπακοή σου και δεν Του έχεις
προσφέρει παρηγοριά. Είναι φυσικό, λοιπόν, ο Θεός να συνεχίζει να σε δοκιμάζει. Δεν είναι
αυτό άραγε αλήθεια; Ας κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ. Στη συνέχεια, θα διαβάσουμε το
κείμενο «Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ».
3. Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ
Γέν. 22:16-18 Ώμοσα εις εμαυτόν, λέγει Ιεχωβά, ότι, επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και
δεν ελυπήθης τον υιόν σου, τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων
θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος
της θαλάσσης· και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού· και εν τω
σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής· διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου.
Αυτή είναι μια πλήρης καταγραφή της ευλογίας του Θεού προς τον Αβραάμ. Αν και
σύντομη, το περιεχόμενό της είναι πλούσιο: περιλαμβάνει τον λόγο και το υπόβαθρο για το
δώρο του Θεού στον Αβραάμ, και τι έδωσε στον Αβραάμ. Είναι επίσης διαποτισμένη με τη
χαρά και τον ενθουσιασμό, με τα οποία ο Θεός εξέφρασε αυτά τα λόγια, καθώς και από τον
διακαή πόθο Του να κερδίσει όσους είναι σε θέση να ακούσουν τα λόγια Του. Μέσα της,
βλέπουμε την αγάπη και τη στοργή του Θεού προς όσους υπακούν στα λόγια Του και
ακολουθούν τις εντολές Του. Επίσης, βλέπουμε το τίμημα που πληρώνει για να κερδίσει τους
ανθρώπους, και τη φροντίδα και την προσπάθεια που καταβάλλει για να τους κερδίσει.
Επιπλέον, το εδάφιο, που περιέχει τη φράση «Ώμοσα εις εμαυτόν», μας δίνει μια ισχυρή
αίσθηση της πικρίας και του πόνου που φέρει ο Θεός, και μόνο ο Θεός, στο παρασκήνιο αυτού
του έργου του σχεδίου διαχείρισής Του. Πρόκειται για ένα εδάφιο που προκαλεί σκέψη και το
οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία και είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις μετέπειτα γενιές.
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Ο άνθρωπος κερδίζει τις ευλογίες του Θεού εξαιτίας της ειλικρίνειας και της
υπακοής του
Ήταν μεγάλη η ευλογία που δόθηκε στον Αβραάμ από τον Θεό, για την οποία διαβάζουμε
εδώ; Πόσο μεγάλη δηλαδή; Υπάρχει μια πρόταση κλειδί εδώ: «Και εν τω σπέρματί σου
θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής» που δείχνει ότι ο Αβραάμ έλαβε ευλογίες που δεν
είχαν δοθεί σε κάποιον άλλον πριν ή μετά. Όταν, όπως ζήτησε ο Θεός, ο Αβραάμ επέστρεψε
τον μοναχογιό του —τον αγαπημένο του μοναχογιό— στον Θεό (σημείωση: Εδώ, δεν
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «πρόσφερε»· θα πρέπει να πούμε ότι επέστρεψε τον
γιο του στον Θεό), όχι μόνο δεν επέτρεψε ο Θεός στον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ, αλλά
του έδωσε και την ευλογία Του. Με ποια υπόσχεση ευλόγησε τον Αβραάμ; Του υποσχέθηκε να
πολλαπλασιαστούν οι απόγονοί του. Και σε ποιο βαθμό θα πολλαπλασιάζονταν; Οι Γραφές
παρέχουν την ακόλουθη αναφορά: «[…] ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά
το χείλος της θαλάσσης· και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού· και
εν τω σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής». Ποιο ήταν το πλαίσιο στο
οποίο ο Θεός εξέφρασε αυτά τα λόγια; Πώς δηλαδή έλαβε ο Αβραάμ τις ευλογίες του Θεού;
Τις έλαβε ακριβώς όπως λέει ο Θεός στις Γραφές: «Διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου».
Τουτέστιν, επειδή ο Αβραάμ ακολούθησε την εντολή του Θεού, επειδή έκανε ό,τι του είχε πει,
του είχε ζητήσει και τον είχε διατάξει ο Θεός χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία, γι’ αυτό ο
Θεός τού έδωσε αυτή την υπόσχεση. Υπάρχει μια κρίσιμη πρόταση σε αυτήν την υπόσχεση
που αναφέρεται στις σκέψεις του Θεού εκείνη τη στιγμή. Την έχετε δει; Ίσως να μην έχετε
δώσει μεγάλη προσοχή στα λόγια του Θεού: «Ώμοσα εις εμαυτόν». Αυτό που εννοούν είναι
ότι, όταν ο Θεός εξέφρασε αυτά τα λόγια, έδωσε όρκο στον εαυτό Του. Τι ορκίζονται οι
άνθρωποι όταν δίνουν όρκο; Ορκίζονται στα Ουράνια, δηλαδή, δίνουν όρκο στον Θεό και
ορκίζονται στο όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι μπορεί να μην κατανοούν πολύ το γεγονός του
ότι ο Θεός έδωσε όρκο στον εαυτό Του, αλλά θα μπορέσετε να το καταλάβετε όταν σας δώσω
τη σωστή ερμηνεία. Όντας αντιμέτωπος με έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορούσε μόνο να
ακούσει τα λόγια Του, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει την καρδιά Του, ο Θεός αισθάνθηκε
για άλλη μια φορά μόνος και σαστισμένος. Μέσα στην απελπισία —και, θα λέγαμε,
υποσυνείδητα— ο Θεός έκανε κάτι πολύ φυσικό: ο Θεός έβαλε το χέρι Του στην καρδιά Του
και απευθύνθηκε στον εαυτό Του όταν έδωσε αυτήν την υπόσχεση στον Αβραάμ και αυτός ο
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άνθρωπος άκουσε τον Θεό να λέει: «Ώμοσα εις εμαυτόν». Μέσα από τις πράξεις του Θεού,
ίσως σκεφτείς τον εαυτό σου. Όταν βάζεις το χέρι στην καρδιά σου και απευθύνεσαι στον
εαυτό σου, έχεις σαφή ιδέα για το τι λες; Είναι η στάση σου ειλικρινής; Μιλάς ειλικρινά, με
την καρδιά σου; Έτσι, βλέπουμε εδώ ότι όταν ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ, ήταν σοβαρός και
ειλικρινής. Την ίδια στιγμή που μιλούσε και ευλογούσε τον Αβραάμ, ο Θεός μιλούσε επίσης
στον εαυτό Του. Έλεγε στον εαυτό Του: θα ευλογήσω τον Αβραάμ και θα κάνω τους
απογόνους του πολυάριθμους σαν τα αστέρια του ουρανού και θα είναι τόσο πολλοί σαν την
άμμο στην ακτή, επειδή υπάκουσε τα λόγια Μου και είναι αυτός που επιλέγω. Όταν ο Θεός
είπε «Ώμοσα εις εμαυτόν», ο Θεός αποφάσισε ότι από τον Αβραάμ θα έφτιαχνε τον εκλεκτό
λαό του Ισραήλ, και κατόπιν θα καθοδηγούσε τους ανθρώπους αυτούς να προχωρήσουν το
έργο Του. Τουτέστιν, θα έκανε ο Θεός τους απογόνους του Αβραάμ να φέρουν το έργο της
διαχείρισης του Θεού, και το έργο του Θεού και όσα εξέφραζε ο Θεός θα ξεκινούσαν από τον
Αβραάμ και θα συνέχιζαν με τους απογόνους του Αβραάμ, εκπληρώνοντας έτσι την επιθυμία
του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Τι λέτε εσείς, δεν είναι αυτό ευλογημένο; Για τον άνθρωπο,
δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή. Αυτό, μπορεί να πει κανείς, είναι το πιο
ευλογημένο πράγμα. Η ευλογία που απέκτησε ο Αβραάμ δεν ήταν ο πολλαπλασιασμός των
απογόνων του, αλλά η επίτευξη της διαχείρισης του Θεού, της αποστολής από τον Θεό και του
έργου Του στους απογόνους του Αβραάμ. Αυτό σημαίνει ότι οι ευλογίες που κέρδισε ο
Αβραάμ δεν ήταν προσωρινές, αλλά συνέχιζαν καθώς προχωρούσε το σχέδιο διαχείρισης του
Θεού. Όταν ο Θεός μίλησε, όταν ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό Του, είχε ήδη πάρει μια
απόφαση. Ήταν η διαδικασία αυτής της απόφασης αληθινή; Ήταν πραγματική; Ο Θεός
αποφάσισε ότι από τότε και εφεξής, οι προσπάθειές Του, το τίμημα που πλήρωσε, αυτό που
έχει και είναι Αυτός, τα πάντα Του, ακόμα και η ζωή Του θα δίνονταν στον Αβραάμ και στους
απογόνους του Αβραάμ. Ομοίως, ο Θεός αποφάσισε ότι, ξεκινώντας από αυτή την ομάδα
ανθρώπων, θα φανέρωνε τα έργα Του και θα επέτρεπε στον άνθρωπο να δει τη σοφία, την
εξουσία και τη δύναμή Του.
Η αναλλοίωτη επιθυμία του Θεού είναι να κερδίσει όσους γνωρίζουν τον Θεό και
μπορούν να γίνουν μάρτυρές Του
Την ίδια στιγμή που μιλούσε στον εαυτό Του, ο Θεός μιλούσε και στον Αβραάμ, αλλά
πέρα από το να ακούει τις ευλογίες που του έδωσε ο Θεός, ήταν ο Αβραάμ ικανός να
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κατανοήσει τις πραγματικές επιθυμίες του Θεού σε όλα τα λόγια Του εκείνη τη στιγμή; Όχι!
Άρα, εκείνη την στιγμή, όταν ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό Του, η καρδιά Του ήταν ακόμα
γεμάτη μοναξιά και θλίψη. Δεν υπήρχε ούτε ένα άτομο ικανό να καταλάβει ή να αντιληφθεί τι
σκόπευε και τι σχεδίαζε να κάνει. Εκείνη τη στιγμή, κανένας —συμπεριλαμβανομένου του
Αβραάμ— δεν ήταν σε θέση να μιλήσει σ’ Αυτόν εμπιστευτικά, πολύ λιγότερο δε, μπορούσε να
συνεργαστεί μαζί Του για να επιτελέσει το έργο που Αυτός έπρεπε να επιτελέσει. Εκ πρώτης
όψεως, ο Θεός είχε κερδίσει τον Αβραάμ και είχε κερδίσει κάποιον που μπορούσε να
υπακούσει στα λόγια Του. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος
γνώριζε ελάχιστα για τον Θεό. Παρόλο που ο Θεός είχε ευλογήσει τον Αβραάμ, η καρδιά του
Θεού δεν είχε ικανοποιηθεί ακόμα. Τι σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήταν ικανοποιημένος; Σημαίνει
ότι η διαχείρισή Του είχε μόλις αρχίσει, σημαίνει ότι ο λαός που ήθελε να κερδίσει, ο λαός που
λαχταρούσε να δει, ο λαός που αγαπούσε, ήταν ακόμα μακριά Του. Χρειαζόταν χρόνο, έπρεπε
να περιμένει, έπρεπε να είναι υπομονετικός. Διότι εκείνη τη στιγμή, εκτός από τον ίδιο τον
Θεό, δεν υπήρχε κανείς που να γνώριζε τι χρειαζόταν Αυτός ή τι ήθελε να κερδίσει ή τι
λαχταρούσε. Οπότε, παράλληλα με τον ενθουσιασμό Του, ο Θεός ένιωθε και μεγάλο βάρος
στην καρδιά Του. Ωστόσο, δεν σταμάτησε να προχωρεί και συνέχισε να σχεδιάζει το επόμενο
στάδιο αυτού που έπρεπε να κάνει.
Τι διακρίνετε στην υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ; Ο Θεός έδωσε μεγάλες ευλογίες
στον Αβραάμ απλώς και μόνο επειδή άκουγε τα λόγια του Θεού. Παρόλο που, εκ πρώτης
όψεως, αυτό φαίνεται φυσιολογικό και αυτονόητο, διακρίνουμε εκεί την καρδιά του Θεού: ο
Θεός εκτιμά ιδιαίτερα την υπακοή του ανθρώπου σ’ Αυτόν και αγαπάει την κατανόηση που
Του δείχνει ο άνθρωπος και την ειλικρίνεια απέναντί Του. Πόσο αγαπάει ο Θεός αυτή την
ειλικρίνεια; Εσείς μπορεί να μην καταλαβαίνετε πόσο την αγαπάει και μπορεί να μην υπάρχει
κανείς που να το συνειδητοποιεί. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ έναν γιο και όταν ο γιος αυτός
μεγάλωσε, ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να προσφέρει τον γιο του στον Θεό. Ο Αβραάμ
ακολούθησε την εντολή του Θεού κατά γράμμα, υπάκουσε τον λόγο του Θεού και η
ειλικρίνεια του συγκίνησε τον Θεό και εκτιμήθηκε πολύ από τον Θεό. Πόσο την εκτίμησε ο
Θεός; Και γιατί την εκτίμησε; Σε μια εποχή που κανείς δεν αντιλαμβανόταν τα λόγια του Θεού
ούτε κατανοούσε την καρδιά Του, ο Αβραάμ έκανε κάτι που συγκλόνισε τον ουρανό και
συντάραξε τη γη, και έκανε τον Θεό να αισθανθεί ένα αίσθημα ικανοποίησης άνευ
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προηγουμένου, και έδωσε στον Θεό τη χαρά ότι κερδίζει κάποιον που ήταν σε θέση να
υπακούσει τα λόγια Του. Αυτή η ικανοποίηση και η χαρά προήλθαν από ένα πλάσμα που
δημιουργήθηκε από ίδια τα χέρια του Θεού και ήταν η πρώτη «θυσία», την οποία ο άνθρωπος
είχε προσφέρει στον Θεό και την οποία ο Θεός εκτίμησε πολύ, από τότε που δημιουργήθηκε ο
άνθρωπος. Ο Θεός πέρασε δύσκολα περιμένοντας αυτή τη θυσία και την αντιμετώπισε ως το
πρώτο σημαντικότερο δώρο από τον άνθρωπο, τον οποίο είχε δημιουργήσει. Έδειξε στον Θεό
τον πρώτο καρπό των προσπαθειών Του και το τίμημα που είχε πληρώσει και Του επέτρεψε
να δει την ελπίδα στην ανθρωπότητα. Κατόπιν, ο Θεός λαχταρούσε ακόμα περισσότερο μια
ομάδα τέτοιων ανθρώπων για να Του κρατήσουν συντροφιά, να Του φερθούν με ειλικρίνεια,
να Τον νοιαστούν με ειλικρίνεια. Ο Θεός ήλπιζε ακόμη ότι ο Αβραάμ θα συνέχιζε να ζει, γιατί
ήθελε να έχει μια τέτοια καρδιά να τον συντροφεύει και να είναι μαζί Του, καθώς συνέχιζε τη
διαχείρισή Του. Ανεξαρτήτως του τι ήθελε ο Θεός, ήταν απλώς μια επιθυμία, μια ιδέα —γιατί
ο Αβραάμ ήταν απλώς ένας άνθρωπος που μπορούσε να Τον υπακούσει και δεν είχε την
παραμικρή κατανόηση ή γνώση για τον Θεό. Ήταν κάποιος που δεν πληρούσε ούτε κατά
διάνοια τις προδιαγραφές των απαιτήσεων του Θεού από τον άνθρωπο: να γνωρίζει τον Θεό,
να είναι σε θέση να γίνει μάρτυρας του Θεού και να συμφωνεί με τον Θεό. Επομένως, δεν
μπορούσε να πορευτεί με τον Θεό. Μέσω της προσφοράς του Ισαάκ από τον Αβραάμ, ο Θεός
είδε την ειλικρίνεια και την υπακοή του Αβραάμ και είδε ότι είχε αντέξει τη δοκιμασία του
Θεού. Παρόλο που ο Θεός αποδέχτηκε την ειλικρίνεια και την υπακοή του, δεν ήταν ακόμα
άξιος να γίνει έμπιστος του Θεού, να γίνει κάποιος που γνώριζε τον Θεό και κατανοούσε τον
Θεό και ενημερωνόταν για τη διάθεση του Θεού. Απείχε πολύ από το να συμφωνεί με τον Θεό
και να κάνει το θέλημα του Θεού. Οπότε, στην καρδιά Του, ο Θεός συνέχιζε να νιώθει μοναξιά
και ανησυχία. Όσο πιο πολύ μοναξιά και ανησυχία ένιωθε ο Θεός, τόσο περισσότερο έπρεπε
να συνεχίσει τη διαχείρισή Του το συντομότερο δυνατόν και να είναι σε θέση να επιλέξει και
να κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων για να ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του και να
επιτύχει το θέλημά Του το συντομότερο δυνατόν. Αυτός ήταν ο διακαής πόθος του Θεού και
παρέμεινε αναλλοίωτος από την αρχή μέχρι σήμερα. Από την στιγμή που δημιούργησε τον
άνθρωπο στην αρχή, ο Θεός λαχταρούσε μια ομάδα νικητών, μια ομάδα που θα πορευόταν
μαζί Του και θα ήταν σε θέση να αντιληφθούν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη διάθεσή
Του. Αυτή η επιθυμία του Θεού έχει μείνει απαράλλακτη. Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό
πρέπει ακόμα να περιμένει Αυτός, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος
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μπροστά, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι οι στόχοι τους οποίους λαχταρά, ο Θεός δεν
έχει αλλάξει ούτε έχει εγκαταλείψει ποτέ τις προσδοκίες Του από τον άνθρωπο. Τώρα που τα
έχω πει αυτά, συνειδητοποιείτε λίγο την επιθυμία του Θεού; Ίσως αυτό που έχετε
συνειδητοποιήσει δεν είναι πολύ βαθύ —αλλά θα έρθει σταδιακά!
Την ίδια περίοδο με τον Αβραάμ, ο Θεός κατέστρεψε και μια πόλη. Αυτή η πόλη λεγόταν
Σόδομα. Αναμφίβολα, πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν την ιστορία των Σοδόμων, αλλά κανένας
δεν γνωρίζει τις σκέψεις του Θεού που αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την καταστροφή της
πόλης.
Οπότε σήμερα, μέσω των συνομιλιών του Θεού με τον Αβραάμ παρακάτω, θα μάθουμε
τις σκέψεις Του εκείνον τον καιρό, ενώ θα μάθουμε και τη διάθεσή Του. Στη συνέχεια, ας
διαβάσουμε τα παρακάτω χωρία της Αγίας Γραφής.
Β. Ο Θεός πρέπει να καταστρέψει τα Σόδομα
Γέν. 18:26 Είπε δε Ιεχωβά, Εάν εύρω εν Σοδόμοις πεντήκοντα δικαίους εν τη πόλει, θέλω
συγχωρήσει εις πάντα τον τόπον δι’ αυτούς.
Γέν. 18:29 Και προσέθεσεν έτι ο Αβραάμ να λαλήση προς αυτόν, και είπεν, Εάν
ευρεθώσιν εκεί τεσσαράκοντα; Και είπε, Δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των τεσσαράκοντα.
Γέν. 18:30 Και είπεν ο Αβραάμ· εάν ευρεθώσιν εκεί τριάκοντα; Και είπε, Δεν θέλω
απολέσει αυτήν εάν εύρω εκεί τριάκοντα.
Γέν. 18:31 Και είπεν ο Αβραάμ· εάν ευρεθώσιν εκεί είκοσι; και είπε, Δεν θέλω απολέσει
αυτήν χάριν των είκοσι.
Γέν. 18:32 Και είπεν ο Αβραάμ· εάν ευρεθώσιν εκεί δέκα; και είπε, Δεν θέλω απολέσει
αυτήν χάριν των δέκα.
Αυτά είναι μερικά αποσπάσματα που έχω επιλέξει από τη Βίβλο. Δεν είναι η πλήρης,
πρωτότυπη έκδοση. Αν επιθυμείτε να δείτε αυτά, μπορείτε να τα αναζητήσετε μόνοι σας στη
Βίβλο. Για οικονομία χρόνου, έχω παραλείψει ένα μέρος του πρωτότυπου κειμένου. Εδώ έχω
επιλέξει μόνο μερικά βασικά εδάφια και προτάσεις, παραλείποντας αρκετές προτάσεις που
δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της συναναστροφής μας σήμερα. Σε όλα τα εδάφια
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και το περιεχόμενο επί των οποίων συναναστρεφόμαστε, εστιάζουμε πέρα από τις
λεπτομέρειες των ιστοριών και τη συμπεριφορά του ανθρώπου στις ιστορίες. Αντ’ αυτού,
μιλάμε μόνο για το ποιες ήταν οι σκέψεις και οι ιδέες του Θεού τότε. Μέσω των σκέψεων και
των ιδεών του Θεού, θα δούμε τη διάθεση του Θεού και από όλα όσα έκανε ο Θεός, θα δούμε
τον ίδιο τον αληθινό Θεό —και έτσι θα επιτύχουμε τον στόχο μας.
Ο Θεός ενδιαφέρεται μόνο για όσους είναι σε θέση να υπακούσουν τα λόγια Του
και να ακολουθήσουν τις εντολές Του
Τα παραπάνω εδάφια περιέχουν πολλές λέξεις κλειδιά: αριθμούς. Κατ’ αρχάς, ο Ιεχωβά
είπε ότι αν έβρισκε πενήντα δίκαιους ανθρώπους μέσα στην πόλη, τότε θα έδειχνε έλεος σε
ολόκληρη την πόλη, τουτέστιν δεν θα κατέστρεφε την πόλη. Οπότε υπήρχαν, όντως, πενήντα
δίκαιοι άνθρωποι στα Σόδομα; Όχι, δεν υπήρχαν! Κατόπιν, τι είπε ο Αβραάμ στον Θεό; Είπε:
Εάν ευρεθώσιν εκεί τεσσαράκοντα; Και ο Θεός είπε: Δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των
τεσσαράκοντα. Έπειτα, ο Αβραάμ είπε: Εάν ευρεθώσιν εκεί τριάκοντα; Και ο Θεός είπε: Δεν
θέλω απολέσει αυτήν χάριν των τριάκοντα. Εάν ευρεθώσιν εκεί είκοσι; Δεν θέλω απολέσει
αυτήν χάριν των είκοσι. Δέκα; Δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των δέκα. Υπήρχαν, όντως,
δέκα δίκαιοι άνθρωποι μέσα στην πόλη; Δεν υπήρχαν δέκα —αλλά υπήρχε ένας. Και ποιος
ήταν αυτός; Ήταν ο Λωτ. Την εποχή εκείνη, υπήρχε μόνο ένας δίκαιος άνθρωπος στα Σόδομα,
αλλά μήπως ο Θεός ήταν πολύ αυστηρός ή απαιτητικός όταν κατέληξε σ’ αυτόν τον αριθμό;
Όχι, δεν ήταν! Οπότε, όταν ο άνθρωπος συνέχιζε να ρωτάει: «Κι αν είναι σαράντα;» «Κι αν
είναι τριάντα;» ώσπου να καταλήξει στο «Κι αν είναι δέκα;» Ο Θεός είπε: «Ακόμη και αν
υπήρχαν μόνο δέκα, δεν θα κατέστρεφα την πόλη. Θα έδειχνα έλεος στην πόλη και θα
συγχωρούσα κι όλους τους άλλους». Δέκα θα ήταν αρκετά θλιβερός αριθμός, αλλά
αποδείχθηκε ότι, στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν ούτε καν τόσοι δίκαιοι άνθρωποι στα
Σόδομα. Βλέπεις, λοιπόν, ότι στα μάτια του Θεού η αμαρτία και η κακία των κατοίκων της
πόλης είχε λάβει τέτοια έκταση, ώστε ο Θεός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τους
καταστρέψει. Τι εννοούσε ο Θεός όταν είπε ότι δεν θα κατέστρεφε την πόλη εάν υπήρχαν
πενήντα δίκαιοι άνθρωποι; Αυτοί οι αριθμοί δεν ήταν σημαντικοί για τον Θεό. Αυτό που ήταν
σημαντικό ήταν το αν η πόλη περιλάμβανε όσους δίκαιους ανθρώπους Αυτός ήθελε. Εάν η
πόλη είχε μόνο έναν δίκαιο άνθρωπο, ο Θεός δεν θα τον άφηνε να πάθει κακό επειδή θα
κατέστρεφε την πόλη. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το αν ο Θεός επρόκειτο να
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καταστρέψει την πόλη ή όχι, και ανεξάρτητα από το πόσοι δίκαιοι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί,
ο Θεός θεωρούσε αυτή την αμαρτωλή πόλη καταραμένη και απεχθή, και έπρεπε να
καταστραφεί, να εξαφανιστεί από τα μάτια του Θεού, ενώ οι δίκαιοι θα έπρεπε να επιζήσουν.
Ανεξάρτητα από την εποχή, ανεξάρτητα από το στάδιο της εξέλιξης της ανθρωπότητας, η
στάση του Θεού παραμένει αναλλοίωτη: μισεί την κακία και φροντίζει όσους είναι δίκαιοι στα
μάτια Του. Αυτή η σαφής στάση του Θεού είναι επίσης η αληθινή αποκάλυψη της υπόστασης
του Θεού. Επειδή δεν υπήρχε παρά μόνο ένας δίκαιος άνθρωπος μέσα στην πόλη, ο Θεός δεν
δίσταζε πια. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι τα Σόδομα αναπόφευκτα θα καταστρέφονταν. Τι
καταλαβαίνετε από τα παραπάνω; Εκείνη την εποχή, ο Θεός δεν θα κατέστρεφε μια πόλη αν
υπήρχαν πενήντα δίκαιοι σ’ αυτή, ούτε αν υπήρχαν δέκα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός θα
αποφάσιζε να συγχωρήσει και να είναι ανεκτικός απέναντι στην ανθρωπότητα ή θα
επιτελούσε το έργο της καθοδήγησης, εξαιτίας των λίγων ανθρώπων που ήταν σε θέση να
έχουν φόβο Θεού και να Τον λατρεύουν. Ο Θεός τρέφει μεγάλη εκτίμηση για τα δίκαια έργα
του ανθρώπου, τρέφει μεγάλη εκτίμηση σε όσους είναι σε θέση να Τον λατρέψουν και τρέφει
μεγάλη εκτίμηση σε όσους είναι σε θέση να κάνουν καλά έργα ενώπιόν Του.
Από τις απαρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, έχετε διαβάσει ποτέ στη Βίβλο ότι ο Θεός
επικοινώνησε την αλήθεια, ή μίλησε για την οδό του Θεού, σε οποιοδήποτε άνθρωπο; Όχι,
ποτέ. Τα λόγια του Θεού προς τον άνθρωπο, τα οποία διαβάζουμε, έλεγαν στους ανθρώπους
μόνο τι να κάνουν. Κάποιοι πήγαν και τα έκαναν, κάποιοι όχι. Κάποιοι πίστευαν, και κάποιοι
όχι. Αυτό ήταν όλο. Συνεπώς, οι δίκαιοι εκείνης της εποχής —όσοι ήταν δίκαιοι στα μάτια του
Θεού— ήταν απλώς όσοι μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια του Θεού και να ακολουθήσουν τις
εντολές του Θεού. Ήταν υπηρέτες που εφάρμοζαν τα λόγια του Θεού ανάμεσα στους
ανθρώπους. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αποκαλεστούν ως αυτοί που γνωρίζουν τον
Θεό; Θα μπορούσαν να αποκαλεστούν ως άνθρωποι που οδηγήθηκαν στην τελείωση από τον
Θεό; Όχι, δεν θα μπορούσαν. Άρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, στα μάτια του Θεού
ήταν αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι άξιοι να αποκαλούνται έμπιστοι του Θεού; Θα μπορούσαν να
αποκαλεστούν μάρτυρες του Θεού; Φυσικά και όχι! Σίγουρα δεν ήταν άξιοι να αποκαλούνται
έμπιστοι και μάρτυρες του Θεού. Άρα, πώς τους αποκαλεί ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους;
Στην Αγία Γραφή, ως τα εδάφια της Γραφής που έχουμε ήδη διαβάσει, υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που ο Θεός τους αποκαλεί «οι υπηρέτες Μου». Τουτέστιν, εκείνη την εποχή, στα
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μάτια του Θεού αυτοί οι δίκαιοι άνθρωποι ήταν οι υπηρέτες του Θεού, ήταν οι άνθρωποι που
Τον υπηρετούσαν στη γη. Και πώς σκέφτηκε ο Θεός αυτή την ονομασία; Γιατί τους
αποκαλούσε έτσι; Έχει ο Θεός κανόνες για το κατά πώς αποκαλεί τους ανθρώπους στην
καρδιά Του; Σίγουρα έχει. Ο Θεός έχει κανόνες, ανεξάρτητα από το αν αποκαλεί τους
ανθρώπους δίκαιους, τέλειους, έντιμους ή υπηρέτες. Όταν αποκαλεί κάποιον υπηρέτη Του,
πιστεύει ακλόνητα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να δεχθεί τους αγγελιοφόρους Του, να
ακολουθήσει τις εντολές Του και να εκπληρώσει αυτό που διέταξαν οι αγγελιοφόροι. Και τι
εκπληρώνει αυτό το άτομο; Αυτό που ο Θεός διατάζει τον άνθρωπο να κάνει και να
εκπληρώσει στη γη. Εκείνη την εποχή, θα μπορούσε αυτό που ο Θεός ζήτησε από τον
άνθρωπο να κάνει και να εκπληρώσει στη γη να αποκαλεστεί οδός του Θεού; Όχι, δεν θα
μπορούσε. Διότι εκείνον τον καιρό, ο Θεός ζήτησε μόνο από τον άνθρωπο να κάνει κάποια
απλά πράγματα. Έδωσε μερικές απλές εντολές, λέγοντας στον άνθρωπο να κάνει μόνο το
τάδε ή το δείνα, και τίποτα περισσότερο. Ο Θεός εργαζόταν σύμφωνα με το σχέδιό Του.
Επειδή τότε δεν υπήρχαν ακόμα πολλές προϋποθέσεις, οι συνθήκες δεν είχαν ακόμα ωριμάσει
και ήταν δύσκολο για την ανθρωπότητα να εκπληρώσει την οδό του Θεού, οπότε η οδός του
Θεού δεν είχε αρχίσει να φανερώνεται από την καρδιά του Θεού. Ο Θεός έβλεπε τους
δίκαιους ανθρώπους για τους οποίους μίλησε, τους οποίους βλέπουμε εδώ —είτε ήταν τριάντα
είτε είκοσι— ως υπηρέτες Του. Όταν οι αγγελιοφόροι του Θεού εμφανίζονταν σ’ αυτούς τους
υπηρέτες, θα μπορούσαν να τους δεχτούν, να ακολουθήσουν τις εντολές τους και να πράξουν
σύμφωνα με τα λόγια τους. Αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνουν και να επιτύχουν εκείνοι που
ήταν υπηρέτες στα μάτια του Θεού. Ο Θεός επιλέγει με σύνεση τις ονομασίες Του για τους
ανθρώπους. Δεν τους αποκαλούσε υπηρέτες Του επειδή ήταν όπως εσείς είστε τώρα —επειδή
είχαν ακούσει πολλά κηρύγματα, ήξεραν τι έπρεπε να κάνει ο Θεός, κατανοούσαν μεγάλο
μέρος του θελήματος του Θεού και αντιλαμβάνονταν το σχέδιο διαχείρισής Του— αλλά επειδή
η ανθρώπινη φύση τους ήταν έντιμη και ήταν σε θέση να συμμορφωθούν με τα λόγια του
Θεού. Όταν τους διέταξε ο Θεός, ήταν σε θέση να βάλουν κατά μέρος αυτό που έκαναν και να
εκπληρώσουν αυτό που είχε διατάξει ο Θεός. Για τον Θεό, λοιπόν, το άλλο επίπεδο σημασίας
στον τίτλο του υπηρέτη είναι ότι συνεργάστηκαν με το έργο Του στη γη και, παρόλο που δεν
ήταν οι αγγελιοφόροι του Θεού, ήταν αυτοί που εκτελούσαν και υλοποιούσαν τα λόγια του
Θεού στη γη. Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτοί οι υπηρέτες ή δίκαιοι άνθρωποι είχαν ιδιαίτερη θέση
στην καρδιά του Θεού. Το έργο που ο Θεός επρόκειτο να ξεκινήσει στη γη δεν θα ήταν δυνατό
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χωρίς τους ανθρώπους που θα συνεργάζονταν μαζί Του και ο ρόλος που ανέλαβαν οι
υπηρέτες του Θεού ήταν αναντικατάστατος από τους αγγελιοφόρους του Θεού. Κάθε εργασία
που ο Θεός διέταζε να επιτελέσουν αυτοί οι υπηρέτες είχε μεγάλη σημασία γι’ Αυτόν,
συνεπώς, δεν μπορούσε να τους χάσει. Χωρίς τη συνεργασία αυτών των υπηρετών με τον
Θεό, το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους θα είχε πέσει σε τέλμα, και ως εκ τούτου, το
σχέδιο διαχείρισης του Θεού και οι ελπίδες του Θεού δεν θα είχαν εκπληρωθεί.
Ο Θεός είναι πολύ ελεήμων προς εκείνους για τους οποίους νοιάζεται, και βαθιά
οργισμένος εναντίον εκείνων τους οποίους απεχθάνεται και απορρίπτει
Στις διηγήσεις της Βίβλου, υπήρχαν δέκα υπηρέτες του Θεού στα Σόδομα; Όχι, δεν
υπήρχαν! Άξιζε η πόλη το έλεος του Θεού; Μόνο ένα άτομο στην πόλη —ο Λωτ— δέχτηκε τους
αγγελιοφόρους του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μόνο ένας υπηρέτης του Θεού στην πόλη
και έτσι ο Θεός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να σώσει τον Λωτ και να καταστρέψει την πόλη
των Σοδόμων. Αυτές οι συνομιλίες μεταξύ του Αβραάμ και του Θεού μπορεί να φαίνονται
απλές, αλλά απεικονίζουν κάτι πολύ βαθύ: Υπάρχουν αρχές στις πράξεις του Θεού, και
προτού Αυτός πάρει μια απόφαση, θα αναλώσει πολύ χρόνο σε παρατήρηση και σκέψη. Πριν
έρθει η κατάλληλη ώρα, σίγουρα δεν θα πάρει καμία απόφαση ούτε θα βιαστεί να βγάλει
οποιαδήποτε συμπεράσματα. Οι συνομιλίες μεταξύ του Αβραάμ και του Θεού μάς δείχνουν
ότι η απόφαση του Θεού να καταστρέψει τα Σόδομα δεν περιείχε το παραμικρό σφάλμα, διότι
ο Θεός γνώριζε ήδη ότι στην πόλη δεν υπήρχαν σαράντα δίκαιοι, ούτε τριάντα δίκαιοι ούτε
είκοσι. Δεν υπήρχαν ούτε καν δέκα. Ο μόνος δίκαιος άνθρωπος στην πόλη ήταν ο Λωτ. Ο Θεός
παρατηρούσε όλα όσα συνέβαιναν στα Σόδομα και τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί, και
ήταν τόσο γνώριμα στον Θεό που τα ήξερε από την καλή και απ’ την ανάποδη. Έτσι, η
απόφασή Του δεν θα μπορούσε να είναι εσφαλμένη. Αντιθέτως, σε σύγκριση με την
παντοδυναμία του Θεού, ο άνθρωπος είναι τόσο απαθής, τόσο ανόητος και αδαής, τόσο
κοντόφθαλμος. Αυτό βλέπουμε στις συνομιλίες μεταξύ του Αβραάμ και του Θεού. Ο Θεός έχει
φανερώσει τη διάθεσή Του από την αρχή έως σήμερα. Εδώ, επίσης, θα πρέπει να δούμε και
τη διάθεση του Θεού. Οι αριθμοί είναι απλοί και δεν καταδεικνύουν τίποτα, αλλά εδώ υπάρχει
μια πολύ σημαντική έκφραση της διάθεσης του Θεού. Ο Θεός δεν θα κατέστρεφε την πόλη
χάριν πενήντα δίκαιων ανθρώπων. Αυτό οφείλεται στο έλεος του Θεού; Οφείλεται στην
αγάπη και την ανεκτικότητά Του; Έχετε δει αυτή την πλευρά της διάθεσης του Θεού; Ακόμα
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κι αν υπήρχαν μόνο δέκα δίκαιοι άνθρωποι, ο Θεός δεν θα είχε καταστρέψει την πόλη χάριν
αυτών των δέκα δίκαιων ανθρώπων. Είναι αυτή ή όχι η ανοχή και η αγάπη του Θεού; Εξαιτίας
του ελέους, της ανεκτικότητας και του ενδιαφέροντος του Θεού έναντι αυτών των δίκαιων
ανθρώπων, δεν θα είχε καταστρέψει την πόλη. Αυτή είναι η ανεκτικότητα του Θεού. Και στο
τέλος, ποιο είναι το αποτέλεσμα; Όταν ο Αβραάμ είπε: «Εάν ευρεθώσιν εκεί δέκα;» ο Θεός
είπε: «Δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των δέκα». Κατόπιν αυτών, ο Αβραάμ δεν είπε τίποτε
άλλο —γιατί μέσα στα Σόδομα δεν υπήρχαν οι δέκα δίκαιοι που ανέφερε και δεν είχε τίποτα
άλλο να πει, και τότε κατάλαβε γιατί ο Θεός είχε αποφασίσει να καταστρέψει τα Σόδομα. Σ’
αυτή την περίπτωση, ποια διάθεση του Θεού βλέπετε; Τι απόφαση πήρε ο Θεός; Τουτέστιν,
αν σ’ αυτή την πόλη δεν υπήρχαν δέκα δίκαιοι, ο Θεός δεν θα επέτρεπε την ύπαρξή της και θα
την κατέστρεφε αναπόφευκτα. Δεν είναι αυτή η οργή του Θεού; Αντιπροσωπεύει αυτή η οργή
τη διάθεση του Θεού; Είναι αυτή η διάθεση η αποκάλυψη της άγιας υπόστασης του Θεού;
Είναι η αποκάλυψη της δίκαιης υπόστασης του Θεού, την οποία ο άνθρωπος δεν πρέπει να
υβρίζει; Αφού επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν δέκα δίκαιοι στα Σόδομα, ο Θεός ήταν βέβαιο ότι
θα κατέστρεφε την πόλη και θα τιμωρούσε δριμύτατα τους ανθρώπους μέσα σε αυτήν την
πόλη, επειδή αντιτάχθηκαν στον Θεό και επειδή ήταν τόσο ακάθαρτοι και διεφθαρμένοι.
Γιατί αναλύσαμε αυτά τα εδάφια κατ’ αυτόν τον τρόπο; Επειδή αυτές οι λιγοστές απλές
προτάσεις εκφράζουν πλήρως τη διάθεση του μεγάλου ελέους και της βαθιάς οργής του Θεού.
Ταυτόχρονα, με το να εκτιμά τους δίκαιους και να τους δείχνει έλεος, ανεκτικότητα και
ενδιαφέρον, στην καρδιά του Θεού υπήρχε μια βαθιά αποστροφή για όλους όσοι είχαν
διαφθαρεί στα Σόδομα. Δεν ήταν αυτό μεγάλο έλεος και βαθιά οργή; Με ποιον τρόπο θα
κατέστρεφε ο Θεός την πόλη; Δια του πυρός. Και γιατί την κατέστρεψε δια του πυρός; Όταν
βλέπετε κάτι που καίγεται από φωτιά ή όταν πρόκειται να κάψετε κάτι, τι αισθάνεστε; Γιατί
θέλετε να το κάψετε; Πιστεύετε ότι δεν το χρειάζεστε πλέον, ότι δεν θέλετε πλέον να το
κοιτάτε; Θέλετε να το εγκαταλείψετε; Η χρήση του πυρός από τον Θεό σημαίνει εγκατάλειψη
και μίσος και ότι δεν επιθυμούσε να βλέπει πλέον τα Σόδομα. Αυτό ήταν το συναίσθημα που
έκανε τον Θεό να ισοπεδώσει τα Σόδομα δια του πυρός. Η χρήση του πυρός αντιπροσωπεύει
τον μεγάλο θυμό του Θεού. Το έλεος και η ανεκτικότητα του Θεού όντως υπάρχουν, αλλά η
αγιοσύνη και η δικαιοσύνη του Θεού, όταν εξαπολύει την οργή Του, δείχνουν επίσης στον
άνθρωπο την πλευρά του Θεού που δεν ανέχεται καμία ύβρη. Όταν ο άνθρωπος είναι πλήρως
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ικανός να υπακούει τις εντολές του Θεού και ενεργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, ο
Θεός δείχνει μεγάλο έλεος προς τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος έχει γεμίσει με διαφθορά,
μίσος και έχθρα γι’ Αυτόν, ο Θεός είναι βαθιά θυμωμένος. Και σε τι βαθμό είναι βαθιά
θυμωμένος; Η οργή Του θα συνεχίσει έως ότου ο Θεός δεν βλέπει πλέον την αντίσταση και τα
σατανικά έργα του ανθρώπου, έως ότου δεν είναι πια μπροστά στα μάτια Του. Τότε μόνο θα
εξαφανιστεί η οργή του Θεού. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το άτομο, αν η
καρδιά του έχει απομακρυνθεί από τον Θεό και έχει στραφεί μακριά από τον Θεό,
ανεπιστρεπτί, τότε ανεξάρτητα από το πώς, κατά πώς φαίνεται ή όσον αφορά τις
υποκειμενικές του επιθυμίες, επιθυμεί να λατρεύει και να ακολουθεί και να υπακούει τον Θεό
στο σώμα του ή στη σκέψη του, μόλις η καρδιά του στραφεί μακριά από τον Θεό, η οργή του
Θεού θα εξαπολυθεί ακατάπαυστα. Θα είναι τέτοια, ώστε όταν ο Θεός εξαπολύει την οργή
Του σε μεγάλη έκταση, έχοντας δώσει στον άνθρωπο άφθονες ευκαιρίες, μόλις εξαπολυθεί,
δεν θα υπάρξει τρόπος να την πάρει πίσω, και δεν θα είναι ποτέ πάλι ελεήμων και ανεκτικός
με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η μία πλευρά της διάθεσης του Θεού που δεν ανέχεται
καμία ύβρη. Εδώ, οι άνθρωποι θεωρούν φυσιολογικό ότι ο Θεός θα κατέστρεφε μια πόλη,
διότι, στα μάτια του Θεού, μια πόλη βουτηγμένη στην αμαρτία δεν θα μπορούσε να υπάρχει
και να συνεχίζει να υπάρχει, και ήταν λογικό να καταστραφεί από τον Θεό. Ωστόσο, σε όσα
συνέβησαν πριν και μετά την καταστροφή των Σοδόμων, βλέπουμε ολόκληρη τη διάθεση του
Θεού. Είναι ανεκτικός και ελεήμων έναντι όσων είναι ευγενικοί και όμορφοι και καλοί.
Έναντι όσων είναι κακοί, και αμαρτωλοί και σατανικοί, είναι βαθύτατα οργισμένος, έτσι ώστε
η οργή Του είναι ακατάπαυστη. Αυτές είναι οι δύο κυριότερες και πιο εμφανείς πτυχές της
διάθεσης του Θεού και, επιπλέον, αυτές έχουν αποκαλυφθεί από τον Θεό από την αρχή έως το
τέλος: άφθονο έλεος και βαθιά οργή. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε βιώσει λίγο από το
έλεος του Θεού, αλλά ελάχιστοι από εσάς έχουν εκτιμήσει την οργή του Θεού. Το έλεος και η
στοργικότητα του Θεού διακρίνονται σε κάθε άτομο. Τουτέστιν, ο Θεός είναι πολύ ελεήμων
απέναντι σε κάθε άτομο. Ωστόσο, πολύ σπάνια —ή, μπορεί να πει κανείς, ποτέ— υπήρξε ο
Θεός πολύ θυμωμένος απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο ή οποιοδήποτε τμήμα των ανθρώπων
που είναι ανάμεσά σας. Χαλαρώστε! Αργά ή γρήγορα, κάθε άνθρωπος θα δει και θα βιώσει
την οργή του Θεού, αλλά τώρα δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα. Για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;
Διότι όταν ο Θεός είναι διαρκώς θυμωμένος απέναντι σε κάποιον, τουτέστιν, όταν εξαπολύει
την βαθιά οργή του πάνω του, αυτό σημαίνει ότι από καιρό απεχθάνεται και έχει απορρίψει
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αυτό το άτομο, ότι μισεί την ύπαρξή του και ότι δεν μπορεί να αντέξει την ύπαρξή του. Μόλις
ο θυμός Του πέσει πάνω του, θα εξαφανιστεί. Σήμερα, το έργο του Θεού δεν έχει φτάσει
ακόμη στο σημείο αυτό. Κανένας από εσάς δεν θα είναι σε θέση να το αντέξει μόλις ο Θεός
εξοργιστεί υπερβολικά. Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή, ο Θεός είναι μόνο πολύ ελεήμων
απέναντι σε όλους σας, και δεν έχετε δει ακόμα τον μεγάλο θυμό Του. Αν κάποιοι δεν έχουν
πειστεί, μπορείτε να ζητήσετε να πέσει πάνω σας η οργή του Θεού, έτσι ώστε να βιώσετε αν ο
θυμός του Θεού και η διάθεσή Του που δεν δύναται να υβριστεί όντως υπάρχουν. Τολμάτε;
Ο λαός των έσχατων ημερών βλέπει μόνο την οργή του Θεού στα λόγια Του και δεν
βιώνει πραγματικά την οργή του Θεού
Είναι οι δύο πλευρές της διάθεσης του Θεού που φαίνονται σε αυτά τα εδάφια της Αγίας
Γραφής άξια συναναστροφής; Έχοντας ακούσει αυτή την ιστορία, κατανοείτε τον Θεό εκ
νέου; Πώς Τον κατανοείτε; Μπορεί να πει κανείς ότι από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι
σήμερα, καμία ομάδα δεν έχει απολαύσει τόσο τη χάρη, το έλεος ή τη στοργικότητα του Θεού,
όσο αυτή η έσχατη ομάδα. Αν και στο έσχατο στάδιο, ο Θεός έχει επιτελέσει το έργο της
κρίσης και του παιδέματος και έχει επιτελέσει το έργο Του με μεγαλοπρέπεια και οργή, τον
περισσότερο χρόνο ο Θεός χρησιμοποιεί μόνο λόγια για να επιτύχει το έργο Του.
Χρησιμοποιεί λόγια για να διδάξει, να ποτίσει, να παράσχει και να θρέψει. Η οργή του Θεού,
εντωμεταξύ, ήταν ανέκαθεν αθέατη και εκτός από την εμπειρία της γεμάτης οργή διάθεσης
του Θεού στα λόγια Του, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν βιώσει προσωπικά τον θυμό Του. Με
άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια του έργου της κρίσης και του παιδέματος του Θεού, παρόλο που
η οργή που αποκαλύφθηκε στα λόγια του Θεού επιτρέπει στους ανθρώπους να βιώσουν την
μεγαλοπρέπεια του Θεού και την έλλειψη ανεκτικότητας όσον αφορά την ύβρη απέναντί Του,
αυτή η οργή δεν πάει πιο πέρα από τον λόγο Του. Τουτέστιν, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για
να επιπλήξει τον άνθρωπο, να εκθέσει τον άνθρωπο, να κρίνει τον άνθρωπο, να παιδέψει τον
άνθρωπο και μάλιστα να καταδικάσει τον άνθρωπο —αλλά ο Θεός δεν έχει ακόμη θυμώσει
βαθιά με τον άνθρωπο και δεν έχει καν εξαπολύσει την οργή Του πάνω στον άνθρωπο πέρα
από τα λόγια Του. Έτσι, το έλεος και η στοργικότητα του Θεού που βίωσε ο άνθρωπος σ’ αυτή
την εποχή αποκαλύπτει την αληθινή διάθεση του Θεού, ενώ η οργή του Θεού που βίωσε ο
άνθρωπος είναι απλώς η συνέπεια του τόνου και της αίσθησης των ομιλιών Του. Πολλοί
άνθρωποι θεωρούν εσφαλμένα αυτό το αποτέλεσμα ως την αληθινή εμπειρία και την αληθινή
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γνώση της οργής του Θεού. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν
δει το έλεος και τη στοργικότητα του Θεού στα λόγια Του, ότι έχουν επίσης δει την έλλειψη
ανεκτικότητας του Θεού ως προς την ύβρη του ανθρώπου και οι περισσότεροι από αυτούς
έχουν εκτιμήσει το έλεος και την ανεκτικότητα του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως,
ανεξάρτητα από το πόσο κακή είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου, ή πόσο διεφθαρμένη είναι
η διάθεσή του, ο Θεός ανέκαθεν τις υπέμενε. Με το να υπομένει, ο στόχος Του είναι να
περιμένει ότι τα λόγια που έχει εκφράσει, οι προσπάθειες που έχει καταβάλει και το τίμημα
που έχει πληρώσει θα επιτύχουν ένα αποτέλεσμα σε όσους επιθυμεί να κερδίσει. Η αναμονή
ενός τέτοιου αποτελέσματος θέλει χρόνο και απαιτεί τη δημιουργία διαφορετικών
περιβαλλόντων για τον άνθρωπο, κατά τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι δεν ενηλικιώνονται
μόλις γεννηθούν. Χρειάζονται δεκαοκτώ ή δεκαεννέα χρόνια, και μερικοί άνθρωποι
χρειάζονται ακόμη και είκοσι ή τριάντα χρόνια πριν ωριμάσουν και γίνουν πραγματικοί
ενήλικες. Ο Θεός περιμένει την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, περιμένει τον ερχομό
αυτής της ώρας και περιμένει την έλευση αυτού του αποτελέσματος. Και καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου που περιμένει, ο Θεός είναι πολύ ελεήμων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του
έργου του Θεού, όμως, ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός ανθρώπων πατάσσονται και ορισμένοι
τιμωρούνται λόγω της σοβαρής αντίστασής τους προς τον Θεό. Τέτοια παραδείγματα
αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο τη διάθεση του Θεού που δεν ανέχεται την ύβρη του
ανθρώπου και επιβεβαιώνει πλήρως την πραγματική ύπαρξη της ανεκτικότητας και της
αντοχής του Θεού προς τους εκλεκτούς. Φυσικά, σε αυτά τα τυπικά παραδείγματα, η
αποκάλυψη μέρους της διάθεσης του Θεού σε αυτούς τους ανθρώπους δεν επηρεάζει το
συνολικό σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το έσχατο στάδιο του
έργου του Θεού, ο Θεός έχει υπομείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που περιμένει, και
έχει δώσει την αντοχή Του και τη ζωή Του για τη σωτηρία όσων Τον ακολουθούν. Το βλέπετε
αυτό; Ο Θεός δεν διαταράσσει το σχέδιό Του άνευ λόγου. Μπορεί να εξαπολύσει την οργή
Του, αλλά μπορεί και να είναι ελεήμων. Αυτή είναι η αποκάλυψη των δύο κύριων πτυχών της
διάθεσης του Θεού. Είναι ή δεν είναι αυτό σαφέστατο; Με άλλα λόγια, όταν πρόκειται για τον
Θεό, σωστό και λάθος, δίκαιο και άδικο, θετικό και αρνητικό —όλα αυτά σαφώς
φανερώνονται στον άνθρωπο. Αυτό που θα κάνει, αυτό που Του αρέσει, αυτό που μισεί —όλα
αυτά αντικατοπτρίζονται άμεσα στη διάθεσή Του. Αυτά τα πράγματα μπορούν επίσης να
φανούν σαφέστατα στο έργο του Θεού και δεν είναι αόριστα ή γενικά. Αντιθέτως, επιτρέπουν
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σε όλους τους ανθρώπους να δουν τη διάθεση του Θεού και τι έχει και τι είναι Αυτός με έναν
ιδιαίτερα συγκεκριμένο, αληθινό και πρακτικό τρόπο. Αυτός είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός.
Η διάθεση του Θεού δεν ήταν ποτέ κρυφή στον άνθρωπο —Η καρδιά του
ανθρώπου έχει απομακρυνθεί από τον Θεό
Αν δεν είχα συναναστραφεί αυτά τα πράγματα, κανένας από εσάς δεν θα μπορούσε να
δει την αληθινή διάθεση του Θεού στις ιστορίες της Βίβλου. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό
συμβαίνει επειδή, παρόλο που οι συγκεκριμένες βιβλικές ιστορίες κατέγραψαν κάποια από τα
πράγματα που έκανε ο Θεός, ο Θεός εξέφρασε πολύ λίγα λόγια και δεν παρουσίασε άμεσα τη
διάθεσή Του ούτε φανέρωσε ανοιχτά το θέλημά Του στον άνθρωπο. Οι μεταγενέστερες γενιές
δεν θεωρούν τα αρχεία αυτά τίποτα περισσότερο από ιστορίες, και έτσι φαίνεται στους
ανθρώπους ότι ο Θεός κρύβεται από τον άνθρωπο, ότι δεν κρύβεται το πρόσωπο του Θεού
αλλά η διάθεσή Του και το θέλημά Του. Μετά τη συναναστροφή Μου σήμερα, εξακολουθείτε
να νιώθετε ότι ο Θεός κρύβεται παντελώς από τον άνθρωπο; Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι
η διάθεση του Θεού κρύβεται από τον άνθρωπο;
Από τη στιγμή της δημιουργίας, η διάθεση του Θεού ήταν σύμφωνη με το έργο Του. Ποτέ
δεν έχει κρυφτεί από τον άνθρωπο, αλλά έχει γνωστοποιηθεί πλήρως και έχει καταστεί σαφής
προς τον άνθρωπο. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η καρδιά του ανθρώπου
απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τον Θεό, και καθώς η διαφθορά του ανθρώπου
έχει φτάσει σε μεγαλύτερο βάθος, ο άνθρωπος και ο Θεός αποξενώνονται ολοένα και
περισσότερο. Αργά αλλά σταθερά, ο άνθρωπος έχει εξαφανιστεί από τα μάτια του Θεού. Ο
άνθρωπος δεν μπορεί πια να «δει» τον Θεό, οπότε δεν λαμβάνει καμία «είδηση» του Θεού.
Επομένως, δεν γνωρίζει αν υπάρχει ο Θεός και, μάλιστα, φτάνει μέχρι το σημείο και να
αρνηθεί εντελώς την ύπαρξη του Θεού. Κατά συνέπεια, η αδυναμία κατανόησης του
ανθρώπου για τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι δεν οφείλεται στο ότι ο Θεός
κρύβεται από τον άνθρωπο, αλλά στο ότι η καρδιά του έχει απομακρυνθεί από τον Θεό.
Παρόλο που ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, η καρδιά του ανθρώπου δεν περιέχει τον Θεό και
δεν γνωρίζει πώς να αγαπάει τον Θεό ούτε θέλει να αγαπάει τον Θεό, γιατί η καρδιά του δεν
πλησιάζει ποτέ κοντά στον Θεό και πάντα αποφεύγει τον Θεό. Ως εκ τούτου, η καρδιά του
ανθρώπου είναι μακριά από τον Θεό. Άρα πού είναι η καρδιά του; Στην πραγματικότητα, η
καρδιά του ανθρώπου δεν έχει πάει πουθενά: αντί να τη δώσει στον Θεό ή να την αποκαλύψει
2247

στον Θεό για να τη δει, την κράτησε για τον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι
κάποιοι προσεύχονται συχνά στον Θεό και λένε: «Θεέ μου, κοίταξε την καρδιά μου —Εσύ
ξέρεις όλα όσα σκέφτομαι», και κάποιοι ορκίζονται μάλιστα ότι θα αφήσουν τον Θεό να τους
κοιτάξει, και να τιμωρηθούν αν αθετήσουν τον όρκο τους. Παρόλο που ο άνθρωπος επιτρέπει
στον Θεό να κοιτάζει μέσα στην καρδιά του, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανός να υπακούει
στις ενορχηστρώσεις και τις ρυθμίσεις του Θεού, ούτε ότι έχει αφήσει τη μοίρα και τις
προοπτικές του και όσα τον αφορούν υπό τον έλεγχο του Θεού. Έτσι, ανεξάρτητα από τους
όρκους που κάνεις στον Θεό ή το τι δηλώνεις σ’ Αυτόν, στα μάτια του Θεού η καρδιά σου είναι
ακόμα κλειστή σ’ Αυτόν, διότι επιτρέπεις στον Θεό να κοιτάζει μέσα στην καρδιά σου, αλλά
δεν Του επιτρέπεις να την ελέγχει. Με άλλα λόγια, δεν έχεις δώσει επ’ ουδενί την καρδιά σου
στον Θεό και λες μόνο ωραία λόγια για να τα ακούσει ο Θεός. Κρύβεις, εντωμεταξύ, τις
διάφορες δόλιες προθέσεις σου από τον Θεό, μαζί με τις πλεκτάνες σου, τις συνωμοσίες και τα
σχέδιά σου, ενώ κρατάς σφικτά τις προοπτικές και τη μοίρα σου στα χέρια σου, τρέμοντας
μήπως σου τις πάρει ο Θεός. Επομένως, ο Θεός δεν βλέπει ποτέ την ειλικρίνεια του ανθρώπου
απέναντί Του. Παρόλο που ο Θεός παρατηρεί τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και μπορεί
να δει τι σκέφτεται και θέλει να κάνει ο άνθρωπος στην καρδιά του και μπορεί να δει τι
κρατάει μέσα στην καρδιά του, η καρδιά του ανθρώπου δεν ανήκει στον Θεό, δεν έχει
παραχωρήσει τον έλεγχό της στον Θεό. Τουτέστιν, ο Θεός έχει το δικαίωμα να παρατηρεί,
αλλά δεν έχει το δικαίωμα να ελέγχει. Στην υποκειμενική συνείδηση του ανθρώπου, ο
άνθρωπος δεν θέλει ή δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον εαυτό του στο έλεος του Θεού. Ο
άνθρωπος δεν έχει μόνο απομονωθεί από τον Θεό, αλλά υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που
σκέφτονται τρόπους να κλείσουν τις καρδιές τους, χρησιμοποιώντας ωραία λόγια και
κολακεία για να δημιουργήσουν μια ψευδή εντύπωση και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του
Θεού και να αποκρύψουν το αληθινό τους πρόσωπο από το βλέμμα του Θεού. Ο στόχος τους
είναι να μην επιτρέψουν στον Θεό να δει, να μην επιτρέψουν στον Θεό να αντιληφθεί πώς
είναι στην πραγματικότητα. Δεν θέλουν να δώσουν την καρδιά τους στον Θεό, αλλά να την
κρατήσουν για τον εαυτό τους. Το κρυφό νόημα είναι ότι όσα κάνει ο άνθρωπος και όσα
θέλει, τα σχεδιάζει, τα υπολογίζει και τα αποφασίζει ο ίδιος. Δεν ζητά τη συμμετοχή ή την
παρέμβαση του Θεού, πολύ λιγότερο δε, χρειάζεται τις ενορχηστρώσεις και τις ρυθμίσεις του
Θεού. Έτσι, είτε σε σχέση με τις εντολές του Θεού, την αποστολή από τον Θεό είτε τις
απαιτήσεις που ο Θεός θέτει στον άνθρωπο, οι αποφάσεις του ανθρώπου βασίζονται στις
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δικές του προθέσεις και συμφέροντα, στη δική του κατάσταση και περιστάσεις εκείνη τη
στιγμή. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί πάντα τις γνώσεις και τις ιδέες που του είναι οικείες, και τη
δική του διάνοια για να κρίνει και να επιλέξει το μονοπάτι που θα πρέπει να πάρει και δεν
επιτρέπει την παρέμβαση ή τον έλεγχο του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου, την
οποία βλέπει ο Θεός.
Από την αρχή μέχρι σήμερα, μόνο ο άνθρωπος ήταν σε θέση να συνομιλεί με τον Θεό.
Τουτέστιν, μεταξύ όλων των έμβιων όντων και πλασμάτων του Θεού, μόνο ο άνθρωπος είναι
σε θέση να συνομιλεί με τον Θεό. Ο άνθρωπος διαθέτει αυτιά που του επιτρέπουν να ακούει,
και μάτια που του επιτρέπουν να βλέπει, διαθέτει ομιλία, και τις δικές του ιδέες, και ελεύθερη
βούληση. Κατέχει όλα όσα απαιτούνται για να ακούει τον Θεό να μιλάει, και να κατανοεί το
θέλημα του Θεού, και να δέχεται την αποστολή από τον Θεό, οπότε ο Θεός μεταβιβάζει όλες
τις επιθυμίες Του στον άνθρωπο, θέλοντας να κάνει τον άνθρωπο σύντροφο, ο οποίος να
συμφωνεί μαζί Του και να μπορεί να πορευτεί μαζί Του. Από τότε που ξεκίνησε τη διαχείρισή
Του, ο Θεός περίμενε τον άνθρωπο να Του χαρίσει την καρδιά του, να επιτρέψει στον Θεό να
την εξαγνίσει και να την εξοπλίσει, να τον κάνει ευάρεστο και αγαπητό στον Θεό, να τον
κάνει να έχει φόβο Θεού και να αποφεύγει το κακό. Ο Θεός πάντα προσδοκούσε με χαρά και
περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στις καταγραφές της Βίβλου;
Τουτέστιν, υπάρχουν στην Βίβλο άνθρωποι ικανοί να χαρίσουν την καρδιά τους στον Θεό;
Έχει προηγηθεί κάτι ανάλογο πριν από τη σημερινή εποχή; Σήμερα, ας συνεχίσουμε να
διαβάζουμε τις ιστορίες της Βίβλου και ας ρίξουμε μια ματιά εάν όσα έκανε ο άνθρωπος αυτός
—ο Ιώβ— έχουν τυχόν σχέση με το θέμα του να «χαρίζετε την καρδιά σας στον Θεό» για το
οποίο μιλάμε σήμερα. Ας δούμε αν ο Ιώβ ήταν ευάρεστος και αγαπητός στον Θεό.
Τι εντύπωση έχετε εσείς για τον Ιώβ; Αναφερόμενοι στο πρωτότυπο κείμενο, ορισμένοι
λένε ότι ο Ιώβ «σεβόταν τον Θεό και απείχε από το κακό». «Σεβόταν τον Θεό, και απείχε από
το κακό»: αυτή είναι η αρχική εκτίμηση του Ιώβ που καταγράφεται στη Βίβλο. Πώς θα
χαρακτηρίζατε εσείς τον Ιώβ, με τα δικά σας λόγια; Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι ο Ιώβ ήταν
καλός και λογικός άνθρωπος. Κάποιοι λένε ότι είχε αληθινή πίστη στον Θεό. Κάποιοι λένε ότι
ο Ιώβ ήταν δίκαιος και φιλάνθρωπος. Εσείς έχετε δει την πίστη του Ιώβ, δηλαδή στην καρδιά
σας δίνετε μεγάλη αξία και ζηλεύετε την πίστη του Ιώβ. Σήμερα, ας δούμε, λοιπόν, ποια ήταν
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τα γνωρίσματα του Ιώβ που τον έκαναν τόσο ευάρεστο στον Θεό. Στη συνέχεια, ας
διαβάσουμε τα παρακάτω εδάφια των Γραφών.
Γ. Ο Ιώβ
1. Η αξιολόγηση του Ιώβ από τον Θεό και στη Βίβλο
Ιώβ 1:1 Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος ονομαζόμενος Ιώβ· και ο άνθρωπος
ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού.
Ιώβ 1:5 Και ότε ετελείονον αι ημέραι του συμποσίου, έστελλεν ο Ιώβ και ηγίαζεν αυτούς,
και εξεγειρόμενος πρωΐ προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμόν πάντων αυτών· διότι
έλεγεν ο Ιώβ, Μήπως οι υιοί μου ημάρτησαν και εβλασφήμησαν τον Θεόν εν τη καρδία
αυτών. Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ, πάντοτε.
Ιώβ 1:8 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου
Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον
Θεόν και απεχόμενος από κακού;
Ποιο βασικό σημείο βλέπετε σε αυτά τα εδάφια; Και τα τρία αυτά σύντομα εδάφια της
Αγίας Γραφής σχετίζονται με τον Ιώβ. Αν και είναι σύντομα, δηλώνουν σαφώς τι είδους άτομο
ήταν. Μέσω της περιγραφής της καθημερινής συμπεριφοράς του Ιώβ και της διαγωγής του,
λένε σε όλους ότι, αντί να είναι ανεδαφική, η εκτίμηση του Θεού για τον Ιώβ ήταν βάσιμη.
Μας λένε ότι, είτε επρόκειτο για την εκτίμηση του ανθρώπου για τον Ιώβ (Ιώβ 1:1), είτε για
την εκτίμηση του Θεού γι’ αυτόν (Ιώβ 1:8), είναι αμφότερα το αποτέλεσμα των πράξεων του
Ιώβ ενώπιον Θεού και ανθρώπου (Ιώβ 1:5).
Κατ’ αρχάς, ας διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο: «Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος
ονομαζόμενος Ιώβ· και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν
και απεχόμενος από κακού». Η πρώτη εκτίμηση του Ιώβ στη Βίβλο, αυτή η πρόταση είναι η
εκτίμηση του συγγραφέα για τον Ιώβ. Φυσικά, αντιπροσωπεύει και την εκτίμηση του
ανθρώπου για τον Ιώβ, δηλαδή «ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος
τον Θεόν και απεχόμενος από κακού». Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε την εκτίμηση του Θεού
για τον Ιώβ: «Δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος
τον Θεόν και απεχόμενος από κακού» (Ιώβ 1:8). Από τις δύο, η μία προήλθε από τον άνθρωπο
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και η άλλη προήλθε από τον Θεό. Πρόκειται για δύο εκτιμήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η συμπεριφορά και η διαγωγή του Ιώβ ήταν γνωστές στον άνθρωπο,
αλλά τύγχαναν και του επαίνου του Θεού. Με άλλα λόγια, η διαγωγή του Ιώβ ενώπιον του
ανθρώπου και η διαγωγή του ενώπιον του Θεού ήταν ίδιες. Έθεσε τη συμπεριφορά και τα
κίνητρά του ενώπιον του Θεού ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να μπορεί ο Θεός να τα
παρατηρεί, και σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό. Έτσι, στα μάτια του Θεού, από τους
ανθρώπους της γης μόνο ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς, σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το
κακό.
Συγκεκριμένες εκδηλώσεις του σεβασμού του Ιώβ για τον Θεό και της αποφυγής
του κακού στην καθημερινή του ζωή
Στη συνέχεια, ας δούμε κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις του σεβασμού του Ιώβ για
τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Εκτός από τα προηγούμενα και τα επόμενα εδάφια, ας
διαβάσουμε επίσης το εδάφιο Ιώβ 1:5, που είναι μία από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις του
σεβασμού του Ιώβ για τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Σχετίζεται με το πώς σεβόταν
τον Θεό και απέφευγε το κακό στην καθημερινή του ζωή. Όπως φαίνεται σαφέστατα, όχι
μόνο έκανε ό,τι όφειλε χάριν του σεβασμού του για τον Θεό και την αποφυγή του κακού, αλλά
τακτικά θυσίαζε ολοκαυτώματα ενώπιον του Θεού για λογαριασμό των γιων του. Φοβόταν ότι
συχνά «ημάρτησαν και εβλασφήμησαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών» ενώ γλεντούσαν. Και
πώς εκδηλώθηκε αυτός ο σεβασμός στον Ιώβ; Το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει τα εξής: «Και
ότε ετελείονον αι ημέραι του συμποσίου, έστελλεν ο Ιώβ και ηγίαζεν αυτούς, και
εξεγειρόμενος πρωΐ προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμόν πάντων αυτών». Η
συμπεριφορά του Ιώβ μάς δείχνει ότι, αντί να εκδηλώνεται στην εξωτερική του συμπεριφορά,
ο σεβασμός του για τον Θεό προερχόταν από την καρδιά του, και ότι ο σεβασμός του για τον
Θεό μπορούσε να φανεί σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής του, ανά πάσα στιγμή, διότι όχι
μόνο απέφευγε ο ίδιος το κακό, αλλά συχνά θυσίαζε ολοκαυτώματα για λογαριασμό των γιων
του. Με άλλα λόγια, ο Ιώβ όχι μόνο έτρεμε μήπως αμαρτήσει κατά του Θεού και απαρνηθεί
τον Θεό στην καρδιά του, αλλά ανησυχούσε μήπως και οι γιοι του είχαν αμαρτήσει κατά του
Θεού και Τον είχαν απαρνηθεί στην καρδιά τους. Αυτό δείχνει ότι η αλήθεια του σεβασμού
του Ιώβ για τον Θεό άντεξε τον εξονυχιστικό έλεγχο, και είναι πέραν αμφιβολίας
οποιουδήποτε ανθρώπου. Τα έκανε αυτά περιστασιακά ή συχνά; Η τελευταία πρόταση του
2251

κειμένου είναι «Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ, πάντοτε». Το νόημα αυτών των φράσεων είναι ότι ο
Ιώβ δεν πήγαινε να ελέγξει τι έκαναν οι γιοί του περιστασιακά ή όποτε ήθελε, ούτε
εξομολογούταν στον Θεό μέσω της προσευχής. Αντ’ αυτού, έστελνε τακτικά και αγίαζε τους
γιους του και θυσίαζε ολοκαυτώματα γι’ αυτούς. Το «πάντοτε» εδώ δεν σημαίνει ότι το έκανε
για μία ή δύο μέρες ή άπαξ. Σημαίνει ότι η εκδήλωση του σεβασμού του Ιώβ για τον Θεό δεν
ήταν προσωρινή και δεν σταματούσε στη θεωρία ή στα προφορικά λόγια. Αντιθέτως, η οδός
του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού καθοδηγούσε την καρδιά του,
υπαγόρευε τη συμπεριφορά του και ήταν μέσα στην καρδιά του η ρίζα της ύπαρξής του. Το
ότι τα έκανε αυτά πάντοτε δείχνει ότι, στην καρδιά του, συχνά φοβόταν μήπως ο ίδιος είχε
αμαρτήσει κατά του Θεού και φοβόταν μήπως οι γιοι και οι κόρες του είχαν αμαρτήσει κατά
του Θεού. Αντιπροσωπεύει μάλιστα πόση βαρύτητα είχε ο σεβασμός για τον Θεό και η
αποφυγή του κακού μέσα στην καρδιά του. Συνεπώς, τα έκανε αυτά πάντοτε, επειδή στην
καρδιά του φοβόταν και έτρεμε —φοβόταν ότι είχε διαπράξει κακό και ότι είχε αμαρτήσει
κατά του Θεού και ότι είχε παρεκκλίνει από την οδό του Θεού και έτσι δεν μπορούσε να
ικανοποιήσει τον Θεό. Ταυτόχρονα, ανησυχούσε επίσης για τους γιους και τις κόρες του,
φοβούμενος ότι είχαν υβρίσει τον Θεό. Αυτή ήταν η κανονική διαγωγή του Ιώβ στην
καθημερινή του ζωή. Είναι ακριβώς αυτή η κανονική διαγωγή που αποδεικνύει ότι ο
σεβασμός του Ιώβ για τον Θεό και την αποφυγή του κακού δεν είναι λόγια του αέρα, ότι ο Ιώβ
πραγματικά βίωνε αυτή την πραγματικότητα. «Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ, πάντοτε»: αυτά τα
λόγια μάς μιλούν για τα καθημερινά έργα του Ιώβ ενώπιον του Θεού. Όταν συμπεριφερόταν
πάντοτε κατ’ αυτόν τον τρόπο, άγγιζε η συμπεριφορά του και η καρδιά του τον Θεό; Με άλλα
λόγια, ένιωθε ο Θεός συχνά ευχαρίστηση από την καρδιά και τη συμπεριφορά του; Τότε, σε
ποια κατάσταση και σε ποιο πλαίσιο τα έκανε αυτά ο Ιώβ πάντοτε; Κάποιοι λένε ότι
ενεργούσε έτσι επειδή ο Θεός εμφανιζόταν συχνά στον Ιώβ. Κάποιοι λένε ότι τα έκανε αυτά
συνεχώς γιατί έτσι θα απέφευγε το κακό. Και κάποιοι λένε ότι ίσως σκέφτηκε ότι τα πλούτη
του δεν είχαν έρθει εύκολα και γνώριζε ότι του είχαν δοθεί από τον Θεό και γι’ αυτό έτρεμε
μήπως χάσει την περιουσία του αν διέπραττε αμαρτία κατά του Θεού ή ύβριζε τον Θεό.
Ανταποκρίνονται αυτοί οι ισχυρισμοί στην αλήθεια; Σαφώς και όχι. Διότι, στα μάτια του
Θεού, αυτό που ο Θεός αποδεχόταν και εκτιμούσε περισσότερο στον Ιώβ δεν ήταν απλώς ότι
συμπεριφερόταν έτσι πάντοτε. Πολύ περισσότερο, ήταν η διαγωγή του ενώπιον του Θεού, του
ανθρώπου και του Σατανά όταν παραδόθηκε στον Σατανά και υποβλήθηκε στον πειρασμό. Τα
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παρακάτω εδάφια προσφέρουν τα πιο πειστικά στοιχεία, στοιχεία που μας αποδεικνύουν ότι
η εκτίμηση του Ιώβ από τον Θεό ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε
τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής.
2. Ο Σατανάς βάζει σε πειρασμό τον Ιώβ για πρώτη φορά (τα ζώα του γίνονται λεία ληστών
και συμφορά πλήττει τα παιδιά του)
α. Τα λόγια που εκφράζει ο Θεός
Ιώβ 1:8 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου
Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον
Θεόν και απεχόμενος από κακού;
Ιώβ 1:12 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Ιδού, εις την χείρα σου πάντα όσα έχει·
μόνον επ’ αυτόν μη επιβάλης την χείρα σου. Και εξήλθεν ο Σατανάς απ’ έμπροσθεν του
Ιεχωβά.
β. Η απάντηση του Σατανά
Ιώβ 1:9-11 Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο
Ιώβ τον Θεόν; Δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει; τα
έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί της γής· πλην τώρα
έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά
πρόσωπον.
Ο Θεός επιτρέπει στον Σατανά να υποβάλει σε πειρασμό τον Ιώβ, έτσι ώστε να
τελειωθεί η πίστη του Ιώβ
Το Ιώβ 1:8 είναι η πρώτη καταγραφή που βλέπουμε στη Βίβλο μιας συνομιλίας μεταξύ
του Ιεχωβά Θεού και του Σατανά. Και τι είπε ο Θεός; Το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει τα
εξής: «Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ,
ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν
και απεχόμενος από κακού;» Αυτή ήταν η εκτίμηση του Θεού για τον Ιώβ ενώπιον του
Σατανά. Ο Θεός είπε ότι ήταν ένας άμεμπτος και ευθύς άνθρωπος, κάποιος που σεβόταν τον
Θεό και απέφευγε το κακό. Πριν από αυτά τα λόγια μεταξύ του Θεού και του Σατανά, ο Θεός
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είχε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιούσε τον Σατανά για να υποβάλει σε πειρασμό τον Ιώβ —
ότι θα παρέδιδε τον Ιώβ στον Σατανά. Από μία άποψη, αυτό θα αποδείκνυε ότι η παρατήρηση
του Θεού και η εκτίμησή Του για τον Ιώβ ήταν ακριβείς και σωστές, και θα ταπείνωναν τον
Σατανά μέσω της μαρτυρίας του Ιώβ. Από την άλλη, θα οδηγούσε την πίστη και τον σεβασμό
του Ιώβ για τον Θεό στην τελείωση. Συνεπώς, όταν ο Σατανάς ήλθε ενώπιον του Θεού, ο Θεός
δεν κατέφυγε σε αοριστολογίες. Μπήκε κατ’ ευθείαν στην ουσία και ρώτησε τον Σατανά:
«Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη,
άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού;» Η
ερώτηση του Θεού έχει το ακόλουθο νόημα: ο Θεός ήξερε ότι ο Σατανάς είχε περιπλανηθεί
παντού και συχνά κατασκόπευε τον Ιώβ, ο οποίος ήταν υπηρέτης του Θεού. Συχνά τον έβαζε
σε πειρασμό και του επιτιθόταν προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο να καταστρέψει τον Ιώβ
για να αποδείξει ότι η πίστη και ο σεβασμός του Ιώβ προς τον Θεό δεν μπορούσαν να μείνουν
ακλόνητα. Ο Σατανάς επίσης αναζητούσε συνεχώς ευκαιρίες να καταστρέψει τον Ιώβ, ώστε ο
Ιώβ να απαρνηθεί τον Θεό και ώστε ο Σατανάς να μπορέσει να τον αρπάξει από τα χέρια του
Θεού. Εντούτοις, ο Θεός κοίταξε μέσα στην καρδιά του Ιώβ και είδε ότι ήταν άμεμπτος και
ευθύς και ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό. Ο Θεός χρησιμοποίησε μια ερώτηση για
να πει στον Σατανά ότι ο Ιώβ ήταν ένας άμεμπτος και ευθύς άνθρωπος που σεβόταν τον Θεό
και απέφευγε το κακό, ότι ο Ιώβ δεν θα απαρνιόταν ποτέ τον Θεό ούτε θα ακολουθούσε τον
Σατανά. Έχοντας ακούσει την εκτίμηση του Θεού για τον Ιώβ, ο Σατανάς ένιωσε οργή λόγω
της ταπείνωσής του και θύμωσε ακόμα περισσότερο και ανυπομονούσε πιο πολύ να αρπάξει
τον Ιώβ, διότι ο Σατανάς δεν πίστευε ποτέ ότι κάποιος θα μπορούσε να είναι άμεμπτος και
ευθύς, ή ότι θα μπορούσε να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό. Ταυτόχρονα, ο
Σατανάς μισούσε επίσης την τελειότητα και την ακεραιότητα στον άνθρωπο, και μισούσε τους
ανθρώπους που μπορούσαν να σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό. Έτσι,
αναφέρεται στο κατά Ιώβ 1:9-11: «Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Μήπως
δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν; Δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και
πάντα όσα έχει; τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί
της γής· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε
βλασφημήση κατά πρόσωπον». Ο Θεός γνώριζε πολύ καλά τη μοχθηρή φύση του Σατανά, και
γνώριζε πολύ καλά ότι ο Σατανάς είχε προγραμματίσει από πολύ παλιά να καταστρέψει τον
Ιώβ, και έτσι θέλησε ο Θεός, λέγοντας για άλλη μια φορά στον Σατανά ότι ο Ιώβ ήταν
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άμεμπτος και ευθύς και ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό, να κάνει τον Σατανά να
συμφωνήσει, να κάνει τον Σατανά να αποκαλύψει το αληθινό του πρόσωπο και να επιτεθεί
και να δελεάσει τον Ιώβ. Με άλλα λόγια, ο Θεός τόνισε σκόπιμα ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και
ευθύς και ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό και κατ’ αυτόν τον τρόπο έκανε τον
Σατανά να επιτεθεί στον Ιώβ λόγω του μίσους και της οργής του Σατανά για το ότι ο Ιώβ ήταν
ένας άμεμπτος και ευθύς άνθρωπος που σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό. Ως εκ
τούτου, ο Θεός θα ταπείνωνε τον Σατανά λόγω του ότι ο Ιώβ ήταν ένας άμεμπτος και ευθύς
άνθρωπος, ο οποίος σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό, και ο Σατανάς θα γνώριζε την
πλήρη ταπείνωση και ήττα. Κατόπιν τούτου, ο Σατανάς δεν θα αμφέβαλλε πλέον ούτε θα
εκτόξευε κατηγορίες όσον αφορά την τελειότητα, την ακεραιότητα του Ιώβ, τον σεβασμό για
τον Θεό ή την αποφυγή του κακού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δοκιμασία του Θεού και ο
πειρασμός του Σατανά ήταν σχεδόν αναπόφευκτα. Ο μόνος που ήταν σε θέση να αντέξει τη
δοκιμασία του Θεού και τον πειρασμό του Σατανά ήταν ο Ιώβ. Μετά από αυτή τη συνομιλία, ο
Σατανάς έλαβε άδεια να υποβάλει σε πειρασμό τον Ιώβ. Έτσι, ξεκίνησε ο πρώτος γύρος των
επιθέσεων του Σατανά. Ο στόχος αυτών των επιθέσεων ήταν η περιουσία του Ιώβ, επειδή ο
Σατανάς είχε προβεί στην ακόλουθη κατηγορία εναντίον του Ιώβ: «Μήπως δωρεάν φοβείται
ο Ιώβ τον Θεόν; […] τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν
επί της γής». Ως εκ τούτου, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να πάρει όλα όσα είχε ο Ιώβ —που
ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο Θεός μίλησε με τον Σατανά. Εντούτοις, ο Θεός είχε μια
απαίτηση από τον Σατανά: «Εις την χείρα σου πάντα όσα έχει· μόνον επ’ αυτόν μη επιβάλης
την χείρα σου» (Ιώβ 1:12). Αυτός ήταν ο όρος που έθεσε ο Θεός αφού επέτρεψε στον Σατανά
να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ και παρέδωσε τον Ιώβ στα χέρια του Σατανά, και ήταν το όριο
που έθεσε στον Σατανά: διέταξε τον Σατανά να μη βλάψει τον Ιώβ. Επειδή ο Θεός
αναγνώρισε ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς, και πίστευε ότι η τελειότητα και η
ακεραιότητα του Ιώβ ενώπιόν Του ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας, και μπορούσε να αντέξει τη
δοκιμασία. Έτσι, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ, αλλά επέβαλε
έναν περιορισμό στον Σατανά: ο Σατανάς είχε το δικαίωμα να πάρει όλη την περιουσία του
Ιώβ, αλλά δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο Θεός δεν παρέδωσε
τον Ιώβ εξ’ ολοκλήρου στον Σατανά τότε. Ο Σατανάς θα μπορούσε να βάλει σε πειρασμό τον
Ιώβ με όποιον τρόπο ήθελε, αλλά δεν μπορούσε να βλάψει τον ίδιο τον Ιώβ, δεν θα μπορούσε
να πειράξει ούτε μια τρίχα στο κεφάλι του, γιατί τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο ελέγχονται
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από τον Θεό, και το αν ο άνθρωπος ζει ή πεθαίνει το αποφασίζει ο Θεός, και ο Σατανάς δεν
είχε αυτή την άδεια. Αφού ο Θεός είπε αυτά τα λόγια στον Σατανά, ο Σατανάς ανυπομονούσε
να ξεκινήσει το έργο του. Χρησιμοποίησε κάθε μέσο για να δελεάσει τον Ιώβ, και μετά από
λίγο καιρό, ο Ιώβ είχε χάσει ένα τεράστιο κοπάδι από πρόβατα και βόδια και όλη την
περιουσία που του έδωσε ο Θεός… Έτσι, τον βρήκαν οι δοκιμασίες του Θεού.
Παρόλο που η Βίβλος μάς λέει από πού προήλθαν οι πειρασμοί του Ιώβ, είχε ο ίδιος ο
Ιώβ, ο οποίος υποβλήθηκε σε αυτούς τους πειρασμούς, επίγνωση του τι συνέβαινε; Ο Ιώβ
ήταν απλώς ένας θνητός. Φυσικά και δεν γνώριζε τίποτα από την ιστορία που ξεδιπλώνονταν
στο παρασκήνιο. Εντούτοις, ο σεβασμός του για τον Θεό και η τελειότητα και η ακεραιότητά
του, τον έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι τον είχαν βρει οι δοκιμασίες του Θεού. Δεν ήξερε τι
είχε συμβεί στην πνευματική σφαίρα, ούτε ποιες ήταν οι προθέσεις του Θεού πίσω από αυτές
τις δοκιμασίες. Γνώριζε, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από το τι συνέβη σ’ αυτόν, θα έπρεπε να
μένει ακλόνητος ως προς την τελειότητα και την ακεραιότητά του, και θα έπρεπε να τηρεί την
οδό του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Ο Θεός είδε ξεκάθαρα τη
στάση και την αντίδραση του Ιώβ όσον αφορά αυτά τα θέματα. Και τι είδε ο Θεός; Είδε την
καρδιά του Ιώβ που σεβόταν τον Θεό, γιατί από την αρχή μέχρις ότου δοκιμάστηκε ο Ιώβ, η
καρδιά του Ιώβ παρέμεινε ανοιχτή στον Θεό, τέθηκε ενώπιον του Θεού και ο Ιώβ δεν
απαρνήθηκε την τελειότητα ή την ακεραιότητά του, ούτε απέρριψε ή αρνήθηκε τον σεβασμό
για τον Θεό και την αποφυγή του κακού —και τίποτα δεν ήταν πιο ευάρεστο στον Θεό. Στη
συνέχεια, θα δούμε σε τι πειρασμούς υποβλήθηκε ο Ιώβ και πώς αντιμετώπισε αυτές τις
δοκιμασίες. Ας διαβάσουμε τις Γραφές.
γ. Η αντίδραση του Ιώβ
Ιώβ 1:20-21 Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν
αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκύνησε, και είπε, Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός
μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα
Ιεχωβά ευλογημένον.
Ο Ιώβ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όλα όσα έχει ως απόρροια του
σεβασμού του για τον Θεό
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Αφού ο Θεός είπε στον Σατανά: «Εις την χείρα σου πάντα όσα έχει· μόνον επ’ αυτόν μη
επιβάλης την χείρα σου», ο Σατανάς αναχώρησε, και λίγο αργότερα ο Ιώβ δέχτηκε ξαφνικές
και δριμείς επιθέσεις: Αρχικά, τα βόδια και τα γαϊδούρια του έγιναν λεία ληστών και οι δούλοι
του σκοτώθηκαν. Κατόπιν, τα πρόβατα και οι δούλοι του κάηκαν ολοσχερώς. Στη συνέχεια, οι
καμήλες του εκλάπησαν και οι δούλοι του δολοφονήθηκαν. Τέλος, οι γιοι και οι θυγατέρες του
σκοτώθηκαν. Αυτή η σειρά επιθέσεων ήταν το μαρτύριο που υπέστη ο Ιώβ κατά τον πρώτο
πειρασμό. Όπως διέταξε ο Θεός, κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων ο Σατανάς έβαλε
στόχο μόνο την περιουσία του Ιώβ και τα παιδιά του, και δεν έβλαψε τον ίδιο τον Ιώβ. Έτσι, ο
Ιώβ, από εκεί που ήταν πλούσιος άνθρωπος με μεγάλη περιουσία, γρήγορα κατέληξε να μην
έχει τίποτα. Κανείς δεν θα μπορούσε να αντέξει αυτό το ξαφνικό χτύπημα ή να αντιδράσει
κατάλληλα, ωστόσο ο Ιώβ έδειξε την εξαιρετική πλευρά του. Οι Γραφές παρέχουν την
ακόλουθη περιγραφή: «Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την
κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκύνησε». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του
Ιώβ αφού άκουσε ότι είχε χάσει τα παιδιά του και όλη του την περιουσία. Κατά κύριο λόγο,
δεν φάνηκε έκπληκτος ή πανικόβλητος, πολύ λιγότερο δε, εξέφρασε θυμό ή μίσος. Βλέπεις,
λοιπόν, ότι στην καρδιά του είχε ήδη αναγνωρίσει ότι αυτές οι καταστροφές δεν ήταν
ατύχημα ούτε προήλθαν από ανθρώπινο χέρι, πολύ λιγότερο δε, αποτελούσαν αντίποινα ή
τιμωρία. Αντ’ αυτού, τον είχαν πλήξει οι δοκιμασίες του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά ήθελε να του
αφαιρέσει την περιουσία και τα παιδιά του. Ο Ιώβ ήταν πολύ ήρεμος και είχε καθαρό μυαλό
τότε. Η άμεμπτη και ευθεία ανθρώπινη φύση του τού επέτρεψε με ορθολογικό και φυσικό
τρόπο να προβεί σε ακριβείς κρίσεις και αποφάσεις σχετικά με τις συμφορές που τον είχαν
πλήξει και, κατά συνέπεια, συμπεριφέρθηκε με ασυνήθιστη ηρεμία: «Τότε σηκωθείς ο Ιώβ
διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και
προσεκύνησε». «Διέσχισε το επένδυμα αυτού» σημαίνει ότι γδύθηκε και ήταν γυμνός.
«Εξύρισε την κεφαλήν αυτού» σημαίνει ότι είχε επιστρέψει ενώπιον του Θεού ως νεογέννητο
βρέφος. «Έπεσεν επί γην και προσεκύνησε» σημαίνει ότι είχε έρθει στον κόσμο γυμνός, και
χωρίς υπάρχοντα και σήμερα, επέστρεφε στον Θεό ως νεογέννητο βρέφος. Τη στάση του Ιώβ
έναντι όλων όσα τον έπληξαν δεν θα μπορούσε να την υιοθετήσει κανένα από τα πλάσματα
του Θεού. Η πίστη του στον Ιεχωβά υπερέβη τη σφαίρα της πίστης. Αυτός ήταν ο σεβασμός
του για τον Θεό, και η υπακοή του στον Θεό, και δεν ήταν μόνο σε θέση να ευχαριστήσει τον
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Θεό διότι του πρόσφερε, αλλά και γιατί αφαίρεσε απ’ αυτόν. Επιπλέον, ήταν σε θέση να
αναλάβει την ευθύνη να επιστρέψει όλα όσα κατείχε, συμπεριλαμβανομένης της ζωής του.
Ο σεβασμός και η υπακοή του Ιώβ απέναντι στον Θεό συνιστά παράδειγμα για την
ανθρωπότητα, και η τελειότητα και η ακεραιότητά του ήταν το αποκορύφωμα της
ανθρώπινης φύσης που οφείλει να κατέχει ο άνθρωπος. Παρόλο που δεν είδε τον Θεό,
συνειδητοποίησε ότι ο Θεός όντως υπήρχε και εξαιτίας αυτής της συνειδητοποίησης, σεβόταν
τον Θεό —και λόγω του σεβασμού του για τον Θεό, ήταν σε θέση να υπακούσει στον Θεό.
Άφησε στον Θεό ελεύθερο το πεδίο να πάρει ό,τι είχε, εντούτοις δεν διαμαρτυρήθηκε και
έπεσε κάτω ενώπιον του Θεού και Του είπε ότι, εκείνη τη στιγμή, ακόμα κι αν ο Θεός έπαιρνε
τη σάρκα του, θα Τον άφηνε να το πράξει με χαρά, αδιαμαρτύρητα. Ολόκληρη η διαγωγή του
οφείλεται στην άμεμπτη και ευθεία ανθρώπινη φύση του. Με άλλα λόγια, ως αποτέλεσμα της
αθωότητας, της εντιμότητας και της καλοσύνης του, ο Ιώβ έμεινε ακλόνητος στη
συνειδητοποίηση και τη βίωση της ύπαρξης του Θεού, και επί αυτής της βάσης έθεσε
απαιτήσεις στον εαυτό του και τυποποίησε τη σκέψη, τη συμπεριφορά, τη διαγωγή και τις
αρχές των πράξεών του ενώπιον του Θεού σύμφωνα με την καθοδήγησή του από τον Θεό και
τα έργα του Θεού που είχε δει μεταξύ των πάντων. Με την πάροδο του χρόνου, οι εμπειρίες
του δημιούργησαν έναν αληθινό και πραγματικό σεβασμό για τον Θεό και τον έκαναν να
αποφεύγει το κακό. Αυτή ήταν η πηγή της ακεραιότητας στην οποία ο Ιώβ παρέμενε
σταθερός. Ο Ιώβ διέθετε μια έντιμη, αθώα και αγαθή ανθρώπινη φύση και είχε πραγματική
εμπειρία του σεβασμού για τον Θεό, της υπακοής στον Θεό και της αποφυγής του κακού,
καθώς και της γνώσης ότι «ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν». Μόνο λόγω αυτών των
γνωρισμάτων ήταν σε θέση να παραμείνει ακλόνητος και να γίνει μάρτυρας εν μέσω αυτών
των άγριων επιθέσεων του Σατανά, και μόνο εξαιτίας αυτών μπόρεσε να μην απογοητεύσει
τον Θεό και να δώσει μια ικανοποιητική απάντηση στον Θεό όταν τον έπληξαν οι δοκιμασίες
του Θεού. Παρόλο που η συμπεριφορά του Ιώβ κατά τον πρώτο πειρασμό ήταν πολύ έντιμη,
οι μετέπειτα γενιές δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να πετύχουν αυτή την εντιμότητα
ακόμη και μετά από μια ζωή προσπαθειών, ούτε θα διέθεταν απαραιτήτως τη διαγωγή του
Ιώβ που περιγράφηκε παραπάνω. Σήμερα, όταν αντιμετωπίζετε την έντιμη συμπεριφορά του
Ιώβ και τη συγκρίνετε με τις κραυγές και τον προσδιορισμό της «απόλυτης υπακοής και
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πίστης μέχρι θανάτου» που επιδεικνύουν στον Θεό όσοι ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό
και ακολουθούν τον Θεό, νιώθετε ή όχι βαθιά ντροπή;
Όταν διαβάζεις στις Γραφές όλα όσα υπέφερε ο Ιώβ και η οικογένειά του, ποια είναι η
αντίδρασή σου; Χάνεσαι στις σκέψεις σου; Έχεις μείνει άναυδος; Θα μπορούσαν οι
δοκιμασίες που έπληξαν τον Ιώβ να περιγραφούν ως «τρομακτικές»; Με άλλα λόγια, και μόνο
η ανάγνωση των δοκιμασιών του Ιώβ όπως περιγράφονται στις Γραφές είναι αρκετά
τρομακτική, για να μην πούμε τίποτα για το πώς θα ήταν στην πραγματικότητα. Βλέπεις,
λοιπόν, ότι όσα βρήκαν τον Ιώβ δεν ήταν «πρακτική άσκηση», αλλά μια αληθινή «μάχη», που
περιείχε αληθινά «όπλα» και «σφαίρες». Αλλά, από ποιου το χέρι υποβλήθηκε σε αυτές τις
δοκιμασίες; Ο Σατανάς, βέβαια, τις υλοποίησε, ο Σατανάς προσωπικά τις εκτέλεσε —αλλά
είχαν εξουσιοδοτηθεί από τον Θεό. Μήπως ο Θεός είπε στον Σατανά με ποια μέσα να
δελεάσει τον Ιώβ; Όχι. Ο Θεός απλώς του έθεσε έναν όρο, και κατόπιν ο Ιώβ υποβλήθηκε
στον πειρασμό. Όταν ο Ιώβ, υποβλήθηκε στον πειρασμό, έδωσε στους ανθρώπους μια
αίσθηση της κακίας και της ασχήμιας του Σατανά, της μοχθηρίας και του μίσους του για τον
άνθρωπο, και της εχθρότητάς του προς τον Θεό. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια δεν
μπορούν να περιγράψουν πόσο σκληρός ήταν αυτός ο πειρασμός. Μπορεί να ειπωθεί ότι η
μοχθηρή φύση με την οποία ο Σατανάς κακοποιούσε τους ανθρώπους και το άσχημο
πρόσωπό του αποκαλύφθηκαν πλήρως εκείνη τη στιγμή. Ο Σατανάς χρησιμοποίησε αυτή την
ευκαιρία, την ευκαιρία που του δόθηκε με την άδεια του Θεού, να υποβάλει τον Ιώβ σε
φρενήρη και ανελέητη κακοποίηση, η μέθοδος και το επίπεδο σκληρότητας της οποίας ήταν
τόσο αδιανόητα όσο και παντελώς αβάσταχτα για τους σημερινούς ανθρώπους. Αντί να λέμε
ότι ο Σατανάς υπέβαλε σε πειρασμό τον Ιώβ, και ότι αυτός παρέμεινε σταθερός στη μαρτυρία
του κατά τη διάρκεια αυτού του πειρασμού, καλύτερα να λέμε ότι στις δοκιμασίες που του
έθεσε ο Θεός, ο Ιώβ ξεκίνησε έναν αγώνα με τον Σατανά για να προστατεύσει την τελειότητα
και την ακεραιότητά του, και να υπερασπιστεί την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της
αποφυγής του κακού. Σε αυτόν τον αγώνα, ο Ιώβ έχασε ένα τεράστιο κοπάδι από πρόβατα
και βόδια, έχασε όλη του την περιουσία και έχασε τους γιους και τις θυγατέρες του —αλλά δεν
εγκατέλειψε την τελειότητα, την ακεραιότητα ή τον σεβασμό του για τον Θεό. Με άλλα λόγια,
σε αυτόν τον αγώνα με τον Σατανά, προτιμούσε να στερηθεί την περιουσία και τα παιδιά του,
αντί να απολέσει την τελειότητα, την ακεραιότητα και τον σεβασμό του για τον Θεό.
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Προτίμησε να μείνει πιστός στην αρχή του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Οι Γραφές
παρέχουν μια συνοπτική περιγραφή ολόκληρης της διαδικασίας με την οποία ο Ιώβ έχασε τα
περιουσιακά του στοιχεία, και καταγράφουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ιώβ. Αυτές οι
συνοπτικές, περιεκτικές αναφορές δίνουν την αίσθηση ότι ο Ιώβ ήταν σχεδόν χαλαρός όταν
αντιμετώπιζε αυτόν τον πειρασμό, αλλά εάν αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα
μπορούσε να αναπαραχθεί, μαζί με τη μοχθηρή φύση του Σατανά —τότε τα πράγματα δεν θα
ήταν τόσο απλά ή εύκολα όπως περιγράφονται σε αυτές τις προτάσεις. Η πραγματικότητα
ήταν πολύ πιο σκληρή. Αυτό είναι το επίπεδο του ολέθρου και του μίσους με το οποίο ο
Σατανάς αντιμετωπίζει την ανθρωπότητα και όλους όσοι τυγχάνουν της επιδοκιμασίας του
Θεού. Εάν ο Θεός δεν είχε ζητήσει από τον Σατανά να μη βλάψει τον Ιώβ, ο Σατανάς θα τον
είχε σίγουρα σφάξει χωρίς καμία ενοχή. Ο Σατανάς δεν θέλει κανείς να λατρεύει τον Θεό ούτε
επιθυμεί όσοι είναι δίκαιοι στα μάτια του Θεού και όσοι είναι άμεμπτοι και ευθείς να
συνεχίσουν να σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό. Διότι όταν οι άνθρωποι
σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό σημαίνει ότι αποφεύγουν και απαρνούνται τον
Σατανά, οπότε ο Σατανάς εκμεταλλεύτηκε την άδεια του Θεού να διοχετεύσει ανελέητα όλη
του την οργή και το μίσος στον Ιώβ. Βλέπεις, λοιπόν, πόσο μεγάλο ήταν το μαρτύριο που
υπέφερε ο Ιώβ, στο μυαλό και στη σάρκα, εξωτερικά και εσωτερικά. Σήμερα, δεν βλέπουμε
πώς ήταν εκείνη την εποχή και μπορούμε να πάρουμε, από τις περιγραφές της Βίβλου, μόνο
μια μικρή γεύση των συναισθημάτων του Ιώβ όταν υπέστη αυτό το μαρτύριο.
Η ακλόνητη ακεραιότητα του Ιώβ ταπεινώνει τον Σατανά και τον τρέπει
πανικόβλητο σε φυγή
Και τι έκανε ο Θεός όταν ο Ιώβ υπέστη αυτό το μαρτύριο; Ο Θεός παρατηρούσε, και
παρακολουθούσε, και περίμενε το αποτέλεσμα. Καθώς ο Θεός παρατηρούσε και
παρακολουθούσε, πώς ένιωθε; Ένιωθε θλίψη, βέβαια. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της θλίψης
Του, θα μπορούσε να μετανιώσει που επέτρεψε στον Σατανά να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ; Η
απάντηση είναι: Όχι, δεν θα μπορούσε να έχει μετανιώσει. Διότι πίστευε σθεναρά ότι ο Ιώβ
ήταν άμεμπτος και ευθύς, ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό. Ο Θεός είχε δώσει στον
Σατανά απλώς την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το πόσο δίκαιος ήταν ο Ιώβ ενώπιον του Θεού,
και να αποκαλύψει τη δική του κακία και ασέβεια. Ήταν, επίσης, μια ευκαιρία για τον Ιώβ να
μαρτυρήσει το πόσο δίκαιος ήταν και ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό ενώπιον των
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ανθρώπων του κόσμου, του Σατανά και όσων ακολουθούν τον Θεό. Μήπως το τελικό
αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η εκτίμηση του Θεού για τον Ιώβ ήταν σωστή και αλάνθαστη;
Όντως ο Ιώβ νίκησε τον Σατανά; Εδώ διαβάζουμε τα πρωτότυπα λόγια που εκφράζει ο Ιώβ,
λόγια που αποδεικνύουν ότι είχε νικήσει τον Σατανά. Είπε: «Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας
μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί». Αυτή είναι η στάση της υπακοής του Ιώβ προς
τον Θεό. Στη συνέχεια, είπε: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα Ιεχωβά
ευλογημένον». Αυτά τα λόγια που εξέφρασε ο Ιώβ αποδεικνύουν ότι ο Θεός παρατηρεί τα
βάθη της καρδιάς του ανθρώπου, ότι είναι σε θέση να εξετάσει το μυαλό του ανθρώπου και
αποδεικνύουν ότι η επιδοκιμασία του Ιώβ από Αυτόν είναι σωστή, ότι αυτός ο άνθρωπος που
έτυχε της επιδοκιμασίας του Θεού ήταν δίκαιος. «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν·
είη το όνομα Ιεχωβά ευλογημένον». Αυτά τα λόγια είναι η μαρτυρία του Ιώβ προς τον Θεό.
Αυτά τα συνηθισμένα λόγια φόβισαν τον Σατανά, τον ταπείνωσαν και τον έκαναν να τραπεί
πανικόβλητος σε φυγή και, επιπλέον, έθεσαν τον Σατανά σε δεσμά και τον αφόπλισαν.
Επίσης, αυτά τα λόγια έκαναν τον Σατανά να αισθανθεί τη θαυμασιότητα και τη δύναμη των
έργων του Ιεχωβά Θεού και του επέτρεψαν να αντιληφθεί το εξαιρετικό χάρισμα εκείνου,
στην καρδιά του οποίου κυριαρχούσε η οδός του Θεού. Επιπλέον, έδειξαν στον Σατανά την
ισχυρή ζωτικότητα που επέδειξε ένας μικρός και ασήμαντος άνθρωπος, που ακολουθεί πιστά
την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Έτσι, ο Σατανάς ηττήθηκε
στον πρώτο αγώνα. Παρά «τις γνώσεις που κέρδισε με κόπο», ο Σατανάς δεν είχε καμία
πρόθεση να αφήσει τον Ιώβ να φύγει, ούτε είχε αλλάξει η φθονερή του φύση. Ο Σατανάς
ήθελε να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Ιώβ, οπότε, για άλλη μια φορά, ήλθε ενώπιον του
Θεού…
Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε τις Γραφές όσον αφορά τη δεύτερη φορά που ο Ιώβ
υποβλήθηκε σε πειρασμό.
3. Ο Σατανάς για άλλη μια φορά υποβάλει τον Ιώβ σε πειρασμό (το σώμα του Ιώβ γεμίζει
ανοιχτές πληγές)
α. Τα λόγια που εκφράζει ο Θεός
Ιώβ 2:3 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου
Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον
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Θεόν και απεχόμενος από κακού; και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρώξυνας
κατ’ αυτού, διά να εξολοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας.
Ιώβ 2:6 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Ιδού, αυτός εις την χείρα σου· μόνον την
ζωήν αυτού φύλαξον.
β. Τα λόγια που εκφράζει ο Σατανάς
Ιώβ 2:4-5 Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Δέρμα υπέρ δέρματος, και
πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα
σου και έγγισον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση
κατά πρόσωπον.
γ. Πώς αντιμετωπίζει ο Ιώβ τη δοκιμασία
Ιώβ 2:9-10 Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου;
Βλασφήμησον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, Ελάλησας ως λαλεί μία εκ των
αφρόνων γυναικών· τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν
δεχθή; Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυτού.
Ιώβ 3:3 Είθε να χαθή η ημέρα καθ’ ην εγεννήθην, και η νυξ καθ’ ην είπον, Εγεννήθη
αρσενικόν.
Η αγάπη του Ιώβ για την οδό του Θεού ξεπερνάει κάθε άλλη
Οι Γραφές καταγράφουν τον διάλογο μεταξύ Θεού και Σατανά ως εξής: «Και είπεν ο
Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει
όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος
από κακού; και έτι κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρώξυνας κατ’ αυτού, διά να
εξολοθρεύσω αυτόν άνευ αιτίας» (Ιώβ 2:3). Σε αυτή τη συνομιλία, ο Θεός επαναλαμβάνει την
ίδια ερώτηση στον Σατανά. Είναι μια ερώτηση που μας δείχνει τη θετική εκτίμηση του Ιεχωβά
Θεού για το τι επέδειξε και βίωσε ο Ιώβ κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμασίας, και δεν
διαφέρει από την εκτίμηση του Ιώβ από τον Θεό προτού υποβληθεί στον πειρασμό του
Σατανά. Τουτέστιν, πριν υποβληθεί στον πειρασμό, στα μάτια του Θεού ο Ιώβ ήταν άμεμπτος,
οπότε ο Θεός προστάτευε αυτόν και την οικογένειά του, και τον ευλογούσε. Ήταν άξιος
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ευλογίας στα μάτια του Θεού. Μετά τον πειρασμό, ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του επειδή
είχε χάσει την περιουσία του και τα παιδιά του, αλλά συνέχισε να δοξολογεί το όνομα του
Ιεχωβά. Η πραγματική διαγωγή του έκανε τον Θεό να τον επιδοκιμάσει και να του βάλει
άριστα. Διότι στα μάτια του Ιώβ, οι απόγονοί του ή τα περιουσιακά του στοιχεία δεν ήταν
αρκετά για να τον κάνουν να απαρνηθεί τον Θεό. Με άλλα λόγια, τα παιδιά του ή
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο δεν μπορούσαν να πάρουν τη θέση του Θεού στην καρδιά
του. Κατά τον πρώτο πειρασμό του Ιώβ, έδειξε στον Θεό ότι η αγάπη του γι’ Αυτόν και η
αγάπη του για την οδό του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού ξεπερνούσαν
κάθε άλλη. Απλώς αυτή η δοκιμασία χάρισε στον Ιώβ την εμπειρία να λάβει μια ανταμοιβή
από τον Ιεχωβά Θεό και να του στερήσει την περιουσία και τα παιδιά του.
Για τον Ιώβ, αυτή ήταν μια αληθινή εμπειρία που καθάρισε την ψυχή του, ήταν ένα
βάπτισμα ζωής που εκπλήρωσε την ύπαρξή του και, επιπλέον, ήταν ένα πλούσιο φαγοπότι
που δοκίμασε την υπακοή και τον σεβασμό του προς τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός μετέτρεψε
την κατάσταση του Ιώβ από εκείνη ενός πλούσιου ανθρώπου σε κάποιον που δεν είχε τίποτα,
και του επέτρεψε επίσης να βιώσει την κακοποίηση του ανθρώπου από τον Σατανά. Η ένδειά
του δεν τον έκανε να μισήσει τον Σατανά. Αντιθέτως, στις ποταπές ενέργειες του Σατανά είδε
την ασχήμια και την ασέβεια του Σατανά, καθώς και την εχθρότητα και την εξέγερση του
Σατανά κατά του Θεού, και αυτό τον ενθάρρυνε περισσότερο να παραμείνει σταθερός στην
οδό του σεβασμού του για τον Θεό και της αποφυγής του κακού για πάντα. Ορκίστηκε ότι
ποτέ δεν θα απαρνιόταν τον Θεό ούτε θα γύριζε την πλάτη του στην οδό του Θεού εξαιτίας
εξωτερικών παραγόντων όπως η ιδιοκτησία, τα παιδιά ή οι συγγενείς, ούτε θα γινόταν ποτέ
δούλος του Σατανά, της περιουσίας ή οποιουδήποτε ανθρώπου. Εκτός από τον Ιεχωβά Θεό,
κανένας δεν θα μπορούσε να είναι Κύριός του ή Θεός του. Αυτές ήταν οι φιλοδοξίες του Ιώβ.
Από την άλλη όψη του πειρασμού, ο Ιώβ είχε επίσης αποκτήσει κάτι: είχε αποκτήσει μεγάλα
πλούτη εν μέσω των δοκιμασιών που του έδωσε ο Θεός.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο Ιώβ είχε δει τα έργα
του Ιεχωβά και κέρδισε τις ευλογίες του Ιεχωβά Θεού. Ήταν ευλογίες που τον έκαναν να
αισθάνεται εξαιρετικά αμήχανο και υποχρεωμένο, διότι πίστευε ότι δεν είχε κάνει τίποτα για
τον Θεό, όμως είχε κληρονομήσει τόσο μεγάλες ευλογίες και απολάμβανε τόσο μεγάλη χάρη.
Γι’ αυτόν τον λόγο, στην καρδιά του συχνά προσευχόταν, ελπίζοντας ότι θα ήταν σε θέση να
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ξεπληρώσει τον Θεό, ελπίζοντας ότι θα είχε την ευκαιρία να γίνει μάρτυρας των έργων και
του μεγαλείου του Θεού και ελπίζοντας ότι ο Θεός θα δοκίμαζε την υπακοή του και, επιπλέον,
ότι η πίστη του θα μπορούσε να εξαγνιστεί, έως ότου η υπακοή και η πίστη του κέρδιζαν την
επιδοκιμασία του Θεού. Και όταν ο Ιώβ τέθηκε σε δοκιμασία, πίστευε ότι ο Θεός είχε
εισακούσει τις προσευχές του. Ο Ιώβ εκτίμησε αυτή την ευκαιρία περισσότερο από οτιδήποτε
άλλο, οπότε δεν τολμούσε να την αντιμετωπίσει ελαφρά τη καρδία, διότι θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής του. Η εμφάνιση αυτής της ευκαιρίας
σήμαινε ότι η υπακοή και ο σεβασμός του για τον Θεό θα μπορούσαν να δοκιμαστούν, και θα
μπορούσαν να εξαγνιστούν. Επιπλέον, αυτό σήμαινε ότι ο Ιώβ είχε την ευκαιρία να κερδίσει
την επιδοκιμασία του Θεού, κι έτσι θα ερχόταν πιο κοντά στον Θεό. Κατά τη διάρκεια της
δοκιμασίας, αυτή η πίστη και η επιδίωξη τού επέτρεψαν να τελειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό
και να κατανοήσει περισσότερο το θέλημα του Θεού. Επιπλέον, ο Ιώβ έγινε πιο ευγνώμων για
τις ευλογίες και τις χάρες του Θεού, στην καρδιά του δοξολογούσε περισσότερο τα έργα του
Θεού και είχε μεγαλύτερο σεβασμό και ευλάβεια προς τον Θεό, και λαχταρούσε περισσότερο
το κάλλος, το μεγαλείο και την αγιοσύνη του Θεού. Εκείνη τη στιγμή, παρόλο που ο Ιώβ
σεβόταν ακόμα τον Θεό και απέφευγε το κακό στα μάτια του Θεού, σε σχέση με τις εμπειρίες
του, η πίστη και η γνώση του Ιώβ αυξήθηκαν αλματωδώς: η πίστη του είχε αυξηθεί, η υπακοή
του είχε εδραιωθεί, και ο σεβασμός του για τον Θεό είχε γίνει πιο βαθύς. Παρόλο που αυτή η
δοκιμασία μεταμόρφωσε το πνεύμα και τη ζωή του Ιώβ, μια τέτοια μεταμόρφωση δεν
ικανοποίησε τον Ιώβ, ούτε επιβράδυνε την πρόοδό του. Καθώς, παράλληλα, υπολόγιζε όσα
είχε βγει κερδισμένος από αυτή τη δοκιμασία, και εξέταζε τις δικές του ελλείψεις,
προσευχόταν ήσυχα, περιμένοντας να τον βρει η επόμενη δοκιμασία, επειδή λαχταρούσε να
γιγαντωθεί η πίστη, η υπακοή και ο σεβασμός του για τον Θεό κατά την επόμενη δοκιμασία
του Θεού.
Ο Θεός παρατηρεί τις πιο κρυφές σκέψεις του ανθρώπου και όλα όσα λέει και κάνει ο
άνθρωπος. Οι σκέψεις του Ιώβ έφτασαν στα αυτιά του Ιεχωβά Θεού και ο Θεός εισάκουσε τις
προσευχές του και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επόμενη δοκιμασία του Θεού για τον Ιώβ έφτασε
όπως αναμενόταν.
Εν μέσω ακραίου πόνου, ο Ιώβ όντως συνειδητοποιεί ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για
την ανθρωπότητα
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Μετά τις ερωτήσεις του Ιεχωβά Θεού προς τον Σατανά, ο Σατανάς χαιρόταν κρυφά. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σατανάς γνώριζε ότι θα του επιτρεπόταν και πάλι να επιτεθεί
στον άνθρωπο που ήταν άμεμπτος στα μάτια του Θεού —κάτι που αποτελούσε σπάνια
ευκαιρία για τον Σατανά. Ο Σατανάς θέλησε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να
υπονομεύσει τελείως την αποφασιστικότητα του Ιώβ, να τον κάνει να χάσει την πίστη του
στον Θεό και έτσι να μην σέβεται πια τον Θεό ούτε να ευλογεί το όνομα του Ιεχωβά. Αυτό θα
έδινε στον Σατανά μια ευκαιρία: Οπουδήποτε ή οποτεδήποτε, θα μπορούσε να κάνει τον Ιώβ
ένα παιχνιδάκι υπό τις εντολές του. Ο Σατανάς έκρυψε τα δόλια σχέδιά του χωρίς ίχνος, αλλά
δεν μπορούσε να θέσει υπό έλεγχο τη σατανική του φύση. Αυτή την αλήθεια υπαινίσσεται
στην απάντησή του στα λόγια του Ιεχωβά Θεού, όπως καταγράφονται στις Γραφές: «Και
απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο
άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον τα
οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον» (Ιώβ
2:4-5). Είναι αδύνατο να μην αποκτήσει κανείς μια ουσιαστική γνώση και αίσθηση της
μοχθηρίας του Σατανά από αυτή τη συνομιλία μεταξύ Θεού και Σατανά. Έχοντας ακούσει
αυτές τις πλάνες του Σατανά, όλοι όσοι αγαπούν την αλήθεια και απεχθάνονται το κακό θα
νιώθουν αναμφισβήτητα μεγαλύτερο μίσος για την αθλιότητα και την αυθάδεια του Σατανά,
θα αισθάνονται τρόμο και αποστροφή για τις πλάνες του Σατανά και, ταυτόχρονα, θα
προσεύχονται ευλαβικά και θα στέλνουν τις ειλικρινείς ευχές τους στον Ιώβ, προσευχόμενοι
αυτός ο ευθύς άνθρωπος να επιτύχει την τελειότητα, εκφράζοντας την επιθυμία αυτός ο
άνθρωπος που σέβεται τον Θεό και αποφεύγει το κακό, να νικήσει τους πειρασμούς του
Σατανά δια παντός και να ζήσει στο φως, εν μέσω της καθοδήγησης και των ευλογιών του
Θεού. Έτσι, κι αυτοί εύχονται τα δίκαια έργα του Ιώβ να παροτρύνουν πάντα και να
ενθαρρύνουν όλους όσοι επιδιώκουν την οδό του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής
του κακού. Αν και η δόλια πρόθεση του Σατανά διαφαίνεται σε αυτήν τη διακήρυξη, ο Θεός
συναίνεσε εύκολα στο «αίτημα» του Σατανά —αλλά έθεσε έναν όρο: «Αυτός εις την χείρα
σου· μόνον την ζωήν αυτού φύλαξον» (Ιώβ 2:6). Επειδή, αυτή τη φορά, ο Σατανάς ζήτησε να
απλώσει το χέρι του για να βλάψει τη σάρκα και τα οστά του Ιώβ, ο Θεός είπε: «μόνον την
ζωήν αυτού φύλαξον». Η σημασία αυτής της φράσης είναι ότι έδωσε τη σάρκα του Ιώβ στον
Σατανά, αλλά διαφύλαξε τη ζωή του. Ο Σατανάς δεν μπορούσε να πάρει τη ζωή του Ιώβ, αλλά
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πέραν τούτου, ο Σατανάς μπορούσε να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο ή μέθοδο κατά του
Ιώβ.
Αφού πήρε την άδεια του Θεού, ο Σατανάς έσπευσε στον Ιώβ και άπλωσε το χέρι του για
να βλάψει το δέρμα του, προκαλώντας ανοιχτές πληγές σε όλο του το σώμα και ο Ιώβ ένιωθε
πόνο στο δέρμα του. Ο Ιώβ δοξολόγησε τη θαυμασιότητα και την αγιοσύνη του Ιεχωβά Θεού,
γεγονός που έκανε τον Σατανά ακόμη πιο ξεδιάντροπο και θρασύ. Επειδή είχε νιώσει τη χαρά
του να βλάπτει τον άνθρωπο, ο Σατανάς άπλωσε το χέρι του και έγδαρε τη σάρκα του Ιώβ,
προκαλώντας του κακοφορμισμένες πληγές. Ο Ιώβ αισθάνθηκε αμέσως πόνο και μαρτύριο
στη σάρκα του άνευ προηγουμένου, και δεν μπορούσε παρά να ξύνεται από το κεφάλι ως τα
πόδια με τα χέρια του, λες και αυτό θα ανακούφιζε το πνεύμα του από αυτόν τον πόνο της
σάρκας. Συνειδητοποίησε ότι ο Θεός ήταν δίπλα του και τον παρακολουθούσε, και
προσπαθούσε να είναι όσο μπορούσε πιο δυνατός. Για άλλη μια φορά, γονάτισε στο έδαφος
και είπε: Εσύ κοιτάς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, παρατηρείς τη δυστυχία του. Γιατί Σε
ενδιαφέρει η αδυναμία του; Ευλογητό το όνομα του Ιεχωβά Θεού. Ο Σατανάς είδε τον
αβάσταχτο πόνο του Ιώβ, αλλά δεν είδε τον Ιώβ να απαρνείται το όνομα του Ιεχωβά Θεού.
Έτσι, άπλωσε βιαστικά το χέρι του για να βλάψει τα οστά του Ιώβ, προσπαθώντας
απεγνωσμένα να τον ξεσκίσει. Σε μια στιγμή, ο Ιώβ αισθάνθηκε άνευ προηγουμένου
μαρτύριο. Ένιωθε σαν να είχε αποκολληθεί η σάρκα από τα οστά του και σαν να τσακίζονταν
τα οστά του ένα ένα. Αυτό το αγωνιώδες μαρτύριο τον έκανε να πιστεύει ότι θα ήταν
καλύτερα να πέθαινε… Η αντοχή του είχε φτάσει στα όριά της… Ήθελε να φωνάξει, ήθελε να
ξεσκίσει το δέρμα από το σώμα του για να απαλύνει τον πόνο —αλλά συγκράτησε τις κραυγές
του και δεν ξέσκισε το δέρμα από το σώμα του, διότι δεν ήθελε να αφήσει τον Σατανά να δει
την αδυναμία του. Και έτσι, γονάτισε για άλλη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά δεν αισθάνθηκε
την παρουσία του Ιεχωβά Θεού. Ήξερε ότι ήταν συχνά μπροστά του, και πίσω του, και σε
κάθε πλευρά του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του πόνου του, ο Θεός δεν παρακολουθούσε.
Κάλυψε το πρόσωπό Του και κρύφτηκε, γιατί ο λόγος που δημιούργησε τον άνθρωπο δεν
ήταν για να του φέρει πόνο. Τότε ο Ιώβ έκλαψε και προσπαθούσε όσο μπορούσε καλύτερα να
υπομείνει αυτή τη σωματική οδύνη, αλλά δεν μπορούσε πλέον να συγκρατηθεί και να μην
ευχαριστήσει τον Θεό: ο άνθρωπος πέφτει στο πρώτο χτύπημα, είναι αδύναμος και
ανίσχυρος, είναι νέος και αδαής —γιατί θέλεις να είσαι τόσο στοργικός και τρυφερός προς
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αυτόν; Με χτυπάς, όμως Σε πονάει που το κάνεις. Για ποιο λόγο αξίζει ο άνθρωπος τη
φροντίδα και το ενδιαφέρον Σου; Οι προσευχές του Ιώβ έφτασαν στα αυτιά του Θεού, και ο
Θεός ήταν σιωπηλός, παρακολουθώντας μόνο χωρίς μιλιά… Έχοντας δοκιμάσει κάθε πιθανό
κόλπο άνευ αποτελέσματος, ο Σατανάς αναχώρησε ήσυχα, όμως αυτό δεν έληξε τις
δοκιμασίες του Ιώβ από τον Θεό. Επειδή η δύναμη του Θεού που αποκαλύφθηκε στον Ιώβ δεν
είχε γίνει γνωστή, η ιστορία του Ιώβ δεν έληξε με την υποχώρηση του Σατανά. Καθώς
προστέθηκαν και άλλοι χαρακτήρες, επρόκειτο να εκτυλιχθούν ακόμα πιο θεαματικές σκηνές.
Η εξύμνηση του ονόματος του Θεού ενώπιον όλων συνιστά άλλη μια εκδήλωση του
σεβασμού του Ιώβ για τον Θεό και της αποφυγής του κακού
Ο Ιώβ είχε υποστεί τις συμφορές του Σατανά, όμως δεν απαρνήθηκε το όνομα του
Ιεχωβά Θεού. Η σύζυγός του ήταν η πρώτη που τα παράτησε και έπαιξε τον ρόλο του Σατανά,
τον οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς στην επίθεση κατά του Ιώβ. Το πρωτότυπο κείμενο
αναφέρει το εξής: «Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου;
Βλασφήμησον τον Θεόν και απόθανε» (Ιώβ 2:9). Αυτά ήταν τα λόγια που ο Σατανάς εξέφραζε
με το προσωπείο του ανθρώπου. Αποτελούσαν επίθεση, κατηγορία, καθώς και δέλεαρ,
πειρασμό και συκοφαντία. Αφού απέτυχε στην επίθεση κατά της σάρκας του Ιώβ, τότε ο
Σατανάς επιτέθηκε άμεσα στην ακεραιότητα του Ιώβ χρησιμοποιώντας αυτά τα λόγια, για να
κάνει τον Ιώβ να εγκαταλείψει την ακεραιότητά του, να απαρνηθεί τον Θεό, και να
σταματήσει να ζει. Επιπλέον, ο Σατανάς θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια για να
υποβάλει τον Ιώβ σε πειρασμό: αν ο Ιώβ απαρνιόταν το όνομα του Ιεχωβά, δεν θα χρειαζόταν
να υπομείνει τέτοιο μαρτύριο, θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το μαρτύριο της σάρκας.
Αντιμέτωπος με τη συμβουλή της γυναίκας του, ο Ιώβ την επέπληξε λέγοντας: «Ελάλησας ως
λαλεί μία εκ των αφρόνων γυναικών· τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα
κακά δεν θέλομεν δεχθή;» (Ιώβ 2:10). Ο Ιώβ γνώριζε εδώ και πολύ καιρό αυτά τα λόγια, αλλά
εκείνη τη στιγμή αποδείχτηκε ότι πράγματι τα γνώριζε ο Ιώβ.
Όταν η σύζυγός του τον συμβούλεψε να βλασφημήσει τον Θεό και να πεθάνει, εννοούσε
τα εξής: ο Θεός σου σού φέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, άρα γιατί δεν Τον βλασφημείς; Για
ποιο λόγο ζεις ακόμα; Ο Θεός σου σού φέρεται τόσο άδικα, όμως ακόμα λες ευλογημένο το
όνομα του Ιεχωβά. Πώς μπόρεσε να σου προκαλέσει συμφορές όταν ευλογείς το όνομά Του;
Βιάσου και απαρνήσου το όνομα του Θεού, και μην Τον ακολουθείς πια. Έτσι, τα προβλήματά
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σου θα λήξουν. Εκείνη τη στιγμή, δημιουργήθηκε η μαρτυρία που ο Θεός ήθελε να δει στον
Ιώβ. Κανένας απλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοιος μάρτυρας, ούτε το
διαβάζουμε σε καμία από τις ιστορίες της Βίβλου —αλλά ο Θεός το είχε δει πολύ πριν ο Ιώβ
πει αυτά τα λόγια. Ο Θεός απλώς επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να
επιτρέψει στον Ιώβ να αποδείξει σε όλους ότι ο Θεός είχε δίκιο. Αντιμέτωπος με τη συμβουλή
της γυναίκας του, ο Ιώβ όχι μόνο δεν εγκατέλειψε την ακεραιότητά του ούτε απαρνήθηκε τον
Θεό, αλλά είπε μάλιστα στη γυναίκα του: «Τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και
τα κακά δεν θέλομεν δεχθή;» Είναι σημαντικά αυτά τα λόγια; Εδώ, υπάρχει μόνο ένα γεγονός
ικανό να αποδείξει τη σημασία αυτών των λόγων. Η σημασία αυτών των λόγων είναι ότι
έχουν επιδοκιμαστεί από τον Θεό στην καρδιά Του, είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός, είναι
αυτό που ο Θεός ήθελε να ακούσει και είναι το αποτέλεσμα που ο Θεός λαχταρούσε να δει.
Αυτά τα λόγια είναι, επίσης, η ουσία της μαρτυρίας του Ιώβ. Με αυτά, αποδείχτηκε η
τελειότητα, η ακεραιότητα του Ιώβ, ο σεβασμός του για τον Θεό και η αποφυγή του κακού. Η
μοναδικότητα του Ιώβ αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο, όταν υποβαλλόταν σε πειρασμό, και
όταν ολόκληρο το σώμα του ήταν καλυμμένο με ανοιχτές πληγές, όταν υπέφερε το μέγιστο
μαρτύριο, και όταν τον συμβούλευαν η γυναίκα και οι συγγενείς του, συνέχιζε να εκφράζει
αυτά τα λόγια. Για να το πω διαφορετικά, στην καρδιά του πίστευε ότι, ανεξάρτητα από τους
πειρασμούς ή από το πόσο οδυνηρές ήταν οι δοκιμασίες ή τα μαρτύρια, ακόμη και αν ο
θάνατος επρόκειτο να τον βρει, δεν θα απαρνιόταν τον Θεό ούτε θα εγκατέλειπε την οδό του
σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού. Βλέπεις, λοιπόν, ότι ο Θεός κατείχε το
πιο σημαντικό μέρος στην καρδιά του και ότι υπήρχε μόνο ο Θεός στην καρδιά του. Γι’ αυτόν
τον λόγο, διαβάζουμε τέτοιες περιγραφές γι’ αυτόν στις Γραφές όπως: Εν πάσι τούτοις δεν
ημάρτησεν ο Ιώβ με τα χείλη αυτού. Όχι μόνο δεν αμάρτησε με τα χείλη του, αλλά δεν
διαμαρτυρήθηκε στην καρδιά του για τον Θεό. Δεν είπε άσχημα λόγια για τον Θεό, ούτε
αμάρτησε κατά του Θεού. Δεν ευλογούσε μόνο με το στόμα του το όνομα του Θεού, αλλά και
στην καρδιά του ευλογούσε το όνομα του Θεού. Το στόμα και η καρδιά του ήταν ένα. Αυτός
ήταν ο αληθινός Ιώβ που είδε ο Θεός και αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο Θεός
αγαπούσε πολύ τον Ιώβ.
Οι αμέτρητες παρανοήσεις των ανθρώπων σχετικά με τον Ιώβ

2268

Τα δεινά που υπέφερε ο Ιώβ δεν ήταν έργο των αγγελιοφόρων που έστειλε ο Θεός, ούτε
προκλήθηκαν από το ίδιο το χέρι του Θεού. Αντιθέτως, προκλήθηκε αυτοπροσώπως από τον
Σατανά, τον εχθρό του Θεού. Κατά συνέπεια, η έκταση των δεινών που υπέστη ο Ιώβ ήταν
μεγάλη. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, ο Ιώβ έδειξε, χωρίς επιφυλάξεις, την καθημερινή γνώση
του Θεού στην καρδιά του, τις αρχές των καθημερινών του πράξεων και τη στάση του
απέναντι στον Θεό —και αυτή είναι η αλήθεια. Αν ο Ιώβ δεν είχε μπει σε πειρασμό, αν ο Θεός
δεν είχε στείλει δοκιμασίες στον Ιώβ, όταν ο Ιώβ είπε: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά
αφήρεσεν· είη το όνομα Ιεχωβά ευλογημένον», θα έλεγες ότι ο Ιώβ είναι υποκριτής. Ο Θεός
τού είχε δώσει τόση μεγάλη περιουσία, οπότε φυσικά και ευλογούσε το όνομα του Ιεχωβά. Αν,
προτού υποβληθεί σε δοκιμές, ο Ιώβ έλεγε: «Τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και
τα κακά δεν θέλομεν δεχθή;» θα έλεγες ότι ο Ιώβ υπερέβαλε, και ότι δεν θα απαρνιόταν το
όνομα του Θεού, αφού ευλογούταν συχνά από το χέρι του Θεού. Αν ο Θεός τον είχε
καταστρέψει, τότε σίγουρα θα είχε απαρνηθεί το όνομα του Θεού. Ωστόσο, όταν ο Ιώβ
βρισκόταν σε καταστάσεις που κανείς δεν επιθυμούσε να βρεθεί ή να δει, ή που επιθυμούσε
να βιώσει, τις οποίες οι άνθρωποι φοβούνταν μην βιώσουν, καταστάσεις που ακόμη και ο
Θεός δεν άντεχε να παρακολουθήσει, ο Ιώβ εξακολουθούσε να είναι σε θέση να κρατάει την
ακεραιότητά του: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα Ιεχωβά
ευλογημένον» και «τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν
δεχθή;» Όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη συμπεριφορά του Ιώβ αυτήν τη στιγμή, όσοι
αρέσκονται να μιλούν με πομπώδη λόγια και όσοι αρέσκονται να μιλούν κατά γράμμα και
σύμφωνα με δόγματα, μένουν άφωνοι. Όσοι εξυμνούν το όνομα του Θεού μόνο στα λόγια,
αλλά δεν δέχτηκαν ποτέ τις δοκιμασίες του Θεού, καταδικάζονται από την ακεραιότητα στην
οποία ο Ιώβ παρέμεινε σταθερός, και όσοι δεν πίστεψαν ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι σε θέση
να παραμείνει σταθερός στην οδό του Θεού, κρίνονται από τη μαρτυρία του Ιώβ. Όταν
έρχονται αντιμέτωποι με τη διαγωγή του Ιώβ κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών και τα
λόγια που είπε, κάποιοι θα αισθανθούν σύγχυση, κάποιοι θα αισθανθούν ζήλια, κάποιοι θα
αισθανθούν αμφιβολία, και κάποιοι ίσως και να φανούν αδιάφοροι, περιφρονώντας τη
μαρτυρία του Ιώβ, γιατί δεν βλέπουν μόνο το μαρτύριο που υπέφερε ο Ιώβ κατά τη διάρκεια
των δοκιμασιών και διαβάζουν τα λόγια του Ιώβ, αλλά βλέπουν και την ανθρώπινη
«αδυναμία» που έδειξε ο Ιώβ όταν τον βρήκαν οι δοκιμασίες. Αυτή η «αδυναμία» πιστεύουν
ότι είναι η υποτιθέμενη ατέλεια στην τελειότητα του Ιώβ, το ψεγάδι σε έναν άνθρωπο, ο
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οποίος στα μάτια του Θεού ήταν άμεμπτος. Τουτέστιν, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι όσοι είναι
άμεμπτοι είναι άψογοι, χωρίς μελανά σημεία ή ψεγάδια, ότι δεν έχουν αδυναμίες, δεν
γνωρίζουν πόνο, ότι δεν αισθάνονται ποτέ δυστυχία ή απόγνωση και ότι δεν έχουν μίσος ή
κάποια εξωτερική ακραία συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων
δεν πιστεύουν ότι ο Ιώβ ήταν πραγματικά άμεμπτος. Οι άνθρωποι δεν επικροτούν μεγάλο
μέρος της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Για παράδειγμα, όταν ο
Ιώβ έχασε την περιουσία του και τα παιδιά του, δεν ξέσπασε, όπως θα φαντάζονταν οι
άνθρωποι, σε κλάματα. Η «απρέπειά» του κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται ότι ήταν
ψυχρός, επειδή δεν έκλαψε ούτε έδειξε αγάπη για την οικογένειά του. Αυτή είναι η κακή
εντύπωση που δίνει αρχικά στους ανθρώπους ο Ιώβ. Βρίσκουν τη συμπεριφορά του στη
συνέχεια ακόμα πιο περίεργη: το ότι «διέσχισε το επένδυμα αυτού» έχει ερμηνευτεί από τους
ανθρώπους ως ένδειξη ασέβειας προς τον Θεό, και το ότι «εξύρισε την κεφαλήν αυτού»
θεωρείται εσφαλμένα ως βλασφημία του Ιώβ και εναντίωσή του προς τον Θεό. Εκτός από τα
λόγια του Ιώβ ότι «ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα Ιεχωβά
ευλογημένον», οι άνθρωποι δεν διακρίνουν κανένα δείγμα δικαιοσύνης του Ιώβ, την οποία
εξυμνούσε ο Θεός, οπότε η μεγάλη πλειοψηφία αξιολογεί τον Ιώβ με βάση την έλλειψη
κατανόησης, την παρανόηση, την αμφιβολία, την καταδίκη και την επιδοκιμασία μόνο σε
θεωρητικό επίπεδο. Κανείς από αυτούς δεν είναι σε θέση να καταλάβει πραγματικά και να
εκτιμήσει τα λόγια του Ιεχωβά Θεού ότι ο Ιώβ ήταν ένας άμεμπτος και ευθύς άνθρωπος,
κάποιος που σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό.
Με βάση την παραπάνω εντύπωσή τους για τον Ιώβ, οι άνθρωποι έχουν περαιτέρω
αμφιβολίες ως προς τη δικαιοσύνη του, διότι οι πράξεις του Ιώβ και η διαγωγή του που
καταγράφηκαν στις Γραφές δεν ήταν τόσο συγκλονιστικές και συγκινητικές όσο θα
φαντάζονταν οι άνθρωποι. Όχι μόνο δεν έκανε μεγάλα κατορθώματα, αλλά πήρε μάλιστα ένα
κεραμίδι για να ξύνεται, ενώ καθόταν ανάμεσα στις στάχτες. Αυτή η πράξη επίσης προκαλεί
έκπληξη στους ανθρώπους και τους κάνει να αμφισβητήσουν —και μάλιστα να αρνηθούν— τη
δικαιοσύνη του Ιώβ, διότι όσο ο Ιώβ ξυνόταν, δεν προσευχόταν στον Θεό ούτε έδινε
υποσχέσεις στον Θεό. Επιπλέον, κανείς δεν τον είδε να χύνει δάκρυα πόνου. Αυτή τη στιγμή,
οι άνθρωποι βλέπουν μόνο την αδυναμία του Ιώβ και τίποτα άλλο, ακόμη και όταν ακούνε τον
Ιώβ να λέει «τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν δεχθή;»
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παραμένουν παντελώς ασυγκίνητοι ή έστω αναποφάσιστοι, και εξακολουθούν να μην
μπορούν να διακρίνουν τη δικαιοσύνη του Ιώβ από τα λόγια του. Η βασική εντύπωση που ο
Ιώβ δίνει στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των μαρτυρικών δοκιμασιών του είναι ότι δεν
υπήρξε ούτε δουλοπρεπής ούτε αλαζόνας. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν την ιστορία πίσω από τη
συμπεριφορά του που διαδραματιζόταν στα βάθη της καρδιάς του, ούτε βλέπουν τον σεβασμό
για τον Θεό μέσα στην καρδιά του ή την τήρηση της αρχής της οδού της αποφυγής του κακού.
Η ψυχραιμία του κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η τελειότητα και η ακεραιότητά του
ήταν μόνο κούφια λόγια, ότι ο σεβασμός του για τον Θεό ήταν απλώς φήμες. Η «αδυναμία»
που αποκάλυψε εξωτερικά, εντωμεταξύ, τους κάνει μεγάλη εντύπωση, δίνοντάς τους μια «νέα
προοπτική», και μάλιστα μια «νέα αντίληψη» για τον άνθρωπο τον οποίο ο Θεός ορίζει ως
άμεμπτο και ευθύ. Αυτή η «νέα προοπτική» και «νέα αντίληψη» αποδεικνύονται όταν ο Ιώβ
άνοιξε το στόμα του και καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε.
Αν και η έκταση του μαρτυρίου που υπέφερε είναι αδιανόητη και ακατανόητη σε
οποιονδήποτε, δεν μίλησε αιρετικά, αλλά απλώς απάλυνε τον σωματικό του πόνο με τα δικά
του μέσα. Όπως καταγράφεται στις Γραφές, είπε: «Είθε να χαθή η ημέρα καθ’ ην εγεννήθην,
και η νυξ καθ’ ην είπον, Εγεννήθη αρσενικόν» (Ιώβ 3:3). Ίσως, κανείς δεν έχει θεωρήσει ποτέ
αυτά τα λόγια σημαντικά, και ίσως υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν προσέξει. Κατά τη δική
σας άποψη, η σημασία τους είναι ότι ο Ιώβ αντιτάχθηκε στον Θεό; Δεν είναι παράπονο κατά
του Θεού; Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχουν συγκεκριμένες ιδέες για αυτά τα λόγια που
εξέφρασε ο Ιώβ και πιστεύουν ότι αν ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και ευθύς, δεν θα έπρεπε να έχει
δείξει αδυναμία ή θλίψη και όφειλε, αντ’ αυτού, να αντιμετωπίσει θετικά την επίθεση του
Σατανά, και να χαμογελούσε μάλιστα όταν αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του Σατανά. Δεν θα
έπρεπε να είχε την παραμικρή αντίδραση σε οποιοδήποτε από τα μαρτύρια που επέφερε στη
σάρκα του ο Σατανάς, ούτε θα έπρεπε να έχει αποκαλύψει κανένα από τα συναισθήματα
μέσα στην καρδιά του. Θα έπρεπε μάλιστα να ζητήσει από τον Θεό να κάνει αυτές τις
δοκιμασίες ακόμη πιο σκληρές. Αυτά τα γνωρίσματα θα έπρεπε να επιδεικνύει και να κατέχει
κάποιος που είναι ακλόνητος και που σέβεται πραγματικά τον Θεό και αποφεύγει το κακό. Εν
μέσω αυτού του ακραίου μαρτυρίου, ο Ιώβ καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε. Δεν
διαμαρτυρήθηκε για τον Θεό, πολύ λιγότερο δε, είχε την πρόθεση να αντιταχθεί στον Θεό.
Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη, διότι από τους αρχαίους χρόνους
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μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει βιώσει ποτέ τέτοιους πειρασμούς ούτε υπέφερε όσα έπληξαν
τον Ιώβ. Και γιατί κανείς δεν είχε ποτέ υποβληθεί στους ίδιους πειρασμούς όπως ο Ιώβ;
Επειδή, όπως το βλέπει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να φέρει αυτή την ευθύνη ή αποστολή
από τον Θεό, κανένας δεν θα μπορούσε να φερθεί όπως φέρθηκε ο Ιώβ και επιπλέον κανένας
δεν θα μπορούσε, εκτός από το να καταραστεί την ημέρα που γεννήθηκε, να μην απαρνηθεί
το όνομα του Θεού και να συνεχίσει να ευλογεί το όνομα του Ιεχωβά Θεού, όπως έκανε ο Ιώβ
όταν τον έπληξε αυτό το μαρτύριο. Θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό; Όταν το λέμε αυτό
για τον Ιώβ, επαινούμε τη συμπεριφορά του; Ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος, και ήταν σε θέση
να γίνει ένας τέτοιος μάρτυρας του Θεού, και ικανός να τρέψει τον Σατανά σε φυγή με
σκυμμένο το κεφάλι, έτσι ώστε να μην έλθει ξανά ενώπιον του Θεού για να τον κατηγορήσει
—οπότε γιατί είναι λάθος να τον επαινούμε; Μήπως εσείς έχετε υψηλότερα πρότυπα από τον
Θεό; Μήπως εσείς θα τα πηγαίνατε ακόμα καλύτερα από τον Ιώβ όταν θα υποβαλλόσαστε σε
δοκιμασίες; Ο Θεός επαινούσε τον Ιώβ —τι αντιρρήσεις θα μπορούσατε να έχετε;
Ο Ιώβ καταριέται την ημέρα που γεννήθηκε επειδή δεν θέλει ο Θεός να πονάει για
χάρη του
Συχνά λέω ότι ο Θεός κοιτάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και οι άνθρωποι κοιτούν
την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. Επειδή ο Θεός κοιτάζει μέσα στις καρδιές των
ανθρώπων, κατανοεί το περιεχόμενό τους, ενώ οι άνθρωποι ορίζουν το περιεχόμενο των
άλλων με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση. Όταν ο Ιώβ άνοιξε το στόμα του και
καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε, αυτή η πράξη εξέπληξε όλους τους πνευματικούς
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των τριών φίλων του Ιώβ. Ο άνθρωπος προήλθε από τον
Θεό και θα έπρεπε να είναι ευγνώμων για τη ζωή και τη σάρκα, καθώς και για την ημέρα της
γέννησής του, τα οποία του δόθηκαν από τον Θεό και δεν έπρεπε να τα καταριέται. Οι
περισσότεροι άνθρωποι το κατανοούν και το αντιλαμβάνονται αυτό. Για όποιον ακολουθεί
τον Θεό, η κατανόηση αυτού του γεγονότος είναι ιερή και απαραβίαστη, συνιστά αναλλοίωτη
αλήθεια. Ο Ιώβ, από την άλλη, έσπασε τους κανόνες: καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε.
Πρόκειται για μια πράξη που οι συνηθισμένοι άνθρωποι θεωρούν ότι συνιστά πέρασμα σε
απαγορευμένη περιοχή. Όχι μόνο δεν δικαιούται την κατανόηση και τη συμπόνια των
ανθρώπων, δεν δικαιούται ούτε τη συγχώρεση του Θεού. Παράλληλα, ακόμα περισσότεροι
άνθρωποι αμφισβητούν τη δικαιοσύνη του Ιώβ, επειδή φαίνεται ότι η εύνοια του Θεού έκανε
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τον Ιώβ άπληστο, τον έκανε τόσο θρασύ και απερίσκεπτο που όχι μόνο δεν ευχαριστούσε τον
Θεό που τον ευλογούσε και τον φρόντιζε κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά αναθεμάτιζε
την ημέρα που γεννήθηκε. Τι είναι αυτό, αν όχι εναντίωση στον Θεό; Τέτοιες επιπολαιότητες
παρέχουν στους ανθρώπους την απόδειξη για να καταδικάσουν αυτή την ενέργεια του Ιώβ,
αλλά ποιος μπορεί να ξέρει τι πραγματικά σκεφτόταν ο Ιώβ εκείνη τη στιγμή; Και ποιος
μπορεί να γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ο Ιώβ συμπεριφέρθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Μόνο ο ίδιος ο Θεός και ο Ιώβ γνωρίζουν την πραγματική ιστορία και τους λόγους σ’ αυτή την
περίπτωση.
Όταν ο Σατανάς άπλωσε το χέρι του για να προσβάλει τα οστά του Ιώβ, ο Ιώβ έπεσε στα
νύχια του, χωρίς να έχει τα μέσα να ξεφύγει ή τη δύναμη να αντισταθεί. Το σώμα και η ψυχή
του υπέστησαν απίστευτο πόνο, και αυτός ο πόνος τον έκανε να συνειδητοποιήσει σε βάθος
το πόσο ασήμαντος, εύθραυστος και ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος που ζει στη σάρκα.
Παράλληλα, κατανόησε και εκτίμησε σε βάθος το γιατί ο Θεός θέλει να φροντίζει και να
ενδιαφέρεται για την ανθρωπότητα. Στα νύχια του Σατανά, ο Ιώβ συνειδητοποίησε ότι ο
άνθρωπος, ο οποίος είναι από σάρκα και οστά, είναι όντως πολύ ανίσχυρος και αδύναμος.
Όταν έπεσε στα γόνατα και προσευχόταν στον Θεό, ένιωθε σαν να κάλυψε ο Θεός το
πρόσωπό Του και να κρύφτηκε, διότι ο Θεός τον είχε αφήσει πλήρως στα χέρια του Σατανά.
Την ίδια στιγμή, ο Θεός έκλαιγε γι’ αυτόν, και, επιπλέον, στεναχωριόταν γι’ αυτόν. Ο Θεός
πόνεσε με τον πόνο του και πληγώθηκε από τις πληγές του… Ο Ιώβ αισθάνθηκε τον πόνο του
Θεού, καθώς και πόσο αφόρητος ήταν για τον Θεό… Ο Ιώβ δεν ήθελε να φέρει πια θλίψη στον
Θεό, ούτε ήθελε ο Θεός να κλαίει γι’ αυτόν, πολύ λιγότερο δε, ήθελε να δει τον Θεό να πονάει
εξαιτίας του. Εκείνη τη στιγμή, ο Ιώβ ήθελε μόνο να απελευθερωθεί από τη σάρκα του, για να
μην υπομένει πια τον πόνο που του έφερε αυτή η σάρκα, διότι έτσι θα σταματούσε ο Θεός να
βασανίζεται από τον δικό του πόνο —ωστόσο δεν μπορούσε, και έπρεπε να ανεχτεί όχι μόνο
τον πόνο της σάρκας, αλλά και το μαρτύριο του να μη θέλει να ανησυχήσει τον Θεό. Αυτοί οι
δύο πόνοι —ένας από τη σάρκα και ένας από το πνεύμα— έσκιζαν την καρδιά και τα σωθικά
του Ιώβ, και τον έκαναν να αισθάνεται πώς τα όρια του ανθρώπου που είναι από σάρκα και
οστά μπορούν να κάνουν κάποιον να αισθάνεται απόγνωση και ανημποριά. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες, η λαχτάρα του για τον Θεό γινόταν ολοένα και πιο μεγάλη και το μίσος του για
τον Σατανά γινόταν ολοένα και πιο έντονο. Εκείνη τη στιγμή, ο Ιώβ θα προτιμούσε να μην
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έχει γεννηθεί ποτέ στον κόσμο των ανθρώπων, θα προτιμούσε να μην υπήρχε, από το να
βλέπει τον Θεό να δακρύζει ή να αισθάνεται πόνο για χάρη του. Άρχισε να μισεί τη σάρκα του
σε βάθος, να έχει μπουχτίσει από τον εαυτό του, την ημέρα που γεννήθηκε και από όλα όσα
τον αφορούσαν. Δεν ήθελε να υπάρχει άλλη αναφορά στην ημέρα της γέννησής του ή σε
οτιδήποτε άλλο είχε να κάνει με αυτή και έτσι, άνοιξε το στόμα του και καταράστηκε την
ημέρα που γεννήθηκε: «Είθε να χαθή η ημέρα καθ’ ην εγεννήθην, και η νυξ καθ’ ην είπον,
Εγεννήθη αρσενικόν. Η ημέρα εκείνη να ήναι σκότος· ο Θεός να μη αναζητήση αυτήν άνωθεν,
και να μη φέγξη επ’ αυτήν φως» (Ιώβ 3:3-4). Τα λόγια του Ιώβ δείχνουν το μίσος του για τον
εαυτό του: «Είθε να χαθή η ημέρα καθ’ ην εγεννήθην, και η νυξ καθ’ ην είπον, Εγεννήθη
αρσενικόν», καθώς και την αποδοκιμασία του για τον εαυτό του και την αίσθηση του χρέους
που ένιωθε εξαιτίας του πόνου που προκαλούσε στον Θεό: «Η ημέρα εκείνη να ήναι σκότος· ο
Θεός να μη αναζητήση αυτήν άνωθεν, και να μη φέγξη επ’ αυτήν φως». Αυτά τα δύο
αποσπάσματα εκφράζουν απόλυτα το πώς ένιωθε τότε ο Ιώβ, και επιδεικνύουν πλήρως την
τελειότητα και την ακεραιότητά του έναντι όλων. Την ίδια στιγμή, όπως ήθελε ο Ιώβ, η πίστη
και η υπακοή του στον Θεό, καθώς και ο σεβασμός του για τον Θεό, είχαν πραγματικά
ανυψωθεί. Φυσικά, αυτή η ανύψωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα που προσδοκούσε ο Θεός.
Ο Ιώβ νικάει τον Σατανά και γίνεται ένας αληθινός άνθρωπος στα μάτια του Θεού
Όταν ο Ιώβ υποβλήθηκε για πρώτη φορά στις δοκιμασίες του, έχασε όλη του την
περιουσία και όλα τα παιδιά του, αλλά δεν έπεσε κάτω ούτε είπε τίποτα που να αποτελούσε
αμαρτία εναντίον του Θεού ως αποτέλεσμα αυτού. Είχε νικήσει τους πειρασμούς του Σατανά
και είχε υπερβεί τα υλικά πλούτη και τα παιδιά του, και τη δοκιμασία του να χάσει όλες τις
εγκόσμιες κτήσεις του, τουτέστιν ήταν σε θέση να υπακούσει στον Θεό που αφαίρεσε από
αυτόν και να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει τον Θεό εξαιτίας αυτού. Αυτή ήταν η διαγωγή
του Ιώβ κατά τον πρώτο πειρασμό του Σατανά, και αυτή ήταν και η μαρτυρία του Ιώβ κατά
την πρώτη δοκιμασία του Θεού. Στη δεύτερη δοκιμασία, ο Σατανάς άπλωσε το χέρι του να
πλήξει τον Ιώβ και, παρόλο που ο Ιώβ βίωσε πόνο άνευ προηγουμένου, η μαρτυρία του και
μόνο αρκούσε για να αφήσει τους ανθρώπους άναυδους. Χρησιμοποίησε το ψυχικό σθένος,
την αποφασιστικότητα και την υπακοή του στον Θεό, καθώς και τον σεβασμό του για τον
Θεό, για να κατατροπώσει για άλλη μια φορά τον Σατανά, και η διαγωγή και η μαρτυρία του
έτυχαν και πάλι της επιδοκιμασίας και της εύνοιας του Θεού. Κατά τη διάρκεια αυτού του
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πειρασμού, ο Ιώβ χρησιμοποίησε την πραγματική του διαγωγή για να διακηρύξει στον
Σατανά ότι ο πόνος της σάρκας δεν θα μπορούσε να μεταβάλει την πίστη και την υπακοή του
στον Θεό ή να αφαιρέσει την αφοσίωση του στον Θεό και τον σεβασμό για τον Θεό. Δεν θα
απαρνιόταν τον Θεό ούτε θα εγκατέλειπε την τελειότητα και την ακεραιότητά του επειδή
αντιμετώπιζε τον θάνατο. Η αποφασιστικότητα του Ιώβ έκανε τον Σατανά να φανεί δειλός, η
πίστη του άφησε τον Σατανά φοβισμένο και τρεμάμενο, η δύναμη του αγώνα του μεταξύ ζωής
και θανάτου με τον Σατανά προκάλεσε βαθύ μίσος και κακία στον Σατανά, η τελειότητα και η
ακεραιότητά του δεν άφησαν περιθώριο στον Σατανά να τον βλάψει περισσότερο, οπότε ο
Σατανάς εγκατέλειψε τις επιθέσεις εναντίον του και εγκατέλειψε τις κατηγορίες του κατά του
Ιώβ ενώπιον του Ιεχωβά Θεού. Αυτό σήμαινε ότι ο Ιώβ είχε νικήσει τα επίγεια, είχε νικήσει τη
σάρκα, είχε νικήσει τον Σατανά και είχε νικήσει τον θάνατο. Ήταν άνθρωπος που ανήκε
εντελώς και απολύτως στον Θεό. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο δοκιμασιών, ο Ιώβ έμεινε
σταθερός στη μαρτυρία του, και όντως βίωσε την τελειότητα και την ακεραιότητά του, και
διεύρυνε το πεδίο των αρχών με τις οποίες ζούσε, δηλαδή να σέβεται τον Θεό και να
αποφεύγει το κακό. Έχοντας υποβληθεί σε αυτές τις δύο δοκιμασίες, ο Ιώβ κέρδισε μια
πλουσιότερη εμπειρία, και αυτή η εμπειρία τον έκανε πιο ώριμο και έμπειρο, τον έκανε
δυνατότερο και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, και τον έκανε πιο σίγουρο για την
ορθότητα και την αξία της ακεραιότητας στην οποία παρέμενε σταθερός. Οι δοκιμασίες που
έδωσε ο Ιεχωβά Θεός στον Ιώβ τον βοήθησαν να αναπτύξει μια βαθιά κατανόηση και
αίσθηση του ενδιαφέροντος του Θεού για τον άνθρωπο, και του επέτρεψαν να αντιληφθεί
πόσο πολύτιμη είναι η αγάπη του Θεού, και από εκείνο το σημείο το ενδιαφέρον και η αγάπη
για τον Θεό προστέθηκαν στον σεβασμό του για τον Θεό. Οι δοκιμασίες του Ιεχωβά Θεού όχι
μόνο δεν αποξένωσαν τον Ιώβ από Αυτόν, αλλά έφεραν την καρδιά του πιο κοντά στον Θεό.
Όταν ο σαρκικός πόνος που υπέμεινε ο Ιώβ έφτασε στο αποκορύφωμά του, το ενδιαφέρον
που ένιωθε από τον Ιεχωβά Θεό δεν του έδωσε άλλη επιλογή παρά να καταραστεί την ημέρα
που γεννήθηκε. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την είχε προγραμματίσει από καιρό, αλλά ήταν μια
φυσική αποκάλυψη του ενδιαφέροντος και της αγάπης για τον Θεό μέσα από την καρδιά του,
ήταν μια φυσική αποκάλυψη που προήλθε από το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τον Θεό.
Τουτέστιν, επειδή μισούσε τον εαυτό του, και δεν ήθελε, και δεν μπορούσε να αντέξει να
βασανίζει τον Θεό, το ενδιαφέρον και η αγάπη του έφτασαν στο σημείο της ανιδιοτέλειας.
Τότε, ο Ιώβ ανύψωσε τη μακρόχρονη λατρεία και λαχτάρα του για τον Θεό και την αφοσίωση
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στον Θεό στο επίπεδο του ενδιαφέροντος και της αγάπης. Παράλληλα, ανύψωσε, επίσης, την
πίστη και την υπακοή του στον Θεό και τον σεβασμό του στον Θεό στο επίπεδο του
ενδιαφέροντος και της αγάπης. Δεν επέτρεψε στον εαυτό του να κάνει οτιδήποτε που θα
μπορούσε να βλάψει τον Θεό, δεν επέτρεψε στον εαυτό του οποιαδήποτε συμπεριφορά που
θα έβλαπτε τον Θεό και δεν επέτρεψε στον εαυτό του να φέρει λύπη, πόνο ή ακόμα και
δυστυχία στον Θεό για προσωπικούς του λόγους. Στα μάτια του Θεού, παρόλο που ο Ιώβ ήταν
ακόμα ο Ιώβ του χτες, η πίστη του Ιώβ, η υπακοή και ο σεβασμός για τον Θεό είχαν
ικανοποιήσει και ευχαριστήσει τον Θεό πλήρως. Εκείνη τη στιγμή, ο Ιώβ είχε επιτύχει την
τελειότητα που ο Θεός προσδοκούσε, είχε γίνει κάποιος αληθινά άξιος να αποκαλείται
«άμεμπτος και ευθύς» στα μάτια του Θεού. Τα δίκαια έργα του τού επέτρεψαν να νικήσει τον
Σατανά και να μείνει ακλόνητος στη μαρτυρία του προς τον Θεό. Επιπλέον, τα δίκαια έργα
του τον οδήγησαν στην τελείωση, και επέτρεψαν στην αξία της ζωής του να ανυψωθεί και να
κάνει μεγαλύτερη από ποτέ υπέρβαση και να τον καταστήσει τον πρώτο άνθρωπο που δεν θα
δεχόταν πλέον επιθέσεις και πειρασμούς από τον Σατανά. Επειδή ο Ιώβ ήταν δίκαιος,
κατηγορήθηκε και μπήκε σε πειρασμό από τον Σατανά. Επειδή ο Ιώβ ήταν δίκαιος,
παραδόθηκε στον Σατανά. Και επειδή ο Ιώβ ήταν δίκαιος, κατάφερε να νικήσει και να
κατατροπώσει τον Σατανά και να μείνει σταθερός στη μαρτυρία του. Από τότε και στο εξής, ο
Ιώβ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που δεν θα παραδιδόταν ποτέ πια στον Σατανά, ήλθε πράγματι
ενώπιον του θρόνου του Θεού και έζησε στο φως υπό τις ευλογίες του Θεού χωρίς να τον
κατασκοπεύει ή να τον βασανίζει ο Σατανάς… Είχε γίνει ένας αληθινός άνθρωπος στα μάτια
του Θεού, είχε απελευθερωθεί…
Σχετικά με τον Ιώβ
Έχοντας μάθει πώς ο Ιώβ πέρασε τις δοκιμασίες, οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα
θα ήθελαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον ίδιο τον Ιώβ, ιδιαίτερα όσον αφορά
το μυστικό με το οποίο κέρδισε τον έπαινο του Θεού. Οπότε σήμερα, ας μιλήσουμε για τον
Ιώβ!
Στην καθημερινή ζωή του Ιώβ βλέπουμε την τελειότητα, την ακεραιότητα, τον
σεβασμό για τον Θεό και την αποφυγή του κακού
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Αν θέλουμε να συζητήσουμε για τον Ιώβ, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση
του όπως την εξέφρασε το στόμα του Θεού: «Δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος
άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού».
Ας μάθουμε πρώτα για την τελειότητα και την ακεραιότητα του Ιώβ.
Πώς αντιλαμβάνεστε τις λέξεις «άμεμπτος» και «ευθύς»; Πιστεύετε ότι ο Ιώβ ήταν
άψογος και έντιμος; Αυτό, βέβαια, θα συνιστούσε κυριολεκτική ερμηνεία και κατανόηση του
«άμεμπτου» και «ευθύ». Καίριας σημασίας για να κατανοήσει όντως κανείς τον Ιώβ είναι η
πραγματική ζωή —τα λόγια, τα βιβλία και η θεωρία από μόνα τους δεν μπορούν να δώσουν
απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας την οικογενειακή ζωή του Ιώβ, ποια ήταν η
κανονική του διαγωγή κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, θα διακρίνουμε τις αρχές και
τους στόχους του στη ζωή, καθώς και την προσωπικότητα και τις επιδιώξεις του. Τώρα, ας
διαβάσουμε τα τελευταία λόγια στο Ιώβ 1:3: «Ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων
των κατοίκων της Ανατολής». Αυτά τα λόγια λένε ότι το κύρος και η θέση του Ιώβ ήταν πολύ
υψηλά, και παρόλο που δεν μας λένε αν ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους ανθρώπους της
Ανατολής λόγω της μεγάλης περιουσίας του ή επειδή ήταν άμεμπτος και ευθύς και σεβόταν
τον Θεό και απέφευγε το κακό, γενικά, γνωρίζουμε ότι το κύρος και η θέση του Ιώβ έχαιραν
μεγάλης εκτίμησης. Όπως καταγράφηκε στη Βίβλο, οι πρώτες εντυπώσεις των ανθρώπων από
τον Ιώβ ήταν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος, ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό και ότι
διέθετε μεγάλο πλούτο και σεβασμό. Για ένα φυσιολογικό άτομο που ζει σε ένα τέτοιο
περιβάλλον και κάτω από τέτοιες συνθήκες, η διατροφή του Ιώβ, η ποιότητα ζωής και οι
διάφορες πτυχές της προσωπικής του ζωής θα ήταν το επίκεντρο της προσοχής των
περισσότερων ανθρώπων. Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουμε να διαβάζουμε τις Γραφές: «Και
υπήγαινον οι υιοί αυτού και έκαμνον συμπόσια εν ταις οικίαις αυτών, έκαστος κατά την
ημέραν αυτού, και έστελλον και προσεκάλουν τας τρεις αδελφάς αυτών διά να τρώγωσι και
να πίνωσι μετ’ αυτών. Και ότε ετελείονον αι ημέραι του συμποσίου, έστελλεν ο Ιώβ και
ηγίαζεν αυτούς, και εξεγειρόμενος πρωΐ προσέφερεν ολοκαυτώματα κατά τον αριθμόν
πάντων αυτών· διότι έλεγεν ο Ιώβ, Μήπως οι υιοί μου ημάρτησαν και εβλασφήμησαν τον
Θεόν εν τη καρδία αυτών. Ούτως έκαμνεν ο Ιώβ, πάντοτε» (Ιώβ 1:4-5). Αυτό το εδάφιο μάς
λέει δύο πράγματα: το πρώτο είναι ότι οι γιοι και οι θυγατέρες του Ιώβ έκαναν συχνά γλέντια,
έτρωγαν και έπιναν. Το δεύτερο είναι ότι ο Ιώβ συχνά πρόσφερε ολοκαυτώματα επειδή συχνά
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ανησυχούσε γι’ αυτούς, φοβούμενος ότι είχαν αμαρτήσει, ότι στην καρδιά τους είχαν
βλασφημήσει τον Θεό. Εδώ περιγράφονται οι ζωές δύο διαφορετικών τύπων ανθρώπων. Ο
πρώτος, οι γιοι και οι θυγατέρες του Ιώβ, έκαναν συχνά γλέντια λόγω του πλούτου τους,
ζούσαν εξωφρενικά, έτρωγαν και έπιναν μέχρι να ευχαριστηθεί η καρδιά τους,
απολαμβάνοντας την υψηλή ποιότητα ζωής που φέρει ο υλικός πλούτος. Ζώντας μια τέτοια
ζωή, ήταν αναπόφευκτο ότι συχνά θα έπεφταν στην αμαρτία και θα ύβριζαν τον Θεό —όμως
δεν αγιάζονταν οι ίδιοι ούτε προσέφεραν ολοκαυτώματα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι ο Θεός δεν είχε
θέση στην καρδιά τους, ότι δεν σκέφτονταν τις χάρες του Θεού, ούτε φοβούνταν μήπως
υβρίσουν τον Θεό, πολύ λιγότερο δε, φοβόντουσαν μήπως απαρνηθούν τον Θεό στην καρδιά
τους. Φυσικά, δεν επικεντρωνόμαστε στα παιδιά του Ιώβ, αλλά στο τι έκανε ο Ιώβ όταν
αντιμετώπιζε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το άλλο θέμα που περιγράφεται στο εδάφιο και
το οποίο αφορά την καθημερινή ζωή του Ιώβ και το περιεχόμενο της ανθρώπινης φύσης του.
Όταν η Βίβλος περιγράφει τα γλέντια των γιων και των θυγατέρων του Ιώβ, δεν υπάρχει
καμία αναφορά στον Ιώβ. Αναφέρεται μόνο ότι οι γιοι και οι θυγατέρες του συχνά έτρωγαν
και έπιναν μαζί. Με άλλα λόγια, ο ίδιος δεν έκανε γλέντια, ούτε συμμετείχε στα εξωφρενικά
φαγοπότια των γιων και των θυγατέρων του. Παρόλο που ήταν πλούσιος, και είχε πολλά
περιουσιακά στοιχεία και υπηρέτες, η ζωή του Ιώβ δεν χαρακτηριζόταν από πολυτέλεια. Δεν
παρασυρόταν από το εξαιρετικό περιβάλλον διαβίωσης του, και δεν έπεφτε με τα μούτρα στις
απολαύσεις της σάρκας ούτε ξεχνούσε να προσφέρει ολοκαυτώματα λόγω του πλούτου του,
πολύ λιγότερο δε, ο πλούτος του τον έκανε να αποφεύγει σταδιακά τον Θεό στην καρδιά του.
Προφανώς, λοιπόν, ο Ιώβ ήταν πειθαρχημένος στον τρόπο ζωής του και δεν ήταν άπληστος ή
φιλήδονος, ούτε είχε εμμονή με την ποιότητα ζωής, ως αποτέλεσμα των ευλογιών του Θεού
προς αυτόν. Αντιθέτως, ήταν ταπεινός και μετριόφρων, δεν έκανε επίδειξη και ήταν
μετρημένος και προσεκτικός ενώπιον του Θεού. Σκεφτόταν συχνά τις χάρες και τις ευλογίες
του Θεού και σεβόταν πάντοτε τον Θεό. Στην καθημερινότητά του, ο Ιώβ συχνά ξυπνούσε
νωρίς για να προσφέρει ολοκαυτώματα για τους γιους και τις θυγατέρες του. Με άλλα λόγια,
ο Ιώβ όχι μόνο σεβόταν τον Θεό ο ίδιος, αλλά ήλπιζε ότι και τα παιδιά του θα σέβονταν τον
Θεό παρομοίως και δεν θα διέπρατταν αμαρτίες κατά του Θεού. Ο υλικός πλούτος του Ιώβ
δεν είχε θέση μέσα στην καρδιά του, ούτε υποκαθιστούσε τη θέση που είχε ο Θεός. Είτε για
χάρη του ίδιου είτε των παιδιών του, όλες οι καθημερινές πράξεις του Ιώβ συνδέονταν με τον
σεβασμό για τον Θεό και την αποφυγή του κακού. Ο σεβασμός του για τον Ιεχωβά Θεό δεν
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σταματούσε στο στόμα του, αλλά γινόταν πράξη, και αντικατοπτριζόταν σε κάθε πτυχή της
καθημερινής του ζωής. Αυτή η πραγματική διαγωγή του Ιώβ μάς δείχνει ότι ήταν ειλικρινής
και ότι διέθετε μια υπόσταση που αγαπούσε τη δικαιοσύνη και τα θετικά πράγματα. Το
γεγονός ότι ο Ιώβ συχνά έστελνε και αγίαζε τους γιους και τις θυγατέρες του σημαίνει ότι δεν
ενέκρινε ούτε επικροτούσε τη συμπεριφορά των παιδιών του. Αντιθέτως, στην καρδιά του
είχε βαρεθεί τη συμπεριφορά τους, και τους καταδίκαζε. Είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
η συμπεριφορά των γιων και των θυγατέρων του δεν ευχαριστούσε τον Ιεχωβά Θεό, οπότε
τους καλούσε συχνά να παρουσιαστούν ενώπιον του Ιεχωβά Θεού και να εξομολογηθούν τις
αμαρτίες τους. Οι πράξεις του Ιώβ μάς δείχνουν μια άλλη πλευρά της ανθρώπινης φύσης του:
αυτή στην οποία δεν πορεύτηκε ποτέ με όσους συχνά διέπρατταν αμαρτίες και ύβριζαν τον
Θεό, αλλά, αντιθέτως, τους απέφευγε και παρέμενε μακριά τους. Παρόλο που αυτοί οι
άνθρωποι ήταν οι γιοι και οι θυγατέρες του, δεν απαρνήθηκε τις δικές του αρχές επειδή
επρόκειτο για τους ίδιους τους συγγενείς του, ούτε επέτρεπε τις αμαρτίες τους εξαιτίας των
συναισθημάτων του. Αντιθέτως, τους παρότρυνε να εξομολογούνται και να κερδίζουν την
ανεκτικότητα του Ιεχωβά Θεού και τους προειδοποιούσε να μην απαρνηθούν τον Θεό χάριν
της άπληστης φιληδονίας τους. Οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες ο Ιώβ συμπεριφερόταν στους
άλλους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αρχές του σεβασμού του για τον Θεό και την
αποφυγή του κακού. Αγαπούσε ό,τι επιδοκίμαζε ο Θεός και μισούσε ό,τι απωθούσε τον Θεό
και αγαπούσε όσους σέβονταν τον Θεό στην καρδιά τους και μισούσε όσους διέπρατταν κακό
ή διέπρατταν αμαρτίες κατά του Θεού. Αυτή την αγάπη και το μίσος επιδείκνυε στην
καθημερινότητά του και αυτή ήταν η ακεραιότητα του Ιώβ που έβλεπαν τα μάτια του Θεού.
Φυσικά, αυτή είναι και η έκφραση και το βίωμα της αληθινής ανθρώπινης φύσης του Ιώβ στις
σχέσεις του με τους άλλους στην καθημερινότητά του, τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε.
Οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης φύσης του Ιώβ κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών
του (κατανοώντας την τελειότητα, την ακεραιότητα του Ιώβ, τον σεβασμό του για
τον Θεό και την αποφυγή του κακού κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του)
Αυτό που έχουμε συζητήσει παραπάνω είναι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης φύσης
του Ιώβ που εκδηλώνονταν στην καθημερινότητά του πριν ξεκινήσουν οι δοκιμασίες του.
Αναμφίβολα, αυτές οι διάφορες εκδηλώσεις παρέχουν μια αρχική γνωριμία και κατανόηση
της ακεραιότητας του Ιώβ, του σεβασμού του Θεού και της αποφυγής του κακού, και φυσικά
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παρέχουν μια αρχική επιβεβαίωση. Ο λόγος για τον οποίο λέω «αρχική» είναι επειδή οι
περισσότεροι άνθρωποι ακόμα δεν κατανοούν πραγματικά την προσωπικότητα του Ιώβ και
τον βαθμό μέχρι τον οποίο επιδίωκε την υπακοή και τον σεβασμό για τον Θεό. Αυτό σημαίνει
ότι η κατανόηση των περισσότερων ανθρώπων όσον αφορά τον Ιώβ δεν είναι βαθύτερη από
την κάπως ευνοϊκή εντύπωση που σχηματίζεται γι’ αυτόν ως αποτέλεσμα των δύο εδαφίων
της Βίβλου τα οποία περιέχουν τα λόγια του: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το
όνομα Ιεχωβά ευλογημένον» και «τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά
δεν θέλομεν δεχθή;» Συνεπώς, έχουμε μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε πώς βίωνε ο Ιώβ την
ανθρώπινη φύση του όταν δέχτηκε τις δοκιμασίες του Θεού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αληθινή
ανθρώπινη φύση του Ιώβ θα αποκαλυφθεί σε όλους στο σύνολό της.
Όταν ο Ιώβ άκουσε ότι είχε κλαπεί η περιουσία του, ότι οι γιοι και οι θυγατέρες του είχαν
χάσει τη ζωή τους και ότι οι υπηρέτες του είχαν σκοτωθεί, αντέδρασε ως εξής: «Τότε
σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί
την γην και προσεκύνησε» (Ιώβ 1:20). Αυτά τα λόγια μας μιλάνε για ένα γεγονός: αφού
άκουσε αυτή την είδηση, ο Ιώβ δεν πανικοβλήθηκε, δεν έκλαψε ούτε κατηγόρησε τους
υπηρέτες που του έφεραν την είδηση, πολύ λιγότερο δε, επιθεώρησε τη σκηνή του
εγκλήματος για να διερευνήσει και να επαληθεύσει το πώς και το γιατί και να μάθει τι
πραγματικά συνέβη. Δεν έδειξε κανέναν πόνο ή λύπη για την απώλεια της περιουσίας του,
ούτε κατέρρευσε θρηνώντας για την απώλεια των παιδιών του, των αγαπημένων του.
Αντιθέτως, έσκισε το ένδυμά του, ξύρισε το κεφάλι του, κι έπεσε στο έδαφος και προσκύνησε.
Οι ενέργειες του Ιώβ διαφέρουν από αυτές ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Προκαλούν
σύγχυση σε πολλούς ανθρώπους, και τους κάνουν να επιπλήξουν τον Ιώβ για την «ψυχρότητά
του» στην καρδιά τους. Αν έχαναν ξαφνικά την περιουσία τους, οι κανονικοί άνθρωποι θα
φαίνονταν συντετριμμένοι ή απελπισμένοι —ή, στην περίπτωση κάποιων ανθρώπων, ίσως και
να έπεφταν σε βαθιά κατάθλιψη. Αυτό συμβαίνει επειδή στην καρδιά τους, η περιουσία των
ανθρώπων αντιπροσωπεύει μια ζωή κόπων, είναι εκείνη στην οποία στηρίζουν την επιβίωσή
τους, είναι η ελπίδα που τους κρατάει ζωντανούς. Η απώλεια της περιουσίας τους σημαίνει
ότι οι κόποι τους πήγαν χαμένοι, ότι δεν έχουν ελπίδα, και μάλιστα ότι δεν έχουν μέλλον. Αυτή
είναι η στάση κάθε φυσιολογικού ατόμου προς την περιουσία του και η στενή σχέση που έχει
με αυτή, και αυτή είναι και η σημασία της περιουσίας στα μάτια των ανθρώπων. Ως εκ
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τούτου, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αισθάνεται σύγχυση από την αδιάφορη στάση
του Ιώβ ως προς την απώλεια της περιουσίας του. Σήμερα, θα διαλύσουμε τη σύγχυση όλων
αυτών των ανθρώπων εξηγώντας τι συνέβαινε μέσα στην καρδιά του Ιώβ.
Η κοινή λογική υπαγορεύει ότι, δεδομένου ότι ο Ιώβ είχε λάβει τόσο μεγάλη περιουσία
από τον Θεό, ο Ιώβ θα έπρεπε να αισθάνεται ντροπή ενώπιον του Θεού εξαιτίας της απώλειας
αυτών των περιουσιακών στοιχείων, διότι δεν τα είχε φυλάξει ούτε τα είχε φροντίσει, δεν είχε
διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία που του δόθηκαν από τον Θεό. Έτσι, όταν άκουσε ότι η
περιουσία του είχε κλαπεί, η πρώτη του αντίδραση θα έπρεπε να ήταν να πάει στη σκηνή του
εγκλήματος και να κάνει απογραφή όλων όσων είχαν χαθεί, και στη συνέχεια να
εξομολογηθεί στον Θεό, ώστε να μπορέσει για άλλη μια φορά να λάβει τις ευλογίες του Θεού.
Ο Ιώβ, όμως, δεν το έκανε —και φυσικά είχε τους λόγους του που δεν το έκανε. Στην καρδιά
του, ο Ιώβ πίστευε ακράδαντα ότι ο Θεός τού είχε παραχωρήσει όλα όσα κατείχε, και δεν
ήταν προϊόν του δικού του μόχθου. Συνεπώς, δεν έβλεπε αυτές τις ευλογίες ως κάτι στο οποίο
έπρεπε να επενδύσει, αλλά τηρούσε με νύχια και με δόντια τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες
ζούσε. Αγαπούσε τις ευλογίες του Θεού και Τον ευχαριστούσε γι’ αυτές, αλλά δεν ήταν
εξαρτημένος από αυτές, ούτε επιζητούσε περισσότερες ευλογίες. Αυτή ήταν η στάση του
απέναντι στην περιουσία. Δεν έκανε τίποτα απλώς και μόνο για να κερδίζει ευλογίες, ούτε
ανησυχούσε ή στεναχωριόταν από την έλλειψη ή την απώλεια των ευλογιών του Θεού. Δεν
ένιωθε υπερβολική, τρελή χαρά εξαιτίας των ευλογιών του Θεού, ούτε αγνοούσε την οδό του
Θεού ούτε ξεχνούσε τη χάρη του Θεού λόγω των ευλογιών που απολάμβανε συχνά. Η στάση
του Ιώβ απέναντι στην περιουσία του αποκαλύπτει στους ανθρώπους την αληθινή του
ανθρώπινη φύση: πρώτον, ο Ιώβ δεν ήταν άπληστος άνθρωπος και δεν είχε απαιτήσεις από
την υλική του ζωή. Δεύτερον, ο Ιώβ δεν ανησυχούσε ποτέ ούτε φοβόταν ότι ο Θεός θα του
έπαιρνε όλα όσα είχε, η οποία ήταν η στάση της υπακοής στον Θεό μέσα στην καρδιά του.
Τουτέστιν, δεν είχε απαιτήσεις ή παράπονα για το πότε ή αν ο Θεός θα έπαιρνε από αυτόν,
και δεν ζητούσε τον λόγο, αλλά μόνο προσπαθούσε να υπακούει τις ρυθμίσεις του Θεού.
Τρίτον, ποτέ δεν πίστευε ότι η περιουσία του προήλθε από τον δικό του μόχθο, αλλά ότι του
παραχωρήθηκε από τον Θεό. Αυτή ήταν η πίστη του Ιώβ στον Θεό και αποτελεί ένδειξη της
πεποίθησής του. Καθίσταται σαφής η ανθρώπινη φύση του Ιώβ και η αληθινή καθημερινή του
επιδίωξη όπως συνοψίζεται στα τρία αυτά σημεία του; Η ανθρώπινη φύση και η επιδίωξη του
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Ιώβ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ψύχραιμης συμπεριφοράς του όταν ήρθε αντιμέτωπος με
την απώλεια της περιουσίας του. Ακριβώς λόγω της καθημερινής του επιδίωξης, ο Ιώβ είχε το
ανάστημα και την πεποίθηση να πει: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα
Ιεχωβά ευλογημένον» κατά τις δοκιμασίες του Θεού. Αυτά τα λόγια δεν τα είχε σκεφτεί σε μια
νύχτα ο Ιώβ, ούτε του ήρθαν έτσι στο μυαλό. Ήταν όσα είχε δει και αποκτήσει κατά τη
διάρκεια πολυετούς εμπειρίας ζωής. Σε σύγκριση με όλους όσοι αναζητούν μόνο τις ευλογίες
του Θεού και φοβούνται ότι ο Θεός θα πάρει από αυτούς, και το απεχθάνονται και
παραπονούνται γι’ αυτό, δεν είναι πολύ πραγματική η υπακοή του Ιώβ; Σε σύγκριση με όλους
όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά οι οποίοι ποτέ δεν πίστευαν ότι ο Θεός κυβερνάει επί
των πάντων, δεν διαθέτει ο Ιώβ μεγάλη ειλικρίνεια και ακεραιότητα;
Ο ορθολογισμός του Ιώβ
Οι πραγματικές εμπειρίες του Ιώβ και η ακέραια και ειλικρινής του ανθρώπινη φύση
σήμαινε ότι έκανε την πιο ορθολογική κρίση και επιλογές όταν έχασε την περιουσία και τα
παιδιά του. Τέτοιες ορθολογικές επιλογές ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τις καθημερινές του
επιδιώξεις και τα έργα του Θεού, τα οποία γνώρισε κατά την καθημερινότητά του. Η
ειλικρίνεια του Ιώβ τον κατέστησε ικανό να πιστέψει ότι το χέρι του Ιεχωβά κυβερνά τα
πάντα. Η πίστη του τού επέτρεψε να γνωρίζει το γεγονός της κυριαρχίας του Ιεχωβά Θεού επί
των πάντων. Η γνώση του τον έκανε πρόθυμο και ικανό να υπακούει στην κυριαρχία και τις
ρυθμίσεις του Ιεχωβά Θεού. Η υπακοή του τού επέτρεψε να είναι όλο και πιο αληθινός στον
σεβασμό του για τον Ιεχωβά Θεό. Ο σεβασμός του τον έκανε όλο και πιο αληθινό στην
αποφυγή του κακού. Τελικά, ο Ιώβ τελειώθηκε επειδή σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το
κακό. Και η τελείωσή του τον έκανε σοφό και του χάρισε τον μέγιστο ορθολογισμό.
Πώς θα πρέπει να κατανοήσουμε τη λέξη «ορθολογικός»; Μια κυριολεκτική ερμηνεία
είναι ότι σημαίνει να είναι κανείς λογικός, να είναι συνετός και να διαθέτει λογική σκέψη, να
διαθέτει ορθό λόγο, πράξεις και κρίση και να διαθέτει ορθούς και απλούς ηθικούς κανόνες.
Ωστόσο, ο ορθολογισμός του Ιώβ δεν ερμηνεύεται τόσο εύκολα. Όταν λέγεται εδώ ότι ο Ιώβ
κατείχε τον μέγιστο ορθολογισμό, είναι σε σχέση με την ανθρώπινη φύση και τη διαγωγή του
ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Ιώβ ήταν ειλικρινής, μπορούσε να πιστέψει και να υπακούσει
στην κυριαρχία του Θεού, γεγονός που του έδωσε μια γνώση που δεν ήταν εφικτή από τους
άλλους, και αυτή η γνώση τού επέτρεψε να διακρίνει, να κρίνει και να ορίζει καλύτερα τη
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συμφορά που τον έπληξε, του επέτρεψε να επιλέξει με μεγαλύτερη ακρίβεια και
διορατικότητα τι έπρεπε να κάνει και πού έπρεπε να παραμείνει σταθερός. Τουτέστιν, τα
λόγια, η συμπεριφορά, οι αρχές πίσω από τις πράξεις του και ο κώδικας με τον οποίο
ενεργούσε ήταν απλά, σαφή και συγκεκριμένα και δεν ήταν τυφλά, παρορμητικά ή βασισμένα
στο συναίσθημα. Ήξερε πώς να αντιμετωπίζει όποια συμφορά τον έπληττε, ήξερε πώς να
εξισορροπεί και να χειρίζεται τις σχέσεις μεταξύ πολύπλοκων γεγονότων, ήξερε πώς να μένει
σταθερός στην οδό που όφειλε να παραμείνει σταθερός και, επιπλέον, ήξερε πώς να
αντιμετωπίζει το γεγονός ότι ο Ιεχωβά Θεός έδινε και αφαιρούσε. Αυτός ήταν ο ορθολογισμός
του Ιώβ. Ακριβώς επειδή ο Ιώβ διέθετε αυτόν τον ορθολογισμό, είπε: «Ο Ιεχωβά έδωκε και ο
Ιεχωβά αφήρεσεν· είη το όνομα Ιεχωβά ευλογημένον» όταν έχασε την περιουσία του και τους
γιους και τις θυγατέρες του.
Όταν ο Ιώβ ήρθε αντιμέτωπος με τον αφόρητο σωματικό πόνο και τις διαμαρτυρίες των
συγγενών και φίλων του, και όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο, η πραγματική διαγωγή
του φανέρωσε για άλλη μια φορά το αληθινό του πρόσωπο σε όλους.
Το πραγματικό πρόσωπο του Ιώβ: αληθινό, αγνό, και ειλικρινές
Ας διαβάσουμε τον Ιώβ 2:7-8: «Τότε εξήλθεν ο Σατανάς απ’ έμπροσθεν του Ιεχωβά και
επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακόν από του ίχνους των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού.
Και έλαβεν εις εαυτόν όστρακον, διά να ξύηται με αυτό· και εκάθητο εν μέσω της σποδού».
Αυτή είναι μια περιγραφή της διαγωγής του Ιώβ όταν εμφανίστηκαν ανοιχτές πληγές πάνω
στο σώμα του. Τότε, ο Ιώβ κάθισε στις στάχτες καθώς υπέμενε τον πόνο. Κανείς δεν του
παρείχε θεραπεία και κανείς δεν τον βοήθησε να απαλύνει τον σωματικό του πόνο. Αντ’
αυτού, χρησιμοποίησε ένα κεραμίδι για να ξύνει την επιφάνεια των ανοιχτών πληγών. Εκ
πρώτης όψεως, αυτό ήταν απλώς ένα στάδιο στο μαρτύριο του Ιώβ και δεν έχει καμία σχέση
με την ανθρώπινη φύση του και τον σεβασμό για τον Θεό, διότι ο Ιώβ δεν χρησιμοποίησε
λόγο για να δείξει τη ψυχική διάθεση και τις απόψεις του εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, οι
πράξεις του Ιώβ και η συμπεριφορά του εξακολουθούν να αποτελούν μια αληθινή έκφραση
της ανθρώπινης φύσης του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, διαβάσαμε ότι ο Ιώβ ήταν ο
μεγαλύτερος όλων των ανθρώπων της Ανατολής. Αυτό το εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου,
εντωμεταξύ, μας δείχνει ότι αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος της Ανατολής πήρε στ’ αλήθεια ένα
κεραμίδι για να ξύνεται, ενώ καθόταν ανάμεσα στις στάχτες. Δεν υπάρχει άραγε σαφής
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αντίθεση μεταξύ των δύο αυτών περιγραφών; Πρόκειται για μια αντίθεση που μας δείχνει τον
αληθινό εαυτό του Ιώβ: παρά το υψηλό του κύρος και την κοινωνική του θέση, ποτέ δεν τα
αγάπησε ούτε τους έδωσε καμιά προσοχή. Δεν τον ενδιέφερε το πώς οι άλλοι έβλεπαν το
κύρος του, ούτε ανησυχούσε για το αν οι πράξεις του ή η συμπεριφορά του θα είχαν
αρνητικές συνέπειες για το κύρος του. Δεν απολάμβανε τα πλούτη της θέσης του, ούτε
απολάμβανε τη δόξα που συνόδευε το κύρος και τη θέση του. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν
η αξία και η σημασία του τρόπου ζωής του στα μάτια του Ιεχωβά Θεού. Ο αληθινός εαυτός
του Ιώβ ήταν η ίδια η υπόστασή του: δεν αγαπούσε τη φήμη και τα πλούτη και δεν ζούσε για
τη φήμη και τα πλούτη. Ήταν αληθινός, αγνός και ειλικρινής.
Ο διαχωρισμός μεταξύ αγάπης και μίσους από τον Ιώβ
Μια άλλη πλευρά της ανθρώπινης φύσης του Ιώβ επιδεικνύεται σε αυτή τη συνομιλία
μεταξύ του ίδιου και της γυναίκας του: «Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού, Έτι κρατείς την
ακεραιότητά σου; Βλασφήμησον τον Θεόν και απόθανε. Ο δε είπε προς αυτήν, Ελάλησας ως
λαλεί μία εκ των αφρόνων γυναικών· τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα
κακά δεν θέλομεν δεχθή;» (Ιώβ 2:9-10). Βλέποντας το μαρτύριο που υπέφερε, η γυναίκα του
Ιώβ προσπάθησε να συμβουλεύσει τον Ιώβ για να τον βοηθήσει να ξεφύγει από το μαρτύριο
του —αλλά ο Ιώβ δεν επιδοκίμασε τις «καλές προθέσεις». Αντ’ αυτού, προκάλεσαν τον θυμό
του, διότι η γυναίκα του αρνήθηκε την πίστη του και την υπακοή στον Ιεχωβά Θεό, και επίσης
αρνήθηκε την ύπαρξη του Ιεχωβά Θεού. Αυτό ήταν απαράδεκτο για τον Ιώβ, γιατί ποτέ δεν
είχε επιτρέψει στον εαυτό του να κάνει οτιδήποτε που να αντιτίθεται ή να βλάπτει τον Θεό,
να μη μιλήσουμε για τους άλλους. Πώς θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορος όταν είδε τους
άλλους να εκφράζουν λόγια που βλασφημούσαν και προσέβαλαν τον Θεό; Γι’ αυτό αποκάλεσε
τη γυναίκα του «άφρονα γυναίκα». Η στάση του Ιώβ απέναντι στη γυναίκα του
χαρακτηριζόταν από θυμό και μίσος, καθώς και από αποδοκιμασία και επίπληξη. Αυτή ήταν η
φυσική έκφραση της ανθρώπινης φύσης του Ιώβ που διαφοροποιείται μεταξύ αγάπης και
μίσους, και αντιπροσώπευε όντως την ακέραια ανθρώπινη φύση του. Ο Ιώβ διέθετε μια
αίσθηση δικαιοσύνης, που τον έκανε να μισεί τις εκφάνσεις της κακίας και να αποστρέφεται,
να καταδικάζει και να απορρίπτει την παράλογη αίρεση, τα γελοία επιχειρήματα και τους
αστείους ισχυρισμούς και του επέτρεπε να τηρεί τις δικές του, σωστές αρχές και στάση όταν
είχε απορριφθεί από τις μάζες και εγκαταλείφθηκε από όσους ήταν κοντά του.
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Η καλοσύνη και η ειλικρίνεια του Ιώβ
Επειδή, από τη συμπεριφορά του Ιώβ, μπορούμε να διακρίνουμε την έκφραση διαφόρων
πτυχών της ανθρώπινης φύσης του, ποια στοιχεία της ανθρώπινης φύσης του Ιώβ βλέπουμε
όταν άνοιξε το στόμα του για να καταραστεί την ημέρα που γεννήθηκε; Αυτό είναι το θέμα
που θα συζητήσουμε παρακάτω.
Πιο πάνω, μίλησα για τους λόγους που ο Ιώβ καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε. Τι
καταλαβαίνετε απ’ αυτό; Εάν ο Ιώβ ήταν σκληρόκαρδος και άστοργος, αν ήταν ψυχρός και
δεν είχε συναισθήματα και στερούταν της ανθρώπινης φύσης, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί
για την επιθυμία της καρδιάς του Θεού; Θα μπορούσε άραγε να είχε μισήσει την ημέρα που
γεννήθηκε επειδή νοιαζόταν για την καρδιά του Θεού; Με άλλα λόγια, αν ο Ιώβ ήταν
σκληρόκαρδος και στερούταν της ανθρώπινης φύσης, θα μπορούσε να στενοχωρηθεί για τον
πόνο του Θεού; Θα μπορούσε να είχε καταραστεί την ημέρα που γεννήθηκε επειδή ο Θεός
είχε στεναχωρηθεί γι’ αυτόν; Η απάντηση είναι: φυσικά και όχι! Επειδή ήταν καλόκαρδος, ο
Ιώβ νοιαζόταν για την καρδιά του Θεού. Επειδή νοιαζόταν για την καρδιά του Θεού, ο Ιώβ
διαισθανόταν τον πόνο του Θεού. Επειδή ήταν καλόκαρδος, υπέφερε μεγαλύτερο μαρτύριο
λόγω του ότι διαισθανόταν τον πόνο του Θεού. Επειδή διαισθανόταν τον πόνο του Θεού,
άρχισε να μισεί την ημέρα που γεννήθηκε, οπότε καταράστηκε την ημέρα αυτή. Για όσους
είναι θεατές, η όλη συμπεριφορά του Ιώβ κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του είναι
υποδειγματική. Μόνο το γεγονός που καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε βάζει ένα
ερωτηματικό πάνω από την τελειότητα και την ακεραιότητά του, ή προσφέρει μια
διαφορετική εκτίμηση. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η πιο αληθινή έκφραση του
περιεχομένου της ανθρώπινης φύσης του Ιώβ. Το περιεχόμενο της ανθρώπινης φύσης του δεν
ήταν κρυμμένο ούτε καλυμμένο ούτε αναθεωρήθηκε από κάποιον άλλο. Όταν καταράστηκε
την ημέρα που γεννήθηκε, έδειξε την καλοσύνη και την ειλικρίνεια που υπήρχαν βαθιά μέσα
στην καρδιά του. Ήταν σαν μια πηγή της οποίας τα νερά είναι τόσο διαυγή και καθάρια, ώστε
βλέπει κανείς τον πυθμένα της.
Έχοντας μάθει όλα αυτά για τον Ιώβ, οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν
αναμφισβήτητα μια αρκετά ακριβή και αντικειμενική εκτίμηση του περιεχομένου της
ανθρώπινης φύσης του Ιώβ. Θα πρέπει επίσης να έχουν αναπτύξει μια βαθιά, πρακτική και
πιο μεγάλη κατανόηση και εκτίμηση της τελειότητας και της ακεραιότητας του Ιώβ που
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εκφράζονται από τον Θεό. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατανόηση και η εκτίμηση θα βοηθήσουν
τους ανθρώπους να μπουν στην οδό του σεβασμού του Θεού και της αποφυγής του κακού.
Η σχέση μεταξύ της παράδοσης του Ιώβ από τον Θεό στον Σατανά και των στόχων
του έργου του Θεού
Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι τώρα αναγνωρίζουν ότι ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και
ευθύς, και ότι σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό, αυτή η αναγνώριση δεν τους κάνει να
κατανοούν καλύτερα την πρόθεση του Θεού. Ενώ ζηλεύουν την ανθρώπινη φύση και την
επιδίωξη του Ιώβ, θέτουν την ακόλουθη ερώτηση στον Θεό: αφού ο Ιώβ ήταν τόσο άμεμπτος
και ευθύς, οι άνθρωποι τον λάτρευαν τόσο πολύ, γιατί ο Θεός τον παρέδωσε στον Σατανά και
τον υπέβαλε σε τόσα πολλά μαρτύρια; Τέτοια ερωτήματα σίγουρα υπάρχουν στην καρδιά
πολλών ανθρώπων —ή μάλλον, αυτή η αμφιβολία είναι το ερώτημα στην καρδιά πολλών
ανθρώπων. Δεδομένου ότι έχει προκαλέσει σύγχυση σε τόσους πολλούς ανθρώπους, πρέπει
να θέσουμε αυτό το ερώτημα επί τάπητος και να το ερμηνεύσουμε σωστά.
Ό,τι κάνει ο Θεός είναι απαραίτητο, και έχει εξαιρετική σημασία, διότι όλα όσα κάνει
μέσα στον άνθρωπο αφορούν τη διαχείρισή Του και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Φυσικά,
το έργο που επιτέλεσε ο Θεός στον Ιώβ δεν διαφέρει, παρόλο που ο Ιώβ ήταν άμεμπτος και
ευθύς στα μάτια του Θεού. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός ή τα μέσα με τα
οποία το κάνει, ανεξάρτητα από το κόστος ή τον στόχο Του, ο σκοπός των πράξεών Του δεν
αλλάζει. Ο σκοπός του είναι να προσθέσει στον άνθρωπο τα λόγια του Θεού, τις απαιτήσεις
του Θεού και το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, είναι να προσθέσει στον
άνθρωπο ό,τι πιστεύει ο Θεός ότι είναι θετικό σύμφωνα με τα στάδιά Του, επιτρέποντας στον
άνθρωπο να καταλάβει την καρδιά του Θεού και να κατανοήσει την υπόσταση του Θεού και
να του επιτρέψει να υπακούσει στην κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του Θεού, επιτρέποντας έτσι
στον άνθρωπο να επιτύχει τον σεβασμό για τον Θεό και την αποφυγή του κακού —όλα αυτά
είναι μια πτυχή του σκοπού του Θεού σε όλα όσα κάνει. Η άλλη άποψη είναι ότι, επειδή ο
Σατανάς είναι το αντιθετικό στοιχείο και το αντικείμενο υπηρεσίας στο έργο του Θεού, ο
άνθρωπος συχνά παραδίδεται στον Σατανά. Αυτό είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός για
να επιτρέψει στους ανθρώπους να δουν την κακία, την ασχήμια και την ασέβεια του Σατανά
εν μέσω των πειρασμών και των επιθέσεων του Σατανά, κάνοντας έτσι τους ανθρώπους να
μισούν τον Σατανά και να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν ό,τι είναι
2286

αρνητικό. Αυτή η διαδικασία τούς επιτρέπει να απελευθερωθούν σταδιακά από τον έλεγχο
του Σατανά και από τις κατηγορίες, τις παρεμβάσεις και τις επιθέσεις του Σατανά —μέχρι
που, χάρη στα λόγια του Θεού, στις γνώσεις τους για τον Θεό και χάρη στην υπακοή τους σ’
Αυτόν, και στην πίστη τους στον Θεό και στον σεβασμό τους γι’ Αυτόν, νικούν θριαμβευτικά
τις επιθέσεις και τις κατηγορίες του Σατανά. Μόνο τότε θα έχουν σωθεί εντελώς από τη
σφαίρα επιρροής του Σατανά. Η σωτηρία των ανθρώπων σημαίνει ότι ο Σατανάς έχει ηττηθεί,
σημαίνει ότι δεν αποτελούν πια το φαγητό στο στόμα του Σατανά —ότι αντί να τους καταπιεί,
ο Σατανάς τους έχει αφήσει ελεύθερους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι
είναι ακέραιοι, επειδή διαθέτουν πίστη, υπακοή και σεβασμό για τον Θεό και επειδή
διακόπτουν κάθε σχέση με τον Σατανά. Ταπεινώνουν τον Σατανά, κάνουν τον Σατανά να
δειλιάσει, και καταφέρνουν να κατατροπώσουν τον Σατανά. Η αποφασιστικότητά τους να
ακολουθήσουν τον Θεό, και η υπακοή και ο σεβασμός για τον Θεό νικούν τον Σατανά και
κάνουν τον Σατανά να τους εγκαταλείψει οριστικά. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν
πραγματικά κερδηθεί από τον Θεό, και αυτός είναι ο απώτερος στόχος του Θεού για την
σωτηρία του ανθρώπου. Εάν θέλουν να σωθούν και επιθυμούν να τους κερδίσει ο Θεός
οριστικά, τότε όλοι όσοι ακολουθούν τον Θεό πρέπει να αντιμετωπίσουν πειρασμούς και
επιθέσεις μεγάλης ή μικρής έκτασης από τον Σατανά. Όσοι εξέρχονται από αυτούς τους
πειρασμούς και τις επιθέσεις και είναι σε θέση να νικήσουν πλήρως τον Σατανά είναι όσοι
έχουν σωθεί από τον Θεό. Τουτέστιν, όσοι έχουν σωθεί από τον Θεό είναι όσοι έχουν
υποβληθεί στις δοκιμασίες του Θεού και έχουν υποστεί τους πειρασμούς και τις επιθέσεις του
Σατανά αμέτρητες φορές. Όσοι έχουν σωθεί από τον Θεό κατανοούν το θέλημα και τις
απαιτήσεις του Θεού και είναι σε θέση να συναινούν στην κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του
Θεού και δεν απαρνούνται την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού εν
μέσω των πειρασμών του Σατανά. Όσοι σώζονται από τον Θεό διαθέτουν ειλικρίνεια, είναι
καλόκαρδοι, διακρίνουν μεταξύ αγάπης και μίσους, έχουν αίσθηση της δικαιοσύνης και είναι
λογικοί και σε θέση να νοιάζονται για τον Θεό και να αγαπούν ό,τι ανήκει στον Θεό. Ο
Σατανάς δεν κρατά αυτούς τους ανθρώπους δέσμιους, δεν τους κατασκοπεύει, δεν τους
κατηγορεί ούτε τους κακοποιεί, είναι εντελώς ελεύθεροι, έχουν αποδεσμευτεί και
απελευθερωθεί πλήρως. Ο Ιώβ ήταν ένας τέτοιος απελευθερωμένος άνθρωπος και έτσι
ακριβώς εξηγείται το γιατί ο Θεός τον είχε παραδώσει στον Σατανά.
2287

Ο Ιώβ κακοποιήθηκε από τον Σατανά, αλλά απέκτησε επίσης αιώνια ελευθερία και
απελευθέρωση και κέρδισε το δικαίωμα να μην υποβληθεί ποτέ ξανά στη διαφθορά, την
κακοποίηση και τις κατηγορίες του Σατανά, αντιθέτως να ζήσει ελεύθερα και ανεμπόδιστα
στο φως του προσώπου του Θεού και να ζήσει εν μέσω των ευλογιών του Θεού προς αυτόν.
Κανείς δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει, ούτε να καταστρέψει, ούτε να εξασφαλίσει αυτό το
δικαίωμα. Δόθηκε στον Ιώβ σε αντάλλαγμα για την πίστη, την αποφασιστικότητα, και την
υπακοή και τον σεβασμό του για τον Θεό. Ο Ιώβ πλήρωσε το τίμημα της ζωής του για να
κερδίσει τη χαρά και την ευτυχία στη γη, να κερδίσει το δικαίωμα και την αξίωση, που
ορίστηκαν από τον Ουρανό και αναγνωρίστηκε από τη γη, να λατρεύει τον Δημιουργό χωρίς
παρεμβολές ως πραγματικό πλάσμα του Θεού στη γη. Αυτό ήταν επίσης το σπουδαιότερο
αποτέλεσμα των πειρασμών στους οποίους υποβλήθηκε ο Ιώβ.
Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν σωθεί ακόμα, στη ζωή τους παρεμβαίνει συχνά ο Σατανάς,
και μάλιστα την ελέγχει. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που δεν έχουν σωθεί είναι δέσμιοι του
Σατανά, δεν είναι ελεύθεροι, δεν έχουν απελευθερωθεί από τον Σατανά, δεν έχουν τα
προσόντα ή το δικαίωμα να λατρεύουν τον Θεό, και ο Σατανάς τους καταδιώκει διαρκώς και
τους επιτίθεται άγρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν έχουν δικαίωμα σε μια
κανονική ύπαρξη, και επιπλέον δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια. Μόνο αν ορθώσεις το
ανάστημά σου και παλέψεις με τον Σατανά, χρησιμοποιώντας την πίστη σου στον Θεό και την
υπακοή και τον σεβασμό για τον Θεό ως τα όπλα με τα οποία θα συμμετάσχεις σε έναν αγώνα
ζωής και θανάτου με τον Σατανά, έτσι ώστε να νικήσεις πλήρως τον Σατανά και να τον κάνεις
να φύγει με την ουρά στα σκέλια και να φοβάται όποτε σε βλέπει, έτσι ώστε να εγκαταλείψει
εντελώς τις επιθέσεις και τις κατηγορίες εναντίον σου —μόνο τότε θα σωθείς και θα είσαι
ελεύθερος. Αν είσαι αποφασισμένος να σπάσεις κάθε δεσμό με τον Σατανά, αλλά δεν είσαι
εξοπλισμένος με τα όπλα που θα σε βοηθήσουν να νικήσεις τον Σατανά, τότε κινδυνεύεις.
Καθώς περνάει ο καιρός, όταν έχεις υποστεί τόσα μαρτύρια από τον Σατανά που δεν σου έχει
μείνει ούτε μια σπιθαμή δύναμης, αλλά ακόμα δεν έχεις καταφέρει να γίνεις μάρτυρας, και
δεν έχεις απελευθερωθεί εντελώς από τις κατηγορίες και τις επιθέσεις του Σατανά εναντίον
σου, τότε δεν έχεις πολλές ελπίδες σωτηρίας. Στο τέλος, όταν ανακηρύσσεται η ολοκλήρωση
του έργου του Θεού, θα είσαι ακόμα στα χέρια του Σατανά, ανίκανος να απελευθερωθείς, και
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δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία ή την ελπίδα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι
πλήρως δέσμιοι του Σατανά.
Αποδέξου τις δοκιμασίες του Θεού, νίκησε τους πειρασμούς του Σατανά και
επέτρεψε στον Θεό να κερδίσει ολόκληρο το είναι σου
Κατά τη διάρκεια του έργου της διαρκούς παροχής και υποστήριξης του ανθρώπου, ο
Θεός εκφράζει το συνολικό θέλημά και τις απαιτήσεις Του στον άνθρωπο και δείχνει τα έργα,
τη διάθεσή Του και το τι έχει και είναι Αυτός στον άνθρωπο. Ο στόχος είναι να εξοπλιστεί ο
άνθρωπος με ανάστημα και να επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκτήσει διάφορες αλήθειες από
τον Θεό, ακολουθώντας Τον —αλήθειες που είναι τα όπλα που δόθηκαν στον άνθρωπο από
τον Θεό για να πολεμήσει τον Σατανά. Αφού εξοπλιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος
πρέπει να αντιμετωπίσει τις δοκιμασίες του Θεού. Ο Θεός έχει πολλά μέσα και οδούς για να
δοκιμάζει τον άνθρωπο, αλλά καθένας από αυτούς απαιτεί τη «συνεργασία» του εχθρού του
Θεού: του Σατανά. Τουτέστιν, εφόσον έχει δώσει στον άνθρωπο τα όπλα με τα οποία θα
πολεμήσει τον Σατανά, ο Θεός παραδίδει τον άνθρωπο στον Σατανά και επιτρέπει στον
Σατανά να «δοκιμάσει» το ανάστημα του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από
τους σχηματισμούς μάχης του Σατανά, αν μπορεί να ξεφύγει από τον κλοιό του Σατανά και να
επιβιώσει μάλιστα, τότε ο άνθρωπος θα έχει περάσει τη δοκιμασία. Αλλά αν ο άνθρωπος
αποτύχει να ξεφύγει από τους σχηματισμούς μάχης του Σατανά και υποταχθεί στον Σατανά,
τότε δεν θα έχει περάσει τη δοκιμασία. Όποια πτυχή του ανθρώπου κι αν εξετάζει ο Θεός, τα
κριτήρια για την εξέτασή Του είναι εάν ο άνθρωπος μένει ή όχι σταθερός στη μαρτυρία του
όταν δέχεται επίθεση από τον Σατανά και εάν έχει απαρνηθεί ή όχι τον Θεό και έχει
παραδοθεί και υποταχθεί στον Σατανά ενώ έχει πέσει στην παγίδα του Σατανά. Μπορεί να
ειπωθεί ότι το αν ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί ή όχι εξαρτάται από το αν μπορεί να νικήσει
και να κατατροπώσει τον Σατανά, και αν μπορεί να κερδίσει ή όχι την ελευθερία του
εξαρτάται από το εάν είναι σε θέση να σηκώσει μόνος του τα όπλα που του έδωσε ο Θεός για
να νικήσει τα δεσμά του Σατανά, κάνοντας τον Σατανά να χάσει εντελώς την ελπίδα και να
τον αφήσει στην ησυχία του. Αν ο Σατανάς χάσει την ελπίδα και παραιτηθεί από κάποιον,
αυτό σημαίνει ότι ο Σατανάς δεν θα προσπαθήσει ποτέ ξανά να πάρει αυτό το άτομο από τον
Θεό, δεν θα το κατηγορήσει ποτέ ούτε θα παρέμβει σε αυτό το άτομο, δεν θα το θέσει ποτέ εκ
νέου σε μαρτύρια ούτε θα του επιτεθεί. Μόνο κάποιος σαν κι αυτόν θα έχει πραγματικά
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κερδηθεί από τον Θεό. Αυτή είναι η όλη διαδικασία μέσω της οποίας ο Θεός κερδίζει
ανθρώπους.
Η προειδοποίηση και η διαφώτιση που παρέχονται σε μεταγενέστερες γενιές από
τη μαρτυρία του Ιώβ
Την ίδια στιγμή που κατανοούν τη διαδικασία με την οποία ο Θεός κερδίζει κάποιον
ολοκληρωτικά, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και τους στόχους και τη σημασία της παράδοσης
του Ιώβ από τον Θεό στον Σατανά. Οι άνθρωποι δεν ταράζονται πλέον από το μαρτύριο του
Ιώβ και εκτιμούν τη σημασία του εκ νέου. Δεν ανησυχούν πλέον αν αυτοί οι ίδιοι υποβληθούν
στον ίδιο πειρασμό με τον Ιώβ, και δεν αντιτίθενται πλέον ούτε απορρίπτουν την έλευση των
δοκιμασιών του Θεού. Η πίστη του Ιώβ, η υπακοή και η μαρτυρία του για τη νίκη κατά του
Σατανά αποτελούν πηγή τεράστιας αρωγής και ενθάρρυνσης για τους ανθρώπους. Στον Ιώβ,
βλέπουν την ελπίδα για τη δική τους σωτηρία, και βλέπουν ότι μέσω της πίστης, της υπακοής
και του σεβασμού για τον Θεό, είναι απολύτως δυνατό να νικήσουν τον Σατανά και να
υπερισχύσουν του Σατανά. Βλέπουν ότι όσο αποδέχονται την κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του
Θεού και κατέχουν την αποφασιστικότητα και την πίστη να μην απαρνηθούν τον Θεό αφού
χάσουν τα πάντα, τότε μπορούν να ταπεινώσουν και να νικήσουν τον Σατανά, και ότι
χρειάζονται μόνο την αποφασιστικότητα και την επιμονή να παραμείνουν σταθεροί στη
μαρτυρία τους —έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν τη ζωή τους— για να φοβηθεί ο
Σατανάς και να αναγκαστεί σε άτακτη υποχώρηση. Η μαρτυρία του Ιώβ αποτελεί
προειδοποίηση για τις επόμενες γενιές και αυτή η προειδοποίηση τους λέει ότι αν δεν
νικήσουν τον Σατανά, τότε δεν θα μπορέσουν ποτέ να απαλλαγούν από τις κατηγορίες και τις
παρεμβάσεις του Σατανά, ούτε θα μπορέσουν ποτέ να ξεφύγουν από την κακοποίηση και τις
επιθέσεις του. Η μαρτυρία του Ιώβ έχει διαφωτίσει τις επόμενες γενιές. Αυτή η διαφώτιση
διδάσκει στους ανθρώπους ότι μόνο αν είναι άμεμπτοι και ακέραιοι είναι σε θέση να σέβονται
τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό. Τους διδάσκει ότι μόνο εάν σέβονται τον Θεό και
αποφεύγουν το κακό, μπορούν να γίνουν ισχυροί και μεγάλοι μάρτυρες του Θεού. Μόνο αν
γίνουν ισχυροί και μεγάλοι μάρτυρες του Θεού, δεν θα μπορούν ποτέ να ελέγχονται από τον
Σατανά, και θα ζουν κάτω από την καθοδήγηση και την προστασία του Θεού —και μόνο τότε
θα έχουν σωθεί πραγματικά. Η προσωπικότητα του Ιώβ και η επιδίωξη της ζωής του πρέπει
να τύχουν μίμησης από όλους όσοι επιδιώκουν τη σωτηρία. Αυτά που βίωσε κατά τη διάρκεια
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ολόκληρης της ζωής του και η διαγωγή του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του είναι ένας
πολύτιμος θησαυρός για όλους όσοι σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό.
Η μαρτυρία του Ιώβ παρηγορεί τον Θεό
Αν σας πω τώρα ότι ο Ιώβ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ίσως να μην είστε σε θέση να
εκτιμήσετε τη σημασία αυτής της φράσης και ίσως να μην είστε σε θέση να συλλάβετε το
συναίσθημα πίσω από τον λόγο για τον οποίο μίλησα για όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο,
περιμένετε μέχρι την ημέρα που θα έχετε βιώσει τις ίδιες ή παρόμοιες δοκιμασίες με εκείνες
του Ιώβ, όταν θα έχετε περάσει αντιξοότητες, όταν θα έχετε βιώσει δοκιμασίες που
προορίζονται προσωπικά για εσάς από τον Θεό, όταν δίνεις τα πάντα και υπομένεις
ταπείνωση και κακουχίες, για να υπερισχύσεις του Σατανά και να γίνεις μάρτυρας του Θεού
εν μέσω πειρασμών —τότε θα μπορέσεις να εκτιμήσεις τη σημασία όσων εκφράζω. Τότε, θα
αισθανθείς ότι είσαι πολύ κατώτερος από τον Ιώβ, θα αισθανθείς πόσο υπέροχος είναι ο Ιώβ
και ότι είναι άξιος μίμησης. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα συνειδητοποιήσεις πόσο
σημαντικά είναι αυτά τα κλασικά λόγια που εκφράζει ο Ιώβ για κάποιον που είναι
διεφθαρμένος και που ζει αυτόν τον καιρό και θα συνειδητοποιήσεις πόσο δύσκολο είναι για
τους σημερινούς ανθρώπους να επιτύχουν αυτό που πέτυχε ο Ιώβ. Όταν αισθανθείς ότι είναι
δύσκολο, θα εκτιμήσεις πόσο ταραγμένη και ανήσυχη είναι η καρδιά του Θεού, θα εκτιμήσεις
πόσο υψηλό είναι το τίμημα που πληρώνει ο Θεός για να κερδίσει τέτοιους ανθρώπους και
πόσο πολύτιμο είναι αυτό που έκανε και ξόδεψε ο Θεός για την ανθρωπότητα. Τώρα που
έχετε ακούσει αυτά τα λόγια, έχετε κατανοήσει σαφώς και εκτιμήσει σωστά τον Ιώβ; Στα δικά
σας μάτια, ήταν ο Ιώβ ένας πραγματικά άμεμπτος και ευθύς άνθρωπος που σεβόταν τον Θεό
και απέφευγε το κακό; Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σίγουρα θα συμφωνήσουν.
Διότι τα γεγονότα σχετικά με το τι έπραξε και αποκάλυψε ο Ιώβ είναι αναμφισβήτητα από τον
άνθρωπο ή τον Σατανά. Αποτελούν την πιο ισχυρή απόδειξη του θριάμβου του Ιώβ επί του
Σατανά. Αυτή η απόδειξη δημιουργήθηκε στον Ιώβ και ήταν η πρώτη μαρτυρία που έλαβε ο
Θεός. Συνεπώς, όταν ο Ιώβ θριάμβευσε στους πειρασμούς του Σατανά και έγινε μάρτυρας του
Θεού, ο Θεός είδε την ελπίδα στον Ιώβ, και η καρδιά Του παρηγορήθηκε από τον Ιώβ. Από τη
δημιουργία έως τον Ιώβ, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός βίωσε πραγματικά την
ανακούφιση και τι σήμαινε να παρηγορείται από τον άνθρωπο και ήταν η πρώτη φορά που
είχε δει και είχε κερδίσει την αληθινή μαρτυρία που Του έφερε ο Ιώβ.
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Πιστεύω ότι, έχοντας ακούσει τη μαρτυρία του Ιώβ και τις διηγήσεις των διαφόρων
πτυχών του Ιώβ, οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν σχεδιάσει το μονοπάτι μπροστά τους.
Επίσης, πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι γεμάτοι άγχος και φόβο θα αρχίσουν
σιγά σιγά να χαλαρώνουν τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό και θα αρχίσουν να αισθάνονται
σταδιακά ανακούφιση…
Τα παρακάτω εδάφια επίσης αφορούν τον Ιώβ. Ας συνεχίσουμε την ανάγνωση.
4. Ο Ιώβ έχει ακούσει για τον Θεό με την ακοή του αυτιού
Ιώβ 9:11 Ιδού, διαβαίνει πλησίον μου, και δεν βλέπω αυτόν· διέρχεται, και δεν εννοώ
αυτόν.
Ιώβ 23:8-9 Ιδού, υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι· και οπίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν· εις τα
αριστερά, όταν εργάζηται, αλλά δεν δύναμαι να ίδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά, και δεν
βλέπω αυτόν.
Ιώβ 42:2-6 Εξεύρω ότι δύνασαι τα πάντα, και ουδείς στοχασμός σου δύναται να
εμποδισθή. Τις ούτος ο κρύπτων την βουλήν ασυνέτως; Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο, το
οποίον δεν ενόουν. Πράγματα υπερθαύμαστα δι’ εμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον,
δέομαι· και εγώ θέλω λαλήσει· θέλω σε ερωτήσει, και συ δίδαξόν με. Ήκουον περί σου με την
ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει· διά τούτο βδελύττομαι εμαυτόν, και
μετανοώ εν χώματι και σποδώ.
Αν και ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό Του στον Ιώβ, ο Ιώβ πιστεύει στην
κυριαρχία του Θεού
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; Έχουν κάποιοι από εσάς συνειδητοποιήσει ότι εδώ υπάρχει
ένα γεγονός; Πρώτον, πώς γνώριζε ο Ιώβ ότι υπάρχει Θεός; Και πώς ήξερε ότι ο ουρανός και η
γη και τα πάντα κυβερνώνται από τον Θεό; Υπάρχει ένα εδάφιο που απαντά σε αυτές τις δύο
ερωτήσεις: «Ήκουον περί σου με την ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει·
διά τούτο βδελύττομαι εμαυτόν, και μετανοώ εν χώματι και σποδώ» (Ιώβ 42:5-6). Από αυτά
τα λόγια μαθαίνουμε ότι, αντί να έχει δει τον Θεό με τα μάτια του, ο Ιώβ είχε μάθει για τον
Θεό από τους μύθους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, άρχισε να πορεύεται το μονοπάτι
ακολουθώντας τον Θεό, και κατόπιν επιβεβαίωσε την ύπαρξη του Θεού στη ζωή του και
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μεταξύ των πάντων. Υπάρχει ένα αναμφισβήτητο γεγονός εδώ —και ποιο είναι αυτό; Παρά το
γεγονός ότι ήταν σε θέση να ακολουθήσει την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της
αποφυγής του κακού, ο Ιώβ δεν είχε δει ποτέ τον Θεό. Όσον αφορά αυτό, δεν μοιάζει με τους
σημερινούς ανθρώπους; Ο Ιώβ δεν είχε δει ποτέ τον Θεό. Κατά συνέπεια, παρόλο που είχε
ακούσει για τον Θεό, δεν ήξερε πού ήταν ο Θεός ή πώς έμοιαζε ο Θεός ή τι έκανε ο Θεός, τα
οποία είναι υποκειμενικοί παράγοντες. Αντικειμενικά μιλώντας, παρόλο που ακολουθούσε
τον Θεό, ο Θεός δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σ’ αυτόν ούτε του είχε μιλήσει. Δεν είναι άραγε
αλήθεια αυτό; Παρόλο που ο Θεός δεν είχε μιλήσει στον Ιώβ ούτε του είχε δώσει
οποιεσδήποτε εντολές, ο Ιώβ είχε δει την ύπαρξη του Θεού και είχε δει την κυριαρχία Του επί
των πάντων και στους μύθους στους οποίους ο Ιώβ είχε ακούσει για τον Θεό με την ακοή του
αυτιού. Κατόπιν τούτων, ξεκίνησε να ζει σεβόμενος τον Θεό και αποφεύγοντας το κακό. Αυτές
ήταν οι απαρχές και η διαδικασία με την οποία ο Ιώβ ακολουθούσε τον Θεό. Ανεξάρτητα από
το πόσο σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό, ανεξάρτητα από το πόσο σταθερός ήταν
στην ακεραιότητά του, ο Θεός εξακολουθούσε να μην εμφανίζεται σ’ αυτόν. Ας διαβάσουμε
αυτό το εδάφιο. Αυτός είπε: «Ιδού, διαβαίνει πλησίον μου, και δεν βλέπω αυτόν· διέρχεται,
και δεν εννοώ αυτόν» (Ιώβ 9:11). Τα λόγια αυτά λένε ότι ο Ιώβ ίσως να ένιωθε τον Θεό γύρω
του ή όχι —αλλά δεν είχε μπορέσει ποτέ να δει τον Θεό. Υπήρχαν στιγμές που φανταζόταν ότι
ο Θεός περνούσε μπροστά του ή ενεργούσε ή καθοδηγούσε τον άνθρωπο, αλλά δεν το ήξερε.
Ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο όταν αυτός δεν το περιμένει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει πότε ή πού
ο Θεός θα έρθει σ’ αυτόν, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό, και έτσι, όσον αφορά
τον άνθρωπο, ο Θεός είναι κρυμμένος από αυτόν.
Η πίστη του Ιώβ στον Θεό δεν κλονίζεται επειδή ο Θεός κρύβεται από αυτόν
Στο ακόλουθο εδάφιο της Γραφής, ο Ιώβ λέει τότε: «Ιδού, υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι·
και οπίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν· εις τα αριστερά, όταν εργάζηται, αλλά δεν δύναμαι να ίδω
αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά, και δεν βλέπω αυτόν» (Ιώβ 23:8-9). Από αυτή την αναφορά,
μαθαίνουμε ότι, όσον αφορά την εμπειρία του Ιώβ, ο Θεός κρυβόταν διαρκώς απ’ αυτόν. Ο
Θεός δεν είχε εμφανιστεί ανοιχτά σ’ αυτόν, ούτε είχε εκφράσει ανοιχτά οποιαδήποτε λόγια σ’
αυτόν, όμως στην καρδιά του, ο Ιώβ ήταν σίγουρος για την ύπαρξη του Θεού. Πάντα πίστευε
ότι ο Θεός μπορεί να περπατά μπροστά του ή να εργάζεται δίπλα του και ότι, παρόλο που δεν
μπορούσε να δει τον Θεό, ο Θεός ήταν δίπλα του και κυβερνούσε τα πάντα. Ο Ιώβ δεν είχε δει
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ποτέ τον Θεό, αλλά ήταν σε θέση να παραμείνει πιστός στην πίστη του, κάτι που κανένας
άλλος δεν ήταν σε θέση να κάνει. Και γιατί συνέβαινε αυτό; Επειδή ο Θεός δεν μίλησε στον
Ιώβ ούτε εμφανίστηκε σ’ αυτόν και αν δεν πίστευε πραγματικά, δεν θα μπορούσε να
συνεχίσει, ούτε θα μπορούσε να μείνει σταθερός στην οδό του σεβασμού για τον Θεό και της
αποφυγής του κακού. Δεν είναι αυτό άραγε αλήθεια; Πώς νιώθεις όταν διαβάζεις ότι ο Ιώβ
είπε αυτά τα λόγια; Πιστεύεις ότι η τελειότητα και η ακεραιότητα του Ιώβ, και η δικαιοσύνη
του ενώπιον του Θεού είναι αλήθεια και όχι υπερβολή από την πλευρά του Θεού; Παρόλο που
ο Θεός αντιμετώπισε τον Ιώβ όπως και τους άλλους ανθρώπους, και δεν εμφανίστηκε ούτε
μίλησε σ’ αυτόν, ο Ιώβ εξακολουθούσε να μένει σταθερός στην ακεραιότητά του,
εξακολουθούσε να πιστεύει στην κυριαρχία του Θεού και, επιπλέον, πρόσφερε ολοκαυτώματα
και προσευχόταν ενώπιον του Θεού, φοβούμενος μήπως υβρίσει τον Θεό. Η ικανότητα του
Ιώβ να σέβεται τον Θεό χωρίς να Τον έχει δει μας δείχνει πόσο αγαπούσε τα θετικά πράγματα
και πόσο ακλόνητη και πραγματική ήταν η πίστη του. Δεν αμφισβήτησε την ύπαρξη του Θεού
επειδή ο Θεός κρυβόταν από αυτόν, δεν έχασε την πίστη του ούτε απαρνήθηκε τον Θεό
επειδή δεν Τον είχε δει ποτέ. Αντιθέτως, εν μέσω του κρυφού έργου του Θεού να κυβερνά τα
πάντα, είχε συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του Θεού και είχε αισθανθεί την κυριαρχία και τη
δύναμη του Θεού. Δεν σταμάτησε να είναι ευθύς επειδή ο Θεός κρυβόταν, ούτε και
απαρνήθηκε την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού επειδή ο Θεός
δεν είχε εμφανιστεί ποτέ σ’ αυτόν. Ο Ιώβ ουδέποτε ζήτησε να του εμφανιστεί δημόσια ο Θεός
για να αποδείξει την ύπαρξή Του, διότι είχε ήδη δει την κυριαρχία του Θεού στα πάντα και
πίστευε ότι είχε αποκτήσει τις ευλογίες και τις χάρες που άλλοι δεν είχαν κερδίσει. Παρόλο
που ο Θεός κρυβόταν από αυτόν, η πίστη του Ιώβ στον Θεό δεν κλονίστηκε ποτέ. Έτσι, πήρε
ό,τι κανείς άλλος δεν είχε πάρει: την επιδοκιμασία του Θεού και την ευλογία του Θεού.
Ο Ιώβ ευλογεί το όνομα του Θεού και δεν σκέφτεται τις ευλογίες ή τις συμφορές
Υπάρχει ένα γεγονός, το οποίο δεν αναφέρεται ποτέ στις ιστορίες των Γραφών για τον
Ιώβ, στο οποίο θα εστιάσουμε σήμερα. Αν και ο Ιώβ δεν είχε δει ποτέ τον Θεό ούτε άκουσε τα
λόγια του Θεού με τα ίδια του τα αυτιά, ο Θεός είχε μια θέση στην καρδιά του Ιώβ. Και ποια
ήταν η στάση του Ιώβ απέναντι στον Θεό; Ήταν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως: «είη το
όνομα Ιεχωβά ευλογημένον». Ευλογούσε το όνομα του Θεού άνευ όρων, ανεξαρτήτως
πλαισίου και άνευ λόγου. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ είχε δώσει την καρδιά του στον Θεό,
2294

επιτρέποντάς στον Θεό να την ελέγχει. Όλα όσα σκεφτόταν, όλα όσα αποφάσιζε και όλα όσα
σχεδίαζε στην καρδιά του τα φανέρωνε στον Θεό και δεν τα έκρυβε από τον Θεό. Η καρδιά
του δεν εναντιωνόταν στον Θεό και ποτέ δεν είχε ζητήσει από τον Θεό να κάνει τίποτα γι’
αυτόν ή να του δώσει τίποτα και δεν έτρεφε εξωφρενικές επιθυμίες ότι θα κέρδιζε οτιδήποτε
από τη λατρεία του στον Θεό. Ο Ιώβ δεν μιλούσε για συναλλαγές με τον Θεό και δεν υπέβαλε
αιτήματα ούτε έθετε απαιτήσεις στον Θεό. Δοξολογούσε το όνομα του Θεού εξαιτίας της
μεγάλης δύναμης και της εξουσίας του Θεού να κυβερνά τα πάντα, και δεν εξαρτιόταν από το
αν είχε κερδίσει ευλογίες ούτε αν είχε πληγεί από συμφορές. Πίστευε ότι, ανεξάρτητα από το
αν ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους ή τους φέρνει συμφορές, η δύναμη και η εξουσία του Θεού
δεν αλλάζουν, επομένως, ανεξάρτητα από τις συνθήκες ενός ατόμου, το όνομα του Θεού θα
έπρεπε να δοξολογείται. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογημένος από τον Θεό εξαιτίας της
κυριαρχίας του Θεού, και όταν η συμφορά πλήττει τον άνθρωπο, και αυτό οφείλεται στην
κυριαρχία του Θεού. Η δύναμη και η εξουσία του Θεού κυριαρχούν και ρυθμίζουν τα πάντα
γύρω από τον άνθρωπο. Οι ιδιοτροπίες της τύχης του ανθρώπου είναι η εκδήλωση της
δύναμης και της εξουσίας του Θεού και, ανεξάρτητα από την άποψη καθενός, το όνομα του
Θεού θα πρέπει να δοξολογείται. Αυτά βίωσε και κατάφερε να μάθει ο Ιώβ κατά τη διάρκεια
της ζωής του. Όλες οι σκέψεις και οι πράξεις του Ιώβ έφτασαν στα αυτιά του Θεού και
έφτασαν ενώπιον του Θεού και θεωρήθηκαν σημαντικές από τον Θεό. Ο Θεός αγάπησε αυτή
τη γνώση του Ιώβ και εκτίμησε πολύ τον Ιώβ που είχε τέτοια καρδιά. Αυτή η καρδιά
προσδοκούσε παντού και πάντοτε την εντολή του Θεού, και ανεξάρτητα από τον χρόνο ή τον
τόπο, καλωσόριζε όποιο πλήγμα τον έβρισκε. Ο Ιώβ δεν απαιτούσε τίποτα από τον Θεό. Αυτό
που απαιτούσε από τον ίδιο του τον εαυτό ήταν να περιμένει, να αποδέχεται, να
αντιμετωπίζει και να υπακούει σε όλες τις ρυθμίσεις που προέρχονταν από τον Θεό. Ο Ιώβ
πίστευε ότι αυτό ήταν το καθήκον του και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Ο Ιώβ δεν
είχε δει ποτέ τον Θεό, ούτε Τον είχε ακούσει να του μιλάει, να δίνει εντολές, να παραδίδει
διδασκαλίες ή να του δίνει οποιεσδήποτε οδηγίες. Με τα σημερινά δεδομένα, για να μπορέσει
να κατέχει μια τέτοια γνώση και στάση απέναντι στον Θεό, όταν ο Θεός δεν του είχε δώσει
καμία διαφώτιση, καθοδήγηση ή οδηγία σχετικά με την αλήθεια —αυτό ήταν πολύτιμο και το
ότι αυτός είχε επιδείξει αυτά τα πράγματα ήταν αρκετό για τον Θεό, και ο Θεός επαίνεσε τη
μαρτυρία του και την αγάπησε. Ο Ιώβ δεν είχε ποτέ δει τον Θεό ούτε είχε ακούσει τον Θεό να
εκφράζει αυτοπροσώπως οποιαδήποτε διδασκαλία σ’ αυτόν, αλλά η καρδιά του και ο ίδιος
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ήταν πολύ πιο πολύτιμα για τον Θεό από εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι, ενώπιον του
Θεού, μπορούσαν να μιλάνε μόνο για πολύπλοκες θεωρίες, και μπορούσαν μόνο να
καυχιούνται και να μιλούν για προσφορά θυσιών, αλλά οι οποίοι δεν είχαν ποτέ πραγματική
γνώση του Θεού και δεν είχαν ποτέ σεβαστεί πραγματικά τον Θεό. Διότι η καρδιά του Ιώβ
ήταν αγνή και δεν κρυβόταν από τον Θεό και η ανθρώπινη φύση του ήταν ειλικρινής και
καλή, και αγαπούσε τη δικαιοσύνη και ό,τι ήταν θετικό. Μόνο ένας άνθρωπος όπως αυτός που
είχε τέτοια καρδιά και ανθρώπινη φύση ήταν σε θέση να ακολουθήσει την οδό του Θεού και
ήταν ικανός να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε
να δει την κυριαρχία του Θεού, μπορούσε να δει την εξουσία και τη δύναμή Του και ήταν σε
θέση να υπακούσει στην κυριαρχία και τις ρυθμίσεις Του. Μόνο ένας άνθρωπος όπως αυτός
θα μπορούσε πραγματικά να δοξολογήσει το όνομα του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν
έβλεπε το αν ο Θεός θα τον ευλογούσε ή θα του έστελνε συμφορές, επειδή γνώριζε ότι όλα
ελέγχονται από το χέρι του Θεού, και ότι το να ανησυχεί ο άνθρωπος είναι σημάδι ανοησίας,
άγνοιας και παραλογισμού, αμφιβολίας για το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στα
πάντα, και έλλειψης σεβασμού για τον Θεό. Η γνώση του Ιώβ ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο
Θεός. Άρα, είχε ο Ιώβ μεγαλύτερη θεωρητική γνώση του Θεού από εσάς; Επειδή το έργο και
οι ομιλίες του Θεού εκείνον τον καιρό ήταν ελάχιστες, δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί η γνώση
του Θεού. Ένα τέτοιο επίτευγμα από τον Ιώβ δεν ήταν καθόλου απλό. Δεν είχε βιώσει το έργο
του Θεού, ούτε είχε ακούσει ποτέ τον Θεό να μιλάει, ούτε είχε δει το πρόσωπο του Θεού. Το
ότι ήταν σε θέση να έχει μια τέτοια στάση απέναντι στον Θεό ήταν εξ ολοκλήρου το
αποτέλεσμα της ανθρώπινης φύσης του και της προσωπικής του επιδίωξης, μιας ανθρώπινης
φύσης και επιδίωξης που δεν διαθέτουν οι άνθρωποι σήμερα. Έτσι, εκείνη την εποχή, ο Θεός
είπε: «Δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς». Εκείνη την εποχή,
ο Θεός είχε ήδη ολοκληρώσει την εκτίμησή του γι’ αυτόν και είχε καταλήξει σ’ αυτό το
συμπέρασμα. Πόσο πιο πολύ θα ίσχυε αυτό σήμερα;
Παρόλο που ο Θεός είναι κρυμμένος από τον άνθρωπο, τα έργα Του μεταξύ των
πάντων αρκούν για να Τον γνωρίσει ο άνθρωπος
Ο Ιώβ δεν είχε δει το πρόσωπο του Θεού ούτε είχε ακούσει τα λόγια του Θεού, πολύ
λιγότερο δε, είχε βιώσει προσωπικά το έργο του Θεού, αλλά όλοι είδαν τον σεβασμό του για
τον Θεό και τη μαρτυρία του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του, και ο Θεός τα αγάπησε
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και τα χάρηκε, και τα επαίνεσε, και οι άνθρωποι τα ζηλεύουν και τα θαυμάζουν και τα
υμνούν. Δεν υπήρχε τίποτα σπουδαίο ή εξαιρετικό όσον αφορά τη ζωή του: όπως και κάθε
συνηθισμένος άνθρωπος, ζούσε μια συνηθισμένη ζωή, πηγαίνοντας για δουλειά με την
ανατολή του ηλίου και επιστρέφοντας στο σπίτι για να ξεκουραστεί όταν νύχτωνε. Η διαφορά
είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των συνηθισμένων δεκαετιών, ο ίδιος κέρδισε γνώσεις για
την οδό του Θεού, και συνειδητοποίησε και κατανόησε τη μεγάλη δύναμη και κυριαρχία του
Θεού, όπως ποτέ δεν είχε κάνει κανείς άλλος. Δεν ήταν πιο έξυπνος από οποιονδήποτε
συνηθισμένο άνθρωπο, η ζωή του δεν ήταν ιδιαίτερα ανθεκτική, ούτε είχε αόρατες ειδικές
ικανότητες. Αυτό που διέθετε, όμως, ήταν μια προσωπικότητα που ήταν ειλικρινής, καλή,
ακέραια, μια προσωπικότητα που αγαπούσε τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα και αγαπούσε
τα θετικά πράγματα —τίποτα από τα οποία δεν κατέχουν οι περισσότεροι συνηθισμένοι
άνθρωποι. Ήξερε να διακρίνει μεταξύ αγάπης και μίσους, είχε αίσθηση της δικαιοσύνης, ήταν
σταθερός και επίμονος και, στον τρόπο σκέψης του, έδινε σχολαστική προσοχή στη
λεπτομέρεια, οπότε, κατά τη διάρκεια του συνηθισμένου του χρόνου στη γη, είδε όλα τα
εξαιρετικά πράγματα που είχε κάνει ο Θεός και είδε το μεγαλείο, την αγιοσύνη και τη
δικαιοσύνη του Θεού, είδε το ενδιαφέρον του Θεού, τη χάρη και την προστασία του
ανθρώπου από τον Θεό και είδε την εντιμότητα και την εξουσία του υπέρτατου Θεού. Ο
πρώτος λόγος για τον οποίο ο Ιώβ ήταν σε θέση να κερδίσει αυτά τα πράγματα που ήταν
πέραν των δυνατοτήτων οποιουδήποτε φυσιολογικού ατόμου ήταν επειδή είχε αγνή καρδιά
και η καρδιά του ανήκε στον Θεό και καθοδηγούταν από τον Δημιουργό. Ο δεύτερος λόγος
ήταν η επιδίωξη του να είναι άμεμπτος και τέλειος και κάποιος που συμμορφωνόταν με το
θέλημα του Ουρανού, κάποιος που τον αγαπούσε ο Θεός, και απέφευγε το κακό. Ο Ιώβ
κατείχε και επιδίωκε αυτά τα πράγματα, ενώ δεν μπορούσε να δει τον Θεό ούτε να ακούσει τα
λόγια του Θεού. Παρόλο που δεν είχε δει ποτέ τον Θεό, είχε γνωρίσει τα μέσα με τα οποία ο
Θεός κυβερνά επί των πάντων και κατάλαβε τη σοφία με την οποία το κάνει αυτό ο Θεός.
Παρόλο που δεν είχε ακούσει ποτέ τον Θεό να μιλάει, ο Ιώβ γνώριζε ότι όλα τα έργα
ανταμοιβής και αφαίρεσης από τον άνθρωπο προέρχονται από τον Θεό. Παρόλο που τα
χρόνια της ζωής του δεν διέφεραν από αυτά ενός συνηθισμένου ανθρώπου, δεν επέτρεψε το
γεγονός αυτό να επηρεάσει τη γνώση του για την κυριαρχία του Θεού επί των πάντων ή να
τον επηρεάσει ενόσω ακολουθεί την οδό του σεβασμού του για τον Θεό και της αποφυγής του
κακού. Στα μάτια του, οι νόμοι των πάντων έβριθαν από τα έργα του Θεού, και η κυριαρχία
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του Θεού μπορούσε να φανεί σε οποιαδήποτε φάση της ζωής ενός ατόμου. Δεν είχε δει τον
Θεό, αλλά ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσει ότι τα έργα του Θεού είναι παντού και, κατά τη
διάρκεια της συνηθισμένης ζωής του στη γη, σε κάθε γωνιά της ζωής του, ήταν σε θέση να δει
και να συνειδητοποιήσει τα εξαιρετικά και θαυμαστά έργα του Θεού και μπορούσε να δει τις
θαυμαστές ρυθμίσεις του Θεού. Η απόκρυψη και η σιωπή του Θεού δεν εμπόδισαν τον Ιώβ να
συνειδητοποιήσει τα έργα του Θεού, ούτε επηρέασαν τη γνώση του για την κυριαρχία του
Θεού επί των πάντων. Η ζωή του ήταν η συνειδητοποίηση της κυριαρχίας και των ρυθμίσεων
του Θεού, ο οποίος κρύβεται στα πάντα, κατά την καθημερινότητά του. Στην καθημερινότητά
του, επιπλέον, άκουγε και κατανοούσε τη φωνή της καρδιάς του Θεού και τα λόγια του Θεού,
ο οποίος είναι σιωπηλός ανάμεσα στα πάντα, αλλά εκφράζει τη φωνή της καρδιάς Του και
των λόγων Του, κυβερνώντας τους νόμους των πάντων. Βλέπεις, λοιπόν, ότι εάν οι άνθρωποι
διαθέτουν την ίδια ανθρώπινη φύση και επιδίωξη με τον Ιώβ, τότε μπορούν να αποκτήσουν
την ίδια συνειδητοποίηση και γνώση όπως ο Ιώβ και μπορούν να αποκτήσουν την ίδια
κατανόηση και γνώση της κυριαρχίας του Θεού επί των πάντων όπως ο Ιώβ. Ο Θεός δεν είχε
εμφανιστεί στον Ιώβ ούτε του είχε μιλήσει, αλλά ο Ιώβ ήταν σε θέση να είναι άμεμπτος και
ευθύς και να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό. Με άλλα λόγια, χωρίς ο Θεός να έχει
εμφανιστεί ή να έχει μιλήσει στον άνθρωπο, τα έργα του Θεού μεταξύ των πάντων και η
κυριαρχία Του επί των πάντων αρκούν ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί την ύπαρξη, τη
δύναμη και την εξουσία του Θεού και η δύναμη και η εξουσία του Θεού αρκούν για να κάνουν
αυτόν τον άνθρωπο να ακολουθεί την οδό του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του
κακού. Δεδομένου ότι ένας συνηθισμένος άνθρωπος όπως ο Ιώβ ήταν σε θέση να επιτύχει τον
σεβασμό για τον Θεό και την αποφυγή του κακού, τότε και κάθε συνηθισμένος άνθρωπος που
ακολουθεί τον Θεό θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επιτύχει το ίδιο. Παρόλο που αυτά
τα λόγια ίσως ακούγονται σαν λογικό συμπέρασμα, αυτό δεν αντίκειται στους νόμους των
πραγμάτων. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες: ο σεβασμός για τον
Θεό και η αποφυγή του κακού, φαίνεται ότι είναι προνόμιο του Ιώβ και μόνο του Ιώβ. Όταν
αναφέρεται η φράση «σεβασμός για τον Θεό και αποφυγή του κακού», οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο από τον Ιώβ, λες και η οδός του σεβασμού για τον
Θεό και της αποφυγής του κακού είχε το όνομα Ιώβ πάνω και δεν είχε σχέση με κανέναν
άλλον. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ξεκάθαρος: Επειδή μόνο ο Ιώβ κατείχε μια προσωπικότητα που
ήταν ειλικρινής, καλή και ακέραια, η οποία αγαπούσε τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα και
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τα θετικά πράγματα, μόνο ο Ιώβ μπορούσε να ακολουθήσει την οδό του σεβασμού για τον
Θεό και της αποφυγής του κακού. Πρέπει όλοι να έχετε κατανοήσει τι υπονοείται εδώ —ότι
δηλαδή επειδή κανείς δεν διαθέτει μια ανθρώπινη φύση που είναι ειλικρινής, καλή και
ακέραια και που αγαπά τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα και ό,τι είναι θετικό, κανείς δεν
μπορεί να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό, οπότε δεν μπορεί ποτέ να κερδίσει τη
χαρά του Θεού ή να παραμείνει σταθερός εν μέσω δοκιμασιών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι,
εκτός από τον Ιώβ, όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν στην παγίδα του Σατανά και
να είναι δέσμιοί του, όλοι δέχονται τις κατηγορίες, τις επιθέσεις και την κακοποίησή του, και
όσοι ο Σατανάς προσπαθεί να καταπιεί, και είναι όλοι δέσμιοι, φυλακισμένοι που έχει
αιχμαλωτίσει ο Σατανάς.
Αν η καρδιά του ανθρώπου εχθρεύεται τον Θεό, πώς μπορεί ο άνθρωπος να
σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό;
Δεδομένου ότι οι σημερινοί άνθρωποι δεν διαθέτουν την ίδια ανθρώπινη φύση με τον
Ιώβ, ποιο είναι το περιεχόμενο της φύσης τους και ποια η στάση τους απέναντι στον Θεό;
Σέβονται άραγε τον Θεό; Αποφεύγουν άραγε το κακό; Όσοι δεν σέβονται τον Θεό ούτε
αποφεύγουν το κακό μπορούν να συνοψιστούν μόνο σε τέσσερις λέξεις: οι εχθροί του Θεού.
Εσείς λέτε συχνά αυτές τις τέσσερις λέξεις, αλλά δεν έχετε μάθει ποτέ το πραγματικό τους
νόημα. Οι λέξεις «οι εχθροί του Θεού» έχουν περιεχόμενο μέσα τους: Δεν λένε ότι ο Θεός
βλέπει τον άνθρωπο ως εχθρό, αλλά ότι ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό ως εχθρό. Πρώτον, όταν
οι άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν στον Θεό, ποιος δεν έχει τους δικούς του στόχους, τα δικά
του κίνητρα και φιλοδοξίες; Παρόλο που μια πλευρά τους πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού και
έχει δει την ύπαρξη του Θεού, η πίστη τους στον Θεό εξακολουθεί να περιέχει αυτά τα
κίνητρα, και ο απώτερος σκοπός της πίστης τους στον Θεό είναι να λάβουν τις ευλογίες Του
και τα πράγματα που επιθυμούν. Στις εμπειρίες της ζωής των ανθρώπων, συχνά
αναλογίζονται: «Έχω εγκαταλείψει την οικογένεια και την καριέρα μου για τον Θεό, και τι
μου έχει δώσει Αυτός; Πρέπει να τα προσθέσω και να τα επιβεβαιώσω —έλαβα πρόσφατα
οποιεσδήποτε ευλογίες; Έχω δώσει πολλά όλο αυτό το διάστημα, έχω τρέξει και τρέχω, και
έχω υποφέρει πολύ —μου έχει δώσει ο Θεός οποιεσδήποτε υποσχέσεις σε αντάλλαγμα;
Θυμάται τις καλές πράξεις μου; Ποιο θα είναι το τέλος μου; Μπορώ να λάβω τις ευλογίες του
Θεού;»… Κάθε άνθρωπος κάνει τέτοιους υπολογισμούς μέσα στην καρδιά του συνέχεια, και
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θέτει απαιτήσεις στον Θεό που περιλαμβάνουν τα κίνητρα, τις φιλοδοξίες και τις συμφωνίες
τους. Τουτέστιν, στην καρδιά του ο άνθρωπος θέτει διαρκώς τον Θεό σε δοκιμασία,
σκαρφίζεται συνεχώς σχέδια για τον Θεό και συνεχώς επιχειρηματολογεί υπέρ της κατάληξής
του με τον Θεό και προσπαθεί να αντλήσει μια δήλωση από τον Θεό, κοιτώντας μήπως ο Θεός
μπορεί να του δώσει ό,τι επιθυμεί. Την ίδια στιγμή που ακολουθεί τον Θεό, ο άνθρωπος δεν
αντιμετωπίζει τον Θεό ως Θεό. Ανέκαθεν προσπαθούσε να κάνει συμφωνίες με τον Θεό,
θέτοντας διαρκώς απαιτήσεις σ’ Αυτόν, και μάλιστα ασκώντας Του πίεση σε κάθε βήμα,
προσπαθώντας να βγάλει από τη μύγα ξύγκι. Ενώ παράλληλα προσπαθεί να κάνει συμφωνίες
με τον Θεό, ο άνθρωπος συζητάει επίσης μαζί Του και υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που,
όταν υποβάλλονται σε δοκιμασίες ή βρίσκονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, συχνά
γίνονται αδύναμοι, παθητικοί και αμελείς στο έργο τους, και έχουν πολλά παράπονα από τον
Θεό. Από την πρώτη στιγμή που άρχισε να πιστεύει στον Θεό, ο άνθρωπος θεωρούσε τον Θεό
ως το κέρας της Αμάλθειας, έναν ελβετικό σουγιά, και θεωρεί τον εαυτό του ως τον
μεγαλύτερο πιστωτή του Θεού, λες και είναι έμφυτο δικαίωμα και υποχρέωσή του να
προσπαθεί να πάρει ευλογίες και υποσχέσεις από τον Θεό, ενώ η ευθύνη του Θεού είναι να
προστατεύει και να φροντίζει τον άνθρωπο και να τον στηρίζει. Αυτή είναι η βασική
κατανόηση της «πίστης στον Θεό» όλων όσοι πιστεύουν στον Θεό, και της βαθύτερης
κατανόησης της έννοιας της πίστης στον Θεό. Από το περιεχόμενο της φύσης του ανθρώπου
ως την υποκειμενική του επιδίωξη, δεν υπάρχει τίποτα που να σχετίζεται με τον σεβασμό του
Θεού. Ο σκοπός που ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με
τη λατρεία του Θεού. Τουτέστιν, ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ θεωρήσει ούτε κατανοήσει ότι η
πίστη στον Θεό έχει ως προϋπόθεση τον σεβασμό για τον Θεό και τη λατρεία του Θεού. Υπό
το πρίσμα αυτών των συνθηκών, η ουσία του ανθρώπου είναι προφανής. Και ποια είναι αυτή
η ουσία; Είναι ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι μοχθηρή, κρύβει προδοσία και απάτη, δεν
αγαπάει τη δικαιοσύνη και την εντιμότητα, ή ό,τι είναι θετικό, και είναι τιποτένια και
άπληστη. Η καρδιά του ανθρώπου δεν θα μπορούσε να είναι πιο κλειστή στον Θεό. Ο
άνθρωπος δεν την έχει δώσει επ’ ουδενί στον Θεό. Ο Θεός δεν έχει δει ποτέ την αληθινή
καρδιά του ανθρώπου, ούτε έχει γνωρίσει ποτέ την λατρεία του ανθρώπου. Ανεξάρτητα από
το πόσο μεγάλο τίμημα πληρώνει ο Θεός, ή πόσο έργο κάνει ή το πόσα παρέχει στον
άνθρωπο, ο άνθρωπος παραμένει τυφλός σε αυτά και παντελώς αδιάφορος. Ο άνθρωπος δεν
έδωσε ποτέ την καρδιά του στον Θεό, θέλει απλώς να την φροντίζει ο ίδιος, να παίρνει τις
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δικές του αποφάσεις —κάτι που υποδηλώνει ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να ακολουθήσει την
οδό του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού ούτε θέλει να υπακούσει στην
κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του Θεού, κι ούτε θέλει να λατρεύει τον Θεό ως Θεό. Αυτή είναι η
κατάσταση του ανθρώπου σήμερα. Τώρα, ας δούμε και πάλι τον Ιώβ. Κατ’ αρχάς, έκανε
κάποια συμφωνία με τον Θεό; Έχει απώτερα κίνητρα με το να μένει σταθερός στην οδό του
σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού; Εκείνη την εποχή, είχε μιλήσει ο Θεός σε
οποιονδήποτε για το τέλος που θα ερχόταν; Εκείνη την εποχή, ο Θεός δεν είχε υποσχεθεί
τίποτα σε κανέναν για το τέλος, και σ’ αυτό το πλαίσιο ήταν σε θέση ο Ιώβ να σέβεται τον Θεό
και να αποφεύγει το κακό. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να συγκριθούν με τον Ιώβ;
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Παρόλο που ο Ιώβ
δεν γνώριζε πολλά για τον Θεό, είχε δώσει την καρδιά του στον Θεό και αυτή ανήκε στον Θεό.
Δεν έκανε ποτέ συμφωνία με τον Θεό και δεν είχε εξωφρενικές επιθυμίες ή απαιτήσεις από
τον Θεό. Αντιθέτως, πίστευε ότι «ο Ιεχωβά έδωκε και ο Ιεχωβά αφήρεσεν». Αυτό ήταν αυτό
που είχε δει και κατείχε επειδή έμενε πιστός στην οδό του σεβασμού για τον Θεό και της
αποφυγής του κακού κατά τη διάρκεια της μακρόβιας ζωής του. Ομοίως, είχε επίσης κερδίσει
το εξής αποτέλεσμα: «τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλομεν
δεχθή;» Αυτές οι δύο προτάσεις ήταν αυτό που είχε δει και είχε γνωρίσει ως αποτέλεσμα της
υπάκουης στάσης του στον Θεό κατά τη διάρκεια της εμπειρίας της ζωή του, και ήταν επίσης
τα ισχυρότερα όπλα του με τα οποία βγήκε θριαμβευτής από τους πειρασμούς του Σατανά,
και το θεμέλιο της ακλόνητης στάσης του στη μαρτυρία του στον Θεό. Σε αυτό το σημείο,
θεωρείτε τον Ιώβ υπέροχο άνθρωπο; Ευελπιστείτε ότι θα γίνετε ένας τέτοιος άνθρωπος;
Φοβάστε ότι θα πρέπει να υποστείτε τους πειρασμούς του Σατανά; Αποφασίσατε να
προσευχηθείτε για να σας υποβάλει ο Θεός στις ίδιες δοκιμασίες όπως τον Ιώβ;
Αναμφισβήτητα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα τολμούσαν να προσευχηθούν για αυτά τα
πράγματα. Είναι προφανές λοιπόν ότι η δική σας πίστη είναι απελπιστικά μικρή. Σε σύγκριση
με τον Ιώβ, η πίστη σας είναι απλώς ανάξια αναφοράς. Εσείς είστε οι εχθροί του Θεού, εσείς
δεν σέβεστε τον Θεό, εσείς είστε ανίκανοι να παραμείνετε σταθεροί στη μαρτυρία σας στον
Θεό, και δεν είστε σε θέση να βγείτε θριαμβευτές από τις επιθέσεις, τις κατηγορίες και τους
πειρασμούς του Σατανά. Τι σας κάνει ικανούς να λάβετε τις υποσχέσεις του Θεού; Έχοντας
ακούσει την ιστορία του Ιώβ και κατανοήσει την πρόθεση του Θεού να σώσει τον άνθρωπο
και την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου, διαθέτετε τώρα εσείς την πίστη να δεχτείτε τις
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ίδιες δοκιμασίες με τον Ιώβ; Δεν θα έπρεπε να έχετε αποφασίσει ώστε να επιτρέψετε στον
εαυτό σας να ακολουθήσει την οδό του σεβασμού του Θεού και της αποφυγής του κακού;
Μην έχεις αμφιβολίες σχετικά με τις δοκιμασίες του Θεού
Αφού έλαβε τη μαρτυρία του Ιώβ μετά το πέρας των δοκιμασιών του, ο Θεός αποφάσισε
ότι θα κέρδιζε μια ομάδα —ή περισσότερους από μια ομάδα— ανθρώπων όπως τον Ιώβ, αλλά
αποφάσισε να μην επιτρέψει ποτέ ξανά στον Σατανά να επιτεθεί ή να κακοποιήσει
οποιοδήποτε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τα μέσα με τα οποία είχε υποβάλει σε πειρασμό,
επιτέθηκε και κακοποίησε τον Ιώβ, βάζοντας στοίχημα με τον Θεό. Ο Θεός δεν επέτρεψε στον
Σατανά να κάνει ποτέ ξανά τέτοιου είδους πράγματα στον άνθρωπο, ο οποίος είναι αδύναμος,
ανόητος και αδαής —ήταν αρκετό που ο Σατανάς είχε υποβάλει σε πειρασμό τον Ιώβ! Το να
μην επιτρέψει στον Σατανά να κακοποιεί τους ανθρώπους κατά βούληση είναι το έλεος του
Θεού. Για τον Θεό, ήταν αρκετό ότι ο Ιώβ είχε υποστεί τον πειρασμό και την κακοποίηση του
Σατανά. Ο Θεός δεν επέτρεψε στον Σατανά να κάνει ξανά τέτοια πράγματα, γιατί η ζωή και
όλα όσα αφορούν τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Θεό κυβερνώνται και
ενορχηστρώνονται από τον Θεό και ο Σατανάς δεν έχει δικαίωμα να χειραγωγεί τους
εκλεκτούς του Θεού κατά βούληση —θα πρέπει να είστε σαφείς όσον αφορά αυτό το σημείο!
Ο Θεός νοιάζεται για την αδυναμία του ανθρώπου, και κατανοεί την ανοησία και την άγνοιά
του. Παρόλο που, για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί ολοκληρωτικά, ο Θεός πρέπει να τον
παραδώσει στον Σατανά, ο Θεός δεν είναι πρόθυμος να δει ποτέ τον άνθρωπο να πιάνεται
κορόιδο και να κακοποιείται από τον Σατανά, και δεν θέλει να δει τον άνθρωπο να υποφέρει
διαρκώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό, και είναι απολύτως δικαιολογημένο ο
Θεός να κυβερνά και να οργανώνει τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του
Θεού και η εξουσία με την οποία ο Θεός κυβερνά τα πάντα! Ο Θεός δεν επιτρέπει στον
Σατανά να κακοποιεί και να κακομεταχειρίζεται τον άνθρωπο κατά βούληση, δεν επιτρέπει
στον Σατανά να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να παρασύρει τον άνθρωπο σε λάθος δρόμο
και, επιπλέον, δεν επιτρέπει στον Σατανά να παρεμβαίνει στην κυριαρχία του Θεού στον
άνθρωπο, ούτε επιτρέπει στον Σατανά να καταπατά και να καταστρέφει τους νόμους με τους
οποίους ο Θεός κυβερνά τα πάντα, να μην μιλήσουμε για το σπουδαίο έργο του Θεού που
αφορά τη διαχείριση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας! Όσοι ο Θεός επιθυμεί να σώσει και
όσοι είναι σε θέση να γίνουν μάρτυρες του Θεού, είναι ο πυρήνας και η αποκρυστάλλωση του
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έργου διαχείρισης του Θεού των έξι χιλιάδων ετών, καθώς και το τίμημα των προσπαθειών
Του στα έξι χιλιάδες έτη του έργου Του. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να παραδώσει αδιάφορα
αυτούς τους ανθρώπους στον Σατανά;
Οι άνθρωποι συχνά ανησυχούν και φοβούνται τις δοκιμασίες του Θεού, όμως ζουν
διαρκώς στην παγίδα του Σατανά και ζουν σε επικίνδυνο έδαφος όπου δέχονται τις επιθέσεις
και την κακοποίηση του Σατανά —όμως δεν γνωρίζουν φόβο και είναι ατάραχοι. Τι συμβαίνει;
Η πίστη του ανθρώπου στον Θεό περιορίζεται μόνο στα πράγματα που μπορεί να δει. Δεν έχει
την παραμικρή εκτίμηση για την αγάπη του Θεού και την έγνοια Του για τον άνθρωπο ή για
την τρυφερότητα και το ενδιαφέρον Του προς τον άνθρωπο. Εκτός από ελάχιστο δέος και
φόβο για τις δοκιμασίες του Θεού, την κρίση και το παίδεμα, το μεγαλείο και την οργή, ο
άνθρωπος δεν κατανοεί ούτε στο ελάχιστο τις καλές προθέσεις του Θεού. Μόλις γίνεται
αναφορά στις δοκιμασίες, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ο Θεός έχει απώτερα κίνητρα, και
κάποιοι πιστεύουν μάλιστα ότι ο Θεός καταστρώνει κακά σχέδια, αγνοώντας τι θα τους κάνει
πράγματι ο Θεός. Έτσι, παράλληλα με το να κραυγάζουν ότι υπακούν στην κυριαρχία και τις
ρυθμίσεις του Θεού, κάνουν ό,τι μπορούν για να αντισταθούν και να αντιταχθούν στην
κυριαρχία του Θεού πάνω στον άνθρωπο και τις ρυθμίσεις για τον άνθρωπο, διότι πιστεύουν
ότι αν δεν είναι προσεκτικοί, θα παραπλανηθούν από τον Θεό, ότι αν δεν κρατήσουν στα
χέρια τους τη μοίρα τους, τότε ό,τι έχουν, θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τον Θεό, και η ζωή
τους θα μπορούσε μάλιστα να τερματιστεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο στρατόπεδο του
Σατανά, αλλά δεν ανησυχεί μήπως κακοποιηθεί από τον Σατανά, και κακοποιείται από τον
Σατανά, αλλά δεν φοβάται μήπως αιχμαλωτιστεί από τον Σατανά. Εξακολουθεί να λέει ότι
δέχεται τη σωτηρία του Θεού, όμως ποτέ δεν εμπιστεύτηκε τον Θεό ούτε πίστεψε ότι ο Θεός
θα σώσει τον άνθρωπο πραγματικά από τα νύχια του Σατανά. Αν, όπως ο Ιώβ, ο άνθρωπος
είναι σε θέση να υποταχθεί στις ενορχηστρώσεις και τις ρυθμίσεις του Θεού και μπορεί να
αφήσει ολόκληρη την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού, τότε το τέλος του ανθρώπου δεν θα
είναι το ίδιο με αυτό του Ιώβ —θα πάρει τις ευλογίες του Θεού; Αν ο άνθρωπος είναι σε θέση
να δεχτεί και να υποταχθεί στην κυριαρχία του Θεού, τι έχει να χάσει; Συνεπώς, προτείνω να
είστε μετρημένοι στις πράξεις σας, και προσεκτικοί με όλα όσα πρόκειται να σας συμβούν.
Μην είστε βιαστικοί ή παρορμητικοί και μην αντιμετωπίζετε τον Θεό και τους ανθρώπους, τα
θέματα και τα αντικείμενα που έχει ρυθμίσει για εσάς ανάλογα με την οξυθυμία ή τον
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αυθορμητισμό σας ή σύμφωνα με τη φαντασία και τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε
προσεκτικοί στις πράξεις σας, και πρέπει να προσεύχεστε και να αναζητάτε περισσότερα, για
να αποφύγετε να προκαλέσετε την οργή του Θεού. Να το θυμάστε αυτό!
Στη συνέχεια, θα δούμε πώς ήταν ο Ιώβ μετά τις δοκιμασίες του.
5. Ο Ιώβ μετά τις δοκιμασίες του
Ιώβ 42:7-9 Αφού δε ο Ιεχωβά ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Ιεχωβά
προς Ελιφάς τον Θαιμανίτην, Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου·
διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ· διά τούτο λάβετε τώρα εις
εαυτούς επτά μόσχους και επτά κριούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ, και προσφέρετε
ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών· ο δε Ιώβ ο δούλός μου θέλει ικετεύσει υπέρ υμών· διότι θέλω
δεχθή το πρόσωπον αυτού· διά να μη πράξω με σας κατά την αφροσύνην σας· διότι δεν
ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ· Και υπήγον Ελιφάς ο Θαιμανίτης και
Βιλδάδ ο Σαυχίτης και Σωφάρ ο Νααμαθίτης, και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Ιεχωβά·
ο δε Ιεχωβά εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ.
Ιώβ 42:10 Και έστρεψεν ο Ιεχωβά την αιχμαλωσίαν του Ιώβ, αφού προσηυχήθη υπέρ των
φίλων αυτού· και έδωκεν ο Ιεχωβά εις τον Ιώβ διπλάσια πάντων των όσα είχε πρότερον.
Ιώβ 42:12 Και ευλόγησεν ο Ιεχωβά τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα· ώστε
απέκτησε δεκατέσσαρας χιλιάδας προβάτων και εξακισχιλίας καμήλους και χίλια ζεύγη βοών
και χιλίας όνους.
Ιώβ 42:17 και ετελεύτησεν ο Ιώβ, γέρων και πλήρης ημερών.
Ο Θεός αγαπά όσους σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό, ενώ θεωρεί
τιποτένιους όσους είναι ανόητοι
Στο Ιώβ 42:7-9, ο Θεός λέει ότι ο Ιώβ είναι υπηρέτης Του. Η χρήση του όρου «υπηρέτης»
για να αναφερθεί στον Ιώβ καταδεικνύει τη σημασία που είχε ο Ιώβ στην καρδιά Του.
Παρόλο που ο Θεός δεν προσφώνησε τον Ιώβ με κάποια έκφραση μεγαλύτερου κύρους, αυτός
ο χαρακτηρισμός δεν είχε σχέση με τη σημασία που είχε ο Ιώβ στην καρδιά του Θεού. Η λέξη
«υπηρέτης» εδώ είναι το προσωνύμιο του Θεού για τον Ιώβ. Οι πολλαπλές αναφορές του
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Θεού στον «υπηρέτη Μου Ιώβ» δείχνουν πώς ήταν ευχαριστημένος με τον Ιώβ και παρόλο
που ο Θεός δεν είπε τίποτα για το νόημα που κρύβει η λέξη «υπηρέτης», ο ορισμός του Θεού
για τη λέξη «υπηρέτης» μπορεί να φανεί από τα λόγια Του σε αυτό το εδάφιο της Γραφής. Ο
Θεός είπε πρώτα στον Ελιφάς τον Θαιμανίτη: «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των
δύο φίλων σου· διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Είναι η πρώτη
φορά που με αυτά τα λόγια ο Θεός είχε πει ανοιχτά στους ανθρώπους ότι δέχτηκε όλα όσα
είπε και έκανε ο Ιώβ αφού υπέστη τις δοκιμασίες του Θεού και είναι η πρώτη φορά που είχε
ανοιχτά επιβεβαιώσει την ακρίβεια και την ορθότητα όλων όσα είχε κάνει και είχε πει ο Ιώβ.
Ο Θεός ήταν θυμωμένος με τον Ελιφάς και τους υπόλοιπους λόγω της εσφαλμένης,
παράλογης συνομιλίας τους, επειδή, όπως ο Ιώβ, δεν μπορούσαν να δουν την εμφάνιση του
Θεού ή να ακούσουν τα λόγια που εξέφρασε στη ζωή τους, όμως ο Ιώβ είχε μια τόσο σαφή
γνώση του Θεού, ενώ αυτοί μπορούσαν μόνο να κάνουν αβάσιμες υποθέσεις για τον Θεό,
παραβιάζοντας το θέλημα του Θεού και δοκιμάζοντας την υπομονή Του σε όλα όσα έκαναν.
Συνεπώς, ενώ ταυτόχρονα αποδεχόταν όλα όσα έκανε και είπε ο Ιώβ, ο Θεός άρχισε να
οργίζεται απέναντι στους άλλους, διότι μέσα τους όχι μόνο δεν μπόρεσε να δει κάποια
πραγματικότητα του σεβασμού για τον Θεό, αλλά δεν άκουσε τίποτα περί σεβασμού για τον
Θεό σε όσα είπαν. Επομένως, ο Θεός στη συνέχεια τους έθεσε τις εξής απαιτήσεις: «Διά τούτο
λάβετε τώρα εις εαυτούς επτά μόσχους και επτά κριούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ,
και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών· ο δε Ιώβ ο δούλός μου θέλει ικετεύσει υπέρ υμών·
διότι θέλω δεχθή το πρόσωπον αυτού· διά να μη πράξω με σας κατά την αφροσύνην σας». Σε
αυτό το εδάφιο, ο Θεός λέει στον Ελιφάς και στους άλλους να κάνουν κάτι που θα τους
λυτρώσει από τις αμαρτίες τους, διότι η αφροσύνη τους ήταν αμαρτία κατά του Ιεχωβά Θεού,
οπότε έπρεπε να προσφέρουν ολοκαυτώματα για να διορθώσουν τα σφάλματά τους. Τα
ολοκαυτώματα προσφέρονται συχνά στον Θεό, αλλά το ασυνήθιστο στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι ότι αυτά τα ολοκαυτώματα προσφέρθηκαν στον Ιώβ. Ο Ιώβ έγινε δεκτός από
τον Θεό επειδή έγινε μάρτυρας του Θεού κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Αυτοί οι
φίλοι του Ιώβ, εντωμεταξύ, αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Εξαιτίας
της αφροσύνης τους, καταδικάστηκαν από τον Θεό, και προκάλεσαν την οργή του Θεού και
θα έπρεπε να τιμωρηθούν από τον Θεό —να τιμωρηθούν προσφέροντας ολοκαυτώματα
ενώπιον του Ιώβ— κατόπιν τούτου, ο Ιώβ προσευχήθηκε για χάρη τους για να πάψει η
τιμωρία και η οργή του Θεού εναντίον τους. Η πρόθεση του Θεού ήταν να τους κάνει να
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ντραπούν, γιατί δεν ήταν άνθρωποι που σέβονταν τον Θεό και απέφευγαν το κακό, και είχαν
καταδικάσει την ακεραιότητα του Ιώβ. Από τη μια πλευρά, ο Θεός τούς είπε ότι δεν
αποδεχόταν τις πράξεις τους, αλλά είχε αποδεχτεί και είχε ικανοποιηθεί απόλυτα από τον
Ιώβ. Από την άλλη, ο Θεός τούς είπε ότι η αποδοχή του Θεού ανυψώνει τον άνθρωπο ενώπιον
του Θεού, ότι ο Θεός αποστρέφεται τον άνθρωπο εξαιτίας της αφροσύνης του, η οποία Τον
υβρίζει, και ο άνθρωπος είναι ποταπός και ελεεινός στα μάτια του Θεού. Αυτοί είναι οι
ορισμοί που δόθηκαν από τον Θεό για δύο τύπους ανθρώπων, είναι η στάση του Θεού
απέναντι σε αυτούς τους δύο τύπους ανθρώπων και είναι η έκφραση του Θεού για την αξία
και το κύρος αυτών των δύο τύπων ανθρώπων. Παρόλο που ο Θεός αποκάλεσε τον Ιώβ
υπηρέτη Του, στα μάτια του Θεού αυτός ο υπηρέτης ήταν αγαπητός και είχε την εξουσία να
προσευχηθεί για τους άλλους και να τους συγχωρήσει τα σφάλματά τους. Αυτός ο υπηρέτης
μπορούσε να μιλήσει απευθείας με τον Θεό και να έρθει απευθείας ενώπιον του Θεού, η θέση
του ήταν υψηλότερη και πιο σεβάσμια από αυτή των άλλων. Αυτή είναι η πραγματική έννοια
της λέξης «υπηρέτης» που εκφράζει ο Θεός. Ο Ιώβ έλαβε αυτή την ιδιαίτερη τιμή εξαιτίας του
σεβασμού του για τον Θεό και της αποφυγής του κακού, και ο λόγος για τον οποίο οι άλλοι
δεν αποκαλούνταν υπηρέτες από τον Θεό είναι επειδή δεν σέβονταν τον Θεό ούτε απέφευγαν
το κακό. Αυτή η άκρως διαφορετική διττή στάση του Θεού είναι η στάση Του προς δύο τύπους
ανθρώπων: όσοι σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό γίνονται αποδεκτοί από τον Θεό
και θεωρούνται πολύτιμοι στα μάτια Του, ενώ όσοι είναι ανόητοι, δεν σέβονται τον Θεό και
είναι ανίκανοι να αποφύγουν το κακό και δεν είναι σε θέση να λάβουν την εύνοια του Θεού.
Συχνά ο Θεός τους αποστρέφεται και τους καταδικάζει, και είναι ποταποί στα μάτια του
Θεού.
Ο Θεός δίνει εξουσία στον Ιώβ
Ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του και αργότερα, ως αποτέλεσμα των προσευχών
του Ιώβ, ο Θεός δεν τους αντιμετώπισε όπως ταίριαζε στην αφροσύνη τους —δεν τους
τιμώρησε ούτε τους εκδικήθηκε. Και για ποιον λόγο δεν το έκανε; Επειδή οι προσευχές του
υπηρέτη του Θεού, του Ιώβ, γι’ αυτούς είχαν φτάσει στα αυτιά Του. Ο Θεός τούς συγχώρησε,
επειδή δέχτηκε τις προσευχές του Ιώβ. Και τι βλέπουμε εδώ; Όταν ο Θεός ευλογεί κάποιον,
του δίνει πολλές ανταμοιβές και όχι μόνο υλικές: ο Θεός τού δίνει εξουσία και το δικαίωμα να
προσεύχεται για τους άλλους και ο Θεός ξεχνάει και παραβλέπει τα αμαρτήματα αυτών των
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ανθρώπων, επειδή εισακούει αυτές τις προσευχές. Αυτή είναι η εξουσία που ο Θεός έδωσε
στον Ιώβ. Μέσα από τις προσευχές του Ιώβ για να σταματήσει την καταδίκη τους, ο Ιεχωβά
Θεός ντρόπιασε αυτούς τους ανόητους ανθρώπους —κάτι που, φυσικά, ήταν η ειδική τιμωρία
Του για τον Ελιφάς και τους άλλους.
Ο Ιώβ ευλογείται από τον Θεό για άλλη μια φορά, και δεν κατηγορείται ποτέ ξανά
από τον Σατανά
Μεταξύ των ομιλιών του Ιεχωβά Θεού είναι και τα λόγια: «διότι δεν ελαλήσατε περί εμού
το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Τι είπε ο Ιώβ; Μιλήσαμε γι’ αυτό προηγουμένως, καθώς και
τις πολλές σελίδες των λόγων στο Βιβλίο του Ιώβ, όπου καταγράφονται όσα είπε ο Ιώβ. Σε
όλες αυτές τις πολυάριθμες σελίδες λόγων, ο Ιώβ δεν εξέφρασε ποτέ παράπονα ή αμφιβολίες
για τον Θεό. Απλώς περιμένει το αποτέλεσμα. Αυτή η αναμονή είναι η στάση της υπακοής, ως
αποτέλεσμα της οποίας, και ως αποτέλεσμα των όσων είπε στον Θεό, ο Ιώβ κέρδισε την
αποδοχή από τον Θεό. Όταν υπέμεινε δοκιμασίες και υπέφερε τα δεινά, ο Θεός ήταν στο
πλευρό του και, παρόλο που τα δεινά του δεν τα απάλυνε η παρουσία του Θεού, ο Θεός είδε
όσα ήθελε να δει και άκουσε όσα ήθελε να ακούσει. Όλες οι πράξεις και τα λόγια του Ιώβ
έφθασαν στα μάτια και στα αυτιά του Θεού. Ο Θεός άκουσε και είδε —και αυτό είναι γεγονός.
Η γνώση του Ιώβ για τον Θεό και οι σκέψεις του για τον Θεό στην καρδιά του την εποχή
εκείνη, κατά την περίοδο εκείνη, δεν ήταν τόσο συγκεκριμένες όσο αυτές των σημερινών
ανθρώπων, αλλά στο πλαίσιο της εποχής, ο Θεός αναγνώριζε όλα όσα είχε πει, επειδή η
συμπεριφορά του και οι σκέψεις στην καρδιά του, και όσα είχε εκφράσει και αποκαλύψει,
κάλυπταν τις απαιτήσεις Του. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο Ιώβ υποβλήθηκε σε
δοκιμασίες, αυτό που σκέφτηκε στην καρδιά του και αποφάσισε να κάνει, έδειξε στον Θεό
ένα αποτέλεσμα, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τον Θεό και, κατόπιν, ο Θεός έληξε τις
δοκιμασίες του Ιώβ, ο Ιώβ εξήλθε από τα προβλήματά του, και οι δοκιμασίες του
εξαφανίστηκαν και δεν τις υπέστη ποτέ ξανά. Επειδή ο Ιώβ είχε ήδη υποβληθεί σε δοκιμασίες
και είχε παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών, και θριάμβευσε
απόλυτα κατά του Σατανά, ο Θεός τού έδωσε τις ευλογίες που τόσο δικαίως του άξιζαν. Όπως
καταγράφηκε στο Ιώβ 42:10, 12, ο Ιώβ ευλογήθηκε για άλλη μια φορά και περισσότερο από
την πρώτη. Εκείνη τη στιγμή, ο Σατανάς είχε αποσυρθεί και δεν είπε ούτε έκανε τίποτα πια,
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και από τότε, ο Ιώβ δεν δέχτηκε ποτέ ξανά τις παρεμβάσεις ή τις επιθέσεις του Σατανά, και ο
Σατανάς δεν εκτόξευσε ποτέ πια κατηγορίες εναντίον των ευλογιών του Θεού για τον Ιώβ.
Ο Ιώβ περνάει το τελευταίο ήμισυ της ζωής του εν μέσω των ευλογιών του Θεού
Αν και οι ευλογίες Του εκείνη την εποχή περιορίζονταν μόνο στα πρόβατα, τα βόδια, τις
καμήλες, τα υλικά αγαθά και ούτω καθεξής, οι ευλογίες που ο Θεός θέλησε να δώσει στον Ιώβ
από την καρδιά Του ήταν πολύ περισσότερες από αυτές. Εκείνον τον καιρό, καταγράφηκαν
ποιες αιώνιες υποσχέσεις θέλησε να δώσει ο Θεός στον Ιώβ; Στις ευλογίες Του προς τον Ιώβ, ο
Θεός δεν ανέφερε ούτε άγγιξε το θέμα του τέλους του και, ανεξάρτητα από το ποια σημασία ή
θέση έλαβε ο Ιώβ στην καρδιά του Θεού, εν κατακλείδι, ο Θεός ήταν πολύ μετρημένος όσον
αφορά τις ευλογίες Του. Ο Θεός δεν ανακοίνωσε το τέλος του Ιώβ. Τι σημαίνει αυτό; Εκείνη
τη στιγμή, όταν το σχέδιο του Θεού δεν είχε ακόμη φτάσει στο σημείο της διακήρυξης του
τέλους του ανθρώπου, το σχέδιο δεν είχε ακόμη εισέλθει στο τελικό στάδιο του έργου Του, ο
Θεός δεν αναφέρθηκε στο τέλος, δίνοντας απλώς υλικές ευλογίες στον άνθρωπο. Αυτό
σημαίνει ότι το δεύτερο ήμισυ της ζωής του ο Ιώβ το πέρασε εν μέσω των ευλογιών του Θεού,
κάτι που τον διαφοροποιούσε από τους άλλους ανθρώπους —αλλά όπως οι άλλοι, γέρασε κι
αυτός και όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, ήρθε η μέρα που αποχαιρέτισε τα εγκόσμια.
Έτσι, καταγράφεται ότι «και ετελεύτησεν ο Ιώβ, γέρων και πλήρης ημερών» (Ιώβ 42:17).
Ποια είναι η σημασία της φράσης «ετελεύτησεν πλήρης ημερών» εδώ; Την εποχή που ο Θεός
διακήρυττε το τέλος των ανθρώπων, ο Θεός έθεσε ένα προσδόκιμο ζωής για τον Ιώβ και, όταν
ο καιρός είχε έρθει, επέτρεψε στον Ιώβ να αναχωρήσει με φυσικό τρόπο από αυτόν τον
κόσμο. Από τη δεύτερη ευλογία του Ιώβ μέχρι τον θάνατό του, ο Θεός δεν πρόσθεσε άλλα
δεινά. Για τον Θεό, ο θάνατος του Ιώβ ήταν φυσικός, και επίσης αναγκαίος, ήταν κάτι πολύ
φυσιολογικό, και δεν συνιστούσε κρίση ούτε καταδίκη. Ενόσω ήταν ζωντανός, ο Ιώβ λάτρευε
και σεβόταν τον Θεό. Όσον αφορά το είδος του τέλους που είχε μετά τον θάνατό του, ο Θεός
δεν είπε τίποτα, ούτε έκανε κανένα σχόλιο επ’ αυτού. Ο Θεός έχει ισχυρό αίσθημα ευπρέπειας
σε ό,τι λέει και κάνει, και το περιεχόμενο και οι αρχές των λόγων και των πράξεών Του
συνάδουν με το στάδιο του έργου Του και την περίοδο κατά την οποία εργάζεται. Τι είδους
τέλος είχε κάποιος όπως ο Ιώβ στην καρδιά του Θεού; Είχε καταλήξει σε κάποια απόφαση ο
Θεός στην καρδιά Του; Φυσικά! Αυτό όμως δεν το γνώριζε ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν ήθελε,
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ούτε είχε καμία πρόθεση να το πει στον άνθρωπο. Συνεπώς, εκ πρώτης όψεως, ο Ιώβ πέθανε
πλήρης ημερών, και αυτή ήταν η ζωή του Ιώβ.
Το τίμημα που βίωσε ο Ιώβ κατά τη διάρκεια της ζωής του
Άξιζε άραγε η ζωή που έζησε ο Ιώβ; Ποια ήταν η αξία της; Γιατί λέγεται ότι έζησε μια ζωή
που άξιζε; Ποια ήταν η αξία του για τον άνθρωπο; Από την σκοπιά του ανθρώπου,
αντιπροσώπευε την ανθρωπότητα, την οποία ο Θεός επιθυμεί να σώσει, εφόσον έγινε ηχηρός
μάρτυρας του Θεού ενώπιον του Σατανά και των ανθρώπων του κόσμου. Ο ίδιος εκπλήρωσε
το καθήκον που όφειλε να εκπληρώσει ένα πλάσμα του Θεού και έγινε παράδειγμα και έπαιξε
τον ρόλο του πρότυπου για όλους όσoυς ο Θεός επιθυμεί να σώσει, επιτρέποντας στους
ανθρώπους να δουν ότι είναι απολύτως δυνατό να θριαμβεύσουν κατά του Σατανά
βασιζόμενοι στον Θεό. Και ποια ήταν η αξία του για τον Θεό; Για τον Θεό, η αξία της ζωής του
Ιώβ έγκειτο στην ικανότητά του να σέβεται τον Θεό, να λατρεύει τον Θεό, να μαρτυρεί για τα
έργα του Θεού και να δοξολογεί τα έργα του Θεού, προσφέροντας στον Θεό παρηγοριά και
ευχαρίστηση. Για τον Θεό, η αξία της ζωής του Ιώβ έγκειτο επίσης στον τρόπο που πριν από
τον θάνατό του ο Ιώβ βίωσε τις δοκιμασίες και θριάμβευσε κατά του Σατανά και έγινε ηχηρός
μάρτυρας του Θεού ενώπιον του Σατανά και των ανθρώπων του κόσμου, δοξάζοντας τον Θεό
στην ανθρωπότητα, παρηγορώντας την καρδιά του Θεού και επιτρέποντας στην ανυπόμονη
καρδιά του Θεού να δει ένα αποτέλεσμα και να δει την ελπίδα. Η μαρτυρία του δημιούργησε
προηγούμενο όσον αφορά την ικανότητα να παραμένει κανείς σταθερός στη μαρτυρία του
προς τον Θεό, και όσον αφορά την ταπείνωση του Σατανά για λογαριασμό του Θεού στο έργο
του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Δεν είναι αυτή η αξία της ζωής του Ιώβ; Ο Ιώβ
έφερε παρηγοριά στην καρδιά του Θεού, έδωσε στον Θεό μια πρόγευση της χαράς του να
δοξάζεται και παρείχε μια θαυμάσια αρχή για το σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Και από αυτό
το σημείο και στο εξής, το όνομα του Ιώβ έγινε σύμβολο της δόξας του Θεού και σημείο του
θριάμβου της ανθρωπότητας κατά του Σατανά. Αυτά που βίωσε ο Ιώβ κατά τη διάρκεια της
ζωής του και ο αξιοσημείωτος θρίαμβος του κατά του Σατανά θα χαίρουν πάντα της αγάπης
του Θεού, και η τελειότητα, η ακεραιότητά του και ο σεβασμός του για τον Θεό θα τυγχάνουν
σεβασμού και μίμησης από τις επόμενες γενιές. Ο Θεός θα αγαπά πάντα τον Ιώβ σαν ένα
άψογο, λαμπερό μαργαριτάρι, και γι’ αυτό αξίζει την απεριόριστη εκτίμηση του ανθρώπου!
Στη συνέχεια, ας δούμε το έργο του Θεού κατά την Εποχή του Νόμου.
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Δ. Οι κανονισμοί της Εποχής του Νόμου
Οι Δέκα Εντολές
Οι αρχές της ανέγερσης των θυσιαστηρίων
Κανονισμοί για τη μεταχείριση των δούλων
Κανονισμοί για κλοπή και αποζημίωση
Τήρηση του Σαββατικού έτους και των τριών εορτών
Κανονισμοί για την ημέρα του Σαββάτου
Κανονισμοί των προσφορών
Ολοκαυτώματα
Προσφορές σιτηρών
Ειρηνικές προσφορές
Προσφορές περί αμαρτίας
Προσφορές περί ανομίας
Κανονισμοί προσφορών από ιερείς (ο Ααρών και οι γιοι του διατάσσονται να
συμμορφωθούν)
Ολοκαυτώματα από ιερείς
Προσφορές σιτηρών από ιερείς
Προσφορές περί αμαρτίας από ιερείς
Προσφορές περί ανομίας από ιερείς
Ειρηνικές προσφορές από ιερείς
Κανονισμοί για τη βρώση των προσφορών από ιερείς
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Καθαρά και ακάθαρτα ζώα (όσα είναι κατάλληλα και όσα είναι ακατάλληλα προς
κατανάλωση)
Κανονισμοί για τον καθαρισμό των γυναικών μετά τον τοκετό
Κανόνες για την εξέταση της λέπρας
Κανονισμοί για όσους έχουν ιαθεί από λέπρα
Κανονισμοί για την κάθαρση μολυσμένων σπιτιών
Κανονισμοί για όσους υποφέρουν από μη φυσιολογικές εκκρίσεις
Η ημέρα της εξιλέωσης που πρέπει να τηρείται άπαξ ετησίως
Κανόνες για τη σφαγή βοοειδών και προβάτων
Η απαγόρευση απεχθών πρακτικών των Εθνών (αιμομιξία, και ούτω καθεξής)
Κανονισμοί που πρέπει να τηρεί ο λαός («Άγιοι θέλετε είσθαι· διότι άγιος είμαι εγώ Ιεχωβά ο
Θεός σας»)
Η εκτέλεση όσων θυσιάζουν τα παιδιά τους στον Μολώχ
Κανονισμοί για την τιμωρία του εγκλήματος της μοιχείας
Κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται από τους ιερείς (κανόνες για την καθημερινή
συμπεριφορά τους, κανόνες για την κατανάλωση των αγίων πραγμάτων, κανόνες για την
προσφορά θυσιών και ούτω καθεξής)
Εορτές που πρέπει να τηρούνται (ημέρα του Σαββάτου, Πάσχα, Πεντηκοστή, ημέρα του
Εξιλασμού και ούτω καθεξής)
Λοιποί Κανονισμοί (η καύση των λύχνων, το Ιωβηλαίο έτος, η εξαγορά της γης, τάματα, η
προσφορά της δεκάτης και ούτω καθεξής)
Οι κανόνες της Εποχής του Νόμου είναι η πραγματική απόδειξη της καθοδήγησης
όλης της ανθρωπότητας από τον Θεό
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Συνεπώς, έχετε διαβάσει αυτούς τους κανονισμούς και τις αρχές της Εποχής του Νόμου,
σωστά; Καλύπτουν αυτοί οι κανονισμοί ένα ευρύ φάσμα; Κατ’ αρχάς, καλύπτουν τις Δέκα
Εντολές, κατόπιν είναι οι κανονισμοί για την ανέγερση θυσιαστηρίων κ.ο.κ. Στη συνέχεια,
είναι οι κανονισμοί για την τήρηση του Σαββάτου και των τριών εορτών, και μετά είναι οι
κανονισμοί για τις προσφορές. Είδατε πόσα είδη προσφορών υπάρχουν; Υπάρχουν
ολοκαυτώματα, προσφορές σιτηρών, ειρηνικές προσφορές, προσφορές περί αμαρτίας κ.ο.κ.
Τις ακολουθούν οι κανονισμοί για τις προσφορές των ιερέων, συμπεριλαμβανομένων των
ολοκαυτωμάτων και των προσφορών σιτηρών από ιερείς, και άλλου είδους προσφορών. Ο
όγδοος κανονισμός αφορά την κατανάλωση προσφορών από ιερείς. Και στη συνέχεια
υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.
Υπάρχουν διατάξεις για πολλές πτυχές της ζωής των ανθρώπων, όπως κανονισμοί για το τι
μπορούν ή δεν μπορούν να φάνε, για την κάθαρση των γυναικών μετά τον τοκετό και για
όσους έχουν ιαθεί από τη λέπρα. Σε αυτούς τους κανονισμούς, ο Θεός μιλάει μέχρι και για
ασθένειες, και υπάρχουν ακόμη και κανόνες για τη σφαγή προβάτων και βοοειδών και ούτω
καθεξής. Τα πρόβατα και τα βοοειδή δημιουργήθηκαν από τον Θεό και θα έπρεπε να τα
σφαγιάζεις όπως σου λέει ο Θεός. Υπάρχει, χωρίς αμφιβολία, λογική στα λόγια του Θεού, είναι
αναμφίβολα σωστό να ενεργείς όπως διακηρύσσει ο Θεός, και σίγουρα ωφέλιμο για τους
ανθρώπους! Υπάρχουν επίσης εορτές και κανόνες που πρέπει να τηρούνται, όπως η ημέρα
του Σαββάτου, το Πάσχα και άλλες —ο Θεός μίλησε για όλα αυτά. Ας ρίξουμε μια ματιά στις
τελευταίες: λοιποί κανονισμοί —η καύση των λύχνων, το Ιωβηλαίο έτος, η εξαγορά της γης, τα
τάματα, η προσφορά της δεκάτης και ούτω καθεξής. Καλύπτουν αυτοί οι κανονισμοί ένα ευρύ
φάσμα; Το πρώτο πράγμα για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε είναι το ζήτημα των προσφορών
των ανθρώπων, μετά υπάρχουν κανονισμοί όσον αφορά την κλοπή και την αποζημίωση, και η
τήρηση της ημέρας του Σαββάτου… Αφορούν κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Τουτέστιν, όταν ο
Θεός ξεκίνησε το επίσημο έργο της διαχείρισης του σχεδίου Του, έθεσε πολλούς κανονισμούς
που έπρεπε να ακολουθήσει ο άνθρωπος. Αυτοί οι κανονισμοί υπήρχαν για να επιτρέψουν
στον άνθρωπο να ζήσει την κανονική ζωή του ανθρώπου στη γη, την κανονική ζωή του
ανθρώπου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Θεό και την καθοδήγησή Του. Ο Θεός είπε
πρώτα στον άνθρωπο πώς να κατασκευάζει θυσιαστήρια και πώς να τα διαμορφώνει.
Κατόπιν, είπε στον άνθρωπο πώς να κάνει προσφορές και καθόρισε πώς έπρεπε να ζει ο
άνθρωπος —πού έπρεπε να δίνει προσοχή στη ζωή, ποιους κανόνες έπρεπε να τηρεί, τι
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έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κάνει. Αυτό που ο Θεός σχεδίαζε για τον άνθρωπο ήταν
ολοκληρωμένο και με αυτά τα έθιμα, τους κανονισμούς και τις αρχές τυποποίησε τη
συμπεριφορά των ανθρώπων, καθοδήγησε τη ζωή τους, καθοδήγησε τη μύησή τους στους
νόμους του Θεού, τους οδήγησε να έρθουν ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού, τους
καθοδήγησε να διάγουν μια ζωή μεταξύ όσων είχε δημιουργήσει ο Θεός για τον άνθρωπο
όπου υπήρχε τάξη, κανονικότητα και μέτρο. Ο Θεός χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αυτούς
τους απλούς κανονισμούς και τις αρχές για να θέσει όρια στον άνθρωπο, έτσι ώστε στη γη ο
άνθρωπος να έχει μια κανονική ζωή λατρεύοντας τον Θεό, να έχει την κανονική ζωή του
ανθρώπου. Αυτό είναι το συγκεκριμένο περιεχόμενο της έναρξης του σχεδίου διαχείρισής Του
των έξι χιλιάδων ετών. Οι κανονισμοί και οι κανόνες περιλαμβάνουν ένα πολύ ευρύ
περιεχόμενο, συνιστούν τις λεπτομέρειες της καθοδήγησης του Θεού για την ανθρωπότητα
κατά την Εποχή του Νόμου, έπρεπε να τυγχάνουν της αποδοχής και της εκτίμησης των
ανθρώπων που ήρθαν πριν από την Εποχή του Νόμου, συνιστούν καταγραφή του έργου που
επιτέλεσε ο Θεός κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου και αποτελούν την πραγματική
απόδειξη της ηγεσίας του Θεού και της καθοδήγησης του συνόλου της ανθρωπότητας.
Η ανθρωπότητα θα είναι για πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με τις διδασκαλίες και
τις διατάξεις του Θεού
Σε αυτούς τους κανονισμούς, βλέπουμε ότι η στάση του Θεού απέναντι στο έργο Του, τη
διοίκησή Του, και απέναντι στην ανθρωπότητα είναι σοβαρή, ευσυνείδητη, αυστηρή και
υπεύθυνη. Επιτελεί το έργο που πρέπει να επιτελέσει ανάμεσα στους ανθρώπους σύμφωνα με
τα στάδιά Του, χωρίς την παραμικρή απόκλιση, εκφράζοντας τα λόγια που πρέπει να
εκφράσει προς την ανθρωπότητα χωρίς το παραμικρό σφάλμα ή παράλειψη, επιτρέποντας
στον άνθρωπο να δει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ηγεσία του Θεού και να του
δείξει πόσο σημαντικά για την ανθρωπότητα είναι όσα κάνει και λέει ο Θεός. Ανεξάρτητα από
το πώς θα είναι ο άνθρωπος στην επόμενη εποχή, εν συντομία, στις απαρχές —κατά τη
διάρκεια της Εποχής του Νόμου— ο Θεός έκανε αυτά τα απλά πράγματα. Για τον Θεό, οι
αντιλήψεις των ανθρώπων για τον Θεό, τον κόσμο και την ανθρωπότητα εκείνη την εποχή
ήταν αφηρημένες και θολές και, παρόλο που είχαν μερικές συνειδητές ιδέες και προθέσεις,
όλες ήταν ασαφείς και εσφαλμένες, οπότε οι άνθρωποι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις
διδασκαλίες και τις διατάξεις του Θεού για αυτούς. Οι πρώτοι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα,
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οπότε ο Θεός έπρεπε να αρχίσει να διδάσκει τον άνθρωπο τις πιο επιφανειακές και βασικές
αρχές για επιβίωση και τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη ζωή, να διαποτίζει την καρδιά του
ανθρώπου σταδιακά με αυτά τα πράγματα και να επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοεί
σταδιακά τον Θεό, να εκτιμά και να κατανοεί σταδιακά την ηγεσία του Θεού και μια βασική
έννοια της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Θεού, μέσω αυτών των κανονισμών, και μέσω αυτών
των κανόνων, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από λέξεις. Αφού πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα, μόνο
τότε ήταν σε θέση ο Θεός να επιτελέσει, σιγά σιγά, το έργο που θα επιτελούσε αργότερα,
οπότε αυτοί οι κανονισμοί και το έργο που επιτέλεσε ο Θεός κατά την Εποχή του Νόμου
αποτελούν τον θεμέλιο λίθο του έργου Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, και το πρώτο
στάδιο του έργου στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Παρόλο που, πριν από το έργο της Εποχής
του Νόμου, ο Θεός είχε μιλήσει στον Αδάμ, στην Εύα και στους απογόνους τους, αυτές οι
εντολές και οι διδασκαλίες δεν ήταν τόσο συστηματικές ούτε συγκεκριμένες ώστε να δίδονται
μία μία στον άνθρωπο και δεν καταγράφηκαν, ούτε έγιναν κανονισμοί. Αυτό συμβαίνει
επειδή, εκείνον τον καιρό, το σχέδιο του Θεού δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Μόνο όταν ο
Θεός θα είχε οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να ξεκινήσει να εκφράζει
αυτούς τους κανονισμούς της Εποχής του Νόμου και να αρχίσει να κάνει τον άνθρωπο να
τους τηρεί. Ήταν μια αναγκαία διαδικασία και το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο. Αυτά τα
απλά έθιμα και οι κανονισμοί δείχνουν στον άνθρωπο τα στάδια του έργου διαχείρισης του
Θεού και τη σοφία του Θεού που αποκαλύφθηκε στο σχέδιο διαχείρισής Του. Ο Θεός ξέρει τι
περιεχόμενο και ποια μέσα να χρησιμοποιήσει για να ξεκινήσει, και ποια μέσα να συνεχίσει
να χρησιμοποιεί μέχρι τέλους, ώστε να μπορέσει να κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων που θα
γίνουν μάρτυρές Του, να κερδίσει μια ομάδα ανθρώπων που θα έχουν τις ίδιες απόψεις μ’
Αυτόν. Γνωρίζει τι έχει μέσα του ο άνθρωπος και γνωρίζει τι λείπει στον άνθρωπο, γνωρίζει τι
πρέπει να του παρέχει και πώς θα πρέπει να καθοδηγήσει τον άνθρωπο, και γνωρίζει, επίσης,
τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι σαν μαριονέτα:
παρόλο που δεν είχε κατανοήσει το θέλημα του Θεού, δεν είχε επιλογή παρά να καθοδηγηθεί
από το έργο διαχείρισης του Θεού, σταδιακά, μέχρι σήμερα. Δεν υπήρχε καμία ασάφεια στην
καρδιά του Θεού για το τι έπρεπε να κάνει. Στην καρδιά Του υπήρχε ένα πολύ σαφές και
ζωντανό σχέδιο και διεξήγαγε το έργο που ο ίδιος επιθυμούσε να επιτελέσει σύμφωνα με τα
στάδια και το σχέδιό Του, προχωρώντας από την επιφάνεια στο βάθος. Παρόλο που δεν είχε
υποδείξει το έργο που επρόκειτο να επιτελέσει αργότερα, το μετέπειτα έργο Του συνέχισε να
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διεξάγεται και να προχωρεί σε αυστηρή συμφωνία με το σχέδιό Του, το οποίο είναι μια
εκδήλωση αυτού που έχει και είναι ο Θεός, και είναι επίσης η εξουσία του Θεού. Ανεξάρτητα
από το ποιο στάδιο του σχεδίου διαχείρισής Του επιτελεί, η διάθεσή και η υπόστασή Του
αντιπροσωπεύουν τον ίδιο. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Ανεξάρτητα από την εποχή ή το
στάδιο του έργου, το τι είδους ανθρώπους αγαπά ο Θεός, το τι είδους ανθρώπους
αποστρέφεται, η διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ακόμα
κι αν αυτοί οι κανονισμοί και οι αρχές που ο Θεός καθιέρωσε κατά τη διάρκεια του έργου της
Εποχής του Νόμου φαίνονται πολύ απλά και επιφανειακά στους ανθρώπους σήμερα, και
παρόλο που είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά και να επιτευχθούν, μέσα τους υπάρχει ακόμα
η σοφία του Θεού και υπάρχει μάλιστα και η διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι
Αυτός. Διότι μέσα σε αυτούς τους φαινομενικά απλούς κανονισμούς εκφράζεται η ευθύνη και
η φροντίδα του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα και το εξαίρετο περιεχόμενο των σκέψεών
Του, επιτρέποντας στον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει πραγματικά το γεγονός ότι ο Θεός
κυβερνάει τα πάντα και τα πάντα ελέγχονται από το χέρι Του. Ανεξάρτητα από το πόση
γνώση διαθέτουν οι άνθρωποι, ή πόσες θεωρίες ή μυστήρια κατανοούν, για τον Θεό κανένα
από αυτά δεν είναι ικανό να αντικαταστήσει την παροχή Του και την ηγεσία της
ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα θα είναι για πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με την
καθοδήγηση του Θεού και το προσωπικό έργο του Θεού. Αυτή είναι η άρρηκτη σχέση μεταξύ
ανθρώπου και Θεού. Ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σού δίνει μια εντολή ή έναν κανονισμό, ή
σου παρέχει την αλήθεια για να κατανοήσεις το θέλημά Του, ανεξάρτητα από το τι κάνει, ο
σκοπός του Θεού είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ένα όμορφο αύριο. Τα λόγια που
εκφράζει ο Θεός και το έργο που επιτελεί είναι η αποκάλυψη μιας πτυχής της υπόστασής Του
και είναι η αποκάλυψη μιας πτυχής της διάθεσης και της σοφίας Του, είναι ένα απαραίτητο
βήμα του σχεδίου διαχείρισής Του. Αυτό δεν πρέπει να παραβλεφθεί! Το θέλημα του Θεού
είναι σε ό,τι κι αν κάνει. Ο Θεός δεν φοβάται άστοχες παρατηρήσεις, ούτε φοβάται τις
αντιλήψεις ή τις σκέψεις του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Επιτελεί απλώς το έργο Του και συνεχίζει
τη διαχείρισή Του, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισής Του, χωρίς να τον εμποδίζει κανένας
άνθρωπος, θέμα ή αντικείμενο.
Ωραία, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά!
9 Νοεμβρίου 2013
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Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ'
Οι διάφορες αυτές συναναστροφές είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε άνθρωπο. Πλέον, οι
άνθρωποι μπορούν επιτέλους να νιώσουν πραγματικά την αληθινή ύπαρξη του Θεού, καθώς
και να νιώσουν πως ο Θεός βρίσκεται πράγματι πολύ κοντά τους. Παρόλο που οι άνθρωποι
πιστεύουν στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια, ποτέ τους δεν έχουν καταλάβει πραγματικά τις
σκέψεις και τις ιδέες Του όπως τώρα, ούτε κι έχουν βιώσει τις πρακτικές Του πράξεις όπως
τώρα. Είτε πρόκειται για γνώση, είτε για πραγματική πράξη, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
μάθει κάτι νέο, έχουν αποκτήσει υψηλότερο επίπεδο κατανόησης, έχουν συνειδητοποιήσει το
λάθος στις προηγούμενες επιδιώξεις τους, έχουν συνειδητοποιήσει τη ρηχότητα της εμπειρίας
τους και το γεγονός πως πάρα πολλά δε συνάδουν με το θέλημα του Θεού, όπως κι έχουν
συνειδητοποιήσει πως αυτό που στερείται περισσότερο ο άνθρωπος είναι η γνώση του για τη
διάθεση του Θεού. Η γνώση αυτή από πλευράς των ανθρώπων είναι ένα είδος αντιληπτικής
γνώσης· για να φτάσει στο επίπεδο της ορθολογικής γνώσης, απαιτεί σταδιακή εμβάθυνση
και ενδυνάμωση μέσω των εμπειριών τους. Πριν οι άνθρωποι καταλάβουν πραγματικά τον
Θεό, μπορεί να ειπωθεί, υποκειμενικά, πως πράγματι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού στις
καρδιές τους, αλλά δεν έχουν πραγματική κατανόηση για συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως τι
είδους Θεός είναι στην πραγματικότητα, ποιο είναι το θέλημά Του, ποια είναι η διάθεσή Του
και ποια είναι η πραγματική Του στάση προς την ανθρωπότητα. Αυτό διακυβεύει σοβαρά την
πίστη των ανθρώπων στον Θεό —η πίστη τους απλούστατα δεν μπορεί να επιτύχει αγνότητα ή
τελείωση. Ακόμη κι αν βρίσκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με τον λόγο του Θεού ή νιώθεις πως
έχεις συναντήσει τον Θεό μέσα από τις εμπειρίες σου, και πάλι δεν μπορεί να ειπωθεί πως Τον
καταλαβαίνεις ολοκληρωτικά. Επειδή δε γνωρίζεις τις σκέψεις του Θεού ή τι αγαπά και μισεί,
τι Τον εξαγριώνει και τι Του φέρνει χαρά, δεν μπορείς να έχεις πραγματική κατανόηση γι’
Αυτόν. Η πίστη σου έχει οικοδομηθεί σε θεμέλιο ασάφειας και φαντασίας, βασιζόμενη στις
υποκειμενικές σου επιθυμίες. Εξακολουθεί να απέχει πολύ από μια αυθεντική πίστη κι εσύ
εξακολουθείς να απέχεις πολύ από το να γίνεις πραγματικός ακόλουθος. Επεξηγήσεις των
παραδειγμάτων από τις Βιβλικές αυτές ιστορίες, έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους να
γνωρίσουν την καρδιά του Θεού, καθώς και να γνωρίσουν τι σκεφτόταν σε κάθε βήμα του
έργου Του και γιατί εκτέλεσε το έργο αυτό, ποια ήταν η αρχική Του πρόθεση και ποιο το
σχέδιο Του όταν το εκτέλεσε, πώς υλοποίησε τις ιδέες Του, πώς προετοιμάστηκε για το σχέδιό
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Του και πώς το εκπόνησε. Μέσα απ’ αυτές τις ιστορίες, μπορούμε να αποκτήσουμε
εμπεριστατωμένη και συγκεκριμένη κατανόηση της κάθε επιμέρους πρόθεσης και της κάθε
αληθινής σκέψης του Θεού κατά τα έξι χιλιάδες χρόνια του έργου της διαχείρισής Του, καθώς
και της στάσης Του προς τους ανθρώπους σε διαφορετικούς καιρούς και εποχές. Η
κατανόηση του τι σκεφτόταν ο Θεός, της στάσης Του και της διάθεσης που Αυτός αποκάλυπτε
καθώς αντιμετώπιζε την κάθε κατάσταση, μπορεί να βοηθήσει κάθε άνθρωπο να
συνειδητοποιήσει βαθύτερα την πραγματική Του ύπαρξη και να νιώσει βαθύτερα την
πραγματικότητα και την αυθεντικότητά Του. Ο στόχος μου όταν εξιστορώ τις ιστορίες αυτές,
δεν είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι τη Βιβλική ιστορία, ούτε να τους βοηθήσω να
εξοικειωθούν με τα βιβλία και τα πρόσωπα της Βίβλου, ενώ σίγουρα δεν είναι να βοηθήσω
τους ανθρώπους να κατανοήσουν το υπόβαθρο αυτών που έκανε ο Θεός κατά την Εποχή του
Νόμου. Είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, τη διάθεσή
Του και το κάθε κομματάκι Του, καθώς και να αποκτήσουν μια πιο αυθεντική και πιο ακριβή
κατανόηση και γνώση του Θεού. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι μπορούν λίγο-λίγο να
ανοίξουν τις καρδιές τους στον Θεό, να έρθουν κοντά στον Θεό, να αποκτήσουν καλύτερη
γνώση γι’ Αυτόν, τη διάθεσή Του και την ουσία Του, και να γνωρίσουν καλύτερα τον ίδιο τον
πραγματικό Θεό.
Η γνώση της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και είναι, μπορεί να έχει
θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους. Μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν περισσότερη
εμπιστοσύνη στον Θεό, όπως και να τους βοηθήσει να επιτύχουν πραγματική υπακοή και
σεβασμό προς Αυτόν. Τότε, δεν είναι πια τυφλοί ακόλουθοι, ούτε Τον λατρεύουν στα τυφλά.
Ο Θεός δε θέλει κορόιδα ή εκείνους που ακολουθούν στα τυφλά κάποιο πλήθος, αλλά μια
ομάδα ανθρώπων που έχουν σαφή κατανόηση και γνώση της διάθεσης του Θεού στις καρδιές
τους και μπορούν να ενεργήσουν ως μάρτυρες του Θεού —ανθρώπους που δε θα
εγκατέλειπαν ποτέ τον Θεό, λόγω της ομορφιάς Του, λόγω αυτού που Αυτός έχει και είναι και
λόγω της δίκαιης διάθεσής Του. Σαν ακόλουθος του Θεού, αν στην καρδιά σου εξακολουθεί να
υπάρχει έλλειψη διαύγειας ή υπάρχει ασάφεια και σύγχυση σχετικά με την πραγματική
ύπαρξη του Θεού, με τη διάθεσή Του, με αυτό που Αυτός έχει και είναι και με το σχέδιό Του
για τη σωτηρία την ανθρωπότητας, τότε η πίστη σου δεν μπορεί να λάβει τον έπαινο του
Θεού. Ο Θεός δε θέλει να Τον ακολουθεί αυτό το είδος ανθρώπου, όπως και δεν Του αρέσει να
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εμφανίζεται ενώπιόν Του αυτό το είδος ανθρώπου. Επειδή αυτού του είδους άνθρωποι δεν
καταλαβαίνουν τον Θεό, δεν μπορούν να δώσουν την καρδιά τους στον Θεό, επομένως, η
καρδιά τους παραμένει κλειστή σε Αυτόν κι έτσι η πίστη τους στον Θεό είναι γεμάτη
ακαθαρσίες. Είναι ακόλουθοι του Θεού που δεν μπορούν παρά να λέγονται τυφλοί. Οι
άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν πραγματική πίστη και να γίνουν πραγματικοί ακόλουθοι,
μόνο αν έχουν πραγματική κατανόηση και γνώση του Θεού, τα οποία γεννούν πραγματική
υπακοή και σεβασμό προς Αυτόν. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να δώσουν και ν’
ανοίξουν την καρδιά τους στον Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός, επειδή όλα όσα κάνουν και
σκέφτονται μπορούν να αντέξουν στη δοκιμή του Θεού και να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό.
Όλα όσα σας επικοινωνώ σχετικά με τη διάθεση του Θεού ή με αυτό που Αυτός έχει και είναι
ή με το θέλημα και τις σκέψεις Του σε ό,τι κι αν κάνει, από οποιαδήποτε σκοπιά και από
οποιαδήποτε οπτική μιλήσω γι’ αυτό, είναι όλα για να σας βοηθήσω να βεβαιωθείτε
περισσότερο για την πραγματική ύπαρξη του Θεού και για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις
πραγματικά την αγάπη Του για την ανθρωπότητα, να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις
πραγματικά το ενδιαφέρον του Θεού για τους ανθρώπους, καθώς και την ειλικρινή Του
επιθυμία να διαχειριστεί και να σώσει την ανθρωπότητα.
Σήμερα, θα ξεκινήσουμε συνοψίζοντας τις σκέψεις, τις ιδέες και την κάθε κίνηση του
Θεού από τότε που δημιούργησε τον άνθρωπο και θα ρίξουμε μια ματιά στο έργο που
εκτέλεσε από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την επίσημη αρχή της Εποχής της Χάριτος.
Μπορούμε τότε να ανακαλύψουμε ποιες σκέψεις και ιδέες του Θεού είναι άγνωστες στον
άνθρωπο και, από εκεί, μπορούμε να αποσαφηνίσουμε τη σειρά του σχεδίου του Θεού για
διαχείριση και να κατανοήσουμε απόλυτα το πλαίσιο στο οποίο ο Θεός δημιούργησε το έργο
της διαχείρισής Του, την πηγή και τη διαδικασία της ανάπτυξής του, καθώς επίσης και να
κατανοήσουμε απόλυτα τα αποτελέσματα που επιδιώκει από το έργο της διαχείρισής Του,
δηλαδή, τον πυρήνα και τον σκοπό του έργου της διαχείρισής Του. Για να κατανοήσουμε τα
πράγματα αυτά, πρέπει να επιστρέψουμε σε μια μακρινή, ήρεμη και ήσυχη εποχή, όπου δεν
υπήρχαν άνθρωποι…
Όταν ο Θεός σηκώθηκε από το κρεβάτι Του, η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν η εξής: να
δημιουργήσει ένα ζωντανό άτομο, έναν πραγματικό, ζωντανό άνθρωπο, κάποιον με τον οποίο
θα ζει μαζί και ο οποίος θα είναι η μόνιμη συντροφιά Του. Το άτομο αυτό θα μπορούσε να Τον
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ακούει και ο Θεός θα μπορούσε να του εκμυστηρεύεται πράγματα και να μιλάει μαζί του.
Τότε, για πρώτη φορά, ο Θεός πήρε μια χούφτα χώμα και με αυτή δημιούργησε τον πρώτο
ζωντανό άνθρωπο που είχε φανταστεί και, στη συνέχεια, έδωσε στο ζωντανό αυτό πλάσμα
ένα όνομα: Αδάμ. Μόλις ο Θεός απέκτησε αυτό το άτομο που ζούσε και ανέπνεε, πώς
αισθάνθηκε; Για πρώτη φορά, αισθάνθηκε τη χαρά του να έχεις κάποιο αγαπημένο πρόσωπο,
μια συντροφιά. Επίσης, αισθάνθηκε για πρώτη φορά την ευθύνη του να είσαι πατέρας και το
ενδιαφέρον που τη συνοδεύει. Το άτομο αυτό, που ζούσε και ανέπνεε, έφερε στον Θεό
ευτυχία και χαρά· για πρώτη φορά αισθάνθηκε παρηγορημένος. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα
που πραγματοποίησε ποτέ ο Θεός, όχι με τις σκέψεις ή τον λόγο Του, αλλά με τα δυο Του
χέρια. Όταν το είδος του όντος αυτού —ένα άτομο που ζούσε και ανέπνεε— στάθηκε μπροστά
στον Θεό, φτιαγμένο από σάρκα και αίμα, με σώμα και μορφή, και ικανό να μιλήσει με τον
Θεό, Αυτός βίωσε ένα είδος χαράς που δεν είχε ξανανιώσει ποτέ. Ένιωσε πραγματικά την
ευθύνη Του, ενώ το ζωντανό αυτό ον δεν άγγιξε μόνο την καρδιά Του, αλλά, επιπλέον, η κάθε
μικρή του κίνηση συγκίνησε και ζέστανε την καρδιά Του. Έτσι, όταν το ζωντανό αυτό ον
στάθηκε ενώπιον του Θεού, ήταν η πρώτη φορά που Αυτός έκανε τη σκέψη να αποκτήσει κι
άλλους ανθρώπους κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν η σειρά των γεγονότων που ξεκίνησε με
την πρώτη αυτή σκέψη που έκανε ο Θεός. Για τον Θεό, όλα αυτά τα γεγονότα συνέβαιναν για
πρώτη φορά, αλλά, κατά τα πρώτα γεγονότα αυτά, ό,τι κι αν αισθανόταν εκείνη τη στιγμή —
χαρά, ευθύνη, ενδιαφέρον— δεν είχε με ποιον να το μοιραστεί. Από εκείνη τη στιγμή και
μετά, ο Θεός αισθάνθηκε πραγματικά μια μοναξιά, μια θλίψη, που δεν είχε ποτέ Του στο
παρελθόν. Ένιωσε πως τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούσαν να δεχτούν ή να κατανοήσουν την
αγάπη, το ενδιαφέρον και τις προθέσεις Του για την ανθρωπότητα, κι έτσι αισθανόταν ακόμα
λύπη και πόνο στην καρδιά Του. Παρόλο που είχε κάνει τα πράγματα αυτά για τον άνθρωπο,
ο άνθρωπος δεν το γνώριζε και δεν μπορούσε να το καταλάβει. Πέρα από την ευτυχία, η χαρά
και η παρηγοριά που Του έφερε ο άνθρωπος, γρήγορα Του γέννησε και τα πρώτα αισθήματα
λύπης και μοναξιάς. Αυτές ήταν οι σκέψεις και τα συναισθήματα του Θεού εκείνη τη στιγμή.
Όσο ο Θεός έκανε όλα αυτά τα πράγματα, στην καρδιά Του περνούσε από τη χαρά στη λύπη
και από τη λύπη στον πόνο, ενώ όλα αυτά ήταν ανάμεικτα με άγχος. Το μόνο που ήθελε να
κάνει ήταν να σπεύσει να αφήσει αυτό το άτομο, την ανθρώπινη αυτή φυλή, να γνωρίσει αυτό
που υπήρχε στην καρδιά Του και να κατανοήσει τις προθέσεις Του νωρίτερα. Τότε, θα
μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθοί Του και να είναι σε συμφωνία μ’ Αυτόν. Δεν θα άκουγαν
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πλέον τον Θεό να μιλά, παραμένοντας άφωνοι· δεν θα αγνοούσαν πλέον τον τρόπο που θα
συμμετείχαν στο έργο του Θεού και, πάνω απ’ όλα, δεν θα ήταν πλέον άνθρωποι αδιάφοροι
προς τις απαιτήσεις του Θεού. Τα πρώτα αυτά πράγματα που ολοκλήρωσε ο Θεός έχουν
μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία για το σχέδιο της διαχείρισής Του και για τα ανθρώπινα
όντα σήμερα.
Αφού δημιούργησε τα πάντα και τους ανθρώπους, ο Θεός δεν αναπαύτηκε.
Ανυπομονούσε να φέρει εις πέρας τη διαχείρισή Του, όπως και ανυπομονούσε να αποκτήσει,
μέσα από την ανθρωπότητα, τους ανθρώπους που τόσο αγαπούσε.
Στη συνέχεια, λίγο αφότου ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα, βλέπουμε από τη
Βίβλο πως ένας φοβερός κατακλυσμός έπληξε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Νώε αναφέρεται στα
πρακτικά του κατακλυσμού και μπορεί να ειπωθεί πως ο Νώε ήταν ο πρώτος άνθρωπος που
έλαβε το κάλεσμα του Θεού για να εργαστεί μαζί Του και να ολοκληρώσει μια αποστολή για
τον Θεό. Φυσικά, αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ο Θεός κάλεσε κάποιον άνθρωπο από τη
γη να κάνει κάτι σύμφωνα με την εντολή Του. Μόλις ο Νώε ολοκλήρωσε την κατασκευή της
κιβωτού, ο Θεός πλημμύρισε τη γη για πρώτη φορά. Όταν ο Θεός κατέστρεψε τη γη με τον
κατακλυσμό, ήταν η πρώτη φορά, από τότε που τα δημιούργησε, που αισθάνθηκε αηδία για
τα ανθρώπινα όντα· αυτό ήταν που ανάγκασε τον Θεό να πάρει την οδυνηρή απόφαση να
καταστρέψει την ανθρώπινη αυτή φυλή με τον κατακλυσμό. Αφού ο κατακλυσμός
κατέστρεψε τη γη, ο Θεός έκανε την πρώτη Του συμφωνία με τους ανθρώπους πως δε θα το
ξαναέκανε ποτέ αυτό. Το σημείο της συμφωνίας αυτής ήταν ένα ουράνιο τόξο. Αυτή ήταν η
πρώτη συμφωνία του Θεού με την ανθρωπότητα, επομένως το ουράνιο τόξο ήταν το πρώτο
σημείο μιας συμφωνίας που δόθηκε από τον Θεό· το ουράνιο τόξο αυτό είναι κάτι
πραγματικό, φυσικό και υπαρκτό. Είναι η ίδια η ύπαρξη του ουράνιου αυτού τόξου που κάνει
τον Θεό να νιώθει συχνά θλίψη για την προηγούμενη ανθρώπινη φυλή που έχασε και
αποτελεί γι’ Αυτόν διαρκή υπενθύμιση αυτού που της συνέβη… Ο Θεός δεν μπορούσε να
επιβραδύνει τον ρυθμό Του· ανυπομονούσε να κάνει το επόμενο βήμα στη διαχείρισή Του.
Στη συνέχεια, ο Θεός επέλεξε τον Αβραάμ ως την πρώτη Του επιλογή για το έργο Του σε όλο
το Ισραήλ. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο Θεός επέλεξε έναν τέτοιο υποψήφιο. Ο
Θεός αποφάσισε να ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας
μέσω του ανθρώπου αυτού, καθώς και να συνεχίσει το έργο Του μέσα από τους απογόνους
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του ανθρώπου αυτού. Μπορούμε να δούμε στη Βίβλο πως αυτό έκανε ο Θεός στον Αβραάμ.
Τότε, ο Θεός όρισε το Ισραήλ ως τον πρώτο εκλεκτό Του τόπο και ξεκίνησε το έργο της
Εποχής του Νόμου μέσω του εκλεκτού Του λαού, τους Ισραηλίτες. Και πάλι για πρώτη φορά,
ο Θεός παρέδωσε στους Ισραηλίτες τους ρητούς κανόνες και τους νόμους που πρέπει να
ακολουθεί η ανθρωπότητα και τους επεξήγησε λεπτομερώς. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο
Θεός παρέδιδε στα ανθρώπινα όντα τέτοιους σαφείς, πρότυπους κανόνες σχετικά με το πώς
πρέπει να προσφέρουν θυσίες, πώς πρέπει να ζουν, τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, ποιες
εορτές και ημέρες πρέπει να τηρούν και ποιες αρχές πρέπει να ακολουθούν σε ό,τι κι αν
κάνουν. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός παρείχε στην ανθρωπότητα τόσο λεπτομερείς,
πρότυπους κανονισμούς και αρχές για τις ζωές τους.
Όταν λέω «η πρώτη φορά», σημαίνει πως ο Θεός δεν είχε ολοκληρώσει τέτοιου είδους
έργο ποτέ στο παρελθόν. Είναι κάτι που δεν υφίστατο προηγουμένως και, παρόλο που ο Θεός
είχε δημιουργήσει την ανθρωπότητα και κάθε είδους πλάσμα και ζωντανό οργανισμό, δεν είχε
ολοκληρώσει ποτέ Του τέτοιου είδους έργο. Όλο αυτό το έργο περιλάμβανε τη διαχείριση των
ανθρώπων από τον Θεό· είχε να κάνει στο σύνολο του με τους ανθρώπους και με τη σωτηρία
και τη διαχείριση των ανθρώπων απ’ Αυτόν. Μετά τον Αβραάμ, ο Θεός έκανε άλλη μια
επιλογή για πρώτη φορά: επέλεξε τον Ιώβ ως εκείνον υπό τον νόμο που θα αντιστεκόταν
στους πειρασμούς του Σατανά, ενώ θα συνέχιζε να σέβεται τον Θεό, να αποφεύγει το κακό
και να καταθέτει μαρτυρία γι’ Αυτόν. Αυτή ήταν επίσης η πρώτη φορά που ο Θεός επέτρεψε
στον Σατανά να βάλει σε πειρασμό κάποιον άνθρωπο, όπως και η πρώτη φορά που Αυτός
έβαλε στοίχημα με τον Σατανά. Στο τέλος, για πρώτη φορά, ο Θεός απέκτησε κάποιον που
ήταν ικανός να καταθέσει μαρτυρία γι’ Αυτόν ενώ αντιμετώπιζε τον Σατανά, κάποιον που
μπορούσε να γίνει μάρτυρας γι’ Αυτόν και να ντροπιάσει εντελώς τον Σατανά. Από τότε που ο
Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, αυτός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απέκτησε και που
ήταν ικανός να γίνει μάρτυρας γι’ Αυτόν. Αφού απέκτησε τον άνθρωπο αυτό, ο Θεός
ανυπομονούσε ακόμη περισσότερο να συνεχίσει τη διαχείρισή Του και να περάσει στο
επόμενο στάδιο του έργου Του, ετοιμάζοντας την επόμενη επιλογή Του και τον τόπο εργασίας
Του.
Αφού συναναστραφήκαμε σχετικά με όλα αυτά, έχετε πραγματική κατανόηση του
θελήματος του Θεού; Ο Θεός βλέπει αυτήν την περίπτωση διαχείρισης της ανθρωπότητας και
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της σωτηρίας των ανθρώπων ως πιο σημαντικό απ’ οτιδήποτε άλλο. Κάνει τα πράγματα αυτά,
όχι μόνο με το μυαλό Του, ούτε μόνο με τον λόγο Του, ενώ σίγουρα δεν τα κάνει με
προχειρότητα· τα κάνει όλα αυτά με σχέδιο, με στόχο, με πρότυπα και με το θέλημά Του.
Είναι ξεκάθαρο πως το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας έχει μεγάλη σημασία και για
τον Θεό και για τον άνθρωπο. Όσο δύσκολο κι αν είναι το έργο, όσο μεγάλα κι αν είναι τα
εμπόδια, όσο αδύναμοι κι αν είναι οι άνθρωποι ή όσο βαθιά κι αν είναι η επαναστατικότητα
της ανθρωπότητας, τίποτε από αυτά δεν είναι δύσκολο για τον Θεό. Ο Θεός παραμένει
απασχολημένος, καταβάλλοντας Τις επίμοχθες προσπάθειές Του και διαχειρίζοντας το έργο
που Αυτός ο ίδιος θέλει να φέρει εις πέρας. Επίσης, κανονίζει τα πάντα και κυβερνά όλους
τους ανθρώπους και το έργο που θέλει να ολοκληρώσει· τίποτε από αυτά δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις μεθόδους και έχει πληρώσει
μεγάλο τίμημα για το τεράστιο αυτό έργο της διαχείρισης και της σωτηρίας της
ανθρωπότητας. Όσο ο Θεός εκτελεί αυτό το έργο, εκφράζει και ανακοινώνει στην
ανθρωπότητα, λίγο-λίγο και χωρίς επιφύλαξη, την επίμοχθη προσπάθειά Του, αυτό που Αυτός
έχει και είναι, τη σοφία και την παντοδυναμία Του, καθώς και την κάθε πτυχή της διάθεσής
Του. Ανακοινώνει και εκφράζει τα πράγματα αυτά όπως δεν έχει ξανακάνει ποτέ Του.
Επομένως, σ’ ολόκληρο το σύμπαν, πέρα από τους ανθρώπους που ο Θεός σκοπεύει να
διαχειριστεί και να σώσει, δεν έχουν υπάρξει ποτέ πλάσματα τόσο κοντά με τον Θεό, που να
έχουν τόσο στενή σχέση μ’ Αυτόν. Στην καρδιά Του, η ανθρωπότητα που Αυτός θέλει να
διαχειριστεί και να σώσει είναι ό,τι πιο σημαντικό, ενώ εκτιμά την ανθρωπότητα αυτή
περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο· παρόλο που έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα για τους
ανθρώπους και παρόλο που Τον πληγώνουν και Τον παρακούν συνεχώς, Αυτός δεν τους
εγκαταλείπει ποτέ και συνεχίζει το έργο Του ακούραστα, δίχως παράπονα ή μετάνοια. Αυτό
συμβαίνει γιατί γνωρίζει πως, αργά ή γρήγορα, θα έρθει η μέρα που οι άνθρωποι θα
ανταποκριθούν στο κάλεσμά Του, θα συγκινηθούν από τον λόγο Του, θα αναγνωρίσουν πως
Αυτός είναι ο Κύριος της κτίσης και θα επιστρέψουν στο πλευρό Του…
Αφού τα ακούσατε όλα αυτά σήμερα, μπορεί να αισθάνεστε πως όλα όσα κάνει ο Θεός
είναι πολύ φυσιολογικά. Φαίνεται πως οι άνθρωποι ανέκαθεν αισθάνονταν λίγο από το
θέλημα που έχει ο Θεός γι’ αυτούς μέσα από τον λόγο και το έργο Του, αλλά πάντα υπάρχει
κάποια απόσταση ανάμεσα στα αισθήματα ή τη γνώση τους και σε αυτό που σκέφτεται ο
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Θεός. Επομένως, πιστεύω πως είναι αναγκαίο να επικοινωνήσω με όλους τους ανθρώπους τον
λόγο για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, καθώς και το υπόβαθρο πίσω από
την επιθυμία Του να αποκτήσει τους ανθρώπους που ήλπιζε. Είναι απαραίτητο να το
μοιραστώ αυτό με τους πάντες, έτσι ώστε όλοι να είναι ξεκάθαροι στις καρδιές τους. Επειδή η
κάθε σκέψη και ιδέα του Θεού και η κάθε φάση και περίοδος του έργου Του σχετίζονται και
συνδέονται στενά με ολόκληρο το έργο της διαχείρισής Του, όταν καταλάβεις τις σκέψεις, τις
ιδέες και το θέλημά Του σε κάθε βήμα του έργου Του, είναι σαν να καταλαβαίνεις την πηγή
του έργου του σχεδίου της διαχείρισής Του. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο είναι που γίνεται
βαθύτερη η κατανόησή σου για τον Θεό. Παρόλο που όλα όσα έκανε ο Θεός, όταν
δημιούργησε για πρώτη φορά τον κόσμο, τα οποία ανέφερα προηγουμένως, είναι πλέον
μονάχα πληροφορίες για τους ανθρώπους και φαίνεται να μην έχουν σχέση με την επιδίωξη
της αλήθειας, κατά τη διάρκεια της εμπειρίας σου, θα έρθει η μέρα που δεν θα πιστεύεις πως
είναι κάτι τόσο απλό όπως μερικές πληροφορίες, ούτε κάτι τόσο απλό όπως κάποια μυστήρια.
Όσο θα προοδεύει η ζωή σου κι όταν θα υπάρχει λίγη από τη θέση του Θεού στην καρδιά σου
ή όταν θα κατανοείς το θέλημά Του καλύτερα και βαθύτερα, θα καταλάβεις πραγματικά τη
σημασία και την αναγκαιότητα των όσων λέω σήμερα. Δεν έχει σημασία κατά πόσον το έχετε
αποδεχτεί αυτό· είναι αναγκαίο να κατανοείτε και να γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Όταν ο
Θεός κάνει κάτι, όταν εκτελεί το έργο Του, ανεξάρτητα από το εάν το εκτελεί με τις ιδέες Του
ή με τα ίδια Του τα χέρια, και ανεξάρτητα από το εάν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ή η
τελευταία, στο τέλος, ο Θεός έχει σχέδιο, και οι σκοποί και οι σκέψεις Του βρίσκονται σε ό,τι
κι αν κάνει. Αυτοί οι σκοποί και οι σκέψεις εκπροσωπούν τη διάθεση του Θεού και εκφράζουν
αυτό που Αυτός έχει και είναι. Τα δύο αυτά πράγματα —η διάθεση του Θεού και αυτό που
Αυτός έχει και είναι— πρέπει να γίνουν κατανοητά σε κάθε άνθρωπο. Όταν οι άνθρωποι
κατανοήσουν τη διάθεσή Του και αυτό που Αυτός έχει και είναι, μπορούν σταδιακά να
κατανοήσουν γιατί ο Θεός κάνει όσα κάνει και λέει όσα λέει. Απ’ αυτό, μπορούν τότε να έχουν
μεγαλύτερη πίστη για ν’ ακολουθούν τον Θεό, να επιδιώκουν την αλήθεια και να επιδιώκουν
αλλαγή διάθεσης. Δηλαδή, η κατανόηση του Θεού από τον άνθρωπο και η πίστη του
ανθρώπου στον Θεό είναι αδιαχώριστα.
Αν αυτό για το οποίο αποκτούν γνώση οι άνθρωποι και το οποίο καταφέρνουν να
κατανοήσουν είναι η διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι, τότε αυτό που
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αποκτούν θα είναι η ζωή που πηγάζει από τον Θεό. Μόλις η ζωή αυτή σφυρηλατηθεί μέσα
σου, ο σεβασμός σου για τον Θεό θα γίνεται ολοένα μεγαλύτερος, ενώ ο θερισμός της
συγκομιδής αυτής λαμβάνει χώρα πολύ φυσιολογικά. Αν δεν θέλεις να κατανοήσεις ή να
μάθεις για τη διάθεση του Θεού ή την ουσία Του, αν δεν θέλεις καν να στοχαστείς ή να
επικεντρωθείς σε αυτά τα πράγματα, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα πως ο τρόπος με τον
οποίο επιδιώκεις την πίστη σου στον Θεό, επί του παρόντος, δεν θα σου επιτρέψει ποτέ να
ικανοποιήσεις το θέλημά Του ή να λάβεις τον έπαινό Του. Επιπλέον, δεν θα μπορέσεις ποτέ
να φτάσεις πραγματικά στη σωτηρία —αυτές είναι οι τελικές συνέπειες. Όταν οι άνθρωποι
δεν κατανοούν τον Θεό και δεν γνωρίζουν τη διάθεσή Του, οι καρδιές τους δεν μπορούν ποτέ
ν’ ανοίξουν πραγματικά σ’ Αυτόν. Μόλις κατανοήσουν τον Θεό, θα αρχίσουν να εκτιμούν και
να γεύονται αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά Του με ενδιαφέρον και πίστη. Όταν
εκτιμήσεις και γευτείς αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού, η καρδιά σου θα ανοίξει
σ’ Αυτόν σταδιακά και βαθμιαία. Όταν η καρδιά σου ανοίξει σ’ Αυτόν, θα νιώσεις πόσο
επαίσχυντες και αξιοκαταφρόνητες ήταν οι ανταλλαγές σου με τον Θεό, οι απαιτήσεις σου
από τον Θεό και οι ίδιες σου οι υπερβολικές επιθυμίες. Όταν η καρδιά σου ανοίξει
πραγματικά στον Θεό, θα δεις πως η καρδιά Του είναι ένας τόσο απέραντος κόσμος και θα
εισέλθεις σε ένα βασίλειο που δεν έχεις βιώσει ποτέ ξανά. Στο βασίλειο αυτό δεν υπάρχει
εξαπάτηση, δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει σκότος και κακό. Υπάρχει μόνο ειλικρίνεια και
αφοσίωση· μόνο φως και εντιμότητα· μόνο δικαιοσύνη και καλοσύνη. Είναι γεμάτο αγάπη και
φροντίδα, γεμάτο συμπόνια και μακροθυμία και, μέσα από αυτό, νιώθεις την ευτυχία και τη
χαρά του να είσαι ζωντανός. Αυτά είναι τα πράγματα που θα σου αποκαλύψει ο Θεός όταν
Του ανοίξεις την καρδιά σου. Ο απέραντος αυτός κόσμος είναι γεμάτος με τη σοφία του Θεού
και γεμάτος με την παντοδυναμία Του· είναι επίσης γεμάτος με την αγάπη και την εξουσία
Του. Εδώ, μπορείς να δεις κάθε πτυχή αυτού που έχει και είναι ο Θεός, τι Του δίνει χαρά,
γιατί Αυτός ανησυχεί και γιατί θλίβεται, γιατί οργίζεται… Αυτά μπορεί να δει ο κάθε
άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά του στον Θεό και Του επιτρέπει να εισέλθει. Ο Θεός μπορεί
να εισέλθει στην καρδιά σου, μόνο αν την ανοίξεις σ’ Αυτόν. Μπορείς να δεις αυτό που έχει
και είναι ο Θεός και το θέλημά Του για εσένα, μόνο αν Αυτός έχει εισέλθει στην καρδιά σου.
Εκείνη τη στιγμή, θα ανακαλύψεις πως τα πάντα στον Θεό είναι τόσο πολύτιμα και πως αυτό
που έχει και είναι Αυτός είναι υπεράξιο να εκτιμάται. Σε σύγκριση μ’ αυτό, οι άνθρωποι που
σε περιβάλλουν, τα αντικείμενα και τα γεγονότα στη ζωή σου, ακόμη και τα αγαπημένα σου
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πρόσωπα, ο σύντροφός σου και τα πράγματα που αγαπάς, δεν είναι καν άξια αναφοράς. Είναι
τόσο μικρά και τόσο ασήμαντα· θα νιώσεις πως κανένα υλικό αντικείμενο δεν θα μπορέσει
ποτέ να σε προσελκύσει ξανά ή πως κανένα υλικό αντικείμενο δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να
σε παρασύρει να πληρώσεις οποιοδήποτε τίμημα γι’ αυτό. Στην ταπεινότητα του Θεού θα δεις
το μεγαλείο και την υπεροχή Του· επιπλέον, σε κάτι που Αυτός είχε κάνει και θεώρησες
αρκετά μικρό, θα δεις την απέραντη σοφία και τη μακροθυμία Του, όπως και την υπομονή
Του, την ανοχή Του και την κατανόησή Του προς εσένα. Αυτό θα γεννήσει μέσα σου αγάπη γι’
Αυτόν. Τη μέρα εκείνη, θα νιώσεις πως η ανθρωπότητα ζει σε έναν τόσο βρόμικο κόσμο, πως
η αγάπη, η υποτιθέμενη προστασία ή το ενδιαφέρον που παίρνεις από τους ανθρώπους στο
πλευρό σου, από τα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου, ακόμη και από αυτούς που αγαπάς, δεν
είναι καν άξια αναφοράς· μόνο ο Θεός είναι ο αγαπημένος σου και μόνο τον Θεό εκτιμάς
περισσότερο. Όταν έλθει εκείνη η μέρα, πιστεύω πως μερικοί θα πουν: Η αγάπη του Θεού
είναι τόσο μεγάλη και η ουσία Του είναι τόσο αγία· στον Θεό δεν υπάρχει δόλος, κακό,
φθόνος και έριδα, αλλά μόνο δικαιοσύνη και αυθεντικότητα, και οι άνθρωποι πρέπει να
λαχταρούν όλα όσα έχει και είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι πρέπει να αγωνίζονται και να
πασχίζουν γι’ αυτά. Πάνω σε τι έχει οικοδομηθεί η ικανότητα της ανθρωπότητας να το
επιτύχει αυτό; Έχει οικοδομηθεί πάνω στην κατανόηση της διάθεσης του Θεού από τους
ανθρώπους και στην κατανόηση της ουσίας του Θεού από αυτούς. Επομένως, η κατανόηση
της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και είναι, αποτελεί δια βίου μάθημα για κάθε
άνθρωπο και δια βίου στόχο που επιδιώκει κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται για να αλλάξει τη
διάθεσή του και να γνωρίσει τον Θεό.
Μόλις μιλήσαμε για όλο το έργο που ολοκλήρωσε ο Θεός, τη σειρά των πραγμάτων που
έκανε για πρώτη φορά. Κάθε ένα από τα πράγματα αυτά σχετίζεται με το σχέδιο του Θεού για
διαχείριση και με το θέλημα του Θεού. Σχετίζονται επίσης με την ίδια τη διάθεση του Θεού
και με την ουσία Του. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε περισσότερα από αυτά που έχει και
είναι ο Θεός, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στην Παλαιά Διαθήκη ή στην Εποχή του
Νόμου· αντιθέτως, πρέπει να προχωρήσουμε εμπρός με τα βήματα που έκανε ο Θεός στο έργο
Του. Έτσι, όπως ο Θεός τελείωσε την Εποχή του Νόμου και ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος,
τα δικά μας βήματα έχουν έλθει στην Εποχή της Χάριτος —μια εποχή γεμάτη χάρη και
λύτρωση. Κατά την εποχή αυτή, ο Θεός έκανε και πάλι κάτι πολύ σημαντικό για πρώτη φορά.
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Το έργο κατά τη νέα αυτή εποχή αποτέλεσε μια νέα αφετηρία για τον Θεό και την
ανθρωπότητα. Η νέα αυτή αφετηρία ήταν και πάλι νέο έργο που έκανε ο Θεός για πρώτη
φορά. Το νέο αυτό έργο ήταν κάτι πρωτοφανές που εκτέλεσε ο Θεός και δεν μπορούσαν να το
φανταστούν οι άνθρωποι και όλα τα πλάσματα. Είναι κάτι πλέον ευρέως γνωστό σε όλους
τους ανθρώπους —αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός έγινε ανθρώπινο ον, η πρώτη φορά
που ξεκίνησε νέο έργο με τη μορφή ενός ανθρώπου, με την ταυτότητα ενός ανθρώπου. Το νέο
αυτό έργο σήμαινε πως ο Θεός είχε ολοκληρώσει το έργο Του στην Εποχή του Νόμου και πως
δε θα έκανε ή θα έλεγε πια τίποτε υπό τον νόμο. Επιπλέον, δε θα έλεγε ή θα έκανε οτιδήποτε
με τη μορφή του νόμου ή σύμφωνα με τις αρχές ή τους κανόνες του νόμου. Με άλλα λόγια, το
σύνολο του έργου Του που βασιζόταν στον νόμο ανακόπηκε δια παντός και δε θα
συνεχιζόταν, επειδή ο Θεός ήθελε να ξεκινήσει νέο έργο και να κάνει νέα πράγματα, κι έτσι το
σχέδιό Του είχε και πάλι μια νέα αφετηρία. Έτσι, ο Θεός έπρεπε να οδηγήσει την
ανθρωπότητα στην επόμενη εποχή.
Το εάν τα νέα αυτά ήταν χαρμόσυνα ή δυσοίωνα για τους ανθρώπους, εξαρτιόταν από
την ουσία τους. Μπορεί να ειπωθεί πως τα νέα αυτά δεν ήταν χαρμόσυνα, αλλά δυσοίωνα για
κάποιους ανθρώπους, γιατί, όταν ο Θεός ξεκίνησε το νέο Του έργο, οι άνθρωποι εκείνοι που
απλώς τηρούσαν τους νόμους και τους κανόνες, που απλώς ακολουθούσαν τις διδαχές αλλά δε
σέβονταν τον Θεό, έτειναν να χρησιμοποιούν το παλιό έργο του Θεού για να καταδικάσουν το
νέο Του έργο. Για τους ανθρώπους αυτούς, τα νέα αυτά ήταν δυσοίωνα· ωστόσο, για κάθε
άνθρωπο που ήταν αθώος και ανοιχτός, που ήταν ειλικρινής με τον Θεό και πρόθυμος να
δεχτεί τη λύτρωσή Του, τα νέα της πρώτης ενσάρκωσης του Θεού ήταν ιδιαίτερα χαρμόσυνα.
Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι, από τότε που υπήρχαν άνθρωποι, αυτή ήταν η πρώτη φορά
που ο Θεός είχε εμφανιστεί και είχε ζήσει ανάμεσα στην ανθρωπότητα σε μια μορφή που δεν
ήταν το Πνεύμα· αντιθέτως, Αυτός γεννήθηκε από άνθρωπο, έζησε ανάμεσα στους
ανθρώπους ως ο Υιός του ανθρώπου και εργάστηκε ανάμεσά τους. Αυτή η «πρώτη φορά»
γκρέμισε τις αντιλήψεις των ανθρώπων και ήταν πέρα από κάθε φαντασία. Επιπλέον, όλοι οι
ακόλουθοι του Θεού απέκτησαν ένα υλικό όφελος. Ο Θεός, όχι μόνο έβαλε τέλος στην παλαιά
εποχή, αλλά, επιπλέον, έβαλε τέλος στις παλιές μεθόδους εργασίας Του και στον τρόπο
εργασίας Του. Δεν επέτρεπε πια στους αγγέλους Του να μεταφέρουν το θέλημά Του, δε
βρισκόταν πια κρυμμένος στα σύννεφα, και δεν εμφανιζόταν και δε μιλούσε πλέον
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προστακτικά στους ανθρώπους μέσω βροντής. Σε αντίθεση με οτιδήποτε στο παρελθόν, μέσω
μιας μεθόδου που δεν μπορούσαν να φανταστούν οι άνθρωποι και που δυσκολεύονταν να
κατανοήσουν ή να δεχτούν —της ενσάρκωσης— Αυτός έγινε ο Υιός του ανθρώπου για να
αναπτύξει το έργο της εποχής εκείνης. Αυτή η ενέργεια του Θεού βρήκε εντελώς
απροετοίμαστη την ανθρωπότητα· έκανε τους ανθρώπους να νιώσουν αμηχανία, επειδή ο
Θεός είχε ξεκινήσει και πάλι νέο έργο που δεν είχε κάνει ποτέ Του στο παρελθόν. Σήμερα, θα
ρίξουμε μια ματιά στο νέο έργο που επιτέλεσε ο Θεός στη νέα εποχή· σε όλο αυτό το νέο έργο,
πόση από τη διάθεση του Θεού και πόσο από αυτό που Αυτός έχει και είναι μπορούμε να
κατανοήσουμε;
Τα ακόλουθα είναι λόγια καταγεγραμμένα στην Καινή Διαθήκη της Βίβλου.
1. Ματθ. 12:1 Εν εκείνω τω καιρώ επορεύετο ο Ιησούς διά των σπαρτών εν σαββάτω· οι
δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρχισαν να ανασπώσιν αστάχυα και να τρώγωσιν.
2. Ματθ. 12:6-8 Σας λέγω δε ότι εδώ είναι κάποιος μεγαλήτερος του ιερού. Εάν όμως
εγνωρίζετε τι είναι Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους. Διότι
ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου.
Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην περικοπή αυτή: «Εν εκείνω τω καιρώ επορεύετο ο
Ιησούς διά των σπαρτών εν σαββάτω· οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρχισαν να
ανασπώσιν αστάχυα και να τρώγωσιν».
Γιατί επιλέξαμε την περικοπή αυτή; Πώς συνδέεται με τη διάθεση του Θεού; Στο κείμενο
αυτό, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι πως ήταν ημέρα Σάββατο, ωστόσο, ο Κύριος
Ιησούς βγήκε έξω και οδήγησε τους μαθητές Του μέσα από τα σπαρτά. Αυτό που είναι ακόμα
πιο «προδοτικό» είναι πως επιπλέον «ήρχισαν να ανασπώσιν αστάχυα και να τρώγωσιν».
Στην Εποχή του Νόμου, οι νόμοι του Ιεχωβά Θεού όριζαν πως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να
βγαίνουν έξω ξέγνοιαστα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες το Σάββατο· υπήρχαν πολλά
πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν το Σάββατο. Η ενέργεια αυτή, από πλευράς του
Κυρίου Ιησού, προβλημάτισε εκείνους που είχαν ζήσει υπό τον νόμο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, ενώ προκάλεσε ακόμα και επικρίσεις. Όσο για τη σύγχυσή τους και τον τρόπο με
τον οποίο μιλούσαν γι’ αυτό που έκανε ο Ιησούς, θα τα αφήσουμε προς το παρόν κατά μέρος
και θα συζητήσουμε πρώτα για τον λόγο που ο Χριστός επέλεξε από όλες τις μέρες να το κάνει
2327

αυτό το Σάββατο, καθώς και γι’ αυτό που ήθελε να επικοινωνήσει μέσω της ενέργειας αυτής
στους ανθρώπους που ζούσαν υπό τον νόμο. Αυτή είναι η σύνδεση μεταξύ της περικοπής
αυτής και της διάθεσης του Θεού για την οποία θέλω να μιλήσω.
Όταν ήλθε ο Κύριος Ιησούς, χρησιμοποίησε τις πρακτικές Του ενέργειες για να
επικοινωνήσει με τους ανθρώπους: Ο Θεός είχε αναχωρήσει από την Εποχή του Νόμου, είχε
ξεκινήσει νέο έργο, και το νέο αυτό έργο δεν απαιτούσε την τήρηση του Σαββάτου. Το
γεγονός ότι ο Θεός εξήλθε από τους περιορισμούς της μέρας του Σαββάτου αποτελούσε
μονάχα μια πρόγευση του νέου Του έργου· το πραγματικό και σπουδαίο έργο δεν είχε
καταφτάσει ακόμα. Όταν ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε το έργο Του, είχε ήδη αφήσει πίσω Του τα
δεσμά της Εποχής του Νόμου και είχε καταρρίψει τους κανονισμούς και τις αρχές της εποχής
εκείνης. Μέσα Του, δεν υπήρχε ίχνος από οτιδήποτε σχετιζόταν με τον νόμο· είχε απαλλαγεί
απ’ αυτόν εξ ολοκλήρου, δεν τον τηρούσε πια και ούτε απαιτούσε από την ανθρωπότητα να
τον τηρεί. Επομένως, εδώ βλέπεις πως ο Κύριος Ιησούς διέσχισε τα σπαρτά το Σάββατο· ο
Κύριος δεν αναπαυόταν, αντιθέτως, ήταν έξω και εργαζόταν. Η ενέργειά Του αυτή συντάραξε
τις αντιλήψεις των ανθρώπων και τους επικοινώνησε πως Αυτός δε ζούσε πια υπό τον νόμο,
πως είχε αφήσει τους περιορισμούς του Σαββάτου και εμφανιζόταν μπροστά και ανάμεσα
στην ανθρωπότητα με νέα μορφή, με νέο τρόπο εργασίας. Η ενέργειά Του αυτή έδειξε στους
ανθρώπους πως είχε φέρει μαζί Του νέο έργο που ξεκίνησε με την έξοδο από τον νόμο και με
την έξοδο από το Σάββατο. Όταν ο Θεός εκτελούσε το νέο Του έργο, δεν ήταν πια
προσκολλημένος στο παρελθόν και δεν Τον απασχολούσαν πια οι κανονισμοί της Εποχής του
Νόμου. Επιπλέον, δεν επηρεαζόταν από το έργο Του στην προηγούμενη εποχή, αλλά
εργαζόταν, όπως συνήθως, και το Σάββατο, και όταν οι μαθητές Του πεινούσαν, μπορούσαν
να κόψουν μερικά στάχυα και να φάνε. Όλα αυτά ήταν πολύ φυσιολογικά στα μάτια του
Θεού. Ο Θεός μπορούσε να έχει μια νέα αρχή για πολύ από το έργο που θέλει να εκτελέσει και
τα πράγματα που θέλει να πει. Όταν Αυτός αποκτά ένα νέο ξεκίνημα, μήτε αναφέρει το
προηγούμενο έργο Του ξανά μήτε το συνεχίζει. Διότι ο Θεός έχει τις αρχές Του στο έργο Του.
Θέλει να ξεκινήσει νέο έργο όταν θέλει να φέρει την ανθρωπότητα σε ένα νέο στάδιο του
έργου Του και όταν το έργο Του έχει εισέλθει σε κάποια ανώτερη φάση. Αν οι άνθρωποι
συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με τα παλιά ρητά και τους κανονισμούς ή συνεχίσουν να
είναι προσηλωμένοι σ’ αυτά, ο Θεός δε θα το θυμάται ούτε θα το επαινέσει. Αυτό συμβαίνει
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επειδή έχει ήδη φέρει νέο έργο κι έχει εισέλθει σε μια νέα φάση του έργου Του. Όταν Αυτός
ξεκινά νέο έργο, εμφανίζεται στην ανθρωπότητα με μια εντελώς νέα εικόνα, από μια εντελώς
νέα σκοπιά και μ’ έναν εντελώς νέο τρόπο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν διαφορετικές
πτυχές της διάθεσής Του και αυτού που Αυτός έχει και είναι. Αυτός είναι ένας από τους
στόχους Του στο νέο Του έργο. Ο Θεός δεν προσκολλάται στα παλιά και δεν ακολουθεί την
πεπατημένη οδό· όταν εργάζεται και μιλά, δεν είναι τόσο απαγορευτικό όσο το φαντάζονται
οι άνθρωποι. Στον Θεό, τα πάντα είναι ελεύθερα και απελευθερωμένα, δεν υπάρχει
απαγόρευση, δεν υπάρχουν περιορισμοί —αυτό που φέρνει στην ανθρωπότητα είναι όλο
ελευθερία και απελευθέρωση. Είναι ένας ζωντανός Θεός, ένας Θεός που υπάρχει πραγματικά
και αληθινά. Δεν είναι κάποια μαριονέτα ή κάποιο πήλινο γλυπτό και είναι τελείως
διαφορετικός από τα είδωλα που φυλάσσουν σαν ιερά και λατρεύουν οι άνθρωποι. Είναι
ζωντανός και φωτεινός, και αυτό που φέρνουν ο λόγος Του και το έργο Του στους ανθρώπους
είναι όλο ζωή και φως, όλο ελευθερία και απελευθέρωση, επειδή Αυτός κρατά την αλήθεια, τη
ζωή και την οδό —δεν Τον περιορίζει τίποτα σε κανένα μέρος του έργου Του. Ό,τι κι αν λένε
οι άνθρωποι και όπως κι αν βλέπουν ή αξιολογούν το νέο Του έργο, Αυτός θα εκτελεί το έργο
Του δίχως ενδοιασμούς. Δε θα ανησυχεί για τις αντιλήψεις κανενός ή για τις κατηγορίες
εναντίον του έργου ή του λόγου Του, ούτε και για την έντονη αντίδραση και την αντίστασή
τους στο νέο Του έργο. Ουδείς σε ολόκληρη την πλάση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την
ανθρώπινη λογική ή την ανθρώπινη φαντασία, γνώση και ηθική, για να μετρήσει ή να
προσδιορίσει αυτό που κάνει ο Θεός και για να δυσφημίσει, να διαταράξει ή να υπονομεύσει
το έργο Του. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση στο έργο Του και σε ό,τι κάνει, και αυτό δε θα
περιορίζεται από κανέναν άνθρωπο, πράγμα ή αντικείμενο, ούτε και θα διαταράσσεται από
καμιά εχθρική δύναμη. Όσον αφορά το νέο Του έργο, είναι ένας παντοτινά νικηφόρος
Βασιλιάς, ενώ όλες οι εχθρικές δυνάμεις, όλες οι αιρέσεις και οι πλάνες της ανθρωπότητας,
ποδοπατιούνται κάτω από το υποπόδιό Του. Όποιο νέο στάδιο του έργου Του κι αν εκτελεί,
σίγουρα θα αναπτύσσεται και θα επεκτείνεται μέσα από την ανθρωπότητα και σίγουρα θα
εκτελείται ανεμπόδιστα σε ολόκληρο το σύμπαν, έως ότου ολοκληρωθεί το μέγα Του έργο.
Αυτή είναι η παντοδυναμία και η σοφία του Θεού, όπως και η εξουσία και η δύναμή Του.
Επομένως, ο Κύριος Ιησούς μπορούσε να βγει έξω στα φανερά και να εργαστεί το Σάββατο,
επειδή στην καρδιά Του δεν υπήρχαν κανόνες, όπως και δεν υπήρχε καμιά γνώση ή διδαχή
που να προήλθε από την ανθρωπότητα. Αυτό που Αυτός είχε, ήταν το νέο έργο του Θεού και ο
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τρόπος Του, και το έργο Του ήταν ο τρόπος να ελευθερώσει την ανθρωπότητα, να τους
αποδεσμεύσει, να τους επιτρέψει να υπάρξουν στο φως και να τους επιτρέψει να ζήσουν.
Εκείνοι που λατρεύουν είδωλα ή ψεύτικους θεούς, ζουν την κάθε μέρα δεσμευμένοι από τον
Σατανά, περιορισμένοι από κάθε λογής κανόνες και ταμπού —σήμερα απαγορεύεται αυτό,
αύριο κάτι άλλο— δεν έχουν καμία ελευθερία στις ζωές τους. Είναι σαν αλυσοδεμένοι
φυλακισμένοι,

δίχως

χαρά.

Τι

αντιπροσωπεύει

η

«απαγόρευση»;

Αντιπροσωπεύει

περιορισμούς, δεσμά και κακό. Όταν ένας άνθρωπος λατρεύει κάποιο είδωλο, λατρεύει έναν
ψεύτικο θεό, λατρεύει ένα κακό πνεύμα. Η απαγόρευση έρχεται μαζί μ’ αυτό. Δεν μπορείς να
φας αυτό ή εκείνο, δεν μπορείς να βγεις έξω σήμερα, αύριο δεν μπορείς να ανάψεις τον
φούρνο σου, την επομένη δεν μπορείς να μετακομίσεις σε νέο σπίτι, πρέπει να επιλέγονται
συγκεκριμένες ημέρες για γάμους και κηδείες, ακόμη και για τη γέννηση ενός παιδιού. Πώς
ονομάζεται αυτό; Αυτό ονομάζεται απαγόρευση· είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας, ενώ τα
δεσμά του Σατανά και των κακών πνευμάτων τους ελέγχουν και περιορίζουν τις καρδιές και
τα σώματά τους. Υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις με τον Θεό; Όταν μιλάς για την αγιοσύνη
του Θεού, πρέπει πρώτα να σκεφτείς αυτό: Με τον Θεό, δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Ο Θεός
έχει αρχές στον λόγο και στο έργο Του, αλλά όχι απαγορεύσεις, επειδή ο Θεός ο ίδιος είναι η
αλήθεια, η οδός και η ζωή.
Τώρα, ας εξετάσουμε την επόμενη περικοπή: «Σας λέγω δε ότι εδώ είναι κάποιος
μεγαλήτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν, δεν
ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους. Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του
σαββάτου» (Ματθ. 12:6-8). Σε τι αναφέρεται το «ιερό» εδώ; Για να το θέσουμε απλά, το
«ιερό» αναφέρεται σε ένα μεγαλοπρεπές, ψηλό κτίριο και, κατά την Εποχή του Νόμου, το
ιερό ήταν μέρος για να λατρεύουν οι ιερείς τον Θεό. Όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «εδώ είναι
κάποιος μεγαλήτερος του ιερού», σε ποιον αναφερόταν το «κάποιος»; Προφανώς, το
«κάποιος» είναι ο Κύριος Ιησούς στη σάρκα, γιατί μόνο Αυτός ήταν μεγαλύτερος του ιερού. Τι
έλεγαν τα λόγια αυτά στους ανθρώπους; Έλεγαν στους ανθρώπους να βγουν από το ιερό —ο
Θεός είχε ήδη βγει και δεν εργαζόταν πια μέσα σ’ αυτό, επομένως οι άνθρωποι έπρεπε να
αναζητήσουν τ’ αχνάρια του Θεού έξω από το ιερό και να ακολουθήσουν τα βήματά Του στο
νέο Του έργο. Το υπόβαθρο αυτού που είπε ο Κύριος Ιησούς ήταν πως, υπό τον νόμο, οι
άνθρωποι είχαν καταλήξει να βλέπουν το ιερό σαν κάτι μεγαλύτερο από τον Θεό τον ίδιο. Με
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άλλα λόγια, οι άνθρωποι λάτρευαν το ιερό αντί να λατρεύουν τον Θεό, έτσι, ο Κύριος Ιησούς
τους προειδοποίησε να μη λατρεύουν είδωλα, αλλά να λατρεύουν τον Θεό γιατί είναι
υπέρτατος. Έτσι, είπε: «Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν». Είναι εμφανές πως, στα μάτια του
Κυρίου Ιησού, οι περισσότεροι άνθρωποι υπό τον νόμο δε λάτρευαν πια τον Ιεχωβά, απλώς
εκτελούσαν τη διαδικασία της θυσίας, και ο Κύριος Ιησούς προσδιόρισε πως η διαδικασία
αυτή ήταν ειδωλολατρία. Οι ειδωλολάτρες αυτοί, έβλεπαν το ιερό σαν κάτι μεγαλύτερο και
ανώτερο από τον Θεό. Στις καρδιές τους υπήρχε μόνο το ιερό, όχι ο Θεός, επομένως, αν
έχαναν το ιερό, θα έχαναν τον τόπο της κατοίκησής τους. Χωρίς το ιερό, δεν είχαν πού να
λατρεύουν και δεν μπορούσαν να προσφέρουν τις θυσίες τους. Ο υποτιθέμενος τόπος της
κατοίκησής τους ήταν ο τόπος όπου δραστηριοποιούνταν υπό το πρόσχημα της λατρείας του
Ιεχωβά Θεού που τους επέτρεπε να παραμένουν στο ιερό και να διεκπεραιώνουν τις δικές
τους υποθέσεις. Η υποτιθέμενη προσφορά θυσιών γινόταν απλώς για να πραγματοποιούν τις
προσωπικές τους επαίσχυντες δοσοληψίες υπό το πρόσχημα της εκτέλεσης της υπηρεσίας
τους στο ιερό. Αυτός ήταν ο λόγος που οι άνθρωποι της εποχής έβλεπαν το ιερό σαν κάτι
μεγαλύτερο από τον Θεό. Επειδή χρησιμοποιούσαν το ιερό σαν κάλυψη και τις θυσίες σαν
πρόσχημα για να εξαπατούν τους ανθρώπους και τον Θεό, ο Κύριος Ιησούς το είπε αυτό για
να προειδοποιήσει τους ανθρώπους. Αν εφαρμόσετε τα λόγια αυτά στο παρόν, παραμένουν
εξίσου έγκυρα και εξίσου σχετικά. Παρόλο που οι άνθρωποι σήμερα έχουν βιώσει
διαφορετικό έργο του Θεού από αυτό που βίωσαν οι άνθρωποι στην Εποχή του Νόμου, η
ουσία της φύσης τους είναι η ίδια. Στο πλαίσιο του έργου σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν
να κάνουν πράγματα του ίδιου τύπου με «το ιερό είναι μεγαλύτερο από τον Θεό». Για
παράδειγμα, οι άνθρωποι βλέπουν την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως τη δουλειά τους·
θεωρούν το να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό και να πολεμήσεις τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα
ως πολιτικά κινήματα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη δημοκρατία
και την ελευθερία· μετατρέπουν το καθήκον τους σε καριέρα για να αξιοποιήσουν τις
ικανότητές τους, αλλά αντιμετωπίζουν τον σεβασμό στον Θεό και την αποφυγή του κακού ως
τίποτα περισσότερο από μια θρησκευτική διδαχή προς τήρηση, και ούτω καθεξής. Αυτές οι
εκφράσεις, από πλευράς των ανθρώπων, δεν είναι ουσιαστικά το ίδιο όπως «το ιερό είναι
μεγαλύτερο από τον Θεό»; Με τη διαφορά ότι, πριν δύο χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι
εκτελούσαν τις προσωπικές τους δραστηριότητες μέσα στο φυσικό ιερό, ενώ σήμερα, οι
άνθρωποι εκτελούν τις προσωπικές τους δραστηριότητες σε άυλα ιερά. Οι άνθρωποι που
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δίνουν μεγάλη αξία στους κανόνες, θεωρούν τους κανόνες μεγαλύτερους από τον Θεό· οι
άνθρωποι που αγαπούν το κύρος, θεωρούν το κύρος μεγαλύτερο από τον Θεό· εκείνοι που
αγαπούν την καριέρα τους, θεωρούν την καριέρα μεγαλύτερη από τον Θεό και ούτω καθεξής.
Όλες οι εκφράσεις τους Με οδηγούν να πω: «Οι άνθρωποι, μέσα από τα λόγια τους, δοξάζουν
τον Θεό ως τον μεγαλύτερο, ωστόσο, στα μάτια τους, τα πάντα είναι μεγαλύτερα από τον
Θεό». Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι, ενόσω βρίσκονται στο μονοπάτι απ’ το οποίο
ακολουθούν τον Θεό, μόλις βρουν την ευκαιρία να επιδείξουν τα δικά τους ταλέντα ή να
ασκήσουν τις δικές τους δραστηριότητες ή να επιτύχουν στις δικές τους καριέρες,
απομακρύνονται από τον Θεό και ρίχνονται στην καριέρα που αγαπούν. Όσο γι’ αυτό που
τους έχει εμπιστευτεί ο Θεός και το θέλημά Του, τα πράγματα αυτά έχουν απορριφθεί από
καιρό. Στο σενάριο αυτό, πού διαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί από εκείνους που εκτελούσαν τις
δραστηριότητες τους στο ιερό πριν δύο χιλιάδες χρόνια;
Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά στο τελευταίο εδάφιο της Γραφικής αυτής περικοπής:
«Διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου». Υπάρχει πρακτική πλευρά σ’
αυτό το εδάφιο; Μπορείτε να δείτε την πρακτική πλευρά του; Όλα όσα λέει ο Θεός πηγάζουν
από την καρδιά Του, επομένως, γιατί το είπε αυτό; Πώς το καταλαβαίνετε; Μπορεί να
κατανοείτε το νόημα του εδαφίου τώρα, ωστόσο, εκείνη την εποχή, λίγοι άνθρωποι το
κατανοούσαν, γιατί η ανθρωπότητα είχε μόλις βγει από την Εποχή του Νόμου. Για εκείνους, η
μη τήρηση του Σαββάτου ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο, πόσο μάλλον η κατανόηση του τι
είναι ένα αληθινό Σάββατο.
Το εδάφιο «ο Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του σαββάτου» δείχνει στους
ανθρώπους πως τα πάντα του Θεού είναι άυλα και πως, ενώ ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει
όλες τις υλικές σου ανάγκες, όταν έχουν καλυφθεί όλες οι υλικές σου ανάγκες, μπορεί η
ικανοποίηση από τέτοια πράγματα να αντικαταστήσει την επιδίωξή σου για την αλήθεια;
Αυτό είναι προφανώς αδύνατον! Η διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι, με τα
οποία συναναστραφήκαμε, αποτελούν και τα δύο την αλήθεια. Δεν μπορεί να μετρηθεί με το
βαρύ τίμημα των υλικών αντικειμένων, ούτε μπορεί η αξία της να υπολογισθεί σε χρήματα,
γιατί δεν είναι υλικό αντικείμενο, και καλύπτει τις ανάγκες της καρδιάς του κάθε ανθρώπου.
Για κάθε άνθρωπο, η αξία των άυλων αυτών αληθειών θα ’πρεπε να ’ναι μεγαλύτερη από την
αξία οποιουδήποτε υλικού πράγματος που θεωρείς ωραίο, σωστά; Η δήλωση αυτή είναι κάτι
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στο οποίο πρέπει να σταθείτε. Το σημείο κλειδί σ’ αυτό που μόλις είπα είναι πως αυτό που
έχει και είναι ο Θεός και τα πάντα στον Θεό είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για κάθε
άνθρωπο και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο. Θα σου
δώσω ένα παράδειγμα: Όταν πεινάς, χρειάζεσαι φαγητό. Το φαγητό αυτό μπορεί να είναι
σχετικά καλό ή σχετικά ελλιπές, αλλά, εφόσον χορτάσεις, το δυσάρεστο αίσθημα της πείνας
δε θα υπάρχει πια —θα εξαφανιστεί. Μπορείς να καθίσεις εκεί ήσυχα και να ξεκουράσεις το
σώμα σου. Η πείνα των ανθρώπων μπορεί να εξαλειφθεί με το φαγητό, ωστόσο, όταν
ακολουθείς τον Θεό και νιώθεις πως δεν Τον κατανοείς καθόλου, πώς μπορείς να εξαλείψεις
το κενό στην καρδιά σου; Μπορεί να εξαλειφθεί με φαγητό; Ή όταν ακολουθείς τον Θεό,
αλλά δεν κατανοείς το θέλημά Του, τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αντισταθμίσεις
αυτήν την πείνα στην καρδιά σου; Κατά τη διαδικασία της εμπειρίας της σωτηρίας σου μέσα
από τον Θεό, ενώ επιδιώκεις μια αλλαγή στη διάθεσή σου, αν δεν κατανοείς το θέλημά Του ή
δε γνωρίζεις ποια είναι η αλήθεια κι αν δε γνωρίζεις τη διάθεση του Θεού, δεν αισθάνεσαι
ιδιαίτερα άβολα; Δεν αισθάνεσαι μεγάλη πείνα και δίψα στην καρδιά σου; Τα αισθήματα
αυτά, δε σε αποτρέπουν απ’ το να βρεις ανάπαυση στην καρδιά σου; Επομένως, πώς μπορείς
να αντισταθμίσεις αυτήν την πείνα στην καρδιά σου; Υπάρχει τρόπος να την εξαλείψεις;
Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν για ψώνια, μερικοί εκμυστηρεύονται στους φίλους τους,
μερικοί το ρίχνουν στον ύπνο, ενώ άλλοι διαβάζουν τον λόγο του Θεού ή εργάζονται πιο
σκληρά και καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.
Μπορούν τα πράγματα αυτά να εξαλείψουν τις πραγματικές σου δυσκολίες; Όλοι σας
κατανοείτε πλήρως αυτά τα είδη πρακτικών. Όταν νιώθεις ανήμπορος, όταν νιώθεις την
έντονη επιθυμία να λάβεις διαφώτιση από τον Θεό για να σου επιτρέψει να γνωρίσεις την
πραγματικότητα της αλήθειας και το θέλημά Του, τι χρειάζεσαι πιο πολύ; Αυτό που
χρειάζεσαι δεν είναι κάποιο πλήρες γεύμα, ούτε μερικά ευγενικά λόγια. Ακόμη περισσότερο,
δεν είναι οι εφήμερες ανέσεις και η ικανοποίηση της σάρκας. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να
σου πει ο Θεός ευθέως και ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις· να σου
πει ξεκάθαρα ποια είναι η αλήθεια. Αφού το έχεις κατανοήσεις αυτό, έστω και σε ελάχιστο
βαθμό, δε νιώθεις περισσότερο ικανοποιημένος στην καρδιά σου από όσο θα ένιωθες μετά
από ένα καλό γεύμα; Όταν η καρδιά σου είναι ικανοποιημένη, δεν αποκτά η καρδιά σου και
όλο το άτομό σου πραγματική ανάπαυση; Μέσω της αναλογίας και της ανάλυσης αυτής,
καταλαβαίνετε πλέον γιατί ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το εδάφιο «ο Υιός του ανθρώπου
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είναι κύριος και του σαββάτου»; Το νόημά του είναι πως αυτό που εκπορεύεται από τον Θεό,
αυτό που Αυτός έχει και είναι, και τα πάντα Του, είναι μεγαλύτερα από καθετί άλλο,
συμπεριλαμβανομένου και του πράγματος ή του ατόμου που κάποτε πίστευες ότι ήταν ό,τι
πιο πολύτιμο για σένα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να λάβει λόγο από το στόμα
του Θεού ή δεν κατανοεί το θέλημά Του, τότε δεν μπορεί να βρει ανάπαυση. Στις μελλοντικές
σας εμπειρίες, θα καταλάβετε γιατί ήθελα να δείτε αυτήν την περικοπή σήμερα· είναι κάτι
πολύ σημαντικό. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή. Για τους ανθρώπους, η αλήθεια
είναι κάτι που δεν μπορούν να στερούνται στη ζωή τους και κάτι που ποτέ δεν μπορεί να τους
λείπει· μπορείς ακόμα να πεις πως είναι το σημαντικότερο πράγμα. Παρόλο που δεν μπορείς
να τη δεις ή να την αγγίξεις, η σημασία της για εσένα δεν μπορεί να αγνοηθεί· είναι το μόνο
πράγμα που μπορεί να φέρει ανάπαυση στην καρδιά σου.
Είναι η κατανόηση σας για την αλήθεια ενσωματωμένη στις δικές σας καταστάσεις; Στην
πραγματική ζωή, πρέπει πρώτα να σκεφτείς ποιες αλήθειες σχετίζονται με τους ανθρώπους,
τα πράγματα και τα αντικείμενα που έχεις συναντήσει· είναι ανάμεσα σ’ αυτές τις αλήθειες
που μπορείς να βρεις το θέλημα του Θεού και να συνδέσεις αυτά που έχεις συναντήσει με το
θέλημά Του. Εάν δε γνωρίζεις ποιες πτυχές της αλήθειας σχετίζονται με τα πράγματα που
έχεις συναντήσει και αναζητήσεις κατευθείαν το θέλημα του Θεού, η προσέγγιση αυτή θα
είναι αρκετά τυφλή και δε θα μπορέσει να αποφέρει αποτελέσματα. Εάν θέλεις να
αναζητήσεις την αλήθεια και να κατανοήσεις το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να εξετάσεις
τι είδους πράγματα έχουν έλθει πάνω σου, με ποιες πτυχές της αλήθειας σχετίζονται και να
αναζητήσεις την αλήθεια στον λόγο του Θεού που σχετίζεται μ’ αυτά που έχεις βιώσει. Στη
συνέχεια, να αναζητήσεις το μονοπάτι της πράξης που είναι σωστό για εσένα στην αλήθεια
εκείνη· με τον τρόπο αυτό, μπορείς να αποκτήσεις έμμεση κατανόηση του θελήματος του
Θεού. Το να αναζητάς και να κάνεις πράξη την αλήθεια δεν είναι να εφαρμόζεις μηχανικά
κάποια διδαχή ή να ακολουθείς κάποιον τύπο. Η αλήθεια δεν είναι τυποποιημένη, ούτε και
είναι νόμος. Δεν είναι νεκρή —είναι ζωή, είναι κάτι ζωντανό και είναι ο κανόνας που πρέπει
να ακολουθούν τα πλάσματα και ο κανόνας που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι στη ζωή τους.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβεις περισσότερο εμπειρικά. Σε όποιο στάδιο κι αν έχεις
φτάσει στην εμπειρία σου, είσαι αναπόσπαστος από τον λόγο του Θεού ή από την αλήθεια,
ενώ αυτό που κατανοείς για τη διάθεση του Θεού και αυτό που γνωρίζεις γι’ αυτό που έχει και
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είναι ο Θεός, εκφράζονται όλα μέσα από τον λόγο του Θεού· είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με
την αλήθεια. Η διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός, είναι τα ίδια η αλήθεια· η
αλήθεια είναι μια αυθεντική εκδήλωση της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και
είναι. Κάνει απτό αυτό που έχει και είναι ο Θεός και το δηλώνει ρητά· σου λέει πιο ευθέως τι
αρέσει στον Θεό, τι δεν Του αρέσει, τι θέλει Αυτός να κάνεις και τι δε σου επιτρέπει να κάνεις,
ποιους ανθρώπους απεχθάνεται και σε ποιους ανθρώπους βρίσκει ευχαρίστηση. Πίσω από τις
αλήθειες που εκφράζει ο Θεός, οι άνθρωποι μπορούν να δουν την ευχαρίστηση, τον θυμό, τη
λύπη και την ευτυχία Του, όπως και την ουσία Του —αυτή είναι η αποκάλυψη της διάθεσής
Του. Πέρα του να γνωρίζεις αυτό που έχει και είναι ο Θεός και να κατανοείς τη διάθεσή Του
από τον λόγο Του, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ανάγκη να επιτύχεις αυτήν την
κατανόηση μέσα από πρακτική εμπειρία. Αν ένας άνθρωπος απομακρύνει τον εαυτό του από
την πραγματική ζωή ώστε να γνωρίσει τον Θεό, τότε δε θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό.
Ακόμη κι αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αποκτήσουν κάποια κατανόηση από τον
λόγο του Θεού, αυτή περιορίζεται σε θεωρίες και λέξεις, και υπάρχει απόκλιση από το πώς
είναι πραγματικά ο Θεός.
Αυτό που επικοινωνούμε τώρα, έγκειται όλο μέσα στο πλαίσιο των ιστοριών που
καταγράφονται στη Βίβλο. Μέσω των ιστοριών αυτών και μέσω της ανάλυσης αυτών των
πραγμάτων που συνέβησαν, οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν τη διάθεσή Του και αυτό
που Αυτός εξέφρασε πως έχει και είναι, επιτρέποντας τους να γνωρίσουν την κάθε πτυχή του
Θεού πιο ευρέως, πιο βαθιά, πιο εκτενώς και πιο πλήρως. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να
γνωρίσεις την κάθε πτυχή του Θεού είναι μέσα από αυτές τις ιστορίες; Όχι, δεν είναι! Γιατί
αυτό που λέει ο Θεός και το έργο που εκτελεί στην Εποχή της Βασιλείας, μπορούν να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να γνωρίσουν τη διάθεσή Του και να την κατανοήσουν πιο
πλήρως. Ωστόσο, πιστεύω πως είναι λίγο πιο εύκολο να γνωρίσεις τη διάθεση του Θεού και να
κατανοήσεις αυτό που Αυτός έχει και είναι, μέσα από κάποια παραδείγματα ή κάποιες
ιστορίες που καταγράφονται στη Βίβλο και τις οποίες γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αν
χρησιμοποιήσω τον λόγο της κρίσης και της παίδευσης και τις αλήθειες που εκφράζει ο Θεός
σήμερα για να σε κάνω να Τον γνωρίσεις λέξη προς λέξη, θα νιώσεις πως είναι πολύ ανιαρό
και κουραστικό, ενώ μερικοί άνθρωποι θα νιώσουν ακόμη πως ο λόγος του Θεού φαίνεται
πολύ τυποποιημένος. Ωστόσο, αν πάρω αυτές τις ιστορίες της Βίβλου σαν παράδειγμα για να
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γνωρίσουν οι άνθρωποι τη διάθεση του Θεού, τότε δε θα το βρουν βαρετό. Μπορείς να πεις
πως ενόσω επεξηγούνται τα παραδείγματα αυτά, οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτό που υπήρχε
στην καρδιά του Θεού εκείνη την εποχή —η διάθεση ή το συναίσθημά Του, οι σκέψεις και οι
ιδέες Του— έχουν ειπωθεί στους ανθρώπους στη γλώσσα των ανθρώπων, και ο στόχος όλων
αυτών είναι να τους επιτραπεί να εκτιμήσουν, να νιώσουν πως αυτό που έχει και είναι ο Θεός
δεν είναι κάποιος τύπος. Δεν είναι κάποιος θρύλος ή κάτι που δεν μπορούν να δουν ή να
αγγίξουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι που υπάρχει πραγματικά και που οι άνθρωποι μπορούν να
νιώσουν και να εκτιμήσουν. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος. Μπορείς να πεις πως οι
άνθρωποι που ζουν σ’ αυτήν την εποχή είναι ευλογημένοι. Από τις ιστορίες της Βίβλου,
μπορούν να αντλήσουν ευρύτερη κατανόηση του προηγούμενου έργου του Θεού· μπορούν να
δουν τη διάθεσή Του μέσα από το έργο που Αυτός έχει εκτελέσει. Επίσης, μπορούν να
κατανοήσουν το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα μέσα από τις διαθέσεις αυτές που
έχει εκφράσει, όπως και να κατανοήσουν τις απτές εκδηλώσεις της αγιοσύνης και της
φροντίδας Του για τους ανθρώπους, έτσι ώστε να επιτύχουν μια πιο εμπεριστατωμένη και πιο
βαθιά γνώση της διάθεσης του Θεού. Πιστεύω πως όλοι σας μπορείτε να το νιώσετε αυτό!
Μέσα στο πλαίσιο του έργου που ολοκλήρωσε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της
Χάριτος, μπορείς να δεις ακόμα μια πτυχή αυτού που έχει και είναι ο Θεός. Εκφράστηκε μέσω
της σάρκας Του και κατέστη δυνατό να το δουν και να το εκτιμήσουν οι άνθρωποι μέσω της
ανθρώπινης φύσης Του. Στον Υιό του ανθρώπου, οι άνθρωποι είδαν τον τρόπο με τον οποίο ο
Θεός στη σάρκα βίωσε την ανθρώπινη φύση Του, όπως και είδαν τη θεϊκή φύση του Θεού να
εκφράζεται μέσω της σάρκας. Οι δύο αυτοί τύποι έκφρασης, επέτρεψαν στους ανθρώπους να
δουν έναν ιδιαίτερα αληθινό Θεό, όπως και τους επέτρεψαν να σχηματίσουν μια διαφορετική
ιδέα για τον Θεό. Ωστόσο, στο διάστημα που μεσολάβησε από τη δημιουργία του κόσμου έως
το τέλος της Εποχής του Νόμου, δηλαδή πριν την Εποχή της Χάριτος, αυτό που έβλεπαν,
άκουγαν και βίωναν οι άνθρωποι, ήταν μονάχα η θεϊκή πτυχή του Θεού. Ήταν αυτά που
έκανε και έλεγε ο Θεός σε ένα άυλο βασίλειο και τα πράγματα που εξέφραζε από το αληθινό
Του άτομο, τα οποία δεν μπορούσαν να δουν ή ν’ αγγίξουν. Συχνά, τα πράγματα αυτά έκαναν
τους ανθρώπους να αισθάνονται πως ο Θεός ήταν τόσο μεγάλος και πως δεν μπορούσαν να
έρθουν κοντά σ’ Αυτόν. Η εντύπωση που έδινε συνήθως ο Θεός στους ανθρώπους ήταν πως
τρεμόπαιζε, ενώ οι άνθρωποι αισθάνονταν, επιπλέον, πως όλες οι σκέψεις και οι ιδέες Του
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ήταν τόσο μυστηριώδεις και τόσο ασύλληπτες, που δεν υπήρχε τρόπος να τις φτάσουν, πόσο
μάλλον να επιχειρήσουν να τις κατανοήσουν και να την εκτιμήσουν. Για τους ανθρώπους, τα
πάντα στον Θεό ήταν πολύ μακρινά —τόσο μακρινά που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα
δουν, δεν μπορούσαν να τ’ αγγίξουν. Φαινόταν πως Αυτός βρισκόταν ψηλά στον ουρανό,
όπως και φαινόταν πως δεν υπήρχε καθόλου. Επομένως, για τους ανθρώπους, η κατανόηση
της καρδιάς και του νου του Θεού ή οποιουδήποτε σκεπτικού Του, ήταν ανεπίτευκτη ή ακόμα
και ανέφικτη. Παρόλο που ο Θεός εκτέλεσε κάποιο απτό έργο κατά την Εποχή του Νόμου και
διατύπωσε κάποιον συγκεκριμένο λόγο και εξέφρασε κάποιες συγκεκριμένες διαθέσεις για να
επιτρέψει στους ανθρώπους να εκτιμήσουν και να δουν κάποια αληθινή γνώση γι’ Αυτόν, στο
τέλος, αυτή ήταν η έκφραση του Θεού γι’ αυτό που Αυτός έχει και είναι σε ένα άυλο βασίλειο,
ενώ αυτό που κατάλαβαν οι άνθρωποι και αυτό που γνώρισαν, προερχόταν ακόμη από τη
θεϊκή πτυχή αυτού που Αυτός έχει και είναι. Η ανθρωπότητα δεν μπορούσε να αποκτήσει
σαφή ιδέα από αυτήν την έκφραση αυτού που Αυτός έχει και είναι, και η εντύπωσή τους για
τον Θεό παρέμενε κολλημένη στο πλαίσιο του «ένα πνευματικό σώμα στο οποίο είναι
δύσκολο να έρθεις κοντά, το οποίο τη μια δύναται κανείς να αντιληφθεί, και την άλλη όχι».
Επειδή ο Θεός δε χρησιμοποίησε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο ή κάποια εικόνα στο υλικό
βασίλειο για να εμφανιστεί στους ανθρώπους, αυτοί ακόμη δεν μπορούσαν να Τον
προσδιορίσουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων. Στην καρδιά και στο μυαλό τους,
οι άνθρωποι πάντοτε ήθελαν να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα για να καθιερώσουν ένα
πρότυπο για τον Θεό, να Τον κάνουν υλικό και να Τον εξανθρωπίσουν, όπως πόσο ψηλός
είναι, πόσο μεγάλος είναι, πώς μοιάζει, τι Του αρέσει ιδιαίτερα και ποια είναι ακριβώς η
προσωπικότητά Του. Στην πραγματικότητα, ο Θεός γνώριζε στην καρδιά Του πως οι
άνθρωποι σκέφτονταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ήταν ξεκάθαρος με τις ανάγκες των ανθρώπων
και, φυσικά, γνώριζε τι έπρεπε να κάνει Αυτός, έτσι εκτέλεσε το έργο Του με διαφορετικό
τρόπο στην Εποχή της Χάριτος. Ο τρόπος αυτός ήταν και θεϊκός και εξανθρωπισμένος. Κατά
το διάστημα που εργαζόταν ο Κύριος Ιησούς, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν πως ο Θεός
είχε πολλές ανθρώπινες εκφράσεις. Για παράδειγμα, μπορούσε να χορέψει, να παραστεί σε
γάμους, να κοινωνεί με τους ανθρώπους, να μιλά μαζί τους και να συζητά πράγματα μαζί
τους. Πέρα από αυτό, ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε και πολύ έργο που αντιπροσώπευε τη
θεϊκή Του φύση και, φυσικά, όλο αυτό το έργο ήταν μια έκφραση και μια αποκάλυψη της
διάθεσης του Θεού. Κατά το διάστημα αυτό, όταν η θεϊκή φύση του Θεού υλοποιήθηκε σε μια
2337

κοινή σάρκα την οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν και να αγγίξουν, δεν ένιωθαν πια
πως Αυτός τρεμόπαιζε και πως δεν μπορούσαν να έρθουν κοντά Του. Αντιθέτως, μπορούσαν
να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού ή να καταλάβουν τη θεϊκή Του φύση
μέσα από την κάθε κίνηση, τον λόγο και το έργο του Υιού του ανθρώπου. Ο ενσαρκωμένος
Υιός του ανθρώπου εξέφρασε τη θεϊκή φύση του Θεού μέσω της ανθρώπινης φύσης Του και
μετέφερε το θέλημα του Θεού στην ανθρωπότητα. Επιπλέον, μέσα από την έκφραση του
θελήματος και της διάθεσης του Θεού, αποκάλυψε επίσης στους ανθρώπους τον Θεό που δεν
μπορούν να δουν ή να αγγίξουν στο πνευματικό βασίλειο. Αυτό που είδαν οι άνθρωποι ήταν ο
Θεός ο ίδιος, υλικός, με σάρκα και οστά. Επομένως, ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου
έκανε απτά και εξανθρωπισμένα κάποια πράγματα, όπως την ίδια την ταυτότητα του Θεού,
το κύρος, την εικόνα, τη διάθεσή Του και αυτό που Αυτός έχει και είναι. Παρόλο που η
εξωτερική εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου είχε μερικούς περιορισμούς όσον αφορά την
εικόνα του Θεού, η ουσία Του και αυτό που Αυτός έχει και είναι, ήταν πλήρως ικανά να
εκπροσωπούν την ίδια την ταυτότητα και το κύρος του Θεού· απλώς υπήρχαν μερικές
διαφορές στη μορφή της έκφρασης. Είτε είναι η ανθρώπινη είτε η θεϊκή φύση του Υιού του
ανθρώπου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως Αυτός εκπροσωπούσε την ίδια την ταυτότητα
και το κύρος του Θεού. Κατά το διάστημα αυτό, ωστόσο, ο Θεός εργαζόταν μέσω της σάρκας,
μιλούσε από την οπτική της σάρκας και στεκόταν ενώπιον της ανθρωπότητας με την
ταυτότητα και το κύρος του Υιού του ανθρώπου. Αυτό έδωσε στους ανθρώπους την ευκαιρία
να συναντήσουν και να βιώσουν τον πραγματικό λόγο και το έργο του Θεού ανάμεσα στην
ανθρωπότητα. Επιπλέον, επέτρεψε στους ανθρώπους να αποκτήσουν μια εικόνα της θεϊκής
Του φύσης και του μεγαλείου Του εν μέσω ταπεινότητας, όπως και να αποκτήσουν μια πρώτη
κατανόηση και έναν πρώτο ορισμό της αυθεντικότητας και της πραγματικότητας του Θεού.
Αν και το έργο που ολοκληρώθηκε από τον Κύριο Ιησού, οι μέθοδοι εργασίας Του και η
οπτική από την οποία Αυτός μιλούσε, διέφεραν από το αληθινό άτομο του Θεού στο
πνευματικό βασίλειο, τα πάντα γύρω από Αυτόν αντιπροσώπευαν πραγματικά τον ίδιο τον
Θεό που οι άνθρωποι δεν είχαν ξαναδεί —αυτό είναι αδιαμφισβήτητο! Αυτό σημαίνει πως,
ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία εμφανίζεται ο Θεός, ανεξάρτητα από την οπτική από
την οποία μιλά ή από την εικόνα με την οποία αντικρίζει την ανθρωπότητα, ο Θεός δεν
αντιπροσωπεύει τίποτε άλλο παρά τον εαυτό Του. Δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει κανέναν
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άνθρωπο· δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει κανέναν διεφθαρμένο άνθρωπο. Ο Θεός είναι ο
Θεός ο ίδιος, κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.
Στη συνέχεια, θα ρίξουμε μια ματιά σε μια παραβολή που διηγήθηκε ο Κύριος Ιησούς
κατά την Εποχή της Χάριτος.
3. Η παραβολή του απολωλότος προβάτου
Ματθ. 18:12-14 Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπός τις έχη εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν
εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα και υπάγων επί τα όρη, ζητεί το πλανώμενον; Και
εάν συμβή να εύρη αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι’ αυτό μάλλον παρά διά τα ενενήκοντα
εννέα τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν
ουρανοίς να απολεσθή εις των μικρών τούτων.
Αυτή η περικοπή είναι μια παραβολή —τι είδους συναίσθημα γεννά στους ανθρώπους; Ο
τρόπος έκφρασης που χρησιμοποιεί εδώ —η παραβολή— είναι ένα σχήμα λόγου στη γλώσσα
των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, είναι κάτι που ανήκει στο φάσμα της ανθρώπινης γνώσης.
Αν ο Θεός έλεγε κάτι ανάλογο κατά την Εποχή του Νόμου, οι άνθρωποι θα ένιωθαν πως δε
συνάδει με αυτό που ήταν ο Θεός, ωστόσο, όταν ο Υιός του ανθρώπου μετέφερε την περικοπή
αυτή κατά την Εποχή της Χάριτος, ήταν κάτι το παρήγορο, το ζεστό και το οικείο στους
ανθρώπους. Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, όταν εμφανίστηκε με τη μορφή ενός ανθρώπου,
χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα ταιριαστή μεταφορά για να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του
στην ανθρώπινη φύση. Η φωνή αυτή αντιπροσώπευε την ίδια τη φωνή του Θεού και το έργο
που Αυτός ήθελε να εκτελέσει την εποχή εκείνη. Αντιπροσώπευε επίσης μια στάση που είχε ο
Θεός απέναντι στους ανθρώπους κατά την Εποχή της Χάριτος. Βλέποντάς το από την οπτική
της στάσης του Θεού προς τους ανθρώπους, Αυτός σύγκρινε τον κάθε άνθρωπο με ένα
πρόβατο. Αν ένα πρόβατο χαθεί, τότε Αυτός θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να το βρει. Αυτό
αντιπροσωπεύει μια αρχή του έργου του Θεού ανάμεσα στην ανθρωπότητα, αυτή τη φορά
στη σάρκα. Ο Θεός χρησιμοποίησε την παραβολή αυτή για να περιγράψει τη βούληση και τη
στάση Του στο έργο εκείνο. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα της ενσάρκωσης του Θεού: μπορούσε
να εκμεταλλευτεί τη γνώση της ανθρωπότητας και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα των
ανθρώπων για να μιλήσει με τους ανθρώπους, να εκφράσει το θέλημά Του. Εξήγησε ή
«μετέφρασε» στον άνθρωπο τη βαρυσήμαντη, θεϊκή Του γλώσσα, την οποία οι άνθρωποι
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δυσκολεύονταν να καταλάβουν, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων, τον ανθρώπινο
τρόπο. Αυτό βοήθησε τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημά Του και να γνωρίσουν
αυτό που Αυτός ήθελε να κάνει. Μπορούσε επίσης να κάνει συζητήσεις με τους ανθρώπους
από την ανθρώπινη οπτική, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων, όπως και να
επικοινωνεί με τους ανθρώπους με τρόπο που καταλάβαιναν. Μπορούσε ακόμα και να
μιλήσει και να εργαστεί χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και τη γνώση των ανθρώπων, έτσι ώστε
οι άνθρωποι να μπορούσαν να νιώσουν την καλοσύνη και την εγγύτητα του Θεού, έτσι ώστε
να μπορούσαν να δουν την καρδιά Του. Τι βλέπετε σε αυτό; Πως δεν υπάρχει απαγόρευση
στον λόγο και τις ενέργειες του Θεού; Όπως το βλέπουν οι άνθρωποι, αποκλείεται ο Θεός να
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη γνώση, τη γλώσσα ή τον τρόπο ομιλίας των ανθρώπων, για
να μιλήσει γι’ αυτά που ο Θεός ο ίδιος ήθελε να πει, το έργο που Αυτός ήθελε να εκτελέσει ή
για να εκφράσει το ίδιο Του το θέλημα· αυτό είναι λανθασμένο σκεπτικό. Ο Θεός
χρησιμοποίησε αυτού του είδους τη μεταφορά, ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν την
πραγματικότητα και την ειλικρίνεια του Θεού, να δουν τη στάση Του προς τους ανθρώπους
κατά την περίοδο εκείνη. Η παραβολή αυτή αφύπνισε από το όνειρο τους ανθρώπους που
ζούσαν υπό τον νόμο για μεγάλο διάστημα, καθώς και ενέπνευσε γενιές και γενιές ανθρώπων
που ζούσαν στην Εποχή της Χάριτος. Διαβάζοντας την περικοπή της παραβολής αυτής, οι
άνθρωποι γνωρίζουν την ειλικρίνεια του Θεού σχετικά με τη σωτηρία της ανθρωπότητας και
κατανοούν το βάρος της ανθρωπότητας στην καρδιά Του.
Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στο τελευταίο εδάφιο της περικοπής: «Ούτω δεν είναι θέλημα
έμπροσθεν του Πατρός σας του εν ουρανοίς να απολεσθή εις των μικρών τούτων». Αυτός
ήταν ο λόγος του ίδιου του Κυρίου Ιησού ή ο λόγος του Πατέρα Του στον ουρανό; Εκ πρώτης
όψεως, φαίνεται πως αυτός που μιλά είναι ο Κύριος Ιησούς, ωστόσο, το θέλημά Του
αντιπροσωπεύει το θέλημα του Θεού του ίδιου, γι’ αυτό και είπε: «Ούτω δεν είναι θέλημα
έμπροσθεν του Πατρός σας του εν ουρανοίς να απολεσθή εις των μικρών τούτων». Οι
άνθρωποι, την εποχή εκείνη, αναγνώριζαν μόνο τον Πατέρα στον ουρανό σαν Θεό, ενώ το
άτομο που έβλεπαν μπροστά τους, ήταν απλώς απεσταλμένος Του και δεν μπορούσε να
εκπροσωπεί τον Πατέρα στον ουρανό. Γι’ αυτό έπρεπε να το πει κι αυτό ο Κύριος Ιησούς, έτσι
ώστε να μπορέσουν να νιώσουν πραγματικά το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα, όπως
και να νιώσουν την αυθεντικότητα και την ακρίβεια των όσων Αυτός έλεγε. Παρόλο που ήταν
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κάτι το απλό να ειπωθεί, ήταν ιδιαίτερα στοργικό και αποκάλυψε την ταπεινότητα και την
απόκρυψη του Κυρίου Ιησού. Ανεξάρτητα από το εάν ο Θεός ενσαρκώθηκε ή εάν εργαζόταν
στο πνευματικό βασίλειο, Αυτός γνώριζε την καρδιά του ανθρώπου καλύτερα, κατανοούσε
καλύτερα αυτό που χρειάζονταν οι άνθρωποι, γνώριζε για τι ανησυχούσαν και τι τους
προκαλούσε σύγχυση, κι έτσι πρόσθεσε αυτήν την πρόταση. Η πρόταση αυτή επισήμανε ένα
πρόβλημα κρυμμένο στην ανθρωπότητα: Οι άνθρωποι ήταν επιφυλακτικοί προς αυτά που
έλεγε ο Υιός του ανθρώπου, επομένως, όταν μιλούσε ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να προσθέσει:
«Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν ουρανοίς να απολεσθή εις των
μικρών τούτων». Μόνο με την προϋπόθεση αυτή μπορούσε ο λόγος Του να αποφέρει
καρπούς, να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν στην ακρίβειά του και να βελτιωθεί η
αξιοπιστία του. Αυτό δείχνει πως, όταν ο Θεός έγινε ένας κανονικός Υιός του ανθρώπου, ο
Θεός και η ανθρωπότητα μοιράζονταν μια ιδιαίτερα περίεργη σχέση και πως η κατάσταση
του Υιού του ανθρώπου ήταν ιδιαίτερα αμήχανη. Δείχνει επίσης πόσο ασήμαντο ήταν το
κύρος του Κυρίου Ιησού ανάμεσα στους ανθρώπους κατά την εποχή εκείνη. Όταν το είπε
αυτό, στην πραγματικότητα έλεγε στους ανθρώπους: Μείνετε ήσυχοι —αυτό δεν
αντιπροσωπεύει αυτό που βρίσκεται στη δική Μου καρδιά, αλλά είναι το θέλημα του Θεού
που βρίσκεται στις καρδιές σας. Για την ανθρωπότητα, δεν ήταν αυτό κάτι το ειρωνικό;
Παρόλο που το γεγονός πως ο Θεός εργαζόταν στη σάρκα παρείχε πολλά οφέλη τα οποία
Αυτός δεν είχε στο άτομό Του, έπρεπε να ανέχεται τις αμφιβολίες και την απόρριψή τους,
όπως και την απάθεια και την ανία τους. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η διαδικασία του
έργου του Υιού του ανθρώπου ήταν η διαδικασία της βίωσης της απόρριψης από την
ανθρωπότητα και της βίωσης του ανταγωνισμού της απέναντί Του. Επιπλέον, ήταν η
διαδικασία του να εργάζεται για να κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας και
να κατακτά την ανθρωπότητα μέσα από αυτό που Αυτός έχει και είναι, μέσα από την ίδια την
ουσία Του. Δεν ήταν τόσο ότι ο Θεός ενσαρκωμένος είχε κηρύξει πόλεμο επί γης κατά του
Σατανά· ήταν περισσότερο ότι ο Θεός είχε γίνει ένας κοινός άνθρωπος, είχε ξεκινήσει έναν
αγώνα μαζί μ’ αυτούς που Τον ακολουθούσαν και, στον αγώνα αυτό, ο Υιός του ανθρώπου
ολοκλήρωσε το έργο Του με την ταπεινότητά Του, με αυτό που Αυτός έχει και είναι, με την
αγάπη και τη σοφία Του. Απέκτησε τους ανθρώπους που Αυτός ήθελε, κέρδισε την ταυτότητα
και το κύρος που Του άξιζαν και επέστρεψε στον θρόνο Του.
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Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά στις δύο ακόλουθες Γραφικές περικοπές.
4. Να συγχωρείς εβδομήντα φορές το επτά
Ματθ. 18:21-22 Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε· Κύριε, ποσάκις αν
αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις; Λέγει προς αυτόν
ο Ιησούς· Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ’ έως εβδομηκοντάκις επτά.
5. Η αγάπη του Κυρίου
Ματθ. 22:37-39 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι
πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως
σεαυτόν.
Από τις δύο αυτές περικοπές, η μία μιλά για συγχώρεση και η άλλη για αγάπη. Τα δύο
αυτά θέματα τονίζουν πραγματικά το έργο που ο Κύριος Ιησούς ήθελε να φέρει εις πέρας
στην Εποχή της Χάριτος.
Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, έφερε μαζί Του ένα στάδιο του έργου Του —έφερε μαζί Του
το συγκεκριμένο έργο και τη διάθεση που ήθελε να εκφράσει κατά την εποχή εκείνη. Κατά
την περίοδο εκείνη, όλα όσα έκανε ο Υιός του ανθρώπου περιστρέφονταν γύρω από το έργο
που ήθελε να εκτελέσει ο Θεός την εποχή εκείνη. Δε θα έκανε ούτε περισσότερα, ούτε
λιγότερα. Καθετί που Αυτός έκανε και κάθε είδους έργο που εκτελούσε σχετιζόταν με την
εποχή αυτή. Είτε το εξέφραζε με τρόπο ανθρώπινο, στη γλώσσα των ανθρώπων, είτε μέσω
θεϊκής γλώσσας —ανεξαρτήτου του τρόπου ή της οπτικής— ο στόχος Του ήταν να βοηθήσει
τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι ήθελε να κάνει Αυτός, ποιο ήταν το θέλημά Του και ποιες
οι απαιτήσεις Του από τους ανθρώπους. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα από
διαφορετικές οπτικές για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το
θέλημά Του, να κατανοήσουν το έργο Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι, στην
Εποχή της Χάριτος, βλέπουμε τον Κύριο Ιησού να χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, τη
γλώσσα των ανθρώπων για να εκφράσει αυτό που Αυτός ήθελε να επικοινωνήσει με την
ανθρωπότητα. Επιπλέον, Τον βλέπουμε από τη σκοπιά ενός κοινού καθοδηγητή να μιλά με
τους ανθρώπους, να καλύπτει τις ανάγκες τους, να τους βοηθά με αυτά που είχαν ζητήσει.
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Αυτός ο τρόπος εργασίας δεν υπήρχε στην Εποχή του Νόμου που προηγήθηκε της Εποχής της
Χάριτος. Έγινε πιο οικείος και πιο συμπονετικός προς την ανθρωπότητα, όπως και πιο ικανός
να επιτυγχάνει πρακτικά αποτελέσματα σε μορφή και τρόπο. Η μεταφορά σχετικά με το να
συγχωρείς τους ανθρώπους εβδομήντα φορές το επτά, πράγματι διευκρινίζει αυτό το σημείο.
Ο σκοπός που επιτυγχάνεται από τον αριθμό στη μεταφορά αυτή είναι πως επιτρέπει στους
ανθρώπους να κατανοήσουν την πρόθεση του Κυρίου Ιησού τη στιγμή που το είπε. Η
πρόθεση Του ήταν πως οι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν τους άλλους, όχι μια και δυο φορές,
ούτε καν επτά φορές, αλλά εβδομήντα φορές το επτά. Τι είδους ιδέα είναι αυτό το
«εβδομήντα φορές το επτά»; Είναι για να κάνει τους ανθρώπους να εκλάβουν τη συγχώρεση
ως δική τους ευθύνη, ως κάτι που πρέπει να μάθουν και ως τρόπο που πρέπει να ακολουθούν.
Αν και ήταν μόνο μια μεταφορά, χρησίμευσε για να επισημάνει ένα κρίσιμο σημείο. Βοήθησε
τους ανθρώπους να εκτιμήσουν εις βάθος αυτό που Αυτός εννοούσε και να βρουν τους
κατάλληλους τρόπους πράξης, και τις αρχές και τα πρότυπα στην πράξη. Η μεταφορά αυτή
βοήθησε τους ανθρώπους να καταλάβουν ξεκάθαρα και τους έδωσε μια ακριβή αντίληψη —
πως έπρεπε να διδαχθούν τη συγχώρεση και να συγχωρούν αμέτρητες φορές άνευ όρων, με
μια στάση μακροθυμίας και κατανόησης προς τους άλλους. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος
Ιησούς, τι υπήρχε μέσα στην καρδιά Του; Στ’ αλήθεια σκεφτόταν εβδομήντα φορές το επτά;
Όχι. Υπάρχει αριθμός φορών που ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο; Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι
που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον «αριθμό των φορών» που αναφέρεται και θέλουν να
κατανοήσουν την προέλευση και τη σημασία του αριθμού αυτού. Θέλουν να κατανοήσουν τον
λόγο που ο αριθμός αυτός βγήκε από το στόμα του Κυρίου Ιησού· πιστεύουν πως υπάρχει
κάποιος βαθύτερος υπαινιγμός πίσω από τον αριθμό αυτό. Στην πραγματικότητα, ήταν απλώς
η έκφραση του Θεού στην ανθρώπινη φύση. Κάθε υπαινιγμός και σημασία πρέπει να
λαμβάνεται μαζί με τις απαιτήσεις που έχει ο Κύριος Ιησούς από την ανθρωπότητα. Όταν ο
Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, οι άνθρωποι δεν κατανοούσαν πολλά από αυτά που έλεγε, γιατί
προέρχονταν από την ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Η οπτική και το συγκείμενο αυτών που
Αυτός έλεγε ήταν αόρατα και ανέφικτα για την ανθρωπότητα· είχαν εκφραστεί από ένα
πνευματικό βασίλειο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν. Γιατί οι άνθρωποι που ζούσαν
στη σάρκα, δεν μπορούσαν να διέλθουν στο πνευματικό βασίλειο. Ωστόσο, αφότου ο Θεός
ενσαρκώθηκε, μίλησε στην ανθρωπότητα από την οπτική της ανθρώπινης φύσης, και εξήλθε
και υπερέβη τη σφαίρα του πνευματικού βασιλείου. Μπορούσε να εκφράσει τη θεϊκή Του
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διάθεση, το θέλημα και τη στάση Του, μέσα από πράγματα που οι άνθρωποι μπορούσαν να
φανταστούν και μέσα από πράγματα που έβλεπαν και συναντούσαν στις ζωές τους,
χρησιμοποιώντας μεθόδους που οι άνθρωποι μπορούσαν να δεχθούν, σε μια γλώσσα που
μπορούσαν να καταλάβουν και μια γνώση που μπορούσαν να συλλάβουν, έτσι ώστε να
επιτρέψει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει και να γνωρίσει τον Θεό, να κατανοήσει την
πρόθεσή Του και τα απαιτούμενά Του πρότυπα εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων τους και
μέχρι τον βαθμό που ήταν ικανοί. Αυτή ήταν η μέθοδος και η αρχή του έργου του Θεού στην
ανθρώπινη φύση. Αν και οι τρόποι και οι αρχές εργασίας του Θεού στη σάρκα
επιτυγχάνονταν κυρίως από ή μέσω της ανθρώπινης φύσης, επέτυχε πράγματι αποτελέσματα
που δε θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί με εργασία απευθείας στη θεϊκή φύση. Το έργο του
Θεού στην ανθρώπινη φύση ήταν πιο απτό, αυθεντικό και στοχευμένο, οι μέθοδοι ήταν πολύ
πιο ελαστικές, ενώ σε μορφή υπερέβαινε την Εποχή του Νόμου.
Παρακάτω, ας μιλήσουμε για την αγάπη προς τον Κύριο και την αγάπη του πλησίον ως
σεαυτόν. Αυτό είναι κάτι που εκφράζεται απευθείας στη θεϊκή φύση; Προφανώς και όχι! Όλα
αυτά ήταν πράγματα που είπε ο Υιός του ανθρώπου στην ανθρώπινη φύση· μόνο οι άνθρωποι
θα έλεγαν κάτι του τύπου «Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Το να αγαπάς τους άλλους
είναι το ίδιο με το να εκτιμάς την ίδια σου τη ζωή» και μόνο οι άνθρωποι θα μιλούσαν κατ’
αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι. Αν μη τι άλλο, ο Θεός δεν έχει τέτοιου
είδους γλώσσα στη θεϊκή Του φύση, επειδή δε χρειάζεται μια αρχή όπως το «αγάπα τον
πλησίον σου ως σεαυτόν» για να ρυθμίσει την αγάπη Του για την ανθρωπότητα, επειδή η
αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα είναι μια φυσική αποκάλυψη αυτού που Αυτός έχει και
είναι. Πότε έχετε ακούσει τον Θεό να λέει κάτι του τύπου «Αγαπώ την ανθρωπότητα όπως
αγαπώ τον εαυτό Μου»; Επειδή η αγάπη βρίσκεται στην ουσία του Θεού και σε αυτό που
Αυτός έχει και είναι. Η αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα, ο τρόπος που φέρεται στους
ανθρώπους και η στάση Του, αποτελούν φυσική έκφραση και αποκάλυψη της διάθεσής Του.
Δε χρειάζεται να το κάνει αυτό σκόπιμα με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ή να ακολουθεί
σκόπιμα μια συγκεκριμένη μέθοδο ή έναν κώδικα ηθικής για να επιτύχει να αγαπά τον
πλησίον Του όπως τον εαυτό Του —ήδη κατέχει αυτού του είδους την ουσία. Τι βλέπεις σε
αυτό; Όταν ο Θεός εργαζόταν στην ανθρώπινη φύση, πολλές μέθοδοι, πολύς λόγος και πολλές
αλήθειες Του, εκφράζονταν με ανθρώπινο τρόπο. Ωστόσο, την ίδια ώρα, η διάθεση του Θεού,
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αυτό που Αυτός έχει και είναι και το θέλημά Του, εκφράζονταν για να τα γνωρίσουν και να τα
κατανοήσουν οι άνθρωποι. Αυτό που γνώριζαν και κατανοούσαν ήταν ακριβώς η ουσία Του
και αυτό που Αυτός έχει και είναι, που αντιπροσωπεύουν την έμφυτη ταυτότητα και το κύρος
του Θεού του ίδιου. Με άλλα λόγια, ο Υιός του ανθρώπου στη σάρκα εξέφρασε την έμφυτη
διάθεση και την ουσία του Θεού του ίδιου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και όσο το δυνατόν
ακριβέστερα. Η ανθρώπινη φύση του Υιού του ανθρώπου, όχι μόνο δεν ήταν κάποιο εμπόδιο
ή κάποιος φραγμός στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον Θεό στον
ουρανό, αλλά στην πραγματικότητα ήταν το μόνο κανάλι και η μόνη γέφυρα που είχε η
ανθρωπότητα για να συνδεθεί με τον Κύριο της κτίσης. Στο σημείο αυτό, δεν πιστεύετε πως
υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ της φύσης και των μεθόδων του έργου που εκτέλεσε ο
Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος και του τρέχοντος σταδίου του έργου; Το τρέχον
στάδιο του έργου χρησιμοποιεί επίσης πολλή από τη γλώσσα των ανθρώπων για να εκφράσει
τη διάθεση του Θεού, όπως και χρησιμοποιεί πολλή από τη γλώσσα και πολλές από τις
μεθόδους της καθημερινότητας της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης γνώσης για να
εκφράσει το ίδιο το θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, είτε μιλάει από ανθρώπινη,
είτε από θεϊκή οπτική, πολλή από τη γλώσσα και πολλές από τις μεθόδους έκφρασής Του,
περνούν από το μέσο της γλώσσας και των μεθόδων των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν ο Θεός
ενσαρκώνεται, είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχεις για να δεις την παντοδυναμία και τη
σοφία του Θεού, και να γνωρίσεις την κάθε αληθινή πτυχή του Θεού. Όταν ο Θεός
ενσαρκώθηκε, ενώ μεγάλωνε, κατάφερε να κατανοήσει, να μάθει και να συλλάβει μερική από
τη γνώση, την κοινή λογική, τη γλώσσα και τις μεθόδους έκφρασης της ανθρωπότητας στην
ανθρώπινη φύση. Ο Θεός ενσαρκωμένος κατείχε τα πράγματα αυτά που προήλθαν από τους
ανθρώπους που Αυτός είχε δημιουργήσει. Έγιναν εργαλεία του Θεού στη σάρκα για να
εκφράζει τη διάθεση και τη θεϊκή Του φύση, και Του επέτρεψαν να κάνει το έργο Του πιο
συναφές, πιο αυθεντικό και πιο ακριβές όταν εργαζόταν μέσα από την ανθρωπότητα, από
ανθρώπινη οπτική, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων. Το έκαναν πιο προσιτό και
πιο εύκολα κατανοητό στους ανθρώπους, επιτυγχάνοντας, έτσι, τα αποτελέσματα που ήθελε ο
Θεός. Δεν είναι πιο πρακτικό για τον Θεό να εργάζεται στη σάρκα μ’ αυτόν τον τρόπο; Δεν
είναι η σοφία του Θεού; Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, όταν η σάρκα του Θεού ήταν ικανή να
αναλάβει το έργο που Αυτός ήθελε να φέρει εις πέρας, τότε ήταν που Αυτός εξέφρασε
πρακτικά τη διάθεση και το έργο Του και τότε ήταν που Αυτός μπορούσε να ξεκινήσει
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επίσημα τη διακονία Του ως ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό σήμαινε πως δεν υπήρχε πια «χάσμα
γενεών» ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, πως ο Θεός σύντομα θα έπαυε το έργο της
επικοινωνίας μέσω αγγέλων και πως ο Θεός ο ίδιος μπορούσε να εκφράσει προσωπικά όλο
τον λόγο και το έργο που Αυτός ήθελε στη σάρκα. Σήμαινε επίσης πως οι άνθρωποι που σώζει
ο Θεός ήταν πιο κοντά σ’ Αυτόν, πως το έργο της διαχείρισής Του είχε εισέλθει σε νέα εδάφη
και πως ολόκληρη η ανθρωπότητα επρόκειτο να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα εποχή.
Όλοι όσοι έχουν διαβάσει τη Βίβλο γνωρίζουν πως πολλά πράγματα συνέβησαν όταν
γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς. Το σημαντικότερο από αυτά ήταν η καταδίωξή Του από τον
βασιλιά των δαιμονίων, ακόμα και σε σημείο να σφαγιαστούν όλα τα παιδιά της περιοχής που
ήταν από δύο χρονών και κάτω. Είναι εμφανές πως ο Θεός πήρε μεγάλο ρίσκο με την
ενσάρκωσή Του ανάμεσα στους ανθρώπους· είναι επίσης εμφανές το μεγάλο τίμημα που
πλήρωσε για την ολοκλήρωση της διαχείρισής Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Οι
μεγάλες ελπίδες που είχε ο Θεός για το έργο Του στη σάρκα ανάμεσα στην ανθρωπότητα,
είναι επίσης εμφανείς. Όταν η σάρκα του Θεού ήταν ικανή να αναλάβει το έργο ανάμεσα
στην ανθρωπότητα, πώς αισθανόταν Αυτός; Οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να το
καταλάβουν αυτό λιγάκι, έτσι; Αν μη τι άλλο, ο Θεός ήταν ευτυχισμένος, επειδή μπορούσε να
ξεκινήσει να αναπτύσσει το νέο Του έργο ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Όταν βαπτίστηκε ο
Κύριος Ιησούς και ξεκίνησε επίσημα το έργο Του για να εκπληρώσει τη διακονία Του, η
καρδιά του Θεού ήταν πλημμυρισμένη από χαρά, επειδή, μετά από τόσα χρόνια αναμονής και
προετοιμασίας, μπορούσε επιτέλους να φορέσει τη σάρκα ενός κοινού ανθρώπου και να
ξεκινήσει το νέο Του έργο με τη μορφή ενός ανθρώπου από σάρκα και αίμα, τον οποίο οι
άνθρωποι μπορούσαν να δουν και να αγγίξουν. Μπορούσε επιτέλους να μιλήσει πρόσωπο με
πρόσωπο και καρδιά με καρδιά με τους ανθρώπους, μέσω της ταυτότητας ενός ανθρώπου. Ο
Θεός μπορούσε επιτέλους να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με την ανθρωπότητα, στην
ανθρώπινη γλώσσα, με έναν ανθρώπινο τρόπο· μπορούσε να φροντίζει την ανθρωπότητα, να
τους διαφωτίζει και να τους βοηθά, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων· μπορούσε
να τρώει στο ίδιο τραπέζι και να ζει στον ίδιο χώρο μ’ αυτούς. Μπορούσε επίσης να δει τα
ανθρώπινα όντα, να δει τα πράγματα και να δει τα πάντα, με τον τρόπο που τα έβλεπαν οι
άνθρωποι, ακόμα και μέσα από τα ίδια τους τα μάτια. Για τον Θεό, αυτή ήταν ήδη η πρώτη
Του νίκη του έργου Του στη σάρκα. Μπορεί επίσης να ειπωθεί πως ήταν το κατόρθωμα ενός
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σπουδαίου έργου και αυτό ήταν, βέβαια, αυτό για το οποίο χαιρόταν περισσότερο ο Θεός.
Αρχής γενομένης από τότε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Θεός αισθάνθηκε μια κάποια
παρηγοριά από το έργο Του ανάμεσα στην ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν τόσο
πρακτικά και τόσο φυσικά, ενώ η παρηγοριά που αισθανόταν ο Θεός ήταν πολύ αυθεντική.
Για την ανθρωπότητα, κάθε φορά που περατώνεται ένα νέο στάδιο του έργου του Θεού και
κάθε φορά που ο Θεός νιώθει ικανοποιημένος, τότε είναι που μπορεί η ανθρωπότητα να έρθει
πιο κοντά στον Θεό και οι άνθρωποι να πλησιάσουν πιο κοντά στη σωτηρία. Για τον Θεό, αυτό
είναι επίσης το ξεκίνημα του νέου Του έργου, η στιγμή που το σχέδιο της διαχείρισής Του
προχωρά ένα βήμα παραπέρα και, επιπλέον, η στιγμή που το θέλημά Του πλησιάζει στην
πλήρη ολοκλήρωση. Για την ανθρωπότητα, το ότι παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία είναι
μεγάλη τύχη και πολύ θετικό· για όλους όσοι προσμένουν τη σωτηρία του Θεού, τα νέα είναι
σπουδαία και χαρμόσυνα. Όταν ο Θεός εκτελεί ένα νέο στάδιο έργου, αποκτά τότε μια νέα
αρχή, κι όταν το νέο αυτό έργο και η νέα αυτή αρχή ξεκινούν και όταν παρουσιάζονται στην
ανθρωπότητα, τότε το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου του έργου έχει ήδη αποφασιστεί και
περατωθεί, και ο Θεός έχει ήδη δει τα τελικά αποτελέσματα και τους καρπούς του. Τότε είναι
επίσης που τα αποτελέσματα αυτά κάνουν τον Θεό να νιώθει ικανοποιημένος και την καρδιά
Του, φυσικά, να νιώθει ευτυχία. Επειδή, στα μάτια του Θεού, έχει ήδη δει και καθορίσει τους
ανθρώπους που Αυτός αναζητά και έχει ήδη αποκτήσει αυτήν την ομάδα —μια ομάδα ικανή
να κάνει το έργο Του επιτυχημένο και να Του φέρει ικανοποίηση— ο Θεός καθησυχάζεται,
αφήνει κατά μέρος τις ανησυχίες Του και νιώθει ευτυχισμένος. Με άλλα λόγια, όταν η σάρκα
του Θεού είναι έτοιμη να ξεκινήσει νέο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν Αυτός ξεκινά
να εκτελεί το έργο που πρέπει να εκτελέσει δίχως παρεμπόδιση και όταν νιώθει πως όλα
έχουν επιτευχθεί, τότε Αυτός έχει ήδη δει το τέλος. Λόγω του τέλους αυτού, είναι
ικανοποιημένος και η καρδιά Του είναι ευτυχισμένη. Πώς εκφράζεται η ευτυχία του Θεού;
Μπορείτε να φανταστείτε ποια μπορεί να είναι η απάντηση; Ενδεχομένως να κλάψει ο Θεός;
Μπορεί να κλάψει ο Θεός; Μπορεί να χειροκροτήσει; Μπορεί να χορέψει; Μπορεί να
τραγουδήσει; Ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό; Φυσικά, ο Θεός θα μπορούσε να τραγουδήσει ένα
όμορφο, συγκινητικό τραγούδι, ένα τραγούδι που θα εξέφραζε τη χαρά και την ευτυχία στην
καρδιά Του. Θα το τραγουδούσε για την ανθρωπότητα, θα το τραγουδούσε για τον εαυτό Του
και θα το τραγουδούσε για τα πάντα. Η ευτυχία του Θεού μπορεί να εκφραστεί με
οποιονδήποτε τρόπο —όλα αυτά είναι φυσιολογικά, γιατί ο Θεός έχει χαρές και λύπες, ενώ τα
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διάφορα συναισθήματά Του μπορούν να εκφραστούν με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι το
δικαίωμά Του και το πιο φυσιολογικό πράγμα. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να σκέφτονται
τίποτε άλλο γι’ αυτό. Δεν θα πρέπει να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το «ξόρκι
περίσφιξης του κρίκου»[α] στον Θεό, λέγοντάς Του πως δεν πρέπει να κάνει αυτό ή το άλλο,
πως δεν πρέπει να ενεργεί κατ’ αυτόν ή τον άλλο τρόπο και, έτσι, να περιορίζετε την ευτυχία
Του ή όποιο άλλο συναίσθημα μπορεί Εκείνος να έχει. Στις καρδιές των ανθρώπων, ο Θεός
δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορεί να δακρύσει, δεν μπορεί να κλάψει —δεν
μπορεί να εκφράσει κανένα συναίσθημα. Μέσα από αυτά που έχουμε επικοινωνήσει τις δυο
αυτές φορές, πιστεύω πως δε θα βλέπετε πια τον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα Του
επιτρέψετε να έχει μια κάποια ελευθερία και απελευθέρωση. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Στο
μέλλον, αν είστε ικανοί να νιώθετε πραγματικά τη θλίψη του Θεού όταν ακούτε πως είναι
θλιμμένος και αν είστε ικανοί να νιώθετε πραγματικά την ευτυχία Του όταν ακούτε πως είναι
ευτυχισμένος —είστε τουλάχιστον σε θέση να κατανοείτε ξεκάθαρα τι κάνει τον Θεό
ευτυχισμένο και τι Τον κάνει θλιμμένο— όταν είσαι ικανός να νιώθεις θλίψη επειδή ο Θεός
είναι θλιμμένος και να νιώθεις ευτυχία όταν είναι ευτυχισμένος, τότε Αυτός θα έχει αποκτήσει
πλήρως την καρδιά σου και δε θα υπάρχει πια κάποιος φραγμός μ’ Αυτόν. Δε θα προσπαθείς
πια να περιορίσεις τον Θεό με την ανθρώπινη φαντασία, τις αντιλήψεις και τη γνώση. Εκείνη
τη στιγμή, ο Θεός θα είναι ζωντανός και έντονος στην καρδιά σου. Θα είναι ο Θεός της ζωής
σου και ο Κύριος των πάντων σου. Έχεις αυτή τη φιλοδοξία; Είστε πεπεισμένοι πως μπορείτε
να το επιτύχετε αυτό;
Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε τις ακόλουθες περικοπές.
6. Η επί του όρους ομιλία
Οι μακαρισμοί (Ματθ. 5:3-12)
Άλας και φως (Ματθ. 5:13-16)
Νόμος (Ματθ. 5:17-20)
Θυμός (Ματθ. 5:21-26)
Μοιχεία (Ματθ. 5:27-30)
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Διαζύγιο (Ματθ. 5:31-32)
Όρκοι (Ματθ. 5:33-37)
Οφθαλμόν αντί οφθαλμού (Ματθ. 5:38-42)
Αγάπα τους εχθρούς σου (Ματθ. 5:43-48)
Διδαχή για την ελεημοσύνη (Ματθ. 6:1-4)
Προσευχή (Ματθ. 6:5-8)
7. Οι παραβολές του Κυρίου Ιησού
Η παραβολή του σπορέα (Ματθ. 13:1-9)
Η παραβολή των ζιζανίων (Ματθ. 13:24-30)
Η παραβολή του κόκκου του σιναπιού (Ματθ. 13:31-32)
Η παραβολή για το προζύμι (Ματθ. 13:33)
Η παραβολή των ζιζανίων επεξηγημένη (Ματθ. 13:36-43)
Η παραβολή του θησαυρού (Ματθ. 13:44)
Η παραβολή του μαργαριταριού (Ματθ. 13:45-46)
Η παραβολή του διχτυού (Ματθ. 13:47-50)
8. Οι εντολές
Ματθ. 22:37-39 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι
πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως
σεαυτόν.
Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά σε κάθε μέρος της «Επί του όρους ομιλίας». Με τι
σχετίζονται όλα αυτά; Είναι βέβαιο πως όλα αυτά είναι πιο εξυψωμένα, πιο απτά και πιο
κοντά στις ζωές των ανθρώπων απ’ ό,τι οι κανονισμοί της Εποχής του Νόμου. Για να το
θέσουμε με σύγχρονους όρους, είναι πιο σχετικά με την πραγματική πράξη των ανθρώπων.
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Ας διαβάσουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο των ακολούθων: Πώς πρέπει να κατανοείς
τους μακαρισμούς; Τι πρέπει να γνωρίζεις για τον νόμο; Πώς πρέπει να προσδιορίζεται ο
θυμός; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μοιχοί; Τι λέγεται και τι είδους κανόνες υπάρχουν
για το διαζύγιο και για το ποιος μπορεί να διαζευχθεί και ποιος όχι; Για τους όρκους, το
«οφθαλμόν αντί οφθαλμού», το «αγάπα τους εχθρούς σου», τη διδαχή για την ελεημοσύνη;
Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κάθε πτυχή της ανθρωπότητας που
κάνει πράξη την πίστη της στον Θεό και που ακολουθεί τον Θεό. Κάποιες απ’ αυτές τις
πράξεις παραμένουν εφαρμόσιμες σήμερα, αλλά είναι πιο υποτυπώδεις από τις ισχύουσες
απαιτήσεις των ανθρώπων. Είναι σχετικά στοιχειώδεις αλήθειες που συναντούν οι άνθρωποι
στην πίστη τους στον Θεό. Από τότε που άρχισε να εργάζεται ο Κύριος Ιησούς, είχε ήδη
ξεκινήσει να εργάζεται στη διάθεση ζωής των ανθρώπων, αλλά βασιζόταν στο θεμέλιο των
νόμων. Οι κανόνες και τα ρητά γι’ αυτά τα θέματα, είχαν καμιά σχέση με την αλήθεια; Φυσικά
και είχαν! Όλοι οι προηγούμενοι κανονισμοί, οι αρχές και η ομιλία στην Εποχή της Χάριτος,
σχετίζονταν όλα με τη διάθεση του Θεού, με αυτό που Αυτός έχει και είναι και, φυσικά, με την
αλήθεια. Ό,τι κι αν εκφράζει ο Θεός, με όποιον τρόπο και σε όποια γλώσσα κι αν το εκφράζει,
το θεμέλιο, η προέλευση και η αφετηρία του, βασίζονται όλα στις αρχές της διάθεσής Του και
σε αυτό που Αυτός έχει και είναι. Αυτό είναι αλάνθαστο. Επομένως, ακόμα κι αν τα πράγματα
που Αυτός είπε φαίνονται πλέον λίγο ρηχά, και πάλι δεν μπορείς να πεις πως δεν είναι η
αλήθεια, γιατί ήταν πράγματα που ήταν απαραίτητα στους ανθρώπους την Εποχή της
Χάριτος, ώστε να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού και να επιτύχουν μια αλλαγή στη
διάθεση της ζωής τους. Μπορείς να πεις πως κάποιο από τα πράγματα στην ομιλία δε συνάδει
με την αλήθεια; Δεν μπορείς! Κάθε ένα από αυτά είναι η αλήθεια, επειδή ήταν όλα τους οι
απαιτήσεις του Θεού από την ανθρωπότητα· ήταν όλα τους οι αρχές και το πλαίσιο που
δόθηκε από τον Θεό για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος, και αντιπροσωπεύουν
τη διάθεση του Θεού. Ωστόσο, βάσει του επιπέδου της ανάπτυξής τους στη ζωή την εποχή
εκείνη, ήταν ικανοί μόνο να δεχθούν και να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα. Επειδή το
αμάρτημα της ανθρωπότητας δεν είχε επιλυθεί ακόμα, ο Κύριος Ιησούς μπορούσε μόνο να
διατυπώσει αυτόν τον λόγο και να αξιοποιήσει τέτοιες απλές διδαχές μέσα σ’ αυτού του
είδους το πλαίσιο, για να πει στους ανθρώπους της εποχής πώς πρέπει να ενεργούν, τι πρέπει
να κάνουν, εντός ποιων αρχών και ποιου πλαισίου πρέπει να κάνουν πράγματα και πώς
πρέπει να πιστεύουν στον Θεό και να πληρούν τις απαιτήσεις Του. Όλα αυτά καθορίστηκαν
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βάσει του αναστήματος της ανθρωπότητας την εποχή εκείνη. Δεν ήταν εύκολο για τους
ανθρώπους που ζούσαν υπό τον νόμο να δεχθούν τις διδαχές αυτές, επομένως, αυτά που
δίδασκε ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να παραμένουν μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο.
Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά στα περιεχόμενα των «Παραβολών του Κυρίου
Ιησού».
Η πρώτη είναι η παραβολή του σπορέα. Αυτή είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα
παραβολή· η σπορά είναι κάτι το συνηθισμένο στις ζωές των ανθρώπων. Η δεύτερη είναι η
παραβολή των ζιζανίων. Όσο για το τι είναι τα ζιζάνια, κάθε άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με
καλλιέργειες και κάθε ενήλικας τα γνωρίζει. Η τρίτη είναι η παραβολή του κόκκου του
σιναπιού. Όλοι σας γνωρίζετε τι είναι το σινάπι, σωστά; Αν δε γνωρίζετε, μπορείτε να
ανατρέξετε στη Βίβλο. Όσο για την τέταρτη, την παραβολή για το προζύμι, οι περισσότεροι
άνθρωποι γνωρίζουν πως το προζύμι χρησιμοποιείται στη ζύμωση· είναι κάτι που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Όλες οι ακόλουθες παραβολές,
συμπεριλαμβανομένου της έκτης —της παραβολής του θησαυρού, της έβδομης —της
παραβολής του μαργαριταριού και της όγδοης —της παραβολής του διχτυού, είναι βγαλμένες
από τις ζωές των ανθρώπων· προέρχονται όλες από τις αληθινές ζωές των ανθρώπων. Τι
είδους εικόνα σχηματίζουν οι παραβολές αυτές; Την εικόνα του Θεού να γίνεται κανονικό
άτομο και να ζει μαζί με την ανθρωπότητα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της κανονικής ζωής,
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των ανθρώπων για να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και να
τους παρέχει αυτά που χρειάζονται. Όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε και έζησε ανάμεσα στην
ανθρωπότητα για μεγάλο διάστημα, αφού βίωσε και είδε τους διάφορους τρόπους ζωής των
ανθρώπων, οι εμπειρίες αυτές έγιναν το εγχειρίδιό Του για να μετατρέπει τη θεϊκή Του
γλώσσα στη γλώσσα των ανθρώπων. Φυσικά, τα πράγματα αυτά που είδε και άκουσε στη
ζωή, εμπλούτισαν επίσης την ανθρώπινη εμπειρία του Υιού του ανθρώπου. Όταν ήθελε να
κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν κάποιες αλήθειες, να τους κάνει να κατανοήσουν
κάποιο από το θέλημα του Θεού, χρησιμοποιούσε παραβολές παρόμοιες με τις παραπάνω για
να μιλήσει στους ανθρώπους για το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του από την
ανθρωπότητα. Οι παραβολές αυτές σχετίζονταν όλες με τις ζωές των ανθρώπων· καμιά τους
δεν ήταν άσχετη με τις ανθρώπινες ζωές. Όταν ο Κύριος Ιησούς έζησε με την ανθρωπότητα,
είδε αγρότες να φροντίζουν τα χωράφια τους και ήξερε τι ήταν τα ζιζάνια και το προζύμι·
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καταλάβαινε πως στους ανθρώπους αρέσουν οι θησαυροί, έτσι χρησιμοποίησε τις μεταφορές
του θησαυρού και του μαργαριταριού· συχνά έβλεπε ψαράδες να ρίχνουν τα δίχτυα τους, και
ούτω καθεξής. Ο Κύριος Ιησούς είδε τις δραστηριότητες αυτές στις ζωές της ανθρωπότητας,
όπως και βίωσε αυτού του είδους τη ζωή. Ήταν όμοιος με κάθε άλλο κανονικό άνθρωπο,
βιώνοντας τα τρία γεύματα τη μέρα και την καθημερινότητα της ανθρωπότητας. Βίωσε
προσωπικά τη ζωή ενός μέσου ανθρώπου και είδε με τα μάτια Του τις ζωές των άλλων. Όταν
είδε με τα μάτια Του και βίωσε προσωπικά όλα αυτά, αυτό που σκέφτηκε δεν ήταν το πώς θα
έχει μια καλή ζωή ή πώς θα μπορούσε να ζήσει πιο ελεύθερα, πιο άνετα. Όταν βίωνε μια
αυθεντική ανθρώπινη ζωή, ο Κύριος Ιησούς είδε τις κακουχίες στις ζωές των ανθρώπων, είδε
τις κακουχίες, την εξαθλίωση και τη θλίψη των ανθρώπων υπό τη διαφθορά του Σατανά, των
ανθρώπων που ζούσαν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, που ζούσαν στην αμαρτία. Ενώ
βίωνε προσωπικά την ανθρώπινη ζωή, βίωσε επίσης πόσο ανήμποροι ήταν οι άνθρωποι που
ζούσαν εν μέσω της διαφθοράς, όπως και είδε και βίωσε τις άθλιες καταστάσεις των
ανθρώπων που ζούσαν στην αμαρτία, οι οποίοι έχασαν πάσα κατεύθυνση εν μέσω των
βασανιστηρίων στα οποία υποβλήθηκαν από τον Σατανά και από το κακό. Όταν τα είδε αυτά
ο Κύριος Ιησούς, τα είδε με τη θεϊκή ή με την ανθρώπινη φύση Του; Η ανθρώπινη φύση Του
υπήρχε πραγματικά, ήταν ολοζώντανη, έτσι Αυτός μπορούσε να τα βιώνει και να τα βλέπει
όλα αυτά, ενώ, φυσικά, τα έβλεπε και στην ουσία Του, στη θεϊκή Του φύση. Δηλαδή, αυτά τα
είδε ο Χριστός ο ίδιος, ο Κύριος Ιησούς ο άνθρωπος, και όλα όσα είδε Τον έκαναν να νιώσει τη
σημασία και την αναγκαιότητα του έργου που είχε αναλάβει, αυτή τη φορά στη σάρκα.
Παρόλο που ο ίδιος γνώριζε πόσο τεράστια ήταν η ευθύνη που έπρεπε να επωμιστεί στη
σάρκα, όπως και γνώριζε πόσο τρομερός θα ήταν ο πόνος που θα αντιμετώπιζε, όταν έβλεπε
την ανθρωπότητα αβοήθητη μέσα στην αμαρτία, όταν έβλεπε την εξαθλίωση των ζωών τους
και τους αδύναμους αγώνες τους υπό τον νόμο, αισθανόταν όλο και μεγαλύτερη θλίψη και
αγωνιούσε όλο και περισσότερο να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Ανεξαρτήτου
του είδους των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε ή του πόνου που θα υφίστατο, Αυτός γινόταν
όλο και πιο αποφασισμένος να λυτρώσει την ανθρωπότητα, η οποία ζούσε στην αμαρτία.
Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορείς να πεις πως ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε να κατανοεί όλο και
πιο ξεκάθαρα το έργο που έπρεπε να εκτελέσει κι αυτό που Του είχε ανατεθεί. Γινόταν επίσης
όλο και πιο ανυπόμονος να ολοκληρώσει το έργο που Αυτός έπρεπε να επωμιστεί —να
επωμιστεί όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, να εξιλεωθεί για την ανθρωπότητα, ώστε να
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μη ζουν πια στην αμαρτία και ώστε ο Θεός να μπορούσε να ξεχάσει τις αμαρτίες των
ανθρώπων χάρη στην θυσία υπέρ αμαρτίας, επιτρέποντάς Του να προχωρήσει με το έργο Του
για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Μπορεί να ειπωθεί πως, στην καρδιά Του, ο Κύριος
Ιησούς ήταν πρόθυμος να προσφέρει τον εαυτό Του για την ανθρωπότητα, να θυσιάσει τον
εαυτό Του. Ήταν επίσης πρόθυμος να ενεργήσει ως θυσία υπέρ αμαρτίας και να καρφωθεί
στον σταυρό, όπως και ήταν ανυπόμονος να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Όταν είδε τις άθλιες
συνθήκες των ανθρωπίνων ζωών, ήθελε ακόμη περισσότερο να εκπληρώσει την αποστολή
Του όσο το δυνατόν γρηγορότερα, δίχως την καθυστέρηση ενός λεπτού ή δευτερολέπτου.
Όταν ένιωσε αυτήν την αίσθηση του επείγοντος, δε σκεφτόταν πόσο μεγάλος θα ήταν ο δικός
Του ο πόνος, ούτε και σκεφτόταν πια πόση ταπείνωση θα έπρεπε να υποστεί —είχε μονάχα
μια πεποίθηση στην καρδιά Του: Εφόσον πρόσφερε τον εαυτό Του και εφόσον καρφωνόταν
στον σταυρό σαν θυσία υπέρ αμαρτίας, το θέλημα του Θεού θα εκπληρωνόταν και Αυτός θα
μπορούσε να ξεκινήσει νέο έργο. Οι ζωές της ανθρωπότητας στην αμαρτία, η κατάσταση της
ύπαρξής τους στην αμαρτία, θα άλλαζαν ολοκληρωτικά. Η πεποίθησή Του κι αυτό που ήταν
αποφασισμένος να κάνει, σχετίζονταν με τη σωτηρία του ανθρώπου κι Αυτός είχε μονάχα
έναν στόχο: να κάνει το θέλημα του Θεού, ώστε να μπορέσει Αυτός να ξεκινήσει επιτυχώς το
επόμενο στάδιο στο έργο Του. Αυτά σκεφτόταν ο Κύριος Ιησούς την περίοδο εκείνη.
Ζώντας στη σάρκα, ο ενσαρκωμένος Θεός κατείχε κανονική ανθρώπινη φύση· είχε τα
συναισθήματα και τη λογική ενός κανονικού ανθρώπου. Γνώριζε τι ήταν η ευτυχία και τι ήταν
ο πόνος, και όταν είδε την ανθρωπότητα σε μια τέτοιου είδους ζωή, ένιωσε βαθιά μέσα Του
πως δίνοντας απλώς στους ανθρώπους μερικές διδαχές, παρέχοντάς τους κάτι ή διδάσκοντάς
τους κάτι, δε θα μπορούσε να τους απομακρύνει από την αμαρτία. Ούτε κάνοντάς τους να
υπακούν απλώς στις εντολές δε θα τους λύτρωνε από την αμαρτία· μόνο όταν Αυτός
επωμίστηκε την αμαρτία της ανθρώπινης φύσης και έγινε το ομοίωμα της αμαρτωλής σάρκας,
μπορούσε να την ανταλλάξει με την ελευθερία της ανθρωπότητας, να την ανταλλάξει με τη
συγχώρεση της ανθρωπότητας από τον Θεό. Έτσι, αφού ο Κύριος Ιησούς είχε βιώσει και δει
τις ζωές των ανθρώπων στην αμαρτία, μια έντονη επιθυμία εκδηλώθηκε στην καρδιά Του —
να επιτρέψει στους ανθρώπους να απαλλαγούν από τις ζωές στις οποίες αγωνίζονταν στην
αμαρτία. Η επιθυμία αυτή, Τον έκανε να νιώθει όλο και περισσότερο πως έπρεπε να πάει
στον σταυρό και να επωμιστεί τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όσο το δυνατόν συντομότερα,
2353

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτές ήταν οι σκέψεις του Κυρίου Ιησού την περίοδο εκείνη,
αφού είχε ζήσει με τους ανθρώπους και είχε δει, ακούσει και νιώσει την αθλιότητα των ζωών
τους στην αμαρτία. Το ότι ο ενσαρκωμένος Θεός μπορούσε να έχει τέτοιου είδους θέλημα για
την ανθρωπότητα, ότι μπορούσε να εκφράζει και να αποκαλύπτει αυτού του είδους τη
διάθεση —είναι αυτό κάτι που θα μπορούσε να έχει ένας μέσος άνθρωπος; Τι θα έβλεπε ένας
μέσος άνθρωπος αν ζούσε σε τέτοιου είδους περιβάλλον; Τι θα σκεφτόταν; Αν τ’ αντιμετώπιζε
όλα αυτά ένας μέσος άνθρωπος, θα έβλεπε τα προβλήματα από κάποια υψηλή οπτική;
Σίγουρα όχι! Παρόλο που η εμφάνιση του Θεού ενσαρκωμένου είναι ακριβώς ίδια μ’ αυτή του
ανθρώπου, παρόλο που Αυτός μαθαίνει ανθρώπινη γνώση, μιλά τη γλώσσα των ανθρώπων,
ενώ, μερικές φορές, εκφράζει ακόμα και τις ιδέες Του μέσω των μέσων ή των εκφράσεων της
ανθρωπότητας, ο τρόπος που Αυτός βλέπει τους ανθρώπους και την ουσία των πραγμάτων,
και ο τρόπος που βλέπουν οι διεφθαρμένοι άνθρωποι την ανθρωπότητα και την ουσία των
πραγμάτων, σε καμία περίπτωση δεν είναι η ίδια. Η οπτική Του και το ύψος στο οποίο Αυτός
στέκεται είναι κάτι το ανέφικτο για έναν διεφθαρμένο άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός
είναι η αλήθεια, η σάρκα που φορά κατέχει επίσης την ουσία του Θεού, και οι σκέψεις και
αυτό που εκφράζεται από την ανθρώπινη φύση Του είναι επίσης η αλήθεια. Για τους
διεφθαρμένους ανθρώπους, αυτά που Αυτός εκφράζει στη σάρκα είναι παροχές της αλήθειας
και της ζωής. Οι παροχές αυτές δεν είναι μόνο για έναν άνθρωπο, αλλά για ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Κάθε διεφθαρμένος άνθρωπος έχει στην καρδιά του μόνο τους λίγους εκείνους
ανθρώπους που σχετίζονται μ’ αυτόν. Έχει μόνο τους διάφορους εκείνους ανθρώπους για
τους οποίους νοιάζεται, για τους οποίους ενδιαφέρεται. Όταν η καταστροφή είναι εν όψει,
σκέφτεται πρώτα τα παιδιά του, τον ή τη σύζυγό του και τους γονείς του, ενώ ένας πιο
φιλάνθρωπος θα σκεφτόταν το πολύ και κάποιον συγγενή ή κάποιον καλό φίλο· σκέφτεται
κάποιον άλλο; Ποτέ! Επειδή οι άνθρωποι, εν τέλει, είναι άνθρωποι και μπορούν να βλέπουν
τα πάντα μονάχα από την οπτική και από το ύψος του ανθρώπου. Ωστόσο, ο Θεός
ενσαρκωμένος είναι τελείως διαφορετικός από έναν διεφθαρμένο άνθρωπο. Όσο κοινή,
κανονική και ασήμαντη κι αν είναι η σάρκα του Θεού ενσαρκωμένου και όσο κι αν Τον
περιφρονούν οι άνθρωποι, οι σκέψεις και η στάση Του προς την ανθρωπότητα είναι
πράγματα που δεν μπορεί να κατέχει κανένας άνθρωπος και δεν μπορεί να μιμηθεί κανείς.
Πάντα θα παρατηρεί την ανθρωπότητα από την οπτική της θεϊκής φύσης, από το ύψος της
θέσης Του ως Δημιουργός. Πάντα θα βλέπει την ανθρωπότητα μέσα από την ουσία και τη
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νοοτροπία του Θεού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δει την ανθρωπότητα από το ύψος
ενός μέσου ανθρώπου και από την οπτική ενός διεφθαρμένου ατόμου. Όταν οι άνθρωποι
βλέπουν την ανθρωπότητα, τη βλέπουν με την ανθρώπινη όραση και χρησιμοποιούν σαν
μέτρο πράγματα όπως την ανθρώπινη γνώση και τους ανθρώπινους κανόνες και θεωρίες.
Αυτό είναι εντός του πλαισίου των όσων μπορούν να δουν οι άνθρωποι με τα μάτια τους· είναι
εντός του πλαισίου που μπορούν να επιτύχουν οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Όταν ο Θεός
βλέπει την ανθρωπότητα, τη βλέπει με θεϊκή όραση και χρησιμοποιεί σαν μέτρο την ουσία
Του και αυτό που Αυτός έχει και είναι. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πράγματα που δεν
μπορούν να δουν οι άνθρωποι και εδώ είναι που διαφέρουν εξ ολοκλήρου ο Θεός
ενσαρκωμένος και οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Η διαφορά αυτή καθορίζεται από τις
διαφορετικές ουσίες των ανθρώπων και του Θεού, ενώ οι διαφορετικές αυτές ουσίες είναι που
ορίζουν τις ταυτότητες και τις θέσεις τους, όπως και την οπτική και το ύψος, από τα οποία
βλέπουν τα πράγματα. Βλέπετε την έκφραση και την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στον
Κύριο Ιησού; Μπορείτε να πείτε πως αυτά που έκανε και είπε ο Κύριος Ιησούς, σχετίζονταν
με τη διακονία Του και με το έργο της διαχείρισης του Θεού και πως όλα ήταν η έκφραση και
η αποκάλυψη της ουσίας του Θεού. Παρόλο που είχε ανθρώπινη εκδήλωση, η θεϊκή Του ουσία
και η αποκάλυψη της θεϊκής Του φύσης είναι αδιαμφισβήτητες. Αυτή η ανθρώπινη εκδήλωση,
ήταν πραγματικά μια εκδήλωση της ανθρώπινης φύσης; Η ανθρώπινη εκδήλωσή Του, λόγω
της ουσίας της, ήταν τελείως διαφορετική από την ανθρώπινη εκδήλωση των διεφθαρμένων
ανθρώπων. Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος· αν ήταν πραγματικά ένας από τους
κοινούς, διεφθαρμένους ανθρώπους, θα μπορούσε να είχε δει τις ζωές της ανθρωπότητας
στην αμαρτία από θεϊκή οπτική; Φυσικά και όχι! Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον Υιό του
ανθρώπου και τους κοινούς ανθρώπους. Οι διεφθαρμένοι άνθρωποι ζουν όλοι τους στην
αμαρτία, ενώ στη θέα της αμαρτίας δε νιώθουν τίποτα· είναι όλοι τους ίδιοι, όπως ένα
γουρούνι που ζει στη λάσπη και δε νιώθει καθόλου άβολα ή βρόμικο —τρώει καλά και
κοιμάται βαριά. Αν κάποιος καθαρίσει το χοιροστάσιο, το γουρούνι δε θα νιώσει άνετα, ούτε
θα παραμείνει καθαρό. Πολύ σύντομα, θα κυλιέται ξανά στη λάσπη και θα νιώθει απολύτως
άνετα, γιατί είναι ένα βρόμικο πλάσμα. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν ένα γουρούνι, νιώθουν
πως είναι βρόμικο, ενώ, αν το καθαρίσεις, το γουρούνι δε θα αισθανθεί καλύτερα —γι’ αυτό
κανείς δεν έχει γουρούνια στο σπίτι του. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα
γουρούνια θα είναι πάντα διαφορετικός από το πώς αισθάνονται τα γουρούνια τα ίδια, γιατί
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οι άνθρωποι και τα γουρούνια δεν είναι του ίδιου είδους. Έτσι, επειδή ο ενσαρκωμένος Υιός
του ανθρώπου δεν είναι του ίδιου είδους με τους διεφθαρμένους ανθρώπους, μόνο ο Θεός
ενσαρκωμένος μπορεί να σταθεί από θεϊκή οπτική, να σταθεί από το ύψος του Θεού, για να
δει την ανθρωπότητα, να δει τα πάντα.
Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται και ζει ανάμεσα στην ανθρωπότητα, τι μαρτύριο βιώνει στη
σάρκα; Καταλαβαίνει πραγματικά κανείς; Κάποιοι λένε πως ο Θεός υποφέρει πολύ και,
παρόλο που είναι ο Θεός ο ίδιος, οι άνθρωποι δεν κατανοούν την ουσία Του και πάντα Του
συμπεριφέρονται σαν άνθρωπο, γεγονός που Τον κάνει να νιώθει θλιμμένος και αδικημένος
—λένε πως το μαρτύριο του Θεού είναι πραγματικά μεγάλο. Άλλοι λένε πως ο Θεός είναι
αθώος και αναμάρτητος, αλλά υποφέρει όπως η ανθρωπότητα και βιώνει τη δίωξη, τη
συκοφαντία και την ταπείνωση μαζί με την ανθρωπότητα· λένε πως υπομένει επίσης τις
παρανοήσεις και την ανυπακοή των ακολούθων Του —το μαρτύριο του Θεού πραγματικά δεν
μπορεί να μετρηθεί. Φαίνεται πως δεν κατανοείτε πραγματικά τον Θεό. Μάλιστα, το μαρτύριο
για το οποίο μιλάτε, δε μετράει σαν πραγματικό μαρτύριο για τον Θεό, επειδή υπάρχει
μαρτύριο μεγαλύτερο από αυτό. Τότε, τι εστί πραγματικό μαρτύριο για τον Θεό τον ίδιο; Τι
εστί πραγματικό μαρτύριο για τη σάρκα του Θεού ενσαρκωμένου; Για τον Θεό, το ότι δεν Τον
κατανοεί η ανθρωπότητα, δε μετρά σαν μαρτύριο, όπως και δε μετρά σαν μαρτύριο το ότι οι
άνθρωποι Τον έχουν κάπως παρανοήσει και δεν Τον βλέπουν σαν Θεό. Ωστόσο, οι άνθρωποι
νιώθουν συχνά πως ο Θεός πρέπει να έχει υποστεί μεγάλη αδικία, πως όταν ο Θεός βρίσκεται
στη σάρκα, δεν μπορεί να δείξει το άτομό Του στην ανθρωπότητα και να τους επιτρέψει να
δουν το μεγαλείο Του, και κρύβεται ταπεινά σε μια ασήμαντη σάρκα, επομένως πρέπει να
ήταν κάτι το βασανιστικό γι’ Αυτόν. Οι άνθρωποι παίρνουν στα σοβαρά τα όσα
καταλαβαίνουν και τα όσα βλέπουν από το μαρτύριο του Θεού και Του επιβάλλουν κάθε
λογής συμπόνια, ενώ συχνά θα Τον επαινέσουν και λίγο. Στην πραγματικότητα, υπάρχει
διαφορά, υπάρχει κενό ανάμεσα σ’ αυτό που κατανοούν οι άνθρωποι για το μαρτύριο του
Θεού και σ’ αυτό που Αυτός νιώθει πραγματικά. Σας λέω την αλήθεια —για τον Θεό, είτε είναι
το Πνεύμα του Θεού, είτε η σάρκα του Θεού ενσαρκωμένου, το μαρτύριο αυτό δεν είναι
πραγματικό μαρτύριο. Τότε ποιο είναι ακριβώς το μαρτύριο του Θεού; Ας μιλήσουμε για το
μαρτύριο του Θεού μόνο από την οπτική του Θεού ενσαρκωμένου.
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Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός και μεταμορφώνεται σε έναν μέσο, κανονικό άνθρωπο που
ζει δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους μες στην ανθρωπότητα, δεν μπορεί να δει και να νιώσει
τις μεθόδους και τους νόμους των ανθρώπων, καθώς και τις φιλοσοφίες τους για τη ζωή; Πώς
Τον κάνουν να αισθάνεται αυτές οι μέθοδοι και οι νόμοι για το πώς πρέπει να ζεις; Αισθάνεται
απέχθεια στην καρδιά Του; Γιατί θα αισθανόταν απέχθεια; Ποιες είναι οι μέθοδοι και οι νόμοι
των ανθρώπων για το πώς πρέπει να ζεις; Πάνω σε ποιες αρχές έχουν ριζώσει; Σε τι
βασίζονται; Οι μέθοδοι, οι νόμοι, κτλ. της ανθρωπότητας για το πώς πρέπει να ζεις, έχουν όλα
δημιουργηθεί βάσει της λογικής, της γνώσης και της φιλοσοφίας του Σατανά. Οι άνθρωποι
που ζουν υπό τέτοιου είδους νόμους, δεν έχουν ανθρωπιά, δεν έχουν αλήθεια —αψηφούν όλοι
τους την αλήθεια και είναι εχθρικοί προς τον Θεό. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ουσία του Θεού,
βλέπουμε πως η ουσία Του είναι ακριβώς το αντίθετο της λογικής, της γνώσης και της
φιλοσοφίας του Σατανά. Η ουσία Του είναι γεμάτη δικαιοσύνη, αλήθεια, αγιοσύνη και άλλες
πραγματικότητες όλων των θετικών πραγμάτων. Ο Θεός που κατέχει αυτήν την ουσία και ζει
ανάμεσα σε μια τέτοια ανθρωπότητα, τι νιώθει στην καρδιά Του; Δεν είναι γεμάτη πόνο; Η
καρδιά Του πονά και ο πόνος αυτός είναι κάτι που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να
κατανοήσει ή να αντιληφθεί. Αυτό συμβαίνει επειδή όλα όσα Αυτός αντιμετωπίζει, συναντά,
ακούει, βλέπει και βιώνει, είναι όλα τους η διαφθορά και το κακό της ανθρωπότητας, όπως
και η επαναστατικότητα και η αντίστασή τους στην αλήθεια. Ό,τι προέρχεται από τους
ανθρώπους είναι η πηγή του μαρτυρίου Του. Με άλλα λόγια, επειδή η ουσία Του δεν είναι ίδια
μ’ αυτή των διεφθαρμένων ανθρώπων, η διαφθορά των ανθρώπων γίνεται η πηγή του
μεγαλύτερου μαρτυρίου Του. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, μπορεί να βρει κάποιον που να
μοιράζεται μια κοινή γλώσσα μ’ Αυτόν; Αυτό δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στην ανθρωπότητα.
Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να επικοινωνεί, που να μπορεί να έχει τέτοια συνομιλία με
τον Θεό. Τι είδους συναίσθημα θα έλεγες πως έχει ο Θεός; Τα πράγματα για τα οποία οι
άνθρωποι συζητούν, τα οποία αγαπούν, επιδιώκουν και λαχταρούν, έχουν όλα να κάνουν με
την αμαρτία, με κακές συνήθειες. Όταν τα αντικρίζει όλα αυτά ο Θεός, δεν είναι σαν μαχαιριά
στην καρδιά Του; Αντίκρυ σε τέτοια πράγματα, θα μπορούσε να έχει χαρά στην καρδιά Του;
Θα μπορούσε να βρει παρηγοριά; Εκείνοι που ζουν μαζί Του είναι άνθρωποι που βρίθουν από
επαναστατικότητα και κακό, επομένως πώς να μην υποφέρει η καρδιά Του; Πόσο μεγάλο
είναι στην πραγματικότητα αυτό το μαρτύριο και ποιος νοιάζεται γι’ αυτό; Ποιος δίνει
προσοχή; Και ποιος θα μπορούσε να το εκτιμήσει; Οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να
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κατανοήσουν την καρδιά του Θεού. Το μαρτύριό Του είναι κάτι που οι άνθρωποι αδυνατούν
ιδιαίτερα να εκτιμήσουν, ενώ η ψυχρότητα και η απάθεια της ανθρωπότητας κάνουν το
μαρτύριο του Θεού ακόμα πιο βαθύ.
Υπάρχουν άνθρωποι που συχνά συμμερίζονται τα δεινά του Χριστού, επειδή υπάρχει ένα
εδάφιο στη Βίβλο που λέει: «Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά κατοικίας, ο δε Υιός
του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν». Όταν το ακούν αυτό οι άνθρωποι, το
παίρνουν κατάκαρδα και πιστεύουν πως αυτό είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο που υπομένει ο
Θεός και το μεγαλύτερο μαρτύριο που υπομένει ο Χριστός. Τώρα, εξετάζοντάς το από τη
σκοπιά των γεγονότων, είναι πράγματι έτσι; Ο Θεός δεν πιστεύει πως οι δυσκολίες αυτές είναι
μαρτύριο. Δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ Του για την αδικία των δυσκολιών της σάρκας και δεν
έχει κάνει ποτέ Του τους ανθρώπους να Του ανταποδώσουν οτιδήποτε ή να Τον ανταμείψουν
με οτιδήποτε. Ωστόσο, όταν βλέπει τα πάντα της ανθρωπότητας, τις διεφθαρμένες ζωές και το
κακό των διεφθαρμένων ανθρώπων, όταν βλέπει πως η ανθρωπότητα βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του Σατανά, πως είναι φυλακισμένη από τον Σατανά και δεν μπορεί να ξεφύγει, πως οι
άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δε γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια —Αυτός δεν μπορεί να
αντέξει όλες αυτές τις αμαρτίες. Η απέχθειά Του για τους ανθρώπους αυξάνεται μέρα με τη
μέρα, ωστόσο, πρέπει να τα υπομένει όλα αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο μαρτύριο του Θεού. Ο
Θεός δεν μπορεί να εκφράσει πλήρως ούτε τη φωνή της καρδιάς Του ούτε και τα
συναισθήματά Του στους ακόλουθούς Του, ενώ κανένας από τους ακόλουθούς Του δεν μπορεί
να κατανοήσει πραγματικά το μαρτύριό Του. Κανείς δεν προσπαθεί καν να κατανοήσει ή να
παρηγορήσει την καρδιά Του —η καρδιά Του υπομένει το μαρτύριο αυτό μέρα με τη μέρα,
χρόνο με το χρόνο, ξανά και ξανά. Τι βλέπετε σε όλο αυτό; Ο Θεός δεν απαιτεί τίποτα από
τους ανθρώπους σε αντάλλαγμα των όσων έχει δώσει, αλλά, λόγω της ουσίας του Θεού, σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανεχθεί το κακό, τη διαφθορά και την αμαρτία της
ανθρωπότητας, συνεπώς αισθάνεται πολύ έντονη απέχθεια και μίσος, κάτι που οδηγεί την
καρδιά και τη σάρκα του Θεού να υπομένουν ατέρμονο μαρτύριο. Τα βλέπατε όλα αυτά; Το
πιο πιθανόν είναι πως κανείς σας δεν τα έβλεπε, γιατί κανείς σας δεν κατανοεί πραγματικά
τον Θεό. Με την πάροδο του χρόνου, θα μπορέσετε να τα βιώσετε σταδιακά από μόνοι σας.
Στη συνέχεια, ας ρίξουμε μια ματιά στις ακόλουθες Γραφικές περικοπές.
9. Ο Ιησούς κάνει θαύματα
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1) Ο Ιησούς ταΐζει τους πέντε χιλιάδες
Ιωάν. 6:8-13 Λέγει προς αυτόν εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος
Πέτρου· Εδώ είναι εν παιδάριον, το οποίον έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια· αλλά
ταύτα τι είναι εις τοσούτους; Είπε δε ο Ιησούς· Κάμετε τους ανθρώπους να καθήσωσιν· ήτο δε
χόρτος πολύς εν τω τόπω. Εκάθησαν λοιπόν οι άνδρες τον αριθμόν έως πεντακισχίλιοι. Και
έλαβεν ο Ιησούς τους άρτους και ευχαριστήσας διεμοίρασεν εις τους μαθητάς, οι δε μαθηταί
εις τους καθημένους· ομοίως και εκ των οψαρίων όσον ήθελον. Αφού δε εχορτάσθησαν, λέγει
προς τους μαθητάς αυτούς· Συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα, διά να μη χαθή τίποτε.
Εσύναξαν λοιπόν και εγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε άρτων των
κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας.
2) Η ανάσταση του Λαζάρου δοξάζει τον Θεό
Ιωάν. 11:43-44 Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε· Λάζαρε, ελθέ έξω. Και
εξήλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας με τα σάβανα, και το πρόσωπον
αυτού ήτο περιδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Λύσατε αυτόν και
αφήσατε να υπάγη.
Από τα θαύματα που έχει κάνει ο Κύριος Ιησούς, έχουμε επιλέξει μόνο αυτά τα δύο,
επειδή αρκούν για να επιδείξουν αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσω εδώ. Τα δύο αυτά
θαύματα είναι πραγματικά εκπληκτικά και πολύ αντιπροσωπευτικά των θαυμάτων του
Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος.
Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην πρώτη περικοπή: Ο Ιησούς ταΐζει τους πέντε χιλιάδες.
Τι είδους έννοια είναι το «πέντε άρτοι και δύο ψάρια»; Για πόσους ανθρώπους θα
επαρκούσαν συνήθως πέντε καρβέλια ψωμί και δύο ψάρια; Αν το υπολογίσετε βάσει της
όρεξης ενός μέσου ανθρώπου, θα επαρκούσαν μονάχα για δυο ανθρώπους. Αυτή είναι η
βασικότερη έννοια των πέντε άρτων και των δυο ψαριών. Ωστόσο, πόσους ανθρώπους γράφει
σ’ αυτήν την περικοπή πως τάισαν οι πέντε άρτοι και τα δύο ψάρια; Στις Γραφές,
καταγράφεται έτσι: «Ήτο δε χόρτος πολύς εν τω τόπω. Εκάθησαν λοιπόν οι άνδρες τον
αριθμόν έως πεντακισχίλιοι». Σε σύγκριση με πέντε άρτους και δύο ψάρια, το πέντε χιλιάδες
είναι μεγάλος αριθμός; Τι σημαίνει που ο αριθμός αυτός είναι τόσο μεγάλος; Από ανθρώπινη
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οπτική, το να μοιράσεις πέντε άρτους και δύο ψάρια σε πέντε χιλιάδες ανθρώπους θα ήταν
αδύνατο, γιατί η διαφορά τους είναι υπερβολικά μεγάλη. Ακόμα κι αν κάθε άνθρωπος έτρωγε
μια πολύ μικρή μπουκιά, και πάλι δε θα επαρκούσαν για πέντε χιλιάδες ανθρώπους. Αλλά
εδώ, ο Κύριος Ιησούς έκανε ένα θαύμα —όχι μόνο επέτρεψε σε πέντε χιλιάδες ανθρώπους να
φάνε μέχρι να χορτάσουν, αλλά περίσσεψε κιόλας. Λέει στις Γραφές: «Αφού δε
εχορτάσθησαν, λέγει προς τους μαθητάς αυτούς· Συνάξατε τα περισσεύσαντα κλάσματα, διά
να μη χαθή τίποτε. Εσύναξαν λοιπόν και εγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων εκ των πέντε
άρτων των κριθίνων, τα οποία επερίσσευσαν εις τους φαγόντας». Το θαύμα αυτό επέτρεψε
στους ανθρώπους να δουν την ταυτότητα και το κύρος του Κυρίου Ιησού, όπως και τους
επέτρεψε να δουν πως τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Θεό· είδαν την αλήθεια της
παντοδυναμίας του Θεού. Πέντε άρτοι και δύο ψάρια ήταν αρκετά για να ταΐσουν πέντε
χιλιάδες, ωστόσο, αν δεν υπήρχε καθόλου φαγητό, θα μπορούσε ο Θεός να ταΐσει πέντε
χιλιάδες ανθρώπους; Φυσικά και θα μπορούσε! Αυτό ήταν θαύμα, επομένως, οι άνθρωποι
αναπόφευκτα ένιωσαν πως ήταν κάτι το ακατανόητο, κάτι το απίστευτο και το μυστηριώδες,
αλλά για τον Θεό, η πράξη αυτή δεν ήταν τίποτα. Εφόσον ήταν κάτι το συνηθισμένο για τον
Θεό, γιατί το ξεχωρίσαμε για ερμηνεία; Επειδή αυτό που κρύβεται πίσω από το θαύμα
περιέχει το θέλημα του Κυρίου Ιησού, το οποίο δεν έχει ανακαλύψει ποτέ η ανθρωπότητα.
Πρώτα, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί οι πέντε
χιλιάδες. Ήταν ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού; Από τις Γραφές, γνωρίζουμε πως δεν ήταν
ακόλουθοί Του. Γνώριζαν ποιος ήταν ο Κύριος Ιησούς; Σίγουρα όχι! Αν μη τι άλλο, δεν ήξεραν
πως ο άνθρωπος που στεκόταν μπροστά τους ήταν ο Χριστός, ενώ, μερικοί μπορεί να
γνώριζαν μόνο τ’ όνομά Του και να ήξεραν ή να είχαν ακούσει κάτι για πράγματα που Αυτός
είχε κάνει. Ήταν απλώς περίεργοι για τον Κύριο Ιησού από τις ιστορίες, αλλά σίγουρα δεν
μπορείτε να πείτε πως Τον ακολουθούσαν, πόσο μάλλον πως Τον κατανοούσαν. Όταν ο
Κύριος Ιησούς είδε αυτούς τους πέντε χιλιάδες ανθρώπους, αυτοί πεινούσαν και το μόνο που
σκέφτονταν ήταν να φάνε και να χορτάσουν, επομένως σ’ αυτό το πλαίσιο ικανοποίησε ο
Κύριος Ιησούς τις επιθυμίες τους. Όταν ικανοποίησε τις επιθυμίες τους, τι υπήρχε μέσα στην
καρδιά Του; Ποια ήταν η στάση Του προς τους ανθρώπους αυτούς, που το μόνο που ήθελαν
ήταν να φάνε και να χορτάσουν; Την ώρα εκείνη, οι σκέψεις και η στάση του Κυρίου Ιησού
είχαν να κάνουν με τη διάθεση και την ουσία του Θεού. Απέναντι σ’ αυτούς τους πέντε
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χιλιάδες ανθρώπους με τα άδεια στομάχια, που το μόνο που ήθελαν ήταν να φάνε ένα πλήρες
γεύμα, απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους που ήταν γεμάτοι περιέργεια και ελπίδες γι’
Αυτόν, το μόνο που σκέφτηκε ο Κύριος Ιησούς ήταν να αξιοποιήσει αυτό το θαύμα για να τους
απονείμει χάρη. Ωστόσο, δεν έτρεφε ελπίδες πως θα γίνονταν ακόλουθοί Του, γιατί ήξερε πως
το μόνο που ήθελαν ήταν να συμμετάσχουν στη διασκέδαση και να χορτάσουν φαγητό, οπότε
αξιοποίησε στο μέγιστο αυτά που είχε και χρησιμοποίησε πέντε καρβέλια ψωμί και δύο ψάρια
για να ταΐσει πέντε χιλιάδες ανθρώπους. Άνοιξε τα μάτια σ’ αυτούς τους ανθρώπους, στους
οποίους άρεσε η διασκέδαση, οι οποίοι ήθελαν να δουν θαύματα, κι έτσι είδαν με τα μάτια
τους τα πράγματα που μπορούσε να ολοκληρώσει ο Θεός ενσαρκωμένος. Παρόλο που ο
Κύριος Ιησούς χρησιμοποίησε κάτι το υλικό για να ικανοποιήσει την περιέργειά τους, ήδη
γνώριζε στην καρδιά Του πως το μόνο που ήθελαν αυτοί οι πέντε χιλιάδες άνθρωποι ήταν να
φάνε ένα καλό γεύμα, επομένως δεν είπε τίποτα απολύτως ούτε και κήρυξε κάτι σε αυτούς·
απλώς τους άφησε να δουν το θαύμα να λαμβάνει χώρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε
να συμπεριφερθεί σ’ αυτούς τους ανθρώπους όπως συμπεριφερόταν στους μαθητές Του που
Τον ακολουθούσαν πραγματικά, ωστόσο, στην καρδιά του Θεού, όλα τα πλάσματα
βρίσκονταν υπό τη διακυβέρνησή Του και επέτρεπε σε όλα τα πλάσματα που Αυτός έβλεπε να
απολαύσουν τη χάρη του Θεού, όταν ήταν απαραίτητο. Παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί δε
γνώριζαν ποιος ήταν, δεν Τον κατανοούσαν και δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη εντύπωση γι’
Αυτόν ή ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό Του, ακόμα και αφού έφαγαν τους άρτους και τα
ψάρια, αυτό δεν ήταν κάτι με το οποίο διαφώνησε ο Θεός —έδωσε στους ανθρώπους αυτούς
μια υπέροχη ευκαιρία να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι λένε πως ο Θεός
έχει αρχές σε όσα κάνει, πως δεν προσέχει ή προστατεύει τους άπιστους και πως, ιδίως, δεν
τους επιτρέπει να απολαμβάνουν τη χάρη Του. Είναι πράγματι έτσι; Στα μάτια του Θεού,
εφόσον είναι ζωντανά όντα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε, θα τους διαχειρίζεται και θα τους
φροντίζει· θα τους περιποιείται, θα κάνει σχέδια γι’ αυτούς και θα τους κυβερνά με ποικίλους
τρόπους. Αυτές είναι οι σκέψεις και η στάση του Θεού προς τα πάντα.
Παρόλο που οι πέντε χιλιάδες άνθρωποι που έφαγαν τα καρβέλια ψωμί και τα ψάρια, δε
σχεδίαζαν να ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού, Αυτός δεν ήταν αυστηρός μαζί τους· μόλις
χόρτασαν, ξέρετε τι έκανε ο Κύριος Ιησούς; Τους κήρυξε οτιδήποτε; Πού πήγε αφότου το
έκανε αυτό; Οι Γραφές δεν καταγράφουν να τους είπε τίποτα ο Κύριος Ιησούς· όταν
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ολοκλήρωσε το θαύμα Του, έφυγε ήσυχα. Επομένως, διατύπωσε καμία απαίτηση από τους
ανθρώπους αυτούς; Υπήρχε καθόλου μίσος; Δεν υπήρχε τίποτε τέτοιο· απλώς δεν ήθελε να
δώσει άλλη σημασία στους ανθρώπους αυτούς που δε θα Τον ακολουθούσαν και, την ώρα
εκείνη, η καρδιά Του πονούσε. Επειδή είχε δει την εξαχρείωση και είχε νιώσει την απόρριψη
της ανθρωπότητας, όταν είδε και συναναστράφηκε μ’ αυτούς τους ανθρώπους, η ανθρώπινη
αμβλύνοια και άγνοια Τον στενοχώρησαν πολύ και έκαναν την καρδιά Του να πονά,
επομένως, το μόνο που ήθελε ήταν να φύγει απ’ αυτούς τους ανθρώπους το συντομότερο. Ο
Κύριος δεν είχε καμία απαίτηση απ’ αυτούς στην καρδιά Του, δεν ήθελε να τους δώσει
σημασία, δεν ήθελε, ιδίως, να δαπανήσει την ενέργειά Του σ’ αυτούς και γνώριζε πως δεν
μπορούσαν να Τον ακολουθήσουν· παρ’ όλα αυτά, η στάση Του προς αυτούς παρέμεινε
ιδιαίτερα ξεκάθαρη. Ήθελε απλώς να τους φερθεί με ευγένεια, να τους απονέμει χάρη· αυτή
ήταν η στάση του Θεού προς κάθε πλάσμα υπό τη διακυβέρνησή Του: να φέρεται σε κάθε
πλάσμα με ευγένεια, να το φροντίζει και να το τρέφει. Για τον λόγο ακριβώς που ο Κύριος
Ιησούς ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος, αποκάλυψε πολύ φυσικά την ίδια την ουσία του Θεού και
φέρθηκε στους ανθρώπους αυτούς με ευγένεια. Τους φέρθηκε με ευγένεια, με μια καρδιά
ελέους και μακροθυμίας. Όπως κι αν έβλεπαν οι άνθρωποι αυτοί τον Κύριο Ιησού και όποιο κι
αν ήταν το αποτέλεσμα, Αυτός απλώς φερόταν σε κάθε πλάσμα βάσει της θέσης Του ως
Κύριος όλης της κτίσης. Αυτό που αποκάλυπτε ήταν, χωρίς εξαίρεση, η διάθεση του Θεού και
αυτό που Αυτός έχει και είναι. Επομένως, ο Κύριος Ιησούς έκανε κάτι στα ήσυχα και μετά
έφυγε ήσυχα· ποια πτυχή της διάθεσης του Θεού είναι αυτή; Θα λέγατε πως είναι η στοργική
καλοσύνη του Θεού; Θα λέγατε πως ο Θεός είναι ανιδιοτελής; Θα μπορούσε να το κάνει αυτό
ένας κοινός άνθρωπος; Σίγουρα όχι! Κατ’ ουσίαν, ποιοι ήταν αυτοί οι πέντε χιλιάδες
άνθρωποι που τάισε ο Κύριος Ιησούς με πέντε άρτους και δύο ψάρια; Θα λέγατε πως ήταν
άνθρωποι που βρίσκονταν σε σύμπνοια μ’ Αυτόν; Θα λέγατε πως ήταν όλοι τους εχθρικοί
προς τον Θεό; Μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως σίγουρα δεν ήταν σε σύμπνοια με τον
Κύριο και πως η ουσία τους ήταν απόλυτα εχθρική προς τον Θεό. Ωστόσο, πώς τους φέρθηκε
ο Θεός; Χρησιμοποίησε μια μέθοδο για να εξουδετερώσει την εχθρότητα των ανθρώπων προς
τον Θεό —η μέθοδος αυτή λέγεται «καλοσύνη». Με άλλα λόγια, παρόλο που ο Κύριος Ιησούς
τους έβλεπε σαν αμαρτωλούς, στα μάτια του Θεού δεν έπαυαν να είναι δημιούργημά Του,
επομένως, ακόμα κι έτσι, φέρθηκε σ’ αυτούς τους αμαρτωλούς με ευγένεια. Αυτή είναι η
μακροθυμία του Θεού, και η μακροθυμία αυτή καθορίζεται από την ίδια την ταυτότητα και
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την ουσία του Θεού. Επομένως, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένας άνθρωπος
που δημιουργήθηκε από τον Θεό· μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.
Όταν θα είσαι ικανός να εκτιμήσεις πραγματικά τις σκέψεις και τη στάση του Θεού προς
την ανθρωπότητα, όταν θα μπορείς να κατανοήσεις πραγματικά τα συναισθήματα και το
ενδιαφέρον του Θεού για κάθε πλάσμα, τότε θα είσαι ικανός να κατανοήσεις την αφοσίωση
και την αγάπη που έχει δαπανήσει ο Δημιουργός σε κάθε έναν από τους ανθρώπους που
δημιούργησε. Όταν συμβεί αυτό, θα χρησιμοποιήσεις δύο λέξεις για να περιγράψεις την
αγάπη του Θεού. Ποιες είναι οι λέξεις αυτές; Μερικοί λένε «ανιδιοτελής» και άλλοι
«φιλάνθρωπη». Απ’ αυτές τις δύο, η λέξη «φιλάνθρωπη» είναι η λιγότερο κατάλληλη για να
περιγράψει την αγάπη του Θεού. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να
περιγράψουν τις ανοιχτόμυαλες σκέψεις και τα συναισθήματα κάποιου. Πραγματικά,
απεχθάνομαι αυτή τη λέξη, γιατί αναφέρεται στην απονομή ελεημοσύνης τυχαία, αδιακρίτως
και ανεξαρτήτως αρχών. Είναι μια υπερβολικά συναισθηματική έκφραση των ανόητων και
των συγκεχυμένων ανθρώπων. Όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
αγάπη του Θεού, υπάρχει αναπόφευκτα ένας βλάσφημος συνειρμός. Έχω δυο λέξεις που
περιγράφουν πιο εύστοχα την αγάπη του Θεού. Ποιες είναι οι λέξεις αυτές; Η πρώτη είναι
«απέραντη». Δεν είναι ιδιαίτερα ενθυμητική λέξη; Η δεύτερη είναι «αχανής». Υπάρχει
πραγματικό νόημα πίσω από τις δυο αυτές λέξεις που χρησιμοποιώ για να περιγράψω την
αγάπη του Θεού. Αν το πάρουμε κυριολεκτικά, η λέξη «απέραντος» περιγράφει τον όγκο ή τη
χωρητικότητα κάποιου πράγματος, αλλά δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι το πράγμα
αυτό· είναι κάτι που μπορούν να αγγίξουν και να δουν οι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει γιατί
υπάρχει, δεν είναι κάποιο αφηρημένο αντικείμενο, και δίνει την αίσθηση στους ανθρώπους
πως είναι σχετικά ακριβής και πρακτική. Δεν έχει σημασία αν την κοιτάζεις από επίπεδη ή
τρισδιάστατη γωνία· δε χρειάζεται να φανταστείς την ύπαρξή της, επειδή είναι κάτι που
υπάρχει πραγματικά. Παρόλο που χρησιμοποιώντας τη λέξη «απέραντη» για να
περιγράψουμε την αγάπη του Θεού, μπορεί να φαίνεται σαν να προσδιορίζουμε ποσοτικά την
αγάπη Του, δίνει, επίσης, την αίσθηση πως είναι ποσοτικά απροσδιόριστη. Λέω πως η αγάπη
του Θεού μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά, γιατί η αγάπη Του δεν είναι κάτι το ανύπαρκτο,
ούτε και πηγάζει από κάποιο θρύλο. Αντιθέτως, είναι κάτι που μοιράζονται τα πάντα υπό τη
διακυβέρνηση του Θεού και κάτι που απολαμβάνουν όλα τα πλάσματα, σε διάφορους
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βαθμούς και από διαφορετικές οπτικές. Παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη δουν ή
να την αγγίξουν, η αγάπη αυτή δίνει τροφή και ζωή στα πάντα, όπως αποκαλύπτεται λίγολίγο στις ζωές τους, ενώ αυτοί μετρούν και γίνονται μάρτυρες της αγάπης του Θεού, την οποία
απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Λέω πως η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να προσδιοριστεί
ποσοτικά, γιατί το μυστήριο της φροντίδας και της θρέψης των πάντων από τον Θεό είναι
κάτι δύσκολο για τους ανθρώπους να συλλάβουν, όπως είναι και οι σκέψεις του Θεού για τα
πάντα, ιδίως αυτές που αφορούν την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, κανείς δε γνωρίζει το
αίμα και τα δάκρυα που έχει χύσει ο Δημιουργός για την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορεί να
συλλάβει και κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος ή το βάρος της αγάπης που έχει ο
Δημιουργός για την ανθρωπότητα, την οποία δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια. Η
περιγραφή της αγάπης του Θεού ως απέραντη, βοηθά τους ανθρώπους να εκτιμήσουν και να
κατανοήσουν το εύρος και την αλήθεια της ύπαρξής της. Βοηθά επίσης τους ανθρώπους να
κατανοήσουν βαθύτερα το πραγματικό νόημα της λέξης «Δημιουργός» και να αποκτήσουν
μια βαθύτερη κατανόηση του πραγματικού νοήματος αυτού που ονομάζεται «δημιουργία». Τι
περιγράφει συνήθως η λέξη «αχανής»; Χρησιμοποιείται συνήθως για τον ωκεανό ή το
σύμπαν, όπως «αχανές σύμπαν» ή «αχανής ωκεανός». Η επεκτασιμότητα και το ήρεμο βάθος
του σύμπαντος είναι πέραν της ανθρώπινης κατανόησης, είναι κάτι που εξάπτει τη φαντασία
των ανθρώπων και κάτι που θαυμάζουν βαθύτατα. Το μυστήριο και η βαθύτητά του είναι
εντός του πεδίου ορατότητας, αλλά και κάτι το άπιαστο. Όταν σκέφτεσαι τον ωκεανό,
σκέφτεσαι το εύρος του —μοιάζει απεριόριστος και μπορείς να νιώσεις το μυστηριώδες
στοιχείο του και την ευρύτητά του. Γι’ αυτό χρησιμοποίησα τον όρο «αχανής» για να
περιγράψω την αγάπη του Θεού. Είναι για να βοηθήσω τους ανθρώπους να νιώσουν πόσο
πολύτιμη είναι, να νιώσουν τη βαθιά ομορφιά της αγάπης Του, όπως και να νιώσουν πως η
δύναμη της αγάπης του Θεού είναι απέραντη και εκτενής. Είναι για να τους βοηθήσω να
νιώσουν την αγιοσύνη της αγάπης Του, όπως και την αξιοπρέπεια και τη μη προσβλητικότητα
του Θεού που αποκαλύπτεται μέσω της αγάπης Του. Τώρα, πιστεύετε πως η λέξη «αχανής»
περιγράφει κατάλληλα την αγάπη του Θεού; Η αγάπη του Θεού είναι αντάξια των δύο αυτών
χαρακτηρισμών «απέραντη» και «αχανής»; Απολύτως! Στη γλώσσα των ανθρώπων, μόνο οι
δυο αυτές λέξεις είναι σχετικά κατάλληλες και πλησιάζουν σχετικά στο να περιγράψουν την
αγάπη του Θεού. Δε νομίζετε; Αν σας ζητούσα να περιγράψετε την αγάπη του Θεού, θα
χρησιμοποιούσατε αυτές τις δυο λέξεις; Το πιθανότερο είναι να μην μπορούσατε, γιατί η
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κατανόηση και η εκτίμηση που έχετε για την αγάπη του Θεού, περιορίζεται σε μια επίπεδη
οπτική και δεν έχει ανέλθει στο ύψος του τρισδιάστατου χώρου. Επομένως, αν σας ζητούσα
να περιγράψετε την αγάπη του Θεού, θα νιώθατε πως δεν έχετε τα λόγια να το κάνετε· θα
είχατε μείνει και άφωνοι. Μπορεί να σας είναι δύσκολο να κατανοήσετε τις δυο λέξεις για τις
οποίες μίλησα σήμερα ή μπορεί απλώς να μη συμφωνείτε. Αυτό απλώς αποδεικνύει πως η
εκτίμηση και η κατανόησή σας για την αγάπη του Θεού είναι επιφανειακή και έγκειται σε
περιορισμένο πεδίο. Έχω ξαναπεί πως ο Θεός είναι ανιδιοτελής —να θυμάστε τη λέξη
ανιδιοτελής. Μπορούμε να πούμε πως η αγάπη του Θεού μπορεί να περιγραφεί μόνο ως
ανιδιοτελής; Το πεδίο αυτό δεν είναι πολύ περιορισμένο; Πρέπει να στοχαστείτε το ζήτημα
αυτό παραπάνω, ώστε να αποκτήσετε κάτι απ’ αυτό.
Τα παραπάνω αποτελούν αυτά που είδαμε από τη διάθεση και την ουσία του Θεού από
το πρώτο θαύμα. Παρόλο που είναι μια ιστορία την οποία διαβάζουν οι άνθρωποι εδώ και
αρκετές χιλιάδες χρόνια, έχει μια απλή πλοκή, επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ένα απλό
φαινόμενο, ωστόσο, στην απλή αυτή πλοκή μπορούμε να δούμε κάτι πιο πολύτιμο, το οποίο
είναι η διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι. Τα πράγματα αυτά που Αυτός
έχει και είναι, αντιπροσωπεύουν τον Θεό τον ίδιο και είναι μια έκφραση των ίδιων των
σκέψεων του Θεού. Όταν ο Θεός εκφράζει τις σκέψεις Του, είναι μια έκφραση της φωνής της
καρδιάς Του. Ελπίζει πως θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να Τον καταλάβουν, να
Τον γνωρίσουν και να κατανοήσουν το θέλημά Του, όπως και ελπίζει πως θα υπάρχουν
άνθρωποι που θα μπορούν να ακούσουν τη φωνή της καρδιάς Του και να συνεργαστούν
ενεργά για να ικανοποιήσουν το θέλημά Του. Τα πράγματα αυτά που έκανε ο Κύριος Ιησούς
ήταν μια σιωπηλή έκφραση του Θεού.
Στη συνέχεια, ας δούμε την περικοπή: Η ανάσταση του Λαζάρου δοξάζει τον Θεό.
Ποια εντύπωση σχηματίσατε αφού διαβάσετε την περικοπή αυτή; Το θαύμα αυτό που
έκανε ο Κύριος Ιησούς είχε πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα από το προηγούμενο, γιατί
κανένα θαύμα δεν είναι πιο εκπληκτικό από το να κάνεις έναν νεκρό να επιστρέψει από τον
τάφο. Το ότι ο Κύριος Ιησούς έκανε κάτι τέτοιο, ήταν εξαιρετικά σημαντικό εκείνη την εποχή.
Επειδή ο Θεός είχε ενσαρκωθεί, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν μόνο τη φυσική εμφάνισή
Του, την πρακτική πλευρά Του και την ασήμαντη πλευρά Του. Ακόμα κι αν κάποιοι άνθρωποι
έβλεπαν και κατανοούσαν λίγο από τον χαρακτήρα Του ή κάποιες από τις δυνάμεις που Αυτός
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έμοιαζε να έχει, κανείς δε γνώριζε από πού ήλθε ο Κύριος Ιησούς, ποια ήταν πραγματικά η
ουσία Του και τι άλλο μπορούσε πραγματικά να κάνει. Όλα αυτά ήταν άγνωστα στην
ανθρωπότητα. Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι ήθελαν αποδείξεις γι’ αυτό το πράγμα και
ήθελαν να μάθουν την αλήθεια. Μπορούσε ο Θεός να κάνει κάτι για να αποδείξει την ίδια Του
την ταυτότητα; Για τον Θεό, αυτό ήταν παιχνιδάκι· ήταν πανεύκολο. Μπορούσε να κάνει κάτι
οπουδήποτε, οποτεδήποτε, για να αποδείξει την ταυτότητα και την ουσία Του, ωστόσο ο Θεός
έκανε τα πράγματα με τον δικό Του τρόπο —με σχέδιο και με βήματα. Δεν ενεργούσε
αδιακρίτως, αντιθέτως έψαχνε την κατάλληλη στιγμή και την κατάλληλη ευκαιρία για να
κάνει κάτι που θα επέτρεπε στον άνθρωπο να δει, κάτι που ήταν πραγματικά εμποτισμένο με
νόημα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, Εκείνος αποδείκνυε την εξουσία και την ταυτότητά Του. Οπότε,
μπορούσε η ανάσταση του Λαζάρου να αποδείξει την ταυτότητα του Κυρίου Ιησού; Ας
εξετάσουμε αυτή τη Γραφική περικοπή: «Και ταύτα ειπών, μετά φωνής μεγάλης εκραύγασε·
Λάζαρε, ελθέ έξω. Και εξήλθεν ο τεθνηκώς. […]» Όταν το έκανε αυτό ο Κύριος Ιησούς, είπε
μονάχα ένα πράγμα: «Λάζαρε, ελθέ έξω». Τότε ο Λάζαρος εξήλθε από τον τάφο του· αυτό
επετεύχθη χάρη σε μόνο μια κουβέντα από το στόμα του Κυρίου. Κατά την περίοδο αυτή, ο
Κύριος Ιησούς δεν έστησε κάποιο θυσιαστήριο, ούτε και εκτέλεσε άλλες ενέργειες. Είπε μόνο
ένα πράγμα. Θα το λέγαμε θαύμα ή προσταγή; Ή μήπως ήταν κάποιου είδους μαγεία; Εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται πως θα μπορούσε να ονομαστεί θαύμα, ενώ, αν το δείτε από
σύγχρονη οπτική, ασφαλώς και πάλι θα μπορούσατε να το αποκαλέσετε θαύμα. Ωστόσο,
σίγουρα δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ξόρκι που επαναφέρει μια ψυχή στη ζωή, ενώ,
σε καμία περίπτωση δεν είναι μαγεία. Είναι ορθό να ειπωθεί πως το θαύμα αυτό ήταν η πιο
φυσιολογική, μικρούτσικη επίδειξη της εξουσίας του Δημιουργού. Αυτή είναι η εξουσία και η
ικανότητα του Θεού. Ο Θεός έχει την εξουσία να κάνει κάποιον να πεθάνει, να κάνει την ψυχή
του να αφήσει το σώμα του και να επιστρέψει στον Άδη ή όπου πρέπει να πάει. Το πότε
πεθαίνει κάποιος και το πού πηγαίνει μετά θάνατον, καθορίζονται από τον Θεό. Μπορεί να τα
κάνει αυτά οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δεν περιορίζεται από ανθρώπους, γεγονότα,
αντικείμενα ή από τον χώρο και τον τόπο. Αν Αυτός θέλει να το κάνει, μπορεί να το κάνει,
επειδή τα πάντα και όλα τα ζωντανά όντα βρίσκονται υπό τη διακυβέρνησή Του, και τα πάντα
πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν και χάνονται μέσω του λόγου Του και της εξουσίας Του.
Μπορεί να αναστήσει κάποιον νεκρό κι αυτό είναι επίσης κάτι που μπορεί να κάνει
οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Αυτή είναι η εξουσία που μόνο ο Δημιουργός κατέχει.
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Όταν ο Κύριος Ιησούς έκανε κάτι όπως το να κάνει τον Λάζαρο να επιστρέψει από τον
τάφο, ο στόχος Του ήταν να αποδείξει στους ανθρώπους, να δείξει στον Σατανά και να
γνωστοποιήσει και στους δύο πως τα πάντα της ανθρωπότητας, η ζωή και ο θάνατος της
ανθρωπότητας, καθορίζονται από τον Θεό και πως, παρόλο που Αυτός είχε ενσαρκωθεί,
παρέμενε, όπως πάντα, στη διοίκηση του φυσικού κόσμου που είναι ορατός, όπως και του
πνευματικού κόσμου που δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν για να γνωστοποιήσει
στους ανθρώπους και στον Σατανά, πως τα πάντα της ανθρωπότητας δεν είναι υπό τη
διοίκηση του Σατανά. Αυτή ήταν μια αποκάλυψη και μια εκδήλωση της εξουσίας του Θεού,
όπως και ήταν ένας τρόπος να στείλει ο Θεός ένα μήνυμα στα πάντα, πως η ζωή και ο θάνατος
της ανθρωπότητας βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Η ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριο
Ιησού —αυτού του είδους η προσέγγιση ήταν ένας από τους τρόπους του Δημιουργού για να
διδάξει και να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα. Ήταν μια απτή ενέργεια, στην οποία
χρησιμοποίησε την ικανότητα και την εξουσία Του για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα και
να φροντίσει τους ανθρώπους. Ήταν ένας τρόπος χωρίς λόγια για να επιτρέψει ο Δημιουργός
στην ανθρωπότητα να δει πως η αλήθεια ήταν πως Αυτός ήταν ο επικεφαλής των πάντων.
Ήταν ένας τρόπος για να πει στην ανθρωπότητα, μέσω πρακτικών ενεργειών, πως δεν
υπάρχει άλλη σωτηρία, παρά αυτή μέσω Αυτού. Αυτό το είδος των σιωπηλών μέσων για την
καθοδήγηση της ανθρωπότητας από Αυτόν, διαρκεί για πάντα, είναι ανεξίτηλο, και έφερε
στις καρδιές των ανθρώπων μια κατάπληξη και μια διαφώτιση που δεν μπορούν να
ξεθωριάσουν ποτέ. Η ανάσταση του Λαζάρου δόξασε τον Θεό —αυτό έχει βαθύ αντίκτυπο σε
κάθε ακόλουθο του Θεού. Παγιώνει σταθερά σε κάθε άνθρωπο που κατανοεί βαθιά το
γεγονός αυτό, την κατανόηση και το όραμα πως μόνο ο Θεός μπορεί να διοικεί τη ζωή και τον
θάνατο της ανθρωπότητας. Παρόλο που ο Θεός έχει αυτού του είδους την εξουσία και,
παρόλο που μέσω της ανάστασης του Λαζάρου έστειλε ένα μήνυμα για την κυριαρχία Του επί
της ζωής και του θανάτου της ανθρωπότητας, αυτό δεν ήταν το πρωταρχικό Του έργο. Ο Θεός
δεν κάνει ποτέ κάτι άνευ νοήματος. Καθετί που κάνει έχει μεγάλη αξία και είναι ένα
ασύγκριτο κόσμημα μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο. Σε καμία περίπτωση δε θα έθετε ως
πρωταρχικό ή μοναδικό στόχο ή θέμα του έργου Του το να «κάνει κάποιον να βγει από τον
τάφο του». Ο Θεός δεν κάνει τίποτα άνευ νοήματος. Μια ανάσταση του Λαζάρου επαρκεί για
να επιδείξει την εξουσία του Θεού· επαρκεί για να αποδείξει την ταυτότητα του Κυρίου Ιησού.
Γι’ αυτό δεν επανέλαβε τέτοιου είδους θαύμα ο Κύριος Ιησούς. Ο Θεός ενεργεί βάσει των
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δικών Του αρχών. Στη γλώσσα των ανθρώπων, θα λέγαμε πως ο Θεός είναι επιμελής με το
σοβαρό έργο. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός κάνει πράγματα, δεν παρεκκλίνει από τον σκοπό
του έργου Του. Γνωρίζει ποιο έργο θέλει να εκτελέσει σ’ αυτό το στάδιο, τι θέλει να επιτύχει
και θα εργαστεί αυστηρώς βάσει του σχεδίου Του. Αν ένας διεφθαρμένος άνθρωπος είχε
αυτού του είδους την ικανότητα, θα σκεφτόταν απλώς τρόπους να αποκαλύψει την ικανότητά
του, ώστε οι άλλοι να μάθουν πόσο εντυπωσιακός είναι, ώστε να γονατίσουν σ’ αυτόν, ώστε
να τους ελέγχει και να τους ρημάξει. Αυτό είναι το κακό που προέρχεται απ’ τον Σατανά και
ονομάζεται διαφθορά. Ο Θεός δεν έχει τέτοια διάθεση, ούτε και τέτοια ουσία. Ο σκοπός Του
όταν κάνει πράγματα, δεν είναι να κάνει φιγούρα, αλλά να προσφέρει στην ανθρωπότητα
περισσότερη αποκάλυψη και καθοδήγηση· γι’ αυτό οι άνθρωποι βλέπουν πολύ λίγα
παραδείγματα τέτοιου τύπου στη Βίβλο. Αυτό δε σημαίνει πως οι ικανότητες του Κυρίου
Ιησού ήταν περιορισμένες ή πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Απλώς, ο Θεός δεν ήθελε
να το κάνει, γιατί η ανάσταση του Λαζάρου από τον Κύριο Ιησού είχε ιδιαίτερα πρακτική
σημασία και γιατί το πρωταρχικό έργο της ενσάρκωσης του Θεού δεν ήταν να κάνει θαύματα,
δεν ήταν να αναστήσει νεκρούς, αλλά ήταν το έργο της λύτρωσης για την ανθρωπότητα. Έτσι,
μεγάλο μέρος του έργου που ολοκλήρωσε ο Κύριος Ιησούς ήταν το να διδάσκει τους
ανθρώπους, να τους φροντίζει και να τους βοηθά, ενώ τα πράγματα όπως η ανάσταση του
Λαζάρου ήταν απλώς μικρά τμήματα της διακονίας που έφερε εις πέρας ο Κύριος Ιησούς.
Επιπλέον, θα μπορούσατε να πείτε πως το να «κάνει φιγούρα» δεν είναι μέρος της ουσίας του
Θεού, επομένως, το ότι δεν έδειξε κι άλλα θαύματα δεν ήταν μια σκόπιμη επίδειξη
αυτοσυγκράτησης, δεν οφειλόταν σε περιβαλλοντολογικούς περιορισμούς και σίγουρα δεν
ήταν έλλειψη ικανότητας.
Όταν ο Κύριος Ιησούς επανέφερε τον Λάζαρο στη ζωή, χρησιμοποίησε μία πρόταση:
«Λάζαρε, ελθέ έξω». Δεν είπε τίποτα παραπάνω. Τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα λόγια;
Αντιπροσωπεύουν πως ο Θεός μπορεί να κατορθώσει οτιδήποτε μέσω της ομιλίας,
συμπεριλαμβανομένου του να αναστήσει έναν νεκρό. Όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα,
όταν δημιούργησε τον κόσμο, το έκανε με λόγια —προφορικές εντολές, λόγο με εξουσία, κι
έτσι απλά δημιουργήθηκαν τα πάντα. Επετεύχθησαν έτσι απλά. Αυτή η μοναδική πρόταση
που είπε ο Κύριος Ιησούς ήταν ακριβώς όπως τον λόγο που εξέφερε ο Θεός όταν δημιούργησε
τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα· κατείχε εξίσου την εξουσία του Θεού, την ικανότητα
2368

του Δημιουργού. Τα πάντα σχηματίστηκαν και έμειναν σταθερά χάρη στον λόγο από το στόμα
του Θεού και, ομοίως, ο Λάζαρος εξήλθε από τον τάφο του χάρη στον λόγο από το στόμα του
Κυρίου Ιησού. Αυτή ήταν η εξουσία του Θεού που εκδηλώθηκε και υλοποιήθηκε στην
ενσαρκωμένη σάρκα Του. Αυτού του είδους η εξουσία και η ικανότητα ανήκαν στον
Δημιουργό και στον Υιό του ανθρώπου, στον οποίο υλοποιήθηκε ο Δημιουργός. Αυτή είναι η
κατανόηση που διδάσκεται στην ανθρωπότητα μέσω της επαναφοράς του Λαζάρου στη ζωή
από τον Θεό. Αυτά ήταν όλα πάνω σ’ αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε τις Γραφές.
10. Οι Φαρισαίοι επικρίνουν τον Ιησού
Μάρκ. 3:21-22 Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον διά να πιάσωσιν αυτόν·
διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς, οίτινες κατέβησαν από Ιεροσολύμων,
έλεγον ότι έχει τον Βεελζεβούλ και ότι διά του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια.
11. Ο Ιησούς επιπλήττει τους Φαρισαίους
Ματθ. 12:31-32 Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις
τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους
ανθρώπους· και όστις είπη λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν·
όστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω
τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι.
Ματθ. 23:13-15 Αλλ’ ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι
κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς·
διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι,
υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις
δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς
και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα
προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών.
Οι παραπάνω είναι δύο διαφορετικές περικοπές. Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στην
πρώτη: Οι Φαρισαίοι Επικρίνουν τον Ιησού.
Στη Βίβλο, η αξιολόγηση των Φαρισαίων για τον ίδιο τον Ιησού και για τα πράγματα που
Αυτός έκανε ήταν: «Έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. […] Έχει τον Βεελζεβούλ, και ότι διά του
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άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια» (Μάρκ. 3:21-22). Η επίκριση του Κυρίου
Ιησού από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, δεν ήταν παπαγαλισμός ή κάτι που
φαντάστηκαν από το πουθενά· ήταν το συμπέρασμά που έβγαλαν για τον Κύριο Ιησού από
όσα είδαν και άκουσαν για τις ενέργειές Του. Παρόλο που το συμπέρασμά τους βγήκε δήθεν
στο όνομα της δικαιοσύνης και φαινόταν βάσιμο στους ανθρώπους, ήταν δύσκολο ακόμα και
για τους ίδιους να συγκρατήσουν την αλαζονεία με την οποία επέκριναν τον Κύριο Ιησού. Η
φρενήρης ενέργεια του μίσους τους για τον Κύριο Ιησού, φανέρωσε τις ίδιες τους τις τρελές
φιλοδοξίες, τις κακές και σατανικές τους όψεις, και τη μοχθηρή φύση της αντίστασής τους
στον Θεό. Τα πράγματα που είπαν όταν επέκριναν τον Κύριο Ιησού, υποκινούνταν από τις
τρελές τους φιλοδοξίες, τη ζήλια, και την άσχημη και μοχθηρή φύση της εχθρότητάς τους
προς τον Θεό και την αλήθεια. Δεν ερεύνησαν την πηγή των ενεργειών του Κυρίου Ιησού,
ούτε ερεύνησαν την ουσία όσων Αυτός είπε ή έκανε. Αντιθέτως, επιτέθηκαν και δυσφήμησαν
στα τυφλά, με ανυπομονησία, με παλαβό τρόπο και σκόπιμη κακεντρέχεια, αυτά που Αυτός
είχε κάνει. Έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να δυσφημίσουν αδιακρίτως το Πνεύμα Του,
δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού. Αυτό εννοούσαν όταν είπαν «είναι έξω
εαυτού», «ο Βεελζεβούλ» και ο «άρχοντας των δαιμονίων». Με άλλα λόγια, είπαν πως το
Πνεύμα του Θεού ήταν ο Βεελζεβούλ και ο άρχοντας των δαιμονίων. Χαρακτήρισαν ως τρέλα
το έργο της σάρκας με την οποία ήταν ντυμένο το Πνεύμα του Θεού. Όχι μόνο βλασφήμησαν
το Πνεύμα του Θεού, αποκαλώντας Το Βεελζεβούλ και άρχοντα των δαιμονίων, αλλά
καταδίκασαν και το έργο του Θεού. Καταδίκασαν και βλασφήμησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Η ουσία της αντίστασής τους προς τον Θεό και της βλασφημίας τους κατά του Θεού, ήταν
ολόιδια με την ουσία της αντίστασης και της βλασφημίας του Σατανά και του διαβόλου κατά
του Θεού. Όχι μόνο αντιπροσώπευαν διεφθαρμένους ανθρώπους, αλλά, πολύ περισσότερο,
ήταν η προσωποποίηση του Σατανά. Ήταν ένα κανάλι για τον Σατανά ανάμεσα στην
ανθρωπότητα, όπως και συνεργοί και υπηρέτες του Σατανά. Η ουσία της βλασφημίας και της
σπίλωσής τους κατά του Κυρίου Ιησού Χριστού, ήταν ο αγώνας τους με τον Θεό για κύρος, η
αναμέτρησή τους με τον Θεό και η ατέρμονη υποβολή του Θεού σε δοκιμασίες. Η ουσία της
αντίστασής τους στον Θεό, η στάση εχθρότητας τους προς Αυτόν, και τα λόγια και οι σκέψεις
τους, βλασφημούσαν άμεσα και εξόργιζαν το Πνεύμα του Θεού. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Θεός
όρισε μια λογική κρίση για όσα είχαν πει και κάνει και αποφάσισε πως οι πράξεις τους είναι η
αμαρτία της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Η αμαρτία αυτή είναι ασυγχώρητη σ’
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αυτόν, αλλά και στον άλλο κόσμο, όπως αναφέρει και η ακόλουθη Γραφική περικοπή: «Η
κατά του Πνεύματος βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους» και «Όστις είπη
κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε
εν τω μέλλοντι». Σήμερα, ας μιλήσουμε για το πραγματικό νόημα αυτού του λόγου του Θεού:
«δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». Ας
αποσαφηνίσουμε, δηλαδή, το πώς εκπληρώνει ο Θεός τα λόγια: «δεν θέλει συγχωρηθή εις
αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι».
Όλα όσα συζητήσαμε σχετίζονται με τη διάθεση του Θεού, καθώς και με τη στάση Του
προς τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα πράγματα. Φυσικά, οι δύο παραπάνω περικοπές,
δεν αποτελούν εξαίρεση. Παρατηρήσατε τίποτα στις δυο αυτές Γραφικές περικοπές; Μερικοί
λένε πως βλέπουν τον θυμό του Θεού. Μερικοί λένε πως βλέπουν την πλευρά της διάθεσης
του Θεού που δεν ανέχεται την ύβρη της ανθρωπότητας και πως, αν οι άνθρωποι κάνουν κάτι
βλάσφημο προς τον Θεό, τότε δε θα λάβουν τη συγχώρεσή Του. Παρά το γεγονός πως, σ’
αυτές τις δυο περικοπές, οι άνθρωποι βλέπουν και αντιλαμβάνονται τον θυμό και τη μη
ανεκτικότητα του Θεού προς την ύβρη της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να μην κατανοούν
πραγματικά τη στάση Του. Οι δύο αυτές περικοπές περιέχουν έναν υπαινιγμό για την
πραγματική στάση και την προσέγγιση του Θεού προς εκείνους που Τον βλασφημούν και Τον
εξοργίζουν. Η Γραφική αυτή περικοπή περιέχει το πραγματικό νόημα της στάσης και της
προσέγγισής Του: «Όστις είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθή εις
αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». Όταν οι άνθρωποι βλασφημούν τον Θεό,
όταν Τον εξοργίζουν, Αυτός εκδίδει ετυμηγορία, και η ετυμηγορία αυτή είναι ένα αποτέλεσμα
που εκδίδεται από Αυτόν. Στη Βίβλο, περιγράφεται ως εξής: «Διά τούτο σας λέγω, Πάσα
αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως
βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους» (Ματθ. 12:31) και «Αλλ’ ουαί εις εσάς,
γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί» (Ματθ. 23:13). Ωστόσο, καταγράφεται στη Βίβλο ποιο
ήταν το αποτέλεσμα με εκείνους τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, καθώς και με εκείνους
που Τον είπαν τρελό, αφού ο Κύριος Ιησούς είπε τα πράγματα αυτά; Καταγράφεται να
υπέστησαν κάποια τιμωρία; Είναι βέβαιο πως δεν υπήρχε. Λέγοντας εδώ πως «δεν υπήρχε»,
δε σημαίνει πως δεν είχε καταγραφεί, αλλά πως πράγματι δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα
ορατό στο ανθρώπινο μάτι. Αυτό το «δεν υπήρχε» διασαφηνίζει ένα θέμα, δηλαδή, τη στάση
2371

και τις αρχές που έχει ο Θεός για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πραγμάτων. Η
αντιμετώπιση του Θεού προς τους ανθρώπους που Τον βλασφημούν ή Του αντιστέκονται ή
ακόμα και προς εκείνους που Τον κακολογούν, προς τους ανθρώπους που σκοπίμως Του
επιτίθενται, Τον κακολογούν και Τον καταριούνται, δεν είναι να κάνει τα στραβά μάτια ή να
προσποιηθεί πως δεν ακούει. Έχει ξεκάθαρη στάση προς αυτούς. Απεχθάνεται τους
ανθρώπους αυτούς και, στην καρδιά Του, τους καταδικάζει. Επιπλέον, ανακοινώνει ανοιχτά
το αποτέλεσμα που θα έχουν, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν πως έχει ξεκάθαρη στάση προς
εκείνους που Τον βλασφημούν, όπως και να γνωρίζουν τον τρόπο που θα καθορίσει το
αποτέλεσμά τους. Ωστόσο, αφού τα είπε αυτά ο Θεός, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να
βλέπουν μόνο σπάνια την αλήθεια για το πώς ο Θεός θα αντιμετώπιζε τους ανθρώπους
εκείνους και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις αρχές πίσω από το αποτέλεσμα του Θεού,
την ετυμηγορία Του για εκείνους. Με άλλα λόγια, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να δει τη
συγκεκριμένη στάση και τις μεθόδους που έχει ο Θεός για την αντιμετώπισή τους. Αυτό έχει
να κάνει με τις αρχές που έχει ο Θεός όταν κάνει πράγματα. Ο Θεός χρησιμοποιεί την έλευση
των γεγονότων για να αντιμετωπίσει την κακή συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή,
δεν ανακοινώνει την αμαρτία τους και δεν καθορίζει το αποτέλεσμά τους, αλλά χρησιμοποιεί
απευθείας την έλευση των γεγονότων για να τους επιτρέψει να τιμωρηθούν και να λάβουν τα
προβλεπόμενα αντίποινά τους. Όταν λάβουν χώρα τα γεγονότα αυτά, η σάρκα των ανθρώπων
είναι αυτή που τιμωρείται· είναι όλα κάτι το ορατό στο ανθρώπινο μάτι. Όταν αντιμετωπίζει
την κακή συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων, ο Θεός τους καταριέται απλώς με λόγια, ωστόσο,
την ίδια ώρα, τους πλήττει ο θυμός του Θεού, και ενώ η τιμωρία που εισπράττουν μπορεί να
είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν, αυτού του είδους το αποτέλεσμα μπορεί να
είναι ακόμα πιο σοβαρό από τα αποτελέσματα του να τιμωρείσαι ή να πεθαίνεις, τα οποία
μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει γιατί, υπό τις συνθήκες που ο Θεός έχει
καθορίσει να μη σώζει τέτοιου είδους ανθρώπους, να μην τους δείχνει πια έλεος ή να έχει
μακροθυμία προς αυτούς και να μην τους προσφέρει άλλες ευκαιρίες, η στάση που Αυτός
υιοθετεί απέναντί τους είναι να τους παραμερίζει. Ποια είναι η σημασία του «παραμερίζω»;
Η σημασία του όρου είναι να αφήνεις κάτι στην άκρη, να μη του δίνεις πια σημασία. Εδώ,
όμως, όταν ο Θεός «παραμερίζει κάποιον», υπάρχουν δύο διαφορετικές εξηγήσεις για τη
σημασία του: Η πρώτη είναι πως Αυτός έχει παραδώσει τη ζωή και τα πάντα του ανθρώπου
εκείνου στον Σατανά, ώστε να τα αντιμετωπίσει εκείνος. Ο Θεός δε θα ήταν πια υπεύθυνος γι’
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αυτά και δε θα τα διαχειριζόταν πια. Ανεξάρτητα απ’ το αν ο άνθρωπος εκείνος ήταν τρελός ή
χαζός, αν ήταν στη ζωή ή στον θάνατο, ή αν είχε πέσει στην κόλαση ως τιμωρία, δε θα είχε
καμία σχέση με τον Θεό. Αυτό θα σήμαινε πως το πλάσμα εκείνο δε θα είχε καμία σχέση με
τον Δημιουργό. Η δεύτερη εξήγηση είναι πως ο Θεός έχει αποφασίσει πως Αυτός ο ίδιος θέλει
να κάνει κάτι με τον άνθρωπο αυτό, με τα ίδια Του τα χέρια. Είναι πιθανό πως θα αξιοποιήσει
την υπηρεσία αυτού του είδους ανθρώπου ή πως θα αξιοποιήσει αυτό το είδος ανθρώπου ως
αντιθετικό στοιχείο. Είναι πιθανό πως θα έχει ειδικό τρόπο για να αντιμετωπίζει αυτό το είδος
ανθρώπου, ειδικό τρόπο να του φέρεται —όπως ακριβώς τον Παύλο. Αυτή είναι η αρχή και η
στάση στην καρδιά του Θεού για το πώς έχει αποφασίσει να αντιμετωπίζει αυτό το είδος
ανθρώπου. Επομένως, όταν οι άνθρωποι αντιστέκονται στον Θεό και όταν Τον κακολογούν
και Τον βλασφημούν, αν επιβαρύνουν τη διάθεσή Του ή Τον φέρουν στο απροχώρητο, τότε οι
συνέπειες είναι αδιανόητες. Η πιο σοβαρή συνέπεια είναι πως ο Θεός παραδίδει τις ζωές τους
και τα πάντα τους στον Σατανά, μια για πάντα. Δε θα συγχωρεθούν σε όλη την αιωνιότητα.
Αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει τροφή στο στόμα του Σατανά, ένα παιχνίδι
στο χέρι του και, από εκεί και πέρα, ο Θεός δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Φαντάζεστε πόση
δυστυχία υπήρχε όταν ο Σατανάς έβαζε τον Ιώβ σε πειρασμό; Υπό τον όρο πως ο Σατανάς δεν
επιτρεπόταν να βλάψει τη ζωή του Ιώβ, ο Ιώβ και πάλι υπέφερε πολύ. Επιπλέον, δεν είναι
ακόμα πιο δύσκολο να φανταστείς τα δεινά του Σατανά στα οποία θα υποβαλλόταν ένας
άνθρωπος που έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στον Σατανά, που είναι εξ ολοκλήρου στον
έλεγχο του Σατανά, που έχει χάσει ολοκληρωτικά τη φροντίδα και το έλεος του Θεού, που δε
βρίσκεται πια υπό τη διακυβέρνηση του Δημιουργού, που του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να
Τον λατρεύει και το δικαίωμα να είναι πλάσμα υπό τη διακυβέρνηση του Δημιουργού, του
οποίου η σχέση με τον Κύριο της κτίσης έχει διακοπεί ολοκληρωτικά; Η δίωξη του Ιώβ από
τον Σατανά ήταν κάτι το ορατό στο ανθρώπινο μάτι, αλλά, αν ο Θεός παραδώσει τη ζωή
κάποιου στον Σατανά, η συνέπειά του θα είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί.
Είναι ακριβώς όπως με τους ανθρώπους που ξαναγεννιούνται ως αγελάδες ή γαϊδούρια, ή με
τους ανθρώπους που καταλαμβάνονται ή κατέχονται από ακάθαρτα, κακά πνεύματα, και
ούτω καθεξής. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το τέλος κάποιων ανθρώπων που παραδίδονται από
τον Θεό στον Σατανά. Απ’ έξω, φαίνεται πως οι άνθρωποι εκείνοι που γελοιοποίησαν,
κακολόγησαν, καταδίκασαν και βλασφήμησαν τον Κύριο Ιησού, δεν υπέστησαν καμία
συνέπεια. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ο Θεός έχει μια στάση για να αντιμετωπίζει τα πάντα.
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Μπορεί να μη χρησιμοποιεί σαφή γλώσσα για να πει στους ανθρώπους το αποτέλεσμα του
πώς αντιμετωπίζει το κάθε είδος ανθρώπου. Μερικές φορές, δε μιλάει ευθέως, αλλά ενεργεί
ευθέως. Το γεγονός πως δε μιλάει γι’ αυτό, δε σημαίνει πως δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα·
είναι πιθανό το αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο σοβαρό. Κατά τα φαινόμενα, ο Θεός δε μιλάει
σε κάποιους ανθρώπους για να αποκαλύψει τη στάση Του· μάλιστα, ο Θεός δε θέλει να τους
δίνει καμία σημασία εδώ και πολύ καιρό. Δε θέλει να τους βλέπει πια. Λόγω των πραγμάτων
που έχουν κάνει, της συμπεριφοράς τους, της φύσης και της ουσίας τους, το μόνο που θέλει ο
Θεός είναι να εξαφανιστούν από μπροστά Του, να τους παραδώσει απευθείας στον Σατανά,
να δώσει το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα τους στον Σατανά, επιτρέποντας στον Σατανά να
κάνει ό,τι θέλει. Είναι ξεκάθαρος ο βαθμός στον οποίο τους μισεί ο Θεός, ο βαθμός στον οποίο
Τον αηδιάζουν. Αν ένας άνθρωπος εξαγριώσει τον Θεό σε βαθμό που ο Θεός δε θέλει πια ούτε
να τον ξαναδεί, σε βαθμό που θα τον εγκαταλείψει ολοκληρωτικά, σε βαθμό που ο Θεός δε
θέλει καν να τον αντιμετωπίσει ο ίδιος, αν φτάσει στο σημείο που Αυτός θα τον παραδώσει
στον Σατανά για να τον κάνει ό,τι θέλει, που θα επιτρέψει στον Σατανά να τον ελέγχει, να τον
καταστρέψει και να τον μεταχειριστεί με οποιονδήποτε τρόπο, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει
τελειώσει ολοκληρωτικά. Το δικαίωμά του να είναι άνθρωπος έχει ανακληθεί οριστικά και το
δικαίωμά του ως πλάσμα έχει πάψει να υφίσταται. Δεν είναι αυτή η πιο σοβαρή τιμωρία;
Όλα τα παραπάνω είναι πλήρης επεξήγηση του λόγου: «δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν
ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι», όπως και ένας απλός σχολιασμός πάνω σ’ αυτές
τις Γραφικές περικοπές. Πιστεύω πως πλέον το κατανοείτε!
Στη συνέχεια, ας διαβάσουμε τις ακόλουθες Γραφικές περικοπές.
12. Ο λόγος του Ιησού στους μαθητές Του μετά την ανάστασή Του
Ιωάν. 20:26-29 Και μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς μετ’
αυτών. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και εστάθη εις το μέσον και είπεν·
Ειρήνη υμίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν· Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ίδε τας χείρας
μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός.
Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν· Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο
Ιησούς· Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν.
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Ιωάν. 21:16-17 Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν· Σίμων, υιέ του Ιωάννη, αγαπάς
με; Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, συ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν· Ποίμαινε τα
πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτην φοράν· Σίμων, υιέ του Ιωάννη, αγαπάς με;
Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτην φοράν· Αγαπάς με; και είπε προς αυτόν·
Κύριε, συ εξεύρεις τα πάντα, συ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Βόσκε τα
πρόβατά μου.
Αυτό που εξιστορούν οι περικοπές αυτές είναι κάποια πράγματα που έκανε και είπε ο
Κύριος Ιησούς στους μαθητές Του μετά την ανάστασή Του. Πρώτα, ας ρίξουμε μια ματιά σε
τυχόν διαφορές του Κυρίου Ιησού πριν και μετά την ανάσταση. Ήταν ακόμα ο ίδιος Κύριος
Ιησούς των τελευταίων ημερών; Οι Γραφές περιέχουν το ακόλουθο εδάφιο που περιγράφει
τον Κύριο Ιησού μετά την ανάσταση: «Έρχεται ο Ιησούς, ενώ αι θύραι ήσαν κεκλεισμέναι, και
εστάθη εις το μέσον και είπεν· Ειρήνη υμίν». Είναι ξεκάθαρο πως, εκείνη τη στιγμή, ο Κύριος
Ιησούς δεν ήταν πια μια σάρκα, αλλά ένα πνευματικό σώμα. Αυτό οφειλόταν στο ότι είχε
υπερβεί τους περιορισμούς της σάρκας, έτσι, όταν η πόρτα ήταν κλειστή, μπορούσε ακόμα να
βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους επιτρέψει να Τον δούνε. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του Κυρίου Ιησού μετά την ανάσταση και του Κυρίου Ιησού που
ζούσε στη σάρκα, πριν από την ανάσταση. Παρόλο που δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ της
εμφάνισης του πνευματικού σώματος εκείνης της στιγμής και της προηγούμενης εμφάνισης
του Κυρίου Ιησού, ο Ιησούς, εκείνη τη στιγμή, είχε γίνει ένας Ιησούς που οι άνθρωποι
ένιωθαν σαν ξένο, γιατί είχε γίνει πνευματικό σώμα αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς και,
σε σύγκριση με την προηγούμενη σάρκα Του, το πνευματικό αυτό σώμα ήταν πιο ακατάληπτο
και δυσνόητο στους ανθρώπους. Δημιούργησε επίσης μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στον
Κύριο Ιησού και στους ανθρώπους, ενώ οι άνθρωποι ένιωθαν στις καρδιές τους πως, εκείνη τη
στιγμή, ο Κύριος Ιησούς είχε γίνει πιο μυστηριώδης. Αυτές οι αντιλήψεις και τα
συναισθήματα από πλευράς των ανθρώπων, τους επανέφεραν ξαφνικά σε μια εποχή πίστης
σε έναν Θεό που δεν μπορούσαν να δουν ή ν’ αγγίξουν. Έτσι, το πρώτο πράγμα που έκανε ο
Κύριος Ιησούς μετά την ανάστασή Του ήταν να επιτρέψει σε όλους να Τον δουν, να
επιβεβαιώσει πως Αυτός υπάρχει και να επιβεβαιώσει το γεγονός της ανάστασής Του.
Επιπλέον, αυτό επανέφερε τη σχέση Του με τους ανθρώπους στα επίπεδα που ήταν όταν
Αυτός εργαζόταν στη σάρκα, όταν ήταν ο Χριστός που μπορούσαν να δουν και ν’ αγγίξουν.
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Με τον τρόπο αυτόν, ένα από τα αποτελέσματα είναι πως οι άνθρωποι δεν είχαν καμία
αμφιβολία πως ο Κύριος Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς αφού είχε καρφωθεί στον
σταυρό, όπως και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το έργο του Κυρίου Ιησού για τη λύτρωση
της ανθρωπότητας. Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι πως το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς
εμφανίστηκε στους ανθρώπους μετά την ανάστασή Του και τους επέτρεψε να Τον δουν και να
Τον αγγίξουν εδραίωσε σταθερά την ανθρωπότητα στην Εποχή της Χάριτος. Από εκεί και
πέρα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στην προηγούμενη εποχή, την Εποχή του
Νόμου, λόγω της «εξαφάνισης» ή της «αναχώρηση» του Κυρίου Ιησού, αλλά θα συνέχιζαν
προς τα εμπρός, ακολουθώντας τις διδαχές του Κυρίου Ιησού και το έργο που Αυτός είχε
εκτελέσει. Κατά συνέπεια, άνοιξε επίσημα μια νέα φάση στο έργο της Εποχής της Χάριτος,
ενώ, από εκεί και έπειτα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν υπό τον νόμο, εξήλθαν επίσημα από
τον νόμο και εισήλθαν σε μια νέα περίοδο, με μια νέα αρχή. Αυτές είναι το πολλαπλό νόημα
της εμφάνισης του Κυρίου Ιησού στην ανθρωπότητα μετά την ανάσταση.
Εφόσον ήταν πνευματικό σώμα, πώς μπορούσαν οι άνθρωποι να Τον αγγίξουν και να Τον
δουν; Αυτό έχει να κάνει με τη σημασία της εμφάνισης του Κυρίου Ιησού στην ανθρωπότητα.
Παρατηρήσατε τίποτα σ’ αυτές τις Γραφικές περικοπές; Γενικά, τα πνευματικά σώματα δεν
είναι ορατά ή απτά, ενώ, μετά την ανάσταση, το έργο που είχε αναλάβει ο Κύριος Ιησούς είχε
ήδη ολοκληρωθεί. Επομένως, στη θεωρία, δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να επιστρέψει
ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους συναντήσει με την αρχική Του μορφή, ωστόσο, η
εμφάνιση του πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού σε ανθρώπους όπως ο Θωμάς, έκανε
τη σημασία του πιο απτή και διείσδυσε βαθύτερα στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν
εμφανίστηκε στον Θωμά, άφησε τον δύσπιστο Θωμά να αγγίξει το χέρι Του, λέγοντάς του:
«Φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Τα
λόγια αυτά, οι ενέργειες αυτές, δεν ήταν πράγματα που ήθελε να πει και να κάνει ο Κύριος
Ιησούς μόνο αφότου είχε αναστηθεί, αλλά ήταν πράγματα που ήθελε να κάνει πριν καρφωθεί
στον σταυρό. Είναι εμφανές πως ο Κύριος Ιησούς που δεν είχε καρφωθεί ακόμα στον σταυρό,
είχε ήδη μια κατανόηση για ανθρώπους σαν τον Θωμά. Επομένως, τι μπορούμε να δούμε από
αυτό; Παρέμενε ο ίδιος Κύριος Ιησούς μετά την ανάστασή Του. Η ουσία Του δεν είχε αλλάξει.
Οι αμφιβολίες του Θωμά δεν είχαν μόλις δημιουργηθεί, αλλά υπήρχαν καθ’ όλο το διάστημα
που ακολουθούσε τον Κύριο Ιησού, αλλά Αυτός ήταν ο Κύριος Ιησούς που είχε αναστηθεί από
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τους νεκρούς και είχε επιστρέψει από τον πνευματικό κόσμο με την αρχική Του μορφή, με την
αρχική Του διάθεση και με την κατανόηση που είχε για την ανθρωπότητα από τον χρόνο Του
στη σάρκα, επομένως, πήγε να βρει πρώτα τον Θωμά για να τον αφήσει να αγγίξει το πλευρό
Του, να τον αφήσει, όχι μόνο να δει το πνευματικό Του σώμα μετά την ανάσταση, αλλά και να
αγγίξει και να νιώσει την ύπαρξη του πνευματικού Του σώματος και να εγκαταλείψει
ολοκληρωτικά τις αμφιβολίες του. Πριν καρφωθεί στον σταυρό ο Κύριος Ιησούς, ο Θωμάς
πάντοτε αμφέβαλε πως Αυτός είναι ο Χριστός και δεν μπορούσε να το πιστέψει. Η πίστη του
στον Θεό είχε οικοδομηθεί μόνο πάνω σ’ αυτά που μπορούσε να δει με τα ίδια του τα μάτια,
πάνω σ’ αυτά που μπορούσε να αγγίξει με τα ίδια του τα χέρια. Ο Κύριος Ιησούς κατανοούσε
καλά την πίστη αυτού του είδους ανθρώπων. Πίστευαν μόνο στον επουράνιο Θεό, ενώ δεν
πίστευαν καθόλου και δε δέχονταν τον Απεσταλμένο του Θεού ή τον ενσαρκωμένο Χριστό.
Για να τον κάνει να ομολογήσει και να πιστέψει στην ύπαρξη του Κυρίου Ιησού, όπως και να
πιστέψει πως Αυτός ήταν πραγματικά ο Θεός ενσαρκωμένος, επέτρεψε στον Θωμά να
απλώσει το χέρι του και να αγγίξει το πλευρό Του. Οι αμφιβολίες του Θωμά είχαν καμιά
διαφορά πριν και μετά την ανάσταση του Κυρίου Ιησού; Πάντοτε αμφέβαλλε και με εξαίρεση
το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού που του εμφανίστηκε προσωπικά, επιτρέποντας στον
Θωμά να αγγίξει τα σημάδια από τα καρφιά στο σώμα Του, κανείς δεν μπορούσε να εξαλείψει
τις αμφιβολίες του και κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει να τις αποχωριστεί. Έτσι, από τη
στιγμή που ο Κύριος Ιησούς τού επέτρεψε να αγγίξει το πλευρό Του και να αισθανθεί
πραγματικά την ύπαρξη των σημαδιών από τα καρφιά, οι αμφιβολίες του Θωμά
εξαφανίστηκαν, κατάλαβε πραγματικά πως ο Κύριος Ιησούς είχε αναστηθεί, και ομολόγησε
και πίστεψε πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο πραγματικός Χριστός και ο Θεός ενσαρκωμένος.
Παρόλο που την ώρα εκείνη ο Θωμάς δεν αμφέβαλλε πια, είχε χάσει για πάντα την ευκαιρία
να συναντηθεί με τον Χριστό. Είχε χάσει για πάντα την ευκαιρία να είναι μαζί Του, να Τον
ακολουθεί, να Τον γνωρίσει. Είχε χάσει την ευκαιρία να οδηγηθεί στην τελείωση από τον
Χριστό. Η εμφάνιση και ο λόγος του Κυρίου Ιησού παρείχαν ένα συμπέρασμα και μια
ετυμηγορία για την πίστη εκείνων που ήταν γεμάτοι αμφιβολίες. Χρησιμοποίησε τον
πραγματικό Του λόγο και τις ενέργειές Του για να πει στους αμφισβητίες, να πει σε εκείνους
που πίστευαν μόνο στον Θεό στον ουρανό, αλλά όχι στον Χριστό, το εξής: ο Θεός δεν
επιδοκίμαζε την πίστη τους, ούτε επιδοκίμαζε τον τρόπο που Τον ακολουθούσαν, που ήταν
γεμάτος αμφιβολίες. Η μέρα που πίστεψαν πλήρως στον Θεό και στον Χριστό, μπορούσε να
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είναι μόνο η μέρα που ο Θεός ολοκλήρωσε το μέγα Του έργο. Φυσικά, η μέρα εκείνη ήταν
επίσης η μέρα που οι αμφιβολίες τους έλαβαν ετυμηγορία. Η στάση τους προς τον Χριστό
καθόρισε τη μοίρα τους, οι επίμονες αμφιβολίες τους σήμαιναν πως η πίστη τους δεν τους
απέφερε κανένα αποτέλεσμα, ενώ η σκληρότητά τους σήμαινε πως οι ελπίδες τους ήταν
μάταιες. Επειδή η πίστη τους στον επουράνιο Θεό τρεφόταν με ψευδαισθήσεις και οι
αμφιβολίες τους προς τον Χριστό ήταν στην πραγματικότητα η αληθινή τους στάση προς τον
Θεό, παρόλο που άγγιξαν τα σημάδια από τα καρφιά στο σώμα του Κυρίου Ιησού, η πίστη
τους παρέμενε ανώφελη και το αποτέλεσμά τους θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως μια
τρύπα στο νερό —ήταν όλο μάταιο. Με αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς στον Θωμά, έλεγε
επίσης πολύ ξεκάθαρα σε κάθε άνθρωπο: Ο αναστημένος Κύριος Ιησούς είναι ο Κύριος
Ιησούς που είχε περάσει αρχικά τριάντα τρία και μισό χρόνια εκτελώντας έργο ανάμεσα στην
ανθρωπότητα. Παρόλο που είχε καρφωθεί στον σταυρό και είχε βιώσει την κοιλάδα της σκιάς
του θανάτου, όπως είχε βιώσει και την ανάσταση, η κάθε πτυχή Του δεν είχε υποστεί καμία
αλλαγή. Παρόλο που τώρα είχε σημάδια από καρφιά στο σώμα Του και παρόλο που είχε
αναστηθεί και είχε βγει από τον τάφο, η διάθεσή Του, η κατανόησή Του για την ανθρωπότητα
και οι προθέσεις Του προς την ανθρωπότητα δεν είχαν υποστεί την παραμικρή αλλαγή.
Επίσης, έλεγε στους ανθρώπους πως είχε κατέβει από τον σταυρό, είχε θριαμβεύσει επί της
αμαρτίας, είχε θριαμβεύσει επί των κακουχιών και είχε θριαμβεύσει επί του θανάτου. Τα
σημάδια από τα καρφιά ήταν απλώς οι αποδείξεις της νίκης Του επί του Σατανά, οι αποδείξεις
πως έγινε θυσία υπέρ αμαρτίας για να λυτρώσει επιτυχώς όλη την ανθρωπότητα. Έλεγε στους
ανθρώπους πως Αυτός είχε ήδη επωμιστεί τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και είχε
ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης. Όταν επέστρεψε για να δει τους μαθητές Του, με την
εμφάνισή Του τους είπε: «Είμαι ακόμα ζωντανός, υπάρχω ακόμα· σήμερα, στέκομαι
πραγματικά μπροστά σας για να Με δείτε και να Με αγγίξετε. Θα είμαι πάντοτε μαζί σας». Ο
Κύριος Ιησούς ήθελε επίσης να χρησιμοποιήσει την περίπτωση του Θωμά ως προειδοποίηση
για τους ανθρώπους στο μέλλον: Παρόλο που πιστεύεις στον Κύριο Ιησού, δεν μπορείς μήτε
να Τον δεις, μήτε να Τον αγγίξεις, ωστόσο, μπορείς να ευλογηθείς από την αληθινή σου πίστη,
όπως και μπορείς να δεις τον Κύριο Ιησού μέσω της αληθινής σου πίστης· αυτό το είδος
ανθρώπου είναι ευλογημένο.
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Ο λόγος αυτός που καταγράφεται στη Βίβλο και που εξέφερε ο Κύριος Ιησούς όταν
εμφανίστηκε στον Θωμά, είναι μεγάλη βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους στην Εποχή της
Χάριτος. Η εμφάνιση και ο λόγος Του στον Θωμά έχουν επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές
γενιές και έχουν παντοτινή σημασία. Ο Θωμάς αντιπροσωπεύει ένα είδος ανθρώπου που
πιστεύει στον Θεό, ωστόσο αμφιβάλλει για τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καχύποπτοι εκ
φύσεως, έχουν μοχθηρές καρδιές, είναι επίβουλοι και δεν πιστεύουν στα πράγματα που
μπορεί να ολοκληρώσει ο Θεός. Δεν πιστεύουν στην παντοδυναμία και τη διακυβέρνηση του
Θεού, όπως και δεν πιστεύουν στον Θεό ενσαρκωμένο. Ωστόσο, η ανάσταση του Κυρίου
Ιησού ήταν χαστούκι στο πρόσωπό τους και τους παρείχε την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις
ίδιες τους τις αμφιβολίες, να αναγνωρίσουν τις ίδιες τους τις αμφιβολίες και να ομολογήσουν
την ίδια τους την επιβουλή, πιστεύοντας, έτσι, πραγματικά στην ύπαρξη και στην ανάσταση
του Κυρίου Ιησού. Αυτό που συνέβη με τον Θωμά, προειδοποίησε και επέστησε την προσοχή
στις μελλοντικές γενιές, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να προειδοποιήσουν
τους εαυτούς τους να μην αμφιβάλλουν σαν τον Θωμά, ενώ, αν το έκαναν, θα βυθίζονταν στο
σκότος. Αν ακολουθείς τον Θεό, αλλά, όπως ακριβώς ο Θωμάς, θέλεις πάντα να αγγίζεις το
πλευρό του Κυρίου και να νιώθεις τα σημάδια Του από τα καρφιά για να επιβεβαιώσεις, να
επαληθεύσεις και να κάνεις εικασίες σχετικά με το αν υπάρχει ο Θεός ή όχι, τότε ο Θεός θα σε
απαρνηθεί. Επομένως, ο Κύριος Ιησούς απαιτεί από τους ανθρώπους να μην είναι σαν τον
Θωμά, πιστεύοντας μόνο στα όσα μπορούν να δουν με ίδια τα μάτια τους, αλλά να είναι αγνοί,
ειλικρινείς άνθρωποι και να μην τρέφουν αμφιβολίες για τον Θεό, αλλά μόνο να πιστεύουν σ’
Αυτόν και να Τον ακολουθούν. Αυτό το είδος ανθρώπου είναι ευλογημένο. Αυτή είναι μια
πολύ μικρή απαίτηση που έχει ο Κύριος Ιησούς από τους ανθρώπους, καθώς και μια
προειδοποίηση προς τους ακόλουθούς Του.
Αυτή είναι η στάση του Κυρίου Ιησού προς εκείνους που είναι γεμάτοι αμφιβολίες.
Επομένως, τι είπε ο Κύριος Ιησούς και τι έκανε για εκείνους που είναι ικανοί να πιστεύουν
ειλικρινά σ’ Αυτόν και να Τον ακολουθούν; Αυτό θα μελετήσουμε στη συνέχεια, αναφορικά με
κάτι που είπε ο Κύριος Ιησούς στον Πέτρο.
Στη συζήτηση αυτή, ο Κύριος Ιησούς ρώτησε επανειλημμένως τον Πέτρο ένα πράγμα:
«Σίμων, υιέ του Ιωάννη, αγαπάς με;» Αυτό αποτελεί ένα υψηλότερο πρότυπο που ο Κύριος
Ιησούς απαίτησε μετά την ανάστασή Του από τους ανθρώπους όπως τον Πέτρο, που
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πιστεύουν πραγματικά στον Χριστό και αγωνίζονται για να αγαπούν τον Κύριο. Η ερώτηση
αυτή ήταν κάτι σαν έρευνα και κάτι σαν ανάκριση, αλλά, ακόμη περισσότερο, ήταν μια
απαίτηση και μια προσδοκία από τους ανθρώπους σαν τον Πέτρο. Χρησιμοποίησε αυτή την
ερωτηματική μέθοδο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να συλλογιστούν και να κοιτάξουν μέσα τους:
Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Κυρίου Ιησού από τους ανθρώπους; Αγαπώ τον Κύριο; Είμαι
άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό; Πώς οφείλω να αγαπώ τον Θεό; Παρόλο που ο Κύριος
Ιησούς έκανε μόνο αυτή την ερώτηση στον Πέτρο, η αλήθεια είναι πως, στην καρδιά Του,
ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να απευθύνει αυτό το είδος ερώτησης σε
περισσότερους ανθρώπους που αναζητούν να αγαπούν τον Θεό. Απλώς, ο Πέτρος είχε την
ευλογία να ενεργεί ως ο εκπρόσωπος αυτού του είδους ανθρώπου, να δέχεται ερωτήσεις από
το στόμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού.
Σε σύγκριση με το «φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου
άπιστος αλλά πιστός» που είπε ο Κύριος Ιησούς στον Θωμά μετά την ανάστασή Του, οι τρεις
φορές που ρώτησε τον Πέτρο: «Σίμων, υιέ του Ιωάννη, αγαπάς με;» επιτρέπουν στους
ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα την αυστηρότητα της στάσης του Κυρίου Ιησού, όπως και
το αίσθημα του επείγοντος που ένιωθε όταν τον ρωτούσε. Όσο για τον δύσπιστο Θωμά, με τη
δόλια φύση του, ο Κύριος Ιησούς τού επέτρεψε να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει τα
σημάδια Του από τα καρφιά, γεγονός που τον έκανε να πιστέψει πως ο Κύριος Ιησούς ήταν ο
αναστημένος Υιός του ανθρώπου και να ομολογήσει την ταυτότητα του Κυρίου Ιησού ως
Χριστό. Επιπλέον, παρόλο που ο Κύριος Ιησούς δεν επέπληξε τον Θωμά με αυστηρότητα,
ούτε και εξέφρασε λεκτικά κάποια σαφή κρίση γι’ αυτόν, μέσα από πρακτικές ενέργειες, τον
έκανε να καταλάβει πως τον κατανοούσε, ενώ, ταυτόχρονα, επιδείκνυε τη στάση και την
αποφασιστικότητά Του προς αυτό το είδος ανθρώπου. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες του
Κυρίου Ιησού από αυτό το είδος ανθρώπου, δεν φαίνονται από αυτά που είπε. Επειδή οι
άνθρωποι σαν τον Θωμά απλούστατα δεν έχουν ίχνος αληθινής πίστης. Οι απαιτήσεις που
έχει ο Κύριος Ιησούς από αυτούς είναι μόνο όσον αφορά αυτό, αλλά η στάση που Αυτός
αποκάλυψε προς τους ανθρώπους σαν τον Πέτρο είναι τελείως διαφορετική. Δεν απαίτησε
από τον Πέτρο να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει τα σημάδια Του από τα καρφιά, ούτε
είπε στον Πέτρο: «Μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Αντιθέτως, έκανε στον Πέτρο την ίδια
ερώτηση επανειλημμένα. Αυτή ήταν μια ερώτηση που προκαλεί σκέψεις, είναι γεμάτη νόημα
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και δεν μπορεί παρά να κάνει κάθε ακόλουθο του Χριστού να νιώσει μετάνοια και φόβο, αλλά
και να νιώσει την ανήσυχη και λυπημένη διάθεση του Κυρίου Ιησού. Επιπλέον, όταν πονούν
πολύ και υποφέρουν, είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του
Κυρίου Ιησού Χριστού· συνειδητοποιούν τις ειλικρινείς Του διδαχές και τις αυστηρές Του
απαιτήσεις για αγνούς και έντιμους ανθρώπους. Η ερώτηση του Κυρίου Ιησού επιτρέπει
στους ανθρώπους να νιώσουν πως οι προσδοκίες που έχει ο Κύριος από τους ανθρώπους και
που αποκαλύπτονται σ’ αυτόν τον απλό λόγο, δεν είναι απλώς να πιστεύεις σ’ Αυτόν και να
Τον ακολουθείς, αλλά να επιτύχεις να έχεις αγάπη, να αγαπάς τον Κύριό σου και να αγαπάς
τον Θεό σου. Αυτό το είδος αγάπης είναι στοργικό και υπάκουο. Είναι οι άνθρωποι που ζουν
για τον Θεό, πεθαίνουν για τον Θεό, αφιερώνουν τα πάντα στον Θεό, και δαπανούν και δίνουν
τα πάντα για τον Θεό. Αυτό το είδος αγάπης σημαίνει επίσης να δίνει κανείς στον Θεό
παρηγοριά, επιτρέποντάς Του να απολαμβάνει τη μαρτυρία, επιτρέποντάς Του να αναπαυθεί.
Είναι η ανταπόδοση της ανθρωπότητας στον Θεό, η ευθύνη, η υποχρέωση και το καθήκον
τους, όπως και είναι μια οδός που πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής τους. Οι τρεις αυτές ερωτήσεις ήταν μια απαίτηση και μια προτροπή του Κυρίου
Ιησού προς τον Πέτρο και προς όλους τους ανθρώπους που θα οδηγούνταν στην τελείωση.
Ήταν οι τρεις αυτές ερωτήσεις που οδήγησαν και παρακίνησαν τον Πέτρο να ολοκληρώσει το
μονοπάτι του στη ζωή, ενώ ήταν οι ερωτήσεις κατά την αναχώρηση του Κυρίου Ιησού που
οδήγησαν τον Πέτρο να ξεκινήσει στο μονοπάτι του προς την τελείωση, που τον οδήγησαν,
χάρη στην αγάπη του για τον Κύριο, να φροντίζει την καρδιά του Κυρίου, να υπακούει στον
Κύριο, να προσφέρει παρηγοριά στον Κύριο και να προσφέρει ολόκληρη τη ζωή του και όλο
του το είναι χάρη στην αγάπη του.
Κατά την Εποχή της Χάριτος, το έργο του Θεού αφορούσε κυρίως δύο είδη ανθρώπων.
Το πρώτο ήταν το είδος του ανθρώπου που πίστευε σ’ Αυτόν και Τον ακολουθούσε, που
μπορούσε να τηρεί τις εντολές Του, μπορούσε να σηκώσει τον σταυρό και να μείνει πιστός
στην οδό της Εποχής της Χάριτος. Αυτό το είδος ανθρώπου θα λάμβανε την ευλογία του Θεού
και θα απολάμβανε τη χάρη του Θεού. Το δεύτερο είδος ανθρώπου ήταν σαν τον Πέτρο —
κάποιος που μπορούσε να οδηγηθεί στην τελείωση. Έτσι, αφού αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς,
έκανε πρώτα τα δύο αυτά πλέον σημαντικά πράγματα. Το ένα ήταν στον Θωμά, το άλλο στον
Πέτρο. Τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα δυο πράγματα; Αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές
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προθέσεις του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας; Αντιπροσωπεύουν την ειλικρίνεια του
Θεού προς την ανθρωπότητα; Το έργο που Αυτός έκανε με τον Θωμά ήταν για να
προειδοποιήσει τους ανθρώπους να μην αμφιβάλουν, απλώς να πιστεύουν. Το έργο που έκανε
με τον Πέτρο ήταν για να ενδυναμώσει την πίστη των ανθρώπων σαν τον Πέτρο και για να
διατυπώσει ξεκάθαρες απαιτήσεις από αυτό το είδος ανθρώπου, να δείξει ποιους στόχους θα
έπρεπε να επιδιώκουν.
Αφού αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς, εμφανίστηκε στους ανθρώπους που Αυτός θεώρησε
απαραίτητο, μίλησε μαζί τους, διατύπωσε τις απαιτήσεις Του από αυτούς, αφήνοντας πίσω τις
προθέσεις και τις προσδοκίες Του για τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, ως ο Θεός
ενσαρκωμένος, δεν έχει σημασία αν ήταν κατά τον χρόνο Του στη σάρκα ή στο πνευματικό
σώμα αφού είχε καρφωθεί στον σταυρό και είχε αναστηθεί· το ενδιαφέρον Του για την
ανθρωπότητα και οι απαιτήσεις Του από τους ανθρώπους δεν είχαν αλλάξει. Ενδιαφερόταν
για τους μαθητές αυτούς πριν βρεθεί πάνω στον σταυρό· στην καρδιά Του, ήταν ξεκάθαρος
όσον αφορά την κατάσταση του κάθε ανθρώπου, κατανοούσε το ελάττωμα κάθε ανθρώπου
και, φυσικά, η κατανόηση Του για κάθε άνθρωπο αφότου πέθανε, αναστήθηκε και έγινε
πνευματικό σώμα, ήταν η ίδια όπως ήταν όταν Αυτός ήταν στη σάρκα. Γνώριζε πως οι
άνθρωποι δεν ήταν απολύτως βέβαιοι για την ταυτότητά Του ως Χριστός, αλλά, κατά το
διάστημά Του στη σάρκα, δεν διατύπωσε αυστηρές απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Ωστόσο,
αφού είχε αναστηθεί, εμφανίστηκε σ’ αυτούς και φρόντισε να βεβαιωθούν απολύτως για το
γεγονός πως ο Κύριος Ιησούς είχε έλθει από τον Θεό, πως ήταν ο Θεός ενσαρκωμένος, ενώ
χρησιμοποίησε το γεγονός της εμφάνισης και της ανάστασής Του ως το μεγαλύτερο όραμα
και το κίνητρο της δια βίου επιδίωξης της ανθρωπότητας. Η ανάστασή Του από τον θάνατο,
όχι μόνο ενδυνάμωσε όλους όσοι Τον ακολουθούσαν, αλλά έθεσε σε πλήρη εφαρμογή,
ανάμεσα στην ανθρωπότητα, το έργο Του της Εποχής της Χάριτος, με αποτέλεσμα το
ευαγγέλιο της σωτηρίας του Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος να αρχίσει να διαδίδεται
σταδιακά σε κάθε γωνιά της ανθρωπότητας. Θα έλεγες πως η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού
μετά την ανάστασή Του είχε καμιά σημασία; Αν, εκείνη την περίοδο, ήσουν ο Θωμάς ή ο
Πέτρος και συναντούσες αυτό το τόσο βαρυσήμαντο πράγμα στη ζωή σου, τι είδους επίπτωση
θα είχε πάνω σου; Θα το έβλεπες σαν το καλύτερο και το σπουδαιότερο όραμα στη ζωή της
πίστης σου στον Θεό; Θα το έβλεπες σαν κινητήρια δύναμη για να ακολουθείς τον Θεό, να
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αγωνίζεσαι για να Τον ικανοποιείς και να επιδιώκεις την αγάπη για τον Θεό στη ζωή σου; Θα
δαπανούσες μια ζωή προσπαθειών για να διαδώσεις αυτό το σπουδαιότερο από όλα τα
οράματα; Θα έκανες τη διάδοση της σωτηρίας του Κυρίου Ιησού, την αποστολή που δέχεσαι
από τον Θεό; Παρόλο που δεν το έχετε βιώσει αυτό, οι δύο περιπτώσεις του Θωμά και του
Πέτρου ήδη αρκούν για να έχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι μια σαφή κατανόηση του θελήματος
του Θεού αλλά και του Θεού. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως, αφού ο Θεός ενσαρκώθηκε, αφού
βίωσε προσωπικά τη ζωή ανάμεσα στην ανθρωπότητα, καθώς και μια ανθρώπινη ζωή και,
αφού είδε την εξαχρείωση της ανθρωπότητας και την κατάσταση της ανθρώπινης ζωής, ο
Θεός στη σάρκα ένιωσε πιο βαθιά πόσο ανήμπορη, οικτρή και αξιοθρήνητη είναι η
ανθρωπότητα. Ο Θεός απέκτησε περισσότερη συμπόνια για την ανθρώπινη κατάσταση, λόγω
της ανθρώπινης φύσης Του όταν ζούσε στη σάρκα και λόγω των ενστίκτων Του στη σάρκα.
Αυτό Τον οδήγησε να ενδιαφέρεται περισσότερο για τους ακόλουθούς Του. Αυτά είναι
πιθανόν πράγματα που δεν μπορείτε να κατανοήσετε, αλλά μπορώ να περιγράψω την
ανησυχία και τη φροντίδα του Θεού στη σάρκα προς καθέναν από τους ακόλουθούς Του, με
αυτή τη φράση: έντονο ενδιαφέρον. Παρόλο που ο όρος αυτός προέρχεται από τη γλώσσα
των ανθρώπων και παρόλο που είναι μια άκρως ανθρώπινη φράση, πραγματικά εκφράζει και
περιγράφει τα συναισθήματα του Θεού για τους ακόλουθούς Του. Όσο για το έντονο
ενδιαφέρον του Θεού για τους ανθρώπους, κατά τη διάρκεια των εμπειριών σας, σταδιακά θα
το νιώσετε και θα πάρετε μια γεύση απ’ αυτό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο
κατανοώντας σταδιακά τη διάθεση του Θεού, με βάση την επιδίωξη μιας αλλαγής στη δική
σας τη διάθεση. Η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού πραγμάτωσε το έντονο ενδιαφέρον Του για
τους ακόλουθούς Του στην ανθρώπινη φύση και το παρέδωσε στο πνευματικό Του σώμα ή,
μπορεί να πει κανείς, στη θεϊκή Του φύση. Η εμφάνισή Του επέτρεψε στους ανθρώπους να
αποκτήσουν μια άλλη εμπειρία και ένα άλλο αίσθημα του ενδιαφέροντος και της φροντίδας
του Θεού, αποδεικνύοντας, ταυτόχρονα, δυναμικά πως ο Θεός είναι Αυτός που ανοίγει μια
εποχή, που αναπτύσσει μια εποχή και Αυτός που τελειώνει μια εποχή. Μέσω της εμφάνισής
Του, ενδυνάμωσε την πίστη όλων των ανθρώπων και, μέσω της εμφάνισής Του, απέδειξε στον
κόσμο το γεγονός πως είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτό έδωσε στους ακόλουθούς Του αιώνια
επιβεβαίωση, ενώ, μέσω της εμφάνισής Του, άνοιξε επίσης μια φάση του έργου Του στη νέα
εποχή.
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13. Ο Ιησούς τρώει ψωμί και εξηγεί τις Γραφές μετά την ανάστασή Του
Λουκ. 24:30-32 Και αφού εκάθησε μετ’ αυτών εις την τράπεζαν, λαβών τον άρτον
ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί, και εγνώρισαν
αυτόν. Και αυτός έγεινεν άφαντος απ’ αυτών. Και είπον προς αλλήλους· Δεν εκαίετο εν υμίν η
καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν και μας εξήγει τας γραφάς;
14. Οι μαθητές δίνουν στον Ιησού να φάει ψητό ψάρι
Λουκ. 24:36-43 Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει
προς αυτούς· Ειρήνη υμίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι
έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς· Διά τι είσθε τεταραγμένοι; και διά τι αναβαίνουσιν εις
τας καρδίας σας διαλογισμοί; ίδετε τας χείρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι·
ψηλαφήσατέ με και ίδετε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείτε
έχοντα. Και τούτο ειπών, έδειξεν εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί
ηπίστουν έτι από της χαράς και εθαύμαζον, είπε προς αυτούς· Έχετε τι φαγώσιμον ενταύθα;
Οι δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ιχθύος και από κηρήθραν μέλιτος. Και λαβών ενώπιον
αυτών έφαγεν.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα παραπάνω εδάφια των Γραφών. Το πρώτο εδάφιο
εξιστορεί πως ο Κύριος Ιησούς τρώει ψωμί και εξηγεί τις Γραφές μετά την ανάστασή Του, ενώ
το δεύτερο εδάφιο εξιστορεί πως ο Κύριος Ιησούς τρώει ψητό ψάρι. Πώς βοηθούν τα δύο
αυτά εδάφια στο να γνωρίσεις τη διάθεση του Θεού; Μπορείτε να φανταστείτε την εικόνα
που σχηματίζεται από αυτές τις περιγραφές του Κυρίου Ιησού που να τρώει ψωμί και μετά
ψητό ψάρι; Μπορείτε να φανταστείτε πώς μπορεί να νιώθατε αν ο Κύριος Ιησούς στεκόταν
μπροστά σας τρώγοντας ψωμί; Ή αν έτρωγε μαζί σας σου στο ίδιο τραπέζι, αν έτρωγε ψάρι
και ψωμί με τους ανθρώπους, τι είδους συναίσθημα θα είχες εκείνη τη στιγμή; Αν νιώθεις πως
θα ήσουν πολύ κοντά με τον Κύριο, πως Αυτός είναι πολύ οικείος με εσένα, τότε το
συναίσθημα αυτό είναι σωστό. Αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα ήθελε να επιτύχει ο Κύριος
Ιησούς τρώγοντας ψωμί και ψάρι μπροστά στον συναγμένο λαό μετά την ανάστασή Του. Αν ο
Κύριος Ιησούς είχε μόνο μιλήσει με τους ανθρώπους μετά την ανάστασή Του, αν αυτοί δεν
μπορούσαν να νιώσουν τη σάρκα και τα οστά Του και ένιωθαν πως ήταν ένα απρόσιτο
Πνεύμα, πώς θα αισθάνονταν; Δεν θα απογοητεύονταν; Όταν οι άνθρωποι απογοητεύονταν,
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δεν θα ένιωθαν εγκαταλελειμμένοι; Δεν θα ένιωθαν μια απόσταση με τον Κύριο Ιησού
Χριστό; Τι είδους αρνητικό αντίκτυπο θα δημιουργούσε αυτή η απόσταση στη σχέση των
ανθρώπων με τον Θεό; Σίγουρα οι άνθρωποι θα ένιωθαν φοβισμένοι και δεν θα τολμούσαν να
έλθουν κοντά Του, ενώ η στάση που θα υιοθετούσαν μετά θα ήταν να Τον κρατούν σε μια
σεβαστή απόσταση. Από εκεί και πέρα, θα απέκοπταν τη στενή τους σχέση με τον Κύριο
Ιησού Χριστό και θα επέστρεφαν στη σχέση που είχε η ανθρωπότητα με τον Θεό στον ουρανό
πριν από την Εποχή της Χάριτος. Το πνευματικό σώμα που δεν μπορούσαν να αγγίξουν ή να
αισθανθούν οι άνθρωποι, θα οδηγούσε στην εκρίζωση της οικειότητάς τους με τον Θεό, όπως
και θα έκανε τη στενή εκείνη σχέση —η οποία δημιουργήθηκε κατά τη ζωή του Κυρίου Ιησού
Χριστού στη σάρκα, χωρίς να υπάρχει απόσταση μεταξύ Αυτού και των ανθρώπων— να πάψει
να υφίσταται. Τα συναισθήματα των ανθρώπων προς το πνευματικό σώμα είναι μόνο φόβος
Θεού, αποφυγή και ένα βλέμμα δίχως λόγια. Δεν τολμούν να Τον πλησιάσουν ή να κάνουν
διάλογο μαζί Του, πόσο μάλλον να Τον ακολουθήσουν, να Τον εμπιστευτούν ή να ελπίζουν σ’
Αυτόν. Ο Θεός ήταν απρόθυμος να δει αυτό το είδος συναισθήματος που είχαν οι άνθρωποι γι’
Αυτόν. Δεν ήθελε να δει τους ανθρώπους να Τον αποφεύγουν ή να απομακρύνονται απ’
Αυτόν˙ το μόνο που ήθελε ήταν να Τον κατανοούν οι άνθρωποι, να Τον πλησιάσουν και να
γίνουν η οικογένειά Του. Αν η ίδια σου η οικογένεια, τα παιδιά σου, σε έβλεπαν και δεν σε
αναγνώριζαν, δεν τολμούσαν να σε πλησιάσουν και πάντα σε απέφευγαν, αν δεν μπορούσες
να αποκτήσεις την κατανόησή τους για όλα όσα είχες κάνει γι’ αυτούς, πώς θα αισθανόσουν;
Δεν θα ήταν επώδυνο; Δεν θα ήσουν συντετριμμένος; Έτσι ακριβώς αισθάνεται ο Θεός όταν
Τον αποφεύγουν οι άνθρωποι. Έτσι, μετά την ανάστασή Του, ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε
στους ανθρώπους πάλι με τη μορφή σάρκας και οστών, και έφαγε και ήπιε με αυτούς. Ο Θεός
βλέπει τους ανθρώπους ως οικογένεια και θέλει η ανθρωπότητα να Τον βλέπει επίσης κατ’
αυτόν τον τρόπο˙ μόνο έτσι μπορεί ο Θεός να αποκτήσει πραγματικά τους ανθρώπους και οι
άνθρωποι μπορούν να αγαπούν και να λατρεύουν πραγματικά τον Θεό. Τώρα μπορείτε να
κατανοήσετε την πρόθεσή Μου όταν διάλεξα αυτά τα δύο εδάφια των Γραφών, στις οποίες ο
Κύριος Ιησούς τρώει ψωμί και εξηγεί τις Γραφές μετά την ανάστασή Του και οι μαθητές Τού
δίνουν ψητό ψάρι για να φάει;
Μπορεί να ειπωθεί πως η σειρά των πραγμάτων που είπε και έκανε ο Κύριος Ιησούς μετά
την ανάστασή Του, ήταν ευγενικά και έγιναν καλοπροαίρετα. Αυτά τα πράγματα ήταν γεμάτα
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με την καλοσύνη και τη στοργή που είχε ο Θεός προς την ανθρωπότητα, όπως και γεμάτα με
την εκτίμηση και τη σχολαστική φροντίδα που Αυτός είχε για τη στενή σχέση που είχε
δημιουργήσει με την ανθρωπότητα κατά τον χρόνο Του στη σάρκα. Ακόμη περισσότερο, ήταν
γεμάτα με τη νοσταλγία και τη λαχτάρα που Αυτός ένιωθε για τη ζωή Του στην οποία έτρωγε
και ζούσε μαζί με τους ακόλουθούς Του κατά τον χρόνο Του στη σάρκα. Έτσι, ο Θεός δεν
ήθελε οι άνθρωποι να νιώθουν απόσταση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, ούτε ήθελε
να απομακρυνθεί η ανθρωπότητα από τον Θεό. Ακόμη περισσότερο, δεν ήθελε να νιώσει η
ανθρωπότητα πως ο Κύριος Ιησούς μετά την ανάστασή Του δεν ήταν πια ο Κύριος που ήταν
τόσο οικείος με τους ανθρώπους, πως δεν ήταν πια μαζί με την ανθρωπότητα επειδή είχε
επιστρέψει στον πνευματικό κόσμο, επειδή είχε επιστρέψει στον Πατέρα που οι άνθρωποι
ποτέ δεν μπορούσαν να δουν ή να φτάσουν. Δεν ήθελε οι άνθρωποι να νιώσουν πως υπήρχε
καμιά διαφορά στη θέση μεταξύ Αυτού και της ανθρωπότητας. Όταν ο Θεός βλέπει
ανθρώπους που θέλουν να Τον ακολουθήσουν, αλλά Τον κρατούν σε σεβαστή απόσταση, η
καρδιά Του πονά, γιατί αυτό σημαίνει πως οι καρδιές τους είναι πολύ μακριά απ’ Αυτόν,
σημαίνει πως θα Του είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει τις καρδιές τους. Επομένως, αν Αυτός
είχε εμφανιστεί στους ανθρώπους σε ένα πνευματικό σώμα που δεν μπορούσαν να δουν ή ν’
αγγίξουν, αυτό θα είχε απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό για άλλη μια φορά, όπως και
θα είχε οδηγήσει την ανθρωπότητα να θεωρήσει εσφαλμένα πως ο Χριστός, μετά την
ανάστασή Του, είχε υπερυψωθεί, πως ήταν διαφορετικής φύσης από τους ανθρώπους και πως
ήταν κάποιος που δεν μπορούσε πια να μοιραστεί το τραπέζι με ανθρώπους και να φάει μαζί
τους, επειδή οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, ακάθαρτοι και ποτέ δεν μπορούν να πλησιάσουν
τον Θεό. Για να απαλείψει αυτές τις παρανοήσεις από την ανθρωπότητα, ο Κύριος Ιησούς
έκανε διάφορα από τα πράγματα που έκανε συχνά στη σάρκα, όπως καταγράφεται στη Βίβλο
«λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς». Τους εξήγησε επίσης τις Γραφές,
όπως συνήθιζε να κάνει. Όλα αυτά που έκανε ο Κύριος Ιησούς, έκαναν κάθε άνθρωπο που
Τον έβλεπε να νιώθει πως ο Κύριος δεν είχε αλλάξει, πως ήταν ακόμα ο ίδιος Κύριος Ιησούς.
Παρόλο που είχε καρφωθεί στον σταυρό και είχε βιώσει τον θάνατο, είχε αναστηθεί και δεν
είχε αφήσει την ανθρωπότητα. Είχε επιστρέψει για να βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους,
ενώ τα πάντα Του δεν είχαν αλλάξει. Ο Υιός του ανθρώπου που στεκόταν ενώπιον των
ανθρώπων ήταν ακόμα ο ίδιος Κύριος Ιησούς. Η συμπεριφορά Του και ο διάλογός Του με
τους ανθρώπους έμοιαζαν ιδιαίτερα οικεία. Εξακολουθούσε να είναι τόσο γεμάτος στοργική
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καλοσύνη, χάρη και μακροθυμία˙ εξακολουθούσε να είναι ο Κύριος Ιησούς που αγαπούσε
τους άλλους όπως αγαπούσε τον εαυτό Του, που μπορούσε να συγχωρήσει την ανθρωπότητα
εβδομήντα επί επτά. Όπως πάντα, Αυτός έφαγε με τους ανθρώπους, συζήτησε μαζί τους τις
Γραφές και, το σπουδαιότερο, ήταν πλασμένος από σάρκα και οστά, και μπορούσαν να Τον
δουν και να Τον αγγίξουν, ακριβώς όπως πρότερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Υιός του ανθρώπου
επέτρεψε στους ανθρώπους να νιώσουν εκείνη την οικειότητα, να αισθανθούν άνετα, να
νιώσουν τη χαρά του να ανακτάς κάτι που είχε χαθεί, ενώ εκείνοι αισθάνθηκαν αρκετά άνετα
ώστε να ξεκινήσουν με θάρρος και σιγουριά να βασίζονται πάνω Του και να θαυμάζουν αυτόν
τον Υιό του ανθρώπου που μπορούσε να συγχωρήσει την ανθρωπότητα για τις αμαρτίες της.
Ξεκίνησαν επίσης να προσεύχονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού δίχως δισταγμό, να
προσεύχονται να λάβουν τη χάρη Του, την ευλογία Του και να αποκτήσουν γαλήνη και χαρά
από Αυτόν, να λάβουν τη φροντίδα και την προστασία Του, όπως και ξεκίνησαν να κάνουν
θεραπείες και να εκβάλλουν τα δαιμόνια στο όνομα του Κυρίου Ιησού.
Κατά το διάστημα που ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε στη σάρκα, οι περισσότεροι από τους
ακόλουθούς Του δεν μπορούσαν να επαληθεύσουν πλήρως την ταυτότητά Του και τα όσα
είπε. Όταν ανέβηκε στον σταυρό, οι ακόλουθοί Του διατηρούσαν μια στάση προσμονής˙ από
τη στιγμή που καρφώθηκε στον σταυρό έως ότου ενταφιάστηκε, οι άνθρωποι διατηρούσαν
μια στάση απογοήτευσης προς Αυτόν. Κατά το διάστημα αυτό, οι άνθρωποι είχαν ήδη
περάσει, στις καρδιές τους, από την αμφιβολία στην άρνηση των πραγμάτων που είχε πει ο
Κύριος Ιησούς κατά τον χρόνο Του στη σάρκα. Επιπλέον, όταν εξήλθε από τον τάφο και
εμφανίστηκε στον έναν μετά τον άλλον στους ανθρώπους, η πλειοψηφία των ανθρώπων που
Τον είχαν δει με τα ίδια τους τα μάτια ή είχαν ακούσει τα νέα της ανάστασής Του, έκαναν
σταδιακή στροφή από την άρνηση στον σκεπτικισμό. Μόνο αφότου ο Κύριος Ιησούς ζήτησε
από τον Θωμά να αγγίξει το πλευρό Του με το χέρι του και μόνο αφότου ο Κύριος Ιησούς
έκοψε το ψωμί και το έφαγε μπροστά στο πλήθος μετά την ανάστασή Του και, κατόπιν, έφαγε
ψητό ψάρι μπροστά τους, δέχτηκαν αυτοί πραγματικά το γεγονός πως ο Κύριος Ιησούς είναι
ο Χριστός στη σάρκα. Θα μπορούσατε να πείτε πως ήταν λες και το πνευματικό αυτό σώμα με
σάρκα και οστά, που στεκόταν τότε ενώπιον εκείνων των ανθρώπων, αφύπνιζε τον καθένα
τους από κάποιο όνειρο: Ο Υιός του ανθρώπου που στεκόταν μπροστά τους ήταν Εκείνος που
υπήρχε από αμνημονεύτων χρόνων. Είχε μορφή, σάρκα και οστά, και είχε ήδη ζήσει και φάει
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με την ανθρωπότητα για μεγάλο διάστημα… Τη στιγμή εκείνη, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν πως
η ύπαρξή Του ήταν τόσο αληθινή, τόσο υπέροχη· ήταν επίσης τόσο περιχαρείς και
ευτυχισμένοι και, ταυτόχρονα, κατακλυσμένοι από συναισθήματα. Επιπλέον, η επανεμφάνισή
Του επέτρεψε στους ανθρώπους να δουν πραγματικά την ταπεινότητά Του και να νιώσουν
την εγγύτητά Του, τη λαχτάρα Του και την προσήλωσή Του στην ανθρωπότητα. Η σύντομη
αυτή επανασύνδεση, έκανε τους ανθρώπους που είδαν τον Κύριο Ιησού να νιώσουν σαν να
είχε περάσει μια ζωή. Οι χαμένες, μπερδεμένες, φοβισμένες, ανήσυχες, γεμάτες λαχτάρα και
μουδιασμένες τους καρδιές βρήκαν παρηγοριά. Δεν είχαν πια αμφιβολίες και δεν ήταν πια
απογοητευμένοι, γιατί ένιωθαν πως πλέον υπήρχε ελπίδα και κάτι στο οποίο μπορούσαν να
στηριχτούν. Ο Υιός του ανθρώπου που στεκόταν μπροστά τους θα τους υποστήριζε για όλη
την αιωνιότητα, θα ήταν ο ισχυρός τους πύργος και το παντοτινό τους καταφύγιο.
Παρόλο που ο Κύριος Ιησούς είχε αναστηθεί, η καρδιά και το έργο Του δεν είχαν αφήσει
την ανθρωπότητα. Με την εμφάνισή Του, είπε στους ανθρώπους πως σε όποια μορφή κι αν
Αυτός υπήρχε, θα συνόδευε τους ανθρώπους, θα βάδιζε μαζί τους και θα ήταν μαζί τους
παντού και πάντα. Επιπλέον, παντού και πάντα, θα παρείχε στην ανθρωπότητα και θα την
καθοδηγούσε, θα τους επέτρεπε να Τον βλέπουν και να Τον αγγίζουν, και θα φρόντιζε να μη
νιώσουν ποτέ ξανά αβοήθητοι. Ο Κύριος Ιησούς ήθελε να μάθουν οι άνθρωποι και το εξής: Οι
ζωές τους σ’ αυτόν τον κόσμο δεν είναι μόνες τους. Η ανθρωπότητα έχει τη φροντίδα του
Θεού και ο Θεός είναι μαζί της˙ οι άνθρωποι μπορούν πάντοτε να στηρίζονται στον Θεό και
Αυτός είναι η οικογένεια του κάθε ακόλουθού Του. Με στήριγμα τον Θεό, η ανθρωπότητα δεν
θα νιώθει πια μόνη ή αβοήθητη, ενώ εκείνοι που Τον δέχονται ως προσφορά περί αμαρτίας
τους, δεν θα είναι πια δέσμιοι της αμαρτίας. Στα μάτια των ανθρώπων, αυτά τα τμήματα του
έργου Του που εκτέλεσε ο Κύριος Ιησούς μετά την ανάστασή Του, ήταν πολύ μικρά
πράγματα, αλλά, όπως το βλέπω Εγώ, το κάθε ένα ήταν τόσο γεμάτο νόημα, τόσο πολύτιμο,
ενώ όλα τους ήταν τόσο σημαντικά και βαρυσήμαντα.
Παρόλο που ο χρόνος που πέρασε ο Κύριος Ιησούς εκτελώντας έργο στη σάρκα ήταν
γεμάτος κακουχίες και βάσανα, μέσω της εμφάνισής Του στο πνευματικό Του σώμα από
σάρκα και οστά, εκπλήρωσε ολοκληρωτικά και απόλυτα το έργο της εποχής εκείνης στη
σάρκα, για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Ξεκίνησε τη διακονία Του με την ενσάρκωσή Του
και ολοκλήρωσε τη διακονία Του με την εμφάνισή Του στην ανθρωπότητα στη σαρκική Του
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μορφή. Προανήγγειλε την Εποχή της Χάριτος και ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος μέσω της
ταυτότητάς Του ως Χριστός. Μέσω της ταυτότητάς Του ως Χριστός, έφερε εις πέρας το έργο
στην Εποχή της Χάριτος, ενώ ενδυνάμωσε και οδήγησε όλους τους ακόλουθούς Του στην
Εποχή της Χάριτος. Για το έργο του Θεού, μπορεί να ειπωθεί πως Αυτός πραγματικά
ολοκληρώνει αυτό που αρχίζει. Υπάρχουν στάδια και ένα σχέδιο, και είναι γεμάτο με τη σοφία
του Θεού, την παντοδυναμία Του και τις θαυμαστές Του πράξεις. Είναι επίσης γεμάτο με την
αγάπη και το έλεος του Θεού. Φυσικά, ο κύριος άξονας που διέρχεται από όλο το έργο του
Θεού, είναι η φροντίδα Του για την ανθρωπότητα˙ είναι διαποτισμένο με το ενδιαφέρον που
Αυτός νιώθει και που ποτέ δεν μπορεί να παραμερίσει. Σε αυτούς τους στίχους της Βίβλου, σε
καθετί που ο Κύριος Ιησούς έκανε μετά την ανάστασή Του, αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν οι
αμετάβλητες ελπίδες και το ενδιαφέρον του Θεού για την ανθρωπότητα, όπως και η
σχολαστική φροντίδα του Θεού και η αγάπη Του για τους ανθρώπους. Μέχρι τώρα, τίποτε
από αυτά δεν έχει αλλάξει —μπορείτε να το δείτε; Όταν το βλέπετε αυτό, η καρδιά σας δεν
έρχεται αυτομάτως κοντά στον Θεό; Αν ζούσατε σ’ εκείνη την εποχή και σας εμφανιζόταν ο
Κύριος Ιησούς, μετά την ανάστασή Του, σε μια υλική μορφή για να Τον δείτε και, αν καθόταν
μπροστά σας, έτρωγε ψωμί και ψάρι, σας εξηγούσε τις Γραφές και μιλούσε μαζί σας, τότε πώς
θα αισθανόσασταν; Θα αισθανόσασταν ευτυχισμένοι; Μήπως ένοχοι; Οι πρότερες
παρανοήσεις και η αποφυγή του Θεού, οι διαμάχες με τον Θεό και οι αμφιβολίες γι’ Αυτόν,
δεν θα εξαφανίζονταν όλες έτσι απλά; Η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου, δεν θα γινόταν
πιο πρέπουσα;
Μέσα από την ερμηνεία των περιορισμένων αυτών κεφαλαίων της Βίβλου, ανακάλυψες
καμιά ατέλεια στη διάθεση του Θεού; Ανακάλυψες καμιά νόθευση στην αγάπη του Θεού;
Είδες καθόλου απάτη ή κακό στην παντοδυναμία ή στη σοφία του Θεού; Σίγουρα όχι! Τώρα,
μπορείτε να πείτε με σιγουριά πως ο Θεός είναι άγιος; Μπορείτε να πείτε με σιγουριά πως τα
συναισθήματα του Θεού είναι όλα μια αποκάλυψη της ουσίας και της διάθεσής Του; Ελπίζω
πως αφού διαβάσατε τα λόγια αυτά, αυτό που κατανοήσατε από αυτά θα σας σε βοηθήσει και
θα σας αποφέρει οφέλη στην επιδίωξή σας για αλλαγή διάθεσης και σεβασμό φόβο Θεού.
Ελπίζω επίσης πως τα λόγια αυτά θα σας αποφέρουν καρπούς που θα αυξάνονται μέρα με τη
μέρα, φέρνοντάς σας, μ’ αυτόν τον τρόπο, όλο και πιο κοντά στον Θεό κατά τη διαδικασία
αυτής της επιδίωξης, φέρνοντάς σας όλο και πιο κοντά στο πρότυπο που απαιτεί ο Θεός, ώστε
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να μη βαριέστε πια την επιδίωξη της αλήθειας και να μη νιώθετε πια πως η επιδίωξη της
αλήθειας και η αλλαγή της διάθεσης είναι κάτι το φορτικό και το περιττό. Αντιθέτως, είναι η
έκφραση της πραγματικής διάθεσης του Θεού και η αγία ουσία του Θεού που σας παρακινούν
να λαχταράτε το φως, να λαχταράτε τη δικαιοσύνη και να αγωνίζεστε για να επιδιώκετε την
αλήθεια, να επιδιώκετε την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού και να γίνετε ένας
άνθρωπος που έχει αποκτηθεί από τον Θεό· να γίνεις ένας πραγματικός άνθρωπος.
Σήμερα μιλήσαμε για κάποια πράγματα που έκανε ο Θεός στην Εποχή της Χάριτος, όταν
ενσαρκώθηκε για πρώτη φορά. Από τα πράγματα αυτά, είδαμε τη διάθεση που Αυτός
εξέφρασε και αποκάλυψε στη σάρκα, καθώς και την κάθε πτυχή αυτού που Αυτός έχει και
είναι. Όλες αυτές οι πτυχές αυτού που Αυτός έχει και είναι μοιάζουν ιδιαίτερα
εξανθρωπισμένες, αλλά η πραγματικότητα είναι πως η ουσία όλων όσα έχει αποκαλύψει και
εκφράσει είναι αναπόσπαστη από την ίδια Του τη διάθεση. Κάθε μέθοδος και κάθε πτυχή του
Θεού ενσαρκωμένου που εκφράζει τη διάθεσή Του στην ανθρώπινη φύση, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ίδια Του την ουσία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό που ο Θεός ήλθε
στην ανθρωπότητα με τον τρόπο της ενσάρκωσης, ενώ το έργο που εκτέλεσε στη σάρκα είναι
επίσης πολύ σημαντικό. Επίσης, η διάθεση που αποκάλυψε και το θέλημα που εξέφρασε είναι
ακόμη πιο σημαντικά για κάθε άνθρωπο που ζει στη σάρκα, για κάθε άνθρωπο που ζει στη
διαφθορά. Είναι αυτό κάτι που μπορείτε να κατανοήσετε; Αφού κατανοήσατε τη διάθεση του
Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι, βγάλατε κάποιο συμπέρασμα για το πώς πρέπει να
φέρεστε στον Θεό; Τέλος, σε απάντηση στην ερώτηση αυτή, θα ήθελα να σας δώσω τρεις
νουθεσίες: Πρώτον, μη δοκιμάζεις τον Θεό. Όσα κι αν κατανοείς για τον Θεό και όσα κι αν
γνωρίζεις για τη διάθεσή Του, σε καμία περίπτωση μην Τον δοκιμάζεις. Δεύτερον, μην
αναμετριέσαι με τον Θεό για κύρος. Όποιου είδους κύρος κι αν σου δίνει ο Θεός, όποιου
είδους έργο κι αν σου εμπιστεύεται, όποιου είδους καθήκον κι αν σε καλεί να εκτελέσεις και
όσο κι αν έχεις δαπανήσει και θυσιάσει για τον Θεό, σε καμία περίπτωση μην αναμετριέσαι
μαζί Του για κύρος. Τρίτον, μην ανταγωνίζεσαι τον Θεό. Ανεξάρτητα από το εάν μπορείς να
κατανοήσεις ή αν μπορείς να υπακούσεις σ’ αυτά που κάνει μαζί σου ο Θεός, σ’ αυτά που
κανονίζει για εσένα και στα πράγματα που σου προσφέρει, σε καμία περίπτωση μην
ανταγωνίζεσαι τον Θεό. Αν μπορείς να ακολουθήσεις αυτές τις τρεις νουθεσίες, τότε θα είσαι
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σχετικά ασφαλής και δε θα εξαγριώνεις εύκολα τον Θεό. Αυτά ήταν όσα είχαμε να
μοιραστούμε σήμερα!
23 Νοεμβρίου 2013
Υποσημειώσεις:
α. Το «ξόρκι της περίσφιξης του κρίκου» είναι ένα ξόρκι το οποίο χρησιμοποίησε ο μοναχός Τανγκ
Σανζάνγκ στο κινέζικο μυθιστόρημα «Ταξίδι στη Δύση». Χρησιμοποιεί αυτό το ξόρκι για να ελέγξει τον
Σουν Γουκόνγκ, σφίγγοντας έναν μεταλλικό κρίκο γύρω από το κεφάλι του δεύτερου, προκαλώντας του
αφόρητους πονοκεφάλους και θέτοντάς τον, με αυτόν τον τρόπο, υπό τον έλεγχό του. Έχει καταστεί μια
μεταφορά που περιγράφει κάτι που δεσμεύει τον άνθρωπο.

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Α'
Η εξουσία του Θεού (Α')
Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές Mου αφορούσαν το έργο του Θεού, τη διάθεση
του Θεού και τον ίδιο τον Θεό. Αφού ακούσατε τις συναναστροφές αυτές, νιώθετε ότι έχετε
κατανοήσει και γνωρίσει τη διάθεση του Θεού; Πόσο μεγάλη είναι αυτή η κατανόηση και η
γνώση; Μπορείτε να τη βαθμολογήσετε; Αυτές οι συναναστροφές σάς έχουν βοηθήσει ν’
αποκτήσετε μια πιο βαθειά κατανόηση του Θεού; Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η
κατανόηση συνιστά την αληθινή γνώση του Θεού; Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή η γνώση
και κατανόηση του Θεού είναι η γνώση της συνολικής υπόστασης του Θεού και του τι Αυτός
έχει και είναι; Όχι, προφανώς όχι! Διότι αυτές οι συναναστροφές πρόσφεραν μόνο μια
κατανόηση ενός μέρους της διάθεσης του Θεού και του τι Αυτός έχει και είναι —και όχι
ολόκληρης, ή του συνόλου της. Οι συναναστροφές σάς βοήθησαν να κατανοήσετε μόνο ένα
μέρος από το έργο που έκανε κάποτε ο Θεός, μέσα από το οποίο είδατε τη διάθεση του Θεού
και του τι Αυτός έχει και είναι, καθώς επίσης και την προσέγγιση και το σκεπτικό πίσω από
οτιδήποτε έχει κάνει. Αυτό, όμως, συνιστά μόνο μια κατά γράμμα, στα λόγια κατανόηση του
Θεού, ενώ μέσα στην καρδιά σας δεν είστε σίγουροι για το πόσα από όλα αυτά είναι αληθινά.
Τι είναι εκείνο που κατά κύριο λόγο καθορίζει αν υπάρχει κάποια πραγματικότητα στην
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κατανόηση τέτοιου είδους πραγμάτων από τους ανθρώπους; Αυτό καθορίζεται από το πόσο
από τον λόγο και τη διάθεση του Θεού έχουν πραγματικά βιώσει οι άνθρωποι μέσα από τις
πραγματικές εμπειρίες τους και από το τι έχουν καταφέρει να δουν και να γνωρίσουν κατά τη
διάρκεια αυτών των πραγματικών εμπειριών. «Οι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές μάς
έχουν επιτρέψει την κατανόηση των πράξεων του Θεού, των σκέψεων του Θεού και,
ειδικότερα, της στάσης του Θεού απέναντι στο ανθρώπινο είδος και του πού βασίζονται οι
πράξεις Του, όπως επίσης και των αρχών που διέπουν τις πράξεις Του. Κι έτσι, έχουμε
καταφέρει να κατανοήσουμε τη διάθεση του Θεού και έχουμε γνωρίσει την ολότητα του
Θεού». Έχει πει κανείς τέτοια λόγια; Είναι σωστό να το πούμε αυτό; Προφανώς όχι. Και γιατί
λέω ότι δεν είναι; Η διάθεση του Θεού και ό,τι Αυτός έχει και είναι, εκφράζονται από όσα έχει
κάνει και από τον λόγο που έχει εκφέρει. Ο άνθρωπος μπορεί να δει αυτό που έχει και είναι ο
Θεός μέσα από το έργο που έχει επιτελέσει και τον λόγο που έχει εκφέρει, αλλά αυτό σημαίνει
μόνο ότι το έργο και ο λόγος επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοήσει μέρος της διάθεσης
του Θεού και μόνο ένα μέρος από το τι Αυτός έχει και είναι. Αν ο άνθρωπος επιθυμεί να
κερδίσει μια πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση του Θεού, τότε πρέπει να βιώσει
περισσότερο τον λόγο και το έργο του Θεού. Παρότι ο άνθρωπος αποκτά μόνο μια
αποσπασματική κατανόηση του Θεού όταν βιώνει ένα μέρος από τον λόγο ή το έργο του
Θεού, αυτή η αποσπασματική κατανόηση αντιπροσωπεύει την αληθινή διάθεση του Θεού;
Αντιπροσωπεύει την υπόσταση του Θεού; Ασφαλώς αντιπροσωπεύει την αληθινή διάθεση του
Θεού και την υπόσταση του Θεού, γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ανεξάρτητα από τον
χρόνο, τον τόπο ή τον τρόπο που ο Θεός πράττει το έργο Του και ανεξάρτητα από τη μορφή
με την οποία εμφανίζεται στον άνθρωπο, ή τον τρόπο που εκφράζει το θέλημά Του, όλα όσα
Εκείνος αποκαλύπτει και εκφράζει αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τον Θεό, την υπόσταση του
Θεού και ό,τι Αυτός έχει και είναι. Ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του μ’ αυτό που Αυτός έχει
και είναι και με την αληθινή Του ταυτότητα. Αυτό είναι απόλυτα αληθινό. Παρόλα αυτά,
σήμερα οι άνθρωποι έχουν μόνο μια αποσπασματική κατανόηση του Θεού μέσα από τον λόγο
Του και από αυτά που ακούν στα κηρύγματα κι έτσι, ως ένα σημείο, αυτή η κατανόηση μπορεί
να λεχθεί ότι είναι μόνο μια θεωρητική γνώση. Δεδομένων των πραγματικών σου
καταστάσεων, μπορείς να επαληθεύσεις την κατανόηση ή τη γνώση του Θεού που έχεις
ακούσει, δει ή γνωρίσει και καταλάβει στην καρδιά σου σήμερα, μόνο αν ο καθένας από σας
το δοκιμάσει στις πραγματικές εμπειρίες του και κατορθώσει να το γνωρίσει λίγο-λίγο. Αν δεν
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μοιραζόμουν αυτά τα λόγια μ’ εσάς στη συναναστροφή, θα καταφέρνατε να επιτύχετε
αληθινή γνώση του Θεού μόνο μέσω των εμπειριών σας; Φοβάμαι ότι αυτό θα ήταν πολύ
δύσκολο. Και αυτό διότι οι άνθρωποι πρέπει πρώτα να έχουν τον λόγο του Θεού για να
γνωρίσουν τον τρόπο που θα αποκτήσουν την εμπειρία. Όσα λόγια του Θεού κι αν τρώνε οι
άνθρωποι, αυτός είναι ο αριθμός των εμπειριών που μπορούν να έχουν στην πραγματικότητα.
Ο λόγος του Θεού καθοδηγεί μπροστά στο μονοπάτι και οδηγεί τον άνθρωπο στις εμπειρίες
του. Εν συντομία, εκείνους που έχουν κάποια αληθινή εμπειρία, αυτές οι πρόσφατες
συναναστροφές θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν μια βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας και
μια πιο ρεαλιστική γνώση του Θεού. Αλλά για εκείνους που δεν έχουν καμία αληθινή
εμπειρία, ή που μόλις έχουν αρχίσει να έχουν εμπειρία, ή απλώς μόλις έχουν αρχίσει να
ακουμπούν την πραγματικότητα, αυτή είναι μια μεγάλη δοκιμασία.
Το κυριότερο περιεχόμενο των διαφόρων πρόσφατων συναναστροφών αφορούσε το
θέμα «Η διάθεση του Θεού, το έργο του Θεού και ο ίδιος ο Θεός». Τι έχετε καταλάβει από τα
βασικά και κεντρικά σημεία όλων αυτών για τα οποία μίλησα; Από αυτές τις συναναστροφές,
μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι Εκείνος που πραγματοποίησε το έργο και αποκάλυψε αυτές τις
διαθέσεις, είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, που είναι ο κυρίαρχος των πάντων; Αν η απάντησή
σας σε αυτό είναι ναι, τότε τι σας οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρασμα; Για να φτάσετε σ’ αυτό το
συμπέρασμα, πόσες πτυχές λάβατε υπόψη; Μπορεί να Μου πει κανείς; Ξέρω ότι οι τελευταίες
συναναστροφές σάς επηρέασαν βαθύτατα και ήταν η αφορμή για μια καινούργια αρχή στην
καρδιά σας προς τη γνώση του Θεού, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά παρότι κάνατε ένα
μεγάλο άλμα στην κατανόηση του Θεού σε σχέση με πριν, ο δικός σας ορισμός της ταυτότητας
του Θεού πρέπει ακόμα να εξελιχθεί πέρα από τα ονόματα του Ιεχωβά Θεού της Εποχής του
Νόμου, του Κύριου Ιησού της Εποχής της Χάριτος και του Παντοδύναμου Θεού της Εποχής
της Βασιλείας. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι οι συναναστροφές που αφορούν το θέμα «H
διάθεση του Θεού, το έργο του Θεού και ο ίδιος ο Θεός» σας εφοδίασαν με κάποια κατανόηση
για τον λόγο που εξέφρασε κάποτε ο Θεός και το έργο που επιτέλεσε κάποτε ο Θεός και το
Είναι και τα υπάρχοντα που είχε κάποτε αποκαλύψει ο Θεός, εσείς δεν μπορείτε να δώσετε
έναν αληθινό ορισμό και έναν ακριβή προσανατολισμό της λέξης «Θεός». Ούτε έχετε αληθινό
και ακριβή προσανατολισμό και γνώση της θέσης και της ταυτότητας του ίδιου του Θεού,
δηλαδή της θέσης του Θεού ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα και παντού σ’ ολόκληρο το σύμπαν.
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Και αυτό διότι στις προηγούμενες συναναστροφές που αφορούσαν τον ίδιο τον Θεό και τη
διάθεσή Του, όλο το περιεχόμενο βασιζόταν στις προηγούμενες εκφράσεις και αποκαλύψεις
του Θεού που καταγράφονται στη Βίβλο. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να
ανακαλύψει το Είναι και τα υπάρχοντα που αποκαλύπτονται και εκφράζονται από τον Θεό
κατά τη διάρκεια ή έξω από τη διαχείρισή Του και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι,
ακόμα και αν αντιλαμβάνεστε το Είναι και τα υπάρχοντα του Θεού που αποκαλύφθηκαν στο
έργο που κάποτε έκανε Εκείνος, ο ορισμός σας για την ταυτότητα και τη θέση του Θεού
απέχει μακράν από εκείνον του Θεού του μοναδικού, Εκείνου που είναι ο κυρίαρχος των
πάντων και είναι διαφορετικός από εκείνον του Δημιουργού. Οι διάφορες πρόσφατες
συναναστροφές έκαναν όλους να σκέφτονται το ίδιο: Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να
γνωρίζει τις σκέψεις του Θεού; Αν κάποιος πραγματικά γνώριζε, τότε αυτός θα ήταν σίγουρα
ο Θεός, διότι μόνο ο ίδιος ο Θεός ξέρει τις δικές Του σκέψεις και μόνο ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει
ποια είναι η βάση και η προσέγγιση πίσω από οτιδήποτε Εκείνος κάνει. Σας φαίνεται σωστό
και λογικό να αναγνωρίζετε την ταυτότητα του Θεού μ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά ποιος μπορεί
να πει κρίνοντας από τη διάθεση και το έργο του Θεού ότι αυτό πραγματικά είναι το έργο του
ίδιου του Θεού και όχι το έργο ενός ανθρώπου, ένα έργο που δεν μπορεί να γίνει για
λογαριασμό του Θεού από τον άνθρωπο; Ποιος μπορεί να διακρίνει αν το έργο αυτό υπάγεται
στην κυριαρχία Εκείνου που κατέχει την υπόσταση και τη δύναμη του Θεού; Που σημαίνει,
μέσα από ποια χαρακτηριστικά ή από ποια υπόσταση αναγνωρίζετε ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο
Θεός, που έχει την ταυτότητα του Θεού και είναι Εκείνος που είναι κυρίαρχος των πάντων; Το
έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό; Αν δεν το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό, τότε αυτό αποδεικνύει ένα
γεγονός: Oι διάφορες πρόσφατες συναναστροφές σάς έχουν εφοδιάσει μόνο με κάποια
κατανόηση της ιστορίας στο κομμάτι εκείνο που ο Θεός επιτέλεσε το έργο Του και την
προσέγγιση του Θεού, την εκδήλωση και τις αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια αυτού του έργου.
Παρότι αυτή η κατανόηση κάνει τον καθένα σας να αναγνωρίζει χωρίς καμία αμφιβολία ότι
Εκείνος που επιτέλεσε τα δύο αυτά στάδια του έργου είναι ο ίδιος ο Θεός στον οποίον
πιστεύετε και που ακολουθείτε κι Εκείνος, τον οποίον πρέπει πάντα να ακολουθείτε, ακόμα
δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι Εκείνος είναι ο Θεός που υπάρχει από τη δημιουργία του
κόσμου και που θα υπάρχει στους αιώνες των αιώνων, ούτε μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι
Εκείνος είναι που καθοδηγεί και κυριαρχεί πάνω σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σίγουρα δεν
έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό το πρόβλημα. Είτε είναι ο Ιεχωβά ή ο Κύριος Ιησούς, από ποιες
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πτυχές της υπόστασης και της εκδήλωσης μπορείτε να αναγνωρίσετε όχι μόνο ότι Εκείνος
είναι ο Θεός, τον οποίο πρέπει να ακολουθείτε, αλλά και Εκείνος που προστάζει την
ανθρωπότητα και είναι κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας, που επιπλέον είναι ο ίδιος ο
Θεός ο μοναδικός που κυριαρχεί στους ουρανούς και στη γη και επί των πάντων; Μέσα από
ποια κανάλια αναγνωρίζετε ότι Εκείνος στον οποίον πιστεύετε και τον οποίο ακολουθείτε
είναι ο ίδιος ο Θεός που κυριαρχεί επί των πάντων; Μέσα από ποια κανάλια συνδέετε τον Θεό
στον οποίο πιστεύετε με τον Θεό που είναι κυρίαρχος της μοίρας της ανθρωπότητας; Τι είναι
εκείνο που σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε είναι ο ίδιος ο
Θεός ο μοναδικός, που υπάρχει στους ουρανούς και στη γη και ανάμεσα σε όλα τα πράγματα;
Αυτό είναι το πρόβλημα που θα επιλύσω στην επόμενη ενότητα.
Τα προβλήματα που δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ή που δεν μπορείτε να διανοηθείτε κάλλιστα
θα μπορούσαν να είναι τα πιο σημαντικά για να γνωρίσετε τον Θεό και από τα οποία θα
μπορούσαν να αναζητηθούν ακατανόητες για τον άνθρωπο αλήθειες. Όταν αυτά τα
προβλήματα έρθουν στην επιφάνεια και χρειαστεί να τα αντιμετωπίσετε και πρέπει να
επιλέξετε, αν δεν μπορέσετε πλήρως να τα επιλύσετε επειδή είστε ανόητοι και ανίδεοι, ή
επειδή οι εμπειρίες σας είναι πολύ επιφανειακές και στερείστε την αληθινή γνώση του Θεού,
τότε θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο εμπόδιο και το μεγαλύτερο κώλυμα στο μονοπάτι για την
πίστη σας στον Θεό. Κι έτσι, αισθάνομαι ότι είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο να συναναστραφώ
μαζί σας σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ξέρετε ποιο είναι τώρα το πρόβλημά σας; Σας είναι
ξεκάθαρο για ποια προβλήματα μιλάω; Αυτά είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε;
Είναι τα προβλήματα που δεν καταλαβαίνετε; Είναι τα προβλήματα που δεν σας είχαν συμβεί
ποτέ πριν; Είναι αυτά σημαντικά προβλήματα για σας; Είναι, στα αλήθεια, προβλήματα; Αυτό
το θέμα είναι πηγή μεγάλης σύγχυσης για σας και δείχνει ότι δεν κατανοείτε αληθινά τον Θεό
στον οποίον πιστεύετε και δεν Τον παίρνετε στα σοβαρά. Μερικοί λένε: «Το ξέρω ότι είναι ο
Θεός και γι’ αυτό Τον ακολουθώ, διότι ο λόγος Του είναι η έκφραση του Θεού. Αυτό αρκεί. Τι
άλλη απόδειξη χρειάζεται; Σίγουρα δεν πρέπει να αμφιβάλουμε για τον Θεό; Σίγουρα δεν
πρέπει να δοκιμάσουμε τον Θεό; Σίγουρα δεν πρέπει να αμφισβητούμε την υπόσταση του
Θεού και την ταυτότητα του ίδιου του Θεού;» Ανεξάρτητα από το αν σκέφτεστε έτσι, Εγώ δεν
κάνω αυτές τις ερωτήσεις με σκοπό να σας δημιουργήσω σύγχυση για τον Θεό, ή για να σας
προτρέψω να Τον δοκιμάσετε, πόσο μάλλον για να σας δημιουργήσω αμφιβολίες για την
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ταυτότητα και την υπόσταση του Θεού. Τουναντίον, το κάνω για να ενθαρρύνω μια βαθύτερη
κατανόηση από σας της υπόστασης του Θεού, μια μεγαλύτερη βεβαιότητα και πίστη για τη
θέση του Θεού, έτσι ώστε ο Θεός να γίνει ο μοναδικός στην καρδιά όλων εκείνων που
ακολουθούν τον Θεό, έτσι ώστε η αρχική θέση του Θεού —ως ο Δημιουργός, ο Κυβερνήτης
των πάντων, ο ίδιος ο Θεός ο μοναδικός— να μπορέσει να αποκατασταθεί στην καρδιά κάθε
δημιουργήματος. Αυτό είναι, επίσης, το θέμα για το οποίο θα συναναστραφώ.
Τώρα, ας αρχίσουμε να διαβάζουμε τις παρακάτω γραφές από τη Βίβλο.
1. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων
Γέν. 1:3-5 Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· και είδεν ο Θεός το φως ότι
ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· και εκάλεσεν ο Θεός το φως,
Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη.
Γέν. 1:6-7 Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη
ύδατα από υδάτων. Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα
υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος. Και
έγεινενούτω.
Γέν. 1:9-11 Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον
ένα, και ας φανή η ξηρά. Και έγεινεν ούτω. Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γήν· και το
σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός,
Ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον
καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν
ούτω.
Γέν. 1:14-15 Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά
να διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας
και ενιαυτούς· και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί
της γης. Και έγεινεν ούτω.
Γέν. 1:20-21 Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και
πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και εποίησεν ο Θεός
τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα
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κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι
ήτο καλόν.
Γέν. 1:24-25 Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη
και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών· και έγεινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα
της γης κατά το είδος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος αυτών, και παν ερπετόν της γης κατά
το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν.
Την πρώτη μέρα, έγιναν η μέρα και η νύχτα για την ανθρωπότητα και αυτά
κρατούν γερά χάρη στην εξουσία του Θεού
Ας δούμε τι λέει το πρώτο χωρίο: «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· και
είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· και
εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και
έγεινε πρωΐ, ημέρα πρώτη» (Γέν. 1:3-5). Το χωρίο αυτό περιγράφει την πρώτη πράξη του
Θεού στην αρχή της δημιουργίας και την πρώτη μέρα του Θεού στην οποία υπήρχε ένα
απόγευμα και ένα πρωί. Αλλά ήταν μια εξαιρετική μέρα: ο Θεός άρχισε να ετοιμάζει το φως
για όλα τα πράγματα και, επιπλέον, διαχώρισε το φως από το σκοτάδι. Εκείνη τη μέρα, ο Θεός
άρχισε να μιλά και ο λόγος Του με τη εξουσία Του ήταν πλάι-πλάι. Η εξουσία Του άρχισε να
ξεχωρίζει από όλα τα πράγματα και η δύναμή Του εξαπλώθηκε σε όλα τα πράγματα σαν
αποτέλεσμα του λόγου Του. Από αυτή τη μέρα και μετά, δημιουργήθηκαν όλα τα πράγματα
και κράτησαν γερά χάρη στον λόγο του Θεού, στην εξουσία του Θεού και στη δύναμη του
Θεού και άρχισαν να λειτουργούν χάρη στον λόγο του Θεού, στην εξουσία του Θεού και στη
δύναμη του Θεού. Όταν ο Θεός εκστόμισε τις λέξεις «Γενηθήτω φώς», έγινε φως. Ο Θεός δεν
ξεκίνησε κάποιο εγχείρημα. Το φως εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα του λόγου Του. Αυτό ήταν
το φως, το οποίο ο Θεός ονόμασε μέρα και από αυτό εξαρτάται η ανθρώπινη ύπαρξη ακόμα
και σήμερα. Επειδή το πρόσταξε ο Θεός, η υπόσταση και η αξία του δεν έχουν αλλάξει ποτέ
και αυτό δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Η ύπαρξή του αποδεικνύει την εξουσία και τη δύναμη του
Θεού και διακηρύσσει την ύπαρξη του Δημιουργού, και επιβεβαιώνει ξανά και ξανά την
ταυτότητα και τη θέση του Δημιουργού. Δεν είναι απροσδιόριστο, ούτε απατηλό, αλλά είναι
ένα αληθινό φως, ορατό από τον άνθρωπο. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, σ’ αυτόν τον άδειο
κόσμο στον οποίο «η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της
αβύσσου», παρήχθη το πρώτο υλικό αγαθό. Αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα των λέξεων
2397

από το στόμα του Θεού και εμφανίστηκε στην πρώτη πράξη της δημιουργίας όλων των
πραγμάτων από τη εξουσία και τον λόγο του Θεού. Λίγο μετά, ο Θεός πρόσταξε να ξεχωρίσει
το φως από το σκοτάδι… Όλα άλλαξαν και ολοκληρώθηκαν χάρη στον λόγο του Θεού… Ο
Θεός αποκάλεσε αυτό το φως «Μέρα» και το σκοτάδι «Νύχτα». Από τότε, το πρώτο
απόγευμα και το πρώτο πρωινό δημιουργήθηκαν στον κόσμο που ο Θεός ήθελε να
δημιουργήσει και ο Θεός είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη μέρα. Αυτή η μέρα ήταν η πρώτη μέρα
της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Δημιουργό, ήταν η αρχή της δημιουργίας όλων
των πραγμάτων και η πρώτη φορά που φάνηκε η εξουσία και η δύναμη του Δημιουργού σ’
αυτόν τον κόσμο που Εκείνος δημιούργησε.
Μέσα από αυτές τις λέξεις, ο άνθρωπος μπορεί να δει την εξουσία του Θεού και την
εξουσία του λόγου του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Διότι μόνον ο Θεός μπορεί να έχει
τέτοια δύναμη κι έτσι, μόνο ο Θεός έχει τέτοια εξουσία, κι επειδή μόνο ο Θεός έχει τέτοια
εξουσία, μόνο ο Θεός έχει τέτοια δύναμη. Μπορεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ή αντικείμενο να
έχει τέτοια εξουσία και δύναμη σαν και αυτή; Υπάρχει μια απάντηση στην καρδιά σας; Εκτός
από τον Θεό, υπάρχει κανένα δημιουργημένο ή μη δημιουργημένο ον που έχει τέτοια εξουσία;
Έχετε ποτέ δει ανάλογο παράδειγμα σε κανένα άλλο βιβλίο ή δημοσίευση; Υπάρχει κάποια
καταγραφή για κάποιον που να έχει δημιουργήσει τους ουρανούς και τη γη και όλα τα άλλα
πράγματα; Δεν φαίνεται σε κανένα άλλο βιβλίο ή καταγραφή. Αυτά, βεβαίως, είναι τα μόνα
αξιόπιστα και πανίσχυρα λόγια για την εκπληκτική δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, που
καταγράφονται στη Βίβλο, και αυτά τα λόγια αναφέρονται στη μοναδική εξουσία του Θεού
και στη μοναδική ταυτότητα του Θεού. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή η εξουσία και δύναμη
συμβολίζουν τη μοναδική ταυτότητα του Θεού; Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτά είναι γνωρίσματα
του Θεού και μόνο του Θεού; Χωρίς αμφιβολία, μόνο ο ίδιος ο Θεός έχει τέτοια εξουσία και
τόση δύναμη! Αυτή την εξουσία και τη δύναμη δεν μπορεί να έχει ούτε να αντικαταστήσει
κανένα δημιουργημένο ή μη δημιουργημένο ον! Είναι αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά του
ίδιου του Θεού του μοναδικού; Έχετε αυτή τη μαρτυρία; Αυτά τα λόγια, γρήγορα και
ξεκάθαρα, επιτρέπουν στους ανθρώπους να κατανοήσουν το γεγονός ότι ο Θεός διαθέτει
μοναδική εξουσία και μοναδική δύναμη και ότι Εκείνος διαθέτει υπέρτατη ταυτότητα και
θέση. Από την παραπάνω συναναστροφή, μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύετε
είναι ο ίδιος ο Θεός ο μοναδικός;
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Τη δεύτερη μέρα, με τη εξουσία του Θεού διευθετούνται τα ύδατα, δημιουργείται
το στερέωμα και εμφανίζεται ένας χώρος για την πιο θεμελιώδη ανθρώπινη
επιβίωση
Ας διαβάσουμε το δεύτερο χωρίο της Βίβλου: «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα
αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. Και εποίησεν ο Θεός το
στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των
επάνωθεν του στερεώματος. Και έγεινεν ούτω» (Γέν. 1:6-7). Τι αλλαγές συντελέστηκαν
αφότου ο Θεός είπε «Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από
υδάτων»; Στις Γραφές λέει: «Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διεχώρισε τα ύδατα τα
υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων των επάνωθεν του στερεώματος». Ποιο ήταν
το αποτέλεσμα αφότου μίλησε ο Θεός και έπραξε αυτά; Την απάντηση θα τη βρούμε στο
τελευταίο μέρος του χωρίου: «Και έγεινεν ούτω».
Αυτές οι δύο μικρές προτάσεις καταγράφουν ένα εκπληκτικό γεγονός και περιγράφουν
μια εξαιρετική σκηνή —τη φοβερή διαδικασία κατά την οποία ο Θεός εξουσιάζει τα ύδατα και
δημιουργεί ένα χώρο για να μπορεί να υπάρξει ο άνθρωπος…
Σ’ αυτή τη σκηνή, τα ύδατα και το στερέωμα εμφανίζονται μπροστά στα μάτια του Θεού
σε μια στιγμή, και διαχωρίζονται με την εξουσία του λόγου του Θεού, διαχωρίζονται σε πάνω
και σε κάτω, με τον τρόπο που υπέδειξε ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι το στερέωμα που
δημιούργησε ο Θεός όχι μόνο κάλυψε τα κάτω ύδατα, αλλά και υποστήριξε τα ύδατα πάνω…
Σε όλο αυτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να γουρλώσει τα μάτια
αποσβολωμένος και να του κοπεί η ανάσα από τον θαυμασμό μπρος στο μεγαλείο της σκηνής
που ο Δημιουργός μετέφερε τα ύδατα και τα πρόσταξε και δημιούργησε το στερέωμα, αλλά
και μπρος στην ισχύ της εξουσίας Του. Μέσα από τον λόγο του Θεού, τη δύναμη του Θεού και
την εξουσία του Θεού, ο Θεός έκανε ακόμα ένα μεγάλο κατόρθωμα. Δεν είναι αυτή η ισχύς
της εξουσίας του Δημιουργού; Ας χρησιμοποιήσουμε τις γραφές για να εξηγήσουμε τις
πράξεις του Θεού: ο Θεός είπε τα λόγια Του και εξαιτίας αυτών των λόγων του Θεού
δημιουργήθηκε ένα στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα. Την ίδια στιγμή, στον χώρο συνέβη μια
τεράστια αλλαγή εξαιτίας αυτών των λόγων του Θεού και δεν ήταν αυτή μια συνηθισμένη
αλλαγή, αλλά ένα είδος αντικατάστασης από το τίποτα στο κάτι. Ήταν προϊόν της σκέψης του
Δημιουργού και δημιουργήθηκε κάτι από το τίποτα χάρη στα λόγια που είπε ο Δημιουργός
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και, επιπλέον, αυτό από τότε και μετά θα υπήρχε και θα παρέμενε ακλόνητο, για χάρη του
Δημιουργού και θα μετακινούταν, θα άλλαζε ή θα ανανεωνόταν, σύμφωνα με τις σκέψεις του
Δημιουργού. Αυτό το χωρίο περιγράφει τη δεύτερη πράξη του Δημιουργού, όταν Εκείνος
δημιουργούσε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ήταν μια ακόμα έκφραση της εξουσίας και της
δύναμης του Δημιουργού και ένα ακόμα πρωτοποριακό εγχείρημα του Δημιουργού. Αυτή η
μέρα ήταν η δεύτερη μέρα που πέρασε ο Δημιουργός από την ίδρυση του κόσμου και ήταν μια
ακόμη καταπληκτική μέρα για Εκείνον: Εκείνος περπατούσε μέσα στο φως, Εκείνος έφερε το
στερέωμα, Εκείνος διευθέτησε και εξουσίασε τα ύδατα και οι πράξεις Του, η εξουσία Του και
η δύναμή Του ήταν όλα ενεργά εκείνη την καινούργια μέρα…
Υπήρχε το στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα πριν τον λόγο του Θεού; Βεβαίως και όχι! Και τι
έγινε όταν ο Θεός είπε «Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων»; Αυτά που ήθελε ο Θεός
να γίνουν, εμφανίστηκαν. Δημιουργήθηκε το στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα και τα ύδατα
διαχωρίστηκαν επειδή ο Θεός είπε «ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων». Μ’ αυτόν τον τρόπο,
μετά τα λόγια του Θεού, εμφανίστηκαν δύο νέα αντικείμενα, δύο πράγματα που μόλις
δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ως αποτέλεσμα της εξουσίας και της δύναμης του
Θεού. Και πώς βλέπετε την εμφάνιση αυτών των δύο νέων πραγμάτων; Νιώθετε τη
μεγαλοσύνη της δύναμης του Δημιουργού; Νιώθετε τη μοναδική και εξαιρετική δύναμη του
Δημιουργού; Η μεγαλοσύνη αυτής της δύναμης και της ισχύος είναι αποτέλεσμα της εξουσίας
του Θεού, και αυτή η εξουσία είναι η εκπροσώπηση του ίδιου του Θεού και ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό του ίδιου του Θεού.
Δεν σας έδωσε αυτή η παράγραφος μια ακόμη βαθιά αίσθηση της μοναδικότητας του
Θεού; Αλλά αυτό δεν είναι ούτε κατά διάνοια αρκετό. Η εξουσία και η δύναμη του
Δημιουργού εκτείνονται ακόμα πιο πέρα. Η μοναδικότητά Του δεν οφείλεται μόνο στο ότι
διαθέτει μια υπόσταση που δεν μοιάζει με κανενός άλλου δημιουργήματος, αλλά και στο ότι η
εξουσία και η δύναμή Του είναι εξαιρετικές, χωρίς όριο, ξεπερνούν και ξεχωρίζουν απ’ όλα
και, επιπλέον, επειδή η εξουσία Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός μπορούν να
δημιουργήσουν ζωή, να κάνουν θαύματα και να δημιουργούν κάθε εκπληκτικό και εξαιρετικό
λεπτό και δευτερόλεπτο και, συγχρόνως, Εκείνος δύναται να κυβερνά τη ζωή που Εκείνος
δημιουργεί και να κυριαρχεί πάνω στα θαύματα και σε κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο που
Εκείνος δημιουργεί.
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Την τρίτη ημέρα, ο λόγος του Θεού γεννά τη γη και τις θάλασσες και η εξουσία του
Θεού κάνει τον κόσμο να ξεχειλίζει από ζωή
Κατόπιν, ας διαβάσουμε την πρώτη πρόταση στη Γένεση 1:9-11: «Και είπεν ο Θεός, Ας
συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή η ξηρά». Τι αλλαγές
έγιναν αφού ο Θεός απλώς είπε: «Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον
ένα, και ας φανή η ξηρά»; Και τι υπήρχε εκεί σε αυτόν τον χώρο εκτός από το φως και το
στερέωμα; Στις Γραφές είναι γραμμένο: «Και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν, γην· και το
σύναγμα των υδάτων εκάλεσε, Θαλάσσας· και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν». Που σημαίνει, ότι
σ’ αυτόν τον χώρο τώρα υπήρχαν ξηρά και θάλασσες και η ξηρά και οι θάλασσες είχαν
διαχωριστεί. Η εμφάνιση αυτών των νέων πραγμάτων ήταν αποτέλεσμα της εντολής από το
στόμα του Θεού «και έγεινεν ούτω». Μήπως η Γραφή περιγράφει τον Θεό να εργάζεται
τριγύρω ενώ τα έκανε αυτά; Μήπως Τον περιγράφει να κάνει σωματική εργασία; Πώς λοιπόν
τα έκανε όλα αυτά ο Θεός; Πώς έκανε ο Θεός να γίνουν αυτά τα νέα πράγματα; Είναι
αυτονόητο, ο Θεός χρησιμοποίησε λόγια για να τα επιτύχει όλα αυτά, να τα δημιουργήσει όλα
αυτά.
Στα τρία παραπάνω εδάφια, έχουμε μάθει για την εμφάνιση τριών σπουδαίων
γεγονότων. Αυτά τα τρία σπουδαία γεγονότα εμφανίστηκαν και δημιουργήθηκαν μέσω του
λόγου του Θεού, και εξαιτίας του λόγου Του το ένα μετά το άλλο εμφανίστηκαν μπροστά στα
μάτια του Θεού. Έτσι μπορεί να δει κανείς ότι το «ο Θεός μιλά και αυτό θα πραγματοποιηθεί.
Εκείνος διατάζει κι αυτό θα θεμελιωθεί» δεν είναι κούφια λόγια. Αυτή η ουσία του Θεού
επιβεβαιώνεται τη στιγμή που οι σκέψεις Του συλλαμβάνονται κι όταν ο Θεός ανοίγει το
στόμα Του για να μιλήσει, η ουσία Του αναπαρίσταται πλήρως.
Ας συνεχίσουμε με την τελευταία πρόταση αυτού του εδαφίου: «Και είπεν ο Θεός, Ας
βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον κάμνον
καρπόν κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να ήναι εν αυτώ επί της γης. Και έγεινεν
ούτω». Καθώς ο Θεός μιλούσε, όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν να δημιουργούνται με τη
σκέψη και μόνο του Θεού και σε μια στιγμή, μια ποικιλία από λεπτεπίλεπτες μικρές μορφές
ζωής έβγαλαν τα τρεμάμενα κεφαλάκια τους από το χώμα και πριν ακόμα τινάξουν τη σκόνη
από πάνω τους, έγνεφαν ενθουσιωδώς χαιρετώντας το ένα το άλλο, κουνώντας τα κεφάλια
τους και χαμογελώντας στον κόσμο. Ευχαρίστησαν τον Δημιουργό για τη ζωή που τους
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δόθηκε από Εκείνον κι ανήγγειλαν στον κόσμο ότι αυτά είναι μέρος όλων των πραγμάτων κι
ότι το καθένα χωριστά θα αφιερώσει τη ζωή του στο να αναδεικνύει την εξουσία του
Δημιουργού. Καθώς ο Θεός εκστόμιζε τα λόγια Του, η γη έγινε πλούσια και πράσινη, όλων
των ειδών τα βότανα που μπορούσε να απολαύσει ο άνθρωπος φύτρωσαν στο χώμα και τα
βουνά και οι πεδιάδες γέμισαν με δέντρα και δάση… Αυτός ο άγονος κόσμος, όπου δεν
υπήρχε ίχνος ζωής, καλύφθηκε τάχιστα με μια αφθονία από χορτάρια, βότανα και δέντρα και
ξεχείλισε από πρασινάδα… Η ευωδία από το χόρτο και το άρωμα από το χώμα σκόρπισαν
στον αέρα και μια ποικιλία φυτών άρχισε να αναπνέει μαζί με τον αέρα που κυκλοφορούσε κι
άρχισε η διαδικασία της ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, χάρη στον λόγο του Θεού και ως
απόρροια της σκέψης του Θεού, όλα τα φυτά ξεκίνησαν τη διαδικασία του αέναου κύκλου της
ζωής όπου μεγαλώνουν, ανθίζουν, καρποφορούν και πολλαπλασιάζονται. Άρχισαν να
ακολουθούν πιστά την αντίστοιχη για το καθένα πορεία ζωής κι άρχισαν να παίζουν τους
αντίστοιχους ρόλους τους ανάμεσα σε όλα τα πράγματα… Όλα γεννήθηκαν κι έζησαν εξαιτίας
του λόγου του Δημιουργού. Θα λάμβαναν αδιάκοπα τα εφόδια και τη θρέψη του Δημιουργού
και θα επιβίωναν πάντα πεισματικά σε κάθε γωνιά της γης για να αναδεικνύουν την εξουσία
και τη δύναμη του Δημιουργού και πάντα θα αναδείκνυαν τη δύναμη της ζωής που τους
δόθηκε από τον Δημιουργό…
Η ζωή του Δημιουργού είναι ιδιαίτερη, οι σκέψεις Του είναι ιδιαίτερες και η εξουσία Του
είναι ιδιαίτερη κι έτσι, όταν εκστομιζόταν ο λόγος Του, το τελικό αποτέλεσμα ήταν «και
έγεινεν ούτω». Σαφέστατα ο Θεός δεν χρειάζεται να εργάζεται με τα χέρια Του όταν ενεργεί.
Απλώς χρησιμοποιεί τις σκέψεις Του για να διατάζει και τον λόγο Του για να δίνει εντολές και
με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τα πράγματα. Αυτήν την ημέρα, ο Θεός συγκέντρωσε όλα
τα νερά μαζί σε ένα μέρος κι άφησε να εμφανιστεί η ξηρά, όπου μετά ο Θεός έκανε να
βλαστήσει χόρτο από την ξηρά και εκεί αναπτύχτηκαν βότανα που έβγαλαν σπόρους και
δέντρα που παρήγαγαν καρπούς κι ο Θεός τα κατέταξε το κάθε ένα κατά το είδος του και τα
έκανε να έχουν το καθένα τον δικό του σπόρο. Όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα σύμφωνα με
τις σκέψεις του Θεού και με τις εντολές των λόγων του Θεού και το καθένα εμφανίστηκε το
ένα μετά το άλλο, σε αυτόν τον νέο κόσμο.
Πριν ακόμα ξεκινήσει το έργο Του, ο Θεός είχε ήδη σχηματίσει μια εικόνα στο μυαλό Του
του τι είχε πρόθεση να επιτύχει, κι όταν ο Θεός ξεκίνησε να δημιουργεί αυτά τα πράγματα,
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που ήταν και η στιγμή που ο Θεός άνοιξε το στόμα Του να μιλήσει για το περιεχόμενο αυτής
της εικόνας, άρχισαν να πραγματοποιούνται αλλαγές σε όλα τα πράγματα χάρη στην εξουσία
και τη δύναμη του Θεού. Ανεξάρτητα από ποιον τρόπο ο Θεός το έκανε αυτό, ή από το πώς
άσκησε την εξουσία Του, όλα επετεύχθησαν σταδιακά, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού και
εξαιτίας του λόγου του Θεού και συντελέστηκαν σταδιακά αλλαγές μεταξύ του ουρανού και
της γης χάρη στον λόγο και στην εξουσία του Θεού. Όλες αυτές οι αλλαγές και τα συμβάντα
ανέδειξαν την εξουσία του Δημιουργού και το πόσο ιδιαίτερη και σπουδαία είναι η δύναμη
της ζωής του Δημιουργού. Οι σκέψεις Του δεν είναι απλές ιδέες ή μια κενή εικόνα, αλλά είναι
μια εξουσία που εμπεριέχει ζωτικότητα και εξαιρετική ενέργεια και συνιστά τη δύναμη που
κάνει όλα τα πράγματα να αλλάζουν, να αναζωογονούνται, να ανανεώνονται και να χάνονται.
Για τον λόγο αυτόν, όλα τα πράγματα λειτουργούν χάρη στις σκέψεις Του και, συγχρόνως,
επιτυγχάνονται χάρη στα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Του…
Πριν εμφανιστούν όλα τα πράγματα, ο Θεός είχε προ πολλού εκπονήσει ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο στις σκέψεις Του κι ένας νέος κόσμος είχε δημιουργηθεί προ πολλού.
Παρότι την τρίτη ημέρα εμφανίστηκαν όλων των ειδών τα φυτά στη γη, ο Θεός δεν είχε
κανένα λόγο να σταματήσει τα βήματα της δημιουργίας Του αυτού του κόσμου. Ήταν στις
προθέσεις Του να συνεχίσει να εκστομίζει τον λόγο Του, να συνεχίσει να πραγματοποιεί τη
δημιουργία κάθε νέου πράγματος. Μιλούσε, έδινε τις εντολές Του, ασκούσε την εξουσία Του
και αναδείκνυε τη δύναμή Του και προετοίμαζε όλα όσα είχε σχεδιάσει να προετοιμάσει για
όλα τα πράγματα και το ανθρώπινο είδος που προτίθετο να δημιουργήσει…
Την τέταρτη ημέρα, δημιουργούνται οι εποχές, οι ημέρες και τα χρόνια του
ανθρώπινου είδους καθώς ο Θεός ασκεί την εξουσία Του για μια ακόμη φορά
Ο Δημιουργός χρησιμοποίησε τον λόγο Του για να πραγματοποιήσει το σχέδιό Του και με
αυτόν τον τρόπο πέρασε τις τρεις πρώτες μέρες του σχεδίου Του. Κατά τη διάρκεια αυτών των
τριών ημερών, ο Θεός δεν φάνηκε να σπεύδει ή να εξαντλείται, αντιθέτως πέρασε τρεις
υπέροχες πρώτες μέρες από το σχέδιό Του και πέτυχε το σπουδαίο εγχείρημα της ριζικής
μεταμόρφωσης του κόσμου. Ένας ολοκαίνουργιος κόσμος εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια
Του και κομμάτι-κομμάτι, η υπέροχη εικόνα που ήταν σφραγισμένη στις σκέψεις Του
επιτέλους φανερώθηκε μέσα από τον λόγο του Θεού. Η εμφάνιση κάθε καινούργιου
πράγματος ήταν σαν τη γέννηση ενός νεογέννητου κι ο Δημιουργός ευχαριστήθηκε από αυτήν
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την εικόνα που ήταν κάποτε στη σκέψη Του και που τώρα είχε πάρει ζωή. Εκείνη τη στιγμή, η
καρδιά Του αισθάνθηκε ένα ψήγμα ικανοποίησης, αλλά το σχέδιό Του είχε μόλις αρχίσει. Εν
ριπή οφθαλμού, μια καινούργια μέρα είχε έρθει —και ποιο ήταν το επόμενο βήμα στο σχέδιο
του Δημιουργού; Τι είπε Εκείνος; Και πώς άσκησε την εξουσία Του; Και συγχρόνως τι
καινούργια πράγματα παρουσιάστηκαν σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο; Ακολουθώντας τις
οδηγίες του Δημιουργού, το βλέμμα μας πέφτει στην τέταρτη ημέρα της δημιουργίας όλων
των πραγμάτων από τον Θεό, μια ημέρα που ήταν ένα ακόμα νέο ξεκίνημα. Βεβαίως, για τον
Δημιουργό ήταν αναμφίβολα μια ακόμη υπέροχη μέρα, μια ακόμη μέρα μεγίστης
σπουδαιότητας για το σημερινό ανθρώπινο είδος. Ήταν, βεβαίως, μια μέρα ανυπολόγιστης
αξίας. Πώς ήταν τόσο υπέροχη, πώς ήταν τόσο σπουδαία και πώς είχε τέτοια ανυπολόγιστη
αξία; Ας ακούσουμε πρώτα τον λόγο του Δημιουργού…
«Και είπεν ο Θεός, Ας γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να
διαχωρίζωσι την ημέραν από της νυκτός· και ας ήναι διά σημεία και καιρούς και ημέρας και
ενιαυτούς· και ας ήναι διά φωστήρας εν τω στερεώματι του ουρανού, διά να φέγγωσιν επί της
γης» (Γέν. 1:14-15). Αυτή ήταν μια ακόμη άσκηση της εξουσίας του Θεού που αναδείχθηκε
από τα δημιουργήματα αφού Εκείνος δημιούργησε την ξηρά και τα φυτά της. Για τον Θεό,
ένα τέτοιο έργο ήταν εξίσου εύκολο με εκείνο που είχε ήδη επιτελέσει, διότι ο Θεός έχει τέτοια
δύναμη. Ο Θεός κρατάει τον λόγο Του κι ο λόγος Του θα πραγματοποιηθεί. Ο Θεός διέταξε να
εμφανιστούν φωστήρες στον ουρανό κι αυτοί οι φωστήρες δεν έλαμψαν μόνο στον ουρανό
και πάνω από τη γη, αλλά επίσης χρησίμευαν ως σημεία για την ημέρα και τη νύχτα, για τις
εποχές, τις μέρες και τα χρόνια. Με αυτό τον τρόπο καθώς μίλησε ο Θεός, κάθε τι που θέλησε
ο Θεός να πραγματοποιήσει το πέτυχε σύμφωνα με τη σημασία Του και με τον τρόπο που
υπέδειξε ο Θεός.
Οι φωστήρες στον ουρανό είναι μια ύλη στον ουρανό που ακτινοβολεί φως. Μπορούν να
φωτίζουν τον ουρανό και μπορούν να φωτίζουν τη γη και τις θάλασσες. Περιστρέφονται
σύμφωνα με τον ρυθμό και τη συχνότητα που ορίζει ο Θεός, και φωτίζουν διαφορετικές
χρονικές περιόδους επί της γης, και με αυτόν τον τρόπο οι κύκλοι των περιστροφών των
φωστήρων δημιουργούν τη μέρα και τη νύχτα στα ανατολικά και στα δυτικά της γης και δεν
είναι μόνο σημεία για τη νύχτα και τη μέρα, αλλά μέσα από αυτούς τους διαφορετικούς
κύκλους σηματοδοτούν τις εορτές και τις διάφορες άλλες ιδιαίτερες μέρες της ανθρωπότητας.
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Συμπληρώνουν και συνοδεύουν τέλεια τις τέσσερις εποχές —άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο
και χειμώνα— που έφτιαξε ο Θεός, μαζί με τις οποίες με αρμονικό τρόπο οι φωστήρες είναι τα
τακτικά και ακριβή σημεία για τις σεληνιακές περιόδους, τις μέρες και τα χρόνια της
ανθρωπότητας. Παρότι η ανθρωπότητα μόνο μετά την έλευση της καλλιέργειας άρχισε να
καταλαβαίνει και να αντιμετωπίζει τον διαχωρισμό των σεληνιακών περιόδων, των ημερών
και των χρόνων που ήταν το αποτέλεσμα των φωστήρων που δημιούργησε ο Θεός, στην
πραγματικότητα, οι σεληνιακές περίοδοι, οι μέρες και τα χρόνια που σήμερα αντιλαμβάνεται
ο άνθρωπος άρχισαν να δημιουργούνται πολύ πιο πριν, από την τέταρτη ημέρα που ο Θεός
δημιούργησε όλα τα πράγματα, το ίδιο και οι εναλλασσόμενοι κύκλοι άνοιξη, καλοκαίρι,
φθινόπωρο και χειμώνας που γνωρίζουν οι άνθρωποι και αυτοί ξεκίνησαν πολύ πιο πριν, την
τέταρτη ημέρα της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Οι φωστήρες που
δημιούργησε ο Θεός έδωσαν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορεί τακτικά, επακριβώς και
ξεκάθαρα να ξεχωρίζει τη μέρα από τη νύχτα, να μπορεί να μετρά τις μέρες και να μπορεί
ξεκάθαρα να παρακολουθεί τις σεληνιακές περιόδους και τα χρόνια. (Η μέρα της πανσελήνου
σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση ενός μήνα κι από αυτό ο άνθρωπος ήξερε ότι η φώτιση των
φωστήρων ξεκινούσε έναν νέο κύκλο. Η μέρα της ημισελήνου σηματοδοτούσε την
ολοκλήρωση μισού μήνα, που σήμαινε για τον άνθρωπο ότι άρχιζε μια νέα σεληνιακή
περίοδος, πράγμα από το οποίο μπορούσε να συμπεράνει κανείς πόσες μέρες και νύχτες
υπήρχαν σε μια σεληνιακή περίοδο, πόσες σεληνιακές περίοδοι υπήρχαν στην κάθε εποχή,
πόσες εποχές υπήρχαν μέσα σε έναν χρόνο και όλα αυτά επαναλαμβάνονταν τακτικά.) Έτσι
λοιπόν ο άνθρωπος μπορούσε με ευκολία να παρακολουθεί τις σεληνιακές περιόδους, τις
μέρες και τα χρόνια που σηματοδοτούνταν από τις περιστροφές των φωστήρων. Από αυτό το
σημείο και μετά, η ανθρωπότητα κι όλα τα πράγματα ζούσαν ασυνείδητα μέσα σε μια τακτική
εναλλαγή της μέρας με τη νύκτα και την εναλλαγή των εποχών που ήταν απόρροια της
περιστροφής των φωστήρων. Αυτό ήταν το νόημα της δημιουργίας των φωστήρων την
τέταρτη ημέρα από τον Δημιουργό. Ομοίως, οι σκοποί και η σημασία αυτής της πράξης του
Δημιουργού ήταν ακόμη αδιαχώριστες από την εξουσία Του και τη δύναμή Του. Έτσι λοιπόν,
οι φωστήρες που δημιουργήθηκαν από τον Θεό και η αξία που θα έφεραν σύντομα στον
άνθρωπο ήταν μια ακόμη αριστοτεχνική ενέργεια της άσκησης της εξουσίας του Δημιουργού.

2405

Σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο, όπου το ανθρώπινο είδος δεν είχε ακόμα εμφανιστεί, ο
Δημιουργός είχε δημιουργήσει το βράδυ και το πρωί, το στερέωμα, την ξηρά και τις
θάλασσες, το γρασίδι, τα βότανα και τα διάφορα είδη δέντρων, τους φωστήρες, τις εποχές, τις
μέρες και τα χρόνια για την καινούργια ζωή που Εκείνος επρόκειτο να δημιουργήσει σύντομα.
Η εξουσία και η δύναμη του Δημιουργού εκφραζόταν σε κάθε τι καινούργιο που Εκείνος
δημιουργούσε κι ο λόγος Του και τα επιτεύγματά Του συνέβαιναν συγχρόνως, χωρίς την
ελάχιστη αντίφαση και χωρίς κανένα απολύτως κενό. Η εμφάνιση και η γέννηση όλων αυτών
των νέων πραγμάτων ήταν απόδειξη της εξουσίας και της δύναμης του Δημιουργού: κρατά
τον λόγο Του κι ο λόγος Του θα εκτελεσθεί και αυτά που θα επιτευχθούν θα διαρκέσουν για
πάντα. Αυτό το γεγονός δεν έχει αλλάξει ποτέ: έτσι ήταν στο παρελθόν, έτσι είναι σήμερα και
έτσι θα είναι στον αιώνα τον άπαντα. Όταν δείτε για ακόμα μια φορά αυτά τα λόγια των
γραφών, σας φαίνονται καινούργια; Έχετε δει να έχουν νέο περιεχόμενο ή έχετε ανακαλύψει
κάτι καινούργιο; Αυτό συμβαίνει διότι οι πράξεις του Δημιουργού έχουν διεγείρει την καρδιά
σας κι έχουν οδηγήσει την κατεύθυνση της γνώσης σας για την εξουσία Του και τη δύναμή
Του και σας άνοιξαν την πόρτα για την κατανόηση του Δημιουργού, και οι πράξεις Του και η
εξουσία Του έδωσαν ζωή σ’ αυτά τα λόγια. Έτσι, λοιπόν, μέσα από αυτά τα λόγια ο άνθρωπος
έχει δει μια αληθινή και ζωντανή έκφραση της εξουσίας του Δημιουργού κι έχει γίνει αληθινός
μάρτυρας της υπεροχής του Δημιουργού, έχει παρατηρήσει την ιδιαιτερότητα της εξουσίας
και της δύναμης του Δημιουργού.
Η εξουσία και η δύναμη του Δημιουργού παράγουν το ένα θαύμα μετά το άλλο και
Εκείνος προσελκύει την προσοχή του ανθρώπου κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα
από το να κοιτάζει καθηλωμένος τα καταπληκτικά έργα που γεννιούνται από την άσκηση της
εξουσίας Του. Η πρωτοφανής δύναμή Του φέρνει τη μία απόλαυση μετά την άλλη κι ο
άνθρωπος μένει θαμπωμένος και εξαιρετικά χαρούμενος και με το στόμα ανοιχτό από
θαυμασμό, καταλαμβάνεται από δέος και ζητωκραυγάζει. Και επιπλέον, ο άνθρωπος
συγκινείται φανερά και του δημιουργούνται σεβασμός, ευλάβεια και δέσιμο. Η εξουσία και οι
πράξεις του Δημιουργού έχουν μεγάλη επίδραση στο πνεύμα του ανθρώπου, εξαγνίζουν το
πνεύμα του ανθρώπου και επιπλέον χορταίνουν το πνεύμα του ανθρώπου. Κάθε μία από τις
σκέψεις Του, κάθε μία από τις ομιλίες Του και κάθε αποκάλυψη της εξουσίας Του είναι ένα
αριστούργημα ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα που
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πραγματικά αξίζει τη βαθιά κατανόηση και γνώση του δημιουργημένου ανθρώπινου είδους.
Όταν μετράμε το κάθε πλάσμα που έχει γεννηθεί από τον λόγο του Δημιουργού, το πνεύμα
μας προσελκύεται από το θαύμα της δύναμης του Θεού και βρισκόμαστε να ακολουθούμε τα
βήματα του Δημιουργού προς την επόμενη μέρα: την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας από τον
Θεό όλων των πραγμάτων.
Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε τη Γραφή εδάφιο προς εδάφιο, καθώς ρίχνουμε μια ματιά
σε περισσότερα από τα έργα του Δημιουργού.
Την πέμπτη ημέρα, η ζωή διαφόρων και ποικίλων μορφών επιδεικνύει την εξουσία
του Δημιουργού με διάφορους τρόπους
Η Γραφή λέγει: «Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και
πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και εποίησεν ο Θεός
τα κήτη τα μεγάλα και παν έμψυχον κινούμενον, τα οποία εγέννησαν εν αφθονία τα ύδατα
κατά το είδος αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι
ήτο καλόν» (Γέν. 1:20-21). Η γραφή ξεκάθαρα μας λέγει ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός
δημιούργησε τα πλάσματα των υδάτων και τα πουλιά του αέρα, που σημαίνει ότι Εκείνος
δημιούργησε τα διάφορα ψάρια και πουλιά και κατέταξε το καθένα κατά το είδος του. Με
αυτόν τον τρόπο, η γη, οι ουρανοί και τα ύδατα εμπλουτίστηκαν από τη δημιουργία του
Θεού…
Καθώς τα λόγια του Θεού εκστομίζονταν, καινούργια φρέσκια ζωή, με διαφορετικά
μορφές η καθεμιά, έπαιρναν ζωή στη στιγμή μέσα από τα λόγια του Δημιουργού. Ερχόταν
στον κόσμο σπρώχνοντας για μια θέση, πηδώντας, παιχνιδίζοντας από χαρά… Ψάρια όλων
των σχημάτων και μεγεθών κολυμπούσαν στο νερό, οστρακοειδή όλων των ειδών
ξεφύτρωσαν από την άμμο, πλάσματα με λέπια, με κέλυφος και ασπόνδυλα μεγάλωναν
βιαστικά και με διαφορετικές μορφές, είτε μεγάλα ή μικρά, ψηλά ή κοντά. Κατά τον ίδιο
τρόπο διάφορα είδη φυκιών άρχισαν να αναπτύσσονται ζωηρά, λικνιζόμενα με τον ρυθμό
διαφόρων υδρόβιων ειδών, κυματίζοντας κι αναταράσσοντας τα στάσιμα ύδατα, σαν να τους
λέγανε: Κουνήσου! Φέρε τους φίλους σου! Διότι δεν θα είσαι ποτέ πια μόνος! Από τη στιγμή
που εμφανίστηκαν στα νερά τα διάφορα είδη των ζωντανών οργανισμών που δημιούργησε ο
Θεός, κάθε καινούργια φρέσκια ζωή έφερνε ζωντάνια σε νερά που ήταν για πάρα πολύ καιρό
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ακίνητα και τα οδήγησαν στη νέα εποχή… Από αυτό το σημείο και μετά, φώλιαζαν μαζί και
κρατούσαν συντροφιά το ένα στο άλλο και δεν διατηρούσαν απόσταση μεταξύ τους. Το νερό
υπήρχε για τα πλάσματα που ζούσαν μέσα του, τρέφοντας την κάθε ζωή που υπήρχε στην
αγκάλη του και η κάθε ζωή μπορούσε να υπάρχει χάρη στο νερό και την τροφή του. Το ένα
έδινε στο άλλο ζωή και την ίδια ώρα το καθένα με τον ίδιο τρόπο, γινόταν μάρτυρας του
θαύματος και του μεγαλείου της δημιουργίας του Δημιουργού και της αξεπέραστης δύναμης
της εξουσίας του Δημιουργού…
Καθώς η θάλασσα δεν ήταν πλέον σιωπηλή, η ζωή άρχισε να γεμίζει και τους ουρανούς.
Ένα-ένα τα πουλιά, μικρά και μεγάλα, πετούσαν στον ουρανό από το έδαφος. Αντίθετα από
τα πλάσματα της θάλασσας, εκείνα είχαν φτερά και πούπουλα που σκέπαζαν τις λεπτές και
χαριτωμένες φιγούρες τους. Χτυπούσαν τα φτερά τους με περηφάνια και επεδείκνυαν
αγέρωχα το υπέροχο φτέρωμά τους και τις ειδικές λειτουργίες και ικανότητες που τους χάρισε
ο Δημιουργός. Πετούσαν ψηλά με ευκολία και δεξιότητα, ανάμεσα στον ουρανό και στη γη
και μέσα από αγρούς και δάση… Ήταν τα αγαπημένα πλάσματα του αέρα και τα αγαπημένα
πλάσματα όλων. Σύντομα θα αποτελούσαν τον σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και γης και θα
μετέφεραν τα μηνύματα σε όλα τα πράγματα… Κελαηδούσαν, εφορμούσαν χαρωπά,
σκόρπιζαν κέφι, γέλιο και παλμό σ’ αυτόν τον μέχρι τότε άδειο κόσμο… Χρησιμοποιούσαν το
καθάριο τους μελωδικό κελάηδισμα και τα λόγια που είχαν στην καρδιά τους για να υμνούν
τον Δημιουργό για τη ζωή που Εκείνος τους χάρισε. Χόρευαν χαρωπά για να δείξουν την
τελειότητα και το θαύμα της δημιουργίας του Δημιουργού και θα αφιέρωναν ολόκληρη τη ζωή
τους στο να γίνουν μάρτυρες της εξουσίας του Δημιουργού μέσα από την ιδιαίτερη ζωή που
Εκείνος τους χάρισε…
Ανεξάρτητα από το αν ζούσαν στο νερό, ή στους ουρανούς, με την εντολή του
Δημιουργού, αυτή η μεγάλη πληθώρα των έμβιων οργανισμών υπήρχε στις διαφορετικές
μορφές της ζωής και κατόπιν εντολής του Δημιουργού, συναθροίζονταν με τα αντίστοιχα είδη
τους —κι αυτός ο νόμος, αυτός ο κανονισμός δεν μπορούσε να αλλάξει από κανένα πλάσμα.
Ποτέ δεν τόλμησαν αλλά ούτε και μπορούσαν να ξεπεράσουν τα όρια που τους έθετε ο
Δημιουργός. Όπως πρόσταζε ο Δημιουργός, ζούσαν και πολλαπλασιάζονταν και ήταν πιστά
προσκολλημένα στον τρόπο ζωής και στους νόμους που τους έθεσε ο Δημιουργός και
τηρούσαν συνειδητά τις άγραφες εντολές και τα ουράνια διατάγματα και τους κανόνες που
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Εκείνος τους έθεσε, όλα τα χρόνια και μέχρι σήμερα. Συζητούσαν με τον Δημιουργό με τον
δικό τους ιδιαίτερο τρόπο και κατάφεραν να εκτιμήσουν το νόημα του Δημιουργού και να
υπακούουν τις εντολές Του. Κανένα ποτέ δεν παραβίασε την εξουσία του Δημιουργού και η
κυριαρχία Του και οι εντολές Του προς αυτά ασκούνταν στις σκέψεις Του. Εκείνος δεν
μιλούσε, αλλά η εξουσία του Δημιουργού που ήταν μοναδική, έλεγχε όλα τα πράγματα με μια
σιωπή που δεν είχε γλώσσα και που διέφερε από την ανθρώπινη. Η άσκηση της εξουσίας Του
με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο έκανε τον άνθρωπο να αποκτήσει νέες γνώσεις και να δώσει μια
νέα ερμηνεία της μοναδικής εξουσίας του Δημιουργού. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτή τη νέα
ημέρα, η άσκηση της εξουσίας του Δημιουργού απέδειξε για άλλη μια φορά τη μοναδικότητα
του Δημιουργού.
Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στην τελευταία πρόταση αυτού του εδαφίου της γραφής:
«είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν». Τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτό; Σ’ αυτά τα λόγια περικλείονται
τα συναισθήματα του Θεού. Ο Θεός παρακολουθούσε όλα όσα είχε δημιουργήσει να παίρνουν
ζωή και να είναι δυνατά χάρη στον λόγο Του και σταδιακά να αρχίζουν να αλλάζουν. Σ’ εκείνο
το σημείο, ο Θεός ήταν ικανοποιημένος με τα διάφορα πράγματα που είχε φτιάξει με τον λόγο
Του και με τις διάφορες ενέργειες που είχε επιτελέσει; Η απάντηση είναι ότι «είδεν ο Θεός ότι
ήτο καλόν». Τι βλέπετε εδώ; Τι αντιπροσωπεύει η φράση «είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν»; Τι
συμβολίζει; Σημαίνει ότι ο Θεός είχε τη δύναμη και τη σοφία να πραγματοποιήσει αυτά που
είχε προγραμματίσει και καθορίσει, να πετύχει τους σκοπούς που ήθελε να πετύχει. Όταν ο
Θεός ολοκλήρωνε την κάθε εργασία, μήπως μετάνιωνε; Η απάντηση παραμένει ότι «είδεν ο
Θεός ότι ήτο καλόν». Με άλλα λόγια, όχι μόνο δεν μετάνιωνε, αλλά αντιθέτως ήταν
ικανοποιημένος. Τι σημαίνει δεν μετάνιωνε; Σημαίνει ότι το σχέδιο του Θεού είναι τέλειο, ότι
η δύναμη και η σοφία Του είναι τέλειες και μια τέτοια τελείωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
την εξουσία Του. Όταν ο άνθρωπος εκτελεί μια εργασία, μπορεί και αυτός, όπως ο Θεός, να
δει ότι είναι καλή; Μπορεί ο άνθρωπος σε ό,τι κάνει να επιτύχει την τελείωση; Μπορεί ο
άνθρωπος να ολοκληρώσει κάτι μια φορά και στον αιώνα τον άπαντα; Όπως ο άνθρωπος λέει:
«τίποτε δεν είναι τέλειο, είναι μόνο καλύτερο», τίποτε από αυτά που κάνει ο άνθρωπος δεν
μπορεί να φθάσει την τελείωση. Όταν ο Θεός είδε ότι όλα όσα είχε κάνει και επιτύχει ήταν
καλά, όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είχαν ορισθεί με τον λόγο Του, που σημαίνει ότι όταν «είδεν ο
Θεός ότι ήτο καλόν», όλα όσα έφτιαξε είχαν πάρει μια μόνιμη μορφή, είχαν καταταγεί ανά
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είδος και τους είχε δοθεί μια σταθερή θέση, ένας σταθερός σκοπός και μια λειτουργία, μια για
πάντα στους αιώνες. Επιπλέον, ο ρόλος τους ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και το ταξίδι που
πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της διαχείρισης όλων των πραγμάτων από τον Θεό είχε
ήδη οριστεί από τον Θεό κι όλα αυτά δεν αλλάζουν. Αυτός είναι ο επουράνιος νόμος που ο
Δημιουργός θέσπισε για όλα τα πράγματα.
«Είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν», αυτές οι απλές, υποεκτιμημένες λέξεις που τόσο συχνά
αγνοούνται, είναι οι λέξεις του επουράνιου νόμου και του επουράνιου διατάγματος που
δόθηκαν σε όλα τα πλάσματα του Θεού. Είναι μία ακόμη προσωποποίηση της εξουσίας του
Θεού, μία προσωποποίηση που είναι πιο πρακτική και πιο βαθιά. Μέσα από τον λόγο Του, ο
Δημιουργός όχι μόνο κατάφερε να κερδίσει ό,τι είχε αποφασίσει να κερδίσει και να επιτύχει
ό,τι είχε αποφασίσει να επιτύχει, αλλά επίσης κατόρθωσε να έχει στα χέρια Του τον έλεγχο
όλων εκείνων που είχε δημιουργήσει και να διοικεί όλα όσα είχε δημιουργήσει υπό την
εξουσία Του και επιπλέον, όλα με τρόπο συστηματικό και τακτικό. Επίσης, όλα τα πράγματα
πολλαπλασιάζονταν, υπήρχαν και χάνονταν σύμφωνα με τον λόγο Του και, επιπλέον,
υπήρχαν υπό την εξουσία Του, σύμφωνα με τους νόμους που Εκείνος είχε θεσπίσει και δεν
υπήρχε καμία εξαίρεση! Αυτός ο νόμος είχε άμεση ισχύ από τη στιγμή που «είδεν ο Θεός ότι
ήτο καλόν» και θα υπάρχει, θα συνεχίσει και θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης
του Θεού μέχρι τη μέρα που αυτό θα ανακληθεί από τον Δημιουργό! Η μοναδική εξουσία του
Δημιουργού έχει εκδηλωθεί όχι μόνο από την ικανότητά Του να δημιουργήσει όλα τα
πράγματα και να διατάξει να πάρουν ζωή, αλλά επίσης κι από την ικανότητά Του να διοικεί
και να κυριαρχεί σε όλα τα πράγματα και να δίνει ζωή και ζωτικότητα σε όλα τα πράγματα
και επιπλέον στην ικανότητά Του να κάνει μια για πάντα όλα τα πράγματα που θα
δημιουργούσε με το σχέδιό Του να εμφανίζονται και να υπάρχουν στον κόσμο που Εκείνος
έφτιαξε σε μία τέλεια μορφή, μια τέλεια δομή ζωής κι έναν τέλειο ρόλο. Επίσης, είχε
εκδηλωθεί μέσω του τρόπου με τον οποίο οι σκέψεις του Δημιουργού δεν υπόκειντο σε
κανέναν περιορισμό, δεν περιορίζονταν από τον χρόνο, τον χώρο, ούτε υπήρχαν γεωγραφικοί
περιορισμοί. Όπως και η εξουσία Του, η μοναδική ταυτότητα του Δημιουργού θα παραμείνει
αναλλοίωτη στους αιώνες των αιώνων. Η εξουσία Του θα είναι πάντα μια αναπαράσταση κι
ένα σύμβολο της μοναδικής Του ταυτότητας και η εξουσία Του θα υπάρχει για πάντα πλάι
στην ταυτότητά Του!
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Την έκτη ημέρα, ο Δημιουργός μιλάει, και κάθε είδος ζώντος οργανισμού που έχει
στο μυαλό Του κάνει την εμφάνισή του, το ένα μετά το άλλο
Ανεπαίσθητα, το έργο του Δημιουργού για τη δημιουργία όλων των πραγμάτων είχε
συνεχιστεί για πέντε ημέρες, κι αμέσως μετά, ο Δημιουργός καλωσόρισε την έκτη ημέρα της
δημιουργίας όλων των πραγμάτων. Αυτή η μέρα ήταν ένα ακόμα νέο ξεκίνημα και μια ακόμα
εξαιρετική ημέρα. Ποιο ήταν, λοιπόν, το σχέδιο του Δημιουργού την παραμονή εκείνης της
νέας ημέρας; Ποια καινούργια πλάσματα θα παρουσίαζε, θα δημιουργούσε; Ακούστε, αυτή
είναι η φωνή του Δημιουργού…
«Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη και ερπετά
και ζώα της γης κατά το είδος αυτών· και έγεινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης
κατά το είδος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος αυτών, και παν ερπετόν της γης κατά το
είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν» (Γέν. 1:24-25). Ποια έμψυχα ζώα
συμπεριλαμβάνει αυτό; Οι Γραφές λένε: «κτήνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος
αυτών». Που σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα, όχι μόνο ήταν όλων των ειδών τα έμψυχα ζώα
στη γη, αλλά όλα είχαν ταξινομηθεί και κατά το είδος τους και, ομοίως, «είδεν ο Θεός ότι ήτο
καλόν».
Όπως και κατά τις προηγούμενες πέντε ημέρες, με τον ίδιο τόνο, την έκτη ημέρα ο
Δημιουργός διέταξε τη γέννηση των έμψυχων ζώων που Εκείνος επιθυμούσε, κι αυτά
εμφανίστηκαν πάνω στη γη, κατά το είδος αυτών. Όταν ο Δημιουργός ασκεί την εξουσία Του,
κανένα από τα λόγια Του δεν εκφέρεται μάταια, κι έτσι, την έκτη ημέρα, το κάθε έμψυχο ζώο
που Εκείνος είχε σκοπό να δημιουργήσει εμφανίστηκε την προκαθορισμένη στιγμή. Καθώς ο
Δημιουργός είπε «Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών», η γη αμέσως γέμισε
ζωή, και πάνω στην ξηρά εμφανίσθηκαν ξαφνικά οι ανάσες από διάφορα είδη έμψυχων
ζώων… Στους πράσινους χλοερούς αγριότοπους εμφανίστηκαν, η μία μετά την άλλη, παχιές
αγελάδες που κουνούσαν την ουρά τους εδώ και κει, πρόβατα που βελάζανε συγκεντρώθηκαν
σε κοπάδια κι άλογα που χλιμίντριζαν άρχισαν να καλπάζουν… Μέσα σε μια στιγμή, οι
απέραντες εκτάσεις έρημων λιβαδιών έσκασαν από ζωή… Η εμφάνιση αυτών των διαφόρων
αγροτικών ζώων ήταν ένα υπέροχο θέαμα πάνω στα ήρεμα λιβάδια, κι έφερε μαζί της
απεριόριστη ζωντάνια… Αυτά θα ήταν οι σύντροφοι των λιβαδιών και οι άρχοντες των
λιβαδιών, το καθένα αμοιβαία εξαρτώμενο από το άλλο. Και θα γίνονταν αυτά οι φύλακες και
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οι προστάτες αυτών των τόπων, που θα ήταν η μόνιμη κατοικία τους και θα τους παρείχε ό,τι
χρειάζονταν, μια πηγή αιώνιας τροφής που χρειάζονται για την ύπαρξή τους…
Την ίδια μέρα που εμφανίστηκαν αυτά τα διάφορα αγροτικά ζώα, με τον λόγο του Θεού,
εμφανίστηκε επίσης πλήθος εντόμων, το ένα μετά το άλλο. Παρότι ήταν τα μικρότερα σε
μέγεθος ζωντανά ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα, η δύναμη της ζωής τους αποτελούσε επίσης
τη θαυμαστή δημιουργία του Δημιουργού, και δεν εμφανίστηκαν πολύ αργά… Μερικά
φτεροκόπησαν τα μικρά φτερά τους, ενώ κάποια άλλα σύρθηκαν σιγά-σιγά. Μερικά πήδηξαν
και χοροπήδησαν, κι άλλα τρέκλισαν. Μερικά κύλισαν προς τα μπρος, ενώ άλλα γρήγορα
υποχώρησαν. Μερικά κινήθηκαν πλαγίως κι άλλα πήδηξαν ψηλά και χαμηλά… Όλα
προσπάθησαν να βρουν κατοικία. Μερικά τρύπωσαν στο γρασίδι, μερικά άνοιξαν τρύπες στο
έδαφος, μερικά πέταξαν πάνω στα δέντρα και κρύφτηκαν στα δάση… Παρότι μικρά σε
μέγεθος, δεν θέλησαν να υποφέρουν το μαρτύριο της πείνας, κι αφού εξασφάλισαν κατοικία,
έτρεξαν να βρουν τροφή για να τραφούν. Μερικά σκαρφάλωσαν στο γρασίδι για να φάνε τα
τρυφερά φυλλαράκια, μερικά άρπαξαν μπουκιές από χώμα και γέμισαν το στομάχι τους,
τρώγοντας με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση (για αυτά, ακόμα και το χώμα είναι μια νόστιμη
λιχουδιά). Μερικά κρύφτηκαν στα δάση, αλλά δεν σταμάτησαν να ξεκουραστούν, καθώς ο
χυμός μέσα στα λαμπερά σκούρα πράσινα φύλλα ήταν γι’ αυτά ένα νόστιμο γεύμα… Αφού
χόρτασαν, ακόμα και τότε τα έντομα δεν σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους. Παρότι μικρά
σε ανάστημα, είχαν τεράστια ενέργεια και απεριόριστη ζωντάνια, κι έτσι, από όλα τα
πλάσματα, είναι τα πιο δραστήρια και τα πιο εργατικά. Δεν τεμπέλιασαν ποτέ και ποτέ δεν
ξεκουράστηκαν. Ακόμα κι όταν είχαν χορτάσει, ασχολούνταν ακόμη με την εύρεση τροφής
για το μέλλον, και δούλευαν και έτρεχαν για το αύριο, για την επιβίωσή τους… Ψιθύριζαν
απαλούς σκοπούς σε διάφορες μελωδίες και ρυθμούς για να ενθαρρύνουν και να
παρακινήσουν τους εαυτούς τους να συνεχίσουν. Κι αυτά τα πλάσματα επίσης έδωσαν χαρά
στο γρασίδι, στα δέντρα και σε κάθε κομμάτι του εδάφους, κάνοντας την κάθε μέρα και τον
κάθε χρόνο μοναδικά… Με τη δική τους γλώσσα και με τον τρόπο τους, περνούσαν
πληροφορίες σε όλους τους ζώντες οργανισμούς της γης. Και με τη δική τους ιδιαίτερη πορεία
ζωής, σημάδεψαν όλα τα πράγματα κι άφησαν τα ίχνη τους σε όλα τα πράγματα… Είχαν πολύ
στενή σχέση με το έδαφος, το γρασίδι και τα δάση, κι έφερναν σφρίγος και ζωντάνια στο
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έδαφος, το γρασίδι και τα δάση, κι έφερναν τις παροτρύνσεις και τα χαιρετίσματα του
Δημιουργού σε όλα τα ζωντανά πλάσματα…
Το βλέμμα του Δημιουργού πέρασε πάνω από όλα τα πράγματα που δημιούργησε, κι
αυτή τη στιγμή η ματιά Του σταμάτησε πάνω από τα δάση και τα βουνά, και το μυαλό Του
γυρόφερνε. Καθώς εκστόμιζε τα λόγια Του, στα πυκνά δάση και πάνω από τα βουνά,
εμφανίστηκε ένα είδος πλασμάτων που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο από τα προηγούμενα:
Ήταν τα άγρια ζώα, τα οποία είχε εκφέρει το στόμα του Θεού. Κατά πολύ αργοπορημένα,
κουνούσαν τα κεφάλια τους και χτυπούσαν στον αέρα τις ουρές τους, το καθένα με το δικό
του μοναδικό πρόσωπο. Κάποια είχαν γούνα, κάποια είχαν κελύφη, κάποια αποκάλυπταν
δόντια, κάποια έκαναν μορφασμούς, κάποια είχαν μακριούς λαιμούς, κάποια είχαν κοντές
ουρές, κάποια είχαν άγρια μάτια, κάποια είχαν άτολμο βλέμμα, κάποια έσκυβαν να φάνε
γρασίδι, κάποια είχαν αίμα γύρω από το στόμα τους, κάποια χοροπηδούσαν σε δύο πόδια,
κάποια περπατούσαν πάνω σε τέσσερις οπλές, κάποια κοιτούσαν μακριά πάνω από τα
δέντρα, κάποια ήταν ξαπλωμένα και περίμεναν μέσα στα δάση, κάποια έψαχναν σπηλιές για
να ξεκουραστούν, κάποια έτρεχαν και παιχνίδιζαν στους κάμπους, κάποια περιφέρονταν στα
δάση… Κάποια βρυχούνταν, κάποια αλυχτούσαν, κάποια γαύγιζαν, κάποια έκλαιγαν…
Κάποια ήταν υψίφωνα, κάποια βαρύτονα, κάποια είχαν χοντρή φωνή, κάποια είχαν φωνή
καθαρή και μελωδική… Κάποια ήταν βλοσυρά, κάποια ήταν χαριτωμένα, κάποια ήταν
απαίσια, κάποια ήταν αξιαγάπητα, κάποια ήταν τρομαχτικά, κάποια ήταν χαριτωμένα
αφελή… Ένα-ένα, προχωρούσαν. Κοίτα πώς φούσκωναν, με ελεύθερο πνεύμα, παθητικώς
αδιάφορα το ένα για το άλλο, δίχως να χαραμίζουν ούτε μια ματιά το ένα στο άλλο… Το
καθένα έχοντας τη συγκεκριμένη ζωή που του χάρισε ο Δημιουργός και τη δική του αγριότητα
και κτηνωδία, εμφανίστηκαν στα δάση και πάνω στα βουνά. Περιφρονώντας τα όλα, τόσο
εντελώς αυταρχικά όντα —ποιος τα έκανε τους αληθινούς άρχοντες των βουνών και των
δασών; Από τη στιγμή που διατάχτηκε η εμφάνισή τους από τον Δημιουργό, «διεκδίκησαν»
τα δάση και «διεκδίκησαν» τα βουνά, καθώς ο Δημιουργός είχε ήδη βάλει όρια και είχε
καθορίσει το πεδίο της ύπαρξής τους. Μόνο αυτά ήταν οι αληθινοί άρχοντες των βουνών και
των δασών, και γι’ αυτό ήταν τόσο άγρια και τόσο περιφρονητικά. Ονομάστηκαν «άγρια
ζώα», καθαρά επειδή, από όλα τα πλάσματα, ήταν εκείνα που ήταν αληθινά άγρια, κτηνώδη
και αδάμαστα. Δεν μπορούσαν να εξημερωθούν, κι έτσι δεν μπορούσαν να εκτραφούν και δεν
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μπορούσαν να ζήσουν αρμονικά με το ανθρώπινο είδος ούτε να προσφέρουν εργασία στο
ανθρώπινο είδος. Επειδή δεν μπορούσαν να εκτραφούν και δεν μπορούσαν να προσφέρουν
εργασία στο ανθρώπινο είδος, έπρεπε να ζουν μακριά από το ανθρώπινο είδος, κι ο άνθρωπος
δεν μπορούσε να τα προσεγγίσει. Με τη σειρά τους, επειδή ζούσαν μακριά από το ανθρώπινο
είδος κι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τα προσεγγίσει, μπόρεσαν να εκπληρώσουν την ευθύνη
που τους ανέθεσε ο Δημιουργός: να είναι φύλακες των βουνών και των δασών. Η αγριότητά
τους προστάτευε τα βουνά και φύλαγε τα δάση, κι αυτή ήταν η καλύτερη προστασία και
εξασφάλιση της ύπαρξής τους και του πολλαπλασιασμού τους. Συγχρόνως, η αγριότητά τους
διατηρούσε και διασφάλιζε τις ισορροπίες μεταξύ όλων των πραγμάτων. Η άφιξή τους
προσέδωσε υποστήριξη κι ασφάλεια στα βουνά και στα δάση. Η άφιξή τους προσέθεσε
άφθονο σφρίγος και ζωτικότητα στα μέχρι τότε άψυχα κι άδεια βουνά και δάση. Από τότε και
μετά, τα βουνά και τα δάση έγιναν η μόνιμη κατοικία τους, και δεν θα έχαναν ποτέ την
κατοικία τους, διότι τα βουνά και τα δάση εμφανίστηκαν και υπήρξαν μόνο γι’ αυτά, και τα
άγρια ζώα θα εκπλήρωναν το καθήκον τους και θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τα
διαφυλάξουν. Έτσι, επίσης, τα άγρια ζώα θα υπάκουαν πιστά στις προτροπές του Δημιουργού
να μην αφήνουν την περιοχή τους, και θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν την κτηνώδη φύση
τους προκειμένου να διατηρηθούν οι ισορροπίες ανάμεσα σε όλα τα πράγματα που εποίησε ο
Δημιουργός και θα αναδείκνυαν την εξουσία και τη δύναμη του Δημιουργού!
Υπό την εξουσία του Δημιουργού, όλα τα πράγματα είναι τέλεια
Όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
κινούνταν αλλά και εκείνων που δεν μπορούσαν να κινηθούν, όπως για παράδειγμα τα πτηνά
και τα ψάρια, όπως τα δέντρα και τα λουλούδια, συμπεριλαμβανομένων και των ζώων της
φάρμας, των εντόμων και των αγρίων ζώων που έπλασε την έκτη ημέρα —ήταν όλα καλά με
τον Θεό και, επιπλέον, στα μάτια του Θεού, όλα αυτά, σύμφωνα με το σχέδιό Του, είχαν
φθάσει στο απόγειο της τελειότητας και είχαν ανταποκριθεί στα πρότυπα που επιθυμούσε να
επιτύχει ο Θεός. Βήμα-βήμα, ο Δημιουργός πραγματοποίησε το έργο που επιθυμούσε να
κάνει, σύμφωνα με το σχέδιό Του. Το ένα μετά το άλλο, εμφανίστηκαν τα πράγματα που
ήθελε να δημιουργήσει, και η εμφάνιση του καθενός από αυτά ήταν η απεικόνιση της
εξουσίας του Δημιουργού και η αποκρυστάλλωση της εξουσίας Του, και εξαιτίας αυτής της
αποκρυστάλλωσης, όλα τα πλάσματα δεν μπορούσαν παρά να είναι ευγνώμονα για τη χάρη
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του Δημιουργού και για τις παροχές Του. Καθώς εκδηλώνονταν οι θαυματουργές πράξεις του
Θεού, αυτός ο κόσμος, κομμάτι-κομμάτι, γέμισε με όλα αυτά που δημιούργησε ο Θεός, κι από
χαώδης και σκοτεινός, έγινε καθαρός και φωτεινός, κι από τη θανάσιμη ακινησία πέρασε στη
ζωντάνια και την απεριόριστη ζωτικότητα. Από όλα τα δημιουργήματα, από τα μεγάλα έως τα
μικρά, από τα μικρά έως τα μικροσκοπικά, κανένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς την εξουσία και
τη δύναμη του Δημιουργού, και υπήρχε μια μοναδική και έμφυτη ανάγκη και αξία στην
ύπαρξη του κάθε πλάσματος. Ανεξάρτητα από τις διαφορές τους σε μορφή και διάπλαση, δεν
έπρεπε παρά να φτιαχτούν από τον Δημιουργό για να υπάρχουν υπό την εξουσία του
Δημιουργού. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι θα δουν ένα έντομο, κάποιο ιδιαίτερα άσχημο, και
θα πουν: «Αυτό το έντομο είναι τόσο απαίσιο, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τόσο άσχημο να
πλάστηκε από τον Θεό· δεν υπάρχει περίπτωση να έπλαθε ο Θεός κάτι τόσο άσχημο». Τι
ανόητη άποψη! Εκείνο που θα έπρεπε να πουν είναι «Παρότι αυτό το έντομο είναι τόσο
άσχημο, το έφτιαξε ο Θεός, και σίγουρα θα έχει κάποιον ιδιαίτερο σκοπό». Στις σκέψεις του
Θεού, υπήρχε η πρόθεση να δώσει κάθε λογής όψεις και κάθε είδους λειτουργίες και χρήσεις
στα διάφορα ζωντανά όντα που δημιούργησε, κι έτσι, κανένα από αυτά που έπλασε ο Θεός
δεν είναι από το ίδιο καλούπι. Από την εξωτερική τους εμφάνιση μέχρι και την εσωτερική
τους σύσταση, από τις συνήθειες διαβίωσής τους μέχρι την περιοχή που ζουν —καθένα είναι
διαφορετικό. Οι αγελάδες έχουν τη μορφή της αγελάδας, τα γαϊδούρια έχουν τη μορφή του
γαϊδουριού, τα ελάφια έχουν τη μορφή του ελαφιού και οι ελέφαντες έχουν τη μορφή του
ελέφαντα. Μπορείς εσύ να πεις ποιο είναι το πιο όμορφο και ποιο είναι το πιο άσχημο;
Μπορείς να πεις ποιο είναι το πιο χρήσιμο και τίνος η ύπαρξη είναι η λιγότερο αναγκαία; Σε
μερικούς ανθρώπους αρέσουν οι ελέφαντες, αλλά κανείς δεν χρησιμοποιεί ελέφαντες για να
καλλιεργήσει τους αγρούς. Σε μερικούς αρέσουν τα λιοντάρια και οι τίγρεις, επειδή η
εμφάνισή τους είναι η πιο εντυπωσιακή από όλα τα πράγματα, αλλά μπορείς να τα έχεις ως
κατοικίδια; Εν συντομία, όταν έχει να κάνει με όλα τα πράγματα, ο άνθρωπος θα πρέπει να
αποδέχεται την εξουσία του Δημιουργού, κι αυτό σημαίνει να αποδέχεται την τάξη που όρισε
ο Δημιουργός σε όλα τα πράγματα. Αυτή είναι η πιο σοφή στάση. Μόνο μια στάση
αναζήτησης και υπακοής στις αρχικές προθέσεις του Δημιουργού συνιστά αληθινή παραδοχή
και βεβαιότητα για την εξουσία του Δημιουργού. Ο Θεός το βρίσκει καλό, επομένως, ποιον
λόγο έχει ο άνθρωπος να το κατακρίνει;
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Έτσι όλα τα πράγματα που είναι στην εξουσία του Θεού θα παίξουν μια νέα συμφωνία
για την κυριαρχία του Δημιουργού, θα αρχίσουν ένα καταπληκτικό πρελούδιο για το έργο Του
της νέας ημέρας και εκείνη τη στιγμή ο Δημιουργός θα ανοίξει επίσης μια καινούργια σελίδα
στο έργο Του της διαχείρισης! Σύμφωνα με τον νόμο για τα βλαστάρια της άνοιξης, την
ωρίμανση του καλοκαιριού, τη σοδειά του φθινοπώρου και την αποθήκευση του χειμώνα που
ορίστηκε από τον Δημιουργό, όλα τα πράγματα πρέπει να ακολουθούν το σχέδιο διαχείρισης
του Δημιουργού και πρέπει να καλωσορίζουν την καινούργια τους μέρα, το νέο ξεκίνημα και
τη νέα πορεία ζωής, και σύντομα θα αναπαράγουν μια ατελείωτη σειρά για να καλωσορίζουν
την κάθε μέρα υπό την κυριαρχία της εξουσίας του Δημιουργού…
Κανένα από τα δημιουργημένα και τα μη δημιουργημένα πλάσματα δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την ταυτότητα του Δημιουργού
Αφότου Εκείνος άρχισε τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, άρχισε να εκφράζεται και
να αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού, επειδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον λόγο για να
δημιουργήσει όλα τα πράγματα. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που Εκείνος τα δημιούργησε, κι
ανεξάρτητα από το γιατί τα δημιούργησε, όλα δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν και
υπήρξαν χάρη στον λόγο του Θεού και αυτή είναι η μοναδική εξουσία του Δημιουργού. Τον
καιρό που δεν είχε ακόμα εμφανιστεί το ανθρώπινο είδος στον κόσμο, ο Δημιουργός
χρησιμοποίησε τη δύναμή Του και την εξουσία Του για να δημιουργήσει όλα τα πράγματα για
το ανθρώπινο είδος και χρησιμοποίησε τις μοναδικές Του μεθόδους για να φτιάξει ένα
κατάλληλο περιβάλλον για να ζήσει η ανθρωπότητα. Όλα όσα έκανε Εκείνος έγιναν σε
αναμονή για την ανθρωπότητα, που σύντομα θα απολάμβανε την πνοή Του. Που σημαίνει,
τον καιρό πριν δημιουργηθεί η ανθρωπότητα, η εξουσία του Θεού είχε αναδειχθεί σε όλα τα
πλάσματα που διαφέρουν από το ανθρώπινο είδος, σε πράγματα μεγάλα όπως οι ουρανοί, οι
φωστήρες, οι θάλασσες και η ξηρά και σε πράγματα μικρά όπως τα ζώα και τα πτηνά, καθώς
και σε όλων των ειδών τα έντομα και τους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των
διαφόρων βακτηριδίων που δεν είναι ορατά με γυμνό οφθαλμό. Στο κάθε ένα από αυτά
δόθηκε ζωή από τον λόγο του Δημιουργού και καθένα απ’ αυτά πολλαπλασιάστηκε χάρη στον
λόγο του Θεού και καθένα απ’ αυτά έζησε υπό την κυριαρχία του Δημιουργού και χάρη στον
λόγο του Δημιουργού. Παρότι δεν έλαβαν την πνοή του Δημιουργού, ανέδειξαν τη ζωή και τη
ζωτικότητα που τους χάρισε ο Δημιουργός μέσα από διάφορα σχήματα και δομές. Παρότι δεν
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είχαν αποκτήσει την ικανότητα της ομιλίας που ο Δημιουργός χάρισε στο ανθρώπινο είδος, το
καθένα είχε λάβει από τον Δημιουργό έναν τρόπο έκφρασης, που διέφερε από τη γλώσσα του
ανθρώπου. Η εξουσία του Δημιουργού δεν δίνει μόνο το σφρίγος της ζωής σε φαινομενικά
στατικά υλικά αντικείμενα ώστε αυτά να μην εξαφανιστούν ποτέ, αλλά επιπλέον δίνει το
ένστικτο της αναπαραγωγής και του πολλαπλασιασμού σε όλα τα έμψυχα πλάσματα, ώστε να
μην εξαφανιστούν ποτέ κι έτσι από γενιά σε γενιά να περάσουν τους νόμους και τις αρχές της
επιβίωσης που τους χαρίστηκαν από τον Δημιουργό. Ο τρόπος με τον οποίο ο Δημιουργός
ασκεί την εξουσία Του δεν εμμένει αυστηρά σε κάποια μάκρο- ή μίκρο- άποψη και δεν
περιορίζεται σε καμία μορφή. Εκείνος μπορεί να διατάζει τις λειτουργίες του σύμπαντος και
να κυριαρχεί πάνω στη ζωή και τον θάνατο όλων των πραγμάτων και επιπλέον, μπορεί να
διαχειρίζεται όλα τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να Τον υπηρετούν. Μπορεί να
διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες των βουνών, των ποταμών και των λιμνών και να εξουσιάζει
όλα τα πράγματα που βρίσκονται σ’ αυτά και επιπλέον μπορεί να παρέχει σε όλα τα
πράγματα ό,τι τους χρειάζεται. Αυτή είναι η εκδήλωση της μοναδικής εξουσίας του
Δημιουργού πάνω σε όλα τα πράγματα πέραν της ανθρωπότητας. Αυτή η εκδήλωση δεν είναι
μόνο για μια ζωή και δεν θα σταματήσει ποτέ, ούτε θα ξεκουραστεί, και δεν μπορεί να αλλάξει
ή να καταστραφεί από άνθρωπο ή πράγμα, ούτε μπορεί να αυξηθεί ούτε να μειωθεί από
κανέναν άνθρωπο ή πράγμα —επειδή τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ταυτότητα
του Δημιουργού και ως εκ τούτου η εξουσία του Δημιουργού δεν μπορεί να αντικατασταθεί
από κανένα δημιουργημένο πλάσμα και είναι ανέφικτη για οποιοδήποτε μη δημιουργημένο
ον. Πάρτε για παράδειγμα τους αγγελιοφόρους του Θεού και τους αγγέλους. Αυτοί δεν
διαθέτουν τη δύναμη του Θεού, πολύ δε περισσότερο δεν διαθέτουν την εξουσία του
Δημιουργού κι ο λόγος που δεν διαθέτουν τη δύναμη και την εξουσία του Θεού είναι επειδή
δεν διαθέτουν την ουσία του Δημιουργού. Τα μη δημιουργημένα όντα, όπως είναι οι
αγγελιοφόροι του Θεού και οι άγγελοι, παρότι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα εκ
μέρους του Θεού, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Παρότι διαθέτουν κάποια
δύναμη που δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν διαθέτουν την εξουσία του Θεού, δεν διαθέτουν την
εξουσία του Θεού για να δημιουργήσουν όλα τα πράγματα και να τα διατάζουν και να
κυριαρχούν πάνω σ’ αυτά. Έτσι λοιπόν η μοναδικότητα του Θεού δεν μπορεί να
αντικατασταθεί από κανένα μη δημιουργημένο ον και ομοίως η εξουσία και η δύναμη του
Θεού δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανένα μη δημιουργημένο ον. Στη Βίβλο έχεις
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διαβάσει για κανέναν αγγελιοφόρο του Θεού να έχει δημιουργήσει όλα τα πράγματα; Και
γιατί ο Θεός δεν έχει στείλει κανέναν από τους αγγελιοφόρους Του ή τους αγγέλους Του να
δημιουργήσει όλα τα πράγματα; Επειδή δεν διαθέτουν την εξουσία του Θεού κι έτσι δεν
διαθέτουν την ικανότητα να ασκήσουν την εξουσία του Θεού. Όπως όλα τα πλάσματα είναι κι
αυτά κάτω από την κυριαρχία του Δημιουργού και κάτω από την εξουσία του Δημιουργού κι
έτσι με τον ίδιο τρόπο, ο Δημιουργός είναι επίσης ο Θεός τους και είναι ο Ηγεμόνας τους.
Ανάμεσα σε όλους αυτούς, έναν προς έναν —είτε αυτοί είναι ευγενείς ή ταπεινοί, με μεγάλη ή
μικρή δύναμη— δεν υπάρχει ούτε ένας που να μπορεί να υπερβεί την εξουσία του Δημιουργού
κι έτσι ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να αντικαταστήσει την ταυτότητα
του Δημιουργού. Ποτέ δεν θα τους αποκαλέσει κανείς Θεό και ποτέ δεν θα μπορέσουν να
γίνουν ο Δημιουργός. Αυτές είναι αλήθειες και γεγονότα που δεν αλλάζουν ποτέ!
Από την παραπάνω συναναστροφή, μπορούμε μήπως να συνάγουμε τα παρακάτω: μόνο
ο Δημιουργός και Άρχοντας όλων των πραγμάτων, Εκείνος που διαθέτει τη μοναδική εξουσία
και τη μοναδική δύναμη, μπορεί να ονομάζεται ο μοναδικός Θεός ο ίδιος; Σ’ αυτό το σημείο,
μπορεί να νιώθετε ότι μια τέτοια ερώτηση είναι πολύ βαθύς στοχασμός. Εσείς αυτή τη στιγμή
είστε ανίκανοι να την καταλάβετε και δεν μπορείτε να διακρίνετε την ουσία που εμπεριέχεται
σ’ αυτήν κι έτσι για την ώρα, νιώθετε ότι η απάντηση είναι δύσκολη. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
θα συνεχίσω με τη συναναστροφή Μου. Έπειτα θα σας επιτρέψω να δεχτείτε τις πραγματικές
πράξεις που προκύπτουν από πολλές πλευρές της εξουσίας και της δύναμης που διαθέτει ο
Θεός και μόνο, κι έτσι θα σας επιτρέψω να αντιληφθείτε πλήρως και να εκτιμήσετε και να
γνωρίσετε τη μοναδικότητα του Θεού και το τι σημαίνει η μοναδική εξουσία του Θεού.
2. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να στήσει μια διαθήκη με τον άνθρωπο
Γέν. 9:11-13 Και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς· και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή
πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλυσμού· ουδέ θέλει είσθαι πλέον κατακλυσμός διά να
φθείρη την γην. Και είπεν ο Θεός, Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ
κάμνω μεταξύ εμού και υμών και παντός εμψύχου ζώου το οποίον είναι με σας, εις γενεάς
αιωνίους· Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού
και της γής.
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Αφότου Εκείνος έφτιαξε όλα τα πράγματα, η εξουσία του Δημιουργού
επιβεβαιώνεται και αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά στη διαθήκη του ουράνιου
τόξου
Η εξουσία του Δημιουργού συνεχώς αναδεικνύεται κι ασκείται σε όλα τα πλάσματα κι
Εκείνος όχι μόνο εξουσιάζει τη μοίρα όλων των πραγμάτων, αλλά επίσης εξουσιάζει την
ανθρωπότητα, αυτό το ιδιαίτερο πλάσμα που δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια και που
διαθέτει μια διαφορετική δομή ζωής και υπάρχει με μια διαφορετική μορφή ζωής. Αφού ο
Δημιουργός έφτιαξε όλα τα πράγματα, δεν σταμάτησε να εκφράζει την εξουσία Του και τη
δύναμή Του. Για Εκείνον η εξουσία με την οποία ήταν ο απόλυτος άρχοντας όλων των
πραγμάτων και της μοίρας ολόκληρης της ανθρωπότητας, τυπικά άρχισε μόνο όταν το
ανθρώπινο είδος πραγματικά γεννήθηκε από το χέρι Του. Εκείνος είχε την πρόθεση να
διαχειρίζεται την ανθρωπότητα και να την εξουσιάζει, είχε την πρόθεση να σώσει την
ανθρωπότητα, είχε την πρόθεση να κερδίσει πραγματικά την ανθρωπότητα, να κερδίσει μια
ανθρωπότητα που θα μπορούσε να διοικήσει όλα τα πράγματα και είχε την πρόθεση να
φτιάξει μια ανθρωπότητα που θα ζει υπό την εξουσία Του και θα γνωρίζει την εξουσία Του και
θα υπακούει στην εξουσία Του. Έτσι ο Θεός άρχισε επισήμως να εκφράζει την εξουσία Του
στους ανθρώπους χρησιμοποιώντας τον λόγο Του και άρχισε να χρησιμοποιεί την εξουσία
Του για να πραγματοποιήσει τον λόγο Του. Βεβαίως η εξουσία του Θεού είχε αναδειχθεί
παντού κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Απλώς έχω διαλέξει κάποια ειδικά, πολύ
γνωστά παραδείγματα από τα οποία μπορείτε να καταλάβετε και να γνωρίσετε τη
μοναδικότητα του Θεού και να καταλάβετε και να γνωρίσετε τη μοναδική εξουσία του Θεού.
Υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ της παραγράφου στη Γένεση 9:11-13 και των παραπάνω
παραγράφων σχετικά με την καταγραφή της δημιουργίας του κόσμου από τον Θεό, υπάρχει
όμως και μια διαφορά. Ποια είναι η ομοιότητα; H ομοιότητα βρίσκεται στη χρήση λέξεων από
τον Θεό για να κάνει αυτά που είχε την πρόθεση να κάνει και η διαφορά είναι ότι αυτή η
παράγραφος είναι η συνομιλία του Θεού με τον άνθρωπο, στην οποία κατάρτισε μια διαθήκη
με τον άνθρωπο και είπε στον άνθρωπο τι περιέχει αυτή η διαθήκη. Αυτή η άσκηση της
εξουσίας του Θεού επιτεύχθηκε κατά τον διάλογό Του με τον άνθρωπο, που θα πει ότι πριν τη
δημιουργία του ανθρώπινου είδους, ο λόγος του Θεού ήταν οδηγίες και διαταγές προς τα
πλάσματα που Εκείνος είχε πρόθεση να δημιουργήσει. Τώρα όμως υπήρχε κάποιος να
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ακούσει τον λόγο του Θεού κι έτσι ο λόγος Του ήταν τόσο ένας διάλογος με τον άνθρωπο, όσο
και μια παρότρυνση και μια νουθεσία στον άνθρωπο και επιπλέον ήταν εντολές που δόθηκαν
σε όλα τα πράγματα που ήταν υπό την εξουσία Του.
Ποια ενέργεια του Θεού καταγράφεται σ’ αυτήν την παράγραφο; Καταγράφει τη
διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο αφού Εκείνος κατέστρεψε τον κόσμο με έναν
κατακλυσμό, λέει στον άνθρωπο ότι ο Θεός δεν θα καταστρέψει ποτέ τον κόσμο ξανά κι ότι
για τον σκοπό αυτόν, ο Θεός έφτιαξε ένα σημείο —και ποιο είναι αυτό το σημείο; Στις Γραφές
λέει ότι: «Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού
και της γής». Αυτά είναι τα αρχικά λόγια που είπε ο Δημιουργός στο ανθρώπινο είδος. Καθώς
έλεγε αυτά τα λόγια, εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο μπροστά στα μάτια του ανθρώπου και
παρέμεινε μέχρι σήμερα. Όλοι έχουν δει ένα τέτοιο ουράνιο τόξο κι όταν το βλέπεις, ξέρεις
πώς αυτό εμφανίζεται; Η επιστήμη δεν μπορεί να το εξηγήσει, ούτε να βρει από πού
προέρχεται ή να προσδιορίσει πού βρίσκεται. Επειδή το ουράνιο τόξο είναι ένα σημείο της
διαθήκης που έχει καταρτισθεί μεταξύ του Δημιουργού και του ανθρώπου. Δεν απαιτεί
επιστημονική βάση, δεν φτιάχτηκε από τον άνθρωπο, ούτε ο άνθρωπος μπορεί να το αλλάξει.
Είναι η συνέχεια της εξουσίας του Δημιουργού, αφού Εκείνος εκστόμισε τον λόγο Του. Ο
Δημιουργός χρησιμοποίησε τη δική Του ιδιαίτερη μέθοδο για να τηρήσει τη διαθήκη Του με
τον άνθρωπο και την υπόσχεσή Του κι έτσι η χρήση του ουράνιου τόξου από Εκείνον σαν ένα
σημείο της διαθήκης που Εκείνος κατάρτισε είναι ένα ουράνιο διάταγμα και νόμος που θα
παραμείνει αναλλοίωτο για πάντα, είτε όσον αφορά στον Δημιουργό, είτε στο δημιουργημένο
ανθρώπινο είδος. Παρόλα αυτά αυτός ο αμετάβλητος νόμος, πρέπει να ειπωθεί, είναι ακόμα
μια αληθινή απόδειξη της εξουσίας του Δημιουργού αφότου δημιούργησε όλα τα πράγματα
και πρέπει να ειπωθεί, ότι η εξουσία και η δύναμη του Δημιουργού δεν έχουν όρια. Η χρήση
του ουράνιου τόξου από Εκείνον σαν ένα σημείο είναι μια συνέχεια και μια επέκταση της
εξουσίας του Δημιουργού. Αυτό ήταν μια ακόμη πράξη που έκανε ο Θεός με χρήση του λόγου
Του και ήταν ένα σημείο της διαθήκης που κατάρτισε ο Θεός με τον άνθρωπο
χρησιμοποιώντας τον λόγο. Είπε στον άνθρωπο αυτό που ήθελε να κάνει και με ποιον τρόπο
αυτό θα εκπληρωνόταν και θα πραγματοποιούνταν και με αυτόν τον τρόπο το θέμα
επετεύχθη, σύμφωνα με τα λόγια από το στόμα του Θεού. Μόνο ο Θεός έχει τέτοια δύναμη
και σήμερα, αρκετές χιλιάδες χρόνια αφότου είπε αυτά τα λόγια, ο άνθρωπος μπορεί ακόμα
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να βλέπει το ουράνιο τόξο που βγήκε από το στόμα του Θεού. Εξαιτίας αυτών των λόγων που
ξεστόμισε ο Θεός, αυτό το πράγμα έμεινε αναλλοίωτο και αμετάβλητο μέχρι σήμερα. Κανένας
δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτό το ουράνιο τόξο, κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τους νόμους
του κι αυτό υπάρχει μόνο και μόνο εξαιτίας του λόγου του Θεού. Αυτή ακριβώς είναι η
εξουσία του Θεού. «Ο Θεός κρατά τον λόγο Του κι ο λόγος Του θα πραγματοποιηθεί κι αυτό
που θα πραγματοποιηθεί θα κρατήσει για πάντα». Αυτά τα λόγια είναι ξεκάθαρα εδώ κι
αποτελούν ξεκάθαρο σημείο και χαρακτηριστικό της εξουσίας και της δύναμης του Θεού. Ένα
τέτοιο σημείο ή χαρακτηριστικό δεν υπάρχει ούτε φαίνεται σε κανένα από τα δημιουργημένα
όντα, ούτε φαίνεται σε κανένα από τα μη δημιουργημένα όντα. Είναι αποκλειστικότητα του
μοναδικού Θεού και ξεχωρίζει την ταυτότητα και την ουσία που έχει μόνο ο Δημιουργός από
αυτήν των πλασμάτων. Συγχρόνως, είναι ένα σημείο και ένα χαρακτηριστικό που εκτός από
τον ίδιο τον Θεό, δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί από κανένα δημιουργημένο ή μη
δημιουργημένο ον.
Η κατάρτιση της διαθήκης του Θεού με τον άνθρωπο ήταν μια πράξη μεγάλης σημασίας
και μια πράξη με την οποία Εκείνος είχε σκοπό να επικοινωνήσει ένα γεγονός στον άνθρωπο
και να ενημερώσει τον άνθρωπο για το θέλημά Του και για τον σκοπό αυτόν μεταχειρίστηκε
μια μοναδική μέθοδο, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σημείο για να καταρτίσει μια διαθήκη με
τον άνθρωπο, ένα σημείο που ήταν μια υπόσχεση της διαθήκης που είχε καταρτίσει με τον
άνθρωπο. Ήταν λοιπόν αυτή η κατάρτιση της διαθήκης ένα σπουδαίο γεγονός; Και πόσο
σπουδαίο γεγονός ήταν; Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη διαθήκη τόσο ιδιαίτερη: Δεν είναι
μια διαθήκη μεταξύ ενός ανθρώπου και κάποιου άλλου ή μιας ομάδας και μιας άλλης ή μιας
χώρας και μιας άλλης, αλλά είναι μια διαθήκη μεταξύ του Δημιουργού κι ολόκληρης της
ανθρωπότητας και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ημέρα που ο Θεός θα καταργήσει όλα τα
πράγματα. Ο εκτελεστής αυτής της διαθήκης είναι ο Δημιουργός και ο φύλακάς της είναι
επίσης ο Δημιουργός. Εν συντομία, ολόκληρη η διαθήκη του ουράνιου τόξου που
καταρτίσθηκε με τον άνθρωπο πραγματοποιήθηκε και επετεύχθη σύμφωνα με τον διάλογο
μεταξύ του Δημιουργού και του ανθρώπου και έχει παραμείνει έτσι μέχρι σήμερα. Τι άλλο θα
μπορούσαν να κάνουν τα πλάσματα εκτός από το να υποκύπτουν και να υπακούουν και να
πιστεύουν και να εκτιμούν και να βλέπουν αυτοπροσώπως και να υμνούν την εξουσία του
Δημιουργού; Επειδή κανένας άλλος πέρα από τον μοναδικό Θεό δεν έχει τη δύναμη να κάνει
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μια τέτοια διαθήκη. Η εμφάνιση του ουράνιου τόξου, ξανά και ξανά, αναγγέλλει στην
ανθρωπότητα και εφιστά την προσοχή της στη διαθήκη μεταξύ του Δημιουργού και της
ανθρωπότητας. Στις συνεχείς εμφανίσεις της διαθήκης μεταξύ του Δημιουργού και της
ανθρωπότητας, εκείνο που αποδεικνύεται στην ανθρωπότητα δεν είναι ένα ουράνιο τόξο ή η
ίδια η διαθήκη, αλλά η αμετάβλητη εξουσία του Δημιουργού. Η εμφάνιση του ουράνιου
τόξου, ξανά και ξανά, αποδεικνύει τα τρομακτικά και θαυματουργά έργα του Δημιουργού σε
κρυφά μέρη και συγχρόνως είναι μια ζωηρή αντανάκλαση της εξουσίας του Δημιουργού που
δεν θα ξεθωριάσει ποτέ και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν είναι αυτό η ένδειξη μιας άλλης πλευράς
της μοναδικής εξουσίας του Δημιουργού;
3. Οι Ευλογίες του Θεού
Γέν. 17:4-6 Εγώ, ιδού, η διαθήκη μου είναι προς σε· και θέλεις γείνει πατήρ πλήθους
εθνών. Και δεν θέλει καλείσθαι πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θέλει είσθαι
Αβραάμ· διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε αυξήσει σφόδρα σφόδρα,
και θέλω σε καταστήσει εις έθνη, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ σού.
Γέν. 18:18-19 Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γείνει έθνος μέγα και δυνατόν· και θέλουσιν
ευλογηθή εις αυτόν πάντα τα έθνη της γής· Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς
τους υιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού, μεθ’ εαυτόν, και θέλουσι φυλάξει την οδόν του
Ιεχωβά, διά να πράττωσι δικαιοσύνην και κρίσιν, ώστε να επιφέρη ο Ιεχωβά επί τον Αβραάμ
τα όσα ελάλησε προς αυτόν.
Γέν. 22:16-18 Ώμοσα εις εμαυτόν, λέγει Ιεχωβά, ότι, επειδή έπραξας το πράγμα τούτο και
δεν ελυπήθης τον υιόν σου, τον μονογενή σου: ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων
θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος
της θαλάσσης· και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού· και εν τω
σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γης· διότι υπήκουσας εις την φωνήν μου.
Ιώβ 42:12 Και ευλόγησεν ο Ιεχωβά τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα· ώστε
απέκτησε δεκατέσσαρας χιλιάδας προβάτων και εξακισχιλίας καμήλους και χίλια ζεύγη βοών
και χιλίας όνους.
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Ο μοναδικός τρόπος και τα χαρακτηριστικά των ομιλιών του Δημιουργού είναι
σύμβολα της μοναδικής ταυτότητας και εξουσίας του Δημιουργού
Πολλοί επιθυμούν να ζητήσουν και να λάβουν την ευλογία του Θεού, αλλά δεν μπορεί ο
καθένας να λάβει αυτές τις ευλογίες, επειδή ο Θεός έχει τις δικές Του αρχές και δίνει την
ευλογία Του στον άνθρωπο με τον δικό Του τρόπο. Οι υποσχέσεις που δίνει ο Θεός στον
άνθρωπο και το πόση χάρη Εκείνος θα δώσει στον άνθρωπο, δίνονται με βάση τις σκέψεις και
τις πράξεις των ανθρώπων. Επομένως, τι δείχνουν οι ευλογίες του Θεού; Τι μπορούν να δουν
σ’ αυτές οι άνθρωποι; Σ’ αυτό το σημείο, ας βάλουμε στην άκρη τη συζήτηση για το σε τι
είδους ανθρώπους ο Θεός δίνει τις ευλογίες Του ή για τις αρχές του Θεού σύμφωνα με τις
οποίες Εκείνος δίνει τις ευλογίες Του. Αντ’ αυτού, ας δούμε τις ευλογίες του Θεού προς τον
άνθρωπο με σκοπό να γνωρίσουμε την εξουσία του Θεού, υπό το πρίσμα της γνώσης της
εξουσίας του Θεού.
Οι τέσσερις παραπάνω παράγραφοι της γραφής είναι όλες καταγραφές της ευλογίας του
Θεού προς τον άνθρωπο. Μας δίνουν μια λεπτομερή περιγραφή των αποδεκτών της ευλογίας
του Θεού, όπως του Αβραάμ και του Ιώβ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους ο Θεός
έδωσε τις ευλογίες Του και τι περιείχαν αυτές οι ευλογίες. Ο τόνος κι ο τρόπος των ομιλιών
του Θεού και η προοπτική και η θέση από την οποία Εκείνος μίλησε, επιτρέπουν στον
άνθρωπο να καταλάβει ότι Εκείνος που δίνει τις ευλογίες και ο αποδέκτης αυτών των
ευλογιών έχουν ξεκάθαρα διαφορετικές ταυτότητες, υπόσταση και ουσία. Ο τόνος κι ο τρόπος
αυτών των ομιλιών και η θέση από την οποία εκστομίστηκαν είναι μοναδικές στον Θεό, ο
οποίος διαθέτει την ταυτότητα του Δημιουργού. Εκείνος έχει την εξουσία και την ισχύ, καθώς
και την τιμή του Δημιουργού και ένα μεγαλείο που δεν αμφισβητείται από κανέναν άνθρωπο.
Ας δούμε πρώτα στη Γένεση 17:4-6: «Εγώ, ιδού, η διαθήκη μου είναι προς σε· και θέλεις
γείνει πατήρ πλήθους εθνών. Και δεν θέλει καλείσθαι πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το
όνομά σου θέλει είσθαι Αβραάμ· διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα. Και θέλω σε
αυξήσει σφόδρα σφόδρα, και θέλω σε καταστήσει εις έθνη, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ
σου». Τα λόγια αυτά ήταν η διαθήκη που κατάρτισε ο Θεός με τον Αβραάμ, καθώς και οι
ευλογίες του Θεού προς τον Αβραάμ: ο Θεός θα έκανε τον Αβραάμ πατέρα των εθνών, θα τον
έκανε εξαιρετικά γόνιμο και θα έκανε έθνη απ’ αυτόν και βασιλείς θα έβγαιναν από εκείνον.
Βλέπεις την εξουσία του Θεού σ’ αυτά τα λόγια; Και πώς αντιλαμβάνεσαι αυτήν την εξουσία;
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Ποια πλευρά από την ουσία της εξουσίας του Θεού βλέπεις; Άμα εξετάσουμε από κοντά αυτά
τα λόγια, δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε ότι η εξουσία και η ταυτότητα του Θεού
αναδεικνύονται ξεκάθαρα στα λόγια των ομιλιών του Θεού. Για παράδειγμα, όταν ο Θεός
λέγει «η διαθήκη μου είναι προς σε· και θέλεις […] σε κατέστησα […] Και θέλω σε […]»,
φράσεις όπως «και θέλεις» «και θέλω», η διατύπωση των οποίων φέρει τη διαβεβαίωση της
ταυτότητας και της εξουσίας του Θεού, είναι κατά μία άποψη, μια ένδειξη της πίστης του
Δημιουργού. Κατά μία άλλη άποψη, είναι ιδιαίτερες λέξεις που χρησιμοποίησε ο Θεός, ο
οποίος έχει την ταυτότητα του Δημιουργού —αποτελούν επίσης, όμως, μέρος του συμβατικού
λεξιλογίου. Αν κάποιος πει ότι ελπίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να είναι εξαιρετικά γόνιμο, ότι
θα γίνουν έθνη από εκείνον και ότι βασιλείς θα βγουν απ’ αυτόν, αυτό αναμφίβολα είναι ένα
είδος ευχής και δεν είναι υπόσχεση ή ευλογία. Κι έτσι οι άνθρωποι δεν τολμούν να πουν «Θα
σε κάνω το και το, θα γίνεις το και το […]», διότι ξέρουν ότι δεν διαθέτουν τέτοιου είδους
δύναμη. Δεν είναι στο χέρι τους κι ακόμα κι αν πουν τέτοια πράγματα, αυτά θα είναι κούφια
λόγια κι ανοησίες, παρακινούμενα από τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες τους. Τολμάει κανένας
να μιλήσει με αυτόν τον πομπώδη τρόπο όταν νιώθει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις
επιθυμίες του; Όλοι θέλουν το καλό για τους απογόνους τους κι ελπίζουν ότι θα διαπρέψουν
και θα έχουν μεγάλες επιτυχίες. «Τι τεράστια τύχη θα ήταν αν ένας από αυτούς γινόταν
αυτοκράτορας! Αν κάποιος κατάφερνε να γίνει κυβερνήτης θα ήταν επίσης καλό —αρκεί να
γινόταν κάποιος σπουδαίος!» Αυτά είναι όλα ευχές των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι
μπορούν μόνο να εύχονται ευλογίες για τους απογόνους τους και δεν μπορούν να
εκπληρώσουν ούτε να διασφαλίσουν ότι κάποια από τις ευχές αυτές θα πραγματοποιηθεί.
Βαθιά μέσα του καθένας ξέρει καθαρά ότι δεν διαθέτει τη δύναμη να καταφέρει τέτοια
πράγματα, επειδή όλα όσα τον αφορούν είναι εκτός του ελέγχου του κι έτσι με ποιον τρόπο θα
μπορούσε να ελέγξει αυτός τη μοίρα των άλλων; Αντιθέτως, ο λόγος που ο Θεός μπορεί να πει
τέτοια λόγια είναι επειδή ο Θεός διαθέτει τέτοια εξουσία και Εκείνος μπορεί να επιτελέσει και
να πραγματοποιήσει όλες Του τις υποσχέσεις στους ανθρώπους και να υλοποιήσει όλες τις
ευλογίες που τους έχει δώσει. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και για τον Θεό το να κάνει
κάποιον ιδιαίτερα γόνιμο είναι παιχνιδάκι. Μία Του μόνο λέξη είναι αρκετή για να κάνει τους
απογόνους κάποιου να ευημερήσουν. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ιδρώσει για να το επιτύχει
αυτό, ούτε να κουράσει το μυαλό Του ή να σκοτίζεται. Αυτή ακριβώς είναι η δύναμη και η
εξουσία του Θεού.
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Αφού διαβάσετε «ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γείνει έθνος μέγα και δυνατόν· και
θέλουσιν ευλογηθή εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης» στη Γένεση 18:18, μπορείτε να νιώσετε
την εξουσία του Θεού; Μπορείτε να αισθανθείτε πόσο εξαιρετικός είναι ο Δημιουργός;
Μπορείτε να αισθανθείτε την υπεροχή του Δημιουργού; Τα λόγια του Θεού είναι
συγκεκριμένα. Ο Θεός δεν λέει αυτά τα λόγια λόγω ή σαν έκφραση της βεβαιότητας την οποία
έχει για την επιτυχία Του. Αντιθέτως, είναι λόγια που αποδεικνύουν την εξουσία της ομιλίας
του Θεού κι είναι μια εντολή που εκπληρώνει τον λόγο του Θεού. Υπάρχουν εδώ δύο
εκφράσεις στις οποίες θα πρέπει να δώσετε σημασία. Όταν ο Θεός λέγει «ο δε Αβραάμ θέλει
εξάπαντος γείνει έθνος μέγα και δυνατόν· και θέλουσιν ευλογηθή εις αυτόν πάντα τα έθνη της
γης», υπάρχει κανένα στοιχείο ασάφειας σ’ αυτά τα λόγια; Υπάρχει κανένα στοιχείο
ανησυχίας; Υπάρχει κανένα στοιχείο φόβου; Λόγω των λέξεων «θέλει εξάπαντος» και
«θέλουσιν» στην ομιλία του Θεού, αυτά τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου
και που τα βλέπει κανείς συχνά σ’ αυτόν, δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με τον Δημιουργό.
Κανένας δεν θα τολμούσε να χρησιμοποιήσει τέτοια λόγια όταν εύχεται το καλό σε κάποιον,
κανένας δεν θα τολμούσε να ευλογήσει κάποιον άλλον με ένα μεγάλο και σπουδαίο έθνος με
τέτοια βεβαιότητα ή να υποσχεθεί ότι όλα τα έθνη στη γη θα ευλογηθούν από αυτόν. Όσο πιο
βέβαια είναι τα λόγια του Θεού, τόσο πιο καλά αποδεικνύουν κάτι —και τι είναι αυτό το κάτι;
Αποδεικνύουν ότι ο Θεός έχει τέτοια εξουσία, ότι η εξουσία Του μπορεί να κατορθώσει αυτά
τα πράγματα κι ότι η εκπλήρωσή τους είναι αναπόφευκτη. Ο Θεός ήταν ενδόμυχα βέβαιος,
χωρίς καμία επιφύλαξη, για όλες τις ευλογίες Του προς τον Αβραάμ. Επιπλέον, όλα αυτά θα
πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τον λόγο Του και καμία δύναμη δεν θα ήταν ικανή να
αλλάξει, να εμποδίσει, να βλάψει ή να διαταράξει την εκπλήρωσή τους. Ανεξάρτητα από το τι
συνέβη, τίποτα δεν θα μπορούσε να ακυρώσει ή να επηρεάσει την εκπλήρωση και την
πραγματοποίηση του λόγου του Θεού. Αυτή είναι η απόλυτη ισχύς του λόγου που
εκστομίστηκε από το στόμα του Δημιουργού και η εξουσία του Δημιουργού που δεν ανέχεται
την άρνηση του ανθρώπου! Έχοντας διαβάσει αυτά τα λόγια, αμφιβάλεις ακόμα; Αυτά τα
λόγια βγήκαν από το στόμα του Θεού και υπάρχει δύναμη, μεγαλοπρέπεια και εξουσία στον
λόγο του Θεού. Τέτοια δύναμη και εξουσία και το αναπόφευκτο της εκπλήρωσης των
γεγονότων είναι άπιαστα από οποιοδήποτε δημιουργημένο αλλά και μη δημιουργημένο
πλάσμα κι αξεπέραστα από οποιοδήποτε δημιουργημένο αλλά και μη δημιουργημένο πλάσμα.
Μόνο ο δημιουργός μπορεί να συνδιαλεχθεί με το ανθρώπινο είδος σε τέτοιο τόνο και τονισμό
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και τα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι οι υποσχέσεις Του δεν είναι κούφια λόγια και επιπόλαιοι
κομπασμοί, αλλά είναι η έκφραση της μοναδικής εξουσίας που δεν μπορεί να ξεπεράσει
κανένας και κανένα πράγμα ή αντικείμενο.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του λόγου του Θεού κι αυτού του ανθρώπου; Όταν
διαβάζεις αυτά τα λόγια που είπε ο Θεός, αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη του λόγου του Θεού και
την εξουσία του Θεού. Πώς αισθάνεσαι όταν ακούς τους ανθρώπους να λένε τέτοια λόγια;
Νομίζεις ότι είναι εξαιρετικά υπερόπτες και γεμάτοι κομπασμό και ότι κάνουν επίδειξη; Διότι
δεν έχουν αυτή τη δύναμη, δεν διαθέτουν τέτοια εξουσία κι έτσι είναι απολύτως ανίκανοι να
επιτύχουν τέτοια πράγματα. Το ότι είναι τόσο σίγουροι για τις υποσχέσεις τους, αποδεικνύει
μόνο πόσο απρόσεχτα είναι τα σχόλιά τους. Αν κάποιος λέει τέτοια λόγια, τότε αναμφίβολα
είναι υπερόπτης και υπέρ το δέον σίγουρος και προωθεί τον εαυτό του σαν ένα κλασικό
παράδειγμα της διάθεσης του αρχαγγέλου. Αυτά τα λόγια προήλθαν από το στόμα του Θεού.
Βλέπεις κάποιο στοιχείο υπεροψίας; Νομίζεις ότι ο λόγος του Θεού είναι μόνο ένα αστείο; Ο
λόγος του Θεού είναι εξουσία, ο λόγος του Θεού είναι γεγονός και πριν εκστομιστούν αυτά τα
λόγια, δηλαδή όταν Εκείνος αποφασίζει να κάνει κάτι, τότε αυτό το πράγμα έχει ήδη
επιτευχθεί. Μπορεί να ειπωθεί ότι όλα όσα είπε ο Θεός στον Αβραάμ ήταν μια διαθήκη που
συνήψε ο Θεός με τον Αβραάμ και μια υπόσχεση που δόθηκε από τον Θεό στον Αβραάμ. Αυτή
η υπόσχεση ήταν ένα διαπιστωμένο γεγονός, όπως επίσης και ένα γεγονός που έχει
περατωθεί κι αυτά τα γεγονότα σταδιακά εκπληρώθηκαν στη σκέψη του Θεού, σύμφωνα με
το σχέδιο του Θεού. Κι έτσι, το ότι ο Θεός λέει αυτά τα λόγια, δεν σημαίνει ότι έχει μια
αλαζονική διάθεση, διότι ο Θεός είναι ικανός να επιτύχει τέτοια πράγματα. Έχει αυτήν τη
δύναμη και εξουσία κι είναι απολύτως ικανός να επιτύχει τέτοιες πράξεις και η επίτευξή τους
είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων Του. Όταν τέτοια λόγια εκστομίζονται από τον Θεό,
αποτελούν μια αποκάλυψη και μια έκφραση της αληθινής διάθεσης του Θεού, μια τέλεια
αποκάλυψη και απόδειξη της ουσίας και της εξουσίας του Θεού και τίποτε άλλο δεν είναι πιο
αρμόζον και κατάλληλο για να αποδείξει την ταυτότητα του Δημιουργού. Ο τρόπος, ο τόνος
και η διατύπωση αυτών των ομιλιών συνιστούν ακριβώς το σημάδι της ταυτότητας του
Δημιουργού και αντιστοιχούν τέλεια στην έκφραση της ταυτότητας του ίδιου του Θεού και σ’
αυτές δεν υπάρχει προσποίηση ή ανηθικότητα. Είναι καθαρά και ξάστερα η τέλεια απόδειξη
της ουσίας και της εξουσίας του Δημιουργού. Όσο για τα δημιουργήματα, αυτά δεν διαθέτουν
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ούτε αυτήν την εξουσία ούτε αυτήν την ουσία, πόσο μάλλον τη δύναμη που δίδεται από τον
Θεό. Αν ο άνθρωπος προδώσει αυτήν τη συμπεριφορά, τότε οπωσδήποτε θα είναι η φραστική
επίθεση της διεφθαρμένης του διάθεσης και θα οφείλεται στην επίδραση ενός
συνονθυλεύματος της αλαζονείας και της τρελής φιλοδοξίας του ανθρώπου και της έκθεσης
των κακόβουλων προθέσεων κανενός άλλου παρά μόνο του διαβόλου, του Σατανά, που
επιθυμεί να παραπλανήσει τον άνθρωπο και να τον παρασύρει να προδώσει τον Θεό. Και πώς
αντιμετωπίζει ο Θεός αυτό που αποκαλύπτεται από μια τέτοια γλώσσα; Ο Θεός θα έλεγε ότι
εσύ θέλεις να σφετεριστείς τη θέση Του και θέλεις να Τον υποδυθείς και να Τον
αντικαταστήσεις. Όταν μιμείσαι τον τόνο της ομιλίας του Θεού, η πρόθεσή σου είναι να
αντικαταστήσεις τη θέση του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων και να οικειοποιηθείς το
ανθρώπινο είδος, που εξ ορισμού ανήκει στον Θεό. Αυτός είναι ο Σατανάς, απλά και
ξεκάθαρα. Αυτές είναι πράξεις των απογόνων του αρχαγγέλου κι αυτό δεν είναι αποδεκτό
από τους Ουρανούς! Ανάμεσά σας, υπάρχει κανείς που έχει μιμηθεί τον Θεό με ένα
συγκεκριμένο τρόπο, λέγοντας λίγα λόγια, με την πρόθεση να παραπλανήσει και να
εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους κάνει να νομίσουν ότι τα λόγια και οι πράξεις αυτού
του ανθρώπου διαθέτουν την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, σαν να ήταν η ουσία και η
ταυτότητα αυτού του ανθρώπου μοναδική κι ακόμα σαν ο τόνος των λόγων αυτού του
ανθρώπου να ήταν παρόμοιος με αυτών του Θεού; Έχετε ποτέ κάνει κάτι τέτοιο; Έχετε ποτέ
μιμηθεί τον τόνο του Θεού όταν μιλάτε, με χειρονομίες που παριστάνουν τη διάθεση του
Θεού, με την υποτιθέμενη δύναμη και εξουσία; Μήπως οι περισσότεροι από σας έχετε
κάποιες φορές δράσει, ή προγραμματίσατε να δράσετε με έναν τέτοιο τρόπο; Τώρα που
αληθινά βλέπετε, διακρίνετε και γνωρίζετε την εξουσία του Δημιουργού και κοιτάτε πίσω σ’
αυτά που συνηθίζατε να κάνετε και τα μέσα που χρησιμοποιούσατε για να αποκαλυφθείτε,
δεν νιώθετε άσχημα; Αναγνωρίζετε την ανεντιμότητά σας και την αδιαντροπιά σας; Έχοντας
εξετάσει τη διάθεση και την ουσία αυτών των ανθρώπων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
καταραμένοι και γεννήματα του διαβόλου; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι όσοι κάνουν
αυτά τα πράγματα προσβάλλουν τον εαυτό τους; Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα αυτού του
πράγματος; Και πόσο σοβαρό είναι αυτό; Η πρόθεση των ανθρώπων που δρουν με αυτόν τον
τρόπο είναι να μιμηθούν τον Θεό. Θέλουν να γίνουν ο Θεός και να κάνουν τους ανθρώπους να
τους λατρεύουν όπως τον Θεό. Θέλουν να ξεριζώσουν τη θέση του Θεού από τις καρδιές των
ανθρώπων και να ξεφορτωθούν τον Θεό που εργάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό
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να κατορθώσουν να ελέγξουν τους ανθρώπους και να τους καταβροχθίσουν και να τους
κυριεύσουν. Όλοι έχουν τέτοιου είδους υποσυνείδητες επιθυμίες και φιλοδοξίες, και όλοι ζουν
σε μια τέτοια διεφθαρμένη σατανική ουσία και ζουν με μια τέτοια σατανική φύση, όπου είναι
σε εχθρότητα με τον Θεό και προδίδουν τον Θεό κι επιθυμούν να γίνουν Θεός.
Παρακολουθώντας τη συναναστροφή μου πάνω στο θέμα της εξουσίας του Θεού, ακόμα
επιθυμείτε ή προσπαθείτε να υποδυθείτε τον Θεό ή να μιμηθείτε τον Θεό; Και επιθυμείτε
ακόμα να γίνετε Θεός; Εύχεστε ακόμα να γίνετε Θεός; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιμηθεί την
εξουσία του Θεού και δεν μπορεί να υποδυθεί την ταυτότητα και την υπόσταση του Θεού.
Παρότι μπορείς να μιμηθείς τον τόνο με τον οποίο μιλάει ο Θεός, δεν μπορείς να μιμηθείς την
ουσία του Θεού. Παρότι μπορείς να πάρεις τη θέση του Θεού και να Τον υποδυθείς, ποτέ δεν
θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που προτίθεται να κάνει ο Θεός και ποτέ δεν θα μπορέσεις να
διοικήσεις και να δώσεις εντολές σε όλα τα πράγματα. Στα μάτια του Θεού θα είσαι για πάντα
ένα μικρό πλάσμα κι ανεξάρτητα από το πόσο σπουδαίες είναι οι ικανότητες και οι δεξιότητές
σου κι ανεξάρτητα από τα χαρίσματα σου, η ύπαρξη είναι ολόκληρη υπό την κυριαρχία του
Δημιουργού. Παρόλο που είσαι σε θέση να πεις μερικά άγρια λόγια, αυτό ούτε δείχνει ότι
έχεις την ουσία του Δημιουργού, ούτε εκφράζει το ότι διαθέτεις την εξουσία του Δημιουργού.
Η εξουσία και η δύναμη του Θεού είναι η ουσία του ίδιου του Θεού. Είναι κάτι που ούτε
μαθαίνεται, ούτε μπορεί να προστεθεί εξωτερικά, αλλά είναι η έμφυτη ουσία του ίδιου του
Θεού. Κι έτσι, η σχέση μεταξύ του Δημιουργού και των δημιουργημάτων δεν μπορεί να
αλλάξει ποτέ. Όντας ένα από τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος πρέπει να κρατά τη θέση του
και να συμπεριφέρεται με συνείδηση και αίσθηση καθήκοντος και να διαφυλάσσει αυτό που
του έχει εμπιστευτεί ο Δημιουργός. Κι ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντα σωστά
και να μην κάνει πράγματα που ξεπερνούν το εύρος των δυνατοτήτων του ή που είναι
δυσάρεστα για τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσπαθεί να είναι σπουδαίος ή
ξεχωριστός ή πάνω από τους άλλους, ούτε να προσπαθεί να γίνει Θεός. Αυτά είναι που δεν
πρέπει να επιθυμεί ο άνθρωπος. Το να προσπαθεί κάποιος να γίνει σπουδαίος ή ξεχωριστός,
είναι γελοίο. Το να ζητά να γίνει Θεός είναι ακόμη χειρότερο. Είναι αηδιαστικό και ποταπό.
Εκείνο που είναι αξιέπαινο και που θα έπρεπε να ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε τα
δημιουργήματα, είναι να γίνουν αληθινά δημιουργήματα. Αυτός θα πρέπει να είναι ο
μοναδικός στόχος τον οποίον όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να προσπαθούν να πετύχουν.
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Η εξουσία του Δημιουργού δεν περιορίζεται από τον χρόνο, τον χώρο ή τη
γεωγραφία και η εξουσία του Δημιουργού είναι ανεκτίμητη
Ας δούμε στο Βιβλίο της Γένεσης, 22:17-18. Αυτό είναι άλλο ένα εδάφιο όπου μιλάει ο
Ιεχωβά Θεός και στο οποίο είπε στον Αβραάμ «ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει, και πληθύνων
θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος
της θαλάσσης· και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τας πύλας των εχθρών αυτού· και εν τω
σπέρματί σου θέλουσιν ευλογηθή πάντα τα έθνη της γής· διότι υπήκουσας εις την φωνήν
μου». Ο Ιεχωβά Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ πολλές φορές για να πολλαπλασιαστούν οι
απόγονοί του —να πολλαπλασιαστούν μέχρι ποίου σημείου; Μέχρι του σημείου για το οποίο
μιλάει στη Γραφή: «ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της
θαλάσσης». Που σημαίνει ότι ο Θεός θέλησε να χαρίσει στον Αβραάμ απογόνους τόσους
πολλούς, όσα τα άστρα του ουρανού και τόσο άφθονους όση η άμμος στην παραλία. Ο Θεός
μίλησε χρησιμοποιώντας ένα σχήμα λόγου, και απ’ αυτό το σχήμα λόγου δεν είναι δύσκολο να
δει κανείς ότι ο Θεός δεν θα χάριζε μόνο έναν, δύο ή ακόμα και χιλιάδες απογόνους στον
Αβραάμ, αλλά αμέτρητους, αρκετούς ώστε να γίνουν ένα μεγάλο πλήθος εθνών, διότι ο Θεός
υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι θα γινόταν ο πατέρας πολλών εθνών. Κι αυτός ο αριθμός
αποφασίστηκε από τον άνθρωπο ή από τον Θεό; Μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει πόσους
απογόνους μπορεί να έχει; Εξαρτάται απ’ αυτόν; Ο άνθρωπος δεν είναι ικανός ούτε να
κανονίσει αν θα έχει αρκετούς απογόνους, πόσο μάλλον να κανονίσει να αποκτήσει τόσους
όσα «τα άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρά το χείλος της θαλάσσης». Και ποιος
δεν εύχεται να είναι οι απόγονοί του τόσοι πολλοί όσα και τ’ άστρα; Δυστυχώς τα πράγματα
δεν εξελίσσονται πάντα έτσι όπως τα θέλεις. Ανεξάρτητα από το πόσο επιδέξιος ή ικανός είναι
ο άνθρωπος, αυτό δεν εξαρτάται απ’ αυτόν. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτό που
επιτάσσει ο Θεός. Θα έχεις τόσους, όσους Εκείνος σου επιτρέπει να έχεις. Αν ο Θεός σου
δώσει λίγους, τότε ποτέ δεν θα έχεις πολλούς, κι αν ο Θεός σου δώσει πολλούς, δεν έχει
κανένα νόημα να δυσανασχετείς με το πόσο πολλούς έχεις. Έτσι δεν είναι; Όλα αυτά
εξαρτώνται από τον Θεό και όχι από τον άνθρωπο! Ο άνθρωπος κυβερνάται από τον Θεό και
κανείς δεν εξαιρείται!
Όταν ο Θεός είπε «θέλω πληθύνει το σπέρμα σου», αυτό ήταν ένα συμβόλαιο που ο Θεός
συνήψε με τον Αβραάμ και όπως το συμβόλαιο του ουράνιου τόξου, θα εκπληρώνονταν στην
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αιωνιότητα, ήταν δε επίσης μια υπόσχεση από τον Θεό προς τον Αβραάμ. Μόνο ο Θεός είναι
αρμόδιος και ικανός να πραγματοποιήσει αυτήν την υπόσχεση. Ανεξάρτητα από το αν ο
άνθρωπος το πιστεύει ή όχι, ανεξάρτητα από το αν ο άνθρωπος το δέχεται ή όχι και
ανεξάρτητα από το πώς το βλέπει ο άνθρωπος και πώς το θεωρεί, όλο αυτό θα
πραγματοποιηθεί κατά γράμμα, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν θα
διαφοροποιηθεί αν αλλάξουν οι άνθρωποι διάθεση ή ιδέες και δεν θα διαφοροποιηθεί
εξαιτίας της αλλαγής σε κάποιον άνθρωπο, πράγμα ή αντικείμενο. Όλα τα πράγματα μπορεί
να εξαφανιστούν, αλλά ο λόγος του Θεού θα παραμείνει ως έχει για πάντα. Αντιθέτως, η
ημέρα που θα εξαφανιστούν τα πάντα είναι ακριβώς η μέρα που ο λόγος του Θεού θα έχει
εκπληρωθεί εντελώς, επειδή Εκείνος είναι ο Δημιουργός και Εκείνος κατέχει την εξουσία του
Δημιουργού και τη δύναμη του Δημιουργού, Εκείνος έχει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων και
όλης της δύναμης της ζωής. Εκείνος μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία εκ του μηδενός ή να
μηδενίσει κάτι και Εκείνος ελέγχει τη μεταμόρφωση όλων των πραγμάτων από ζωντανά σε
νεκρά κι έτσι για τον Θεό, τίποτε δεν θα ήταν απλούστερο από το να πολλαπλασιάσει το
σπέρμα κάποιου. Αυτό στον άνθρωπο μοιάζει φαντασία, σαν ένα παραμύθι, αλλά για τον Θεό,
αυτό που Εκείνος αποφασίζει να κάνει και υπόσχεται να κάνει δεν είναι φαντασία ούτε
παραμύθι. Αντιθέτως είναι ένα γεγονός το οποίο ο Θεός έχει ήδη δει και είναι σίγουρο ότι
αυτό θα πραγματοποιηθεί. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι οι
απόγονοι του Αβραάμ ήταν πολλοί; Και πόσο πολλοί; Τόσοι πολλοί όσα «τα άστρα του
ουρανού και ως η άμμος η παρά το χείλος της θαλάσσης» όπως είπε ο Θεός; Εξαπλώθηκαν σε
όλα τα έθνη και σε όλες τις περιοχές, σε κάθε μέρος του κόσμου; Και τι ήταν εκείνο που έκανε
το γεγονός αυτό να πραγματοποιηθεί; Πραγματοποιήθηκε από την εξουσία του λόγου του
Θεού; Διότι αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια αφότου μίλησε ο Θεός, τα λόγια Του
συνέχισαν να εκπληρώνονται και διαρκώς να γίνονται γεγονότα. Αυτή είναι η δύναμη του
λόγου του Θεού και η απόδειξη της εξουσίας του Θεού. Όταν ο Θεός δημιούργησε όλα τα
πράγματα στην αρχή, ο Θεός είπε γενηθήτω φως, και έγινε φως. Αυτό συνέβη πολύ γρήγορα,
πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση
στην πραγματοποίηση και την εκπλήρωσή του. Τα αποτελέσματα του λόγου του Θεού ήταν
άμεσα. Και τα δύο ήταν μια εκδήλωση της εξουσίας του Θεού, αλλά όταν ο Θεός ευλόγησε τον
Αβραάμ, Εκείνος επέτρεψε στον άνθρωπο να δει μια άλλη πλευρά της ουσίας της εξουσίας
του Θεού και επέτρεψε στον άνθρωπο να δει πόσο ανεκτίμητη είναι η εξουσία του
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Δημιουργού και επιπλέον επέτρεψε στον άνθρωπο να δει μια πιο αληθινή, πιο υπέροχη
πλευρά της εξουσίας του Δημιουργού.
Από τη στιγμή που εκστομίστηκε ο λόγος του Θεού, η εξουσία του Θεού αναλαμβάνει
αυτό το έργο και το γεγονός που υποσχέθηκε ο Θεός με το στόμα Του σταδιακά αρχίζει να
γίνεται πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρχίζουν να γίνονται αλλαγές σε όλα τα
πράγματα, όπως ακριβώς με την άφιξη της άνοιξης το γρασίδι γίνεται πράσινο, τα λουλούδια
ανθίζουν, τα δέντρα βλασταίνουν, τα πουλιά αρχίζουν να κελαηδούν, οι χήνες επιστρέφουν
και οι αγροί γεμίζουν με ανθρώπους… Με την άφιξη της άνοιξης όλα τα πράγματα
αναζωογονούνται και αυτό είναι το θαυμαστό έργο του Δημιουργού. Όταν ο Θεός εκπληρώνει
τις υποσχέσεις Του, όλα τα πράγματα στον ουρανό και στη γη ανανεώνονται και αλλάζουν
σύμφωνα με τη σκέψη του Θεού —χωρίς καμία εξαίρεση. Όταν εκστομίζεται μια δέσμευση ή
μια υπόσχεση από το στόμα του Θεού, όλα τα πράγματα εξυπηρετούν την εκπλήρωσή της και
κινούνται γύρω από τον τελικό σκοπό και όλα τα δημιουργήματα ενορχηστρώνονται και
διευθετούνται υπό το κράτος του Δημιουργού, παίζουν τους αντίστοιχους ρόλους τους και
εξυπηρετούν τις αντίστοιχες λειτουργίες τους. Αυτό αποτελεί την εκδήλωση της εξουσίας του
Θεού. Τι καταλαβαίνεις από αυτό; Πώς αντιλαμβάνεσαι την εξουσία του Θεού; Έχει κάποιο
βεληνεκές η εξουσία του Θεού; Υπάρχει χρονικό όριο; Μπορεί να ειπωθεί ότι έχει
συγκεκριμένο ύψος ή συγκεκριμένο μήκος; Μπορεί να ειπωθεί ότι έχει συγκεκριμένο μέγεθος
ή δύναμη; Μπορεί να μετρηθεί με τις ανθρώπινες διαστάσεις; Η εξουσία του Θεού δεν
αναβοσβήνει, δεν έρχεται και παρέρχεται και κανένας δεν μπορεί να μετρήσει ακριβώς πόσο
μεγάλη είναι η εξουσία Του. Ανεξάρτητα από την πάροδο του χρόνου, όταν ο Θεός ευλογεί
κάποιον, αυτή η ευλογία θα συνεχίζεται και η συνέχειά της θα γίνεται η μαρτυρία της
ανεκτίμητης εξουσίας του Θεού και θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να βλέπει την
επανεμφάνιση της άσβεστης δύναμης ζωής του Δημιουργού, ξανά και ξανά. Κάθε εκδήλωση
της εξουσίας Του είναι η τέλεια απόδειξη του λόγου που βγήκε από το στόμα Του και
αποδεικνύεται σε όλα τα πράγματα και στην ανθρωπότητα. Επιπλέον, όλα τα επιτεύγματα
που είναι απόρροια της εξουσίας Του είναι έξοχα πέραν κάθε σύγκρισης και πέρα για πέρα
άψογα. Μπορεί να ειπωθεί ότι η σκέψη Του, ο λόγος Του, η εξουσία Του και όλο το έργο που
έχει κάνει συνιστούν μια απαράμιλλα όμορφη εικόνα και για τα δημιουργήματα, η ανθρώπινη
γλώσσα δεν έχει λόγια για να περιγράψει τη σημασία και την αξία της. Όταν ο Θεός
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υπόσχεται κάτι σε κάποιον, είτε έχει να κάνει με το πού ζει ή με το τι κάνει, το παρελθόν του
πριν ή αφού έλαβε την υπόσχεση, ή με το πόσο μεγάλες αναταραχές υπήρξαν στο περιβάλλον
που ζει —όλα αυτά είναι πολύ γνωστά στον Θεό, τα ξέρει σαν την παλάμη του χεριού Tου.
Όσος καιρός κι αν έχει περάσει απ’ όταν μίλησε ο Θεός, για Εκείνον είναι σαν να έχει μόλις
εκστομίσει τον λόγο Του. Που σημαίνει ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και τέτοια εξουσία που
μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να πραγματοποιεί κάθε υπόσχεση που δίνει στην
ανθρωπότητα και ανεξάρτητα από το ποια είναι η υπόσχεση, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο
θα πάρει αυτή για να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά και επιπλέον ανεξάρτητα από την
έκταση του πεδίου εφαρμογής της —για παράδειγμα στον χρόνο, γεωγραφικά, ως προς τη
φυλή και ούτω καθεξής— αυτή η υπόσχεση θα εκπληρωθεί, θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον
η εκπλήρωση και η πραγματοποίησή της δεν θα χρειαστούν την παραμικρή προσπάθεια από
Εκείνον. Και τι αποδεικνύει αυτό; Ότι το εύρος της εξουσίας του Θεού είναι αρκετό για να
ελέγχει ολόκληρο το σύμπαν και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός είναι που δημιούργησε
το φως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός διαχειρίζεται μόνο το φως, ή ότι Εκείνος
διαχειρίζεται μόνο το νερό επειδή δημιούργησε το νερό και ότι όλα τα άλλα πράγματα είναι
άσχετα με τον Θεό. Δεν είναι αυτό μια παρεξήγηση; Παρότι η ευλογία του Θεού προς τον
Αβραάμ σταδιακά έχει ξεθωριάσει στη μνήμη των ανθρώπων μετά από αρκετές εκατοντάδες
χρόνια, για τον Θεό αυτή η υπόσχεση ακόμη παραμένει η ίδια. Ήταν ακόμη στη διαδικασία
της εκπλήρωσης και ποτέ δεν είχε σταματήσει. Ο άνθρωπος ποτέ δεν γνώριζε ούτε είχε
ακούσει πώς ο Θεός εξασκεί την εξουσία Του, πώς έχουν ενορχηστρωθεί και διευθετηθεί όλα
τα πράγματα και πόσες θαυμάσιες ιστορίες υπάρχουν γύρω απ’ όλα τα πράγματα που
δημιούργησε ο Θεός όλον αυτόν τον καιρό, αλλά κάθε υπέροχο κομμάτι της εκδήλωσης της
εξουσίας του Θεού και της αποκάλυψης των πράξεών Του διαδόθηκε και δοξάστηκε απ’ όλα
τα πράγματα, όλα τα πράγματα ανέδειξαν και μιλούσαν για τα θαυματουργά κατορθώματα
του Δημιουργού και καθεμία απ’ αυτές τις πολυαναφερόμενες ιστορίες για την κυριαρχία του
Δημιουργού σε όλα τα πράγματα θα πρέπει να διακηρύσσεται απ’ όλα τα πράγματα εις τους
αιώνες των αιώνων. Η εξουσία με την οποία ο Θεός κυβερνά όλα τα πράγματα και η δύναμη
του Θεού αποδεικνύουν σε όλα τα πράγματα πως ο Θεός είναι πανταχού και πάντοτε παρών.
Όταν θα δεις την απανταχού παρουσία της εξουσίας και της δύναμης του Θεού, θα δεις ότι ο
Θεός είναι παρών παντού και πάντα. Η εξουσία και η δύναμη του Θεού δεν περιορίζονται από
τον χρόνο, τη γεωγραφία, τον χώρο, ή από κάποιο πρόσωπο, ύλη ή πράγμα. Το εύρος της
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εξουσίας και της δύναμης του Θεού ξεπερνούν τη φαντασία του ανθρώπου. Είναι
ανεξιχνίαστο για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το φανταστεί και δεν θα μπορέσει
ποτέ να το γνωρίσει πλήρως.
Σε κάποιους ανθρώπους αρέσει να βγάζουν συμπεράσματα και να φαντάζονται, αλλά
πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η φαντασία του ανθρώπου; Μπορεί να πάει πέρα απ’ αυτόν
τον κόσμο; Είναι ο άνθρωπος ικανός να βγάλει συμπεράσματα και να φανταστεί την
αυθεντικότητα και την ακρίβεια της εξουσίας του Θεού; Είναι οι εικασίες και η φαντασία του
ανθρώπου ικανές να του επιτρέψουν να επιτύχει τη γνώση της εξουσίας του Θεού; Μπορούν
να κάνουν τον άνθρωπο ικανό να εκτιμήσει πραγματικά και να υποταχθεί στην εξουσία του
Θεού; Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι οι εικασίες και η φαντασία του ανθρώπου είναι μόνο
προϊόν της διανόησης του ανθρώπου, και δεν βοηθούν στο ελάχιστο ούτε εξυπηρετούν τον
άνθρωπο να αντιληφθεί την εξουσία του Θεού. Κάποιοι μπορούν, αφού διαβάσουν κείμενα
επιστημονικής φαντασίας, να φανταστούν το φεγγάρι και πώς είναι τα άστρα. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει την εξουσία του Θεού. Η φαντασία του
ανθρώπου είναι μόνο αυτό: φαντασία. Για τα δεδομένα αυτών των πραγμάτων, δηλαδή για τη
σχέση τους με την εξουσία του Θεού, δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Οπότε, τι κι αν έχεις
πάει στο φεγγάρι; Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πολυδιάστατη κατανόηση της εξουσίας
του Θεού; Μήπως σημαίνει ότι είσαι ικανός να φανταστείς το εύρος της εξουσίας και της
δύναμης του Θεού; Από τη στιγμή που οι εικασίες και η φαντασία του ανθρώπου δεν είναι
ικανές να κάνουν τον άνθρωπο να γνωρίσει την εξουσία του Θεού, τι πρέπει να κάνει ο
άνθρωπος; Η πιο σοφή επιλογή είναι να μην εικάζει και να μη φαντάζεται, που θα πει ότι ο
άνθρωπος δεν πρέπει να επαφίεται ποτέ στη φαντασία και να εξαρτάται από εικασίες, σε ό,τι
έχει σχέση με τη γνώση της εξουσίας του Θεού. Τι είναι αυτό που θέλω να σας πω μ’ αυτό; Η
γνώση της εξουσίας του Θεού, της δύναμης του Θεού, της ίδιας της ταυτότητας του Θεού και
της ουσίας του Θεού δεν επιτυγχάνεται αν επαφίεσαι στη φαντασία σου. Μιας και δεν
μπορείς να επαφίεσαι στη φαντασία σου για να γνωρίσεις την εξουσία του Θεού, τότε ποιος
είναι ο τρόπος για να επιτύχεις την αληθινή γνώση της εξουσίας του Θεού; Τρώγοντας και
πίνοντας τον λόγο του Θεού, μέσω των συναναστροφών και βιώνοντας τον λόγο του Θεού θα
μπορέσεις να έχεις μια βαθμιαία εμπειρία και επιβεβαίωση της εξουσίας του Θεού κι έτσι θα
κερδίσεις μια βαθμιαία κατανόηση και σταδιακή γνώση αυτής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
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για να επιτύχεις τη γνώση της εξουσίας του Θεού. Δεν υπάρχει πιο σύντομος δρόμος. Όταν
σας ζητώ να μη φαντάζεστε δεν είναι το ίδιο σαν να σας ζητώ να περιμένετε παθητικά την
καταστροφή ή να σας ζητώ να μην κάνετε τίποτα. Το να μη χρησιμοποιείς το μυαλό σου για
να σκεφτείς και να φανταστείς σημαίνει να μη χρησιμοποιείς τη λογική για να βγάζεις
συμπεράσματα, να μη χρησιμοποιείς τη γνώση για να κάνεις αναλύσεις, να μη βασίζεσαι στην
επιστήμη, αλλά αντιθέτως να εκτιμάς, να επαληθεύεις και να επιβεβαιώνεις ότι ο Θεός στον
οποίον πιστεύεις έχει εξουσία, να επιβεβαιώνεις ότι η μοίρα σου είναι υπό την κυριαρχία Του
και ότι η δύναμή Του πάντα αποδεικνύει ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο αληθινός Θεός, μέσα από
τον λόγο του Θεού, μέσα από την αλήθεια, μέσα από οτιδήποτε αντιμετωπίζεις στη ζωή. Αυτός
είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να επιτύχει την κατανόηση του Θεού. Μερικοί λένε
ότι επιθυμούν να βρουν έναν απλό τρόπο για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, αλλά μπορείτε να
σκεφτείτε κανέναν τέτοιο τρόπο; Σου λέω, δεν υπάρχει λόγος να το σκέφτεσαι: δεν υπάρχουν
άλλοι τρόποι! Ο μόνος τρόπος είναι να γνωρίζεις και να επιβεβαιώνεις ευσυνειδήτως και
σταθερά αυτό που έχει και είναι ο Θεός μέσα από κάθε λέξη που Εκείνος εκφράζει και από
καθετί που κάνει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Επειδή αυτό
που έχει και είναι ο Θεός και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Θεό δεν είναι κούφια και κενά
—είναι αληθινά.
Το γεγονός του ελέγχου και της κυριαρχίας του Δημιουργού σε όλα τα πράγματα
και στους ζώντες οργανισμούς αποδεικνύει την αληθινή ύπαρξη της εξουσίας του
Δημιουργού
Κατά τον ίδιο τρόπο, η ευλογία του Ιεχωβά προς τον Ιώβ καταγράφεται στο Βιβλίο του
Ιώβ. Τι χάρισε ο Θεός στον Ιώβ; «Και ευλόγησεν ο Ιεχωβά τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα
πρώτα· ώστε απέκτησε δεκατέσσαρας χιλιάδας προβάτων και εξακισχιλίας καμήλους και
χίλια ζεύγη βοών και χιλίας όνους» (Ιώβ 42:12). Από την ανθρώπινη σκοπιά, τι ήταν αυτά τα
πράγματα που δόθηκαν στον Ιώβ; Ήταν ανθρώπινη περιουσία; Με τέτοια περιουσία θα ήταν
ο Ιώβ πολύ πλούσιος εκείνη την εποχή; Και πώς απέκτησε τέτοια περιουσία; Τι προκάλεσε
τον πλούτο του; Είναι προφανές ότι τα απέκτησε αυτά ο Ιώβ χάρη στην ευλογία του Θεού. Το
πώς είδε ο Ιώβ αυτήν την περιουσία και πώς εξέλαβε τις ευλογίες του Θεού, είναι κάτι με το
οποίο δεν θα ασχοληθούμε τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευλογίες του Θεού, όλοι οι
άνθρωποι λαχταρούν μέρα και νύχτα να ευλογηθούν από τον Θεό, αλλά παρόλα αυτά ο
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άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει πόση περιουσία μπορεί να αποκτήσει κατά τη διάρκεια της
ζωής του ή κατά πόσο μπορεί να δεχτεί ευλογίες από τον Θεό —κι αυτό είναι ένα
αδιαμφισβήτητο γεγονός! Ο Θεός έχει την εξουσία και τη δύναμη να χαρίσει οποιαδήποτε
περιουσία στον άνθρωπο, να επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκτήσει οποιαδήποτε ευλογία,
παρόλα αυτά υπάρχει μια αρχή στις ευλογίες του Θεού. Τι είδους ανθρώπους ευλογεί ο Θεός;
Τους ανθρώπους που Του είναι αρεστοί, βεβαίως! Ο Αβραάμ και ο Ιώβ ήταν και οι δύο
ευλογημένοι από τον Θεό, παρόλα αυτά οι ευλογίες που δέχτηκαν δεν ήταν ίδιες. Ο Θεός
ευλόγησε τον Αβραάμ με απογόνους τόσο πολλούς, όσο η άμμος και τα αστέρια. Όταν ο Θεός
ευλόγησε τον Αβραάμ, έκανε τους απογόνους ενός ανθρώπου, ένα έθνος, να γίνουν δυνατοί
και εύποροι. Με τον τρόπο αυτόν, η εξουσία του Θεού κυριάρχησε στο ανθρώπινο είδος, που
εισέπνευσε την ανάσα του Θεού ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα και σ’ όλα τα ζωντανά
πλάσματα. Κάτω από την κυριαρχία της εξουσίας του Θεού, αυτό το ανθρώπινο είδος
πολλαπλασιάστηκε και έζησε με την ταχύτητα και μέσα στο πλαίσιο που αποφάσισε ο Θεός.
Ειδικότερα, η βιωσιμότητα αυτού του έθνους, ο ρυθμός ανάπτυξης και το προσδόκιμο ζωής
ήταν όλα μέρος της διευθέτησης που έκανε ο Θεός και η αρχή όλων αυτών βασίζονταν
ολοκληρωτικά πάνω στην υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ. Που σημαίνει ότι,
ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, οι υποσχέσεις του Θεού θα προχωρούσαν χωρίς εμπόδια και
θα πραγματοποιούνταν με τη μέριμνα της εξουσίας του Θεού. Στην υπόσχεση που ο Θεός
έδωσε στον Αβραάμ, ανεξάρτητα από τις αναταραχές στον κόσμο, ανεξάρτητα από την
εποχή, ανεξάρτητα από τις καταστροφές που υπέστη η ανθρωπότητα, οι απόγονοι του
Αβραάμ δεν θα κινδύνευαν να εξολοθρευτούν και το έθνος τους δεν επρόκειτο να
εξαφανιστεί. Η ευλογία του Θεού στον Ιώβ, εντούτοις, τον κατέστησε εξαιρετικά πλούσιο.
Αυτό που του έδωσε ο Θεός, ήταν ζωντανά πλάσματα που ανέπνεαν, τα χαρακτηριστικά των
οποίων —ο αριθμός τους, η ταχύτητα του πολλαπλασιασμού τους, οι ρυθμοί επιβίωσης, το
ποσοστό του λίπους που διέθεταν κτλ.— επίσης ελεγχόταν από τον Θεό. Παρότι αυτά τα έμβια
όντα δεν διέθεταν το χάρισμα της ομιλίας, ανήκαν και αυτά στις διευθετήσεις του Θεού και η
αρχή των διευθετήσεων του Θεού ήταν σύμφωνη με την ευλογία που ο Θεός υποσχέθηκε στον
Ιώβ. Στις ευλογίες που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ και στον Ιώβ, παρότι αυτά που
υποσχέθηκε ήταν διαφορετικά, η εξουσία με την οποία ο Θεός κυβερνούσε όλα τα πράγματα
και τα ζωντανά πλάσματα ήταν η ίδια. Κάθε λεπτομέρεια από την εξουσία και τη δύναμη του
Θεού εκφράζεται στις διαφορετικές υποσχέσεις και ευλογίες προς τον Αβραάμ και τον Ιώβ
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και για ακόμα μια φορά δείχνει στην ανθρωπότητα ότι η εξουσία του Θεού είναι πολύ πέρα
από τη φαντασία του ανθρώπου. Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν για μια ακόμη φορά στην
ανθρωπότητα ότι αν η ανθρωπότητα επιθυμεί να γνωρίσει την εξουσία του Θεού, μπορεί να
το κάνει μόνο μέσω του λόγου του Θεού και βιώνοντας το έργο του Θεού.
Η εξουσία της κυριαρχίας του Θεού πάνω σ’ όλα τα πράγματα επιτρέπει στον άνθρωπο
να δει ένα γεγονός: η εξουσία του Θεού δεν περιέχεται μόνο στις λέξεις «Και είπε ο Θεός,
γενηθήτω φως και έγινε φως, γενηθήτω το στερέωμα και έγινε το στερέωμα, και να γίνει η γη
και έγινε η γη» αλλά επίσης στο πώς κατόρθωσε να κάνει το φως να συνεχίζει να υπάρχει,
εμπόδισε την εξαφάνιση του στερεώματος και διατήρησε τη γη για πάντα ξέχωρα από το
νερό, καθώς και στις λεπτομέρειες του πώς κυβέρνησε και διαχειρίστηκε τα δημιουργήματα:
το φως, το στερέωμα και τη γη. Τι άλλο βλέπετε στην ευλογία του Θεού προς την
ανθρωπότητα; Ξεκάθαρα, αφότου ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ και τον Ιώβ, τα βήματα του
Θεού δεν σταμάτησαν, διότι Εκείνος μόλις είχε αρχίσει να ασκεί την εξουσία Του και είχε την
πρόθεση να κάνει την κάθε Του λέξη πραγματικότητα και να πραγματοποιήσει την κάθε
λεπτομέρεια για την οποία μίλησε κι έτσι, καθώς περνούσε ο καιρός, συνέχισε να κάνει καθετί
που είχε σκοπό να κάνει. Επειδή ο Θεός έχει εξουσία, ίσως να νομίζει ο άνθρωπος ότι ο Θεός
μόνο μιλάει και δεν χρειάζεται να κουνήσει το δαχτυλάκι Του για όλα όσα κάνει. Το να
φαντάζεται κανείς κάτι τέτοιο είναι κάπως γελοίο! Εάν έχεις μόνο τη μονόπλευρη άποψη για
το συμβόλαιο που συνήψε ο Θεός με τον άνθρωπο με χρήση του λόγου και για την
πραγματοποίηση των πάντων από τον Θεό με χρήση του λόγου, και δεν είσαι ικανός να δεις
τα διάφορα σημάδια και γεγονότα που δείχνουν ότι η εξουσία του Θεού έχει υπό το κράτος
της την ύπαρξη όλων των πραγμάτων, τότε η κατανόησή σου για την εξουσία του Θεού είναι
πολύ κούφια και γελοία! Αν έτσι φαντάζεται ο άνθρωπος ότι είναι ο Θεός, τότε πρέπει να
ειπωθεί ότι η γνώση του ανθρώπου για τον Θεό έχει πέσει στα τάρταρα και έχει φτάσει σε
αδιέξοδο, επειδή ο Θεός τον οποίο φαντάζεται ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο από μια
μηχανή που δίνει εντολές και όχι ο Θεός που διαθέτει εξουσία. Τι έχεις δει από τα
παραδείγματα του Αβραάμ και του Ιώβ; Έχεις δει την αληθινή πλευρά της εξουσίας και της
δύναμης του Θεού; Αφότου ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ και τον Ιώβ, ο Θεός δεν έμεινε όπως
ήταν, ούτε έβαλε τους αγγελιοφόρους Του να δουλεύουν ενώ Εκείνος περίμενε να δει το
αποτέλεσμα. Αντιθέτως, μόλις ο Θεός εκστόμισε τον λόγο Του, με την καθοδήγηση της
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εξουσίας του Θεού, όλα τα πράγματα άρχισαν να συμμορφώνονται με το έργο που ήθελε ο
Θεός να κάνει και φτιάχτηκαν οι άνθρωποι, τα πράγματα και τα αντικείμενα που ζήτησε ο
Θεός. Που σημαίνει ότι μόλις τα λόγια εκστομίστηκαν από το στόμα του Θεού, η εξουσία του
Θεού άρχισε να ασκείται σε όλη τη γη και Εκείνος καθόρισε μια σειρά για να
πραγματοποιήσει και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του προς τον Αβραάμ και τον Ιώβ,
κάνοντας επίσης και όλα τα κατάλληλα σχέδια και προετοιμασίες για όλα όσα χρειαζόταν για
το κάθε βήμα και το κάθε βασικό στάδιο που προγραμμάτισε να επιτελέσει. Εκείνον τον
καιρό δεν κατηύθυνε μόνο τους αγγελιοφόρους Του, αλλά και όλα τα πράγματα που Εκείνος
είχε δημιουργήσει. Που σημαίνει ότι τα όρια μέσα στα οποία εξασκούνταν η εξουσία του Θεού
δεν συμπεριλάμβανε μόνο τους αγγελιοφόρους, αλλά και όλα τα πράγματα που διευθετούσε
για να συμμορφώνονται με το έργο που ήθελε να κάνει. Αυτός ήταν ο ιδιαίτερος τρόπος με
τον οποίο εξασκούνταν η εξουσία του Θεού. Στις φαντασιώσεις σας, κάποιοι μπορεί να έχουν
την παρακάτω αντίληψη για την εξουσία του Θεού: ο Θεός έχει εξουσία και ο Θεός έχει
δύναμη κι έτσι ο Θεός δεν έχει παρά να παραμείνει στον τρίτο ουρανό, ή δεν έχει παρά να
παραμείνει σε ένα σταθερό μέρος και δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο ιδιαίτερο έργο, κι
ολόκληρο το έργο Του ολοκληρώνεται στη σκέψη Του. Μερικοί μπορεί επίσης να πιστεύουν
ότι παρότι ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάμ, ο Θεός δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα και ήταν
αρκετό για Εκείνον απλώς να εκφράσει τον λόγο Του. Αληθινά αυτό είναι που συνέβη; Όχι
βέβαια! Παρότι ο Θεός κατέχει εξουσία και δύναμη, η εξουσία Του είναι αληθινή και
πραγματική, δεν είναι κενή. Η αυθεντικότητα και η πραγματικότητα της εξουσίας και της
δύναμης του Θεού σταδιακά αποκαλύπτονται και περιέχονται στη δημιουργία όλων των
πραγμάτων και στην κυριαρχία επί όλων των πραγμάτων και στη διαδικασία με την οποία
κυβερνά και διαχειρίζεται την ανθρωπότητα. Κάθε μέθοδος, κάθε προοπτική και κάθε
λεπτομέρεια της κυριαρχίας του Θεού στην ανθρωπότητα και σε όλα τα πράγματα και όλο το
έργο που επιτέλεσε, καθώς και η κατανόησή Του για όλα τα πράγματα —στην κυριολεξία
αποδεικνύουν όλα ότι η εξουσία και η δύναμη του Θεού δεν είναι κούφιες λέξεις. Η εξουσία
και η δύναμή Του αναδεικνύονται και αποκαλύπτονται συνεχώς και σε όλα τα πράγματα.
Αυτές οι εκδηλώσεις και αποκαλύψεις μιλούν για την πραγματική ύπαρξη της εξουσίας του
Θεού, διότι Εκείνος χρησιμοποιεί την εξουσία και τη δύναμή Του για να συνεχίσει το έργο Του
και να προστάζει όλα τα πράγματα και να κυβερνά όλα τα πράγματα κάθε στιγμή, και η
δύναμη και η εξουσία Του δεν μπορεί να αντικατασταθούν από τους αγγέλους ή τους
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αγγελιοφόρους του Θεού. Ο Θεός αποφάσισε τι ευλογίες θα έδινε στον Αβραάμ και στον Ιώβ
—αυτό εξαρτιόνταν από τον Θεό. Παρότι οι αγγελιοφόροι του Θεού επισκέφτηκαν προσωπικά
τον Αβραάμ και τον Ιώβ, έπραξαν κατ’ εντολή του Θεού και υπό την εξουσία του Θεού και
επίσης υπό την κυριαρχία του Θεού. Παρότι ο άνθρωπος βλέπει τους αγγελιοφόρους του
Θεού να επισκέπτονται τον Αβραάμ και δεν έχει καμία μαρτυρία στις καταγραφές της Βίβλου
ότι ο Ιεχωβά Θεός προσωπικά έχει κάνει κάτι, ο μόνος που αληθινά ασκεί δύναμη και εξουσία
είναι ο ίδιος ο Θεός και αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία από κανέναν άνθρωπο! Παρότι
έχεις δει ότι οι άγγελοι και οι αγγελιοφόροι έχουν μεγάλη δύναμη και έχουν κάνει θαύματα ή
έχουν κάνει κάποια πράγματα κατά παραγγελία του Θεού, οι πράξεις τους είναι μόνο για
λόγους ολοκλήρωσης της παραγγελίας του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν
ένδειξη της εξουσίας του Θεού —επειδή κανένας άνθρωπος ή αντικείμενο δεν έχει και δεν
διαθέτει την εξουσία του Δημιουργού για να δημιουργήσει όλα τα πράγματα και να τα
κυβερνήσει. Κι έτσι κανένας άνθρωπος και κανένα πράγμα δεν μπορεί να ασκήσει ή να
αναδείξει την εξουσία του Δημιουργού.
Η εξουσία του Δημιουργού είναι αμετάβλητη και απρόσβλητη
Τι έχετε δει σ’ αυτά τα τρία μέρη της γραφής; Έχετε δει ότι υπάρχει μια αρχή σύμφωνα
με την οποία ο Θεός ασκεί την εξουσία Του; Για παράδειγμα, ο Θεός χρησιμοποίησε ένα
ουράνιο τόξο για να συνάψει ένα συμβόλαιο με τον άνθρωπο, όπου τοποθέτησε ένα ουράνιο
τόξο στα σύννεφα για να πει στον άνθρωπο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά έναν
κατακλυσμό για να καταστρέψει τον κόσμο. Αυτό το ουράνιο τόξο που βλέπουν οι άνθρωποι
σήμερα είναι το ίδιο εκείνο που ειπώθηκε από το στόμα του Θεού; Έχει αλλάξει η φύση και η
σημασία του; Χωρίς καμία αμφιβολία, δεν έχουν αλλάξει. Ο Θεός χρησιμοποίησε την εξουσία
Του για να επιτελέσει αυτήν την πράξη και το συμβόλαιό Του με τον άνθρωπο συνεχίζει να
ισχύει μέχρι σήμερα και το πότε το συμβόλαιο αυτό μπορεί να αλλάξει, ασφαλώς εξαρτάται
από τον Θεό. Αφού είπε ο Θεός «να τοποθετηθεί το τόξο μου στα σύννεφα», ο Θεός τήρησε
αυτό το συμβόλαιο μέχρι και σήμερα. Τι σου λέει αυτό; Παρότι ο Θεός κατέχει εξουσία και
δύναμη, είναι πολύ αυστηρός και οι πράξεις Του διακατέχονται από αρχές και παραμένει
πιστός στον λόγο Του. Η αυστηρότητά Του και οι αρχές που διέπουν τις πράξεις Του,
αποδεικνύουν το απρόσβλητο του Δημιουργού και το ανυπέρβλητο της εξουσίας του
Δημιουργού. Παρότι έχει την υπέρτατη εξουσία και όλα τα πράγματα είναι υπό το κράτος Του
2438

και παρότι έχει τη δύναμη να κυβερνά όλα τα πράγματα, ο Θεός ποτέ δεν έβλαψε και ούτε
αναστάτωσε το σχέδιό Του και κάθε φορά που ασκεί την εξουσία Του ακολουθεί πιστά τις
δικές Του αρχές και τηρεί επακριβώς ό,τι έχει πει και ακολουθεί τα βήματα και τους στόχους
του σχεδίου Του. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα πράγματα που κυβερνούνται από τον Θεό
υπακούουν επίσης στις αρχές που διέπουν την άσκηση της εξουσίας του Θεού και κανένας
άνθρωπος ή πράγμα δεν εξαιρείται από τις ρυθμίσεις της εξουσίας Του, ούτε μπορεί να
αλλάξει τις αρχές που διέπουν την άσκηση της εξουσίας Του. Στα μάτια του Θεού οι
ευλογημένοι λαμβάνουν την καλή τύχη που προκαλεί η εξουσία Του και οι καταραμένοι
τιμωρούνται από την εξουσία του Θεού. Κάτω από την κυριαρχία της εξουσίας του Θεού,
κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν εξαιρείται από την άσκηση της εξουσίας Του, ούτε μπορεί
να αλλάξει τις αρχές που διέπουν την άσκηση της εξουσίας Του. Η εξουσία του Δημιουργού
δεν αλλάζει εξαιτίας κάποιας αλλαγής σε οτιδήποτε και ομοίως οι αρχές που διέπουν την
άσκηση της εξουσίας Του δεν αλλάζουν για κανένα λόγο. Στη γη και στον ουρανό μπορεί να
συμβούν μεγάλες αναταραχές, αλλά η εξουσία του Δημιουργού δεν θα αλλάξει. Όλα τα
πράγματα μπορεί να εξαφανιστούν, αλλά η εξουσία του Δημιουργού δεν θα εξαφανιστεί ποτέ.
Αυτή είναι η ουσία της αμετάβλητης και απρόσβλητης εξουσίας του Δημιουργού και αυτή
είναι η ίδια η μοναδικότητα του Δημιουργού!
Τα παρακάτω λόγια είναι αναγκαία για να γνωρίσει κανείς την εξουσία του Θεού και η
σημασία τους δίνεται στην παρακάτω συναναστροφή. Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε τη
Γραφή.
4. Η εντολή του Θεού στον Σατανά
Ιώβ 2:6 Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Ιδού, αυτός εις την χείρα σου· μόνον την
ζωήν αυτού φύλαξον.
Ο Σατανάς δεν έχει ποτέ τολμήσει να καταστρατηγήσει την εξουσία του
Δημιουργού και αυτός είναι ο λόγος που όλα τα πράγματα ζουν με τάξη
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιώβ και το «αυτός» στον λόγο αυτόν
αναφέρεται στον Ιώβ. Παρότι σύντομη, αυτή η φράση διασαφηνίζει πολλά θέματα.
Περιγράφει μια συγκεκριμένη συνομιλία μεταξύ του Θεού και του Σατανά στον πνευματικό
κόσμο και μας λέει ότι το αντικείμενο του λόγου του Θεού ήταν ο Σατανάς. Καταγράφει
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επίσης, τι ειδικά ελέχθη από τον Θεό. Ο λόγος του Θεού ήταν μια προσταγή και μια εντολή
προς τον Σατανά. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες αυτής της εντολής έχουν σχέση με το να
χαριστεί η ζωή στον Ιώβ και το πού ο Θεός έθεσε τα όρια στη συμπεριφορά του Σατανά προς
τον Ιώβ —και ο Σατανάς αναγκάστηκε να χαρίσει τη ζωή στον Ιώβ. Το πρώτο πράγμα που
μαθαίνουμε απ’ αυτήν την πρόταση είναι ότι αυτά τα λόγια είπε ο Θεός στον Σατανά.
Σύμφωνα με το αρχικό κείμενο από το Βιβλίο του Ιώβ, μας δίνει το υπόβαθρο αυτών των
λέξεων: ο Σατανάς ήθελε να κατηγορήσει τον Ιώβ κι έτσι έπρεπε πρώτα να έχει τη
συγκατάθεση του Θεού, πριν μπορέσει να τον βάλει σε πειρασμό. Όταν ο Θεός συναίνεσε στο
αίτημα του Σατανά να βάλει τον Ιώβ σε πειρασμό, έθεσε στον Σατανά τον παρακάτω όρο:
«Ιώβ εις την χείρα σου εστί· μόνον την ζωήν αυτού φύλαξον». Ποια είναι η φύση αυτών των
λέξεων; Είναι σίγουρα μια προσταγή, μια εντολή. Έχοντας κατανοήσει τη φύση αυτών των
λέξεων, πρέπει επίσης να κατάλαβες, βέβαια, ότι Εκείνος που έδωσε αυτήν την εντολή ήταν ο
Θεός και εκείνος που του δόθηκε η εντολή και την υπάκουσε, ήταν ο Σατανάς. Είναι
αυτονόητο ότι σ’ αυτήν την εντολή, η σχέση του Θεού με τον Σατανά είναι ολοφάνερη σ’
όποιον διαβάζει αυτά τα λόγια. Βεβαίως, αυτή επίσης είναι η σχέση του Θεού με τον Σατανά
στον πνευματικό κόσμο και η διαφορά μεταξύ της ταυτότητας και της κατάστασης του Θεού
και του Σατανά, που φαίνεται στις καταγραφές των συνομιλιών μεταξύ Θεού και Σατανά στις
Γραφές και μέχρι σήμερα, είναι το συγκεκριμένο παράδειγμα και μια γραπτή καταγραφή από
την οποία ο άνθρωπος μπορεί να μάθει για τη σαφή διαφορά ανάμεσα στην ταυτότητα και
κατάσταση του Θεού και του Σατανά. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι η καταγραφή αυτών
των λέξεων είναι ένα σημαντικό τεκμήριο για τη γνώση της ανθρωπότητας ως προς την
ταυτότητα και την κατάσταση του Θεού και παρέχει σημαντική πληροφόρηση για τη γνώση
της ανθρωπότητας περί Θεού. Μέσα απ’ αυτήν τη συνομιλία μεταξύ του Δημιουργού και του
Σατανά στον πνευματικό κόσμο, ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει ακόμη μία συγκεκριμένη
πλευρά της εξουσίας του Δημιουργού. Αυτές οι λέξεις είναι μια ακόμη μαρτυρία της
μοναδικής εξουσίας του Δημιουργού.
Φαινομενικά, ο Ιεχωβά Θεός συμμετάσχει σε έναν διάλογο με τον Σατανά. Η ουσία τους
είναι ότι η στάση με την οποία μιλά ο Ιεχωβά Θεός και η θέση από την οποία Εκείνος μιλά,
είναι υψηλότερες από του Σατανά. Που σημαίνει ότι ο Ιεχωβά Θεός διατάζει τον Σατανά με
τόνο προσταγής και λέει στον Σατανά τι να κάνει και τι να μην κάνει, ότι ο Ιώβ είναι ήδη στα
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χέρια του, και είναι ελεύθερος να του συμπεριφερθεί όπως θέλει —δεν μπορεί όμως να του
πάρει τη ζωή. Αυτό που υπονοείται είναι ότι, παρότι ο Ιώβ έχει τεθεί στα χέρια του Σατανά, η
ζωή του δεν παραδόθηκε στον Σατανά. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τη ζωή του Ιώβ από τα
χέρια του Θεού, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Η διάθεση του Θεού περιγράφεται ξεκάθαρα σ’
αυτήν την εντολή προς τον Σατανά και αυτή η εντολή εκδηλώνει και αποκαλύπτει επίσης τη
θέση από την οποία ο Ιεχωβά Θεός συνομιλεί με τον Σατανά. Σ’ αυτό, ο Ιεχωβά Θεός όχι μόνο
διατηρεί το κύρος του Θεού που δημιούργησε το φως και τον αέρα και όλα τα πράγματα και
τα έμβια όντα, του Θεού που είναι κυρίαρχος όλων των πραγμάτων και των έμβιων όντων,
αλλά και του Θεού που προστάζει την ανθρωπότητα και προστάζει τον Άδη, του Θεού που
ελέγχει τη ζωή και τον θάνατο όλων των ζώντων οργανισμών. Στον πνευματικό κόσμο, ποιος
άλλος εκτός από τον Θεό θα τολμούσε να δώσει τέτοια διαταγή στον Σατανά; Και γιατί ο Θεός
έδωσε προσωπικά τη διαταγή Του στον Σατανά; Επειδή η ζωή του ανθρώπου,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Ιώβ, ελέγχεται από τον Θεό. Ο Θεός δεν επέτρεψε στον
Σατανά να βλάψει ή να πάρει τη ζωή του Ιώβ, που θα πει ότι ο Θεός, μόλις πριν επιτρέψει
στον Σατανά να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ, θυμήθηκε να του δώσει μια συγκεκριμένη εντολή
και για μια ακόμη φορά απαγόρευσε στον Σατανά να πάρει τη ζωή του Ιώβ. Ο Σατανάς δεν
τόλμησε ποτέ να καταστρατηγήσει την εξουσία του Θεού και επιπλέον, πάντα άκουγε πολύ
προσεκτικά και υπάκουε στις εντολές και στα συγκεκριμένα προστάγματα του Θεού, μην
τολμώντας ποτέ να τα αψηφήσει και βεβαίως μην τολμώντας ποτέ να αλλάξει μόνος του
καμία από τις εντολές του Θεού. Αυτά είναι τα όρια που έθεσε ο Θεός στον Σατανά κι ο
Σατανάς δεν τόλμησε ποτέ να ξεπεράσει αυτά τα όρια. Αυτό δεν είναι η δύναμη της εξουσίας
του Θεού; Αυτό δεν είναι μια μαρτυρία της εξουσίας του Θεού; Ο Σατανάς καταλαβαίνει πολύ
καλύτερα από τον άνθρωπο πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στον Θεό και πώς να θεωρεί
τον Θεό κι έτσι, στον πνευματικό κόσμο, ο Σατανάς βλέπει ξεκάθαρα το κύρος και την εξουσία
του Θεού και μπορεί πολύ καλά να εκτιμήσει τη δύναμη της εξουσίας του Θεού και τις αρχές
που διέπουν την άσκηση της εξουσίας Του. Δεν τολμά καθόλου να τις παραβλέψει, ούτε τολμά
να τις παραβεί με κανένα τρόπο ή να κάνει κάτι που θα καταστρατηγήσει την εξουσία του
Θεού και δεν τολμά με κανένα τρόπο να αμφισβητήσει την οργή του Θεού. Παρότι η φύση του
είναι κακή και αλαζονική, ο Σατανάς δεν έχει τολμήσει ποτέ να ξεπεράσει τα όρια και τους
περιορισμούς που του θέτει ο Θεός. Για εκατομμύρια χρόνια έχει παραμείνει αυστηρά μέσα σ’
αυτά τα όρια, έχει τηρήσει την κάθε διαταγή και εντολή του Θεού και ποτέ δεν έχει τολμήσει
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να ξεπεράσει το όριο. Παρότι μοχθηρός, ο Σατανάς είναι πολύ σοφότερος από τη
διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Γνωρίζει την ταυτότητα του Δημιουργού και γνωρίζει τα όριά
του. Από τις «πειθήνιες» πράξεις του Σατανά, φαίνεται ότι η εξουσία και η δύναμη του Θεού
είναι ουράνια διατάγματα που δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν από τον Σατανά και ότι
ακριβώς λόγω της μοναδικότητας και της εξουσίας του Θεού, όλα τα πράγματα αλλάζουν και
πολλαπλασιάζονται με τάξη, ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ζει και να πολλαπλασιάζεται μέσα
στα πλαίσια που έθεσε ο Θεός, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος ή πράγμα που μπορεί να
διαταράξει αυτήν την τάξη ούτε άνθρωπος ή πράγμα που μπορεί να αλλάξει αυτόν τον νόμο
—επειδή όλα προέρχονται από τα χέρια του Δημιουργού κι από την τάξη και την εξουσία του
Δημιουργού.
Μόνο ο Θεός, που έχει την ταυτότητα του Δημιουργού, διαθέτει τη μοναδική
Εξουσία
Η ιδιάζουσα ταυτότητα του Σατανά έχει κάνει κάποιους ανθρώπους να δείχνουν μεγάλο
ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του σε διάφορες μορφές. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί ανόητοι
άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Σατανάς διαθέτει κι εκείνος εξουσία, όπως και ο Θεός, επειδή ο
Σατανάς μπορεί να κάνει θαύματα και μπορεί να κάνει πράγματα που είναι αδύνατον να
κάνουν οι άνθρωποι. Κι έτσι, πέρα από το να λατρεύουν τον Θεό, οι άνθρωποι κρατούν ένα
μέρος στην καρδιά τους για τον Σατανά και φτάνουν στο σημείο να λατρεύουν τον Σατανά
όπως τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και αξιολύπητοι και απεχθείς. Είναι αξιολύπητοι
εξαιτίας της άγνοιάς τους και απεχθείς επειδή είναι αιρετικοί και έχουν έμφυτη μοχθηρή
φύση. Σ’ αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να σας πληροφορήσω για το τι είναι η
εξουσία, τι συμβολίζει, και τι αντιπροσωπεύει. Γενικά μιλώντας, ο ίδιος ο Θεός είναι η
εξουσία, η εξουσία Του συμβολίζει την υπεροχή και την ουσία του Θεού και η εξουσία του
ίδιου του Θεού αντιπροσωπεύει το κύρος και την ταυτότητα του Θεού. Σε ποια περίπτωση
λοιπόν, τολμά να πει ο Σατανάς ότι αυτός ο ίδιος είναι ο Θεός; Τολμά να πει ο Σατανάς ότι
αυτός δημιούργησε όλα τα πράγματα και ότι κυριαρχεί σε όλα; Βεβαίως δεν τολμά! Διότι
αυτός είναι ανίκανος να δημιουργήσει όλα τα πράγματα. Μέχρι τώρα, δεν έχει φτιάξει τίποτε
απ’ ό,τι έχει δημιουργήσει ο Θεός και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ τίποτε που να είναι έμψυχο.
Επειδή δεν διαθέτει την εξουσία του Θεού, ποτέ δεν θα μπορέσει να αποκτήσει το κύρος και
την ταυτότητα του Θεού και αυτό καθορίζεται από την ουσία του. Έχει την ίδια δύναμη με τον
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Θεό; Βεβαίως δεν την έχει! Πώς ονομάζουμε τις πράξεις του Σατανά και τα θαύματα που
κάνει; Είναι δύναμη; Μπορούμε να τα πούμε εξουσία; Όχι βέβαια! Ο Σατανάς οδηγεί το
ρεύμα της διαφθοράς και ενοχλεί, βλάπτει και εμποδίζει κάθε πλευρά του έργου του Θεού. Τα
τελευταία αρκετές χιλιάδες χρόνια, εκτός από το να διαφθείρει και να βλάπτει την
ανθρωπότητα και να παρασύρει και να πλανεύει τον άνθρωπο προς τη διαφθορά και την
άρνηση του Θεού, έτσι ώστε ο άνθρωπος να πορεύεται προς τη σκοτεινή κοιλάδα του
θανάτου, έχει κάνει τίποτε ο Σατανάς που να αξίζει και την παραμικρή μνεία, το παραμικρό
εγκώμιο ή έπαινο από τον άνθρωπο; Αν ο Σατανάς είχε εξουσία και δύναμη θα είχε διαφθαρεί
η ανθρωπότητα απ’ αυτόν; Αν ο Σατανάς είχε εξουσία και δύναμη θα είχε βλαφτεί η
ανθρωπότητα απ’ αυτόν; Αν ο Σατανάς είχε εξουσία και δύναμη, θα είχε εγκαταλείψει η
ανθρωπότητα τον Θεό και θα έκλινε προς τον θάνατο; Εφόσον ο Σατανάς δεν έχει ούτε
εξουσία ούτε δύναμη, τι πρέπει να συμπεράνουμε για την ουσία όλων των πράξεών του;
Υπάρχουν κάποιοι που ερμηνεύουν ό,τι κάνει ο Σατανάς ως απλά τεχνάσματα, ωστόσο εγώ
πιστεύω ότι μια τέτοια ερμηνεία δεν είναι τόσο κατάλληλη. Είναι οι μοχθηρές του ενέργειες
που διαφθείρουν την ανθρωπότητα απλά τεχνάσματα; Η μοχθηρή δύναμη με την οποία ο
Σατανάς έβλαψε τον Ιώβ και η λυσσαλέα επιθυμία να τον βλάψει και να τον ρημάξει δεν θα
μπορούσαν ποτέ να επιτευχθούν με απλά τεχνάσματα. Κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε ότι σε μια
στιγμή, τα κοπάδια και οι αγέλες του Ιώβ σκορπίστηκαν πέρα για πέρα στους λόφους και στα
βουνά και εξαφανίστηκαν. Μέσα σε μια στιγμή, η μεγάλη περιουσία του Ιώβ εξαφανίστηκε.
Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μ’ ένα απλό τέχνασμα; Η φύση όλων των πράξεων του
Σατανά αντιστοιχεί και ταιριάζει με αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως η πρόκληση ζημιών, η
παρεμπόδιση, η καταστροφή, η βλάβη, το κακό, η μοχθηρία και το σκοτάδι κι έτσι η εμφάνιση
όλων αυτών που είναι άδικα και κακά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις πράξεις του Σατανά
και είναι αχώριστα από τη μοχθηρή φύση του Σατανά. Ανεξάρτητα από το πόσο «δυνατός»
είναι ο Σατανάς, ανεξάρτητα από το πόσο θρασύς και φιλόδοξος είναι, ανεξάρτητα από το
πόσο μεγάλη ικανότητα έχει να προξενεί ζημιές, ανεξάρτητα από το πόσο ευρείας κλίμακας
είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί για να διαφθείρει και να παρασύρει τον άνθρωπο,
ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνα είναι τα κόλπα και τα σχέδια με τα οποία τρομοκρατεί τον
άνθρωπο, ανεξάρτητα από το πόσο ευμετάβλητη είναι η μορφή του, ποτέ δεν μπόρεσε να
δημιουργήσει ούτε ένα έμψυχο ον, ποτέ δεν μπόρεσε να θέσει νόμους και κανόνες για την
ύπαρξη όλων των πραγμάτων και ποτέ δεν μπόρεσε να κυβερνήσει ή να ελέγξει κανένα
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αντικείμενο, είτε έμψυχο ή άψυχο. Στο σύμπαν και στο στερέωμα, δεν υπάρχει ούτε ένας
άνθρωπος ή αντικείμενο που να έχει γεννηθεί από τον Σατανά, ή που να υπάρχει εξαιτίας του.
Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος ή αντικείμενο που αυτός κυβερνά ή ελέγχει. Αντιθέτως, ο
Σατανάς όχι μόνο είναι αναγκασμένος να ζει υπό την κυριαρχία του Θεού, αλλά και πρέπει να
υπακούει όλες τις εντολές και τις προσταγές του Θεού. Χωρίς την άδεια του Θεού, είναι
δύσκολο για τον Σατανά να ακουμπήσει ακόμα και μια σταγόνα νερό ή έναν κόκκο άμμου
πάνω στη γη. Χωρίς την άδεια του Θεού, ο Σατανάς δεν μπορεί ούτε να κινήσει τα μυρμήγκια
πάνω στη γη —πόσο μάλλον τους ανθρώπους, που δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Στα μάτια
του Θεού, ο Σατανάς είναι κατώτερος και από τα κρινάκια στο βουνό, τα πουλιά που πετούν
στον αέρα, τα ψάρια στη θάλασσα και τις κάμπιες στη γη. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να
υπηρετεί όλα τα πράγματα, να δουλεύει για την ανθρωπότητα και να υπηρετεί το έργο του
Θεού και το σχέδιο διαχείρισής Του. Ανεξάρτητα από τη μοχθηρότητα της φύσης του και τη
διαβολικότητα της ουσίας του, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να συμμορφώνεται
υπάκουα με το καθήκον του: δηλαδή να υπηρετεί τον Θεό και να αποτελεί ένα αντιθετικό
στοιχείο προς τον Θεό. Αυτή είναι η ουσία και η θέση του Σατανά. Η ουσία του δεν συνδέεται
με τη ζωή, δεν συνδέεται με τη δύναμη και δεν συνδέεται με την εξουσία. Δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα παιγνίδι στα χέρια του Θεού, μια απλή μηχανή που υπηρετεί τον Θεό!
Έχοντας πλέον αντιληφθεί το αληθινό πρόσωπο του Σατανά, πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν
έχουν καταλάβει τι είναι η εξουσία κι έτσι επίτρεψέ Μου να σου πω! Η ίδια η εξουσία μπορεί
να εξηγηθεί ως η δύναμη του Θεού. Καταρχάς, μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι τόσο η
εξουσία όσο και η δύναμη είναι πράγματα θετικά. Δεν συνδέονται με τίποτε αρνητικό και δεν
έχουν σχέση με οποιοδήποτε δημιουργημένο ή μη δημιουργημένο ον. Η δύναμη του Θεού
μπορεί να δημιουργήσει πράγματα οποιασδήποτε μορφής που έχουν ζωή και ζωντάνια κι
αυτό καθορίζεται από τη ζωή του Θεού. Ο Θεός είναι η ζωή κι έτσι Εκείνος είναι η πηγή όλων
των έμβιων όντων. Επιπλέον, η εξουσία του Θεού μπορεί να κάνει όλα τα έμβια όντα να
υπακούν την κάθε λέξη του Θεού, δηλαδή να δημιουργηθούν σύμφωνα με τα λόγια από το
στόμα του Θεού και να ζουν και να πολλαπλασιάζονται με εντολή του Θεού, και στη συνέχεια
ο Θεός προστάζει και δίνει εντολές σε όλα τα έμβια όντα και ποτέ δεν παρεκκλίνει τίποτε από
αυτό, εις τους αιώνες των αιώνων. Κανένας άνθρωπος και κανένα αντικείμενο δεν διαθέτει
αυτά τα χαρακτηριστικά. Μόνο ο Δημιουργός διαθέτει και φέρει τέτοια δύναμη, και αυτό
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καλείται εξουσία. Αυτή είναι η μοναδικότητα του Δημιουργού. Καθεμία από μόνη της,
ανεξάρτητα από το αν είναι η ίδια η λέξη «εξουσία» ή η ουσία αυτής της εξουσίας, μπορεί να
συσχετιστεί με τον Δημιουργό, επειδή είναι σύμβολο της μοναδικής ταυτότητας και ουσίας
του Δημιουργού και αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και το κύρος του Δημιουργού. Εκτός από
τον Δημιουργό, κανένας άνθρωπος ή αντικείμενο δεν μπορεί να συσχετιστεί με τη λέξη
«εξουσία». Αυτή είναι μια ερμηνεία της μοναδικής εξουσίας του Δημιουργού.
Παρότι ο Σατανάς έβλεπε πάντοτε τον Ιώβ ζηλόφθονα, χωρίς την άδεια του Θεού δεν θα
τολμούσε να αγγίξει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του. Παρότι αυτός είναι έμφυτα κακός και
σκληρός, αφότου ο Θεός του έδωσε την εντολή Του, ο Σατανάς δεν είχε άλλη επιλογή από το
να συμμορφωθεί με την προσταγή του Θεού. Κι έτσι, παρόλο που ο Σατανάς ήταν τόσο
τρελαμένος σαν τον λύκο ανάμεσα στα πρόβατα όταν συνάντησε τον Ιώβ, δεν τολμούσε να
ξεχάσει τα όρια που του έθεσε ο Θεός, δεν τολμούσε να παραβιάσει τις εντολές του Θεού και
ό,τι κι αν έκανε, ο Σατανάς δεν τολμούσε να παρεκκλίνει από τις αρχές και τα όρια του λόγου
του Θεού —δεν είναι αυτό γεγονός; Από αυτό φαίνεται ότι ο Σατανάς δεν τολμά να παραβεί
τίποτε από τον λόγο του Ιεχωβά Θεού. Για τον Σατανά, κάθε λέξη από το στόμα του Θεού
είναι μια εντολή κι ένας επουράνιος νόμος και μια έκφραση της εξουσίας του Θεού —επειδή
πίσω από την κάθε λέξη του Θεού υπάρχει και η ανάγνωση της τιμωρίας εκείνων που
παραβιάζουν τις εντολές του Θεού και εκείνων που είναι ανυπάκουοι και αντιτίθενται στους
επουράνιους νόμους. Ο Σατανάς ξεκάθαρα γνωρίζει ότι αν παραβιάσει τις εντολές του Θεού,
θα πρέπει να δεχτεί τις συνέπειες της καταστρατήγησης της εξουσίας του Θεού και της
αντίθεσης στους επουράνιους νόμους. Και ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις; Είναι βεβαίως
αυτονόητο ότι είναι η τιμωρία του από τον Θεό. Οι πράξεις του Σατανά προς τον Ιώβ ήταν
απλώς ένας μικρόκοσμος της διαφθοράς του ανθρώπου απ’ αυτόν, και όταν ο Σατανάς τα
έκανε αυτά, τα όρια του Θεού και οι εντολές Του προς τον Σατανά ήταν απλώς ένας
μικρόκοσμος των αρχών που διέπουν καθετί που κάνει αυτός. Επιπλέον, ο ρόλος και η θέση
του Σατανά σ’ αυτό το θέμα ήταν απλώς ένας μικρόκοσμος του ρόλου και της θέσης του
Σατανά, σε σχέση με το έργο της διαχείρισης του Θεού και η ολοκληρωτική υπακοή του
Σατανά στον Θεό όταν έβαζε σε πειρασμό τον Ιώβ ήταν απλώς ένας μικρόκοσμος του πώς ο
Σατανάς δεν τολμούσε να αντιτεθεί ούτε στο ελάχιστο στο έργο της διαχείρισης του Θεού. Τι
είδος προειδοποίησης σας δίνουν αυτοί οι μικρόκοσμοι; Ανάμεσα σε όλα τα πράγματα,
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συμπεριλαμβανομένου και του Σατανά, δεν υπάρχει άνθρωπος ή πράγμα που μπορεί να
καταστρατηγήσει τους επουράνιους νόμους και τα διατάγματα του Δημιουργού, και κανένας
άνθρωπος ούτε κανένα πράγμα που τολμά να παραβιάσει αυτούς τους επουράνιους νόμους
και τα διατάγματα, επειδή κανένας άνθρωπος και κανένα πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει ή να
αποφύγει την τιμωρία του Δημιουργού προς εκείνους που δεν τα υπακούν. Μόνο ο
Δημιουργός μπορεί να θεσπίσει επουράνιους νόμους και διατάγματα, μόνο ο Δημιουργός έχει
τη δύναμη να τα θέσει σε ισχύ και μόνο η δύναμη του Δημιουργού δεν μπορεί να
καταστρατηγηθεί από κανέναν και από τίποτε. Αυτή είναι η μοναδική εξουσία του
Δημιουργού, αυτή η εξουσία είναι υπέρτατη όλων κι έτσι είναι αδύνατον να πούμε ότι «ο Θεός
είναι ο μέγιστος και ο Σατανάς νούμερο δύο». Εκτός από τον Δημιουργό που κατέχει τη
μοναδική εξουσία, δεν υπάρχει άλλος Θεός!
Έχετε λοιπόν τώρα μια νέα γνώση για την εξουσία του Θεού; Καταρχάς, υπάρχει
διαφορά ανάμεσα στην εξουσία του Θεού που μόλις αναφέρθηκε και στη δύναμη του
ανθρώπου; Και ποια είναι αυτή η διαφορά; Μερικοί άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχει σύγκριση
μεταξύ των δύο. Ακριβώς! Παρότι οι άνθρωποι λένε ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των
δύο, στις σκέψεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, η δύναμη του ανθρώπου συχνά
συγχέεται με εξουσία, κι αυτά τα δύο συχνά συγκρίνονται μεταξύ τους. Τι συμβαίνει εδώ; Δεν
κάνουν οι άνθρωποι το λάθος να αντικαθιστούν απρόσεκτα τη μία με την άλλη έννοια; Αυτές
οι δύο έννοιες δεν συνδέονται και δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους, παρ’ όλα αυτά οι
άνθρωποι δεν καταφέρνουν να μην τις μπερδεύουν. Πώς θα λυθεί αυτό; Αν στ’ αλήθεια
επιθυμείς να βρεις τη λύση, ο μόνος τρόπος είναι να αντιληφθείς και να γνωρίσεις τη
μοναδική εξουσία του Θεού. Αφού κατανοήσεις και γνωρίσεις την εξουσία του Δημιουργού,
δεν θα ξαναμιλήσεις ταυτόχρονα για τη δύναμη του ανθρώπου και για την εξουσία του Θεού.
Σε τι αναφέρεται η δύναμη του ανθρώπου; Για να το πούμε απλά, είναι μια ικανότητα ή
μια δεξιότητα που επιτρέπει στη διεφθαρμένη διάθεση, στις επιθυμίες και στις φιλοδοξίες του
ανθρώπου να μεγαλώσουν ή να επιτευχθούν στον μέγιστο βαθμό. Αυτό θεωρείται εξουσία;
Ανεξάρτητα από το πόσο διογκωμένες ή επικερδείς είναι οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες του
ανθρώπου, αυτό το πρόσωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει εξουσία. Στην καλύτερη
περίπτωση, αυτή η διόγκωση και η επιτυχία δεν είναι παρά μόνο μια απόδειξη του γελοίου
αστείου του Σατανά στους ανθρώπους, είναι το πολύ μια φάρσα στην οποία ο Σατανάς
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συμπεριφέρεται σαν τον ίδιο του τον πρόγονο, για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία του να γίνει
Θεός.
Πώς ακριβώς βλέπεις την εξουσία του Θεού τώρα; Τώρα που έχουν λεχθεί αυτά τα λόγια
στις συναναστροφές, θα πρέπει να έχεις μια νέα γνώση για την εξουσία του Θεού. Κι έτσι σας
ρωτώ: Τι συμβολίζει η εξουσία του Θεού; Συμβολίζει την ταυτότητα του ίδιου του Θεού;
Συμβολίζει τη δύναμη του ίδιου του Θεού; Συμβολίζει το μοναδικό κύρος του ίδιου του Θεού;
Ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα, σε τι έχεις δει την εξουσία του Θεού; Πώς το είδες αυτό; Σε
σχέση με τις τέσσερις εποχές που βιώνει ο άνθρωπος, μπορεί κανείς να αλλάξει τον νόμο της
εναλλαγής μεταξύ άνοιξης, καλοκαιριού, φθινοπώρου και χειμώνα; Την άνοιξη τα δέντρα
βλασταίνουν και ανθίζουν, το καλοκαίρι καλύπτονται από φύλλα, το φθινόπωρο
καρποφορούν και τον χειμώνα πέφτουν τα φύλλα τους. Μπορεί κανείς ν’ αλλάξει αυτόν τον
νόμο; Αυτό αντανακλά μια πλευρά της εξουσίας του Θεού; Ο Θεός είπε «Γενηθήτω φως» και
έγινε φως. Αυτό το φως υπάρχει ακόμα; Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει; Υπάρχει βεβαίως
εξαιτίας του λόγου του Θεού και εξαιτίας της εξουσίας του Θεού. Ο αέρας που δημιουργήθηκε
από τον Θεό υπάρχει ακόμα; Ο αέρας που αναπνέει ο άνθρωπος προέρχεται από τον Θεό;
Μπορεί κανένας να εξαφανίσει αυτά που προέρχονται από τον Θεό; Μπορεί κανένας ν’
αλλάξει την ουσία τους και τη λειτουργία τους; Μπορεί κανένας να μπερδέψει τη μέρα και τη
νύχτα που καθόρισε ο Θεός και τον νόμο της νύχτας και της μέρας που κανόνισε ο Θεός;
Μπορεί ο Σατανάς να κάνει ένα τέτοιο πράγμα; Ακόμα και αν δεν κοιμάσαι τη νύχτα και
κάνεις τη νύχτα μέρα, εξακολουθεί αυτή να είναι η νύχτα. Εσύ μπορείς ν’ αλλάξεις την
καθημερινή σου ρουτίνα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα ν’ αλλάξεις τον νόμο της εναλλαγής
μεταξύ νύχτας και μέρας —και το γεγονός αυτό δεν αλλάζει από κανέναν άνθρωπο, έτσι δεν
είναι; Μπορεί κανένας να κάνει το λιοντάρι να οργώσει τη γη σαν βόδι; Μπορεί κανένας να
μετατρέψει τον ελέφαντα σε γάιδαρο; Μπορεί κανένας να κάνει μια κότα να υψωθεί στον
αέρα σαν τον αετό; Μπορεί κανένας να κάνει τον λύκο να τρώει χορτάρι όπως ένα πρόβατο;
(Όχι.) Μπορεί κανένας να κάνει το ψάρι που ζει στο νερό να ζήσει στην ξηρά; Αυτό δεν
μπορεί να γίνει από ανθρώπους. Και γιατί όχι; Διότι ο Θεός πρόσταξε τα ψάρια να ζουν στο
νερό κι έτσι ζουν στο νερό. Δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στη γη και θα πέθαιναν. Δεν
μπορούν να καταστρατηγήσουν τα όρια των διαταγών του Θεού. Όλα τα πράγματα διέπονται
από ένα νόμο και ένα όριο στη ζωή τους και το κάθε είδος έχει τα δικά του ένστικτα. Αυτά έχει
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επιτάξει ο Δημιουργός και είναι αναλλοίωτα και αξεπέραστα από οποιονδήποτε άνθρωπο. Για
παράδειγμα, το λιοντάρι θα ζει πάντα στη ζούγκλα, σε απόσταση από τις κοινωνίες των
ανθρώπων και δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι τόσο πειθήνιο όπως το βόδι που ζει μαζί με τον
άνθρωπο και εργάζεται για τον άνθρωπο. Παρότι και οι ελέφαντες και τα γαϊδούρια είναι και
τα δύο ζώα, και έχουν και τα δύο τέσσερα πόδια και είναι πλάσματα που αναπνέουν, ανήκει
το καθένα σε διαφορετικό είδος, διότι πλάστηκαν σε διαφορετικά είδη από τον Θεό, καθένα
έχει τα δικά του ένστικτα και ποτέ δεν θα εναλλαχθούν μεταξύ τους. Παρότι η κότα έχει δύο
πόδια και φτερά σαν τον αετό, ποτέ δεν θα μπορέσει να πετάξει στον αέρα. Στην καλύτερη
περίπτωση μπορεί να πετάξει πάνω σ’ ένα δέντρο —κι αυτό καθορίζεται από το ένστικτό της.
Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά είναι εξαιτίας των διαταγών της εξουσίας του Θεού.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη της ανθρωπότητας σήμερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η
επιστήμη της ανθρωπότητας ακμάζει και οι επιστημονικές επιτεύξεις του ανθρώπου μπορεί
να ειπωθεί ότι είναι εντυπωσιακές. Οι δυνατότητες του ανθρώπου, πρέπει να ομολογήσει
κανείς, έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχει μια επιστημονική ανακάλυψη που η
ανθρωπότητα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει: Ο άνθρωπος έχει κατασκευάσει αεροπλάνα,
αεροπλανοφόρα και την ατομική βόμβα, έχει πάει στο διάστημα, περπάτησε στο φεγγάρι,
ανακάλυψε το διαδίκτυο, έζησε μια ζωή υψηλής τεχνολογίας και παρ’ όλα αυτά δεν έχει την
ικανότητα να δημιουργήσει ένα πλάσμα που ζει και αναπνέει. Τα ένστικτα κάθε ζώντος
οργανισμού και οι νόμοι που διέπουν τις ζωές τους, ο κύκλος της ζωής και του θανάτου κάθε
είδους των ζωντανών οργανισμών —όλα αυτά είναι ακατόρθωτα και αδύνατον να ελεγχθούν
από την επιστήμη του ανθρώπου. Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να ειπωθεί ότι όσο ψηλά κι αν
έφτασε η επιστήμη του ανθρώπου, δεν συγκρίνεται με καμία από τις σκέψεις του Δημιουργού
και δεν είναι ικανή να διακρίνει το θαύμα της δημιουργίας του Δημιουργού και τη δύναμη της
εξουσίας Του. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ωκεανοί πάνω στη γη, αλλά ποτέ αυτοί δεν
καταστρατήγησαν τα όριά τους για να καλύψουν τη γη κατά βούληση και αυτό έγινε επειδή ο
Θεός έθεσε όρια για καθέναν απ’ αυτούς. Έμειναν εκεί που τους πρόσταξε Εκείνος και χωρίς
την άδεια του Θεού δεν μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Χωρίς την άδεια του Θεού δεν
μπορούν να μπερδευτούν ο ένας ωκεανός με τον άλλο και μπορούν μόνο να κινηθούν όταν το
λέει ο Θεός, και ποια είναι η κατεύθυνσή τους και πού θα μείνουν καθορίζεται από την
εξουσία του Θεού.
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Για να το πούμε απλά, «η εξουσία του Θεού» σημαίνει ότι εξαρτάται από τον Θεό. Ο Θεός
έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θα κάνει κάτι, κι αυτό γίνεται με όποιον τρόπο Εκείνος
επιθυμεί. Ο νόμος όλων των πραγμάτων εξαρτάται από τον Θεό και όχι από τον άνθρωπο και
ούτε μπορεί ν’ αλλάξει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ν’ αλλάξει με τη θέληση του ανθρώπου,
τουναντίον αλλάζει με τη σκέψη του Θεού και τη σοφία του Θεού και τις εντολές του Θεού, κι
αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο από οποιονδήποτε άνθρωπο. Οι ουρανοί και η γη και
όλα τα πράγματα, το σύμπαν, ο έναστρος ουρανός, οι τέσσερεις εποχές του χρόνου, αυτά που
είναι ορατά και αόρατα στον άνθρωπο —όλα υπάρχουν, λειτουργούν και αλλάζουν χωρίς το
παραμικρό λάθος, με την εξουσία του Θεού, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, σύμφωνα με
τις προσταγές του Θεού και σύμφωνα με τους νόμους της αρχής της δημιουργίας. Ούτε ένας
άνθρωπος ή αντικείμενο δεν μπορεί ν’ αλλάξει τους νόμους ή ν’ αλλάξει τη έμφυτη σειρά με
την οποία λειτουργούν. Εμφανίστηκαν στη ζωή λόγω της εξουσίας του Θεού και πεθαίνουν
λόγω της εξουσίας του Θεού. Αυτή είναι ακριβώς η εξουσία του Θεού. Τώρα που έχουμε πει
όλα αυτά, μπορείς να νιώσεις ότι η εξουσία του Θεού είναι ένα σύμβολο της ταυτότητας και
του κύρους του Θεού; Μπορεί να έχει την εξουσία του Θεού οποιοδήποτε δημιουργημένο ή μη
δημιουργημένο ον; Αυτή η εξουσία μπορεί να τη μιμηθεί, να την υποδυθεί, ή να την
αντικαταστήσει κάποιος άνθρωπος, κάποιο πράγμα ή αντικείμενο;
Η ταυτότητα του Δημιουργού είναι μοναδική κι εσύ δεν πρέπει να συμμορφώνεσαι
με την ιδέα του πολυθεϊσμού
Παρότι οι δεξιότητες και οι δυνατότητες του Σατανά είναι μεγαλύτερες από εκείνες του
ανθρώπου, παρότι μπορεί να κάνει πράγματα αδύνατα για τον άνθρωπο και ανεξάρτητα από
το αν ζηλεύεις ή επιδιώκεις αυτό που κάνει ο Σατανάς, ανεξάρτητα από το αν αυτό το
σιχαίνεσαι ή σου προκαλεί αηδία, ανεξάρτητα από το αν έχεις ή όχι την ικανότητα να το δεις
και ανεξάρτητα από το τι μπορεί να κατορθώσει ο Σατανάς ή από το πόσους ανθρώπους έχει
ξεγελάσει ώστε να τον λατρεύουν και να τον τιμούν με αφοσίωση και ανεξάρτητα από το πώς
τον ορίζεις, δεν είναι δυνατόν να λες ότι έχει την εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Πρέπει να
ξέρεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός, υπάρχει μόνο ένας Θεός και επιπλέον πρέπει να ξέρεις ότι μόνο
ο Θεός έχει εξουσία και έχει τη δύναμη να ελέγχει και να κυβερνά όλα τα πράγματα. Επειδή ο
Σατανάς έχει την ικανότητα να παραπλανά τους ανθρώπους και να υποδύεται τον Θεό,
μπορεί να μιμηθεί τα σημάδια και τα θαύματα που έκανε ο Θεός, και έχει κάνει παρόμοια
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πράγματα με τον Θεό, εσύ πιστεύεις λανθασμένα ότι ο Θεός δεν είναι μοναδικός, ότι
υπάρχουν πολλοί Θεοί, ότι έχουν απλώς μεγαλύτερες ή μικρότερες δεξιότητες και ότι
υπάρχουν διαφορές στο εύρος της δύναμης που ασκούν. Εσύ κατατάσσεις το μεγαλείο τους
με τη σειρά της άφιξης και σύμφωνα με την ηλικία τους, και πιστεύεις λανθασμένα ότι
υπάρχουν άλλες θεότητες εκτός από τον Θεό, και νομίζεις ότι η δύναμη και η εξουσία του
Θεού δεν είναι μοναδικές. Αν έχεις τέτοιες ιδέες, αν δεν αναγνωρίζεις τη μοναδικότητα του
Θεού, αν δεν πιστεύεις ότι μόνο ο Θεός κατέχει αυτήν την εξουσία και αν συμμορφώνεσαι
μόνο με τον πολυθεϊσμό, τότε σου λέω ότι είσαι το απόβρασμα των δημιουργημάτων, είσαι η
αληθινή ενσάρκωση του Σατανά και είσαι ένα απόλυτο πρόσωπο του κακού! Αντιλαμβάνεστε
τι προσπαθώ να σας διδάξω λέγοντας αυτές τις λέξεις; Ανεξάρτητα από τον χρόνο, το μέρος ή
το υπόβαθρό σου, δεν πρέπει να συγχέεις τον Θεό με κανένα άλλο πρόσωπο, πράγμα, ή
αντικείμενο. Ανεξάρτητα από το πόσο άγνωστη και απλησίαστη νιώθεις να είναι η εξουσία
του Θεού και η ουσία του ίδιου του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο οι πράξεις και ο λόγος του
Σατανά συμφωνούν με την αντίληψη και τη φαντασία σου, ανεξάρτητα από το πόσο σε
ικανοποιούν, μην είσαι ανόητος, μη συγχέεις αυτές τις ιδέες, μην αρνείσαι την ύπαρξη του
Θεού, μην αρνείσαι την ταυτότητα και το κύρος του Θεού, μη βγάζεις τον Θεό έξω από την
πόρτα και φέρνεις τον Σατανά για ν’ αντικαταστήσει μέσα στην καρδιά σου τον Θεό, να γίνει
ο Θεός σου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είστε ικανοί να φανταστείτε τις συνέπειες, αν το
κάνετε αυτό!
Παρότι η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί, αυτός ακόμα ζει υπό την κυριαρχία της
εξουσίας του Δημιουργού
Ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έχει κάνει
ανυπολόγιστο κακό, έχει καταδολιεύσει γενεές επί γενεών και έχει διαπράξει ειδεχθή
εγκλήματα στον κόσμο. Έχει κακομεταχειριστεί τον άνθρωπο, τον έχει παραπλανήσει, έχει
δελεάσει τον άνθρωπο για να αντιτεθεί στον Θεό και έχει κάνει μοχθηρές πράξεις που έχουν
αναστατώσει και ζημιώσει το σχέδιο διαχείρισης του Θεού, ξανά και ξανά. Ωστόσο, με την
εξουσία του Θεού, όλα τα πράγματα και οι ζώντες οργανισμοί συνεχίζουν να ακολουθούν τις
οδηγίες και τους νόμους του Θεού. Σε σχέση με την εξουσία του Θεού, η μοχθηρή φύση του
Σατανά και η σφοδρότητά του είναι τόσο άσχημες, τόσο σιχαμένες και τόσο
αξιοκαταφρόνητες και τόσο τιποτένιες και τόσο ευπρόσβλητες. Παρότι ο Σατανάς
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κυκλοφορεί ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα που έχει δημιουργήσει ο Θεός, δεν είναι ικανός να
επιφέρει την παραμικρή αλλαγή στους ανθρώπους, στα πράγματα και στα αντικείμενα που
προστάζονται από τον Θεό. Έχουν περάσει αρκετές χιλιάδες χρόνια και η ανθρωπότητα
ακόμα χαίρεται το φως και τον αέρα που τους δόθηκε από τον Θεό και συνεχίζουν να
αναπνέουν από την ανάσα του ίδιου του Θεού, συνεχίζουν να χαίρονται τα λουλούδια, τα
πουλιά, τα ψάρια και τα έντομα που δημιούργησε ο Θεός και χαίρονται όλα τα πράγματα που
τους παρέχει ο Θεός. Η μέρα και η νύχτα συνεχίζουν να αντικαθιστούν η μία την άλλη. Οι
τέσσερεις εποχές εναλλάσσονται ως συνήθως. Οι χήνες που πετούν στον ουρανό
μεταναστεύουν τον χειμώνα και πάλι επιστρέφουν την επόμενη άνοιξη. Τα ψάρια στο νερό
δεν φεύγουν από τα ποτάμια και τις λίμνες —από το σπίτι τους. Τα τζιτζίκια στη γη
τραγουδούν ακατάπαυστα το καλοκαίρι, οι γρύλοι στο χορτάρι σιγομουρμουρίζουν απαλά
παρέα με τον άνεμο το φθινόπωρο, οι χήνες μαζεύονται σε κοπάδια ενώ οι αετοί παραμένουν
μοναχικοί. Οι αγέλες των λιονταριών συντηρούνται με το κυνήγι. Τα ελάφια δεν ξεστρατίζουν
από το γρασίδι και τα λουλούδια… Κάθε είδος ζωντανού οργανισμού ανάμεσα σ’ όλα τα
πράγματα αναχωρεί και επιστρέφει, και πάλι αναχωρεί και ένα εκατομμύριο αλλαγές
συντελούνται στο δευτερόλεπτο —αλλά εκείνο που δεν αλλάζει είναι τα ένστικτά τους και οι
νόμοι της επιβίωσης. Όλα ζουν με τη μέριμνα και τη θρέψη του Θεού και κανένας δεν μπορεί
ν’ αλλάξει τα ένστικτά τους και ούτε κανείς μπορεί να τους χαλάσει τους νόμους της
επιβίωσης. Παρότι η ανθρωπότητα που ζει ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα έχει διαφθαρεί και
παραπλανηθεί από τον Σατανά, ο άνθρωπος ακόμα δεν κατάφερε να απέχει από το νερό που
δημιούργησε ο Θεός και από τον αέρα που δημιούργησε ο Θεός και απ’ όλα τα πράγματα που
δημιούργησε ο Θεός, και ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει και να πολλαπλασιάζεται στον χώρο
αυτόν που δημιούργησε ο Θεός. Τα ένστικτα της ανθρωπότητας δεν έχουν αλλάξει. Ο
άνθρωπος συνεχίζει να εξαρτάται από τα μάτια του για να βλέπει, από τ’ αυτιά του για ν’
ακούει, από το μυαλό του για να σκέφτεται, από την καρδιά του για να καταλαβαίνει, από τα
πόδια του για να περπατά, από τα χέρια του για να εργάζεται και ούτω καθεξής. Όλα τα
ένστικτα που δόθηκαν από τον Θεό στον άνθρωπο για να μπορέσει να δεχθεί την προσφορά
του Θεού παραμένουν απαράλλαχτα, η ικανότητα του ανθρώπου να συνεργάζεται με τον Θεό
δεν έχει αλλάξει, η ικανότητα των ανθρώπων να εκπληρώνουν τα καθήκοντα ενός
δημιουργημένου όντος δεν έχει αλλάξει, οι πνευματικές ανάγκες της ανθρωπότητας δεν έχουν
αλλάξει, η επιθυμία της ανθρωπότητας να βρει τις ρίζες της δεν έχει αλλάξει και δεν έχει
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αλλάξει και η λαχτάρα της ανθρωπότητας να σωθεί από τον Δημιουργό. Αυτές είναι οι
παρούσες συνθήκες των ανθρώπων, που ζουν υπό την εξουσία του Θεού και που έχουν
υποστεί την ανελέητη καταστροφή του Σατανά. Παρότι η ανθρωπότητα έχει υποστεί την
καταδυνάστευση του Σατανά και δεν είναι πλέον ο Αδάμ και η Εύα της αρχής της
δημιουργίας, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα ανταγωνιστικά με τον Θεό, όπως η γνώση, η
φαντασία, οι απόψεις και ούτω καθεξής, και είναι γεμάτη από τη διεφθαρμένη σατανική
διάθεση, στα μάτια του Θεού η ανθρωπότητα είναι πάντοτε η ίδια ανθρωπότητα που Εκείνος
δημιούργησε. Η ανθρωπότητα ακόμα κυβερνάται και ενορχηστρώνεται από τον Θεό και ζει
στην πορεία που καθόρισε ο Θεός και γι’ αυτό, στα μάτια του Θεού, η ανθρωπότητα που έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά απλώς είναι καλυμμένη με βρομιά, μ’ ένα στομάχι που
γουργουρίζει, είναι νωχελική, έχει μια μνήμη που δεν είναι όσο καλή ήταν κάποτε, λίγο
γερασμένη —αλλά όλες οι λειτουργίες και τα ένστικτα του ανθρώπου είναι εντελώς άφθαρτα.
Αυτή είναι η ανθρωπότητα που προτίθεται ο Θεός να σώσει. Μόλις αυτή η ανθρωπότητα
ακούσει το κέλευσμα του Δημιουργού και τη φωνή του Δημιουργού, θα σηκωθεί και θα τρέξει
να εντοπίσει την πηγή αυτής της φωνής. Μόλις αυτή η ανθρωπότητα δει τη μορφή του
Δημιουργού, ο άνθρωπος θα πάψει να προσέχει οτιδήποτε άλλο και θα τα εγκαταλείψει όλα
για ν’ αφοσιωθεί στον Θεό και θα προσφέρει και τη ζωή του ακόμα για Εκείνον. Όταν η
καρδιά του ανθρώπου καταλάβει τον από καρδιάς λόγο του Δημιουργού, ο άνθρωπος θα
απαρνηθεί τον Σατανά και θα συνταχθεί με τον Δημιουργό. Όταν ο άνθρωπος ξεπλύνει
εντελώς τη βρομιά από πάνω του και για μια ακόμη φορά δεχθεί την πρόνοια και την τροφή
του Θεού, τότε η μνήμη του ανθρώπου θα αποκατασταθεί και τότε ο άνθρωπος θα έχει
αληθινά επιστρέψει στην κυριαρχία του Δημιουργού.
14 Δεκεμβρίου 2013

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Β'
Η δίκαιη διάθεση του Θεού
Τώρα που ακούσατε την προηγούμενη συναναστροφή σχετικά με την εξουσία του Θεού,
είμαι βέβαιος ότι έχετε εξοπλιστεί με μεγάλο φάσμα λέξεων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το
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πόσα μπορείτε να αποδεχτείτε, να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε, εξαρτάται από την
προσπάθεια που θα καταβάλετε. Ελπίζω ειλικρινά ότι μπορείτε να προσεγγίσετε αυτό το
ζήτημα με σοβαρότητα· σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αντιμετωπίσετε με μισή
καρδιά! Τώρα, η γνώση της εξουσίας του Θεού είναι ίση με τη γνώση της ολότητας του Θεού;
Μπορούμε να πούμε ότι η γνώση της εξουσίας του Θεού είναι η αρχή της γνώσης του ίδιου
του μοναδικού Θεού, και θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι η γνώση της εξουσίας του Θεού
σημαίνει ότι έχουμε ήδη εισέλθει στην πύλη για τη γνώση της ουσίας του ίδιου του μοναδικού
Θεού. Η κατανόηση αυτή αποτελεί ένα μέρος της γνώσης του Θεού. Ποιο είναι το άλλο μέρος,
λοιπόν; Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα να συναναστραφώ σήμερα —η δίκαιη διάθεση του
Θεού.
Έχω επιλέξει δύο αποσπάσματα από τη Βίβλο, βάσει των οποίων θα συναναστραφώ στο
σημερινό θέμα: Το πρώτο αφορά στην καταστροφή των Σοδόμων από τον Θεό, που βρίσκεται
στη Γένεση 19:1-11 και τη Γένεση 19:24-25· το δεύτερο αφορά στην απελευθέρωση της Νινευή
από τον Θεό, η οποία βρίσκεται στον Ιωνά 1:1-2, επιπροσθέτως στο τρίτο και το τέταρτο
κεφάλαιο του βιβλίου. Υποψιάζομαι ότι όλοι περιμένετε να ακούσετε τι έχω να πω σχετικά με
τις δύο αυτές ενότητες. Φυσικά, αυτό που λέω δεν μπορεί να παρεκκλίνει από το θέμα της
γνώσης του ίδιου του Θεού και της ουσίας Του, ποιο, όμως, θα είναι το επίκεντρο της
σημερινής συναναστροφής; Μήπως κάποιος από εσάς γνωρίζει; Ποια σημεία της
συναναστροφής Μου στην «Εξουσία του Θεού» τράβηξαν την προσοχή σας; Γιατί είπα ότι
μόνο Αυτός που κατέχει τέτοια εξουσία και δύναμη είναι ο ίδιος ο Θεός; Τι επιθυμούσα να
εξηγήσω λέγοντάς το; Τι επιθυμούσα να σας πληροφορήσω; Είναι η εξουσία και η δύναμη του
Θεού μία πτυχή τού πώς παρουσιάζεται η ουσία Του; Μήπως αποτελούν μέρος της ουσίας
Του, που αποδεικνύει την ταυτότητα και τη θέση Του; Μήπως οι ερωτήσεις αυτές σας είπαν τι
πρόκειται να πω; Τι είναι αυτό που θέλω να κατανοήσετε; Σκεφτείτε το προσεκτικά.

Εξαιτίας της πεισματικής εναντίωσής του στον Θεό, ο άνθρωπος
καταστρέφεται από την οργή του Θεού
Πρώτα, ας δούμε μερικά εδάφια από τις Γραφές, που περιγράφουν την «καταστροφή
των Σοδόμων από τον Θεό».
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Γεν. 19:1-11 Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα το εσπέρας· και εκάθητο ο Λωτ παρά
την πύλην των Σοδόμων· ιδών δε ο Λωτ, εσηκώθη εις συνάντησιν αυτών και προσεκύνησεν
επί πρόσωπον έως εδάφους· και είπεν, Ιδού, κύριοί μου, εκκλίνατε, παρακαλώ, προς την
οικίαν του δούλου σας, και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδας σας· και σηκωθέντες
πρωΐ, θέλετε υπάγει εις την οδόν σας· οι δε είπον, Ουχί, αλλ’ εν τη πλατεία θέλομεν
διανυκτερεύσει. Αφού δε εβίασεν αυτούς πολύ, εξέκλιναν προς αυτόν και εισήλθον εις την
οικίαν αυτού· και έκαμεν εις αυτούς συμπόσιον, και έψησεν άζυμα και έφαγον. Πριν δε
κοιμηθώσιν, οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν, νέοι
και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχόθεν· και έκραζον προς τον Λωτ και έλεγον προς
αυτόν, Που είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; έκβαλε αυτούς προς ημάς, διά
να γνωρίσωμεν αυτούς. Εξήλθε δε ο Λωτ προς αυτούς εις το πρόθυρον, και έκλεισε την θύραν
οπίσω αυτού, και είπε, Μη, αδελφοί μου, μη πράξητε τοιούτον κακόν· ιδού, έχω δύο
θυγατέρας αίτινες δεν εγνώρισαν άνδρα· να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω· και κάμετε εις
αυτάς, όπως φανή εις εσάς αρεστόν· μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξητε μηδέν, επειδή
διά τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου. Οι δε είπον, Φύγε απ’ εκεί. Και είπον, ούτος
ήλθε διά να παροικήση· θέλει να γείνη και κριτής; τώρα θέλομεν καποποιήσει σε μάλλον
παρά εκείνους. Και εβίαζον τον άνθρωπον τον Λωτ καθ’ υπερβολήν, και επλησίασαν διά να
συντρίψωσι την θύραν· Εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας αυτών έσυραν τον Λωτ προς
εαυτούς εις την οικίαν, και έκλεισαν την θύραν· τους δε ανθρώπους, τους όντας εις την θύραν
της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούντες την
θύραν.
Γεν. 19:24-25 Και έβρεξεν ο Ιεχωβά επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά
Ιεχωβά εκ του ουρανού· και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα και
πάντας τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης.
Από τα χωρία αυτά, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι η ανομία και η διαφθορά
των Σοδόμων είχαν ήδη φθάσει σε έναν απεχθή βαθμό και για τον άνθρωπο και για τον Θεό,
και ότι, επομένως, στα μάτια του Θεού η πόλη άξιζε να καταστραφεί. Αλλά τι συνέβη μέσα
στην πόλη προτού αυτή καταστραφεί; Ποια έμπνευση μπορούν να αντλήσουν οι άνθρωποι
από τα γεγονότα εκείνα; Τι δείχνει στους ανθρώπους για τη διάθεση του Θεού η στάση Του
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απέναντι σε αυτά τα γεγονότα; Προκειμένου να κατανοήσουμε ολόκληρη την ιστορία, ας
διαβάσουμε προσεκτικά αυτά που καταγράφηκαν στις Γραφές…
Η διαφθορά των Σοδόμων: εξοργιστική για τον άνθρωπο, εξαγριωτική για τον Θεό
Τη νύχτα εκείνη, ο Λωτ δέχτηκε την επίσκεψη δύο αγγελιαφόρων του Θεού, και ετοίμασε
μια γιορτή προς τιμήν τους. Μετά το φαγητό, προτού πέσουν να κοιμηθούν, άνθρωποι από
όλη την πόλη περικύκλωσαν την κατοικία του Λωτ και άρχισαν να του φωνάζουν. Οι Γραφές
τούς καταγράφουν να λένε: «Πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; έκβαλε
αυτούς προς ημάς, διά να γνωρίσωμεν αυτούς». Ποιος είπε αυτά τα λόγια; Σε ποιον
απευθύνονταν; Αυτά ήταν τα λόγια του λαού των Σοδόμων, που τα φώναζαν έξω από την
κατοικία του Λωτ και απευθύνονταν στον ίδιο. Τι αισθάνεσαι, ακούγοντας αυτά τα λόγια;
Νοιώθεις έξαλλος; Μήπως σε αρρωσταίνουν; Μήπως βράζεις από οργή; Τα λόγια αυτά δε
«βρομάνε» Σατανά; Μπορείς, μέσα από αυτά, να αισθανθείς το κακό και το σκοτάδι σε
εκείνην την πόλη; Μπορείς, μέσα από τα λόγια τους, να αισθανθείς τη σκληρότητα και τη
βαρβαρότητα της συμπεριφοράς εκείνων των ανθρώπων; Μπορείς να αισθανθείς το βάθος
της διαφθοράς τους μέσα από τη συμπεριφορά τους; Μέσα από το περιεχόμενο των λόγων
τους, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι η άνομη φύση και η κτηνώδης διάθεσή τους
είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο, πέρα από τον ίδιον τους τον έλεγχο. Εκτός από τον Λωτ, ακόμα
και ο τελευταίος άνθρωπος στην πόλη αυτή δεν ήταν διαφορετικός από τον Σατανά· η θέα και
μόνο ενός άλλου προσώπου ωθούσε αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να τον βλάψουν και
να τον καταβροχθίσουν… Τα στοιχεία αυτά δεν δίνουν μόνο μια αίσθηση της φρικιαστικής
και τρομακτικής φύσης της πόλης, αλλά και την αύρα του θανάτου γύρω από αυτήν· δίνουν
επίσης μια αίσθηση της ανομίας και της αιματηρότητάς της.
Ευρισκόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με μια συμμορία απάνθρωπων φονιάδων,
ανθρώπων γεμάτων με μια φιλοδοξία που τους καταβρόχθιζε την ψυχή, πώς απάντησε ο Λωτ;
Σύμφωνα με τις Γραφές: «Μη πράξητε δή τοιούτον κακόν· ιδού, έχω δύο θυγατέρας αίτινες
δεν εγνώρισαν άνδρα· να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω· και κάμετε εις αυτάς, όπως φανή εις
εσάς αρεστόν· μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξητε μηδέν, επειδή διά τούτο εισήλθον
υπό την σκιάν της στέγης μου». Με τα λόγια του, ο Λωτ εννοούσε το εξής: Ήταν πρόθυμος να
εγκαταλείψει τις δύο κόρες του, προκειμένου να προστατεύσει τους αγγελιαφόρους. Αφού
βρίσκονταν εκτός λογικής, εκείνοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να συμφωνήσουν με τους όρους
2455

του Λωτ, και να αφήσουν τους δύο αγγελιαφόρους ήσυχους· στο κάτω-κάτω, οι αγγελιαφόροι
τούς ήταν τελείως άγνωστοι, άνθρωποι που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση μαζί τους· οι δύο
αγγελιαφόροι δεν είχαν βλάψει ποτέ τα συμφέροντά τους. Εντούτοις, ωθούμενοι από την
άνομη φύση τους, δεν άφησαν το ζήτημα εκεί. Αντιθέτως, ενέτειναν τις προσπάθειές τους.
Εδώ, μία άλλη από τις λογομαχίες τους μπορεί αναμφισβήτητα να δώσει μια περαιτέρω
εικόνα για την πραγματικά φαύλη φύση αυτών των ανθρώπων· ταυτόχρονα, μας επιτρέπει,
επίσης, να μάθουμε και να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Θεός επιθυμούσε να
καταστρέψει αυτήν την πόλη.
Τι είπαν, λοιπόν, στη συνέχεια; Όπως αναφέρει η Βίβλος: «Φύγε απ’ εκεί. Και είπον,
ούτος ήλθε διά να παροικήση· θέλει να γείνη και κριτής; τώρα θέλομεν καποποιήσει σε
μάλλον παρά εκείνους. Και εβίαζον τον άνθρωπον τον Λωτ καθ’ υπερβολήν, και επλησίασαν
διά να συντρίψωσι την θύραν». Γιατί ήθελαν να σπάσουν την πόρτα; Ο λόγος είναι ότι
ανυπομονούσαν να κάνουν κακό στους δύο εκείνους αγγελιαφόρους. Τι έκαναν οι
αγγελιαφόροι αυτοί στα Σόδομα; Είχαν έρθει με σκοπό να σώσουν τον Λωτ και την οικογένειά
του· ωστόσο, οι άνθρωποι της πόλης πίστεψαν λανθασμένα ότι είχαν έρθει για να αναλάβουν
επίσημες θέσεις. Χωρίς να ρωτήσουν τον σκοπό τους, οι κάτοικοι ήθελαν να βλάψουν με
κτηνώδη τρόπο τους δύο αγγελιοφόρους βασισμένοι σε απλές εικασίες· ήθελαν να βλάψουν
δύο ανθρώπους, που δεν είχαν καμία απολύτως σχέση μαζί τους. Είναι ξεκάθαρο ότι οι
άνθρωποι της πόλης αυτής είχαν χάσει εντελώς την ανθρώπινη φύση και τη λογική τους. Ο
βαθμός της παραφροσύνης και της αγριότητάς τους δεν διέφερε από τη φαύλη φύση του
Σατανά, που βλάπτει και καταβροχθίζει τους ανθρώπους.
Όταν απαίτησαν από τον Λωτ να τους δώσει αυτούς τους ανθρώπους, τι έκανε εκείνος;
Από το κείμενο, γνωρίζουμε ότι ο Λωτ δεν τους παρέδωσε. Μήπως ο Λωτ γνώριζε τους δύο
αγγελιαφόρους του Θεού; Φυσικά και όχι! Γιατί, όμως, ήταν ικανός να σώσει τους δύο αυτούς
ανθρώπους; Μήπως γνώριζε τι είχαν έρθει να κάνουν; Αν και αγνοούσε τον λόγο του ερχομού
τους, γνώριζε ότι ήταν υπηρέτες του Θεού, και έτσι τους δέχτηκε. Το ότι μπορούσε να
αποκαλεί κυρίους, τους δύο υπηρέτες του Θεού, δείχνει ότι ο Λωτ ήταν συνήθως οπαδός του
Θεού, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μέσα στα Σόδομα. Επομένως, όταν οι αγγελιαφόροι
του Θεού ήρθαν σε αυτόν, διακινδύνευσε την ίδια του τη ζωή προκειμένου να δεχτεί τους δύο
αυτούς υπηρέτες στο σπίτι του· επιπλέον, ως αντάλλαγμα, προσέφερε, επίσης, τις δυο του
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κόρες προκειμένου να προστατεύσει τους δύο αυτούς υπηρέτες. Αυτή είναι η δίκαιη πράξη
του Λωτ· αποτελεί, επίσης, απτή έκφραση της φύσης και της ουσίας του Λωτ, και είναι ακόμα
ο λόγος για τον οποίο ο Θεός έστειλε τους υπηρέτες Του να σώσουν τον Λωτ. Όταν βρέθηκε
αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, ο Λωτ προστάτεψε τους δύο αυτούς υπηρέτες, χωρίς να λάβει
υπόψιν του τίποτα άλλο· επιχείρησε, μάλιστα, να ανταλλάξει τις δύο κόρες του με την
ασφάλεια των υπηρετών. Εκτός από τον Λωτ, υπήρχε κάποιος άλλος μέσα στην πόλη που θα
μπορούσε να έχει πράξει κάτι τέτοιο; Όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα —όχι! Επομένως, είναι
αυτονόητο ότι, πλην του Λωτ, όλοι στα Σόδομα αποτελούσαν στόχο προς καταστροφή, καθώς
και στόχο που άξιζε να καταστραφεί.
Τα Σόδομα οδηγούνται στην καταστροφή επειδή ύβρισαν την οργή του Θεού
Όταν οι άνθρωποι των Σοδόμων είδαν τους δύο υπηρέτες, δεν ζήτησαν να μάθουν τον
λόγο του ερχομού τους, ούτε ρώτησε κανείς αν είχαν έρθει για να διαδώσουν το θέλημα του
Θεού. Αντιθέτως, σχημάτισαν όχλο και, χωρίς να περιμένουν εξηγήσεις, πήγαν να αρπάξουν
τους δύο υπηρέτες, σαν να ήταν άγρια σκυλιά ή κακοί λύκοι. Ο Θεός παρακολουθούσε αυτά
τα πράγματα καθώς συνέβαιναν; Τι σκεφτόταν μέσα Του ο Θεός για τη συγκεκριμένη
ανθρώπινη συμπεριφορά, για αυτό το πράγμα; Ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει αυτήν την
πόλη· δεν δίστασε, ούτε περίμενε, ούτε και συνέχισε να δείχνει υπομονή. Η ημέρα Του είχε
έρθει, έτσι ξεκίνησε το έργο που επιθυμούσε να επιτελέσει. Γι’ αυτό, η Γένεση 19:24-25 λέει:
«Και έβρεξεν Ιεχωβά επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Ιεχωβά εκ του ουρανού·
και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα και πάντας τους κατοίκους των
πόλεων και τα φυτά της γης». Οι δύο αυτοί στίχοι λένε στους ανθρώπους τη μέθοδο με την
οποία ο Θεός κατέστρεψε την πόλη· λέει επίσης στους ανθρώπους τι ήταν αυτό που
κατέστρεψε ο Θεός. Πρώτα, η Αγία Γραφή εξιστορεί ότι ο Θεός έκαψε την πόλη με φωτιά, και
ότι η έκταση της φωτιάς ήταν αρκετή ώστε να καταστρέψει όλους τους ανθρώπους και ό,τι
μεγάλωνε στο έδαφος. Δηλαδή, η φωτιά που έπεσε από τον ουρανό δεν κατέστρεψε μόνο την
πόλη· κατέστρεψε και όλους τους ανθρώπους και τα έμβια όντα μέσα σε αυτήν, τα πάντα,
χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Μετά την καταστροφή της πόλης, η γη απέμεινε γυμνή από
έμβια όντα. Δεν υπήρχε πλέον ζωή, ούτε και σημάδια αυτής. Η πόλη είχε γίνει έρημος, ένα
άδειο μέρος γεμάτο νεκρική σιγή. Δεν θα υπήρχαν πλέον κακές πράξεις εναντίον του Θεού
στον τόπο εκείνον· δεν θα υπήρχε πλέον σφαγή ή χυμένο αίμα.
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Γιατί θέλησε ο Θεός να κάψει τελείως αυτήν την πόλη; Τι μπορείτε να κατανοήσετε εδώ;
Άντεχε ο Θεός να παρακολουθεί την ανθρωπότητα και τη φύση, τις ίδιες Του τις δημιουργίες,
να καταστρέφονται έτσι; Εάν μπορείς να διακρίνεις τον θυμό του Ιεχωβά Θεού από την
πυρκαγιά που εξαπολύθηκε από τον ουρανό, τότε δεν είναι δύσκολο και να αντιληφθείς το
επίπεδο της οργής Του από τον στόχο της καταστροφής Του, καθώς και από τον βαθμό
καταστροφής της πόλης. Όταν ο Θεός περιφρονεί μια πόλη, θα αποδώσει την τιμωρία Του
επάνω σε αυτήν. Όταν μια πόλη προκαλεί αηδία στον Θεό, Εκείνος στέλνει επανειλημμένες
προειδοποιήσεις, που ενημερώνουν τους ανθρώπους για τον θυμό Του. Ωστόσο, όταν ο Θεός
αποφασίζει να θέσει τέλος και να καταστρέψει μια πόλη —δηλαδή, όταν η οργή και η
μεγαλοπρέπεια Του έχουν υποστεί ύβρι— δεν στέλνει περαιτέρω τιμωρίες ή προειδοποιήσεις.
Αντίθετα, την καταστρέφει άμεσα. Την αφανίζει. Τούτη είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού.
Μετά την επανειλημμένη αντίσταση και εχθρότητα των Σοδόμων προς Εκείνον, ο
Θεός τα ισοπεδώνει
Έχοντας, πλέον, μια γενική κατανόηση της δίκαιης διάθεσης του Θεού, μπορούμε να
στρέψουμε την προσοχή μας στην πόλη των Σοδόμων —την οποία ο Θεός θεωρούσε
αμαρτωλή. Κατανοώντας την ουσία της πόλης αυτής, μπορούμε πλέον να καταλάβουμε γιατί
ο Θεός επιθυμούσε να την καταστρέψει και γιατί την κατέστρεψε τόσο ολοκληρωτικά. Μέσα
από αυτό, μπορούμε να γνωρίσουμε τη δίκαιη διάθεση του Θεού.
Από ανθρώπινη άποψη, τα Σόδομα ήταν μια πόλη που μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως
την επιθυμία του ανθρώπου και την κακία του. Θελκτική και μαγευτική, με μουσική και χορό
τη μια νύχτα μετά την άλλη, η ευημερία της οδήγησε τους ανθρώπους στην εμμονή και την
τρέλα. Το κακό της διέβρωσε τις καρδιές των ανθρώπων και τους προσέλκυσε στον
εκφυλισμό. Ήταν μια πόλη, όπου τα ακάθαρτα και τα κακά πνεύματα δρούσαν ξέφρενα·
ξεχείλιζε από αμαρτία και φόνο και ήταν γεμάτη από μια αιματηρή, σάπια οσμή. Ήταν μια
πόλη που πάγωνε τους ανθρώπους ως το κόκαλο, μια πόλη από την οποία θα αποχωρούσαμε
τρομοκρατημένοι. Κανείς στην πόλη αυτή —ούτε άντρας ούτε γυναίκα, ούτε νέος ούτε
γέρος— δεν αναζητούσε τον αληθινό δρόμο· κανείς δεν λαχταρούσε το φως ούτε επιθυμούσε
να απομακρυνθεί από την αμαρτία. Ζούσαν υπό τον έλεγχο, τη διαφθορά και τον δόλο του
Σατανά. Είχαν χάσει την ανθρώπινη φύση τους· είχαν χάσει τα λογικά τους και είχαν χάσει
τον πρωταρχικό στόχο της ύπαρξης του ανθρώπου. Διέπραξαν αναρίθμητες μοχθηρές πράξεις
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αντίστασης κατά του Θεού· αρνήθηκαν την καθοδήγησή Του και εναντιώθηκαν στο θέλημά
Του. Οι κακές τους πράξεις ήταν εκείνες που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους, την πόλη και
όλα τα ζωντανά μέσα σε αυτήν, βήμα προς βήμα, στο κατηφορικό μονοπάτι της καταστροφής.
Αν και αυτά τα δύο χωρία δεν καταγράφουν τις λεπτομέρειες που περιγράφουν την
έκταση της διαφθοράς του λαού των Σοδόμων, αλλά, αντίθετα καταγράφουν τη συμπεριφορά
τους προς τους δύο υπηρέτες του Θεού αμέσως μετά την άφιξη των τελευταίων στην πόλη, μια
απλή αλήθεια μπορεί να αποκαλύψει την έκταση της διαφθοράς, της κακίας και της
αντίστασης στον Θεό του λαού των Σοδόμων. Μέσα από αυτό, εκτίθενται επίσης το αληθινό
πρόσωπο και η ουσία του λαού της πόλης. Όχι μόνο δεν αποδέχτηκαν τις προειδοποιήσεις του
Θεού, αλλά ούτε και φοβήθηκαν την τιμωρία Του. Αντιθέτως, χλεύαζαν τον θυμό του Θεού.
Του αντιστάθηκαν χωρίς να καταλαβαίνουν. Ό,τι και αν έπραττε ή όπως και αν το έπραττε
Εκείνος, η φαύλη φύση τους απλώς εντεινόταν, και εναντιώνονταν επανειλημμένα στον Θεό.
Ο λαός των Σοδόμων ήταν εχθρικός προς την ύπαρξη του Θεού, τον ερχομό Του, την τιμωρία
Του και, ακόμα περισσότερο, στις προειδοποιήσεις Του. Δεν έβλεπαν τίποτα άλλο γύρω τους
που να αξίζει τον κόπο. Καταβρόχθιζαν και έβλαπταν όλους τους ανθρώπους που ήταν
δυνατόν να καταβροχθιστούν και να βληθούν, και δεν αντιμετώπισαν διαφορετικά ούτε τους
υπηρέτες του Θεού. Σε σχέση με το σύνολο των αισχρών πράξεων που διέπραξε ο λαός των
Σοδόμων, η πρόκληση κακού στους υπηρέτες του Θεού αποτελούσε μόνο την κορυφή του
παγόβουνου, και η κακή φύση τους που αυτό αποκάλυψε, στην πραγματικότητα δεν ήταν
παρά μια σταγόνα στον ωκεανό. Ως εκ τούτου, ο Θεός επέλεξε να τους καταστρέψει με φωτιά.
Ο Θεός δεν χρησιμοποίησε πλημμύρα, ούτε τυφώνα, σεισμό, τσουνάμι ή οποιαδήποτε άλλη
μέθοδο για να καταστρέψει την πόλη. Τι δηλώνει η χρήση της φωτιάς από τον Θεό, για να
καταστρέψει την πόλη; Σήμαινε την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης· σήμαινε ότι η
πόλη εξαφανίστηκε εξ ολοκλήρου από προσώπου γης και από την ύπαρξη. Εδώ, η λέξη
«καταστροφή» δεν αναφέρεται μόνο στην εξαφάνιση της μορφής και της δομής της πόλης ή
της εξωτερικής εμφάνισής της· σημαίνει επίσης και ότι οι ψυχές των ανθρώπων μέσα στην
πόλη έπαψαν να υπάρχουν, έχοντας εξαλειφθεί απόλυτα. Με απλά λόγια, όλοι οι άνθρωποι,
τα γεγονότα και τα πράγματα που σχετίζονταν με την πόλη, καταστράφηκαν. Δεν θα υπήρχε
επόμενη ζωή ή μετενσάρκωση γι’ αυτούς· ο Θεός τους είχε εξαλείψει από την ανθρωπότητα,
από τη δημιουργία Του, μια για πάντα. Η «χρήση της φωτιάς» σήμαινε παύση της αμαρτίας
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και σήμαινε το τέλος της αμαρτίας· η αμαρτία αυτή θα έπαυε να υπάρχει και να εξαπλώνεται.
Σήμαινε ότι το κακό του Σατανά είχε χάσει το έδαφος που τον εξέτρεφε, καθώς και το
νεκροταφείο που του παρείχε ένα μέρος για να μένει και να ζει. Στον πόλεμο μεταξύ Θεού και
Σατανά, η χρήση της φωτιάς από τον Θεό είναι η σφραγίδα της νίκης Του, η οποία σημαδεύει
τον Σατανά. Η καταστροφή των Σοδόμων αποτελεί σπουδαίο παραπάτημα στη φιλοδοξία του
Σατανά να εναντιωθεί στον Θεό διαφθείροντας και καταβροχθίζοντας τους ανθρώπους, και
αποτελεί επίσης ταπεινωτικό σημάδι μιας εποχής στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, όταν ο
άνθρωπος απέρριψε την καθοδήγηση του Θεού και εγκατέλειψε εαυτόν στη φαυλότητα.
Επιπλέον, είναι καταγραφή μιας πραγματικής αποκάλυψης της δίκαιης διάθεσης του Θεού.
Όταν η φωτιά που έστειλε ο Θεός από τον ουρανό είχε μετατρέψει τα Σόδομα σε τίποτα
περισσότερο από στάχτες, τούτο σήμαινε ότι η πόλη με το όνομα Σόδομα θα έπαυε να
υπάρχει, όπως και τα πάντα μέσα στην ίδια την πόλη. Καταστράφηκε από τον θυμό του Θεού·
εξαφανίστηκε κάτω από την οργή και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Χάρη στη δίκαιη διάθεση
του Θεού, τα Σόδομα έλαβαν τη δίκαιη τιμωρία τους· χάρη στη δίκαιη διάθεση του Θεού,
έλαβαν το δίκαιο τέλος τους. Το τέλος της ύπαρξης των Σοδόμων οφειλόταν στο κακό τους,
και οφειλόταν επίσης στην επιθυμία του Θεού να μην κοιτάξει ποτέ ξανά αυτήν την πόλη,
ούτε και κανέναν από τους ανθρώπους που είχαν ζήσει σε αυτήν ή και οποιαδήποτε ζωή που
είχε ανατραφεί μέσα στην πόλη. Η «επιθυμία του Θεού να μην κοιτάξει ποτέ ξανά την πόλη»
είναι η οργή Του, καθώς και η μεγαλοπρέπειά Του. Ο Θεός έκαψε την πόλη, επειδή η ανομία
και η αμαρτία της Τον έκαναν να νοιώθει θυμό, αηδία και απέχθεια προς αυτήν, και να
επιθυμεί να μην την κοιτάξει ποτέ ξανά, ούτε και κανέναν από τους ανθρώπους και τα έμβια
όντα μέσα σε αυτήν. Μόλις η πόλη σταμάτησε πια να καίγεται, αφήνοντας μόνο στάχτες πίσω
της, έπαψε και να υπάρχει στα μάτια του Θεού· ακόμη και οι αναμνήσεις Του από αυτήν είχαν
χαθεί, σβηστεί. Τούτο σημαίνει ότι η φωτιά που εστάλη από τον ουρανό, δεν κατέστρεψε
μονάχα ολόκληρη την πόλη των Σοδόμων και τους γεμάτους ανομία ανθρώπους μέσα σε
αυτήν, ούτε κατέστρεψε απλώς ό,τι είχε κηλιδωθεί από την αμαρτία μέσα στην πόλη·
περισσότερο ακόμα, η φωτιά αυτή κατέστρεψε τις αναμνήσεις του κακού και της αντίστασης
της ανθρωπότητας ενάντια στον Θεό. Τούτο ήταν ο σκοπός του Θεού, όταν κατέκαψε την
πόλη.
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Μια ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί στο έπακρο. Δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο Θεός ή από
πού προέρχονταν οι ίδιοι. Αν ανέφερες τον Θεό, αυτοί οι άνθρωποι θα επιτίθονταν, θα
συκοφαντούσαν και θα βλασφημούσαν. Ακόμη και όταν οι υπηρέτες του Θεού ήρθαν να
διαδώσουν την προειδοποίησή Του, οι διεφθαρμένοι αυτοί άνθρωποι όχι μόνο δεν επέδειξαν
κανένα σημάδι μετάνοιας και δεν εγκατέλειψαν την κακή συμπεριφορά τους, μα, αντιθέτως,
έβλαψαν θρασύτατα τους υπηρέτες του Θεού. Αυτά που εξέφρασαν και αποκάλυψαν, ήταν η
φύση και η ουσία της ακραίας εχθρότητάς τους προς τον Θεό. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι
η αντίσταση των διεφθαρμένων αυτών ανθρώπων ενάντια στον Θεό ήταν κάτι περισσότερο
από μια αποκάλυψη της διεφθαρμένης διάθεσής τους, ακριβώς όπως ήταν και κάτι
περισσότερο από ένα περιστατικό συκοφαντίας ή χλευασμού, που απέρρεε από την έλλειψη
κατανόησης της αλήθειας. Ούτε η βλακεία ούτε η άγνοια προκάλεσαν την κακή συμπεριφορά
τους· δεν ήταν επειδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν εξαπατηθεί, ούτε, βεβαίως, επειδή τους είχαν
παραπλανήσει. Η συμπεριφορά τους είχε φτάσει στο επίπεδο του καταφανώς θρασύ
ανταγωνισμού, της εναντίωσης και της οχλοβοής κατά του Θεού. Αναμφίβολα, η
συγκεκριμένη ανθρώπινη συμπεριφορά εξόργισε τον Θεό και εξόργισε τη διάθεσή Του —μια
διάθεση που δεν πρέπει να υβρίζεται. Γι’ αυτό και ο Θεός απελευθέρωσε άμεσα και ανοιχτά
την οργή και τη μεγαλοπρέπειά Του· τούτη αποτελεί μια αληθινή αποκάλυψη της δίκαιης
διάθεσής Του. Ευρισκόμενος αντιμέτωπος με μια πόλη που ξεχείλιζε από αμαρτία, ο Θεός
επιθύμησε να την καταστρέψει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο· θέλησε να εξαφανίσει τους
ανθρώπους μέσα σε αυτήν και το σύνολο των αμαρτιών τους με τον πλέον ολοκληρωτικό
τρόπο, να κάνει τους ανθρώπους της πόλης να πάψουν να υπάρχουν και να σταματήσει τον
πολλαπλασιασμό της αμαρτίας σε αυτόν τον τόπο. Ο ταχύτερος και πλέον ολοκληρωτικός
τρόπος να το πράξει, ήταν να την κατακάψει με φωτιά. Η στάση του Θεού απέναντι στον λαό
των Σοδόμων δεν ήταν η εγκατάλειψη ή η αμέλεια· αντίθετα, χρησιμοποίησε την οργή, τη
μεγαλοπρέπεια και την εξουσία Του για να τιμωρήσει, να πλήξει και να καταστρέψει απόλυτα
τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Η στάση Του απέναντί τους δεν ήταν μόνο η φυσική
καταστροφή, αλλά και η καταστροφή της ψυχής, μια αιώνια εξάλειψη. Τούτη είναι και η
πραγματική συνέπεια της επιθυμίας του Θεού να «πάψουν να υπάρχουν».
Αν και η οργή του Θεού είναι κρυφή και άγνωστη στον άνθρωπο, δεν ανέχεται
καμία ύβρι
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Η μεταχείριση του Θεού προς ολόκληρη την ανόητη και αδαή ανθρωπότητα βασίζεται
πρωτίστως στο έλεος και την ανεκτικότητα. Η οργή Του, από την άλλη πλευρά, κρύβεται μέσα
στη μεγάλη πλειονότητα του χρόνου και των πραγμάτων· είναι άγνωστη στον άνθρωπο. Ως
αποτέλεσμα αυτού, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να βλέπει τον Θεό να εκδηλώνει την οργή
Του, και του είναι επίσης δύσκολο να κατανοήσει την οργή Του. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος
παίρνει αψήφιστα την οργή του Θεού. Όταν ο άνθρωπος βρεθεί αντιμέτωπος με το τελικό
έργο και βήμα του Θεού για την ανεκτικότητα και τη συγχώρηση του ανθρώπου —δηλαδή,
όταν φτάσει σε αυτούς η τελευταία προτροπή για έλεος και η τελευταία προειδοποίηση του
Θεού— αν εκείνοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους για να εναντιώνονται
στον Θεό και δεν κάνουν καμία προσπάθεια να μετανοήσουν, να διορθώσουν τους τρόπους
τους ή να δεχτούν το έλεός Του, ο Θεός δεν θα παραχωρήσει περαιτέρω την ανεκτικότητα και
την υπομονή Του σε αυτούς. Αντίθετα, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο Θεός θα αποσύρει το
έλεός Του. Μετά από αυτό, θα στείλει μόνο την οργή Του. Μπορεί να εκφράζει την οργή Του
με διαφορετικούς τρόπους, ακριβώς όπως μπορεί και χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους
για να τιμωρήσει και να καταστρέψει τους ανθρώπους.
Η χρήση της φωτιάς από τον Θεό για να καταστρέψει την πόλη των Σοδόμων, είναι η πιο
γρήγορη μέθοδος για να εκμηδενίσει ολοκληρωτικά μια ανθρωπότητα ή κάποιο πράγμα. Η
καύση του λαού των Σοδόμων κατέστρεψε περισσότερα από τα φυσικά τους σώματα·
κατέστρεψε την ολότητα του πνεύματος, της ψυχής και του σώματός τους, εξασφαλίζοντας
ότι οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την πόλη θα έπαυαν να υπάρχουν τόσο στον υλικό κόσμο όσο
και στον κόσμο, που είναι αόρατος στον άνθρωπο. Τούτος είναι ένας τρόπος, μέσα από τον
οποίο ο Θεός αποκαλύπτει και εκφράζει την οργή Του. Αυτός ο τρόπος αποκάλυψης και
έκφρασης είναι μια πτυχή της ουσίας της οργής του Θεού, ακριβώς όπως είναι, φυσικά, και
μια αποκάλυψη της ουσίας της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Όταν ο Θεός στέλνει την οργή
Του, παύει να αποκαλύπτει οποιοδήποτε έλεος ή στοργικότητα, ούτε επιδεικνύει περισσότερη
από την ανεκτικότητα ή την υπομονή Του· δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο, πράγμα ή λόγος που
να Τον πείσουν να συνεχίσει να είναι υπομονετικός, να δώσει και πάλι το έλεός Του, να
παραχωρήσει για άλλη μια φορά την ανεκτικότητά Του. Στη θέση των πραγμάτων αυτών, και
χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, ο Θεός θα στείλει την οργή και τη μεγαλοπρέπειά Του, θα
πράξει αυτό που επιθυμεί, και θα πράξει τα πράγματα αυτά με γρήγορο και καθαρό τρόπο και
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σύμφωνα με τις δικές Του επιθυμίες. Τούτος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός στέλνει την
οργή και τη μεγαλοπρέπειά Του, τις οποίες ο άνθρωπος δεν πρέπει να υβρίζει, και είναι
επίσης έκφραση μιας πτυχής της δίκαιης διάθεσής Του. Όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν
τον Θεό να δείχνει ανησυχία και αγάπη προς τον άνθρωπο, είναι ανίκανοι να ανιχνεύσουν την
οργή Του, να διακρίνουν τη μεγαλοπρέπειά Του ή να συναισθανθούν την έλλειψη
ανεκτικότητάς Του προς την ύβρι. Τα στοιχεία αυτά οδηγούσαν πάντοτε τους ανθρώπους να
πιστεύουν ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι αποκλειστικά έλεος, ανεκτικότητα και αγάπη.
Ωστόσο, όταν κάποιος παρακολουθεί τον Θεό να καταστρέφει μια πόλη ή να απεχθάνεται μια
ανθρωπότητα, η οργή Του στην καταστροφή του ανθρώπου και η μεγαλοπρέπειά Του
επιτρέπουν στους ανθρώπους να διακρίνουν την άλλη πλευρά της δίκαιης διάθεσής Του.
Τούτη είναι η έλλειψη ανεκτικότητας του Θεού προς την ύβρι. Η διάθεση του Θεού που δεν
ανέχεται την ύβρι, ξεπερνά τη φαντασία κάθε δημιουργημένου όντος και, μεταξύ των μηδημιουργημένων όντων, κανένα δεν είναι ικανό να παρέμβει σε αυτήν ή να την επηρεάσει·
ακόμα δε περισσότερο, είναι αδύνατον να την υποδυθεί ή να τη μιμηθεί κάποιος. Έτσι, η
ανθρωπότητα πρέπει να γνωρίσει περισσότερο αυτήν ακριβώς την πτυχή της διάθεσης του
Θεού. Μόνο ο ίδιος ο Θεός έχει τη συγκεκριμένη διάθεση, και μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει
τέτοιου είδους διάθεση. Ο Θεός κατέχει τη συγκεκριμένη δίκαιη διάθεση, διότι απεχθάνεται
την κακία, το σκοτάδι, την επαναστατικότητα και τις μοχθηρές πράξεις του Σατανά —που
διαφθείρει και καταβροχθίζει την ανθρωπότητα— διότι απεχθάνεται όλες τις αμαρτωλές
πράξεις που Του εναντιώνονται, και διότι η ουσία Του είναι αγία και αμόλυντη. Εξαιτίας
τούτου, δεν πρόκειται να ανεχθεί από κανένα από τα δημιουργημένα ή μη-δημιουργημένα
όντα να Του εναντιωθούν ανοιχτά ή να Τον αμφισβητήσουν. Ακόμη και ένα άτομο, στο οποίο
έχει δείξει κάποτε έλεος ή το έχει επιλέξει, αρκεί μονάχα να προκαλέσει τη διάθεσή Του και
να παραβιάσει την αρχή Του για υπομονή και ανεκτικότητα, και Εκείνος θα απελευθερώσει
και θα αποκαλύψει τη δίκαιη διάθεσή Του —μια διάθεση που δεν ανέχεται καμία απολύτως
ύβρι— χωρίς το ελάχιστο έλεος ή δισταγμό.
Η οργή του Θεού αποτελεί περιφρούρηση για όλες τις δίκαιες δυνάμεις και όλα τα
θετικά πράγματα
Κατανοώντας αυτά τα παραδείγματα του λόγου, των σκέψεων και των ενεργειών του
Θεού, είσαι ικανός να καταλάβεις τη δίκαιη διάθεση του Θεού, μια διάθεση που δεν μπορεί να
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δεχθεί ύβρι; Τέλος, τούτη είναι μια πτυχή της διάθεσης που ανήκει μονάχα στον ίδιο τον Θεό,
ανεξάρτητα από το πόσα μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Η έλλειψη ανεκτικότητας του
Θεού προς την ύβριν είναι η αποκλειστικά δική Του ουσία· η οργή του Θεού είναι η
αποκλειστικά δική Του διάθεση· η μεγαλοπρέπεια του Θεού είναι η αποκλειστικά δική Του
ουσία. Η αρχή πίσω από την οργή του Θεού καταδεικνύει την ταυτότητα και τη θέση που
κατέχει μόνο Εκείνος. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αποτελεί και σύμβολο της ουσίας
του ίδιου του μοναδικού Θεού. Η διάθεση του Θεού είναι η δική Του έμφυτη ουσία. Δεν
αλλάζει καθόλου με το πέρασμα του χρόνου, ούτε μεταβάλλεται όποτε αλλάζει η τοποθεσία. Η
έμφυτη διάθεσή του είναι η εγγενής ουσία Του. Ανεξάρτητα από το πάνω σε ποιους επιτελεί
το έργο Του, η ουσία Του δεν αλλάζει, ούτε και η δίκαιη διάθεσή Του. Όταν κάποιος εξοργίζει
τον Θεό, αυτό που στέλνει Εκείνος είναι η έμφυτη διάθεσή Του· τη δεδομένη στιγμή, η αρχή
πίσω από τον θυμό Του δεν αλλάζει, ούτε και η μοναδική ταυτότητα και θέση Του. Ο θυμός
Του δεν οφείλεται σε κάποια αλλαγή στην ουσία Του ή στο ότι η διάθεσή Του έχει παραγάγει
διαφορετικά στοιχεία, αλλά στο ότι η αντίθεση του ανθρώπου εναντίον Του υβρίζει τη
διάθεσή Του. Η κατάφωρη πρόκληση του Θεού από τον άνθρωπο αποτελεί σοβαρή
αμφισβήτηση της ίδιας της ταυτότητας και θέσης του Θεού. Κατά την άποψη του Θεού, όταν
ο άνθρωπος Τον αμφισβητεί, Τον θέτει υπό αίρεση και δοκιμάζει τον θυμό Του. Όταν ο
άνθρωπος εναντιώνεται στον Θεό, όταν ο άνθρωπος θέτει υπό αίρεση τον Θεό, όταν ο
άνθρωπος συνεχώς δοκιμάζει την οργή του Θεού —το οποίο συμβαίνει και όταν η αμαρτία
δρα ανεξέλεγκτη— η οργή του Θεού φυσικά θα αποκαλυφθεί και θα κάνει την εμφάνισή της.
Επομένως, η έκφραση της οργής του Θεού συμβολίζει ότι όλες οι δυνάμεις του κακού θα
πάψουν να υπάρχουν· συμβολίζει ότι όλες οι εχθρικές δυνάμεις θα καταστραφούν. Τούτη
είναι η μοναδικότητα της δίκαιης διάθεσης του Θεού, και είναι και η μοναδικότητα της οργής
Του. Όταν η αξιοπρέπεια και η αγιότητα του Θεού τίθενται υπό αμφισβήτηση, όταν δίκαιες
δυνάμεις παρεμποδίζονται και είναι αόρατες από τον άνθρωπο, ο Θεός στέλνει την οργή Του.
Λόγω της ουσίας του Θεού, όλες οι δυνάμεις πάνω στη γη, που Τον αμφισβητούν,
εναντιώνονται σε Αυτόν και Τον πολεμούν, είναι κακές, διεφθαρμένες και άδικες·
προέρχονται από τον Σατανά και ανήκουν στον Σατανά. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος,
φωτεινός και τέλεια άγιος, όλα τα κακά, διεφθαρμένα και ανήκοντα στον Σατανά πράγματα,
θα εξαφανιστούν με την απελευθέρωση της οργής Του.
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Αν και το ξέσπασμα της οργής του Θεού αποτελεί μια πτυχή της έκφρασης της δίκαιης
διάθεσής Του, ο θυμός του Θεού ποτέ δε χτυπά αδιάκριτα και ποτέ δεν είναι άνευ αρχής.
Αντιθέτως, ο Θεός δεν είναι καθόλου οξύθυμος, ούτε και βιάζεται να αποκαλύψει την οργή
και τη μεγαλοπρέπειά Του. Επιπλέον, η οργή του Θεού βρίσκεται υπό σημαντικό έλεγχο και
μέτρο· δε συγκρίνεται καθόλου με τον τρόπο που ο άνθρωπος γίνεται έξω φρενών ή δίνει
διέξοδο στον θυμό του. Πολλές συνομιλίες μεταξύ ανθρώπου και Θεού βρίσκονται
καταγεγραμμένες μέσα στη Βίβλο. Τα λόγια μερικών από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ρηχά,
αδαή και παιδαριώδη, αλλά ο Θεός δεν τους έπληξε, ούτε τους καταδίκασε. Συγκεκριμένα,
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του Ιώβ, πώς μεταχειρίστηκε ο Ιεχωβά Θεός τους τρεις
φίλους του Ιώβ και τους υπόλοιπους, αφού άκουσε τα λόγια που είπαν στον Ιώβ; Τους
καταδίκασε; Μήπως όρμησε καταπάνω τους εξοργισμένος; Δεν έκανε τίποτα τέτοιο! Αντ’
αυτού, είπε στον Ιώβ να παρακαλέσει, να προσευχηθεί γι’ αυτούς· ο Θεός, από την άλλη
πλευρά, δεν πήρε τα λάθη τους κατάκαρδα. Όλα αυτά τα παραδείγματα αντιπροσωπεύουν τη
βασική στάση με την οποία ο Θεός μεταχειρίζεται τη διεφθαρμένη, αδαή ανθρωπότητα.
Επομένως, η απελευθέρωση της οργής του Θεού δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση ή
διέξοδο της διάθεσής Του. Η οργή του Θεού δεν είναι μια απόλυτη έκρηξη οργής, με τον
τρόπο που το κατανοεί ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν απελευθερώνει την οργή Του επειδή είναι
ανίκανος να ελέγξει την ίδια Του τη διάθεση ή επειδή ο θυμός Του έχει φτάσει στο σημείο
βρασμού και πρέπει να βρει διέξοδο. Αντίθετα, η οργή Του αποτελεί απεικόνιση και γνήσια
έκφραση της δίκαιης διάθεσής Του· είναι μια συμβολική αποκάλυψη της άγιας ουσίας Του. Ο
Θεός είναι οργή, που δεν ανέχεται καμία ύβρι —τούτο δε σημαίνει ότι ο θυμός του Θεού δεν
κάνει διακρίσεις μεταξύ των αιτιών ή ότι είναι ανήθικος· η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι
εκείνη που έχει την αποκλειστική ειδικότητα στις ανήθικες, τυχαίες εκρήξεις οργής που δεν
κάνουν διακρίσεις μεταξύ των αιτιών. Μόλις κάποιος άνθρωπος αποκτήσει θέση, το βρίσκει
συχνά δύσκολο να ελέγχει τη διάθεσή του, και έτσι απολαμβάνει να αρπάζει τις ευκαιρίες για
να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και να δώσει διέξοδο στα συναισθήματά του· συχνά
εξοργίζεται χωρίς προφανή λόγο, έτσι ώστε να αποκαλύψει την ικανότητά του και να αφήσει
τους άλλους να μάθουν ότι η θέση και η ταυτότητά του είναι διαφορετικές από εκείνες των
απλών ανθρώπων. Φυσικά, και οι διεφθαρμένοι, χωρίς θέση, άνθρωποι χάνουν κι αυτοί συχνά
τον έλεγχο. Ο θυμός τους συχνά προκαλείται από ζημία στα προσωπικά τους οφέλη.
Προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική θέση και αξιοπρέπειά της, η διεφθαρμένη
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ανθρωπότητα συχνά δίνει διέξοδο στα συναισθήματά της και αποκαλύπτει την αλαζονική
φύση της. Ο άνθρωπος θα εξοργιστεί και θα δώσει διέξοδο στα συναισθήματά του,
προκειμένου να υπερασπιστεί την ύπαρξη της αμαρτίας, και οι ενέργειες αυτές αποτελούν
τους τρόπους, με τους οποίους ο άνθρωπος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του· ξεχειλίζουν από
ανηθικότητα, από σκευωρίες και μηχανορραφίες, από τη διαφθορά και την κακία του
ανθρώπου και, πάνω απ’ όλα, βρίθουν από τις παράλογες φιλοδοξίες και επιθυμίες του
ανθρώπου. Όταν η δικαιοσύνη αμφισβητεί την κακία, ο άνθρωπος δεν πρόκειται να
εξοργιστεί προκειμένου να υπερασπιστεί την ύπαρξη της δικαιοσύνης· αντίθετα, απειλούνται,
διώκονται και δέχονται επίθεση οι δυνάμεις της δικαιοσύνης, η στάση του ανθρώπου είναι η
παράβλεψη, η υπεκφυγή ή η οπισθοχώρηση. Ωστόσο, όταν ο άνθρωπος βρεθεί αντιμέτωπος
με τις δυνάμεις του κακού, θα προσπαθήσει να τις ικανοποιήσει και θα κάνει τεμενάδες προς
αυτές. Επομένως, τα ξεσπάσματα του ανθρώπου αποτελούν διαφυγή από κακές δυνάμεις, μια
έκφραση της αχαλίνωτης και ασταμάτητης κακής συμπεριφοράς του υλικού ανθρώπου.
Ωστόσο, όταν ο Θεός στείλει την οργή Του, όλες οι δυνάμεις του κακού θα τερματιστούν· όλες
οι αμαρτίες που βλάπτουν τον άνθρωπο θα τερματιστούν· όλες οι εχθρικές δυνάμεις που
εμποδίζουν το έργο του Θεού, θα καταστούν προφανείς, θα διαχωριστούν και θα αφοριστούν·
όλοι οι συνεργοί του Σατανά που εναντιώνονται στον Θεό θα τιμωρηθούν, θα εκριζωθούν. Στη
θέση τους, το έργο του Θεού θα προχωρήσει, ελεύθερο από κάθε εμπόδιο· βήμα προς βήμα,
το σχέδιο διαχείρισης του Θεού θα συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα·
ο εκλεκτός λαός του Θεού θα είναι απαλλαγμένος από τη διατάραξη και τον δόλο του Σατανά·
όσοι ακολουθούν τον Θεό θα απολαύσουν την ηγεσία και τη συνδρομή του Θεού μέσα σε
ήσυχο και γαλήνιο περιβάλλον. Η οργή του Θεού αποτελεί ασπίδα, η οποία εμποδίζει όλες τις
δυνάμεις του κακού από το να πολλαπλασιάζονται και να δρουν ανεξέλεγκτες, και είναι
επίσης μια δικλείδα ασφαλείας η οποία προστατεύει την ύπαρξη και την εξάπλωση όλων των
δίκαιων και θετικών πραγμάτων, διαφυλάσσοντάς τα αιώνια από την καταπίεση και την
υπονόμευση.
Μπορείτε να διακρίνετε την ουσία της οργής του Θεού στην καταστροφή των Σοδόμων;
Υπάρχει κάτι αναμειγμένο μέσα στην οργή Του; Είναι η οργή του Θεού καθαρή; Για να
χρησιμοποιήσω την ανθρώπινη διατύπωση, είναι η οργή του Θεού ανόθευτη; Μήπως υπάρχει
κάποιο τέχνασμα πίσω από την οργή Του; Υπάρχει κάποια συνομωσία; Μήπως υπάρχουν
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τίποτε ακατονόμαστα μυστικά; Αυστηρά και επίσημα, μπορώ να σας πω το εξής: Δεν υπάρχει
στοιχείο της οργής του Θεού που μπορεί να προκαλέσει αμφιβολία. Ο θυμός Του είναι
καθαρός και ανόθευτος, και δεν υποκρύπτει άλλες προθέσεις ή στόχους. Η αιτία για τον θυμό
Του είναι καθαρή, άμεμπτη και πάνω από κάθε κριτική. Είναι μια φυσική αποκάλυψη και
απεικόνιση της αγίας ουσίας Του· είναι κάτι που κανένα δημιούργημα δεν κατέχει. Τούτο
είναι ένα μέρος της μοναδικής δίκαιης διάθεσης του Θεού και, επίσης, μια έντονη διαφορά
μεταξύ των αντίστοιχων ουσιών του Δημιουργού και του δημιουργήματός Του.
Ανεξάρτητα από το αν κάποιος θυμώνει μπροστά στους άλλους ή πίσω από τις πλάτες
τους, ο καθένας έχει διαφορετική πρόθεση και σκοπό. Ίσως χτίζουν το κύρος τους, ή ίσως
υπερασπίζονται τα προσωπικά τους συμφέροντα, διατηρώντας την εικόνα τους ή τα
προσχήματα. Ορισμένοι συγκρατούν τον θυμό τους, ενώ άλλοι είναι πιο απερίσκεπτοι και
εξοργίζονται όποτε το επιθυμούν, χωρίς τον ελάχιστο περιορισμό. Εν ολίγοις, ο θυμός του
ανθρώπου αντλείται από τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Ανεξάρτητα από τον στόχο του, είναι
υλικός και εκ της φύσεως· δεν έχει καμία σχέση με τη δικαιοσύνη ή την αδικία, διότι τίποτα
στη φύση και την ουσία του ανθρώπου δεν αντιστοιχεί στην αλήθεια. Επομένως, η
διεφθαρμένη ιδιοσυγκρασία της ανθρωπότητας και η οργή του Θεού δεν πρέπει να
αναφέρονται στην ίδια πρόταση. Χωρίς εξαίρεση, η συμπεριφορά του ανθρώπου που έχει
διαφθαρεί από τον Σατανά, ξεκινά από την επιθυμία της διαφύλαξης της διαφθοράς, και
βασίζεται στη διαφθορά· έτσι, ο θυμός του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται στην
ίδια πρόταση με την οργή του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο σωστό μπορεί να φαίνεται
θεωρητικώς. Όταν ο Θεός στέλνει την οργή του, οι κακές δυνάμεις εντοπίζονται, τα κακά
πράγματα καταστρέφονται, ενώ τα δίκαια και θετικά πράγματα απολαμβάνουν τη φροντίδα
και την προστασία του Θεού και τους επιτρέπεται να συνεχίσουν. Ο Θεός στέλνει την οργή
Του επειδή άδικα, αρνητικά και κακά στοιχεία παρεμποδίζουν, διαταράσσουν ή
καταστρέφουν την κανονική δραστηριότητα και την ανάπτυξη δίκαιων και θετικών
στοιχείων. Ο στόχος του θυμού του Θεού δεν είναι να διαφυλάξει τη δική Του θέση και
ταυτότητα, αλλά να διασφαλίσει την ύπαρξη δίκαιων, θετικών, όμορφων και καλών
στοιχείων, να διαφυλάξει τους νόμους και την τάξη της κανονικής επιβίωσης του ανθρώπινου
γένους. Τούτη είναι η βασική αιτία της οργής του Θεού. Η οργή του Θεού αποτελεί μια πολύ
σωστή, φυσική και αληθινή αποκάλυψη της διάθεσής Του. Δεν υπάρχουν προθέσεις πίσω από
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τη οργή του, ούτε και δόλος ή συνωμοσία· ή ακόμα περισσότερο, η οργή Του δεν περιέχει
τίποτα από την επιθυμία, την πανουργία, την κακεντρέχεια, τη βία, το κακό ή οτιδήποτε άλλο
από εκείνα που μοιράζεται ολόκληρη η διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Προτού ο Θεός στείλει
την οργή Του, έχει ήδη αντιληφθεί την ουσία όλων των ζητημάτων ξεκάθαρα και
ολοκληρωτικά, και έχει ήδη διατυπώσει ακριβείς και σαφείς ορισμούς και συμπεράσματα.
Έτσι, ο στόχος του Θεού σε κάθε ζήτημα με το οποίο ασχολείται, είναι απολύτως ξεκάθαρος,
όπως και η στάση Του. Δεν είναι μπερδεμένος· δεν είναι τυφλός· δεν είναι παρορμητικός· δεν
είναι απερίσκεπτος· ακόμα δε περισσότερο, δεν είναι ανήθικος. Τούτη είναι η πρακτική πτυχή
της οργής του Θεού, και ακριβώς χάρη σε αυτή την πρακτική πτυχή της οργής του Θεού, η
ανθρωπότητα έχει επιτύχει την κανονική της ύπαρξη. Χωρίς την οργή του Θεού, η
ανθρωπότητα θα περιέπιπτε σε αφύσικες συνθήκες διαβίωσης· όλα τα δίκαια, όμορφα και
καλά πράγματα θα καταστρέφονταν και θα έπαυαν να υπάρχουν. Χωρίς την οργή του Θεού,
οι νόμοι και οι κανόνες της ύπαρξης για τα δημιουργημένα όντα θα παραβιάζονταν ή και θα
ανατρέπονταν τελείως. Από τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός χρησιμοποιεί αδιαλείπτως
τη δίκαιη διάθεσή Του για να διασφαλίσει και να διατηρήσει την κανονική ύπαρξη της
ανθρωπότητας. Επειδή η δίκαιη διάθεσή Του περιέχει οργή και μεγαλοπρέπεια, όλα τα κακά
—οι άνθρωποι, τα πράγματα, τα αντικείμενα— και όλα όσα διαταράσσουν και βλάπτουν την
κανονική ύπαρξη της ανθρωπότητας τιμωρούνται, ελέγχονται και καταστρέφονται χάρη στην
οργή Του. Κατά τη διάρκεια των διάφορων περασμένων χιλιετιών, ο Θεός χρησιμοποιεί
αδιαλείπτως τη δίκαιη διάθεσή Του για να πλήξει και να καταστρέψει όλα τα ακάθαρτα και
κακά πνεύματα που εναντιώνονται στον Θεό και που, στο έργο του Θεού για τη διαχείριση
της ανθρωπότητας, δρουν ως συνεργοί και υπηρέτες του Σατανά. Έτσι, το έργο του Θεού για
τη σωτηρία του ανθρώπου προχωρά πάντα σύμφωνα με το σχέδιό Του. Τούτο σημαίνει ότι,
χάρη στην ύπαρξη της οργής του Θεού, ο πιο δίκαιος σκοπός μεταξύ των ανθρώπων δεν
καταστράφηκε ποτέ.
Τώρα που κατανοήσατε την ουσία της οργής του Θεού, πρέπει σίγουρα να έχετε και μια
ακόμα καλύτερη κατανόηση του πώς να διακρίνετε το κακό του Σατανά!
Παρόλο που ο Σατανάς μοιάζει φιλάνθρωπος, δίκαιος και ενάρετος, στην ουσία
είναι σκληρός και κακός
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Ο Σατανάς κερδίζει τη φήμη του, εξαπατώντας τους ανθρώπους. Συχνά εδραιώνει εαυτόν
ως πρωτοπόρο και πρότυπο δικαιοσύνης. Υπό το λάβαρο της διαφύλαξης της δικαιοσύνης,
βλάπτει τον άνθρωπο, καταβροχθίζει την ψυχή του και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να τον
ναρκώσει, να τον εξαπατήσει και να τον υποκινήσει. Σκοπός του είναι να κάνει τον άνθρωπο
να εγκρίνει και να ακολουθήσει την κακή συμπεριφορά του, να τον κάνει να συνταχθεί με
αυτόν στην εναντίωση της εξουσίας και της κυριαρχίας του Θεού. Ωστόσο, όταν κάποιος έχει
μάθει πλέον να αντιλαμβάνεται τις σκευωρίες, τις συνωμοσίες και τα φαύλα χαρακτηριστικά
του, και δεν επιθυμεί να συνεχίσει να τον τσαλαπατά και να τον ξεγελά ο Σατανάς ή να
συνεχίσει να είναι σκλάβος του ή να τιμωρηθεί και να καταστραφεί μαζί του, τότε ο Σατανάς
αλλάζει τα προηγούμενα άγια χαρακτηριστικά του, ξεσχίζοντας την ψεύτικη μάσκα του, για
να αποκαλύψει το αληθινό κακό, φαύλο, άσχημο και άγριο πρόσωπό του. Δεν θα ήθελε τίποτα
περισσότερο από το να εξοντώσει όλους όσους αρνούνται να τον ακολουθήσουν και όσους
εναντιώνονται στις κακές δυνάμεις του. Στο σημείο αυτό, ο Σατανάς δεν μπορεί πλέον να
προσλάβει μια αξιόπιστη, ευγενή εμφάνιση· αντίθετα, κάτω από την προβιά του αρνιού,
αποκαλύπτονται τα πραγματικά άσχημα και διαβολικά χαρακτηριστικά του. Μόλις έρθουν
στο φως οι σκευωρίες του Σατανά και εκτεθούν τα αληθινά χαρακτηριστικά του, αυτός θα
εξοργιστεί και θα εκθέσει τη βαρβαρότητά του· η επιθυμία του να βλάψει και να
καταβροχθίσει τους ανθρώπους απλώς θα ενταθεί. Τούτο οφείλεται στην οργή του εξαιτίας
της αφύπνισης του ανθρώπου· αναπτύσσει μια ισχυρή εκδικητικότητα προς στον άνθρωπο,
επειδή λαχταρά την ελευθερία και το φως και τη δραπέτευση από τη φυλακή του Σατανά. Η
οργή του έχει στόχο την υπεράσπιση της κακίας του, και αποτελεί επίσης πραγματική
αποκάλυψη της άγριας φύσης του.
Σε κάθε ζήτημα, η συμπεριφορά του Σατανά εκδηλώνει την κακή του φύση. Από όλες τις
κακές πράξεις που έχει επιτελέσει ο Σατανάς στον άνθρωπο —από τις αρχικές του
προσπάθειες να παραπλανήσει τον άνθρωπο για να τον ακολουθήσει, μέχρι την
εκμετάλλευση του ανθρώπου, κατά την οποία σέρνει τον άνθρωπο στις κακές πράξεις του, και
την εκδικητικότητα του Σατανά προς τον άνθρωπο αφότου έχουν εκτεθεί τα πραγματικά
χαρακτηριστικά του και ο άνθρωπος τον έχει αναγνωρίσει και απορρίψει —καμία δεν
αδυνατεί να εκθέσει την κακή ουσία του Σατανά· καμία δεν αδυνατεί να αποδείξει το γεγονός
ότι ο Σατανάς δεν έχει ουδεμία σχέση με τα θετικά πράγματα· καμία δεν αδυνατεί να
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αποδείξει ότι ο Σατανάς είναι η πηγή όλων των κακών πραγμάτων. Κάθε μία από τις
ενέργειές του διαφυλάσσει την κακία του, εξασφαλίζει τη συνέχιση των κακών πράξεών του,
στρέφεται εναντίον δίκαιων και θετικών πραγμάτων, ενώ καταστρέφει τους νόμους και την
τάξη της κανονικής ύπαρξης της ανθρωπότητας. Είναι εχθρικές προς τον Θεό, και αυτές
πρόκειται να καταστρέψει η οργή του Θεού. Αν και ο Σατανάς έχει τη δική του οργή, η οργή
του αποτελεί μέσο διεξόδου της κακής φύσης του. Ο λόγος, για τον οποίο ο Σατανάς είναι
εξοργισμένος και έξαλλος είναι ο εξής: Οι αδιανόητες σκευωρίες του έχουν φανερωθεί· οι
πλεκτάνες του δεν διαφεύγουν εύκολα την τιμωρία· η παράλογη φιλοδοξία και επιθυμία του
να αντικαταστήσει τον Θεό και να ενεργεί ως Θεός, έχουν πληγεί και εμποδιστεί· ο στόχος του
για τον έλεγχο ολόκληρης της ανθρωπότητας έχει πλέον καταλήξει στο μηδέν και δεν
πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ. Η επανειλημμένη σύγκληση της οργής του Θεού είναι εκείνη
που εμπόδισε τις πλεκτάνες του Σατανά από το να καρποφορήσουν και σταμάτησε τη
διάδοση και την αποχαλίνωση του κακού του Σατανά· επομένως, ο Σατανάς μισεί και φοβάται
την οργή του Θεού. Κάθε χρήση της οργής του Θεού δεν αποκαλύπτει απλώς την αληθινή
φαύλη εμφάνιση του Σατανά· εκθέτει επίσης τις κακές επιθυμίες του Σατανά στο φως.
Ταυτόχρονα, οι λόγοι για την οργή του Σατανά κατά της ανθρωπότητας απομένουν πλήρως
εκτεθειμένοι. Η έκρηξη της οργής του Σατανά αποτελεί πραγματική αποκάλυψη της κακής
του φύσης, μια έκθεση των σκευωριών του. Φυσικά, κάθε φορά που εξοργίζεται ο Σατανάς,
αναγγέλλει την καταστροφή κακών πραγμάτων· αναγγέλλει την προστασία και συνέχιση των
θετικών πραγμάτων και αναγγέλλει τη φύση της οργής του Θεού —μιας οργής που είναι
αδύνατον να υβρισθεί!
Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην εμπειρία και τη φαντασία για να γνωρίσουμε τη
δίκαιη διάθεση του Θεού
Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την κρίση και το παίδεμα του Θεού, μπορείς να πεις ότι
ο λόγος του Θεού είναι κίβδηλος; Μπορείς να ισχυριστείς ότι υπάρχει κάποιος μύθος πίσω
από τη οργή του Θεού, και ότι η οργή Του είναι κίβδηλη; Θα συκοφαντήσεις τον Θεό,
λέγοντας ότι η διάθεσή Του δεν είναι απαραιτήτως εντελώς δίκαιη; Όταν έρχεσαι
αντιμέτωπος με κάθε μία από τις πράξεις του Θεού, πρέπει πρώτα να βεβαιώνεσαι ότι η
δίκαιη διάθεση του Θεού είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, ότι είναι αγία
και τέλεια· οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν το πλήγμα από τον Θεό, την τιμωρία και την
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καταστροφή της ανθρωπότητας. Χωρίς εξαιρέσεις, όλες οι πράξεις του Θεού τελούνται
αυστηρώς σύμφωνα με την έμφυτη διάθεση και το σχέδιό Του —τούτο δεν συμπεριλαμβάνει
τη γνώση, την παράδοση και τη φιλοσοφία της ανθρωπότητας— και όλες οι πράξεις του Θεού
αποτελούν έκφραση της διάθεσης και ουσίας Του, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με
οτιδήποτε ανήκει στο διεφθαρμένο ανθρώπινο γένος. Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, μόνο η
αγάπη, το έλεος και η ανεκτικότητα του Θεού προς την ανθρωπότητα είναι τέλεια,
αναλλοίωτα και άγια. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ότι η μήνις και η οργή του Θεού είναι
εξίσου αναλλοίωτες· επιπλέον, κανείς δεν έχει μελετήσει ερωτήματα όπως, γιατί ο Θεός δεν
ανέχεται καμία ύβρι ή γιατί η οργή Του είναι τόσο μεγάλη. Αντίθετα, κάποιοι συγχέουν την
οργή του Θεού με τον θυμό της διεφθαρμένης ανθρωπότητας· θεωρούν τον θυμό του Θεού ως
οργή του διεφθαρμένου ανθρώπινου γένους· μάλιστα, υποθέτουν λανθασμένα ότι η μήνις του
Θεού είναι ακριβώς ίδια με τη φυσική αποκάλυψη της διεφθαρμένης διάθεσης της
ανθρωπότητας. Πιστεύουν λανθασμένα ότι η έκλυση της οργής του Θεού είναι ακριβώς ίδια
με τον θυμό του διεφθαρμένου ανθρώπινου γένους, ο οποίος προκύπτει από τη δυσαρέσκεια·
πιστεύουν, μάλιστα, ότι η έκλυση της οργής του Θεού αποτελεί έκφραση της διάθεσής Του.
Έπειτα από τη συναναστροφή αυτή, ελπίζω ότι κάθε ένας από εσάς δεν θα έχει πλέον
καθόλου παρανοήσεις, φαντασιώσεις ή υποθέσεις ως προς τη δίκαιη διάθεση του Θεού, και
ελπίζω ότι, αφού ακούσατε τα λόγια Μου, μπορείτε πλέον να αναγνωρίσετε πραγματικά μέσα
σας την οργή της δίκαιης διάθεσης του Θεού, να βάλετε στην άκρη όλες τις προηγούμενες
λανθασμένες κατανοήσεις της οργής του Θεού, και να αλλάξετε τις ίδιες τις λανθασμένες
πεποιθήσεις και απόψεις σας ως προς την ουσία της οργής του Θεού. Επιπλέον, ελπίζω ότι
μπορείτε να έχετε μέσα σας έναν ακριβή ορισμό της διάθεσης του Θεού, ότι δεν θα έχετε
πλέον καμία αμφιβολία ως προς τη δίκαιη διάθεση του Θεού και ότι δεν πρόκειται να
επιβάλετε κανέναν ανθρώπινο συλλογισμό ή φαντασίωση πάνω στην αληθινή διάθεση του
Θεού. Η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι η αληθινή ουσία του Θεού. Δεν είναι κάτι
μορφοποιημένο ή γραμμένο από τον άνθρωπο. Η δίκαιη διάθεσή Του είναι η δίκαιη διάθεσή
Του και δεν έχει καμία σχέση ή σύνδεση με οτιδήποτε από τη δημιουργία. Ο Θεός ο ίδιος είναι
ο Θεός ο ίδιος. Δεν θα καταστεί ποτέ μέρος της δημιουργίας και, ακόμα και αν γίνει μέλος
μεταξύ των δημιουργημένων όντων, η έμφυτη διάθεση και η ουσία Του δεν πρόκειται να
αλλάξουν. Επομένως, γνώση του Θεού δε σημαίνει γνώση ενός αντικειμένου· δε σημαίνει
ανάλυση κάποιου πράγματος, ούτε κατανόηση κάποιου ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος
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χρησιμοποιεί τη γενική ιδέα του ή τη δική του μέθοδο για γνώση ενός αντικειμένου ή για
κατανόηση ενός ατόμου προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό, τότε δεν θα είσαι ποτέ ικανός να
αποκτήσεις τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού δεν βασίζεται στην εμπειρία ή τη
φαντασία και, επομένως, δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλεις την εμπειρία ή τη φαντασία σου στον
Θεό. Όσο πλούσιες και αν είναι η εμπειρία και η φαντασία σου, είναι ακόμα περιορισμένες·
επιπλέον, η φαντασία σου δεν αντιστοιχεί σε γεγονότα, πολύ, δε, λιγότερο αντιστοιχεί στην
αλήθεια, ενώ είναι ασύμβατη με την πραγματική διάθεση και ουσία του Θεού. Δεν θα
επιτύχεις ποτέ, αν βασίζεσαι στη φαντασία σου προκειμένου να κατανοήσεις την ουσία του
Θεού. Ο μοναδικός δρόμος έχει ως εξής: αποδοχή όλων όσων προέρχονται από τον Θεό και,
στη συνέχεια, βαθμιαία βίωση και κατανόησή τους. Θα έρθει μια ημέρα, κατά την οποία,
χάρη στη συνεργασία σου και στην πείνα και τη δίψα σου για την αλήθεια, ο Θεός θα σε
διαφωτίσει, προκειμένου να Τον κατανοήσεις και να Τον γνωρίσεις πραγματικά. Και με
τούτο, ας ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό της συνομιλίας μας.

Η ανθρωπότητα κερδίζει το έλεος και την ανεκτικότητα του Θεού μέσα
από την ειλικρινή μετάνοια
Ακολουθεί η βιβλική ιστορία της «Σωτηρίας της Νινευή από τον Θεό».
Ιων. 1:1-2 Και έγεινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν τον υιόν του Αμαθί, λέγων, Σηκώθητι,
ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην, και κήρυξον κατ’ αυτής· διότι η ασέβεια αυτών
ανέβη ενώπιόν μου.
Ιων. 3 Και έγεινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν εκ δευτέρου, λέγων, Σηκώθητι, ύπαγε εις
Νινευή, την πόλιν την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ
προς σε. Και εσηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινευή κατά τον λόγον του Ιεχωβά. Η δε
Νινευνή ήτο πόλις μεγάλη σφόδρα, οδού τριών ημερών· Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχηται εις
την πόλιν οδόν μιας ημέρας και εκήρυξε και είπεν, Έτι τεσσαράκοντα ημέραι και η Νινευή
θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν
και ενεδύθησαν σάκκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών· διότι ο λόγος είχε φθάσει
προς τον βασιλέα της Νινευή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν
αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη
και εγνωστοποιήθη εν τη Νινευή διά ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού
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και ελαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ
να βοσκήσωσι, μηδέ ύδωρ να πίωσιν· αλλ’ άνθρωπος και κτήνος να σκεπασθώσι με σάκκους
και να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού
της πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν αυτών. Τις εξεύρει αν επιστρέψη
και μεταμεληθή ο Θεός και επιστρέψη από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθώμεν;
Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς· και
μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμη εις αυτούς· και δεν έκαμεν αυτό.
Ιων. 4 Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε. Και προσηυχήθη προς τον
Ιεχωβά και είπεν, Ω Ιεχωβά, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδι μου; διά
τούτο προέλαβον να φύγω εις Θαρσείς· διότι εγνώριζον ότι συ είσαι Θεός ελεήμων και
οικτίρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών διά το κακόν. Και τώρα, Ιεχωβά, λάβε,
δέομαί σου, την ψυχήν μου απ’ εμού· διότι είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω. Και
είπε Ιεχωβά, Είναι καλόν να αγανακτής; Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθησε κατά
το ανατολικόν μέρος της πόλεως, και εκεί έκαμεν εις εαυτόν καλύβην και εκάθητο υποκάτω
αυτής εν τη σκιά, εωσού ίδη τι έμελλε να γείνη εις την πόλιν. Και διέταξε ο Ιεχωβά Θεός
κολοκύνθην και έκαμε να αναβή επάνωθεν του Ιωνά, διά να ήναι σκιά υπεράνω της κεφαλής
αυτού, διά να ανακουφίση αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρη ο Ιωνάς διά την
κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκώληκα, ότε εχάραξεν η αυγή της
επαύριον· και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο
Θεός άνεμον ανατολικόν καυστικόν· και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε
ώλιγοψύχησε· και εζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνη, και είπεν, Είναι κάλλιον εις εμέ να
αποθάνω παρά να ζω. Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν, είναι καλόν να αγανακτής διά την
κολοκύνθην; Και είπε, Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου. Και είπε Ιεχωβά, Συ ελυπήθης
υπέρ της κολοκύνθης, διά την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλ’ ουδέ έκαμες αυτήν να αυξήση, ήτις
εγεννήθη εν μιά νυκτί και εν μιά νυκτί εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της
Νινευή, της πόλεως της μεγάλης, εν ή υπάρχουσι πλειότεροι των δώδεκα μυριάδων
ανθρώπων, οίτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών, και κτήνη
πολλά;
Σύνοψη της ιστορίας της Νινευή
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Παρόλο που η ιστορία της «Σωτηρίας της Νινευή από τον Θεό» είναι σύντομη, μας
επιτρέπει να διακρίνουμε την άλλη πλευρά της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Προκειμένου να
κατανοήσουμε από τι ακριβώς αποτελείται η πλευρά αυτή, πρέπει να επιστρέψουμε στις
Γραφές και να κοιτάξουμε μια από τις πράξεις του Θεού.
Ας δούμε πρώτα την αρχή αυτής της ιστορίας: «Και έγεινε λόγος Ιεχωβά προς Ιωνάν τον
υιόν του Αμαθί, λέγων, Σηκώθητι, ύπαγε εις Νινευή, την πόλιν την μεγάλην, και κήρυξον κατ’
αυτής· διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου» (Ιων. 1:1-2). Σε αυτό το απόσπασμα από τις
Γραφές, γνωρίζουμε ότι ο Ιεχωβά Θεός διέταξε τον Ιωνά να πάει στην πόλη Νινευή. Αλλά
γιατί διέταξε τον Ιωνά να πάει στην πόλη αυτή; Η Βίβλος είναι εξαιρετικά σαφής σχετικά με
αυτό: Η κακία του λαού μέσα στη συγκεκριμένη πόλη είχε φτάσει στα μάτια του Ιεχωβά
Θεού, γι’ αυτό και Εκείνος έστειλε τον Ιωνά να τους διακηρύξει τι σκόπευε να κάνει. Παρόλο
που δεν υπάρχει τίποτα καταγεγραμμένο που να μας λέει ποιος ήταν ο Ιωνάς, αυτό, φυσικά,
δεν έχει καμία σχέση με τη γνώση του Θεού. Έτσι, εσείς δεν χρειάζεται να καταλάβετε αυτόν
τον άνθρωπο. Εσείς χρειάζεται μόνο να γνωρίζετε τι διέταξε ο Θεός τον Ιωνά να κάνει και
γιατί το έπραξε αυτό.
Η προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού φτάνει στους κατοίκους της Νινευή
Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο χωρίο, στο τρίτο κεφάλαιο του Βιβλίου του Ιωνά: «Και
ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχηται εις την πόλιν οδόν μιας ημέρας και εκήρυξε και είπεν, Έτι
τεσσαράκοντα ημέραι και η Νινευή θέλει καταστραφή». Τούτα είναι τα λόγια που ο Θεός
διαβίβασε απευθείας στον Ιωνά, για να τα πει στους κατοίκους της Νινευή. Φυσικά, είναι
επίσης τα λόγια που ο Ιεχωβά ήθελε να πει στους κατοίκους της Νινευή. Τα λόγια αυτά λένε
στους ανθρώπους ότι ο Θεός άρχισε να αποστρέφεται και να απεχθάνεται τον λαό της πόλης,
επειδή η κακία τους είχε φτάσει στα μάτια Του, και έτσι θέλησε να καταστρέψει την πόλη
αυτή. Ωστόσο, προτού ο Θεός καταστρέψει την πόλη, θα πραγματοποιούσε άγγελμα στους
κατοίκους της Νινευή, ενώ, ταυτόχρονα, θα τους παρείχε την ευκαιρία να μετανοήσουν για
την κακία τους και να ξεκινήσουν εκ νέου. Η ευκαιρία αυτή επρόκειτο να διαρκέσει σαράντα
ημέρες. Με άλλα λόγια, εάν οι άνθρωποι μέσα στην πόλη δεν μετανοούσαν, δεν
παραδέχονταν τις αμαρτίες τους ή δεν γονάτιζαν ενώπιον του Ιεχωβά Θεού εντός σαράντα
ημερών, ο Θεός θα κατέστρεφε την πόλη, όπως είχε κάνει και με τα Σόδομα. Τούτο ήθελε να
πει ο Ιεχωβά Θεός στους κατοίκους της Νινευή. Σαφώς, αυτό δεν ήταν μια απλή δήλωση. Δεν
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διαβίβαζε μόνο τον θυμό του Ιεχωβά Θεού, αλλά και τη στάση Του προς τους κατοίκους της
Νινευή· ταυτόχρονα, η απλή αυτή δήλωση χρησίμευε και ως επίσημη προειδοποίηση προς
τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα στην πόλη. Η προειδοποίηση αυτή τους έλεγε ότι οι κακές
τους πράξεις τούς είχαν κοστίσει την απέχθεια του Ιεχωβά Θεού και σύντομα θα τους
έφερναν στο χείλος του αφανισμού τους· ως εκ τούτου, οι ζωές όλων στη Νινευή διέτρεχαν
άμεσο κίνδυνο.
Η έντονη αντίθεση στην αντίδραση της Νινευή και των Σοδόμων στην
προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού
Τι σημαίνει ανατρέπεται; Στην καθομιλουμένη, σημαίνει εξαφανίζεται. Αλλά με τι τρόπο;
Ποιος θα μπορούσε να καταργήσει μια ολόκληρη πόλη; Φυσικά, είναι αδύνατο για τον
άνθρωπο να εκτελέσει μια τέτοια πράξη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ανόητοι· αμέσως μόλις
άκουσαν το άγγελμα, κατάλαβαν. Ήξεραν ότι είχε προέλθει από τον Θεό· ήξεραν ότι ο Θεός
επρόκειτο να επιτελέσει το έργο Του· ήξεραν ότι η κακία τους είχε εξοργίσει τον Ιεχωβά Θεό,
επιφέροντας πάνω τους τον θυμό Του, έτσι ώστε επρόκειτο να καταστραφούν σύντομα, μαζί
με την πόλη τους. Πώς συμπεριφέρθηκε ο λαός της πόλης, αφού άκουσε την προειδοποίηση
του Ιεχωβά Θεού; Η Βίβλος περιγράφει με ιδιαίτερες λεπτομέρειες το πώς αντέδρασαν οι
άνθρωποι αυτοί, από τον βασιλιά τους έως τους κοινούς θνητούς. Όπως καταγράφεται στις
Γραφές: «Και οι άνδρες της Νινευή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και
ενεδύθησαν σάκκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών· διότι ο λόγος είχε φθάσει προς
τον βασιλέα της Νινευή και εσηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού
επάνωθεν εαυτού και εσκεπάσθη με σάκκον και εκάθησεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και
εγνωστοποιήθη εν τη Νινευή διά ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και
ελαλήθη, οι άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ να
βοσκήσωσι, μηδέ ύδωρ να πίωσιν· αλλ’ άνθρωπος και κτήνος να σκεπασθώσι με σάκκους και
να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού της
πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν αυτών. […]»
Αφού άκουσαν το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού, ο λαός της Νινευή επέδειξε μια στάση
εντελώς αντίθετη προς εκείνη του λαού των Σοδόμων —ο λαός των Σοδόμων εναντιώθηκε
ανοιχτά στον Θεό, προχωρώντας από κακό σε κακό· οι κάτοικοι της Νινευή, όμως, αφού
άκουσαν τα λόγια αυτά, δεν αγνόησαν το θέμα, ούτε προέβαλαν αντίσταση· αντίθετα,
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πίστεψαν τον Θεό και κήρυξαν νηστεία. Σε τι αναφέρεται η λέξη «πίστεψαν» εδώ; Η ίδια η
λέξη υποδηλώνει πίστη και υποταγή. Αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια τη συμπεριφορά των
κατοίκων της Νινευή για να εξηγήσουμε τη λέξη, τότε σημαίνει ότι πίστεψαν πως ο Θεός
μπορούσε και θα έπραττε ό,τι είχε πει, και πως εκείνοι ήταν πρόθυμοι να μετανοήσουν.
Μήπως ο λαός της Νινευή αισθάνθηκε φόβο εν όψει της επικείμενης καταστροφής; Η πίστη
τους ήταν εκείνη που γέννησε τον φόβο στις καρδιές τους. Λοιπόν, τι μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε, για να αποδείξουμε την πίστη και τον φόβο των κατοίκων της Νινευή;
Είναι, όπως τα λέει η Βίβλος: «και κήρυξαν νηστεία, και φόρεσαν σακιά, από τον πιο τρανό,
μέχρι τον πιο ασήμαντο από αυτούς». Τούτο σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Νινευή πίστεψαν
αληθινά, και ότι από την πίστη αυτή γεννήθηκε φόβος, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στη
νηστεία και την ένδυση με σακιά. Έτσι έδειξαν την αρχή της μετάνοιάς τους. Σε απόλυτη
αντίθεση με τους ανθρώπους των Σοδόμων, οι κάτοικοι της Νινευή όχι μόνο δεν
εναντιώθηκαν στον Θεό, αλλά και κατέδειξαν σαφώς τη μετάνοιά τους μέσω της
συμπεριφοράς και των ενεργειών τους. Φυσικά, τούτο δεν ίσχυσε μόνο για τους κοινούς
θνητούς της Νινευή· ο βασιλιάς τους δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Η μετάνοια του βασιλιά της Νινευή κερδίζει την επιδοκιμασία του Ιεχωβά Θεού
Ακούγοντας τα νέα αυτά ο βασιλιάς της Νινευή, σηκώθηκε από τον θρόνο του, έβγαλε
τον χιτώνα του, φόρεσε ένα σακί και κάθισε πάνω σε στάχτες. Στη συνέχεια, διακήρυξε ότι
κανείς στην πόλη δεν επιτρεπόταν να φάει οτιδήποτε, και ότι κανένα ζωντανό, αρνιά και
βοοειδή δεν θα βοσκούσε ούτε θα έπινε νερό. Άνθρωποι και ζωντανά έπρεπε να φορέσουν
σακιά· οι άνθρωποι έπρεπε να ικετεύσουν θερμά τον Θεό. Ο βασιλιάς επίσης διακήρυξε ότι
κάθε ένας από αυτούς έπρεπε να απομακρυνθεί από τους κακούς τρόπους του και να
απαρνηθεί τη βία των χεριών του. Κρίνοντας από αυτή τη σειρά πράξεων, ο βασιλιάς της
Νινευή απέδειξε την ειλικρινή του μετάνοια. Η σειρά ενεργειών που πραγματοποίησε —όταν
σηκώθηκε από τον θρόνο του, πέταξε μακριά τον βασιλικό του χιτώνα, φόρεσε το σακί και
κάθισε στις στάχτες— διδάσκει στους ανθρώπους ότι ο βασιλιάς της Νινευή έβαλε κατά μέρος
τη βασιλική θέση του και φόρεσε σακί μαζί με τους κοινούς θνητούς. Τούτο σημαίνει ότι ο
βασιλιάς της Νινευή, αφότου άκουσε το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού, δεν κράτησε τη βασιλική
του θέση για να συνεχίσει τον κακό δρόμο του ή τη βία των χεριών του· αντίθετα, έβαλε κατά
μέρος την εξουσία που είχε στα χέρια του και μετανόησε ενώπιον του Ιεχωβά Θεού. Τη
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δεδομένη στιγμή, ο βασιλιάς της Νινευή δεν μετανοούσε ως βασιλιάς· είχε έρθει ενώπιον του
Θεού, προκειμένου να ομολογήσει τις αμαρτίες του και να μετανοήσει για αυτές ως κοινός
υποτελής Του. Επιπλέον, είπε και σε ολόκληρη την πόλη να ομολογήσει τις αμαρτίες της και
να μετανοήσει για αυτές ενώπιον του Ιεχωβά Θεού, όπως και ο ίδιος· επιπροσθέτως, είχε και
ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς να το πράξει, όπως φαίνεται και στις Γραφές: «Οι
άνθρωποι και τα κτήνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσι μηδέν, μηδέ να βοσκήσωσι,
μηδέ ύδωρ να πίωσιν […] και να φωνάξωσιν ισχυρώς προς τον Θεόν· και ας επιστρέψωσιν
έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας, ήτις είναι εν ταις χερσίν
αυτών». Ως κυβερνήτης της πόλης, ο βασιλιάς της Νινευή κατείχε ύπατη θέση και δύναμη,
και μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Ερχόμενος αντιμέτωπος με το άγγελμα του Ιεχωβά Θεού,
θα μπορούσε να αγνοήσει το θέμα ή απλώς να μετανοήσει και να ομολογήσει τις αμαρτίες του
μόνο αυτός· όσο για το αν οι άνθρωποι στην πόλη επέλεγαν ή όχι να μετανοήσουν, θα
μπορούσε να έχει αγνοήσει εντελώς το θέμα. Ωστόσο, ο βασιλιάς της Νινευή δεν έπραξε
καθόλου αυτό. Όχι μόνο σηκώθηκε από τον θρόνο του, φόρεσε σακί, πασπάλισε εαυτόν με
στάχτες, ομολογώντας τις αμαρτίες του και μετανοώντας για αυτές ενώπιον του Ιεχωβά Θεού,
αλλά διέταξε και όλους τους ανθρώπους και τα ζωντανά της πόλης να πράξουν το ίδιο.
Πρόσταξε, μάλιστα, τους ανθρώπους να «φωνάξουν δυνατά προς τον Θεό». Μέσα από αυτή
τη σειρά ενεργειών, ο βασιλιάς της Νινευή εκπλήρωσε πραγματικά αυτό που πρέπει να
εκπληρώνει ένας κυβερνήτης· η σειρά των ενεργειών του είναι τέτοια, που, όχι μόνο
οποιοσδήποτε βασιλιάς της ιστορίας των ανθρώπων θα δυσκολευόταν να επιτύχει, αλλά και
που κανείς δεν πέτυχε. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να αποκληθούν πρωτοφανείς δεσμεύσεις
στην ανθρώπινη ιστορία· αξίζουν να μνημονεύονται από την ανθρωπότητα και να αποτελούν
παράδειγμα προς μίμηση για αυτήν. Από τις απαρχές του ανθρώπινου γένους, κάθε βασιλιάς
είχε οδηγήσει τους υπηκόους του στην αντίσταση και την εναντίωση προς τον Θεό. Κανείς
ποτέ δεν είχε καθοδηγήσει τους υπηκόους του στο να ικετεύσουν τον Θεό να τους συγχωρέσει
για την κακία τους, να λάβουν τη συγχώρηση του Ιεχωβά Θεού και να αποφύγουν την
επικείμενη τιμωρία. Ο βασιλιάς της Νινευή, ωστόσο, κατάφερε να καθοδηγήσει τους
υπηκόους του να στραφούν προς τον Θεό, να αφήσουν αμφότεροι τους κακούς τρόπους τους
και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Επιπλέον, στάθηκε επίσης ικανός να βάλει
κατά μέρος τον θρόνο του και, σε αντάλλαγμα, ο Ιεχωβά Θεός άλλαξε γνώμη και μετανόησε
και ανακάλεσε την οργή Του, επιτρέποντας στους ανθρώπους της πόλης να επιζήσουν και
2477

προφυλάσσοντάς τους από την καταστροφή. Οι ενέργειες του βασιλιά μπορούν να
χαρακτηριστούν μόνο ως σπάνιο θαύμα στην ιστορία του ανθρώπου· μπορούν επίσης να
χαρακτηριστούν ως πρότυπο μιας διεφθαρμένης ανθρωπότητας, που ομολογεί τις αμαρτίες
της και μετανοεί για αυτές ενώπιον του Θεού.
Ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια μέσα στα βάθη της καρδιάς των κατοίκων
της Νινευή
Αφού άκουσαν τη διακήρυξη του Θεού, ο βασιλιάς της Νινευή και οι υπήκοοί του
εκπλήρωσαν μια σειρά ενεργειών. Ποια είναι η φύση της συμπεριφοράς και των ενεργειών
τους; Με άλλα λόγια, ποια είναι η ουσία του συνόλου της διαγωγής τους; Για ποιον λόγο
έπραξαν όσα έπραξαν; Στα μάτια του Θεού, είχαν μετανοήσει ειλικρινά —όχι μονάχα επειδή
Τον ικέτευσαν με θέρμη και ομολόγησαν τις αμαρτίες τους ενώπιόν Του, αλλά και επειδή
εγκατέλειψαν την κακή διαγωγή τους. Ενήργησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, διότι, ακούγοντας τα
λόγια του Θεού, αισθάνθηκαν απίστευτο τρόμο και πίστεψαν ότι Εκείνος επρόκειτο να πράξει
στ’ αλήθεια όσα είπε. Νηστεύοντας, φορώντας σακιά και καθήμενοι στις στάχτες, θέλησαν να
δηλώσουν την προθυμία τους να αναμορφώσουν τους τρόπους τους και να απέχουν από την
κακία, να προσευχηθούν στον Ιεχωβά Θεό ώστε να συγκρατήσει τον θυμό Του και να Τον
ικετεύσουν να ανακαλέσει την απόφασή Του, καθώς και την καταστροφή που ετοιμαζόταν να
πέσει πάνω τους. Εξετάζοντας το σύνολο της συμπεριφοράς τους, μπορούμε να δούμε ότι
είχαν ήδη κατανοήσει πως οι προηγούμενες κακές πράξεις τους ήταν απεχθείς στον Ιεχωβά
Θεό, καθώς και ότι είχαν κατανοήσει τον λόγο, για τον οποίο Εκείνος επρόκειτο να τους
καταστρέψει σύντομα. Για τους λόγους αυτούς, όλοι ήθελαν να μετανοήσουν απόλυτα, να
απομακρυνθούν από τους κακούς τους τρόπους και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών
τους. Με άλλα λόγια, μόλις έμαθαν τη διακήρυξη του Ιεχωβά Θεού, ο κάθε ένας τους ένιωσε
φόβο στην καρδιά του· δεν συνέχισαν περαιτέρω την κακή διαγωγή τους, ούτε
εξακολούθησαν να διαπράττουν τις πράξεις που απεχθανόταν ο Ιεχωβά Θεός. Επιπροσθέτως,
ικέτευσαν τον Ιεχωβά Θεό να συγχωρήσει τις προηγούμενες αμαρτίες τους και να μην τους
μεταχειριστεί σύμφωνα με τις προηγούμενες ενέργειές τους. Ήταν πρόθυμοι να μην
εμπλακούν ποτέ ξανά σε κακές πράξεις, και να ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιεχωβά
Θεού, προκειμένου να μην Τον εξοργίσουν ποτέ ξανά. Η μετάνοιά τους ήταν ειλικρινής και
βαθιά. Πήγαζε από τα βάθη της καρδιάς τους και δεν ήταν προσποιητή, ούτε προσωρινή.
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Μόλις ο λαός της Νινευή, από τον ανώτατο βασιλιά μέχρι τους υπηκόους του, έμαθαν ότι
ο Ιεχωβά Θεός ήταν οργισμένος μαζί τους, κάθε μία από τις ενέργειές τους, το σύνολο της
συμπεριφοράς τους, καθώς και όλες οι αποφάσεις και επιλογές τους ήταν ξεκάθαρες και
άδολες μπροστά στα μάτια του Θεού. Βλέποντας τη συμπεριφορά τους, ο Θεός άλλαξε γνώμη.
Τι μπορεί να σκεφτόταν ο Θεός εκείνη ακριβώς τη στιγμή; Η Βίβλος μπορεί να σου απαντήσει
την ερώτηση αυτή. Όπως καταγράφεται στις Γραφές: «Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι
επέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς· και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το
οποίον είπε να κάμη εις αυτούς· και δεν έκαμεν αυτό». Παρόλο που ο Θεός άλλαξε γνώμη, δεν
υπήρχε τίποτα περίπλοκο ως προς τη σκέψη Του. Απλώς, μετέβη από την έκφραση του θυμού
Του στον κατευνασμό του, και στη συνέχεια αποφάσισε να μην φέρει την καταστροφή στην
πόλη της Νινευή. Ο λόγος για τον οποίο η απόφαση του Θεού —να απαλλάξει τους κατοίκους
της Νινευή από την καταστροφή— ήταν τόσο γρήγορη, είναι ότι ο Θεός παρατήρησε την
καρδιά του κάθε ανθρώπου της Νινευή. Είδε αυτό που έκρυβαν στα βάθη της καρδιάς τους:
την ειλικρινή τους ομολογία και τη μετάνοια για τις αμαρτίες τους, την ειλικρινή πίστη τους
σε Εκείνον, τη βαθιά συναίσθησή τους ότι οι κακές τους πράξεις είχαν εξοργίσει τη διάθεσή
Του και τον απορρέοντα φόβο για την επικείμενη τιμωρία από τον Ιεχωβά Θεό. Την ίδια
στιγμή, ο Ιεχωβά Θεός άκουσε και τις προσευχές από τα βάθη της καρδιάς τους, να τον
ικετεύουν να παύσει τον θυμό Του εναντίον τους, ώστε να καταφέρουν να αποφύγουν την
καταστροφή. Όταν ο Θεός παρατήρησε όλα αυτά τα γεγονότα, σιγά-σιγά ο θυμός Του
χάθηκε. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος ήταν πριν ο θυμός Του, βλέποντας την ειλικρινή
μετάνοια στα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων αυτών, η καρδιά Του συγκινήθηκε και έτσι
δεν μπορούσε να αντέξει να τους επιφέρει την καταστροφή, και έπαψε να είναι θυμωμένος
μαζί τους. Αντ’ αυτού, συνέχισε να τείνει το έλεος και την ανεκτικότητά Του προς αυτούς, και
εξακολούθησε να τους καθοδηγεί και να τους συνδράμει.
Εάν η πίστη σου στον Θεό είναι αληθινή, θα λαμβάνεις συχνά τη φροντίδα Του
Η αλλαγή των προθέσεων του Θεού προς τον λαό της Νινευή, δεν εμπεριείχε δισταγμούς
ή αμφισημίες. Μάλλον, ήταν μια μεταμόρφωση από τον καθαρό θυμό στην καθαρή
ανεκτικότητα. Τούτη είναι μια πραγματική αποκάλυψη της ουσίας του Θεού. Ο Θεός δεν είναι
ποτέ αμφίγνωμος ή διστακτικός στις πράξεις Του· οι αρχές και οι στόχοι πίσω από τις
ενέργειές Του είναι όλα σαφή και ολοφάνερα, καθαρά και τέλεια, χωρίς την ανάμιξη κανενός
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απολύτως τεχνάσματος ή σκευωρίας. Με άλλα λόγια, η ουσία του Θεού δεν περιέχει σκοτάδι ή
κακό. Ο Θεός θύμωσε με τους κατοίκους της Νινευή επειδή οι κακές τους πράξεις είχαν
φτάσει στα μάτια Του· τη δεδομένη στιγμή, ο θυμός Του πήγαζε από την ουσία Του.
Εντούτοις, όταν η οργή του Θεού χάθηκε, χαρίζοντας για άλλη μια φορά την ανεκτικότητά
Του στον λαό της Νινευή, όλα όσα αποκάλυψε αποτελούσαν και πάλι τη δική Του ουσία. Το
σύνολο της μεταβολής αυτής οφειλόταν σε μια αλλαγή στη στάση του ανθρώπου απέναντι
στον Θεό. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης αυτής της χρονικής περιόδου, η απρόσβλητη διάθεση
του Θεού δεν άλλαξε· η ανεκτική ουσία του Θεού δεν άλλαξε· αλλά ούτε και η στοργική και
ελεήμων ουσία Του. Όταν οι άνθρωποι διαπράττουν κακές πράξεις και υβρίζουν τον Θεό,
Εκείνος επιφέρει σε αυτούς τον θυμό Του. Όταν οι άνθρωποι μετανοούν πραγματικά, η
γνώμη του Θεού αλλάζει, και ο θυμός Του παύει. Όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν πεισματικά να
εναντιώνονται στον Θεό, η οργή Του είναι ακατάπαυστη· λίγο-λίγο, η οργή Του θα πέσει
πάνω τους ώσπου να καταστραφούν. Τούτη είναι η ουσία της διάθεσης του Θεού. Ανεξάρτητα
από το αν ο Θεός εκφράζει οργή ή έλεος και στοργικότητα, η διαγωγή, συμπεριφορά και
στάση προς τον Θεό του ανθρώπου μέσα του υπαγορεύουν αυτό που δηλώνεται μέσα από την
αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού. Εάν ο Θεός υποβάλλει συνεχώς έναν άνθρωπο στην οργή
Του, η καρδιά του συγκεκριμένου ανθρώπου αναμφισβήτητα εναντιώνεται στον Θεό. Επειδή
ποτέ δεν μετανόησε αληθινά, δεν έσκυψε το κεφάλι του ενώπιον του Θεού ούτε και πίστεψε
πραγματικά στον Θεό, ποτέ δεν κέρδισε το έλεος και την ανεκτικότητά Του. Εάν κάποιος
λαμβάνει συχνά τη φροντίδα του Θεού και κερδίζει συχνά το έλεος και την ανεκτικότητά Του,
τότε, αναμφίβολα, ο άνθρωπος αυτός έχει αληθινή πίστη για τον Θεό μέσα στην καρδιά του,
και η καρδιά του δεν εναντιώνεται στον Θεό. Μετανοεί συχνά και ειλικρινά ενώπιον του
Θεού· ως εκ τούτου, ακόμα κι αν η πειθαρχία του Θεού πέφτει συχνά πάνω σε αυτόν τον
άνθρωπο, η οργή Του δεν πρόκειται.
Ο σύντομος αυτός απολογισμός επιτρέπει στους ανθρώπους να κοιτάξουν την καρδιά του
Θεού, να δουν την πραγματικότητα της ουσίας Του, να κατανοήσουν ότι ο θυμός του Θεού και
η αλλαγή της γνώμης Του δεν είναι χωρίς αιτία. Παρά την έντονη αντίφαση που επέδειξε ο
Θεός όταν ήταν οργισμένος και όταν άλλαξε γνώμη, το οποίο ωθεί τους ανθρώπους να
πιστεύουν ότι ένα μεγάλο κενό ή μια μεγάλη αντίθεση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των δύο
αυτών πτυχών της ουσίας του Θεού —του θυμού και της ανεκτικότητας Του— η στάση του
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Θεού απέναντι στη μετάνοια των κατοίκων της Νινευή, για μια ακόμα φορά, επιτρέπει στους
ανθρώπους να δουν μια άλλη πλευρά της αληθινής διάθεσης του Θεού. Η αλλαγή της γνώμης
του Θεού επιτρέπει πραγματικά στην ανθρωπότητα να δει για άλλη μια φορά την αλήθεια του
ελέους και της στοργικότητας του Θεού, καθώς και την αληθινή αποκάλυψη της ουσίας Του.
Η ανθρωπότητα δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι το έλεος και η στοργικότητα του Θεού
δεν είναι μύθοι, ούτε κατασκευάσματα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τη δεδομένη
στιγμή, τα συναισθήματα του Θεού ήταν αληθινά· όπως και η αλλαγή της γνώμης Του· ο Θεός
παραχώρησε πράγματι, για άλλη μια φορά, το έλεος και την ανεκτικότητά Του στην
ανθρωπότητα.
Η αληθινή μετάνοια στις καρδιές των κατοίκων της Νινευή κερδίζει το έλεος του
Θεού και αλλάζει την ίδια την κατάληξή τους
Υπήρξε κάποια αντίφαση μεταξύ της αλλαγής της γνώμης του Θεού και της οργής Του;
Φυσικά και όχι! Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η ανεκτικότητα του Θεού τη συγκεκριμένη
στιγμή είχε την αιτία της. Ποια μπορεί να είναι αυτή; Είναι αυτή που δίνεται στη Βίβλο:
«Κάθε άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον κακό δρόμο του» και «εγκατέλειψε τη βία των
χεριών του».
Η έκφραση «κακός δρόμος» δεν αναφέρεται σε κάποια χούφτα κακών πράξεων, αλλά
στην κακή πηγή πίσω από τη συμπεριφορά των ανθρώπων. «Η απομάκρυνση από τον κακό
δρόμο» σημαίνει ότι οι εν λόγω άνθρωποι δεν θα διαπράξουν ποτέ ξανά τις συγκεκριμένες
πράξεις. Με άλλα λόγια, ποτέ ξανά δεν θα συμπεριφερθούν με τον κακό αυτόν τρόπο· η
μέθοδος, η πηγή, ο στόχος, η πρόθεση και η αρχή των ενεργειών τους έχουν όλα αλλάξει· ποτέ
ξανά δεν θα χρησιμοποιήσουν εκείνες τις μεθόδους και αρχές για να χαρίσουν ευχαρίστηση
και ευτυχία στις καρδιές τους. Το «εγκαταλείπουν» στο «εγκαταλείπουν τη βία των χεριών
τους» σημαίνει να βάλουν κατά μέρος ή να πετάξουν, να χωρίσουν εντελώς από το παρελθόν
και να μην γυρίσουν ποτέ πίσω. Όταν οι κάτοικοι της Νινευή εγκατέλειψαν τη βία των χεριών
τους, τούτο απέδειξε, αλλά και αντιπροσώπευσε την αληθινή μετάνοιά τους. Ο Θεός
παρατηρεί τόσο την εμφάνιση των ανθρώπων, όσο και την καρδιά τους. Όταν ο Θεός
παρατήρησε πέρα από κάθε αμφιβολία την αληθινή μετάνοια στις καρδιές των κατοίκων της
Νινευή, καθώς και ότι είχαν αφήσει τους κακούς τρόπους τους και είχαν εγκατέλειψαν τη βία
των χεριών τους, άλλαξε γνώμη. Τούτο σημαίνει ότι η διαγωγή και συμπεριφορά των
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ανθρώπων αυτών και οι διάφοροι τρόποι τους να κάνουν τα πράγματα, καθώς και η αληθινή
ομολογία και μετάνοια για τις αμαρτίες στην καρδιά τους, ώθησαν τον Θεό να αλλάξει τη
γνώμη και τις προθέσεις Του, να ανακαλέσει την απόφασή Του και να μην τους τιμωρήσει
ούτε να τους καταστρέψει. Έτσι, ο λαός της Νινευή πέτυχε ένα διαφορετικό τέλος.
Εξαγόρασαν τις ίδιες τους τις ζωές και ταυτόχρονα κέρδισαν το έλεος και την ανεκτικότητα
του Θεού, οπότε και ο Θεός ανακάλεσε την οργή Του.
Δεν σπανίζει το έλεος και η ανεκτικότητα του Θεού, όμως σπανίζει η αληθινή
μετάνοια του ανθρώπου
Ανεξάρτητα από το πόσο θυμωμένος ήταν ο Θεός με τους κατοίκους της Νινευή, αμέσως
μόλις εκείνοι κήρυξαν νηστεία, μετανοώντας εν σάκκω και σποδώ, η καρδιά Του σταδιακά
μαλάκωσε, και Εκείνος άρχισε να αλλάζει γνώμη. Όταν τους διακήρυξε ότι επρόκειτο να
καταστρέψει την πόλη τους —τη στιγμή που προηγήθηκε της ομολογίας και της μετάνοιάς
τους για τις αμαρτίες τους— ο Θεός εξακολουθούσε να είναι θυμωμένος μαζί τους. Μετά την
εκπλήρωση μιας σειράς από πράξεις μετανοίας, ο θυμός του Θεού για τον λαό της Νινευή
μεταμορφώθηκε σταδιακά σε έλεος και ανεκτικότητα προς εκείνους. Δεν υπάρχει τίποτε
αντιφατικό σχετικά με την συμπτωματική αποκάλυψη των δύο αυτών πτυχών της διάθεσης
του Θεού στο ίδιο γεγονός. Πώς μπορεί κάποιος να κατανοήσει και να γνωρίσει αυτήν την
έλλειψη αντιφατικότητας; Ο Θεός διατύπωσε και αποκάλυψε διαδοχικά τις δύο αυτές
απολύτως αντίθετες ουσίες, καθώς οι άνθρωποι της Νινευή μετανοούσαν, επιτρέποντας στους
ανθρώπους να δουν την πραγματικότητα και το απρόσβλητο της ουσίας του Θεού. Ο Θεός
χρησιμοποίησε τη στάση Του, για να πει στους ανθρώπους τα εξής: Δεν είναι ότι ο Θεός δεν
ανέχεται τους ανθρώπους, ή δεν θέλει να τους δείξει έλεος· είναι ότι σπανίως μετανοούν
πραγματικά απέναντι στον Θεό, και είναι σπάνιο να απομακρυνθούν πραγματικά οι
άνθρωποι από τους κακούς τρόπους τους και να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Με
άλλα λόγια, όταν ο Θεός είναι θυμωμένος με τον άνθρωπο, ελπίζει ότι ο άνθρωπος θα είναι
ικανός να μετανοήσει αληθινά και ελπίζει να δει την πραγματική μετάνοια του ανθρώπου,
οπότε και θα συνεχίσει να παρέχει ελεύθερα το έλεος και την ανεκτικότητά Του σε αυτόν.
Τούτο σημαίνει ότι η κακή διαγωγή του ανθρώπου επισύρει την οργή του Θεού, ενώ το έλεος
και η ανεκτικότητά Του απονέμονται σε όσους ακούν τον Θεό και μετανοούν πραγματικά
ενώπιόν Του, σε όσους μπορούν να απομακρυνθούν από τους κακούς τρόπους τους και
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μπορούν να εγκαταλείψουν τη βία των χεριών τους. Η στάση του Θεού αποκαλύφθηκε πολύ
καθαρά στη μεταχείρισή Του προς τους κατοίκους της Νινευή: Το έλεος και η ανεκτικότητα
του Θεού δεν είναι καθόλου δύσκολο να επιτευχθούν· Εκείνος απαιτεί την αληθινή μετάνοια
του ανθρώπου. Όσο οι άνθρωποι απομακρύνονται από τους κακούς τους τρόπους και
εγκαταλείπουν τη βία των χεριών τους, ο Θεός αλλάζει τη γνώμη και τη στάση Του απέναντί
τους.
Η δίκαιη διάθεση του δημιουργού είναι πραγματική και ζωντανή
Όταν ο Θεός άλλαξε γνώμη για τον λαό της Νινευή, το έλεος και η ανεκτικότητά Του
ήταν ένα ψεύτικο προκάλυμμα; Φυσικά και όχι! Τότε, τι σου επιτρέπει να κατανοήσεις η
μεταβολή μεταξύ των δύο αυτών πτυχών της διάθεσης του Θεού πάνω στο ίδιο ζήτημα; Η
διάθεση του Θεού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο· δεν είναι καθόλου διαιρεμένη.
Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εκφράζει θυμό ή έλεος και ανεκτικότητα προς τους
ανθρώπους, όλα αποτελούν εκφράσεις της δίκαιης διάθεσής Του. Η διάθεση του Θεού είναι
πραγματική και ζωντανή. Αλλάζει τις σκέψεις και τη στάση Του ανάλογα με την εξέλιξη των
πραγμάτων. Η μεταβολή της στάσης Του προς τους κατοίκους της Νινευή διδάσκει στην
ανθρωπότητα ότι έχει τις δικές Του σκέψεις και ιδέες· δεν είναι ρομπότ ούτε πήλινο
αγαλματάκι, αλλά ο ίδιος ο ζωντανός Θεός. Μπορούσε να είναι θυμωμένος με τους
ανθρώπους της Νινευή, ακριβώς όπως μπορούσε να συγχωρήσει το παρελθόν τους ανάλογα
με τη στάση τους· μπορούσε να αποφασίσει να φέρει δυστυχίες στους κατοίκους της Νινευή,
και μπορούσε να αλλάξει την απόφασή Του χάρη στη μετάνοιά τους. Στους ανθρώπους αρέσει
να εφαρμόζουν αυστηρά κανόνες και να χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες για να
οριοθετήσουν και να ορίσουν τον Θεό, όπως και τους αρέσει να χρησιμοποιούν τύπους
προκειμένου να επιχειρήσουν να κατανοήσουν τη διάθεση του Θεού. Γι’ αυτό, και σύμφωνα
με τη σφαίρα της ανθρώπινης σκέψης, ο Θεός δεν σκέφτεται, ούτε και διαθέτει καμιά
ουσιαστική ιδέα. Στην πραγματικότητα, οι σκέψεις του Θεού μεταβάλλονται συνεχώς,
ανάλογα με τις αλλαγές στα πράγματα και τα περιβάλλοντα· κατά τη διάρκεια της μεταβολής
των σκέψεων αυτών, αποκαλύπτονται διαφορετικές πτυχές της ουσίας του Θεού. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας μεταβολής, τη στιγμή που ο Θεός αλλάζει γνώμη, αποκαλύπτει στο
ανθρώπινο γένος την αλήθεια της ύπαρξης της ζωής Του, και αποκαλύπτει ότι η δίκαιη
διάθεσή Του είναι πραγματική και ζωντανή. Επιπλέον, ο Θεός χρησιμοποιεί τις ίδιες τις
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αληθινές Του αποκαλύψεις, προκειμένου να αποδείξει στην ανθρωπότητα την αλήθεια της
ύπαρξης της οργής, του ελέους, της στοργικότητας και της ανεκτικότητάς Του. Η ουσία Του
αποκαλύπτεται ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, ανάλογα με την εξέλιξη των
πραγμάτων. Κατέχει την οργή του λιονταριού και το έλεος και την ανεκτικότητα μιας
μητέρας. Κανείς άνθρωπος δεν επιτρέπεται να αμφισβητήσει, να παραβιάσει, να αλλάξει ή να
στρεβλώσει τη δίκαιη διάθεσή Του. Μεταξύ όλων των ζητημάτων και όλων των πραγμάτων, η
δίκαιη διάθεση του Θεού, δηλαδή η οργή και το έλεός Του, μπορεί να αποκαλυφθεί ανά πάσα
στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Εκφράζει έντονα τις πτυχές αυτές σε κάθε γωνιά της φύσης
και τις πραγματοποιεί έντονα σε κάθε στιγμή. Η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν περιορίζεται
από τον χρόνο ή τον χώρο, ή με άλλα λόγια, η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν εκφράζεται
μηχανικά ούτε αποκαλύπτεται καθ’ υπαγόρευση των ορίων του χρόνου ή του χώρου.
Αντίθετα, η δίκαιη διάθεση του Θεού εκφράζεται και αποκαλύπτεται ελεύθερα ανά πάσα
στιγμή και παντού. Βλέποντας τον Θεό να αλλάζει γνώμη, και παύοντας να δηλώνει την οργή
Του, αποφεύγοντας να καταστρέψει την πόλη της Νινευή, μπορείς να πεις ότι ο Θεός είναι
απλώς φιλεύσπλαχνος και στοργικός; Μπορείς να πεις ότι η οργή του Θεού αποτελείται από
κενές λέξεις; Όταν ο Θεός εκφράζει βίαιη οργή και αποσύρει το έλεός Του, μπορείς να πεις ότι
δεν αισθάνεται αληθινή αγάπη προς την ανθρωπότητα; Ο Θεός εκφράζει βίαιη οργή ως
απάντηση στις κακές πράξεις των ανθρώπων· η οργή Του δεν έχει ψεγάδια. Η καρδιά του
Θεού συγκινείται από τη μετάνοια των ανθρώπων, και η μετάνοια αυτή είναι εκείνη που
μεταβάλλει έτσι τη γνώμη Του. Η συγκίνηση, η αλλαγή της γνώμης Του, καθώς και το έλεος
και η ανεκτικότητα Του προς τον άνθρωπο δεν έχουν κανένα απολύτως ψεγάδι· είναι καθαρά,
αγνά, τέλεια και ανόθευτα. Η ανεκτικότητα του Θεού είναι αμιγώς ανεκτικότητα· το έλεός
Του είναι αμιγώς έλεος. Η διάθεσή Του αποκαλύπτει οργή, καθώς και έλεος και ανεκτικότητα,
ανάλογα με τη μετάνοια του ανθρώπου και τη διαφορετική διαγωγή του. Ανεξάρτητα από το
τι αποκαλύπτει και εκφράζει Εκείνος, όλα είναι αγνά· όλα είναι ειλικρινή· η ουσία τους είναι
διαφορετική από εκείνη οποιουδήποτε πράγματος στη δημιουργία. Οι αρχές των ενεργειών
που εκφράζει ο Θεός, οι σκέψεις και οι ιδέες Του ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη απόφαση,
καθώς και κάθε μία ενέργεια, είναι απαλλαγμένες από οποιαδήποτε ψεγάδια ή ατέλειες.
Όπως αποφασίζει ο Θεός και όπως πράττει, έτσι ολοκληρώνει και τα εγχειρήματά Του. Αυτά
τα αποτελέσματα είναι ακριβή και αλάνθαστα, διότι και η πηγή τους είναι αψεγάδιαστη και
τέλεια. Η οργή του Θεού είναι αψεγάδιαστη. Ομοίως, το έλεος και η ανεκτικότητα του Θεού,
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τα οποία δεν κατέχει κανένα δημιούργημα, είναι άγια και αψεγάδιαστα, και μπορούν να
αντέξουν στη μελέτη και την εμπειρία.
Αφού κατανοήσατε την ιστορία της Νινευή, βλέπετε την άλλη πλευρά της ουσίας της
δίκαιης διάθεσης του Θεού; Βλέπετε την άλλη πλευρά της μοναδικής δίκαιης διάθεσης του
Θεού; Υπάρχει κάποιος μέσα στην ανθρωπότητα, που να διαθέτει το συγκεκριμένο είδος
διάθεσης; Μήπως κάποιος διαθέτει οργή όμοια με του Θεού; Υπάρχει κάποιος με το έλεος και
την ανεκτικότητα του Θεού; Ποιος, από τη δημιουργία, μπορεί να συγκεντρώσει τόσο μεγάλη
οργή και να αποφασίσει να καταστρέψει ή να προκαλέσει καταστροφή στην ανθρωπότητα;
Και ποιος έχει τα προσόντα να παραχωρήσει έλεος να ανεχτεί και να συγχωρήσει τον
άνθρωπο, αλλάζοντας, έτσι, την απόφασή του να τον καταστρέψει; Ο Δημιουργός εκφράζει
τη δίκαιη διάθεσή Του μέσα από τις δικές Του μοναδικές μεθόδους και αρχές· δεν υπόκειται
στον έλεγχο ή τους περιορισμούς κανενός ανθρώπου, γεγονότος ή πράγματος. Χάρη στη
μοναδική διάθεσή Του, κανείς δεν είναι ικανός να Του αλλάξει σκέψεις και ιδέες, ούτε και να
Τον πείσει να αλλάξει οποιαδήποτε από τις αποφάσεις Του. Ολόκληρη η συμπεριφορά και οι
σκέψεις της δημιουργίας υπάρχουν κάτω από την κρίση της δίκαιης διάθεσής Του. Κανείς δεν
μπορεί να ελέγξει κατά πόσο ασκεί οργή ή έλεος· μόνο η ουσία του Δημιουργού —ή με άλλα
λόγια, η δίκαιη διάθεση του Δημιουργού— μπορεί να το αποφασίσει αυτό. Τούτη είναι η
μοναδική φύση της δίκαιης διάθεσης του Δημιουργού!
Έχοντας αναλύσει και κατανοήσει τη μεταβολή της στάσης του Θεού προς τον λαό της
Νινευή, είστε ικανοί να χρησιμοποιήσετε τη λέξη «μοναδικός», προκειμένου να περιγράψετε
το έλεος που βρίσκεται μέσα στη δίκαιη διάθεση του Θεού; Είπαμε προηγουμένως ότι η οργή
του Θεού αποτελεί μια πτυχή της ουσίας της μοναδικής δίκαιης διάθεσής Του. Τώρα θα ορίσω
δύο πτυχές, την οργή του Θεού και το έλεός Του, ως τη δίκαιη διάθεσή Του. Η δίκαιη διάθεση
του Θεού είναι αγία· είναι απρόσβλητη, όπως και αναμφισβήτητη· είναι κάτι που δεν κατέχει
κανένα από τα δημιουργημένα ή μη-δημιουργημένα όντα. Ανήκει μόνο και αποκλειστικά στον
Θεό. Τούτο σημαίνει ότι η οργή του Θεού είναι αγία και απρόσβλητη. Παρομοίως, η άλλη όψη
της δίκαιης διάθεσης του Θεού —το έλεός Του— είναι άγιο και αδύνατον να υβρισθεί. Κανένα
από τα δημιουργημένα ή μη-δημιουργημένα όντα δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να
εκπροσωπήσει τον Θεό στις πράξεις Του, ούτε και μπορεί κανείς να Τον αντικαταστήσει ή να
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Τον εκπροσωπήσει στην καταστροφή των Σοδόμων ή τη σωτηρία της Νινευή. Τούτη είναι η
αληθινή έκφραση της μοναδικής δίκαιης διάθεσης του Θεού.
Τα ειλικρινή αισθήματα του Δημιουργού απέναντι στην ανθρωπότητα
Οι άνθρωποι λένε συχνά ότι δεν είναι εύκολο να γνωρίσεις τον Θεό. Εγώ, παρόλα αυτά,
λέω ότι η γνώση του Θεού δεν είναι καθόλου δύσκολη υπόθεση, διότι ο Θεός επιτρέπει συχνά
στον άνθρωπο να γίνεται μάρτυρας των έργων Του. Ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ τον διάλογό
Του με το ανθρώπινο γένος· δεν απέκρυψε ποτέ τον εαυτόν Του από τον άνθρωπο, ούτε και
κρύφτηκε. Οι σκέψεις, οι ιδέες, τα λόγια και τα έργα Του —τα πάντα αποκαλύπτονται στην
ανθρωπότητα. Επομένως, όσο ο άνθρωπος επιθυμεί να γνωρίσει τον Θεό, μπορεί να φτάσει
στην κατανόηση και τη γνώση Του μέσα από κάθε είδους τρόπο και μέθοδο. Ο λόγος για τον
οποίο ο άνθρωπος σκέφτεται τυφλά ότι ο Θεός τον αποφεύγει επίτηδες, ότι έχει αποκρύψει
σκοπίμως τον Εαυτόν Του από την ανθρωπότητα και ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει
στον άνθρωπο να Τον καταλάβει και να Τον γνωρίσει, είναι ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο
Θεός, ούτε και επιθυμεί να Τον κατανοήσει· ακόμα δε περισσότερο, δεν τον απασχολούν οι
σκέψεις, τα λόγια ή τα έργα του Δημιουργού… Ειλικρινά, αν κάποιος απλώς χρησιμοποιεί τον
ελεύθερο χρόνο του για να εστιάσει και να κατανοήσει τα λόγια ή τα έργα του Δημιουργού,
δίνοντας λίγη προσοχή στις σκέψεις του Δημιουργού και τη φωνή της καρδιάς Του, δεν θα του
είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι οι σκέψεις, τα λόγια και τα έργα του Δημιουργού είναι
ορατά και ξεκάθαρα. Ομοίως, ελάχιστη προσπάθεια θα χρειαστεί για να συνειδητοποιήσει ότι
ο Δημιουργός βρίσκεται συνεχώς μεταξύ των ανθρώπων, πάντοτε σε διάλογο με τον άνθρωπο
και το σύνολο της δημιουργίας και ότι καθημερινά επιτελεί νέα έργα. Η ουσία και η διάθεσή
Του εκφράζονται μέσα από τον διάλογό Του με τον άνθρωπο· οι σκέψεις και ιδέες Του
αποκαλύπτονται ολοκληρωτικά μέσα από τα έργα Του· συνοδεύει και παρατηρεί το
ανθρώπινο γένος ανά πάσα στιγμή. Μιλά ήσυχα στην ανθρωπότητα και σε όλη τη δημιουργία
με τα σιωπηλά λόγια Του: Βρίσκομαι στους ουρανούς, και βρίσκομαι ανάμεσα στη δημιουργία
Μου. Παρακολουθώ· περιμένω· βρίσκομαι στο πλευρό σου… Τα χέρια Του είναι ζεστά και
δυνατά· τα βήματά Του, ελαφρά· η φωνή Του, απαλή και χαριτωμένη· η μορφή Του
πηγαινοέρχεται, αγκαλιάζοντας ολόκληρο το ανθρώπινο γένος· η φυσιογνωμία Του είναι
ωραία και ευγενής. Δεν έφυγε ποτέ, ούτε και εξαφανίστηκε. Μέρα και νύχτα, είναι ο μόνιμος
σύντροφος της ανθρωπότητας, ο οποίος δεν φεύγει ποτέ το πλευρό της. Η αφοσιωμένη
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φροντίδα και η ιδιαίτερη στοργή Του για την ανθρωπότητα, καθώς και η αληθινή ανησυχία
και αγάπη Του για τον άνθρωπο, απεικονίστηκαν κομμάτι-κομμάτι, όταν έσωσε την πόλη της
Νινευή. Συγκεκριμένα, ο διάλογος μεταξύ του Ιεχωβά Θεού και του Ιωνά ξεγύμνωσε
περισσότερο την ευσπλαχνία του Δημιουργού για την ανθρωπότητα που ο ίδιος δημιούργησε.
Μέσα από τα λόγια αυτά, μπορείς να αποκτήσεις βαθιά κατανόηση των ειλικρινών
αισθημάτων του Θεού για το ανθρώπινο γένος…
Τα παρακάτω καταγράφονται στο Βιβλίο του Ιωνά 4:10-11: «Και είπε Ιεχωβά, Συ
ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, διά την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλ’ ουδέ έκαμες αυτήν να
αυξήση, ήτις εγεννήθη εν μιά νυκτί και εν μιά νυκτί εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ
υπέρ της Νινευή, της πόλεως της μεγάλης, εν ή υπάρχουσι πλειότεροι των δώδεκα μυριάδων
ανθρώπων, οίτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών, και κτήνη
πολλά;» Τούτα είναι τα πραγματικά λόγια του Ιεχωβά Θεού, ένας διάλογος μεταξύ του ιδίου
και του Ιωνά. Αν και ο διάλογος είναι σύντομος, είναι γεμάτος από την έγνοια του Δημιουργού
για την ανθρωπότητα, και την απροθυμία Του να την εγκαταλείψει. Τα λόγια αυτά εκφράζουν
την αληθινή στάση και τα αισθήματα που κρατά ο Θεός μέσα στην καρδιά Του για τη
δημιουργία Του, και με τα ξεκάθαρα αυτά λόγια, που όμοιά τους σπάνια ακούγονται από τον
άνθρωπο, ο Θεός δηλώνει τις αληθινές προθέσεις Του για την ανθρωπότητα. Ο διάλογος
αυτός αντιπροσωπεύει τη στάση, που κράτησε ο Θεός απέναντι στον λαό της Νινευή —αλλά τι
στάση είναι αυτή; Είναι η στάση που κράτησε απέναντι στον λαό της Νινευή πριν και μετά τη
μετάνοιά τους. Ο Θεός μεταχειρίζεται την ανθρωπότητα με τον ίδιο τρόπο. Μέσα από τα
λόγια αυτά, μπορεί κανείς να βρει τις σκέψεις Του, αλλά και τη διάθεσή Του.
Ποιες σκέψεις του Θεού αποκαλύπτονται μέσα από αυτά τα λόγια; Μια προσεκτική
ανάγνωση αποκαλύπτει αμέσως ότι χρησιμοποιεί το ρήμα «λυπάμαι»· η χρήση της λέξης
αυτής δείχνει την πραγματική στάση του Θεού απέναντι στο ανθρώπινο γένος.
Από το επίπεδο της κυριολεκτικής σημασίας, οι άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν το
ρήμα «λυπάμαι» με διάφορους τρόπους: πρώτον, αγαπώ και προστατεύω, νοιώθω
τρυφερότητα για κάτι· δεύτερον, αγαπώ στοργικά· τέλος, είμαι τόσο απρόθυμος όσο και
ανίκανος να αντέξω να βλάψω το αντικείμενο της αγάπης και στοργής Μου. Εν ολίγοις,
υπονοεί τρυφερή στοργή και αγάπη, καθώς και απροθυμία να εγκαταλειφθεί κάποιος ή κάτι·
σημαίνει το έλεος και την ανεκτικότητα του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν και ο Θεός
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χρησιμοποίησε μια λέξη που λέγεται συνεχώς μεταξύ των ανθρώπων, η χρήση της ξεγυμνώνει
τη φωνή της καρδιάς του Θεού και τη στάση Του απέναντι στην ανθρωπότητα.
Ενώ η πόλη της Νινευή ήταν γεμάτη με ανθρώπους εξίσου διεφθαρμένους, κακούς και
βίαιους με αυτούς των Σοδόμων, η μετάνοιά τους ώθησε τον Θεό να αλλάξει γνώμη και να
αποφασίσει να μην τους καταστρέψει. Επειδή η αντίδρασή τους στα λόγια και τις εντολές του
Θεού επέδειξε μια στάση που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με αυτή των πολιτών των Σοδόμων,
και λόγω της έντιμης υποταγής τους στον Θεό και της έντιμης μετάνοιας για τις αμαρτίες
τους, καθώς και της πραγματικής και ειλικρινούς από κάθε άποψη συμπεριφοράς τους, ο
Θεός, για άλλη μια φορά, έδειξε το ειλικρινές έλεός Του και τους το παραχώρησε. Κανείς δεν
μπορεί να αντιγράψει την ανταμοιβή και το έλεος του Θεού για την ανθρωπότητα· κανείς
άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει το έλεος ή την ανεκτικότητα του Θεού, ούτε και τα
ειλικρινή αισθήματά Του προς το ανθρώπινο γένος. Υπάρχει κάποιος που να θεωρείς
σπουδαίο ή ακόμα και υπεράνθρωπο, ο οποίος, από κάπου ψηλά, και μιλώντας ως σπουδαίος
άνθρωπος ή επί κάποιου ανώτατου σημείου, θα έκανε το συγκεκριμένο είδος δήλωσης στην
ανθρωπότητα ή τη δημιουργία; Ποιος, από το ανθρώπινο γένος, μπορεί να γνωρίζει τις
συνθήκες διαβίωσης της ανθρωπότητας όπως την παλάμη του; Ποιος μπορεί να φέρει το
βάρος και την ευθύνη για την ύπαρξη της ανθρωπότητας; Ποιος έχει τα προσόντα να
διακηρύξει την καταστροφή μιας πόλης; Και ποιος έχει τα προσόντα να συγχωρήσει μια πόλη;
Ποιος μπορεί να πει ότι αγαπά τη δημιουργία του; Μόνο ο Δημιουργός! Μόνο ο Δημιουργός
νοιώθει οίκτο γι’ αυτήν την ανθρωπότητα. Μόνο ο Δημιουργός δείχνει τρυφερότητα και
στοργή στην ανθρωπότητα αυτή. Μόνο ο Δημιουργός διατηρεί μια αληθινή, αδιάρρηκτη
στοργή για αυτήν την ανθρωπότητα. Ομοίως, μόνο ο Δημιουργός μπορεί να παραχωρεί έλεος
σ’ αυτή την ανθρωπότητα και να αγαπά όλη τη δημιουργία Του. Η καρδιά του σκιρτά και
πονά σε κάθε μία από τις πράξεις του ανθρώπου: Νοιώθει οργισμένος και συντετριμμένος,
και θλίβεται εξαιτίας του κακού και της διαφθοράς του ανθρώπου· αισθάνεται
ευχαριστημένος, περιχαρής, επιεικής και ευφρόσυνος για τη μετάνοια και την πίστη του
ανθρώπου· κάθε μία από τις σκέψεις και τις ιδέες Του υπάρχει για το ανθρώπινο γένος και
περιστρέφεται γύρω του· αυτό που είναι και έχει εκφράζεται εξ ολοκλήρου προς χάριν της
ανθρωπότητας· το σύνολο των συναισθημάτων Του είναι συνυφασμένο με την ύπαρξή της.
Προς χάριν της ανθρωπότητας, ταξιδεύει σπεύδοντας παντού· σιωπηλά, χαρίζει κάθε κομμάτι
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της ζωής Του· αφιερώνει κάθε λεπτό και δευτερόλεπτο της ζωής Του… Ποτέ δεν ήξερε πώς να
συμπονά τη δική Του ζωή, όμως πάντα σπλαχνιζόταν και αγαπούσε το ανθρώπινο γένος που ο
ίδιος δημιούργησε… Δίνει όλα όσα έχει στην ανθρωπότητα αυτή… Χαρίζει άνευ όρων και
χωρίς προσδοκία ανταμοιβής το έλεος και την ανεκτικότητά Του. Πράττει τούτο,
αποκλειστικά και μόνο ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει ενώπιον
των οφθαλμών Του, λαμβάνοντας την πρόνοιά Του για τη ζωή· πράττει τούτο αποκλειστικά
και μόνο ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει κάποτε να υποταχθεί ενώπιόν Του και να
αναγνωρίσει ότι Εκείνος είναι Αυτός που τροφοδοτεί την ύπαρξη του ανθρώπου και
συνδράμει τη ζωή ολόκληρης της δημιουργίας.
Ο Δημιουργός εκφράζει τα πραγματικά Του αισθήματα για την ανθρωπότητα
Ο διάλογος αυτός μεταξύ του Ιεχωβά Θεού και του Ιωνά αποτελεί, χωρίς καμία
αμφιβολία, έκφραση των πραγματικών αισθημάτων του Δημιουργού για την ανθρωπότητα.
Από τη μία πλευρά, ενημερώνει τους ανθρώπους για την κατανόηση του Δημιουργού προς
όλη τη δημιουργία, που τελεί υπό την κυριαρχία Του· όπως είπε ο Ιεχωβά Θεός: «Και εγώ δεν
έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινευή, της πόλεως της μεγάλης, εν ή υπάρχουσι πλειότεροι των
δώδεκα μυριάδων ανθρώπων, οίτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς
αυτών, και κτήνη πολλά;» Με άλλα λόγια, η κατανόηση της Νινευή από τον Θεό απέχει πολύ
από το να είναι επιπόλαιη. Δεν γνώριζε απλώς τον αριθμό των έμβιων όντων μέσα στην πόλη
(συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των ζώων), ήξερε και πόσοι δεν μπορούσαν να
διακρίνουν το δεξί από το αριστερό χέρι τους —δηλαδή, πόσα παιδιά και νέοι βρίσκονταν
εκεί. Τούτο αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη της εξαιρετικής κατανόησης του Θεού προς το
ανθρώπινο γένος. Από την άλλη πλευρά, ο διάλογος αυτός πληροφορεί τους ανθρώπους για
τη στάση του Δημιουργού απέναντι στην ανθρωπότητα, δηλαδή το βάρος που ασκεί η
ανθρωπότητα στην καρδιά του Δημιουργού. Ακριβώς όπως είπε και ο Ιεχωβά Θεός: «Συ
ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, διά την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλ’ ουδέ έκαμες αυτήν να
αυξήση, ήτις εγεννήθη εν μιά νυκτί και εν μιά νυκτί εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ
υπέρ της Νινευή, της πόλεως της μεγάλης […];» Τούτα είναι τα λόγια μομφής του Ιεχωβά
Θεού προς τον Ιωνά, αλλά είναι όλα αληθινά.
Παρόλο που στον Ιωνά είχε ανατεθεί να κηρύξει τα λόγια του Ιεχωβά Θεού στον λαό της
Νινευή, εκείνος δεν κατανόησε τις προθέσεις του Ιεχωβά Θεού, ούτε κατανόησε τις ανησυχίες
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και τις προσδοκίες Του για τον λαό της πόλης. Με αυτή την επίπληξη, ο Θεός ήθελε να του πει
ότι η ανθρωπότητα αποτελούσε προϊόν των ίδιων των χεριών Του, και ότι είχε καταβάλει
σκληρή προσπάθεια για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά· κάθε άνθρωπος έφερε μαζί του τις ελπίδες
του Θεού· κάθε άνθρωπος απολάμβανε τη συνδρομή της ζωής του Θεού· και για κάθε
άνθρωπο ξεχωριστά, ο Θεός είχε πληρώσει οδυνηρό κόστος. Η επίπληξη αυτή δίδαξε επίσης
τον Ιωνά ότι ο Θεός αγαπούσε την ανθρωπότητα, το έργο των ίδιων των χεριών Του, όσο και
ο ίδιος ο Ιωνάς αγαπούσε την κολοκύνθη. Και σε καμία περίπτωση δεν θα τους εγκατέλειπε
πριν από την τελευταία δυνατή στιγμή· επιπλέον, υπήρχαν τόσα πολλά παιδιά και αθώα
ζωντανά μέσα στην πόλη. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με αυτά τα νεαρά και αδαή προϊόντα της
δημιουργίας του Θεού, τα οποία δεν μπορούσαν καν να διακρίνουν το δεξί από το αριστερό
τους χέρι, ο Θεός στάθηκε ακόμη περισσότερο ανίκανος να τερματίσει τη ζωή τους,
καθορίζοντας το τέλος τους με τέτοιο βιαστικό τρόπο. Ο Θεός ήλπιζε να τα δει να
μεγαλώνουν· ήλπιζε ότι δεν θα έπαιρναν τον ίδιο δρόμο με τους πρεσβυτέρους τους, ότι δεν
θα χρειαζόταν να ακούσουν και πάλι την προειδοποίηση του Ιεχωβά Θεού και ότι θα γίνονταν
μάρτυρες του παρελθόντος της Νινευή. Ακόμα περισσότερο, ο Θεός ήλπιζε να δει τη Νινευή
μετά την μετάνοια και να παρακολουθήσει το μέλλον της μετά τη μετάνοια αυτής, και, το πιο
σημαντικό, να δει για άλλη μια φορά τη Νινευή να ζει υπό το δικό Του έλεος. Γι’ αυτό, στα
μάτια του Θεού, εκείνα τα όντα της δημιουργίας που δεν μπορούσαν να διακρίνουν το δεξί
από το αριστερό χέρι τους, αποτελούσαν το μέλλον της Νινευή. Θα επωμίζονταν το άξιο
καταφρόνησης παρελθόν της Νινευή, ακριβώς όπως θα αναλάμβαναν και το σημαντικό
καθήκον να γίνουν μάρτυρες του παρελθόντος και του μέλλοντος της Νινευή, υπό την
καθοδήγηση του Ιεχωβά Θεού. Διακηρύσσοντας τα πραγματικά αισθήματά Του, ο Ιεχωβά
Θεός παρουσίασε το έλεος του Δημιουργού προς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έδειξε στο
ανθρώπινο γένος ότι «το έλεος του Δημιουργού» δεν αποτελεί κενή φράση, ούτε κενή
υπόσχεση· έχει συγκεκριμένες αρχές, μεθόδους και στόχους. Ο Θεός είναι αληθινός και
πραγματικός, και δεν χρησιμοποιεί ψευδή αισθήματα ή προσωπεία, και με τον ίδιο τρόπο το
έλεός Του χαρίζεται αιώνια στην ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή και εποχή. Ωστόσο, μέχρι
σήμερα, ο διάλογος του Δημιουργού με τον Ιωνά αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική
λεκτική δήλωση του Θεού ως προς το γιατί και πώς δείχνει έλεος στην ανθρωπότητα, πόσο
ανεκτικός είναι προς την ανθρωπότητα, καθώς και ως προς τα πραγματικά αισθήματά Του γι’
αυτήν. Ο σαφής και σύντομος διάλογος του Ιεχωβά Θεού εκφράζει τις ολοκληρωμένες
2490

σκέψεις Του για το ανθρώπινο γένος· αποτελεί αληθινή έκφραση της στάσης της καρδιάς Του
απέναντί του, καθώς και μια ατράνταχτη απόδειξη της παραχώρησης άφθονου ελέους σε
αυτό. Το έλεός Του δεν αποδίδεται μονάχα στις πρεσβύτερες γενιές της ανθρωπότητας·
δίδεται και στα νεότερα μέλη της, όπως γινόταν πάντοτε, από τη μια γενιά στην άλλη. Αν και
η οργή του Θεού πέφτει συχνά πάνω σε συγκεκριμένες γωνιές και εποχές της ανθρωπότητας,
το έλεος του Θεού παραμένει ακατάπαυστο. Μέσα από το έλεός Του, καθοδηγεί και οδηγεί,
βοηθά και τροφοδοτεί τη μια μετά την άλλη, τις γενεές της δημιουργίας Του, επειδή τα
πραγματικά Του αισθήματα προς την ανθρωπότητα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Όπως
είπε ο Ιεχωβά Θεός: «Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινευή […];» Πάντοτε
αγαπούσε το ίδιο Του το δημιούργημα. Τούτο είναι το έλεος της δίκαιης διάθεσης του
Δημιουργού και είναι επίσης η καθαρή μοναδικότητά Του!

Πέντε τύποι ανθρώπων
Προς το παρόν, θα αφήσω τη συναναστροφή μας για τη δίκαιη διάθεση του Θεού να
τελειώσει εδώ. Στη συνέχεια, θα ταξινομήσω τους πιστούς του Θεού σε διάφορες κατηγορίες,
ανάλογα με την κατανόησή τους ως προς τον Θεό και την κατανόηση και εμπειρία τους ως
προς τη δίκαιη διάθεσή Του, έτσι ώστε να γνωρίζετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεστε σήμερα,
καθώς και το τρέχον ανάστημά σας. Όσον αφορά στη γνώση τους για τον Θεό και την
κατανόησή τους ως προς τη δίκαιη διάθεσή Του, τα διαφορετικά στάδια και αναστήματα που
καταλαμβάνουν οι άνθρωποι, μπορούν γενικά να χωριστούν σε πέντε τύπους. Το
συγκεκριμένο θέμα βασίζεται στη γνώση του μοναδικού Θεού και της δίκαιης διάθεσής Του·
ως εκ τούτου, καθώς θα διαβάζετε το ακόλουθο περιεχόμενο, πρέπει να επιχειρήσετε
προσεκτικά να αντιληφθείτε πόση κατανόηση και γνώση έχετε σχετικά με τη μοναδικότητα
του Θεού και τη δίκαιη διάθεσή Του και, στη συνέχεια, να το χρησιμοποιήσετε για να κρίνετε
σε ποιο στάδιο ανήκετε πραγματικά, πόσο μεγάλο είναι στ’ αλήθεια το ανάστημά σας, και τι
τύπος ανθρώπου είστε πραγματικά.
Τύπος πρώτος: Το στάδιο του βρέφους στις φασκιές
Τι είναι βρέφος στις φασκιές; Βρέφος σε φασκιές είναι εκείνο που μόλις έχει έρθει σε
αυτόν τον κόσμο, το νεογέννητο. Είναι, όταν οι άνθρωποι είναι πιο μικροπρεπείς και
ανώριμοι από ποτέ.
2491

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στάδιο, δεν διαθέτουν καμιά ουσιαστική
επίγνωση ή συνείδηση των θεμάτων της πίστης στον Θεό. Είναι μπερδεμένοι και έχουν
άγνοια για τα πάντα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πιστεύουν στον Θεό για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή και όχι, αλλά η μπερδεμένη και αδαής κατάστασή τους, καθώς και το πραγματικό
τους ανάστημα τους τοποθετούν στο στάδιο του βρέφους στις φασκιές. Ο ακριβής ορισμός
της κατάστασης του βρέφους στις φασκιές είναι ο ακόλουθος: Ανεξάρτητα από το πόσον
καιρό πιστεύει στον Θεό, ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε μπερδεμένος, συγχυσμένος και
απλοϊκός· δεν ξέρει γιατί πιστεύει στον Θεό, ούτε ξέρει ποιος είναι ο Θεός ή ο Θεός ποιος
είναι. Αν και ακολουθεί τον Θεό, δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του Θεού μέσα στην καρδιά
του, και δεν μπορεί να καθορίσει εάν αυτός που ακολουθεί είναι ο Θεός, πόσο δε μάλλον αν
στ’ αλήθεια πρέπει να πιστεύει στον Θεό και να Τον ακολουθεί. Τούτη είναι η πραγματική
κατάσταση του συγκεκριμένου τύπου ανθρώπου. Οι σκέψεις των ανθρώπων αυτών είναι
θολές και, για να το θέσουμε απλά, η πίστη τους τελεί σε σύγχυση. Βρίσκονται πάντα σε μια
κατάσταση παραζάλης και κενού· η σύγχυση, το σάστισμα και η απλοϊκότητα συνοψίζουν την
κατάστασή τους. Ποτέ δεν έχουν δει ούτε και αισθάνονται την ύπαρξη του Θεού και, ως εκ
τούτου, μιλώντας τους για τη γνώση του Θεού, είναι τόσο χρήσιμο όσο και το να τους βάλει
κανείς να διαβάσουν ένα βιβλίο γραμμένο στα ιερογλυφικά· δεν πρόκειται ούτε να το
καταλάβουν ούτε να το δεχτούν. Για αυτούς, το να γνωρίσουν τον Θεό είναι ίδιο πράγμα με
την ακρόαση μιας φανταστικής ιστορίας. Μπορεί οι σκέψεις τους να είναι θολές, αλλά
πιστεύουν πραγματικά και ακράδαντα ότι η γνώση του Θεού αποτελεί απόλυτο χάσιμο
χρόνου και προσπάθειας. Τούτος είναι ο πρώτος τύπος ανθρώπου: το βρέφος στις φασκιές.
Τύπος δεύτερος: Το δτάδιο του θηλάζοντος βρέφους
Σε σύγκριση με το βρέφος στις φασκιές, ο άνθρωπος αυτός έχει σημειώσει κάποια
πρόοδο. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχει καμία απολύτως κατανόηση του Θεού. Εξακολουθεί να
μην έχει σαφή κατανόηση και επίγνωση του Θεού, και δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα τον λόγο
για τον οποίο πρέπει να πιστεύει στον Θεό, αλλά μέσα στην καρδιά του έχει τον δικό του
σκοπό και σαφείς ιδέες. Δεν τον απασχολεί το αν είναι σωστό να πιστεύουμε στον Θεό. Ο
σκοπός και στόχος που επιδιώκει μέσω της πίστης στον Θεό είναι να απολαμβάνει τη χάρη
Του, να έχει ευδαιμονία και ειρήνη, να διάγει άνετη ζωή, να έχει τη φροντίδα και την
προστασία του Θεού και να ζει υπό τις ευλογίες Του. Δεν τον απασχολεί το πόσο καλά
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γνωρίζει τον Θεό· δεν νοιώθει καμία παρόρμηση να αναζητήσει μια κατανόηση του Θεού,
ούτε τον απασχολεί το τι κάνει ο Θεός ή τι επιθυμεί να κάνει. Απλώς επιζητά στα τυφλά να
απολαύσει τη χάρη Του και να αποκτήσει περισσότερες από τις ευλογίες Του· ζητά να λάβει
τις εκατονταπλάσιες στην παρούσα εποχή, και αιώνια ζωή στην επόμενη. Οι σκέψεις, οι
δαπάνες και η αφοσίωσή του, καθώς και οι δοκιμασίες του, έχουν όλες τον ίδιο στόχο: να
αποκτήσει τη χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Δεν ανησυχεί για τίποτε άλλο. Ο τύπος αυτός
του ανθρώπου είναι βέβαιος μόνο για το ότι ο Θεός μπορεί να τον κρατήσει ασφαλή και να
του δώσει τη χάρη Του. Μπορούμε να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε είναι πολύ ξεκάθαρος
ως προς το γιατί ο Θεός επιθυμεί να σώσει τον άνθρωπο ή ως προς το αποτέλεσμα που ο Θεός
επιθυμεί να επιτύχει με τα λόγια και το έργο Του. Δεν κατέβαλε ποτέ προσπάθεια να γνωρίσει
την ουσία και τη δίκαιη διάθεση του Θεού, ούτε και μπορεί να βρει το ενδιαφέρον για να το
πράξει. Δεν έχει καμία όρεξη να δώσει προσοχή σε αυτά τα πράγματα, ούτε και θέλει να τα
γνωρίσει. Δεν επιθυμεί να ρωτήσει για το έργο του Θεού, τις απαιτήσεις του Θεού για τον
άνθρωπο, το θέλημά Του ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με Αυτόν· ούτε θα μπορούσε να μπει
στον κόπο να ρωτήσει για αυτά τα πράγματα. Τούτο συμβαίνει επειδή πιστεύει ότι τα
συγκεκριμένα θέματα είναι άσχετα με την απόλαυση της χάριτος του Θεού· τον απασχολεί
μόνο ο Θεός εκείνος που μπορεί να δώσει χάρη και σχετίζεται με τα προσωπικά του
συμφέροντα. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, και έτσι δεν μπορεί να εισέλθει στην
πραγματικότητα της αλήθειας, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια πιστεύει στον Θεό. Χωρίς
κανέναν να τον ταΐζει ή να τον ποτίζει συχνά, θα είναι δύσκολο να συνεχίσει στον δρόμο της
πίστης στον Θεό. Εάν δεν μπορεί να απολαύσει την πρότερη ευδαιμονία και ειρήνη του ή τη
χάρη του Θεού, είναι πολύ πιθανό να υπαναχωρήσει. Τούτος είναι ο δεύτερος τύπος
ανθρώπου: αυτός που βρίσκεται στο στάδιο του θηλάζοντος βρέφους.
Τύπος τρίτος: Το στάδιο του απογαλακτισμένου βρέφους, ή το στάδιο του νηπίου
Η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων κατέχει κάποιο βαθμό καθαρής επίγνωσης. Οι
άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ότι απόλαυση της χάριτος του Θεού δε σημαίνει και ότι οι ίδιοι
έχουν πραγματική εμπειρία· γνωρίζουν ότι αν και δεν κουράζονται ποτέ να αναζητούν την
ευδαιμονία και την ειρήνη, να επιζητούν τη χάρη ή αν και είναι ικανοί να γίνουν μάρτυρες
είτε μιλώντας για τις εμπειρίες τους ως προς την απόλαυση της χάριτος του Θεού είτε
εξυμνώντας τον Θεό για τις ευλογίες που Εκείνος τους έχει δώσει, αυτά τα πράγματα δεν
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σημαίνουν ότι κατέχουν τη ζωή, ούτε ότι κατέχουν την πραγματικότητα της αλήθειας.
Ξεκινώντας από την επίγνωσή τους, παύουν να διατηρούν παράλογες ελπίδες, ότι θα τους
συνοδεύει μόνο η χάρις του Θεού· αντίθετα, και ενώ απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού,
επιθυμούν ταυτόχρονα να κάνουν κάτι για Αυτόν· είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν το καθήκον
τους, να υπομείνουν κάποια δυσκολία και κόπωση, να έχουν κάποιο βαθμό συνεργασίας με
τον Θεό. Ωστόσο, επειδή η επιδίωξή τους στην πίστη τους στον Θεό είναι υπερβολικά
αλλοιωμένη, επειδή οι ατομικές προθέσεις και οι επιθυμίες που υποθάλπουν είναι υπερβολικά
ισχυρές, και η διάθεσή τους παράλογα αλαζονική, τους είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιήσουν
την επιθυμία του Θεού ή να είναι πιστοί σε Αυτόν· γι’ αυτό, συχνά αδυνατούν να
συνειδητοποιήσουν τις ατομικές επιθυμίες τους ή να τιμήσουν τις υποσχέσεις τους προς τον
Θεό. Συχνά βρίσκονται σε αντιφατικές καταστάσεις: Ενώ επιθυμούν διακαώς να
ικανοποιήσουν τον Θεό στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χρησιμοποιούν όλη τη δύναμή τους για
να Του εναντιώνονται· συχνά ορκίζονται στον Θεό, αλλά γρήγορα αποφεύγουν τους όρκους
τους. Ακόμα πιο συχνά βρίσκονται σε άλλες αντιφατικές καταστάσεις: Ενώ πιστεύουν
ειλικρινά στον Θεό, αρνούνται Εκείνον και όλα όσα προέρχονται από Αυτόν· ελπίζουν
εναγωνίως ότι ο Θεός θα τους διαφωτίσει, θα τους οδηγήσει, θα τους συνδράμει και θα τους
βοηθήσει, αλλά ακόμα αναζητούν την ίδια τους τη διέξοδο. Επιθυμούν να κατανοήσουν και να
γνωρίσουν τον Θεό, κι όμως είναι απρόθυμοι να έλθουν κοντά Του. Αντ’ αυτού, συνεχώς
αποφεύγουν τον Θεό· οι καρδιές τους είναι κλειστές σ’ Αυτόν. Ενώ διαθέτουν μια
επιφανειακή κατανόηση και εμπειρία της κυριολεκτικής σημασίας των λόγων του Θεού και
της αλήθειας, καθώς και μια επιφανειακή αντίληψη του Θεού και της αλήθειας, υποσυνείδητα
ακόμα δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να καθορίσουν το εάν ο Θεός είναι η αλήθεια· δεν
μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν ο Θεός είναι πραγματικά δίκαιος· ούτε μπορούν να
προσδιορίσουν την πραγματικότητα της διάθεσης και της ουσίας του Θεού, πόσο δε μάλλον
την πραγματική Του ύπαρξη. Η πίστη τους στον Θεό περιέχει πάντα αμφιβολίες και
παρεξηγήσεις καθώς και φαντασίες και αντιλήψεις. Καθώς απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού,
απρόθυμα βιώνουν ή κάνουν πράξη κάποιες από αυτές που θεωρούν ως εφικτές αλήθειες,
προκειμένου να εμπλουτίσουν την πίστη τους, να αυξήσουν την εμπειρία τους και να
επαληθεύσουν την κατανόησή τους ως προς την πίστη στον Θεό, καθώς και να ικανοποιήσουν
τη ματαιοδοξία τους ότι περπατούν στον δρόμο της ζωής, που οι ίδιοι δημιούργησαν, και ότι
εκπληρώνουν έναν δίκαιο σκοπό της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα, πράττουν αυτά τα
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πράγματα και για να ικανοποιήσουν την προσωπική τους επιθυμία να κερδίσουν ευλογίες, για
να βάλουν στοίχημα ότι θα μπορέσουν να φέρουν μεγαλύτερες ευλογίες για την
ανθρωπότητα, για να επιτύχουν το φιλόδοξο ιδανικό και τη διά βίου επιθυμία να μην
ξεκουραστούν μέχρι να έχουν αποκτήσει τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σπανίως ικανοί να
αποκτήσουν τη διαφώτιση του Θεού, διότι η επιθυμία και η πρόθεσή τους να κερδίσουν
ευλογίες είναι υπερβολικά σημαντικές γι’ αυτούς. Δεν έχουν καμία επιθυμία ούτε και
αντέχουν να τα παρατήσουν. Φοβούνται ότι, χωρίς την επιθυμία να κερδίσουν ευλογίες, χωρίς
τη μακρόχρονη φιλοδοξία της μη ανάπαυσης μέχρι την απόκτηση του Θεού, θα χάσουν το
κίνητρο της πίστης στον Θεό. Γι’ αυτό και δε θέλουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.
Δε θέλουν να αντιμετωπίσουν τα λόγια ή το έργο του Θεού. Δε θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι
με τη διάθεση ή την ουσία του Θεού, πόσο δε μάλλον να αναφερθούν στο θέμα της γνώσης
του Θεού. Τούτο συμβαίνει επειδή μόλις ο Θεός, η ουσία Του και η δίκαιη διάθεσή Του
αντικαταστήσουν τις φαντασίες τους, τα όνειρά τους θα γίνουν καπνός· η αποκαλούμενη
αγνή πίστη τους και τα «προσόντα» που συγκέντρωσαν μετά από χρόνια επίπονης δουλειάς,
θα χαθούν, καταλήγοντας στο τίποτε· το «έδαφος» που έχουν κατακτήσει με τον ιδρώτα και
το αίμα τους κατά τη διάρκεια των ετών, θα βρεθεί στο χείλος της κατάρρευσης. Τούτο θα
δηλώνει ότι η πολυετής σκληρή δουλειά και προσπάθειά τους υπήρξαν μάταιες, ότι πρέπει να
ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν. Αυτός είναι ο πλέον ανυπόφορος πόνος για την καρδιά τους,
και είναι το αποτέλεσμα, που δεν επιθυμούν καθόλου να δουν· ως εκ τούτου, βρίσκονται
συνεχώς εγκλωβισμένοι σε αυτό το αδιέξοδο, αρνούμενοι να γυρίσουν πίσω. Τούτος είναι ο
τρίτος τύπος ανθρώπου: αυτός που βρίσκεται στο στάδιο του απογαλακτισμένου βρέφους.
Οι τρεις τύποι ανθρώπων που περιέγραψα παραπάνω —με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που
υπάρχουν στα τρία αυτά στάδια— δεν διαθέτουν πραγματική πίστη στην ταυτότητα και τη
θέση του Θεού ή στη δίκαιη διάθεσή Του, ούτε μπορούν ξεκάθαρα και οριστικά να
αναγνωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για
αυτούς τους τρεις τύπους ανθρώπων να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας, και
είναι επίσης δύσκολο για αυτούς να λάβουν το έλεος, τη διαφώτιση ή τη φώτιση του Θεού,
επειδή ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουν σε Αυτόν και η εσφαλμένη στάση τους απέναντί Του,
καθιστούν αδύνατον για Εκείνον να επιτελέσει έργο μέσα στην καρδιά τους. Οι αμφιβολίες, οι
παρανοήσεις και οι φαντασίες τους σχετικά με τον Θεό έχουν ξεπεράσει την πίστη και τη
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γνώση τους για Εκείνον. Πρόκειται για τρεις τύπους ανθρώπων, οι οποίοι διατρέχουν μεγάλο
κίνδυνο, όπως και πρόκειται για τρία πολύ επικίνδυνα στάδια. Όταν κάποιος διατηρεί μια
στάση αμφιβολίας απέναντι στον Θεό, την ουσία και την ταυτότητά Του, καθώς και στο
ζήτημα τού κατά πόσο ο Θεός είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα της ύπαρξής Του, και δεν
μπορεί να είναι βέβαιος για αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να αποδεχθεί όλα όσα
προέρχονται από τον Θεό; Πώς μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι ο Θεός είναι η αλήθεια, η
οδός και η ζωή; Πώς μπορεί να αποδεχθεί το παίδεμα και την κρίση του Θεού; Πώς μπορεί να
αποδεχθεί την εκ Θεού σωτηρία; Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αποκτήσει την αληθινή
καθοδήγηση και τη συνδρομή του Θεού; Όσοι βρίσκονται στα τρία αυτά στάδια μπορούν να
εναντιωθούν στον Θεό, να κρίνουν τον Θεό, να Τον βλασφημήσουν ή να Τον προδώσουν ανά
πάσα στιγμή. Μπορούν να εγκαταλείψουν την αληθινή οδό και να απαρνηθούν τον Θεό ανά
πάσα στιγμή. Μπορεί να λεχθεί ότι οι άνθρωποι των τριών αυτών σταδίων βρίσκονται σε
κρίσιμη περίοδο, επειδή δεν έχουν εισέλθει στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό.
Τύπος τέταρτος: Το στάδιο του ωριμάζοντος παιδιού, ή η παιδική ηλικία
Μετά τον απογαλακτισμό —δηλαδή, αφού έχει απολαύσει επαρκώς τη χάρη, ο άνθρωπος
αρχίζει να διερευνά το τι σημαίνει να πιστεύει στον Θεό, να επιθυμεί να κατανοεί
διαφορετικά ερωτήματα, όπως το γιατί ζει ο άνθρωπος, πώς πρέπει να ζει και γιατί ο Θεός
επιτελεί το έργο Του πάνω σε αυτόν. Όταν αυτές οι ασαφείς σκέψεις και τα συγκεχυμένα
πρότυπα σκέψης αναδύονται και υπάρχουν μέσα του, δέχεται συνεχές πότισμα, και είναι
επίσης ικανός να εκτελέσει το καθήκον του. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου,
δεν έχει πλέον καμία αμφιβολία ως προς την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού, ενώ διαθέτει και
ακριβή κατανόηση του τι σημαίνει να πιστεύει κανείς στον Θεό. Βασιζόμενος σε αυτό, έχει
μια σταδιακή γνώση του Θεού, και λαμβάνει βαθμιαία κάποιες απαντήσεις στις ασαφείς
σκέψεις και στα συγκεχυμένα πρότυπα σκέψης του σχετικά με τη διάθεση και την ουσία του
Θεού. Όσον αφορά στις αλλαγές στη διάθεσή τους καθώς και στη γνώση για τον Θεό, οι
άνθρωποι στο συγκεκριμένο στάδιο αρχίζουν να μπαίνουν στον σωστό δρόμο και εισέρχονται
σε μια μεταβατική περίοδο. Μέσα σε αυτό ακριβώς το στάδιο, οι άνθρωποι αρχίζουν να έχουν
ζωή. Σαφείς ενδείξεις κατοχής της ζωής αποτελούν η σταδιακή επίλυση των διαφόρων
ζητημάτων σχετικά με τη γνώση για τον Θεό, που οι άνθρωποι έχουν στις καρδιές τους —
παρεξηγήσεις, φαντασίες, αντιλήψεις και ασαφείς ορισμούς του Θεού— και, όχι μόνο
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καταφέρνουν να πιστεύουν και να αναγνωρίζουν αληθινά την πραγματικότητα της ύπαρξης
του Θεού, αλλά καταφέρνουν επίσης να κατέχουν έναν ακριβή ορισμό του Θεού και έχουν τη
σωστή θέση για τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, και το να ακολουθούν πραγματικά τον Θεό
αντικαθιστά την ασαφή πίστη τους. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, οι άνθρωποι
φτάνουν σταδιακά να γνωρίσουν τις παρανοήσεις τους ως προς τον Θεό, καθώς και τις
εσφαλμένες επιδιώξεις και τους λανθασμένους τρόπους πίστης τους. Αρχίζουν να ποθούν την
αλήθεια, να λαχταρούν να βιώσουν την κρίση, τη συμμόρφωση και την πειθαρχία του Θεού,
να ποθούν μια αλλαγή στη διάθεσή τους. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου σταδίου,
εγκαταλείπουν βαθμιαία όλες τις αντιλήψεις και φαντασίες για τον Θεό· ταυτόχρονα,
αλλάζουν και διορθώνουν την εσφαλμένη γνώση τους για Εκείνον, αποκτώντας κάποια σωστή
βασική γνώση του Θεού. Αν και ένα μέρος της γνώσης που κατέχουν οι άνθρωποι σε αυτό το
στάδιο δεν είναι ιδιαιτέρως συγκεκριμένο ή ακριβές, τουλάχιστον αρχίζουν σταδιακά να
εγκαταλείπουν τις αντιλήψεις, τις λανθασμένες γνώσεις και τις παρανοήσεις τους για τον
Θεό· δεν διατηρούν πλέον τις προσωπικές αντιλήψεις και φαντασίες τους απέναντί Του.
Αρχίζουν να μαθαίνουν πώς να εγκαταλείπουν —να εγκαταλείπουν πράγματα που έχουν βρει
ανάμεσα στις δικές τους αντιλήψεις, που προέρχονται από τη γνώση και από τον Σατανά·
αρχίζουν να είναι πρόθυμοι να υποταχθούν σε σωστά και θετικά πράγματα, ακόμα και σε
πράγματα που προέρχονται από τα λόγια του Θεού και συμμορφώνονται με την αλήθεια.
Αρχίζουν επίσης να επιχειρούν να βιώνουν τα λόγια του Θεού, να γνωρίζουν προσωπικά και
να εκτελούν τα λόγια Του, να δέχονται τα λόγια Του ως αρχές των πράξεών τους και ως
θεμέλιο για την αλλαγή της διάθεσής τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι
άνθρωποι αποδέχονται ασυνείδητα την κρίση και το παίδεμα του Θεού, αποδέχονται
ασυνείδητα τα λόγια του Θεού ως τη ζωή τους. Ενώ αποδέχονται την κρίση και το παίδεμα
του Θεού, όπως και τα λόγια Του, ταυτόχρονα συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο και
καθίστανται ικανοί να νοιώσουν ότι ο Θεός που πιστεύουν μέσα στην καρδιά τους υπάρχει
πραγματικά. Μέσα από τα λόγια του Θεού, τις εμπειρίες τους και τη ζωή τους, αισθάνονται
ολοένα και περισσότερο ότι ο Θεός πάντα ηγείτο της μοίρας του ανθρώπου, οδηγούσε και
συνέδραμε τον άνθρωπο. Μέσω της σύνδεσής τους με τον Θεό, επιβεβαιώνουν σταδιακά την
ύπαρξή Του. Επομένως, προτού καν το συνειδητοποιήσουν, υποσυνείδητα, έχουν ήδη
εγκρίνει και πιστέψει ακράδαντα στο έργο του Θεού, και έχουν εγκρίνει τα λόγια Του.
Έχοντας εγκρίνει τα λόγια και το έργο του Θεού, οι άνθρωποι απαρνούνται ακατάπαυστα τον
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εαυτό τους, τις ίδιες τις αντιλήψεις τους, την προσωπική γνώση τους και τις ατομικές τους
φαντασιώσεις, ενώ, ταυτόχρονα, αναζητούν αδιάλειπτα την αλήθεια και το θέλημα του Θεού.
Η γνώση των ανθρώπων για τον Θεό είναι αρκετά επιφανειακή κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης περιόδου εξέλιξης —είναι ανίκανοι ακόμα και να επεξεργαστούν σαφώς αυτή
τη γνώση με λέξεις, ούτε μπορούν να την επεξεργαστούν ειδικά— ενώ η κατανόησή τους είναι
αποκλειστικά αντιληπτική· ωστόσο, όταν αντιπαραβάλλονται με τα προηγούμενα τρία
στάδια, οι ανώριμες ζωές των ανθρώπων αυτής της περιόδου, έχουν ήδη δεχθεί το πότισμα
και τη συνδρομή των λόγων του Θεού και έχουν ήδη αρχίσει να βλασταίνουν. Είναι σαν
σπόρος θαμμένος στο έδαφος· μετά τη λήψη υγρασίας και θρεπτικών συστατικών, θα
διαπεράσει το χώμα· η βλάστησή του αντιπροσωπεύει τη γέννηση νέας ζωής. Η γέννηση αυτή
μας επιτρέπει να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις ενδείξεις της ζωής. Με τη ζωή, οι άνθρωποι
από εδώ και στο εξής θα αναπτυχθούν. Ως εκ τούτου, πάνω σε αυτά τα θεμέλια —σταδιακά
ανοίγοντας τον δρόμο τους προς τη σωστή οδό της πίστης στον Θεό, εγκαταλείποντας τις
προσωπικές τους αντιλήψεις και αποκτώντας την καθοδήγηση του Θεού— αναπόφευκτα και
βήμα προς βήμα, η ζωή των ανθρώπων θα αναπτυχθεί. Επί ποιας βάσης μετριέται η ανάπτυξη
αυτή; Μετριέται σύμφωνα με την εμπειρία τους ως προς τα λόγια του Θεού και την
πραγματική τους αντίληψη για τη δίκαιη διάθεσή Του. Παρόλο που το βρίσκουν πολύ
δύσκολο να χρησιμοποιήσουν δικά τους λόγια για να περιγράψουν με ακρίβεια τη γνώση τους
για τον Θεό και την ουσία Του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάπτυξης, η
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων δεν είναι πλέον υποκειμενικά πρόθυμη να επιδιώξει την
ευχαρίστηση μέσω της απόλαυσης της χάριτος του Θεού ή να επιδιώξει κάποιον σκοπό πίσω
από την πίστη στον Θεό, ο οποίος είναι να κερδίσει τη χάρη Του. Αντ’ αυτού, είναι πρόθυμοι
να αναζητήσουν τη ζωή σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, να καταστούν υποτελείς της εκ Θεού
σωτηρίας. Επιπροσθέτως, διαθέτουν αυτοπεποίθηση και είναι έτοιμοι να δεχτούν την κρίση
και το παίδεμα του Θεού. Τούτο είναι το σημάδι του ανθρώπου, που βρίσκεται στο στάδιο της
ανάπτυξης.
Αν και οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο στάδιο έχουν κάποια γνώση της δίκαιης διάθεσης
του Θεού, η γνώση αυτή είναι πολύ θολή και ασαφής. Ενώ αδυνατούν να το επεξεργαστούν με
σαφήνεια, νοιώθουν ότι έχουν ήδη κερδίσει κάτι εσωτερικά, επειδή έχουν αποκτήσει κάποιο
μέτρο γνώσης και κατανόησης της δίκαιης διάθεσης του Θεού, μέσα από το παίδεμα και την
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κρίση Αυτού· ωστόσο, όλα είναι μάλλον επιφανειακά, και βρίσκονται ακόμα σε στοιχειώδες
στάδιο. Η ομάδα αυτή των ανθρώπων έχει μια συγκεκριμένη άποψη, με την οποία
αντιμετωπίζουν τη χάρη του Θεού. Η άποψη αυτή εκφράζεται μέσα από τις αλλαγές των
στόχων που επιδιώκουν, και τον τρόπο με τον οποίο τους επιδιώκουν. Έχουν ήδη δει —στα
λόγια και το έργο του Θεού, σε όλες τις απαιτήσεις και τις αποκαλύψεις Του για τον
άνθρωπο— ότι, αν εξακολουθήσουν να μην ακολουθούν την αλήθεια, αν συνεχίσουν να μην
επιδιώκουν να εισέλθουν στην πραγματικότητα, αν εξακολουθήσουν να μην προσπαθούν να
ικανοποιήσουν και να γνωρίσουν τον Θεό καθώς βιώνουν τα λόγια Του, θα χάσουν τη
σημασία της πίστης στον Θεό. Κατανοούν ότι, ανεξάρτητα από το πόσο απολαμβάνουν τη
χάρη του Θεού, δεν μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή τους, να ικανοποιήσουν ή να γνωρίσουν
τον Θεό, και ότι, ενώ οι άνθρωποι ζουν συνεχώς μέσα στη χάρη Του, δεν πρόκειται ποτέ να
επιτύχουν ανάπτυξη, να αποκτήσουν ζωή ούτε να καταστούν ικανοί να λάβουν τη σωτηρία.
Συνοπτικά, εάν δεν μπορούμε να βιώσουμε πραγματικά τα λόγια του Θεού και είμαστε
ανίκανοι να γνωρίσουμε τον Θεό μέσα από τα λόγια Του, θα παραμείνουμε αιώνια στο στάδιο
του βρέφους και ποτέ δεν θα κάνουμε ούτε βήμα προς την εξέλιξη της ζωής μας. Εάν
βρίσκεσαι για πάντα στο στάδιο του βρέφους, εάν δεν εισέλθεις ποτέ στην πραγματικότητα
του λόγου του Θεού, εάν δεν θεωρείς τον λόγο του Θεού σημαντικό σαν τη ζωή σου, αν δεν
έχεις αληθινή πίστη και γνώση του Θεού, έχεις καμιά πιθανότητα να οδηγηθείς στην τελείωση
από Εκείνον; Επομένως, όποιος εισέρχεται στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, όποιος
θεωρεί τον λόγο του Θεού σημαντικό ως τη ζωή του, όποιος αρχίζει να αποδέχεται το παίδεμα
και την κρίση του Θεού, ο καθένας του οποίου η διεφθαρμένη διάθεση αρχίζει να αλλάζει και
όποιος έχει καρδιά που λαχταρά την αλήθεια, επιθυμεί να γνωρίσει τον Θεό και να αποδεχτεί
τη σωτηρία Του —οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που πραγματικά κατέχουν τη ζωή. Τούτος
είναι πραγματικά ο τέταρτος τύπος ανθρώπου, αυτός του ωριμάζοντος παιδιού, ο άνθρωπος
στο στάδιο της παιδικής ηλικίας.
Τύπος πέμπτος: Το στάδιο της ώριμης ζωής, ή στάδιο των ενηλίκων
Μετά την εμπειρία του νηπιακού σταδίου της παιδικής ηλικίας, αυτό το στάδιο
ανάπτυξης που είναι γεμάτο επαναλαμβανόμενες ανατροπές, η ζωή των ανθρώπων έχει ήδη
σταθεροποιηθεί, τα βήματά τους είναι πλέον συνεχόμενα, και δεν υπάρχει κανείς ικανός να
τα εμποδίσει. Παρόλο που το μονοπάτι μπροστά είναι ακόμα τραχύ και απότομο, εκείνοι δεν
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είναι πλέον αδύναμοι ή φοβισμένοι· δεν πηγαίνουν πια ψηλαφιστά, ούτε χάνουν τα
στηρίγματά τους. Τα θεμέλιά τους είναι ριζωμένα βαθιά μέσα στην πραγματική εμπειρία του
λόγου του Θεού. Τις καρδιές τους έχουν ελκύσει η αξιοπρέπεια και το μεγαλείο του Θεού.
Λαχταρούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Θεού, να γνωρίσουν την ουσία Του, να
γνωρίσουν τον Θεό στην ολότητά Του.
Σε τούτο το στάδιο, οι άνθρωποι γνωρίζουν ήδη ξεκάθαρα σε ποιον πιστεύουν, και
ξέρουν σαφώς γιατί πρέπει να πιστεύουν στον Θεό, καθώς και το νόημα της ζωής του καθένα
από αυτούς· επίσης, γνωρίζουν καθαρά ότι όλα όσα εκφράζει ο Θεός είναι η αλήθεια. Με την
πολυετή πείρα τους, συνειδητοποιούν ότι, χωρίς την κρίση και το παίδεμα του Θεού, κανείς
δεν πρόκειται να είναι ποτέ ικανός να ικανοποιήσει ή να γνωρίσει τον Θεό, ούτε και θα είναι
ποτέ πραγματικά ικανός να έρθει ενώπιόν Του. Μέσα στην καρδιά του καθένα από τους
ανθρώπους αυτούς υπάρχει έντονη η επιθυμία να δοκιμαστεί από τον Θεό, προκειμένου, κατά
τη διάρκεια της δοκιμασίας, να δει τη δίκαιη διάθεση του Θεού, να επιτύχει μια αγνότερη
αγάπη και, συγχρόνως, να καταστεί ικανός να κατανοήσει και να γνωρίσει πιο αληθινά τον
Θεό. Όσοι ανήκουν στο συγκεκριμένο στάδιο έχουν ήδη αποχαιρετήσει ολοκληρωτικά το
βρεφικό στάδιο, το στάδιο της απόλαυσης της χάριτος του Θεού και της κατανάλωσης ψωμιού
και του κορεσμού. Δεν τρέφουν πλέον υπερβολικές ελπίδες να κάνουν τον Θεό να τους
ανεχτεί και να τους δείξει έλεος· μάλλον, είναι σίγουροι ότι πρόκειται να δέχονται και
ελπίζουν στην αδιάκοπη παίδευση και κρίση του Θεού, έτσι ώστε να διαχωριστούν από τη
διεφθαρμένη τους διάθεση και να ικανοποιήσουν τον Θεό. Η γνώση τους για τον Θεό, οι
επιδιώξεις τους ή οι τελικοί στόχοι των επιδιώξεών τους: αυτά τα πράγματα είναι πολύ
ξεκάθαρα στην καρδιά τους. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι στο στάδιο των ενηλίκων έχουν ήδη
αποχαιρετήσει ολοκληρωτικά το στάδιο της ασαφούς πίστης, το στάδιο, όπου, για να σωθούν
βασίζονται στη χάρη, το στάδιο της ανώριμης ζωής που αδυνατεί να αντέξει στις δοκιμασίες,
το στάδιο της ασάφειας, το στάδιο του ψηλαφίσματος, το στάδιο της συχνής έλλειψης της
επιλογής δρόμου, την ασταθή περίοδο εναλλαγής μεταξύ απότομου ζεστού και κρύου, και το
στάδιο όπου ακολουθούμε τον Θεό με δεμένα μάτια. Ο άνθρωπος αυτός λαμβάνει συχνά τη
διαφώτιση και τη φώτιση του Θεού, και συχνά συμμετέχει σε πραγματική σύνδεση και
επικοινωνία μ’ Αυτόν. Μπορεί να λεχθεί ότι οι άνθρωποι που ζουν στο συγκεκριμένο στάδιο,
έχουν ήδη κατανοήσει μέρος του θελήματος του Θεού· είναι ικανοί να βρίσκουν τις αρχές της
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αλήθειας σε ό,τι κάνουν· ξέρουν πώς να ικανοποιούν την επιθυμία του Θεού. Επιπλέον, έχουν
επίσης βρει τον δρόμο για τη γνώση του Θεού και έχουν αρχίσει να γίνονται μάρτυρες της
γνώσης τους για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της σταδιακής ανάπτυξης, έχουν
βαθμιαία κατανόηση και γνώση του θελήματος του Θεού, του θελήματος του Θεού σχετικά με
τη δημιουργία της ανθρωπότητας, του θελήματός Του σχετικά με τη διαχείρισή της·
επιπροσθέτως, σταδιακά αποκτούν επίσης κατανόηση και γνώση για τη δίκαιη διάθεση του
Θεού όσον αφορά στην ουσία. Καμιά ανθρώπινη αντίληψη ή φαντασία δεν δύναται να
αντικαταστήσει τη γνώση αυτή. Ενώ δεν μπορούμε να πούμε ότι στο πέμπτο στάδιο η ζωή του
ανθρώπου έχει ωριμάσει απόλυτα ή να αποκαλέσουμε τον άνθρωπο αυτόν δίκαιο ή
ολοκληρωμένο, ο συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου έχει ήδη κάνει ένα βήμα προς το στάδιο της
ωριμότητας στη ζωή· ο άνθρωπος αυτός είναι ήδη ικανός να έρθει ενώπιον του Θεού, να
σταθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον λόγο του Θεού και πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό.
Επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει βιώσει τόσο πολλά από τα λόγια του Θεού, αναρίθμητες
δοκιμασίες, καθώς και αμέτρητες περιπτώσεις πειθαρχίας, κρίσης και παιδέματος από τον
Θεό, η υποταγή του σ’ Αυτόν δεν είναι σχετική, αλλά απόλυτη. Η γνώση του για τον Θεό έχει
μετατραπεί από υποσυνείδητη σε σαφή και ακριβή γνώση, από επιφανειακή σε βαθιά, από
θολή και ασαφή σε διεξοδική και απτή, ενώ έχει μεταβληθεί από επίπονο ψηλάφισμα και
παθητική αναζήτηση σε αβίαστη γνώση και ενεργή μαρτυρία. Μπορεί να λεχθεί ότι οι
άνθρωποι σε αυτό το στάδιο έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειας του λόγου
του Θεού, ότι έχουν εισέλθει σε μια οδό προς την τελείωση, όμοια με εκείνη του Πέτρου.
Τούτος είναι ο πέμπτος τύπος ανθρώπου, ο οποίος ζει σε κατάσταση ωρίμανσης —στο στάδιο
των ενηλίκων.
14 Δεκεμβρίου 2013

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Γ'
Η εξουσία του Θεού (Β')
Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συναναστροφή μας με το θέμα του «Θεού του ίδιου, του
μοναδικού». Είχαμε ήδη δύο συναναστροφές με το θέμα αυτό, η πρώτη εκ των οποίων
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αφορούσε στην εξουσία του Θεού και η δεύτερη τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Αφού ακούσατε
τις δύο αυτές συναναστροφές, έχετε κατανοήσει εκ νέου την ταυτότητα, το κύρος και την
υπόσταση του Θεού; Η επίγνωση αυτή, σας έχει βοηθήσει να επιτύχετε μια πιο ουσιαστική
γνώση και πεποίθηση για την αλήθεια της ύπαρξης του Θεού; Σήμερα, σκοπεύω να επεκταθώ
στο θέμα της «εξουσίας του Θεού».
Κατανοώντας την εξουσία του Θεού από τις μακρο-προοπτικές και τις μικροπροοπτικές
Η εξουσία του Θεού είναι μοναδική. Είναι η χαρακτηριστική έκφραση και η ειδική
υπόσταση της ταυτότητας του Θεού του ίδιου. Κανένα δημιούργημα ή μη δημιούργημα δεν
κατέχει τέτοια χαρακτηριστική έκφραση και τέτοια ειδική υπόσταση· μόνο ο Δημιουργός
κατέχει τέτοιου είδους εξουσία. Με άλλα λόγια, μόνο ο Δημιουργός —ο Θεός ο μοναδικός—
εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο και έχει αυτήν την υπόσταση. Γιατί να μιλήσουμε για την
εξουσία του Θεού; Πού διαφέρει η εξουσία του Θεού του ίδιου από την εξουσία στο μυαλό του
ανθρώπου; Τι το ιδιαίτερο έχει; Γιατί είναι τόσο σημαντικό να μιλήσουμε γι’ αυτήν εδώ;
Καθένας από εσάς πρέπει να εξετάσει προσεκτικά αυτό το θέμα. Για τους περισσότερους
ανθρώπους, η «εξουσία του Θεού» είναι μια ασαφής έννοια, μια πολύ δυσκολονόητη έννοια,
και κάθε συζήτηση σχετικά μ’ αυτήν θα είναι πιθανότατα αόριστη. Επομένως, πάντοτε θα
υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη γνώση της εξουσίας του Θεού που είναι ικανός να κατέχει ο
άνθρωπος και στην υπόσταση της εξουσίας του Θεού. Για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό,
πρέπει κανείς να γνωρίσει σταδιακά την εξουσία του Θεού μέσω των πραγματικών
ανθρώπων, γεγονότων, πραγμάτων ή φαινομένων που είναι εντός της ανθρώπινης αντίληψης,
που οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν. Παρόλο που η φράση «η εξουσία του Θεού»
μπορεί να φαίνεται ασύλληπτη, η εξουσία του Θεού δεν είναι καθόλου αφηρημένη. Αυτός
είναι παρών μαζί με τον άνθρωπο κάθε λεπτό της ζωής του, καθοδηγώντας τον κάθε μέρα.
Έτσι, στην καθημερινή του ζωή, κάθε άνθρωπος θα βλέπει και θα βιώνει απαραίτητα την πιο
απτή πτυχή της εξουσίας του Θεού. Η απτότητα αυτή επαρκεί για να αποδείξει πως η εξουσία
του Θεού υπάρχει πραγματικά, και επιτρέπει πλήρως σε κάποιον να αναγνωρίσει και να
κατανοήσει το γεγονός πως ο Θεός κατέχει την εξουσία αυτή.
Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και, εφόσον τα δημιούργησε, έχει κράτος επί των πάντων.
Εκτός του ότι έχει υπό το κράτος Του τα πάντα, έχει και τον έλεγχο των πάντων. Τι σημαίνει
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αυτό, η έννοια πως «ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων»; Πώς μπορεί να εξηγηθεί; Πώς
εφαρμόζεται στην πραγματική ζωή; Πώς μπορείτε να γνωρίσετε την εξουσία του Θεού μέσω
της κατανόησης του γεγονότος πως «ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων»; Από την ίδια τη
φράση «ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων», πρέπει να βλέπουμε πως αυτό που ελέγχει ο
Θεός δεν είναι κάποιο τμήμα των πλανητών, κάποιο τμήμα της πλάσης και, πόσο μάλλον,
κάποιο τμήμα της ανθρωπότητας, αλλά τα πάντα: από τα πελώρια μέχρι τα μικροσκοπικά,
από τα ορατά μέχρι τα αόρατα, από τα αστέρια στο σύμπαν μέχρι τα ζωντανά όντα στη γη,
καθώς και τους μικροοργανισμούς που δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι ή τα όντα που
υφίστανται σε άλλες μορφές. Αυτός είναι ο ακριβής ορισμός των «πάντων» των οποίων «έχει
τον έλεγχο ο Θεός» και το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Θεός ασκεί την εξουσία Του, την έκταση
της κυριαρχίας και της διακυβέρνησής Του.
Πριν δημιουργηθεί η ανθρωπότητα, το σύμπαν —όλοι οι πλανήτες, όλα τα αστέρια στους
ουρανούς— υπήρχε ήδη. Σε μακρο-επίπεδο, τα ουράνια αυτά σώματα βρίσκονται κανονικά σε
τροχιά, υπό τον έλεγχο του Θεού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους, όσα χρόνια κι αν
έχουν περάσει. Ποιος πλανήτης πηγαίνει πού και ποια συγκεκριμένη ώρα· ποιος πλανήτης
εκτελεί την κάθε αποστολή και πότε· ποιος πλανήτης περιστρέφεται ακολουθώντας την κάθε
τροχιά και πότε εξαφανίζεται ή αντικαθίσταται —όλα αυτά προχωρούν δίχως το παραμικρό
λάθος. Οι θέσεις των πλανητών και οι αποστάσεις ανάμεσά τους ακολουθούν αυστηρά
μοτίβα, όλα εκ των οποίων μπορούν να περιγραφούν με ακριβή στοιχεία· οι πορείες που
διανύουν, η ταχύτητα και τα μοτίβα των τροχιών τους, και οι ώρες που βρίσκονται σε
διάφορες θέσεις, μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά με ακρίβεια και να περιγραφούν με
ειδικούς νόμους. Οι πλανήτες ακολουθούν αυτούς τους νόμους εδώ και αναρίθμητους αιώνες,
χωρίς ποτέ να παρεκκλίνουν ούτε στο ελάχιστο. Καμία δύναμη δεν μπορεί να αλλάξει ή να
διαταράξει τις τροχιές τους ή τα μοτίβα που ακολουθούν. Επειδή οι ειδικοί νόμοι που διέπουν
την κίνησή τους και τα ακριβή στοιχεία που τους περιγράφουν είναι προκαθορισμένα από την
εξουσία του Δημιουργού, υπακούν στους νόμους αυτούς μόνοι τους, υπό την κυριαρχία και
τον έλεγχο του Δημιουργού. Σε μακρο-επίπεδο, δεν είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να
ανακαλύψει μερικά μοτίβα, μερικά στοιχεία, καθώς και μερικούς περίεργους και ανεξήγητους
νόμους ή φαινόμενα. Παρόλο που η ανθρωπότητα δεν παραδέχεται πως ο Θεός υπάρχει, δεν
δέχεται το γεγονός πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και έχει υπό το κράτος Του τα πάντα
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και, επιπλέον, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της εξουσίας του Δημιουργού, οι επιστήμονες, οι
αστρονόμοι και οι φυσικοί της ανθρωπότητας ανακαλύπτουν, όλο και περισσότερο, πως η
ύπαρξη των πάντων στο σύμπαν, καθώς και οι αρχές και τα μοτίβα που υπαγορεύουν τις
κινήσεις τους, διέπονται και ελέγχονται όλα από μια απέραντη και αόρατη σκοτεινή ενέργεια.
Το γεγονός αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί και να παραδεχθεί πως υπάρχει ένας
Μεγαλοδύναμος στο κέντρο αυτών των μοτίβων κίνησης, ο οποίος ενορχηστρώνει τα πάντα.
Η δύναμή Του είναι εκπληκτική και, παρόλο που κανείς δεν μπορεί να δει το πραγματικό Του
πρόσωπο, Αυτός κυβερνά και ελέγχει τα πάντα την κάθε στιγμή. Κανένας άνθρωπος και
καμία δύναμη δεν μπορεί να υπερβεί την κυριαρχία Του. Αντιμέτωπος με το γεγονός αυτό, ο
άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει πως οι νόμοι που διέπουν την ύπαρξη των πάντων δεν
γίνεται να ελέγχονται από ανθρώπους, δεν γίνεται να αλλαχθούν από κανέναν· την ίδια ώρα,
ο άνθρωπος πρέπει να παραδεχθεί πως τα ανθρώπινα όντα δεν δύνανται να κατανοήσουν
πλήρως αυτούς τους νόμους. Επιπλέον, δεν συμβαίνουν εκ φύσεως, αλλά υπαγορεύονται από
έναν Κύριο και Άρχοντα. Όλα αυτά είναι εκφράσεις της εξουσίας του Θεού που η
ανθρωπότητα μπορεί να αντιληφθεί σε μακρο-επίπεδο.
Σε μικρο-επίπεδο, όλα τα βουνά, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και οι χερσαίες
εκτάσεις που βλέπει ο άνθρωπος πάνω στη γη, όλες οι εποχές που βιώνει και καθετί που
κατοικεί στη γη, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των μικροοργανισμών και των
ανθρώπων, υπόκεινται όλα στην κυριαρχία του Θεού και ελέγχονται από τον Θεό. Υπό την
κυριαρχία και τον έλεγχο του Θεού, τα πάντα δημιουργούνται ή εξαφανίζονται σύμφωνα με
τις σκέψεις Του, οι ζωές τους διέπονται από συγκεκριμένους νόμους, και αυτά αυξάνονται και
πληθύνονται με την τήρησή τους. Κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν είναι υπεράνω των νόμων
αυτών. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η μόνη απάντηση είναι: λόγω της εξουσίας του Θεού. Ή, για να
το θέσουμε διαφορετικά, λόγω των σκέψεων και του λόγου του Θεού· επειδή ο ίδιος ο Θεός
κάνει τα πάντα. Με άλλα λόγια, η εξουσία και ο νους του Θεού είναι αυτά που γεννούν τους
νόμους αυτούς· θα μεταβάλλονται και θα αλλάζουν σύμφωνα με τις σκέψεις Του, ενώ όλες
αυτές οι μεταβολές και οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα ή εξαφανίζονται για χάρη του σχεδίου
Του. Πάρε, για παράδειγμα, τις επιδημίες. Ξεσπούν δίχως προειδοποίηση, κανείς δεν
γνωρίζει την προέλευσή τους ή τα ακριβή αίτια της εμφάνισής τους, ενώ, όποτε μια επιδημία
φτάνει σε κάποιον τόπο, εκείνοι που είναι καταδικασμένοι δεν μπορούν να διαφύγουν τη
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συμφορά. Η ανθρώπινη επιστήμη θεωρεί πως οι επιδημίες προκαλούνται από τη διάδοση
επικίνδυνων και επιβλαβών μικροβίων, ενώ η ταχύτητα, η έκταση και η μέθοδος της
μετάδοσής τους δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν από την ανθρώπινη επιστήμη.
Παρόλο που η ανθρωπότητα αντιστέκεται σε αυτές με κάθε δυνατό τρόπο, δεν μπορούν να
ελέγξουν ποιοι άνθρωποι ή ποια ζώα προσβάλλονται αναπόφευκτα όταν ξεσπούν επιδημίες.
Το μόνο που μπορούν να κάνουν τα ανθρώπινα όντα είναι να προσπαθήσουν να τις
εμποδίσουν, να αντισταθούν σε αυτές και να τις ερευνήσουν. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει τα
βασικά αίτια που εξηγούν την αρχή ή το τέλος οποιασδήποτε επιμέρους επιδημίας και κανείς
δεν μπορεί να τις ελέγξει. Όταν αντιμετωπίζουν την εμφάνιση και την εξάπλωση μιας
επιδημίας, το πρώτο μέτρο που παίρνουν οι άνθρωποι είναι να αναπτύξουν ένα εμβόλιο·
συχνά, ωστόσο, η επιδημία εξασθενεί από μόνη της πριν ετοιμαστεί το εμβόλιο. Γιατί
εξασθενούν οι επιδημίες; Μερικοί λένε πως τα μικρόβια έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ενώ άλλοι
λένε πως εξασθενούν λόγω της εναλλαγής των εποχών… Όσο για το αν ευσταθούν οι τρελές
αυτές εικασίες, η επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει κάποια εξήγηση ή κάποια σαφή
απάντηση. Αυτό που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα δεν είναι μόνο αυτές οι εικασίες, αλλά και
η έλλειψη κατανόησης της ανθρωπότητας για τις επιδημίες και ο φόβος της προς αυτές. Σε
τελική ανάλυση, κανείς δεν γνωρίζει γιατί ξεκινούν ή γιατί φτάνουν στο τέλος τους οι
επιδημίες. Επειδή η ανθρωπότητα έχει πίστη μόνο στην επιστήμη και βασίζεται εξ ολοκλήρου
σ’ αυτήν, αλλά δεν αναγνωρίζει την εξουσία του Δημιουργού και δεν δέχεται την κυριαρχία
Του, δεν θα λάβουν ποτέ τους απάντηση.
Υπό την κυριαρχία του Θεού, τα πάντα πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν και πεθαίνουν
λόγω της εξουσίας Του και της διαχείρισής Του. Μερικά πράγματα έρχονται και φεύγουν
ήσυχα, κι έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την προέλευσή τους ή να συλλάβει τους
κανόνες που ακολουθούν, πόσο μάλλον να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους έρχονται
και φεύγουν. Παρόλο που ο άνθρωπος μπορεί να δει, να ακούσει και να δοκιμάσει όλα όσα
συμβαίνουν στα πάντα, παρόλο που όλα τους έχουν αντίκτυπο στον άνθρωπο και παρόλο που
ο άνθρωπος υποσυνείδητα συλλαμβάνει την ιδιαιτερότητα, την κανονικότητα ή ακόμα και την
παραδοξότητα των διαφόρων φαινομένων, εξακολουθεί να μη γνωρίζει τίποτα για το θέλημα
και τον νου του Δημιουργού που βρίσκονται πίσω από αυτά. Υπάρχουν πολλές ιστορίες πίσω
τους· πολλές κρυμμένες αλήθειες. Επειδή ο άνθρωπος έχει περιπλανηθεί μακριά από τον
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Δημιουργό και επειδή δεν δέχεται το γεγονός πως η εξουσία του Θεού κυβερνά τα πάντα,
ποτέ του δεν θα γνωρίσει και δεν θα κατανοήσει όλα όσα συμβαίνουν υπό την κυριαρχία του.
Ως επί το πλείστον, ο έλεγχος και η κυριαρχία του Θεού υπερβαίνουν τα όρια της ανθρώπινης
φαντασίας, της ανθρώπινης γνώσης, της ανθρώπινης κατανόησης και των όσων μπορεί να
επιτύχει η ανθρώπινη επιστήμη· οι ικανότητες της δημιουργημένης ανθρωπότητας δεν
μπορούν να συναγωνιστούν μ’ αυτά. Μερικοί λένε: «Εφόσον δεν έχεις γίνει μάρτυρας της
κυριαρχίας του Θεού, πώς μπορείς να πιστεύεις πως τα πάντα υπόκεινται στην εξουσία Του;»
Το να το βλέπεις, δεν σημαίνει πάντα πως πιστεύεις· το να βλέπεις, δεν σημαίνει πάντα πως
αναγνωρίζεις και κατανοείς. Επομένως, από πού πηγάζει η πίστη; Μπορώ να πω με
βεβαιότητα πως «η πίστη πηγάζει από τον βαθμό και το βάθος της αντίληψης και της
εμπειρίας των ανθρώπων για την πραγματικότητα και τα βασικά αίτια των πραγμάτων». Αν
πιστεύεις πως ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και, πόσο μάλλον, να
αντιληφθείς το γεγονός του ελέγχου και της κυριαρχίας του Θεού επί των πάντων, τότε, στην
καρδιά σου, ποτέ δεν θα παραδεχθείς πως ο Θεός έχει τέτοιου είδους εξουσία και πως η
εξουσία του Θεού είναι μοναδική. Ποτέ σου δεν θα δεχτείς πραγματικά τον Δημιουργό ως τον
Κύριό σου, ως τον Θεό σου.
Η μοίρα της ανθρωπότητας και η μοίρα του σύμπαντος είναι αναπόσπαστες από
την κυριαρχία του Δημιουργού
Είσαστε όλοι ενήλικες. Κάποιοι από εσάς είστε μεσήλικες, ενώ άλλοι έχετε φτάσει στην
τρίτη ηλικία. Από άπιστος έως πιστός και από την αρχή της πίστης στον Θεό έως την αποδοχή
του λόγου του Θεού και της εμπειρίας του έργου Του, πόση γνώση είχατε για την κυριαρχία
του Θεού; Τι επίγνωση αποκτήσατε για την ανθρώπινη μοίρα; Μπορεί κανείς να επιτύχει όλα
όσα επιθυμεί στη ζωή; Στο πέρας των μερικών δεκαετιών της ύπαρξής σας, πόσα πράγματα
κατορθώσατε να επιτύχετε όπως ελπίζατε; Πόσα πράγματα δεν συμβαίνουν κατά το
αναμενόμενο; Πόσα αποτελούν ευχάριστες εκπλήξεις; Πόσα πράγματα περιμένουν ακόμα οι
άνθρωποι να αποφέρουν καρπούς —περιμένοντας ασυναίσθητα την κατάλληλη στιγμή,
περιμένοντας το θέλημα του Ουρανού; Πόσα πράγματα κάνουν τους ανθρώπους να
αισθάνονται αβοήθητοι και αποθαρρυμένοι; Ο καθένας είναι γεμάτος ελπίδες για τη μοίρα
του και προσδοκά πως τα πάντα στη ζωή του θα πάνε όπως επιθυμεί, πως δεν θα του λείπει η
τροφή ή ο ρουχισμός και πως η περιουσία του θα αυξηθεί θεαματικά. Κανείς δεν θέλει μια
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ζωή φτωχή και καταπιεσμένη, γεμάτη κακουχίες και ταλανισμένη από συμφορές. Ωστόσο, οι
άνθρωποι δεν μπορούν να προβλέψουν ή να ελέγξουν τα πράγματα αυτά. Ίσως για κάποιους
το παρελθόν να αποτελεί απλώς ένα συνονθύλευμα εμπειριών· ποτέ τους δεν μαθαίνουν ποιο
είναι το θέλημα του Ουρανού, ούτε τους νοιάζει ποιο είναι αυτό. Βιώνουν τις ζωές τους
ασυλλόγιστα, σαν ζώα, ζώντας από μέρα σε μέρα, δίχως να ενδιαφέρονται για το ποια είναι η
μοίρα της ανθρωπότητας, για τον λόγο που ζουν οι άνθρωποι ή για το πώς πρέπει να ζουν. Οι
άνθρωποι αυτοί φτάνουν στη γεροντική ηλικία χωρίς να έχουν αποκτήσει καμία κατανόηση
για την ανθρώπινη μοίρα και, μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουν, δεν έχουν ιδέα για το ποιο είναι
το νόημα της ζωής. Τέτοιοι άνθρωποι είναι νεκροί· είναι όντα δίχως πνεύμα· είναι θηρία.
Παρόλο που ζουν ανάμεσα στα πάντα, οι άνθρωποι αντλούν ευχαρίστηση από τους ποικίλους
τρόπους με τους οποίους ο κόσμος ικανοποιεί τις υλικές τους ανάγκες· παρόλο που βλέπουν
τον υλικό αυτόν κόσμο να προοδεύει διαρκώς, η δική τους εμπειρία —αυτό που νιώθει και
δοκιμάζει η καρδιά και το πνεύμα τους— δεν έχει καμία σχέση με πράγματα υλικά και τίποτα
το υλικό δεν είναι υποκατάστατό του. Είναι μια αναγνώριση βαθιά στην καρδιά τους, κάτι
που δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι. Η αναγνώριση αυτή έγκειται στην κατανόηση και στο
αίσθημα που έχει κανείς για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη μοίρα. Επιπλέον, οδηγεί
συχνά τον άνθρωπο στην αντίληψη πως κάποιος αόρατος Άρχοντας διευθετεί τα πάντα,
ενορχηστρώνει τα πάντα για τον άνθρωπο. Εν μέσω όλων αυτών, δεν μπορεί κανείς παρά να
δεχθεί τις διευθετήσεις και τις ενορχηστρώσεις της μοίρας· την ίδια ώρα, δεν μπορεί παρά να
δεχθεί το μονοπάτι εμπρός που του χάραξε ο Δημιουργός, την κυριαρχία του Δημιουργού επί
της μοίρας του. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Όποια επίγνωση και στάση κι αν έχει
κανείς προς τη μοίρα, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός αυτό.
Πού θα πας κάθε μέρα, τι θα κάνεις, ποιον ή τι θα συναντήσεις, τι θα πεις, τι θα σου
συμβεί —μπορεί να προβλεφθεί τίποτε απ’ αυτά; Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προβλέψουν
όλα αυτά τα περιστατικά, πόσο μάλλον να ελέγξουν πώς θα εξελιχθούν. Στη ζωή, τα
απρόβλεπτα αυτά γεγονότα συμβαίνουν όλη την ώρα και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.
Τα καθημερινά αυτά σκαμπανεβάσματα και οι τρόποι που ξεδιπλώνονται ή τα μοτίβα
σύμφωνα με τα οποία διαδραματίζονται, αποτελούν, για την ανθρωπότητα, συνεχείς
υπενθυμίσεις πως τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και πως η εξελικτική πορεία που παίρνουν
αυτά τα πράγματα και το αναπόφευκτο των πραγμάτων αυτών δεν μπορούν να μεταβληθούν
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από την ανθρώπινη θέληση. Κάθε συμβάν μεταφέρει μια νουθεσία από τον Δημιουργό στην
ανθρωπότητα, ενώ στέλνει επίσης το μήνυμα πως τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να
ελέγξουν την ίδια τους τη μοίρα· την ίδια ώρα, κάθε γεγονός αποτελεί ανταπάντηση στην
τρελή και άκαρπη φιλοδοξία και επιθυμία της ανθρωπότητας να πάρει τη μοίρα της στα ίδια
της τα χέρια. Είναι σαν ισχυρά, επαναλαμβανόμενα ραπίσματα στην ανθρωπότητα, που
αναγκάζουν τους ανθρώπους να επανεξετάσουν το ποιος είναι, εν τέλει, αυτός που κυβερνά
και ελέγχει τη μοίρα τους. Επιπλέον, καθώς οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες τους καταπνίγονται
και γκρεμίζονται ξανά και ξανά, οι άνθρωποι φτάνουν ανεπιτήδευτα σε μια ασυναίσθητη
αποδοχή αυτού που τους επιφυλάσσει η μοίρα, μια αποδοχή της πραγματικότητας, του
θελήματος του Ουρανού και της κυριαρχίας του Δημιουργού. Από τα καθημερινά αυτά
σκαμπανεβάσματα έως τη μοίρα ολόκληρων ανθρωπίνων ζωών, δεν υπάρχει τίποτα που να
μην αποκαλύπτει τα σχέδια και την κυριαρχία του Δημιουργού· δεν υπάρχει τίποτα που να μη
στέλνει το μήνυμα πως «η εξουσία του Δημιουργού είναι κάτι που δεν υπερβαίνεται», που δεν
μεταφέρει την αιώνια αλήθεια πως «η εξουσία του Δημιουργού είναι υπέρτατη».
Η μοίρα της ανθρωπότητας και η μοίρα του σύμπαντος είναι στενά συνυφασμένες με την
κυριαρχία του Δημιουργού, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ενορχηστρώσεις του Δημιουργού·
στο τέλος, δεν μπορούν να διαχωριστούν από την εξουσία του Δημιουργού. Μέσα από τους
νόμους για τα πάντα, ο άνθρωπος κατανοεί την ενορχήστρωση και την κυριαρχία του
Δημιουργού· μέσα από τους κανόνες επιβίωσης, αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση του
Δημιουργού· από τη μοίρα των πάντων, εξάγει συμπεράσματα για τους τρόπους με τους
οποίους ο Δημιουργός ασκεί την κυριαρχία Του και τον έλεγχό Του πάνω τους· τέλος, στους
κύκλους ζωής των ανθρώπινων όντων και των πάντων, ο άνθρωπος δοκιμάζει πραγματικά τις
ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις του Δημιουργού για τα πάντα και τα ζωντανά όντα, και
βλέπει πραγματικά πώς αυτές οι ενορχηστρώσεις και οι διευθετήσεις αντικαθιστούν όλους
τους επίγειους νόμους, κανόνες και θεσμούς, όλες τις άλλες ενέργειες και δυνάμεις. Υπό το
πρίσμα αυτό, η ανθρωπότητα αναγκάζεται να αναγνωρίσει πως κανένα δημιούργημα δεν
μπορεί να παραβεί την κυριαρχία του Δημιουργού και πως καμία δύναμη δεν μπορεί να
επέμβει ή να τροποποιήσει τα γεγονότα και τα πράγματα που έχουν προκαθοριστεί από τον
Δημιουργό. Είναι υπό τους θεϊκούς αυτούς νόμους και κανόνες που ζουν και
πολλαπλασιάζονται, επί γενεές γενεών, οι άνθρωποι και τα πάντα. Αυτή δεν είναι η
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πραγματική

προσωποποίηση

της

εξουσίας

του

Δημιουργού;

Παρόλο

που,

στους

αντικειμενικούς νόμους, ο άνθρωπος βλέπει την κυριαρχία και το θέλημα του Δημιουργού για
όλα τα γεγονότα και τα πάντα, πόσοι άνθρωποι είναι ικανοί να συλλάβουν την αρχή της
κυριαρχίας του Δημιουργού επί του σύμπαντος; Πόσοι άνθρωποι είναι ικανοί να γνωρίσουν,
να αναγνωρίσουν, να δεχθούν και να υποταχθούν πραγματικά στην κυριαρχία και στη
διευθέτηση του Δημιουργού επί της ίδιας τους της μοίρας; Ποιος, αφού έχει πιστέψει στο
γεγονός της κυριαρχίας του Δημιουργού επί των πάντων, θα πιστέψει και θα αναγνωρίσει
πραγματικά πως ο Δημιουργός υπαγορεύει και τη μοίρα μιας ανθρώπινης ζωής; Ποιος μπορεί
να κατανοήσει πραγματικά το γεγονός πως η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται στην παλάμη
του Δημιουργού; Το τι είδους στάση πρέπει να υιοθετεί η ανθρωπότητα προς την κυριαρχία
του Δημιουργού όταν έρχεται αντιμέτωπη με το γεγονός πως Αυτός κυβερνά και ελέγχει τη
μοίρα της ανθρωπότητας, είναι μια απόφαση που κάθε ανθρώπινο ον, που βρίσκεται τώρα
αντιμέτωπο με το γεγονός αυτό, πρέπει να πάρει μόνο του.
Οι έξι καμπές στην ανθρώπινη ζωή
Κατά τη διάρκεια της ζωής του, κάθε άνθρωπος φτάνει σε μια σειρά κρίσιμων καμπών.
Αυτές αποτελούν τα πιο θεμελιώδη και τα πιο σημαντικά βήματα που καθορίζουν τη μοίρα
ενός ανθρώπου στη ζωή. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή αυτών των οροσήμων από τα
οποία πρέπει να περάσει κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Γέννηση: Η πρώτη καμπή
Το πού γεννιέται ένας άνθρωπος, σε τι οικογένεια, το φύλο, η εμφάνιση και η ώρα της
γέννησής του: όλα αυτά είναι λεπτομέρειες της πρώτης καμπής της ζωής ενός ανθρώπου.
Κανείς δεν έχει επιλογή όσον αφορά τα σημεία αυτά της καμπής αυτής· είναι όλα
προκαθορισμένα πολύ καιρό νωρίτερα από τον Δημιουργό. Δεν επηρεάζονται από το
εξωτερικό περιβάλλον με κανέναν τρόπο και κανένας ανθρωπογενής παράγοντας δεν μπορεί
να αλλάξει τα γεγονότα αυτά που έχει προαποφασίσει ο Δημιουργός. Για να γεννηθεί ένας
άνθρωπος, σημαίνει πως ο Δημιουργός έχει ήδη εκπληρώσει το πρώτο βήμα της μοίρας που
έχει διευθετήσει για τον άνθρωπο αυτό. Επειδή Αυτός έχει προαποφασίσει όλες αυτές τις
λεπτομέρειες πολύ καιρό νωρίτερα, κανείς δεν έχει τη δύναμη να τροποποιήσει καμιά τους.
Ανεξάρτητα από τη μετέπειτα μοίρα ενός ανθρώπου, οι συνθήκες της γέννησής του είναι
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προκαθορισμένες και παραμένουν ως έχουν· δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τη
μοίρα του στη ζωή, ούτε επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την κυριαρχία του Δημιουργού πάνω
σ’ αυτήν.
1. Μια νέα ζωή γεννιέται από τα σχέδια του Δημιουργού
Ποιες από τις λεπτομέρειες της πρώτης καμπής —τον τόπο γέννησης, την οικογένεια, το
φύλο, την εξωτερική εμφάνιση, την ώρα της γέννησης— μπορεί να επιλέξει κανείς;
Προφανώς, η γέννηση κάποιου είναι παθητικό γεγονός: Ο άνθρωπος γεννιέται ακούσια, σε
συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένη ώρα, σε συγκεκριμένη οικογένεια, με μια συγκεκριμένη
εξωτερική εμφάνιση· ακούσια γίνεται μέλος ενός συγκεκριμένου σπιτικού και κληρονομεί ένα
συγκεκριμένο οικογενειακό δέντρο. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επιλογή σ’ αυτήν την πρώτη
καμπή της ζωής· αντιθέτως, γεννιέται σε ένα περιβάλλον που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα
σχέδια του Δημιουργού, σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, με συγκεκριμένο φύλο και
εμφάνιση, σε συγκεκριμένη ώρα που συνδέεται στενά με την πορεία της ζωής του ανθρώπου.
Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτήν την κρίσιμη καμπή; Γενικά, ο άνθρωπος δεν έχει
καμία επιλογή για καμία από αυτές τις λεπτομέρειες που αφορούν τη γέννησή του. Αν δεν
ήταν το πεπρωμένο και η καθοδήγηση του Δημιουργού, μια ζωή που μόλις γεννήθηκε σ’ αυτόν
τον κόσμο δεν θα ήξερε πού να πάει ή πού να μείνει, δεν θα είχε συγγενείς, δεν θα ανήκε
πουθενά και δεν θα είχε αληθινό σπιτικό. Αλλά χάρη στις σχολαστικές διευθετήσεις του
Δημιουργού, ξεκινά το ταξίδι της στη ζωή με μέρος για να μείνει, με γονείς, με έναν τόπο στον
οποίο ανήκει και με συγγενείς. Καθ’ όλη τη διαδικασία αυτή, η έλευση της νέας αυτής ζωής
καθορίζεται από τα σχέδια του Δημιουργού, ενώ καθετί που θα αποκτήσει θα απονεμηθεί σ’
αυτήν από τον Δημιουργό. Από ένα περιπλανώμενο σώμα με τίποτα στο όνομά του, γίνεται
σταδιακά ένα ορατό, υλικό ανθρώπινο ον με σάρκα και αίμα, ένα από τα δημιουργήματα του
Θεού που σκέφτεται, αναπνέει, αισθάνεται το ζεστό και το κρύο, που μπορεί να συμμετέχει σε
όλες τις συνηθισμένες δραστηριότητες ενός δημιουργήματος στον υλικό κόσμο και που θα
υποβληθεί σε όλα τα πράγματα που πρέπει να δοκιμάσει ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον
στη ζωή. Το ότι η γέννηση ενός ανθρώπου έχει προαποφασιστεί από τον Δημιουργό σημαίνει
πως Αυτός θα απονείμει στον άνθρωπο αυτόν όλα τα απαραίτητα πράγματα για την επιβίωσή
του· παρομοίως, το ότι γεννιέται ένας άνθρωπος σημαίνει πως θα λάβει όλα τα απαραίτητα
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πράγματα για την επιβίωσή του από τον Δημιουργό και, από εκεί και πέρα, θα ζει σε άλλη
μορφή που παρέχεται από τον Δημιουργό και υπόκειται στην κυριαρχία του Δημιουργού.
2. Ο λόγος που διαφορετικά ανθρώπινα όντα γεννιούνται υπό διαφορετικές
συνθήκες
Στους ανθρώπους αρέσει συχνά να φαντάζονται πως, αν ξαναγεννιόνταν, θα
γεννιόντουσαν σε μια επιφανή οικογένεια· αν ήταν γυναίκες, θα έμοιαζαν με τη Χιονάτη και
θα ήταν αγαπητές σε όλους, ενώ, αν ήταν άντρες, θα ήταν οι πρίγκιπες του παραμυθιού που
δεν τους λείπει τίποτα, που έχουν όλον τον κόσμο στα πόδια τους. Υπάρχουν συχνά εκείνοι
που τρέφουν πολλές αυταπάτες σχετικά με τη γέννησή τους, είναι συχνά εξαιρετικά
δυσαρεστημένοι μ’ αυτήν και αισθάνονται δυσαρέσκεια για την οικογένειά τους, την
εμφάνισή τους, το φύλο τους, ακόμα και για την ώρα της γέννησής τους. Ωστόσο, οι άνθρωποι
ποτέ δεν καταλαβαίνουν γιατί γεννιούνται σε συγκεκριμένη οικογένεια ή γιατί έχουν μια
συγκεκριμένη εμφάνιση. Δεν γνωρίζουν πως, ανεξάρτητα από τον τόπο της γέννησής τους ή
την εμφάνισή τους, πρόκειται να παίξουν διάφορους ρόλους και να εκπληρώσουν
διαφορετικές αποστολές στη διαχείριση του Δημιουργού —ο σκοπός αυτός δεν θα αλλάξει
ποτέ. Στα μάτια του Δημιουργού, ο τόπος γέννησης κάποιου, το φύλο του και η εξωτερική του
εμφάνιση, είναι όλα πράγματα προσωρινά. Είναι μια σειρά από μικροσκοπικούς κόκκους,
μικρούτσικα σύμβολα σε κάθε φάση της διαχείρισής Του για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Επιπλέον, ο αληθινός προορισμός και η κατάληξή ενός ανθρώπου δεν καθορίζονται από τη
γέννησή του σε κάποια συγκεκριμένη φάση, αλλά από την αποστολή που εκπληρώνει σε κάθε
ζωή και από την κρίση που θα δεχθεί από τον Δημιουργό όταν το σχέδιο της διαχείρισής Του
έχει ολοκληρωθεί.
Λέγεται πως υπάρχει αιτία για κάθε αποτέλεσμα, πως κανένα αποτέλεσμα δεν υπάρχει
δίχως αιτία. Έτσι, η γέννηση κάποιου είναι απαραίτητα συνδεδεμένη και με την παρούσα ζωή
του, αλλά και με την προηγούμενη ζωή του. Αν ο θάνατος ενός ανθρώπου βάζει τέλος στην
τρέχουσα διάρκεια της ζωής του, τότε η γέννηση ενός ανθρώπου είναι η αρχή ενός νέου
κύκλου· αν ένας παλιός κύκλος αντιπροσωπεύει την προηγούμενη ζωή ενός ανθρώπου, τότε ο
νέος κύκλος είναι, φυσικά, η παρούσα ζωή του. Εφόσον η γέννηση κάποιου συνδέεται με την
προηγούμενη, αλλά και την παρούσα ζωή του, τότε η τοποθεσία, η οικογένεια, το φύλο, η
εμφάνιση και άλλοι παρόμοιοι παράγοντες που συνδέονται με τη γέννησή του, σχετίζονται
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όλα τους απαραιτήτως με αυτές. Αυτό σημαίνει πως οι παράγοντες της γέννησης ενός
ανθρώπου δεν επηρεάζονται μόνο από την προηγούμενη ζωή του, αλλά καθορίζονται από τη
μοίρα του στην παρούσα ζωή του. Αυτό εξηγεί την πληθώρα των διαφορετικών συνθηκών
μέσα στις οποίες γεννιούνται οι άνθρωποι: Μερικοί γεννιούνται σε φτωχές οικογένειες, άλλοι
σε πλούσιες οικογένειες. Μερικοί έχουν λαϊκή καταγωγή, άλλοι έχουν ένδοξη καταγωγή.
Μερικοί γεννιούνται στον Νότο, άλλοι στον Βορρά. Μερικοί γεννιούνται στην έρημο, άλλοι σε
εύφορες κοιλάδες. Η γέννηση μερικών ανθρώπων συνοδεύεται από επευφημίες, γέλια και
εορτασμούς, ενώ άλλων από δάκρυα, συμφορές και βάσανα. Μερικοί γεννιούνται για να
αγαπιούνται σαν θησαυρός, άλλοι για να απορρίπτονται σαν αγριόχορτα. Μερικοί
γεννιούνται με ωραία χαρακτηριστικά, άλλοι με ανομοιόμορφα. Μερικοί είναι όμορφοι στην
όψη, άλλοι είναι άσχημοι. Μερικοί γεννιούνται τα μεσάνυχτα, άλλοι κάτω από το λιοπύρι του
καταμεσήμερου… Η γέννηση των ανθρώπων κάθε είδους καθορίζεται από τη μοίρα που τους
επιφυλάσσει ο Δημιουργός· η γέννησή τους καθορίζει τη μοίρα τους στην παρούσα ζωή,
καθώς και τους ρόλους που θα διαδραματίσουν και τις αποστολές που θα εκπληρώσουν. Όλα
αυτά υπόκεινται στην κυριαρχία του Δημιουργού και είναι προκαθορισμένα από Αυτόν·
κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το προκαθορισμένο πεπρωμένο του, κανείς δεν μπορεί να
αλλάξει τις συνθήκες της[α] γέννησής του και κανείς δεν μπορεί να διαλέξει τη δική του τη
μοίρα.
Μεγαλώνοντας: Η δεύτερη καμπή
Ανάλογα με το είδος της οικογένειας στην οποία γεννιούνται, οι άνθρωποι μεγαλώνουν
σε διαφορετικά οικιακά περιβάλλοντα και μαθαίνουν διαφορετικά μαθήματα από τους γονείς
τους. Αυτό καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες ενηλικιώνεται ένας άνθρωπος, ενώ το να
μεγαλώνεις[β] αντιπροσωπεύει τη δεύτερη κρίσιμη καμπή στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι
περιττό να λεχθεί πως οι άνθρωποι δεν έχουν επιλογή ούτε σε αυτήν την καμπή. Είναι κι αυτή
καθορισμένη, ρυθμισμένη εκ των προτέρων.
1. Οι συνθήκες υπό τις οποίες μεγαλώνει κανείς είναι καθορισμένες από τον
Δημιουργό
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαλέξει τους ανθρώπους, τα γεγονότα ή τα πράγματα που
τον διαπαιδαγωγούν και τον επηρεάζουν καθώς μεγαλώνει. Δεν μπορεί να διαλέξει ποια
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γνώση ή ποιες δεξιότητες θα αποκτήσει, ποιες συνήθειες θα διαμορφώσει. Δεν έχει κανέναν
λόγο στο ποιοι είναι οι γονείς και οι συγγενείς του, ούτε στο είδος του περιβάλλοντος στο
οποίο θα μεγαλώσει· οι σχέσεις του με τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα στον
περίγυρό του, καθώς και το πώς αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξή του, είναι όλα πέρα από τον
έλεγχό του. Ποιος τα αποφασίζει αυτά, λοιπόν; Ποιος τα διευθετεί; Εφόσον οι άνθρωποι δεν
έχουν καμία επιλογή στο θέμα, εφόσον δεν μπορούν να αποφασίσουν γι’ αυτά τα πράγματα οι
ίδιοι και εφόσον, προφανώς, αυτά δεν διαμορφώνονται εκ φύσεως, είναι αυτονόητο πως ο
σχηματισμός όλων αυτών των ανθρώπων, γεγονότων και πραγμάτων βρίσκεται στα χέρια του
Δημιουργού. Όπως ο Δημιουργός διευθετεί τις ειδικές συνθήκες της γέννησης κάθε
ανθρώπου, είναι περιττό να λεχθεί πως διευθετεί, επίσης, τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες
μεγαλώνει κάποιος. Αν η γέννηση ενός ανθρώπου επιφέρει αλλαγές στους ανθρώπους, στα
γεγονότα και τα πράγματα γύρω του, τότε αυτά θα επηρεαστούν απαραίτητα και από το
γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Για παράδειγμα, μερικοί
άνθρωποι γεννιούνται σε φτωχές οικογένειες, κι όμως μεγαλώνουν περιτριγυρισμένοι από
πλούτη· άλλοι γεννιούνται σε ευκατάστατες οικογένειες, αλλά γίνονται η αιτία να μειωθεί η
περιουσία της οικογένειάς τους, κι έτσι μεγαλώνουν σε φτωχό περιβάλλον. Κανενός η
γέννηση δεν διέπεται από κάποιον πάγιο κανόνα και κανένας δεν μεγαλώνει υπό κάποιο
αναπόφευκτο, πάγιο σύνολο συνθηκών. Αυτά δεν είναι πράγματα που μπορεί να φανταστεί ή
να ελέγξει κάποιος άνθρωπος· είναι τα προϊόντα της μοίρας του και καθορίζονται από τη
μοίρα του. Βέβαια, η ουσία είναι πως έχουν προκαθοριστεί για τη μοίρα κάποιου από τον
Δημιουργό· έχουν καθοριστεί από την κυριαρχία του Δημιουργού επί της μοίρας του
ανθρώπου αυτού και από τα σχέδιά Του γι’ αυτήν.
2. Οι διάφορες συνθήκες υπό τις οποίες μεγαλώνουν οι άνθρωποι οδηγούν στους
διαφορετικούς ρόλους
Οι συνθήκες της γέννησης ενός ανθρώπου καθορίζουν, σε βασικό επίπεδο, το περιβάλλον
και τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει, ενώ οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει ένας
άνθρωπος είναι, παρομοίως, το προϊόν των συνθηκών της γέννησής του. Κατά το διάστημα
αυτό, ο άνθρωπος ξεκινά να μαθαίνει τη γλώσσα, το μυαλό του ξεκινά να αντιμετωπίζει και να
αφομοιώνει πολλά νέα πράγματα, ενώ, κατά τη διαδικασία αυτή, ο άνθρωπος μεγαλώνει
διαρκώς. Τα πράγματα που ακούει ο άνθρωπος με τα αυτιά του, που βλέπει με τα μάτια του
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και εισπράττει με το μυαλό του, εμπλουτίζουν και ζωντανεύουν σταδιακά τον εσωτερικό του
κόσμο. Οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα πράγματα με τα οποία έρχεται σε επαφή, η κοινή
λογική, η γνώση και οι δεξιότητες που αποκτά, και οι τρόποι σκέψης από τους οποίους
επηρεάζεται, που του ενσταλάζονται ή μαθαίνει, θα καθοδηγήσουν και θα επηρεάσουν στο
σύνολό τους τη μοίρα του στη ζωή. Η γλώσσα που μαθαίνει κανείς καθώς μεγαλώνει και ο
τρόπος σκέψης του είναι αδιαχώριστα από το περιβάλλον στο οποίο περνά τη νιότη του, ενώ
το περιβάλλον αυτό απαρτίζεται από γονείς, αδέλφια και άλλους ανθρώπους, γεγονότα και
πράγματα γύρω του. Επομένως, η πορεία της ανάπτυξης ενός ανθρώπου καθορίζεται από το
περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, ενώ βασίζεται επίσης στους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα
πράγματα με τα οποία έρχεται σε επαφή κατά το διάστημα αυτό. Εφόσον οι συνθήκες υπό τις
οποίες μεγαλώνει ένας άνθρωπος έχουν προαποφασιστεί πολύ καιρό νωρίτερα, το
περιβάλλον στο οποίο ζει κατά τη διαδικασία αυτή έχει επίσης, φυσικά, προαποφασιστεί. Δεν
αποφασίζεται από τις επιλογές και τις προτιμήσεις του ανθρώπου, αλλά αποφασίζεται
σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού, καθορίζεται από τις προσεκτικές διευθετήσεις του
Δημιουργού και από την κυριαρχία του Δημιουργού επί της μοίρας του ανθρώπου στη ζωή.
Έτσι, οι άνθρωποι που συναντά κάθε άνθρωπος όσο μεγαλώνει και τα πράγματα με τα οποία
έρχεται σε επαφή, είναι όλα αναπόφευκτα συνδεδεμένα με την ενορχήστρωση και τη
διευθέτηση του Δημιουργού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προβλέψουν τέτοιου είδους
περίπλοκες αλληλοσυνδέσεις, ούτε μπορούν να τις ελέγξουν ή να τις συλλάβουν. Πολλά
διαφορετικά πράγματα και πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι επηρεάζουν το περιβάλλον στο
οποίο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, ενώ κανένα ανθρώπινο ον δεν είναι ικανό να διευθετήσει
και να ενορχηστρώσει τέτοιο αχανές δίκτυο διασυνδέσεων. Κανένας άνθρωπος ή πράγμα,
πέραν του Δημιουργού, δεν μπορεί να ελέγξει την εμφάνιση, την παρουσία και την εξαφάνιση
όλων των διαφόρων ανθρώπων, γεγονότων και πραγμάτων, ενώ το αχανές αυτό δίκτυο
διασυνδέσεων είναι αυτό που διαμορφώνει την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, όπως
προκαθορίζεται από τον Δημιουργό, διαμορφώνει τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία
μεγαλώνουν οι άνθρωποι και δημιουργεί τους διάφορους ρόλους που είναι απαραίτητοι για το
έργο της διαχείρισης του Δημιουργού, τοποθετώντας σταθερά, ισχυρά θεμέλια ώστε οι
άνθρωποι να εκπληρώσουν επιτυχώς τις αποστολές τους.
Ανεξαρτητοποίηση: Η τρίτη καμπή
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Αφού ένας άνθρωπος περάσει την παιδική και την εφηβική ηλικία και, σταδιακά και
αναπόφευκτα, ενηλικιωθεί, το επόμενο βήμα είναι να αποχαιρετήσει τελειωτικά τη νιότη του,
να πει αντίο στους γονείς του και να αντιμετωπίσει τον δρόμο μπροστά του σαν ανεξάρτητος
ενήλικας. Στο σημείο αυτό[γ], πρέπει να αντιμετωπίσει όλους τους ανθρώπους, τα γεγονότα
και τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας ενήλικας· να αντιμετωπίσει όλα τα μέρη
της μοίρας του που σύντομα θα παρουσιαστούν. Αυτή είναι η τρίτη καμπή από την οποία
πρέπει να περάσει ένας άνθρωπος.
1. Αφού ανεξαρτητοποιηθεί, ο άνθρωπος ξεκινά να δοκιμάζει την κυριαρχία του
Δημιουργού
Αν η γέννηση κάποιου και η περίοδος που μεγαλώνει είναι η «περίοδος προετοιμασίας»
για το ταξίδι του στη ζωή και η τοποθέτηση του ακρογωνιαίου λίθου στη μοίρα του, τότε η
ανεξαρτητοποίηση κάποιου είναι ο εναρκτήριος μονόλογος για τη μοίρα του στη ζωή. Αν η
γέννηση κάποιου και η περίοδος που μεγαλώνει είναι πλούτη που έχει συσσωρεύσει για τη
μοίρα του στη ζωή, τότε η ανεξαρτητοποίησή του είναι η στιγμή που ξεκινά να ξοδεύει ή να
προσθέτει στα πλούτη αυτά. Όταν κάποιος αφήνει τους γονείς του και γίνεται ανεξάρτητος, οι
κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζει και το είδος της δουλειάς και της καριέρας που του
είναι διαθέσιμα, ορίζονται και τα δύο από τη μοίρα και δεν έχουν καμία σχέση με τους γονείς
του. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν μια καλή ειδικότητα στο πανεπιστήμιο και καταλήγουν να
βρουν μια ικανοποιητική δουλειά μετά την αποφοίτησή τους, κάνοντας, έτσι, ένα
θριαμβευτικό πρώτο βήμα στο ταξίδι της ζωής τους. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν και
ειδικεύονται σε διάφορες δεξιότητες και, παρόλα αυτά, δεν βρίσκουν ποτέ μια δουλειά που
τους ταιριάζει, δεν βρίσκουν τη θέση τους και, πόσο μάλλον, μια καριέρα· στο ξεκίνημα του
ταξιδιού της ζωής τους βρίσκονται αποθαρρυμένοι σε κάθε στροφή, ταλανισμένοι από
προβλήματα, με τις προοπτικές τους ζοφερές και τις ζωές τους αβέβαιες. Μερικοί άνθρωποι
αφιερώνονται επιμελώς στις σπουδές τους, ωστόσο, χάνουν οριακά κάθε ευκαιρία που έχουν
για να αποκτήσουν ανώτερη μόρφωση και μοιάζουν καταδικασμένοι να μην επιτύχουν ποτέ·
έτσι, η πρώτη τους φιλοδοξία στο ταξίδι της ζωής τους γίνεται καπνός. Μη γνωρίζοντας[δ] αν ο
δρόμος μπροστά τους είναι ομαλός ή γεμάτος εμπόδια, νιώθουν, για πρώτη φορά, πως η
ανθρώπινη μοίρα είναι γεμάτη μεταβλητές, κι έτσι ατενίζουν τη ζωή με ελπίδα και τρόμο.
Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι, γράφουν βιβλία και
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αποκτούν μια κάποια φήμη· άλλοι, παρόλο που είναι σχεδόν εντελώς αναλφάβητοι, βγάζουν
χρήματα από τις επιχειρήσεις και έτσι είναι ικανοί να συντηρούν τον εαυτό τους… Το
επάγγελμα που επιλέγει κάποιος και το πώς βγάζει τα προς το ζην: έχουν οι άνθρωποι
κανέναν έλεγχο στο αν κάνουν καλή ή κακή επιλογή; Είναι σε συμφωνία με τις επιθυμίες και
τις αποφάσεις τους; Οι περισσότεροι άνθρωποι εύχονται να μπορούσαν να δουλεύουν
λιγότερο και να βγάζουν περισσότερα, να μη μοχθούν στον ήλιο και τη βροχή, να ντύνονται
καλά, να λάμπουν και να ακτινοβολούν παντού, να δεσπόζουν επί των άλλων και να φέρνουν
τιμή στους προγόνους τους. Οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι τόσο τέλειες, αλλά όταν οι
άνθρωποι κάνουν τα πρώτα βήματα στο ταξίδι της ζωής τους, συνειδητοποιούν, σταδιακά,
πόσο ατελής είναι η ανθρώπινη μοίρα και, για πρώτη φορά, κατανοούν πραγματικά το
γεγονός πως, παρόλο που κάποιος μπορεί να κάνει τολμηρά σχέδια για το μέλλον του, παρόλο
που μπορεί να τρέφει παράτολμες φαντασιώσεις, κανείς δεν έχει την ικανότητα ή τη δύναμη
να πραγματοποιήσει τα ίδια του τα όνειρά και κανείς δεν είναι σε θέση να ελέγξει το ίδιο του
το μέλλον. Πάντα θα υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στα όνειρα κάποιου και στις
πραγματικότητες που πρέπει να αντιμετωπίσει· τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως θα ήθελε
κανείς να είναι και, αντιμέτωποι με τέτοιες πραγματικότητες, οι άνθρωποι δεν κατορθώνουν
ποτέ να είναι ικανοποιημένοι ή ευχαριστημένοι. Μερικοί άνθρωποι θα φτάσουν ακόμα και
στα άκρα, θα καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες και θα κάνουν μεγάλες θυσίες για χάρη του
βιοπορισμού και τους μέλλοντός τους, σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τη μοίρα τους. Στο
τέλος, ωστόσο, ακόμα κι αν μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις επιθυμίες
τους χάρη στη σκληρή τους δουλειά, ποτέ δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα τους και, όσο
πεισματικά κι αν προσπαθούν, ποτέ δεν μπορούν να υπερβούν αυτό που τους έχει κατανείμει
η μοίρα. Ανεξαρτήτως των διαφορών στην ικανότητα, στον δείκτη νοημοσύνης και στη
δύναμη της θέλησης, οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι ενώπιον της μοίρας, η οποία δεν κάνει
διακρίσεις ανάμεσα στους μεγάλους και τους μικρούς, στους ανώτερους και τους κατώτερους,
στους εξέχοντες και τους κοινούς. Το επάγγελμα που ασκεί κάποιος, το πώς βγάζει τα προς το
ζην και ο πλούτος που συσσωρεύει κατά τη διάρκεια της ζωής του, δεν αποφασίζονται από
τους γονείς του, τα ταλέντα του, τις προσπάθειες ή τις φιλοδοξίες του, αλλά είναι
προαποφασισμένα από τον Δημιουργό.
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2. Αφήνοντας κανείς τους γονείς του και ξεκινώντας στα σοβαρά να διαδραματίζει
τον ρόλο του στο θέατρο της ζωής
Όταν κάποιος φτάνει στην ενηλικίωση, είναι ικανός να αφήσει τους γονείς του και να
ξεκινήσει μόνος του την πορεία του· σ’ αυτό το σημείο είναι που πραγματικά ξεκινά να παίζει
τον δικό του ρόλο, που η αποστολή του στη ζωή παύει να είναι θολή και αρχίζει σταδιακά να
ξεκαθαρίζει. Θεωρητικά, ο άνθρωπος συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με τους γονείς
του, αλλά επειδή η αποστολή και ο ρόλος που διαδραματίζει κανείς στη ζωή δεν έχουν καμία
σχέση με τη μητέρα και τον πατέρα του, στην πραγματικότητα, ο στενός αυτός δεσμός ξεκινά
σιγά-σιγά να σπάει όσο ο άνθρωπος γίνεται σταδιακά ανεξάρτητος. Από βιολογική άποψη, οι
άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν παρά να εξαρτώνται από τους γονείς τους με υποσυνείδητους
τρόπους, αλλά, μιλώντας αντικειμενικά, όταν έχουν μεγαλώσει, έχουν τελείως χωριστές ζωές
από τους γονείς τους και θα παίξουν τους ρόλους που αναλαμβάνουν ανεξάρτητα. Πέρα από
τη γέννηση και την ανατροφή, η ευθύνη των γονέων στη ζωή ενός παιδιού είναι απλώς να του
προσφέρουν ένα επίσημο περιβάλλον για να μεγαλώσει, γιατί τίποτε άλλο, πέρα του
πεπρωμένου του Δημιουργού, δεν επηρεάζει τη μοίρα ενός ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να
ελέγξει τι είδους μέλλον θα έχει ένας άνθρωπος· έχει προαποφασιστεί πολύ καιρό νωρίτερα,
και ούτε οι γονείς του δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα του. Σύμφωνα με τη μοίρα, κάθε
άνθρωπος είναι ανεξάρτητος και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του μοίρα. Επομένως, κανενός
οι γονείς δεν μπορούν να αποτρέψουν τη μοίρα του στη ζωή ή να ασκήσουν την παραμικρή
επιρροή στον ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή. Μπορεί να ειπωθεί πως η οικογένεια στην
οποία είναι προορισμένος να γεννηθεί κάποιος και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει, δεν
είναι τίποτα περισσότερο από τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του στη
ζωή. Δεν καθορίζουν με κανέναν τρόπο τη μοίρα ενός ανθρώπου στη ζωή ή το είδος της
μοίρας εν μέσω της οποίας εκπληρώνει κανείς την αποστολή του. Έτσι, κανενός οι γονείς δεν
μπορούν να τον βοηθήσουν να φέρει εις πέρας την αποστολή του στη ζωή και κανενός οι
συγγενείς δεν μπορούν να τον βοηθήσουν να αναλάβει τον ρόλο του στη ζωή. Το πώς φέρνει
κάποιος εις πέρας την αποστολή του και το είδος του περιβάλλοντος διαβίωσης στο οποίο
διαδραματίζει τον ρόλο του, καθορίζονται εξ ολοκλήρου από τη μοίρα του στη ζωή. Με άλλα
λόγια, καμία άλλη αντικειμενική προϋπόθεση δεν μπορεί να επηρεάσει την αποστολή ενός
ανθρώπου, η οποία είναι προκαθορισμένη από τον Δημιουργό. Όλοι οι άνθρωποι ωριμάζουν
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στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα στα οποία μεγαλώνουν και μετά, σταδιακά και βήμα-βήμα,
παίρνουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή, εκπληρώνουν τη μοίρα που έχει σχεδιάσει γι’ αυτούς ο
Δημιουργός, μπαίνοντας, φυσικά, στην απέραντη θάλασσα της ανθρωπότητας ακουσίως και
αναλαμβάνοντας τα δικά τους πόστα στη ζωή, όπου ξεκινούν να εκπληρώνουν τις ευθύνες
τους ως δημιουργήματα για χάρη του προκαθορισμού του Δημιουργού, για χάρη της
κυριαρχίας Του.
Γάμος: Η τέταρτη καμπή
Καθώς μεγαλώνει και ωριμάζει κανείς, απομακρύνεται περισσότερο από τους γονείς του
και από το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε και ανατράφηκε και, αντιθέτως, ξεκινά να
αναζητά μια κατεύθυνσή για τη ζωή του και να επιδιώκει τους δικούς του στόχους στη ζωή, με
τρόπο ζωής διαφορετικό από αυτόν των γονέων του. Κατά το διάστημα αυτό, δεν χρειάζεται
πια τους γονείς του, αλλά έναν σύντροφο με τον οποίο μπορεί να περάσει τη ζωή του: έναν ή
μία σύζυγο, ένα άτομο με το οποίο η μοίρα του είναι στενά συνυφασμένη. Έτσι, το πρώτο
μεγάλο γεγονός που αντιμετωπίζει κάποιος μετά την ανεξαρτητοποίησή του, είναι ο γάμος —η
τέταρτη καμπή από την οποία πρέπει κανείς να περάσει.
1. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία επιλογή σχετικά με τον γάμο
Ο γάμος είναι καθοριστικό γεγονός στη ζωή κάθε ανθρώπου· είναι η στιγμή που ξεκινά
κανείς να αναλαμβάνει πραγματικά διάφορα είδη ευθυνών, που ξεκινά σταδιακά να
εκπληρώνει διάφορα είδη αποστολών. Οι άνθρωποι τρέφουν πολλές αυταπάτες για τον γάμο
πριν τον δοκιμάσουν οι ίδιοι, ενώ όλες αυτές οι αυταπάτες είναι όμορφες. Οι γυναίκες
φαντάζονται πως το άλλο τους μισό θα είναι ο πρίγκιπας του παραμυθιού, ενώ οι άντρες
φαντάζονται πως θα παντρευτούν τη Χιονάτη. Οι φαντασιώσεις αυτές δείχνουν πως κάθε
άνθρωπος έχει ορισμένες απαιτήσεις από τον γάμο, το δικό του σύνολο αιτημάτων και
προτύπων. Παρόλο που στην πονηρή αυτή εποχή, οι άνθρωποι βομβαρδίζονται συνεχώς με
διαστρεβλωμένα μηνύματα για τον γάμο, τα οποία δημιουργούν ακόμα περισσότερες
απαιτήσεις και δίνουν στους ανθρώπους κάθε λογής φορτία και περίεργες νοοτροπίες, κάθε
άνθρωπος που έχει δοκιμάσει τον γάμο γνωρίζει πως, όπως κι αν τον κατανοεί κάποιος, όποια
στάση κι αν κρατά προς αυτόν, ο γάμος δεν είναι θέμα ατομικής επιλογής.
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Ο καθένας συναντά πολλούς ανθρώπους στη ζωή του, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα
γίνει ο σύντροφός του στον γάμο. Παρόλο που όλοι έχουν τις δικές τους απόψεις και
προσωπικές στάσεις για το θέμα του γάμου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα γίνει,
στο τέλος, το πραγματικό του έτερον ήμισυ, κι έτσι οι προσωπικές απόψεις του καθενός έχουν
ελάχιστη σημασία. Αφού γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που σου αρέσει, μπορείς να
προσπαθήσεις να τον κατακτήσεις· ωστόσο, το αν ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρεται για εσένα
και το αν θα γίνει ο σύντροφός σου, δεν είναι δική σου απόφαση. Το αντικείμενο της στοργής
σου δεν είναι απαραίτητα το άτομο με το οποίο θα μπορέσεις να μοιραστείς τη ζωή σου· στο
μεταξύ, κάποιος που ποτέ σου δεν περίμενες, μπαίνει αθόρυβα στη ζωή σου και γίνεται ο
σύντροφός σου, το σημαντικότερο στοιχείο στη μοίρα σου, το άλλο σου μισό, ο άνθρωπος με
τον οποίο η μοίρα σου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Έτσι, παρόλο που υπάρχουν εκατομμύρια
γάμοι στον κόσμο, καθένας είναι διαφορετικός. Πόσοι γάμοι είναι ανεπαρκείς και πόσοι
ευτυχισμένοι· πόσοι εκτείνονται στην Ανατολή και τη Δύση, και πόσοι στον Βορρά και τον
Νότο· πόσοι αποτελούν το τέλειο ταίριασμα και πόσοι είναι ισότιμοι σε τάξη· πόσοι είναι
ευτυχισμένοι και αρμονικοί, και πόσοι οδυνηροί και θλιβεροί· πόσοι αποτελούν το
αντικείμενο της ζήλιας των άλλων, και πόσοι παρανοούνται και αποδοκιμάζονται από τους
άλλους· πόσοι είναι γεμάτοι χαρά, πόσοι είναι γεμάτοι δάκρυα και προκαλούν απόγνωση…
Στους αναρίθμητους αυτούς γάμους, οι άνθρωποι αποκαλύπτουν αφοσίωση και ισόβια
δέσμευση προς τον γάμο, ή αγάπη, προσήλωση και την έννοια του αχώριστου, ή παραίτηση
και αδυναμία συνεννόησης, ή προδοσία προς αυτόν, ακόμα και μίσος. Ανεξάρτητα από το αν
ο γάμος ο ίδιος φέρει ευτυχία ή πόνο, η αποστολή του καθενός στον γάμο είναι
προκαθορισμένη από τον Δημιουργό και δεν θα αλλάξει· όλοι πρέπει να την εκπληρώσουν.
Επιπλέον, η προσωπική μοίρα που βρίσκεται πίσω από κάθε γάμο είναι αμετάβλητη· έχει
καθοριστεί πολύ καιρό νωρίτερα από τον Δημιουργό.
2. Ο γάμος γεννιέται από τις μοίρες δύο συντρόφων
Ο γάμος αποτελεί σημαντική καμπή στη ζωή του ανθρώπου. Είναι το προϊόν της μοίρας
ενός ανθρώπου και ένας κρίσιμος κρίκος στη μοίρα του· δεν θεμελιώνεται πάνω στην
προσωπική βούληση ή τις προτιμήσεις κάποιου και δεν επηρεάζεται από κανέναν εξωτερικό
παράγοντα· αντιθέτως, καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τις μοίρες των δύο μερών, και από τα
όσα έχει διευθετήσει και προαποφασίσει ο Δημιουργός σχετικά με τις μοίρες του ζεύγους. Εκ
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πρώτης όψεως, ο σκοπός του γάμου είναι η συνέχιση της ανθρώπινης φυλής, αλλά, στην
πραγματικότητα, ο γάμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τελετουργικό στο οποίο
υποβάλλεται κάποιος κατά τη διαδικασία της εκπλήρωσης της αποστολής του. Οι ρόλοι που
διαδραματίζουν οι άνθρωποι στον γάμο, δεν είναι απλώς αυτοί της ανατροφής της επόμενης
γενιάς· είναι οι διάφοροι ρόλοι που αναλαμβάνει κάποιος και οι αποστολές που πρέπει να
εκπληρώσει κατά το πέρας της διατήρησης ενός γάμου. Εφόσον η γέννηση κάποιου επιφέρει
αλλαγές στους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα γύρω του, τότε και ο γάμος του θα
τα επηρεάσει αναπόφευκτα και, επιπλέον, θα τα μεταμορφώσει με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους.
Όταν κάποιος ανεξαρτητοποιείται, ξεκινά το δικό του ταξίδι στη ζωή, το οποίο τον
οδηγεί, βήμα-βήμα, προς τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που σχετίζονται με
τον γάμο του· την ίδια ώρα, το άλλο άτομο που θα απαρτίσει τον γάμο, πλησιάζει, βήμα-βήμα,
προς τους ίδιους εκείνους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα. Υπό την κυριαρχία του
Δημιουργού, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι που μοιράζονται μια συνδεδεμένη μοίρα, συνάπτουν
σταδιακά γάμο και γίνονται, ως εκ θαύματος, οικογένεια ή «δύο ακρίδες που κρατιούνται
σφιχτά από το ίδιο σχοινί». Έτσι, όταν κάποιος συνάπτει γάμο, το ταξίδι του στη ζωή θα
επηρεάσει και θα αγγίξει το άλλο του μισό και, παρομοίως, το ταξίδι του συντρόφου του στη
ζωή θα επηρεάσει και θα αγγίξει τη δική του μοίρα στη ζωή. Με άλλα λόγια, οι ανθρώπινες
μοίρες είναι αλληλένδετες και κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του στη ζωή ή
να διαδραματίσει τον ρόλο του τελείως ανεξάρτητα από άλλους. Η γέννηση κάποιου
επηρεάζει μια τεράστια αλυσίδα σχέσεων· το να μεγαλώνεις περιλαμβάνει κι αυτό μια
περίπλοκη αλυσίδα σχέσεων· παρομοίως, ένας γάμος αναπόφευκτα υπάρχει και συντηρείται
μέσα σε ένα αχανές και περίπλοκο δίκτυο ανθρώπινων επαφών που περιλαμβάνουν κάθε
μέλος και επηρεάζουν τη μοίρα κάθε ατόμου που είναι μέρος του. Ένας γάμος δεν είναι το
προϊόν των οικογενειών των δύο μελών, των συνθηκών στις οποίες μεγάλωσαν, των
εμφανίσεων, των ηλικιών, των ιδιοτήτων, των ταλέντων τους και άλλων παραγόντων·
αντιθέτως, προέρχεται από μια κοινή αποστολή και μια συνδεδεμένη μοίρα. Αυτή είναι η
προέλευση του γάμου· ένα προϊόν της ανθρώπινης μοίρας που ενορχηστρώνεται και
διευθετείται από τον Δημιουργό.
Απόγονοι: Η πέμπτη καμπή
2520

Αφού κανείς παντρευτεί, ξεκινά να γαλουχεί την επόμενη γενιά. Δεν έχει κανέναν λόγο
στο πόσα και τι είδους παιδιά θα αποκτήσει· και αυτό καθορίζεται από τη μοίρα του
ανθρώπου, προκαθορίζεται από τον Δημιουργό. Αυτή είναι η πέμπτη καμπή από την οποία
πρέπει να περάσει ένας άνθρωπος.
Αν κάποιος γεννιέται ώστε να εκπληρώσει τον ρόλο του παιδιού κάποιου άλλου, τότε
κάποιος ανατρέφει την επόμενη γενιά ώστε να εκπληρώσει τον ρόλο του γονέα κάποιου
άλλου. Αυτή η αλλαγή ρόλων κάνει κάποιον να δοκιμάσει διαφορετικές φάσεις της ζωής από
διαφορετικές πλευρές. Του δίνει επίσης διαφορετικές σειρές εμπειριών ζωής, κατά τις οποίες
καταφέρνει να γνωρίσει την ίδια την κυριαρχία του Δημιουργού, όπως και το γεγονός πως
κανείς δεν μπορεί να υπερβεί ή να τροποποιήσει το πεπρωμένο του Δημιουργού.
1. Ο άνθρωπος δεν έχει κανέναν έλεγχο στο τι θα απογίνουν τα παιδιά του
Η γέννηση, το μεγάλωμα και ο γάμος, προσφέρουν όλα διάφορα είδη και διαφορετικούς
βαθμούς απογοήτευσης. Μερικοί άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με την οικογένειά τους ή με
την εξωτερική τους εμφάνιση· μερικοί αντιπαθούν τους γονείς τους· μερικοί αισθάνονται
δυσαρέσκεια με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν ή έχουν πολλά παράπονα από αυτό.
Όσο για τους περισσότερους, ανάμεσα σε όλες αυτές τις απογοητεύσεις, ο γάμος είναι ο πιο
απογοητευτικός. Όσο δυσαρεστημένος κι αν είναι κάποιος με τη γέννησή του, με τα χρόνια
που μεγάλωνε ή με τον γάμο του, κάθε άνθρωπος που τα έχει περάσει γνωρίζει πως κανείς
δεν μπορεί να επιλέξει τον τόπο και τον χρόνο της γέννησής του, την εμφάνισή του, τους
γονείς του και τον σύντροφό του, απλώς πρέπει να δεχθεί το θέλημα του Ουρανού. Ωστόσο,
όταν έρχεται η ώρα να αναθρέψουν οι άνθρωποι την επόμενη γενιά, θα προβάλλουν όλες τις
ανεκπλήρωτες επιθυμίες του πρώτου μισού της ζωής τους στους απογόνους τους, ελπίζοντας
πως τα παιδιά τους θα αναπληρώσουν όλες τις απογοητεύσεις που δοκίμασαν κατά το πρώτο
μισό της ζωής τους. Έτσι, οι άνθρωποι παραδίδονται σε κάθε λογής φαντασιώσεις για τα
παιδιά τους: πως όταν μεγαλώσουν οι κόρες τους θα γίνουν εκθαμβωτικές καλλονές, ενώ οι
γιοι τους γοητευτικοί κύριοι· πως οι κόρες τους θα είναι καλλιεργημένες και ταλαντούχες, ενώ
οι γιοι τους λαμπροί μαθητές και κορυφαίοι αθλητές· πως οι κόρες τους θα είναι ευγενικές,
ενάρετες και λογικές, ενώ οι γιοι τους ευφυείς, ικανοί και ευαίσθητοι. Ελπίζουν πως, είτε
πρόκειται για κόρες, είτε για γιους, θα σέβονται τους πρεσβυτέρους τους, θα ενδιαφέρονται
για τους γονείς τους, θα είναι αγαπητοί σε όλους και όλοι θα τους επαινούν… Στο σημείο
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αυτό, γεννιούνται νέες ελπίδες για τη ζωή και πυροδοτούνται νέα πάθη στις καρδιές των
ανθρώπων. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πως είναι ανίσχυροι και ανέλπιδοι στη ζωή αυτή, πως δεν
θα έχουν άλλη ευκαιρία, άλλη ελπίδα, να ξεχωρίσουν από τους άλλους και πως δεν έχουν άλλη
επιλογή παρά να δεχθούν τη μοίρα τους. Έτσι, προβάλλουν όλες τις ελπίδες τους, όλες τις
ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τα ιδανικά τους, στην επόμενη γενιά, ελπίζοντας πως τα παιδιά
τους μπορούν να τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να πραγματοποιήσουν
τις επιθυμίες τους· πως οι κόρες και οι γιοι τους θα φέρουν δόξα στο οικογενειακό όνομα, θα
γίνουν σημαντικοί, πλούσιοι ή διάσημοι· εν ολίγοις, θέλουν να δουν τις περιουσίες των
παιδιών τους να εκτινάσσονται στα ύψη. Τα ανθρώπινα σχέδια και οι φαντασιώσεις είναι
τέλεια· δεν γνωρίζουν πως ο αριθμός των παιδιών που θα αποκτήσουν, η εμφάνιση και οι
ικανότητες των παιδιών τους, και ούτω καθεξής, δεν είναι δική τους απόφαση και πως οι
μοίρες των παιδιών τους δεν βρίσκονται ούτε στο ελάχιστο στα δικά τους χέρια; Οι άνθρωποι
δεν είναι οι κύριοι της ίδιας τους της μοίρας, ωστόσο, ελπίζουν πως θα αλλάξουν τη μοίρα της
νεότερης γενιάς· είναι ανήμποροι να ξεφύγουν από την ίδια τους τη μοίρα, αλλά προσπαθούν
να ελέγξουν εκείνη των γιων και των θυγατέρων τους. Δεν υπερεκτιμούν τους εαυτούς τους;
Αυτή δεν είναι η ανθρώπινη ανοησία και άγνοια; Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για χάρη των
παιδιών τους, αλλά, εν τέλει, ο αριθμός των παιδιών που αποκτά κανείς και η εμφάνισή τους,
δεν ανταποκρίνονται στα σχέδια και τις επιθυμίες του. Κάποιοι άνθρωποι είναι απένταροι, κι
όμως αποκτούν πολλά παιδιά· άλλοι είναι πλούσιοι, κι όμως δεν έχουν κανένα παιδί. Μερικοί
θέλουν κόρη, αλλά η επιθυμία τους δεν πραγματοποιείται· άλλοι θέλουν γιο, αλλά δεν
κατορθώνουν να κάνουν αγόρι. Για μερικούς, τα παιδιά είναι ευλογία· για άλλους, είναι
κατάρα. Μερικά ζευγάρια είναι έξυπνα, κι όμως τα παιδιά τους γεννιούνται αργόστροφα·
μερικοί γονείς είναι εργατικοί και έντιμοι, κι όμως τα παιδιά που ανατρέφουν είναι νωθρά.
Μερικοί γονείς είναι ευγενικοί και τίμιοι, αλλά τα παιδιά τους γίνονται πανούργα και
μοχθηρά. Μερικοί γονείς είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς, κι όμως γεννούν παιδιά με
αναπηρία. Μερικοί γονείς είναι συνηθισμένοι και αποτυχημένοι, κι όμως τα παιδιά τους
κατορθώνουν σπουδαία πράγματα. Μερικοί γονείς είναι της κατώτερης τάξης, κι όμως τα
παιδιά τους διαπρέπουν…
2. Αφού αναθρέψουν την επόμενη γενιά, οι άνθρωποι αποκτούν νέα κατανόηση
για τη μοίρα
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Οι περισσότεροι άνθρωποι που παντρεύονται, το κάνουν γύρω στα τριάντα και, σ’ αυτό
το σημείο της ζωής, ο άνθρωπος δεν κατανοεί καθόλου την ανθρώπινη μοίρα. Ωστόσο, όταν οι
άνθρωποι ξεκινούν να ανατρέφουν παιδιά και καθώς οι απόγονοί τους μεγαλώνουν, βλέπουν
τη νέα γενιά να επαναλαμβάνει τη ζωή και όλες τις εμπειρίες της προηγούμενης γενιάς,
βλέπουν πως το δικό τους παρελθόν αντικατοπτρίζεται σ’ αυτούς και συνειδητοποιούν πως ο
δρόμος στον οποίο βαδίζει η νεότερη γενιά, όπως ακριβώς και ο δικός τους, δεν είναι κάτι που
μπορεί να σχεδιαστεί και να επιλεχθεί. Αντιμέτωποι με το γεγονός αυτό, δεν έχουν άλλη
επιλογή παρά να παραδεχθούν πως η μοίρα κάθε ανθρώπου είναι προκαθορισμένη· έτσι,
χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, παραμερίζουν σταδιακά τις δικές τους επιθυμίες, και τα
πάθη στην καρδιά τους τρεμοπαίζουν και σβήνουν… Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο
άνθρωπος έχει, ως επί το πλείστον, περάσει τα σημαντικά ορόσημα στη ζωή, έχει αποκτήσει
νέα κατανόηση για τη ζωή και έχει υιοθετήσει μια νέα στάση. Πόσα μπορεί να προσδοκά ένας
άνθρωπος αυτής της ηλικίας από το μέλλον και σε ποιες προοπτικές μπορεί να αποβλέπει;
Ποια πενηντάχρονη γυναίκα ονειρεύεται ακόμα τον πρίγκιπα του παραμυθιού; Ποιος
πενηντάρης αναζητά ακόμα τη Χιονάτη του; Ποια γυναίκα μέσης ηλικίας εξακολουθεί να
ελπίζει πως θα μεταμορφωθεί από ασχημόπαπο σε κύκνο; Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι
έχουν την ίδια επαγγελματική θέληση με τους νεότερους ανθρώπους; Εν ολίγοις, είτε κάποιος
είναι άντρας, είτε γυναίκα, κάθε άνθρωπος που φτάνει σ’ αυτήν την ηλικία είναι πιθανόν πως
διατηρεί μια σχετικά ορθολογική και πρακτική στάση προς τον γάμο, την οικογένεια και τα
παιδιά. Σε έναν τέτοιο άνθρωπο, ουσιαστικά δεν μένουν άλλες επιλογές, καμία παρόρμηση να
προκαλέσει τη μοίρα. Όσον αφορά την ανθρώπινη εμπειρία, μόλις κάποιος φτάσει σ’ αυτήν
την ηλικία, αναπτύσσει εκ φύσεως αυτήν τη στάση: «Πρέπει κανείς να δέχεται τη μοίρα του·
τα παιδιά του καθενός έχουν το δικό τους πεπρωμένο· η ανθρώπινη μοίρα ορίζεται από τον
Ουρανό». Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν κατανοούν την αλήθεια, αφού έχουν
αντεπεξέλθει σε όλα τα σκαμπανεβάσματα, τις απογοητεύσεις και τις κακουχίες αυτού του
κόσμου, θα συνοψίσουν την επίγνωσή τους για την ανθρώπινη ζωή χρησιμοποιώντας δυο
λέξεις: «Είναι μοιραίο!» Παρόλο που η φράση αυτή εμπεριέχει το συμπέρασμα και τη
συνειδητοποίηση των κοσμικών ανθρώπων για την ανθρώπινη μοίρα, παρόλο που εκφράζει
την ανημποριά της ανθρωπότητας και μπορεί να ειπωθεί πως είναι οξυδερκής και ακριβής,
απέχει παρασάγγας από την κατανόηση της κυριαρχίας του Δημιουργού και πολύ απλά δεν
αποτελεί υποκατάστατο για τη γνώση της εξουσίας του Δημιουργού.
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3. Το να πιστεύεις στη μοίρα δεν αποτελεί υποκατάστατο για τη γνώση της
κυριαρχίας του Δημιουργού
Αφού έχετε υπάρξει ακόλουθοι του Θεού για τόσα πολλά χρόνια, υπάρχει σημαντική
διαφορά ανάμεσα στη δική σας γνώση για τη μοίρα και σ’ αυτήν των κοσμικών ανθρώπων;
Έχετε κατανοήσει πραγματικά το πεπρωμένο από τον Δημιουργό κι έχετε γνωρίσει
πραγματικά την κυριαρχία Του; Μερικοί άνθρωποι έχουν βαθιά, ειλικρινή κατανόηση της
φράσης «είναι μοιραίο», ωστόσο, δεν πιστεύουν στο ελάχιστο στην κυριαρχία του Θεού, δεν
πιστεύουν πως η ανθρώπινη μοίρα είναι διευθετημένη και ενορχηστρωμένη από τον Θεό και
είναι απρόθυμοι να υποταχθούν στην κυριαρχία του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι σαν έρμαια
του ωκεανού, κλυδωνίζονται στα κύματα, πλέουν με το ρεύμα και δεν έχουν καμία επιλογή
παρά να περιμένουν παθητικά και να αποδεχθούν τη μοίρα τους. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζουν
πως η ανθρώπινη μοίρα υπόκειται στην κυριαρχία του Θεού· δεν μπορούν να γνωρίσουν την
κυριαρχία του Θεού εξ ιδίας πρωτοβουλίας και, έτσι, να αποκτήσουν γνώση της εξουσίας του
Θεού, να υποταχθούν στις ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις του Θεού, να σταματήσουν να
αντιστέκονται στη μοίρα και να ζήσουν υπό τη φροντίδα, την προστασία και την καθοδήγηση
του Θεού. Με άλλα λόγια, το να αποδέχεσαι τη μοίρα δεν είναι το ίδιο με το να υποτάσσεσαι
στην κυριαρχία του Δημιουργού· η πίστη στη μοίρα δεν σημαίνει πως κάποιος δέχεται,
αναγνωρίζει και γνωρίζει την κυριαρχία του Δημιουργού· η πίστη στη μοίρα είναι απλώς η
αναγνώριση αυτού του γεγονότος και αυτού του εξωτερικού φαινομένου, η οποία διαφέρει
από το να γνωρίζεις πώς κυβερνά ο Δημιουργός τη μοίρα της ανθρωπότητας, από το να
αναγνωρίζεις πως ο Δημιουργός είναι η πηγή του κράτους πάνω στη μοίρα των πάντων και,
ακόμη περισσότερο, από το να υποτάσσεσαι στις ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις του
Δημιουργού για τη μοίρα της ανθρωπότητας. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει μόνο στη μοίρα —
ακόμα κι αν έχει έντονα συναισθήματα γι’ αυτήν— αλλά δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να
γνωρίσει, να αναγνωρίσει, να υποταχθεί και να δεχθεί την κυριαρχία του Δημιουργού πάνω
στη μοίρα της ανθρωπότητας, τότε η ζωή του θα είναι, μολαταύτα, μια τραγωδία, μια ζωή
μάταιη και ένα κενό· θα εξακολουθεί να αδυνατεί να υπαχθεί στο κράτος του Δημιουργού, να
γίνει ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον με την πιο αληθινή σημασία της φράσης και να
απολαύσει την έγκριση του Δημιουργού. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει και δοκιμάζει
πραγματικά την κυριαρχία του Δημιουργού, πρέπει να βρίσκεται σε ενεργή, όχι σε παθητική
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κατάσταση ή σε κατάσταση απόγνωσης. Ενόσω δέχεται πως τα πάντα είναι προδικασμένα,
πρέπει να κατέχει ακριβή ορισμό της ζωής και της μοίρας: πως κάθε ζωή υπόκειται στην
κυριαρχία του Δημιουργού. Όταν κάποιος αναπολεί τον δρόμο που διένυσε, όταν ανακαλεί
κάθε φάση του ταξιδιού του, βλέπει πως σε κάθε βήμα, είτε ο δρόμος ήταν δύσκολος, είτε
ομαλός, ο Θεός κατηύθυνε και σχεδίαζε το μονοπάτι του. Ήταν οι σχολαστικές διευθετήσεις
του Θεού, ο προσεκτικός Του σχεδιασμός, που τον έφεραν, εν αγνοία του, στο σήμερα. Το να
είσαι ικανός να αποδέχεσαι την κυριαρχία του Θεού και να δέχεσαι τη σωτηρία Του —πόσο
μεγάλη τύχη είναι αυτή! Αν ένας άνθρωπος διατηρεί παθητική στάση προς τη μοίρα, αυτό
αποδεικνύει πως αντιστέκεται σε όλα όσα έχει διευθετήσει ο Θεός γι’ αυτόν και πως δεν έχει
υποτακτική στάση. Αν η στάση κάποιου προς την κυριαρχία του Θεού επί της ανθρώπινης
μοίρας είναι ενεργή, τότε, όταν αναπολήσει το ταξίδι του, όταν κατανοήσει πραγματικά την
κυριαρχία του Θεού, θα επιθυμεί πιο ένθερμα να υποταχθεί σε όλα όσα έχει διευθετήσει ο
Θεός, θα έχει περισσότερη αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στο να αφήσει τον Θεό να
ενορχηστρώσει τη μοίρα του και θα σταματήσει να επαναστατεί απέναντι στον Θεό. Γιατί
βλέπει πως όταν δεν κατανοεί τη μοίρα, όταν δεν καταλαβαίνει την κυριαρχία του Θεού, όταν
εκουσίως προχωράει στα τυφλά, παραπατώντας και τρεκλίζοντας, μέσα από την ομίχλη, το
ταξίδι είναι υπερβολικά δύσκολο, υπερβολικά θλιβερό. Επομένως, όταν οι άνθρωποι
αναγνωρίσουν την κυριαρχία του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, οι έξυπνοι επιλέγουν να
τη γνωρίσουν και να τη δεχθούν, να αποχαιρετήσουν τις επώδυνες ημέρες που
προσπαθούσαν να χτίσουν μια καλή ζωή με τα δυο τους χέρια, και να μη συνεχίσουν να
αγωνίζονται ενάντια στη μοίρα και να επιδιώκουν τους υποτιθέμενους στόχους της ζωής τους
με τον δικό τους τρόπο. Όταν κάποιος δεν έχει Θεό, όταν δεν μπορεί να Τον δει, όταν δεν
μπορεί να αναγνωρίσει ξεκάθαρα την κυριαρχία του Θεού, τότε κάθε μέρα είναι ανούσια,
άνευ αξίας και θλιβερή. Όπου κι αν βρίσκεται κάποιος και όποια κι αν είναι η δουλειά του, τα
μέσα διαβίωσής του και η επιδίωξη των στόχων του δεν του φέρνουν τίποτε άλλο παρά
ατέρμονη συντριπτική θλίψη και μαρτύριο που δεν υποχωρεί, σε βαθμό που δεν αντέχει να
κοιτάξει πίσω. Μόνο όταν κάποιος αποδεχθεί την κυριαρχία του Δημιουργού, υποταχθεί στις
ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις Του, και αναζητήσει την πραγματική ανθρώπινη ζωή, θα
απελευθερωθεί, σταδιακά, από όλη τη συντριπτική θλίψη και το μαρτύριο, και θα απαλλαγεί
από όλη την κενότητα της ζωής.
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4. Μόνο εκείνοι που υποτάσσονται στην κυριαρχία του Δημιουργού μπορούν να
κερδίσουν πραγματική ελευθερία
Επειδή οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τις ενορχηστρώσεις και την κυριαρχία του Θεού,
πάντα αντιμετωπίζουν τη μοίρα απείθαρχα, με επαναστατική στάση, και πάντα θέλουν να
απαλλαγούν από την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού και από τα όσα τους επιφυλάσσει η
μοίρα, ελπίζοντας, μάταια, πως θα αλλάξουν τις παρούσες τους συνθήκες, αλλά και τη μοίρα
τους. Ωστόσο, ποτέ δεν μπορούν να επιτύχουν· ανατρέπονται σε κάθε στροφή. Ο αγώνας
αυτός, ο οποίος λαμβάνει χώρα βαθιά μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου, είναι επώδυνος· ο
πόνος είναι αλησμόνητος και, στο μεταξύ, ο άνθρωπος χαραμίζει τη ζωή του. Ποια είναι η
αιτία του πόνου αυτού; Οφείλεται στην κυριαρχία του Θεού ή στο ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε
άτυχος; Προφανώς, κανένα δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, οφείλεται στα μονοπάτια που
παίρνουν οι άνθρωποι· στους τρόπους που επιλέγουν να ζήσουν τη ζωή τους. Μερικοί
άνθρωποι μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, όταν γνωρίζεις
πραγματικά, όταν αναγνωρίζεις πραγματικά πως ο Θεός έχει κυριαρχία πάνω στην
ανθρώπινη μοίρα, όταν κατανοείς πραγματικά πως όλα όσα ο Θεός έχει σχεδιάσει και
αποφασίσει για σένα είναι μεγάλο όφελος και μεγάλη προστασία, τότε νιώθεις να απαλύνεται
σταδιακά ο πόνος σου και γίνεσαι ολόκληρος χαλαρός, ελεύθερος και απελευθερωμένος.
Κρίνοντας από την κατάσταση της πλειονότητας των ανθρώπων, παρόλο που σε υποκειμενικό
επίπεδο δεν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν όπως ζούσαν πριν, παρόλο που θέλουν
ανακούφιση από τον πόνο τους, αντικειμενικά, δεν μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά την
πρακτική αξία και το νόημα της κυριαρχίας του Δημιουργού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα· δεν
μπορούν να αναγνωρίσουν και να υποταχθούν πραγματικά στην κυριαρχία του Δημιουργού,
πόσο μάλλον να αναζητήσουν και να δεχθούν τις ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις του
Δημιουργού. Έτσι, αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πραγματικά το γεγονός
πως ο Δημιουργός έχει κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και πάνω σε καθετί
ανθρώπινο, αν δεν μπορούν να υποταχθούν πραγματικά στο κράτος του Δημιουργού, τότε θα
τους είναι δύσκολο να μην υποκινούνται και να μην περιορίζονται από την αντίληψη πως «η
μοίρα κάποιου βρίσκεται στα ίδια του τα χέρια», θα τους είναι δύσκολο να απαλλαγούν από
τον πόνο του έντονου αγώνα τους ενάντια στη μοίρα και την εξουσία του Δημιουργού και,
φυσικά, θα τους είναι επίσης δύσκολο να γίνουν πραγματικά απελευθερωμένοι και ελεύθεροι,
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να γίνουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό. Υπάρχει πιο απλός τρόπος για να ελευθερωθεί
κανείς από την κατάσταση αυτή: να αποχαιρετήσει τον πρότερο τρόπο ζωής του, να πει αντίο
στους προηγούμενους στόχους του στη ζωή, να συνοψίσει και να αναλύσει τον προηγούμενο
τρόπο ζωής, την άποψη για τη ζωή, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες και τα ιδανικά του, και έπειτα
να τα συγκρίνει με το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του από τον άνθρωπο, και να δει
αν κάποιο από αυτά βρίσκεται σε συμφωνία με το θέλημα και τις απαιτήσεις του Θεού, αν
κάποιο από αυτά προσφέρει τις σωστές αξίες της ζωής, αν τον οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση
της αλήθειας και αν του επιτρέπει να ζει με την ανθρώπινη φύση και την εικόνα του
ανθρώπου. Όταν ερευνάς επανειλημμένα και αναλύεις προσεκτικά τους διάφορους στόχους
ζωής που επιδιώκουν οι άνθρωποι και τους ποικίλους τρόπους ζωής τους, θα βρεις πως ούτε
ένας δεν ταιριάζει με την αρχική πρόθεση που είχε ο Δημιουργός όταν δημιούργησε την
ανθρωπότητα. Όλοι τους απομακρύνουν τους ανθρώπους από την κυριαρχία και τη φροντίδα
του Δημιουργού· είναι όλοι τους παγίδες που κάνουν τους ανθρώπους να εξαχρειώνονται και
τους οδηγούν στην κόλαση. Αφού το αναγνωρίσεις αυτό, η αποστολή σου είναι να αφήσεις
στην άκρη την παλιά σου άποψη για τη ζωή, να μείνεις μακριά από τις διάφορες παγίδες, να
αφήσεις τον Θεό να πάρει τον έλεγχο της ζωής σου και να κάνει διευθετήσεις για εσένα, να
προσπαθήσεις απλώς να υποταχθείς στις ενορχηστρώσεις και την καθοδήγηση του Θεού, να
μην έχεις επιλογή και να γίνεις ένας άνθρωπος που λατρεύει τον Θεό. Ενώ ακούγεται εύκολο,
είναι δύσκολο να το κάνεις. Μερικοί άνθρωποι αντέχουν τον πόνο του, άλλοι όχι. Μερικοί
είναι διατεθειμένοι να συμμορφωθούν, άλλοι είναι απρόθυμοι. Εκείνοι που είναι απρόθυμοι,
στερούνται της επιθυμίας και της αποφασιστικότητας να το κάνουν· έχουν σαφή επίγνωση
της κυριαρχίας του Θεού, γνωρίζουν πολύ καλά πως ο Θεός είναι Αυτός που σχεδιάζει και
διευθετεί την ανθρώπινη μοίρα, ωστόσο, εξακολουθούν να κλοτσούν και να παλεύουν,
εξακολουθούν να μην είναι συμφιλιωμένοι με το να αφήσουν τη μοίρα τους στην παλάμη του
Θεού και να υποταχθούν στην κυριαρχία του Θεού και, επιπλέον, αισθάνονται δυσαρέσκεια
για τις ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις του Θεού. Επομένως, πάντα θα υπάρχουν
άνθρωποι που θέλουν να δουν μόνοι τους για τι είναι ικανοί· θέλουν να αλλάξουν τη μοίρα
τους με τα δυο τους χέρια ή να βρουν την ευτυχία με τις δικές τους δυνάμεις, να δουν αν
μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια της εξουσίας του Θεού και να υπερβούν την κυριαρχία του
Θεού. Η θλίψη του ανθρώπου δεν είναι πως ο άνθρωπος αναζητά μια ευτυχισμένη ζωή, πως
επιδιώκει δόξα και πλούτη ή πως αγωνίζεται ενάντια στην ίδια του τη μοίρα μέσα από την
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ομίχλη, αλλά πως, αφού έχει δει την ύπαρξη του Δημιουργού, αφού έχει μάθει το γεγονός πως
ο Δημιουργός έχει κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, εξακολουθεί να μην μπορεί να
διορθώσει τους τρόπους του, δεν μπορεί να βγάλει τα πόδια του από τη λάσπη, και απλώς
σκληραίνει την καρδιά του και επιμένει στα ίδια λάθη. Θα προτιμούσε να συνεχίσει να
χτυπιέται στη λάσπη, να ανταγωνίζεται πεισματικά την κυριαρχία του Θεού, να αντιστέκεται
σε αυτήν μέχρι τέλους, δίχως το παραμικρό ίχνος μετάνοιας, ενώ μόνο όταν κείτεται
τσακισμένος και ματωμένος παίρνει, επιτέλους, την απόφαση να τα παρατήσει και να γυρίσει
πίσω. Αυτή είναι η πραγματική ανθρώπινη θλίψη. Λέω, επομένως, πως εκείνοι που επιλέγουν
να υποταχθούν είναι σοφοί, ενώ εκείνοι που επιλέγουν να διαφύγουν είναι ξεροκέφαλοι.
Θάνατος: Η έκτη καμπή
Μετά από τόση φασαρία και αναστάτωση, τόσες στενοχώριες και απογοητεύσεις, μετά
από τόσες χαρές και λύπες, τόσα σκαμπανεβάσματα, μετά από τόσα αξέχαστα χρόνια, αφού
έχει δει την εναλλαγή των εποχών ξανά και ξανά, ο άνθρωπος περνά τα σημαντικά ορόσημα
της ζωής δίχως προειδοποίηση και, μέσα σε μια στιγμή, βρίσκεται να διανύει τα τελευταία του
χρόνια. Τα σημάδια του χρόνου είναι αποτυπωμένα σε όλο του το κορμί: Δεν μπορεί πια να
σταθεί με το κορμί ίσιο, τα σκουρόχρωμα μαλλιά στο κεφάλι του γίνονται άσπρα, τα λαμπερά
και φωτεινά του μάτια γίνονται σκοτεινά και θολωμένα, ενώ η λεία και μαλακή του
επιδερμίδα ρυτιδώνει και γεμίζει κηλίδες. Η ακοή του φθίνει, τα δόντια του κουνιούνται και
πέφτουν, οι αντιδράσεις του επιβραδύνονται, οι κινήσεις του γίνονται αργές… Στο σημείο
αυτό, έχει αποχαιρετήσει ολοκληρωτικά τα παθιασμένα χρόνια της νιότης του και έχει
εισέλθει στο σούρουπο της ζωής του: τα γηρατειά. Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσει τον
θάνατο —την τελευταία καμπή στην ανθρώπινη ζωή.
1. Μόνο ο Δημιουργός έχει τη δύναμη της ζωής και του θανάτου πάνω στον
άνθρωπο
Αν η γέννηση κάποιου είχε προκαθοριστεί από την προηγούμενη ζωή του, τότε ο θάνατός
του σηματοδοτεί το τέλος αυτής της μοίρας. Αν η γέννηση κάποιου είναι η αρχή της
αποστολής του σ’ αυτή τη ζωή, τότε ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος αυτής της
αποστολής. Εφόσον ο Δημιουργός έχει προσδιορίσει ένα σταθερό σύνολο συνθηκών για τη
γέννηση κάποιου, είναι αυτονόητο πως έχει επίσης διευθετήσει και ένα σταθερό σύνολο
2528

συνθηκών για τον θάνατό του. Με άλλα λόγια, κανείς δεν γεννιέται τυχαία, κανενός ο
θάνατος δεν είναι απροσδόκητος, ενώ η γέννηση και ο θάνατος συνδέονται απαραίτητα με
την προηγούμενη και την παρούσα ζωή κάποιου. Οι συνθήκες της γέννησης και του θανάτου
κάποιου προαποφασίζονται και οι δύο από τον Δημιουργό· αυτό είναι το πεπρωμένο ενός
ανθρώπου, η μοίρα του. Όπως και με τη γέννηση κάποιου, ο θάνατος κάθε ανθρώπου θα
λάβει χώρα υπό διαφορετικό σύνολο ειδικών συνθηκών, γι’ αυτό και ποικίλλει η διάρκεια
ζωής των ανθρώπων και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι και χρόνοι θανάτου. Μερικοί
άνθρωποι είναι δυνατοί και γεροί, κι όμως πεθαίνουν πρόωρα· άλλοι είναι αδύναμοι και
ασθενικοί, κι όμως ζουν μέχρι τα γεράματα και αποβιώνουν γαλήνια. Μερικοί πεθαίνουν από
μη φυσικά αίτια και άλλοι από φυσικά. Οι ζωές μερικών φτάνουν στο τέλος τους μακριά από
το σπίτι τους, ενώ άλλοι κλείνουν τα μάτια τους για τελευταία φορά με τα αγαπημένα τους
πρόσωπα στο πλευρό τους. Μερικοί άνθρωποι πεθαίνουν στον αέρα, άλλοι κάτω από τη γη.
Μερικοί βυθίζονται κάτω από το νερό, άλλοι χάνονται σε καταστροφές. Μερικοί πεθαίνουν το
πρωί, άλλοι το βράδυ… Όλοι θέλουν μια επιφανή γέννηση, μια λαμπρή ζωή και έναν ένδοξο
θάνατο, αλλά κανείς δεν μπορεί να υπερβεί την ίδια του τη μοίρα, κανείς δεν μπορεί να
ξεφύγει από την κυριαρχία του Δημιουργού. Αυτή είναι η ανθρώπινη μοίρα. Ο άνθρωπος
μπορεί να καταστρώνει κάθε λογής σχέδια για το μέλλον του, αλλά κανείς δεν μπορεί να
σχεδιάσει τον τρόπο και τον χρόνο της γέννησής του και της αναχώρησής του από τον κόσμο.
Παρόλο που οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν και να αντισταθούν στην
έλευση του θανάτου, εν αγνοία τους ο θάνατος πλησιάζει σιωπηλά. Κανείς δεν γνωρίζει πότε
ή πώς θα πεθάνει, πόσο μάλλον πού θα συμβεί. Προφανώς, δεν είναι η ανθρωπότητα αυτή
που κρατά τη δύναμη της ζωής και του θανάτου, ούτε κάποιο ον στον φυσικό κόσμο, αλλά ο
Δημιουργός, η εξουσία του οποίου είναι μοναδική. Η ζωή και ο θάνατος της ανθρωπότητας
δεν είναι το προϊόν κάποιου νόμου του φυσικού κόσμου, αλλά μια συνέπεια της κυριαρχίας
της εξουσίας του Δημιουργού.
2. Αυτός που δεν γνωρίζει την κυριαρχία του Δημιουργού θα καταδιώκεται από τον
φόβο του θανάτου
Όταν κάποιος φτάνει στην τρίτη ηλικία, η πρόκληση που αντιμετωπίζει δεν είναι το πώς
θα προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένειά του ή το πώς θα εκπληρώσει τις μεγάλες του
φιλοδοξίες στη ζωή, αλλά το πώς θα αποχαιρετήσει τη ζωή του, πώς θα συναντήσει το τέλος
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της ζωής του, πώς θα βάλει την τελεία στο τέλος της ίδιας του της ύπαρξης. Παρόλο που, εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται πως οι άνθρωποι δίνουν ελάχιστη προσοχή στον θάνατο, κανείς δεν
μπορεί να αποφύγει να εξερευνήσει το θέμα, γιατί κανείς δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποιος
άλλος κόσμος στην άλλη άκρη του θανάτου, ένας κόσμος που οι άνθρωποι δεν μπορούν να
αντιληφθούν ή να νιώσουν, ένας κόσμος για τον οποίο δεν γνωρίζουν τίποτα. Αυτό κάνει τους
ανθρώπους να φοβούνται να αντιμετωπίσουν τον θάνατο ευθέως, να φοβούνται να τον
αντιμετωπίσουν όπως θα έπρεπε και, αντ’ αυτού, κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν το
θέμα. Έτσι, γεμίζει κάθε άνθρωπο με τρόμο για τον θάνατο, προσθέτει ένα πέπλο μυστηρίου
σ’ αυτό το αναπόφευκτο γεγονός της ζωής και ρίχνει μια διαρκή σκιά πάνω από την καρδιά
κάθε ανθρώπου.
Όταν κάποιος νιώθει το σώμα του να εξασθενεί, όταν αισθάνεται πως πλησιάζει στον
θάνατο, τότε αισθάνεται έναν ακαθόριστο τρόμο, έναν απερίγραπτο φόβο. Ο φόβος του
θανάτου κάνει κάποιον να αισθάνεται ακόμα πιο μόνος και αβοήθητος, και τότε είναι που
ρωτά τον εαυτό του: Από πού προήλθε ο άνθρωπος; Πού πηγαίνει; Έτσι θα πεθάνει ο
άνθρωπος, με τη ζωή του να τον έχει προσπεράσει; Αυτή είναι η τελεία που σηματοδοτεί το
τέλος της ζωής του ανθρώπου; Ποιο είναι, εν τέλει, το νόημα της ζωής; Ποια είναι, τελικά, η
αξία της ζωής; Πρόκειται για δόξα και πλούτη; Πρόκειται για την ανατροφή μιας
οικογένειας;… Ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει σκεφτεί τα συγκεκριμένα ερωτήματα και
ανεξάρτητα από το πόσο πολύ φοβάται τον θάνατο, στα βάθη της καρδιάς κάθε ανθρώπου
υπάρχει πάντοτε η επιθυμία να ερευνήσει τα μυστήρια, υπάρχει ένα αίσθημα έλλειψης
κατανόησης για τη ζωή, ενώ, μαζί μ’ αυτά, υπάρχει και συναισθηματισμός για τον κόσμο και
μια απροθυμία να φύγει. Ίσως κανείς να μην μπορεί να διατυπώσει ξεκάθαρα τι ακριβώς
φοβάται ο άνθρωπος, τι ακριβώς θέλει να ερευνήσει, για τι ακριβώς γίνεται συναισθηματικός
και τι διστάζει να αφήσει πίσω…
Επειδή φοβούνται τον θάνατο, οι άνθρωποι ανησυχούν υπερβολικά· επειδή φοβούνται
τον θάνατο, υπάρχουν πάρα πολλά που δεν μπορούν να αποχωριστούν. Όταν βρίσκονται
κοντά στον θάνατο, μερικοί άνθρωποι ανησυχούν για το ένα και το άλλο· ανησυχούν για τα
παιδιά τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, την περιουσία τους, λες και με την ανησυχία
μπορούν να σβήσουν το μαρτύριο και τον τρόμο που επιφέρει ο θάνατος· λες και με το να
διατηρούν μια κάποια οικειότητα με εκείνους που είναι εν ζωή, μπορούν να ξεφύγουν από την
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ανημποριά και τη μοναξιά που συνοδεύουν τον θάνατο. Στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς
υπάρχει ένας νεοφανής φόβος· ο φόβος πως θα αποχωριστεί κανείς τα αγαπημένα του
πρόσωπα, πως δεν θα ξαναδεί τον γαλανό ουρανό, δεν θα αντικρίσει ξανά τον υλικό κόσμο.
Μια μοναχική ψυχή που είναι συνηθισμένη στη συντροφιά των αγαπημένων της προσώπων,
είναι απρόθυμη να αφεθεί και να αναχωρήσει, ολομόναχη, για έναν άγνωστο, μη οικείο
κόσμο.
3. Ένας άνθρωπος που δαπανά τη ζωή του στην αναζήτηση δόξας και πλούτου, θα
τα χάσει μπροστά στον θάνατο
Χάρη στην κυριαρχία και το πεπρωμένο από τον Δημιουργό, μια μοναχική ψυχή που
ξεκίνησε με τίποτα στο όνομά της, αποκτά γονείς και οικογένεια, την ευκαιρία να γίνει μέλος
της ανθρώπινης φυλής, την ευκαιρία να δοκιμάσει την ανθρώπινη ζωή και να δει τον κόσμο·
αποκτά, επίσης, την ευκαιρία να δοκιμάσει την κυριαρχία του Δημιουργού, να γνωρίσει την
εξοχότητα της δημιουργίας Του και, το κυριότερο, να γνωρίσει και να υπαχθεί στην εξουσία
του Δημιουργού. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εκμεταλλεύονται αυτή τη σπάνια και
φευγαλέα ευκαιρία. Ο άνθρωπος εξαντλεί την ενέργεια μιας ζωής στη μάχη του ενάντια στη
μοίρα, σπαταλάει όλο του τον χρόνο στο να τρέχει πέρα-δώθε προσπαθώντας να ταΐσει την
οικογένειά του και στο να πηγαινοέρχεται μεταξύ πλούτου και κύρους. Τα πράγματα που
εκτιμούν περισσότερο οι άνθρωποι είναι η οικογένεια, τα χρήματα και η δόξα· αυτά θεωρούν
ως τα πολυτιμότερα πράγματα στη ζωή. Όλοι οι άνθρωποι παραπονιούνται για τη μοίρα τους,
ωστόσο, εξακολουθούν να παραχώνουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τα ερωτήματα που
είναι πιο επιτακτικό να εξετάσουν και να κατανοήσουν: γιατί ζει ο άνθρωπος, πώς πρέπει να
ζει ο άνθρωπος, ποια είναι η αξία και το νόημα της ζωής. Καθ’ όλη τη ζωή τους, από όσα
χρόνια κι αν αποτελείται αυτή, απλώς τρέχουν ασταμάτητα αναζητώντας δόξα και πλούτη,
μέχρι που τους αφήνει η νιότη τους, μέχρι που γκριζάρουν και γεμίζουν ρυτίδες· μέχρι που
βλέπουν πως η δόξα και τα πλούτη δεν μπορούν να σταματήσουν την κατρακύλα κάποιου
προς τα γηρατειά, πως τα χρήματα δεν μπορούν να γεμίσουν το κενό της καρδιάς· μέχρι που
καταλαβαίνουν πως κανείς δεν εξαιρείται από τον νόμο της γέννησης, της γήρανσης, της
αρρώστιας και του θανάτου, και πως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά που του
επιφυλάσσει η μοίρα. Μόνο όταν υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν την τελική καμπή της
ζωής κατανοούν πραγματικά πως ακόμα κι αν κάποιος έχει περιουσιακά στοιχεία αξίας
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εκατομμυρίων, ακόμα κι αν κάποιος είναι προνομιούχος και υψηλά ιστάμενο πρόσωπο,
κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον θάνατο και κάθε άνθρωπος θα επιστρέψει στην αρχική
του θέση: μια μοναχική ψυχή με τίποτα στο όνομά της. Όταν οι άνθρωποι έχουν γονείς,
πιστεύουν πως οι γονείς τους είναι τα πάντα· όταν οι άνθρωποι έχουν περιουσία, πιστεύουν
πως τα χρήματα είναι ο κύριος πυλώνας του ανθρώπου, πως είναι το μέσο με το οποίο ζει·
όταν οι άνθρωποι έχουν κύρος, προσκολλούνται στενά σ’ αυτό και θα ρίσκαραν τη ζωή τους
για χάρη του. Μόνο όταν οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αφήσουν αυτόν τον κόσμο,
συνειδητοποιούν πως τα πράγματα στα οποία δαπάνησαν τη ζωή τους επιδιώκοντας δεν είναι
τίποτα άλλο παρά παροδικά σύννεφα, κανένα από τα οποία δεν μπορούν κρατήσουν, κανένα
από τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να τους
απαλλάξει από τον θάνατο, κανένα από τα οποία δεν μπορεί να προσφέρει συντροφιά ή
παρηγοριά σε μια μοναχική ψυχή στον δρόμο της επιστροφής και, ιδίως, κανένα από τα οποία
δεν μπορεί να προσφέρει σωτηρία στον άνθρωπο, να του επιτρέψει να υπερβεί τον θάνατο. Η
δόξα και τα πλούτη που αποκτά κανείς στον υλικό κόσμο, του δίνουν παροδική ικανοποίηση,
απολαύσεις της στιγμής, ψευδή αίσθηση άνεσης και τον κάνουν να χάσει τον δρόμο του. Έτσι,
οι άνθρωποι, καθώς χτυπιούνται στην αχανή θάλασσα της ανθρωπότητας, λαχταρώντας
γαλήνη, παρηγοριά και ηρεμία της καρδιάς, καταπίνονται ξανά και ξανά από τα κύματα.
Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα απαντήσεις στα ερωτήματα που είναι σημαντικότερο
να κατανοήσουν —από πού προέρχονται, γιατί ζουν, πού πηγαίνουν, και ούτω καθεξής—
ξελογιάζονται από τη δόξα και τα πλούτη, παραπλανιούνται και ελέγχονται από αυτά και
χάνονται οριστικά. Ο χρόνος περνάει γρήγορα· τα χρόνια περνούν εν ριπή οφθαλμού· πριν
κανείς το καταλάβει, έχει αποχαιρετήσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Όταν κάποιος
πρόκειται σύντομα να αποχωρήσει από τον κόσμο, συνειδητοποιεί σταδιακά πως τα πάντα
στον κόσμο ξεμακραίνουν και πως δεν μπορεί πια να κρατήσει τα πράγματα που κατείχε·
τότε, νιώθει πραγματικά πως ακόμα δεν του ανήκει τίποτα, όπως ένα βρέφος που κλαίει όταν
μόλις έχει έρθει στον κόσμο. Στο σημείο αυτό, αναγκάζεται να στοχαστεί αυτά που έχει κάνει
στη ζωή, την αξία τού να είσαι ζωντανός, τη σημασία της, το γιατί έρχεται κανείς στον κόσμο·
επίσης, στο σημείο αυτό, θέλει να μάθει όλο και περισσότερο αν υπάρχει κάποια επόμενη
ζωή, αν υπάρχει πραγματικά παράδεισος, αν υπάρχει πραγματικά τιμωρία… Όσο
περισσότερο πλησιάζει κανείς στον θάνατο, τόσο περισσότερο θέλει να κατανοήσει το νόημα
της ζωής· όσο περισσότερο πλησιάζει στον θάνατο, τόσο πιο άδεια φαίνεται η καρδιά του·
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όσο περισσότερο πλησιάζει στον θάνατο, τόσο πιο αβοήθητος νιώθει· έτσι, ο φόβος του για
τον θάνατο μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι
συμπεριφέρονται έτσι καθώς προσεγγίζουν τον θάνατο: Πρώτον, πρόκειται να χάσουν τη
δόξα και τα πλούτη στα οποία στηριζόταν η ζωή τους, όπως και πρόκειται να αφήσουν πίσω
καθετί ορατό στον κόσμο· δεύτερον, πρόκειται να αντιμετωπίσουν, ολομόναχοι, έναν μη
οικείο κόσμο, ένα μυστηριώδες, άγνωστο βασίλειο, στο οποίο φοβούνται να πατήσουν το πόδι
τους, στο οποίο δεν έχουν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και κανένα μέσο διαβίωσης. Για τους
δύο αυτούς λόγους, καθένας που αντιμετωπίζει τον θάνατο νιώθει ανήσυχος, δοκιμάζει έναν
πανικό και ένα αίσθημα ανημποριάς που ποτέ πριν δεν είχε αισθανθεί. Μόνο όταν οι
άνθρωποι φτάνουν πραγματικά σ’ αυτό το σημείο, συνειδητοποιούν πως το πρώτο πράγμα
που πρέπει να καταλάβει κανείς όταν πατήσει το πόδι του στη γη είναι το εξής: από πού
προέρχονται οι άνθρωποι, γιατί ζουν, ποιος υπαγορεύει την ανθρώπινη μοίρα, ποιος
φροντίζει και έχει κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή η γνώση είναι το
πραγματικό μέσο με το οποίο ζει κανείς, η απαραίτητη βάση για την ανθρώπινη επιβίωση, όχι
το να μαθαίνει κανείς πώς να παρέχει για την οικογένειά του ή πώς να αποκτήσει δόξα και
πλούτη, όχι το να μαθαίνει πώς να ξεχωρίσει από το πλήθος ή πώς να ζήσει μια πιο άνετη ζωή,
πόσο μάλλον να μαθαίνει πώς να διαπρέπει και πώς να ανταγωνίζεται επιτυχώς τους άλλους.
Παρόλο που οι διάφορες τεχνικές επιβίωσης, στις οποίες οι άνθρωποι δαπανούν τη ζωή τους
για να κατακτήσουν άριστα, μπορούν να προσφέρουν πληθώρα υλικών ανέσεων, ποτέ δεν
φέρνουν στην καρδιά τους πραγματική γαλήνη και παρηγοριά, αλλά, αντιθέτως, κάνουν τους
ανθρώπους να χάνουν διαρκώς τον δρόμο τους, να δυσκολεύονται να ελέγξουν τον εαυτό
τους, να χάνουν κάθε ευκαιρία να μάθουν το νόημα της ζωής· αυτές οι τεχνικές επιβίωσης
δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανησυχίας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς σωστά
τον θάνατο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ζωές των ανθρώπων καταστρέφονται. Ο Δημιουργός
συμπεριφέρεται δίκαια σε όλους, δίνοντας σε όλους μια ολόκληρη ζωή από ευκαιρίες για να
βιώσουν και να γνωρίσουν την κυριαρχία Του, ωστόσο, μόνο όταν πλησιάζει ο θάνατος, μόνο
όταν η σκιά του θανάτου κρέμεται πάνω από κάποιον, ξεκινά αυτός να βλέπει το φως, αλλά
τότε είναι πολύ αργά.
Οι άνθρωποι ξοδεύουν τη ζωή τους κυνηγώντας χρήματα και δόξα· πιάνονται από τα
πράγματα αυτά, νομίζοντας πως είναι τα μόνα τους μέσα διαβίωσης, λες και έχοντάς τα
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μπορούν να συνεχίσουν να ζουν, μπορούν να απαλλάξουν τον εαυτό τους από τον θάνατο.
Ωστόσο, μόνο όταν είναι κοντά στον θάνατο συνειδητοποιούν πόσο μακριά είναι αυτά τα
πράγματα από αυτούς, πόσο αδύναμοι είναι μπροστά στον θάνατο, πόσο εύκολα παραλύουν,
πόσο μόνοι και αβοήθητοι είναι, μην έχοντας πουθενά να στραφούν. Συνειδητοποιούν πως η
ζωή δεν αγοράζεται με χρήματα ή δόξα, πως όσο πλούσιος κι αν είναι ένας άνθρωπος και όσο
εξέχουσα κι αν είναι η θέση του, όλοι οι άνθρωποι είναι εξίσου φτωχοί και ασήμαντοι
μπροστά στον θάνατο. Συνειδητοποιούν πως τα χρήματα δεν αγοράζουν ζωή, πως η δόξα δεν
μπορεί να σβήσει τον θάνατο και πως ούτε τα χρήματα, ούτε και η δόξα μπορούν να
επιμηκύνουν τη ζωή ενός ανθρώπου κατά ένα λεπτό, κατά ένα δευτερόλεπτο. Όσο
περισσότερο νιώθουν έτσι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο λαχταρούν να συνεχίσουν να ζουν·
όσο περισσότερο νιώθουν έτσι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο τρέμουν τον επικείμενο
θάνατο. Μόνο στο σημείο αυτό συνειδητοποιούν πραγματικά πως η ζωή τους δεν ανηκει σ’
αυτούς, πως δεν είναι δική τους για να την ελέγξουν, πως ο άνθρωπος δεν έχει λόγο στο αν θα
ζήσει ή αν θα πεθάνει, πως όλα αυτά είναι πέρα από τον έλεγχό του.
4. Αν υποταχθείς στο κράτος του Δημιουργού, θα αντιμετωπίσεις τον θάνατο
ήρεμα
Τη στιγμή που γεννιέται ένας άνθρωπος, μια μοναχική ψυχή ξεκινά την εμπειρία της
σχετικά με τη ζωή στη γη, την εμπειρία της σχετικά με την εξουσία του Δημιουργού, την οποία
έχει διευθετήσει γι’ αυτήν ο Δημιουργός. Είναι περιττό να λεχθεί πως, για τον άνθρωπο, την
ψυχή, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσει γνώση για την κυριαρχία του
Δημιουργού, να γνωρίσει την εξουσία Του και να τη δοκιμάσει προσωπικά. Οι άνθρωποι ζουν
τη ζωή τους σύμφωνα με τους νόμους της μοίρας που έχει καθορίσει γι’ αυτούς ο Δημιουργός
και, για κάθε λογικό άνθρωπο με συνείδηση, το να αναγνωρίσει την κυριαρχία του
Δημιουργού και να γνωρίσει την εξουσία Του στο πέρας των πολλών δεκαετιών του στη γη,
δεν είναι κάτι το δύσκολο. Επομένως, θα έπρεπε να είναι πολύ εύκολο για κάθε άνθρωπο να
αναγνωρίσει, μέσα από τις εμπειρίες της ζωής του κατά τη διάρκεια των πολλών δεκαετιών,
πως κάθε ανθρώπινη μοίρα είναι προκαθορισμένη, όπως και να κατανοήσει ή να συνοψίσει τι
σημαίνει να είσαι ζωντανός. Την ίδια ώρα που αποδέχεται κανείς αυτά τα μαθήματα ζωής, θα
καταλάβει, σταδιακά, από πού προέρχεται η ζωή και θα κατανοήσει τι χρειάζεται πραγματικά
η καρδιά, τι θα τον οδηγήσει στο πραγματικό μονοπάτι της ζωής και ποια πρέπει να είναι η
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αποστολή και ο στόχος της ανθρώπινης ζωής· επιπλέον, θα αναγνωρίσει, σταδιακά, πως αν
δεν λατρεύει τον Δημιουργό, αν δεν υπάγεται στο κράτος Του, τότε, όταν αντιμετωπίσει τον
θάνατο —όταν η ψυχή πρόκειται να αντιμετωπίσει ξανά τον Δημιουργό— η καρδιά του θα
είναι γεμάτη απεριόριστο τρόμο και αγωνία. Αν ένας άνθρωπος υπάρχει στον κόσμο για
αρκετές δεκαετίες κι ακόμα δεν γνωρίζει από πού προέρχεται η ανθρώπινη ζωή, ακόμα δεν
αναγνωρίζει σε ποιανού την παλάμη βρίσκεται η ανθρώπινη μοίρα, τότε δεν είναι καθόλου
περίεργο που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον θάνατο ήρεμα. Ένας άνθρωπος που έχει
αποκτήσει τη γνώση της κυριαρχίας του Δημιουργού αφού έχει βιώσει αρκετές δεκαετίες
ζωής, είναι ένας άνθρωπος με σωστή εκτίμηση για το νόημα και την αξία της ζωής, ένας
άνθρωπος με βαθιά γνώση για τον σκοπό της ζωής, με πραγματική εμπειρία και κατανόηση
της κυριαρχίας του Δημιουργού και, πολύ περισσότερο, ένας άνθρωπος ικανός να υποταχθεί
στην εξουσία του Δημιουργού. Ένας τέτοιος άνθρωπος κατανοεί το νόημα της δημιουργίας
της ανθρωπότητας από τον Δημιουργό, κατανοεί πως ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει τον
Δημιουργό, πως όσα κατέχει ο άνθρωπος προέρχονται από τον Δημιουργό και πως θα
επιστρέψουν, μια μέρα που δεν αργεί, σ’ Αυτόν· ένας τέτοιος άνθρωπος κατανοεί πως ο
Δημιουργός διευθετεί τη γέννηση του ανθρώπου και έχει κυριαρχία επί του θανάτου του
ανθρώπου, και πως η ζωή και ο θάνατος προκαθορίζονται από την εξουσία του Δημιουργού.
Έτσι, όταν κάποιος κατανοήσει πραγματικά τα πράγματα αυτά, θα μπορεί, αβίαστα, να
αντιμετωπίσει τον θάνατο ήρεμα, να παραμερίσει όλα τα επίγεια υπάρχοντά του ήσυχα, να
δεχθεί και να υποταχθεί με ευχαρίστηση σε όλα όσα ακολουθούν και να καλωσορίσει την
τελευταία καμπή της ζωής που έχει διευθετήσει ο Δημιουργός, αντί να την τρέμει στα τυφλά
και να αγωνίζεται ενάντιά της. Αν κάποιος βλέπει τη ζωή σαν μια ευκαιρία για να δοκιμάσει
την κυριαρχία του Δημιουργού και να γνωρίσει την εξουσία Του, αν βλέπει τη ζωή του σαν μια
σπάνια ευκαιρία για να εκτελέσει το καθήκον του ως ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον και να
εκπληρώσει την αποστολή του, τότε θα έχει απαραίτητα τη σωστή αντίληψη για τη ζωή, θα
ζήσει μια ζωή ευλογημένη και καθοδηγούμενη από τον Δημιουργό, θα βαδίζει στο φως του
Δημιουργού, θα γνωρίζει την κυριαρχία του Δημιουργού, θα υπάγεται στο κράτος Του και θα
γίνεται μάρτυρας των θαυμαστών Του πράξεων και της εξουσίας Του. Είναι περιττό να λεχθεί
πως ένας τέτοιος άνθρωπος θα χαίρει απαραίτητα της αγάπης και της αποδοχής του
Δημιουργού, ενώ μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να διατηρεί ήρεμη στάση προς τον
θάνατο και μπορεί να καλωσορίσει με χαρά την τελευταία καμπή της ζωής. Είναι προφανές
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πως αυτή ήταν η στάση που διατηρούσε ο Ιώβ προς τον θάνατο· ήταν σε θέση να δεχθεί με
ευχαρίστηση την τελική καμπή της ζωής και, έχοντας ολοκληρώσει ομαλά το ταξίδι της ζωής
του, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του στη ζωή, επέστρεψε στο πλευρό του
Δημιουργού.
5. Οι επιδιώξεις και οι απολαβές του Ιώβ στη ζωή, του επιτρέπουν να
αντιμετωπίσει ήρεμα τον θάνατο
Στις Γραφές λέει για τον Ιώβ: «Και ετελεύτησεν ο Ιώβ, γέρων και πλήρης ημερών» (Ιώβ
42:17). Αυτό σημαίνει πως όταν πέθανε ο Ιώβ, δεν μετάνιωνε για τίποτα και δεν αισθανόταν
πόνο, αλλά αναχώρησε από τον κόσμο αυτό με φυσικό τρόπο. Όπως γνωρίζουν όλοι, ο Ιώβ
ήταν άνθρωπος που, όσο ζούσε, σεβόταν τον Θεό και απέφευγε το κακό· ο Θεός επιδοκίμαζε
τις δίκαιές του πράξεις, οι άνθρωποι τις θυμούνταν, και η ζωή του, περισσότερο από κάθε
άλλου, είχε αξία και σημασία. Ο Ιώβ απολάμβανε τις ευλογίες του Θεού, ο Θεός τον
αποκαλούσε δίκαιο στη γη, ενώ δοκιμάστηκε, επίσης, από τον Θεό και τον Σατανά· κατέθεσε
μαρτυρία για τον Θεό και δίκαια αποκαλούταν δίκαιος άνθρωπος. Κατά τις πολλές δεκαετίες
που ακολούθησαν μετά τη δοκιμασία του από τον Θεό, έζησε μια ζωή που ήταν ακόμα πιο
πολύτιμη, γεμάτη νόημα, σταθερή και ήρεμη από πριν. Λόγω των δίκαιων πράξεών του, ο
Θεός τον δοκίμασε· λόγω των δίκαιων πράξεών του, ο Θεός του εμφανίστηκε και του μίλησε
απευθείας. Έτσι, στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τη δοκιμασία του, ο Ιώβ κατάλαβε και
εκτίμησε την αξία της ζωής με πιο απτό τρόπο, απέκτησε βαθύτερη κατανόηση για την
κυριαρχία του Δημιουργού, όπως και απέκτησε πιο ακριβή και σαφή γνώση του τρόπου με
τον οποίο ο Δημιουργός απονέμει και παίρνει πίσω τις ευλογίες Του. Το Βιβλίο του Ιώβ
καταγράφει πως ο Ιεχωβά Θεός απένειμε ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες στον Ιώβ από αυτές
που του είχε απονείμει πριν, βάζοντας έτσι τον Ιώβ σε ακόμα καλύτερη θέση για να γνωρίσει
την κυριαρχία του Δημιουργού και να αντιμετωπίσει ήρεμα τον θάνατο. Έτσι, όταν ο Ιώβ
γέρασε και αντιμετώπισε τον θάνατο, σίγουρα δεν ήταν αγχωμένος για την περιουσία του.
Δεν είχε ανησυχίες, τίποτα για το οποίο να μετάνιωνε και, φυσικά, δεν φοβόταν τον θάνατο·
διότι πέρασε όλη τη ζωή του βαδίζοντας στον δρόμο του σεβασμού στον Θεό και της
αποφυγής του κακού, και δεν είχε λόγο να ανησυχεί για το τέλος του. Πόσοι άνθρωποι
σήμερα θα μπορούσαν να ενεργήσουν κατά τον ίδιο τρόπο που ενήργησε ο Ιώβ όταν ήταν
αντιμέτωπος με τον θάνατό του; Γιατί δεν είναι κανείς ικανός να διατηρήσει μια τέτοια απλή
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εξωτερική συμπεριφορά; Υπάρχει μόνο ένας λόγος: Ο Ιώβ έζησε τη ζωή του στην
υποκειμενική επιδίωξη της πίστης, της αναγνώρισης και της υποταγής στην κυριαρχία του
Θεού, και ήταν με αυτήν την πίστη, την αναγνώριση και την υποταγή που πέρασε τις
σημαντικές καμπές στη ζωή, βίωσε τα τελευταία του χρόνια και υποδέχτηκε την τελική καμπή
της ζωής του. Ανεξάρτητα από ό,τι δοκίμασε ο Ιώβ, οι επιδιώξεις και οι στόχοι του στη ζωή
ήταν ευτυχισμένοι, όχι επώδυνοι. Ήταν ευτυχισμένος, όχι μόνο λόγω των ευλογιών ή της
επιδοκιμασίας που του απονεμήθηκαν από τον Δημιουργό, αλλά, ιδίως, λόγω των επιδιώξεων
και των στόχων της ζωής του, λόγω της σταδιακής γνώσης και της πραγματικής κατανόησης
της κυριαρχίας του Δημιουργού που απέκτησε μέσω του σεβασμού του στον Θεό και της
αποφυγής του κακού και, επιπλέον, λόγω των θαυμαστών πράξεών Του που δοκίμασε
προσωπικά ο Ιώβ κατά τον χρόνο που υπαγόταν στην κυριαρχία του Δημιουργού, καθώς και
των ζεστών και αλησμόνητων εμπειριών και αναμνήσεων της συνύπαρξης, της γνωριμίας και
της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ανθρώπου και Θεού· λόγω της παρηγοριάς και της
ευτυχίας που πήγαζαν από τη γνώση του θελήματος του Δημιουργού· λόγω του φόβου Θεού
που ανέκυψε αφού είδε πως Αυτός είναι μεγάλος, θαυμάσιος, αγαπητός και πιστός. Ο λόγος
που ο Ιώβ ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τον θάνατο δίχως μαρτύριο ήταν επειδή ήξερε πως
πεθαίνοντας θα επέστρεφε στο πλευρό του Δημιουργού. Επιπλέον, ήταν οι επιδιώξεις και οι
απολαβές του στη ζωή που του επέτρεψαν να αντιμετωπίσει ήρεμα τον θάνατο, να
αντιμετωπίσει την προοπτική να του πάρει πίσω τη ζωή ο Δημιουργός με γαλήνια καρδιά και,
επιπλέον, να σταθεί όρθιος, άσπιλος και αμέριμνος, ενώπιον του Δημιουργού. Στις μέρες μας,
μπορούν οι άνθρωποι να επιτύχουν το είδος της ευτυχίας που κατείχε ο Ιώβ; Εσείς, είστε σε
θέση να το κάνετε; Εφόσον οι άνθρωποι στις μέρες μας μπορούν, τότε γιατί αδυνατούν να
ζήσουν ευτυχισμένοι, όπως ζούσε ο Ιώβ; Γιατί αδυνατούν να ξεφύγουν από το μαρτύριο του
φόβου του θανάτου; Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον θάνατο, μερικοί άνθρωποι
κατουριούνται πάνω τους· άλλοι τρέμουν, λιποθυμούν, επιτίθενται φραστικά κατά Ουρανού
και ανθρώπου ή ακόμα θρηνούν και κλαίνε. Αυτά, σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ξαφνικές
αντιδράσεις που σημειώνονται όταν πλησιάζει ο θάνατος. Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται
κατά τους ντροπιαστικούς αυτούς τρόπους κυρίως επειδή, βαθιά μέσα στην καρδιά τους,
φοβούνται τον θάνατο, επειδή δεν έχουν σαφή γνώση και εκτίμηση της κυριαρχίας και των
διευθετήσεων του Θεού και, πόσο μάλλον, πραγματική υποταγή σε αυτά· επειδή οι άνθρωποι
δεν θέλουν τίποτε άλλο παρά να διευθετούν και να κυβερνούν τα πάντα οι ίδιοι, να ελέγχουν
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τη μοίρα τους, την ίδια τους τη ζωή και τον θάνατο. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που οι
άνθρωποι δεν είναι ποτέ ικανοί να ξεφύγουν από τον φόβο του θανάτου.
6. Μόνο αν κάποιος αποδεχθεί την κυριαρχία του Δημιουργού μπορεί να
επιστρέψει στο πλευρό Του
Όταν κάποιος δεν έχει σαφή γνώση και εμπειρία της κυριαρχίας του Θεού και των
διευθετήσεών Του, η γνώση του για τη μοίρα και τον θάνατο θα είναι απαραίτητα
ασυνάρτητη. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν ξεκάθαρα πως τα πάντα βρίσκονται στην
παλάμη του Θεού, δεν συνειδητοποιούν πως ο Θεός έχει έλεγχο και κυριαρχία πάνω τους και
δεν αναγνωρίζουν πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί ή να ξεφύγει από τέτοια
κυριαρχία· έτσι, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον θάνατο, τα τελευταία τους λόγια, οι
ανησυχίες τους και τα όσα μετανιώνουν, δεν έχουν τέλος. Τους επιβαρύνουν τόσα φορτία,
τόση απροθυμία και τόση σύγχυση, και όλα αυτά τους οδηγούν στο να φοβούνται τον θάνατο.
Για κάθε άνθρωπο που γεννιέται σ’ αυτόν τον κόσμο, η γέννησή του είναι αναγκαία και ο
θάνατός του αναπόφευκτος, και κανείς δεν μπορεί να υπερβεί αυτή τη σειρά. Αν κάποιος
επιθυμεί να αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο ανώδυνα, αν θέλει να είναι ικανός να
αντιμετωπίσει την τελική καμπή της ζωής δίχως δισταγμό και ανησυχίες, ο μόνος τρόπος είναι
να μη μετανιώνει για τίποτα. Και ο μόνος τρόπος για να αποχωρήσει χωρίς να μετανιώνει για
τίποτα είναι να γνωρίζει την κυριαρχία του Δημιουργού, να γνωρίζει την εξουσία Του, και να
υποτάσσεται σε αυτές. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να μείνει μακριά από τις
ανθρώπινες διαμάχες, από το κακό, από τη σκλαβιά του Σατανά· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο
μπορεί κανείς να ζήσει μια ζωή σαν του Ιώβ, καθοδηγούμενη και ευλογημένη από τον
Δημιουργό, μια ζωή ελεύθερη και απελευθερωμένη, μια ζωή με αξία και νόημα, μια ζωή
έντιμη και ειλικρινή· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να υποταχθεί, σαν τον Ιώβ, στις
δοκιμασίες και τις στερήσεις του Δημιουργού, να υποταχθεί στις ενορχηστρώσεις και τις
διευθετήσεις του Δημιουργού· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να λατρεύει τον
Δημιουργό καθ’ όλη τη ζωή του, να κερδίσει την επιδοκιμασία Του, όπως ο Ιώβ, και να
ακούσει τη φωνή Του, να Τον δει να εμφανίζεται· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να
ζήσει και να πεθάνει ευτυχισμένος, όπως ο Ιώβ, δίχως πόνο, δίχως ανησυχίες, δίχως να
μετανιώνει για τίποτα· μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ζει στο φως, όπως ο Ιώβ, να
περνά καθεμία από τις καμπές της ζωής στο φως, να ολοκληρώσει ομαλά το ταξίδι του στο
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φως, να αντεπεξέλθει επιτυχώς στην αποστολή του —να δοκιμάσει, να μάθει και να γνωρίσει
την κυριαρχία του Δημιουργού ως δημιούργημα— να αποβιώσει στο φως και να σταθεί για
πάντα στο πλευρό του Δημιουργού σαν ένα δημιουργημένο ανθρώπινο ον που Αυτός
επιδοκιμάζει.
Μη χάσεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την κυριαρχία του Δημιουργού
Οι έξι καμπές που περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν κρίσιμες φάσεις που καθόρισε ο
Δημιουργός, στις οποίες πρέπει να υποβληθεί κάθε κανονικός άνθρωπος στη ζωή του.
Καθεμία από αυτές τις καμπές είναι πραγματική· καμιά τους δεν μπορεί να παρακαμφθεί και
όλες τους σχετίζονται με το πεπρωμένο και την κυριαρχία του Δημιουργού. Έτσι, για κάθε
ανθρώπινο ον, καθεμία από τις καμπές αυτές αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ελέγχου, ενώ το
πώς περνάς από την καθεμία ομαλά είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που όλοι σας
αντιμετωπίζετε επί του παρόντος.
Οι αρκετές δεκαετίες που απαρτίζουν μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι ούτε λίγες, ούτε
πολλές. Τα είκοσι και πλέον χρόνια που μεσολαβούν από τη γέννηση έως την ενηλικίωση
περνούν εν ριπή οφθαλμού και, παρόλο που σ’ αυτό το σημείο της ζωής του ο άνθρωπος
θεωρείται ενήλικας, οι άνθρωποι της ηλικιακής αυτής ομάδας δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα
για την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη μοίρα. Καθώς αποκτούν περισσότερη εμπειρία,
βαδίζουν σιγά-σιγά προς τη μέση ηλικία. Οι άνθρωποι που είναι γύρω στα τριάντα ή τα
σαράντα, αποκτούν νεοφανή εμπειρία της ζωής και της μοίρας, αλλά οι απόψεις τους για τα
πράγματα αυτά παραμένουν πολύ συγκεχυμένες. Μόλις στην ηλικία των σαράντα μερικοί
άνθρωποι ξεκινούν να καταλαβαίνουν την ανθρωπότητα και το σύμπαν, τα οποία
δημιουργήθηκαν από τον Θεό, και να κατανοούν περί τίνος πρόκειται η ζωή, περί τίνος
πρόκειται η ανθρώπινη μοίρα. Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που έχουν υπάρξει ακόλουθοι του
Θεού για πολύ καιρό και είναι πλέον μεσήλικες, εξακολουθούν να μην κατέχουν ακριβή
γνώση και ορισμό της κυριαρχίας του Θεού, πόσο μάλλον αληθινή υποταγή. Μερικοί
άνθρωποι δεν νοιάζονται για τίποτε άλλο παρά να αναζητούν να λάβουν ευλογίες και, παρόλο
που έχουν ζήσει πολλά χρόνια, δεν γνωρίζουν ούτε κατανοούν στο ελάχιστο το γεγονός της
κυριαρχίας του Δημιουργού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και, έτσι, δεν έχουν εισέλθει
καθόλου στο πρακτικό μάθημα περί της υποταγής στις ενορχηστρώσεις και τις διευθετήσεις
του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι· τέτοιοι άνθρωποι ζουν μάταιες ζωές.
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Αν μια ανθρώπινη ζωή κατανεμηθεί βάσει του βαθμού των εμπειριών ζωής κάποιου και
της γνώσης του για την ανθρώπινη μοίρα, τότε θα χωριστεί σε περίπου τρεις φάσεις. Η πρώτη
φάση είναι η νιότη, τα χρόνια μεταξύ της γέννησης και της μέσης ηλικίας, ή από τη γέννηση
έως τα τριάντα. Η δεύτερη φάση είναι η ωρίμανση, από τη μέση έως την τρίτη ηλικία, ή από
τα τριάντα έως τα εξήντα. Τέλος, η τρίτη φάση είναι η ώριμη περίοδος κάποιου, από την τρίτη
ηλικία, που ξεκινά στα εξήντα, έως την αναχώρησή του από τον κόσμο. Με άλλα λόγια, από τη
γέννηση έως τη μέση ηλικία, η γνώση των περισσοτέρων για τη μοίρα και τη ζωή περιορίζεται
στον παπαγαλισμό των απόψεων των άλλων· δεν έχει σχεδόν καμία πραγματική, πρακτική
υπόσταση. Κατά την περίοδο αυτή, η αντίληψη που έχει κανείς για τη ζωή και τον τρόπο που
πορεύεται στον κόσμο είναι πολύ επιφανειακή και αφελής. Αυτή είναι η νεανική περίοδος του
ανθρώπου. Μόνο αφότου έχει γευτεί κανείς όλες τις χαρές και τις λύπες της ζωής μπορεί να
αποκτήσει πραγματική κατανόηση για τη μοίρα, μπορεί —υποσυνείδητα και βαθιά μέσα στην
καρδιά του— να εκτιμήσει σταδιακά τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα της μοίρας και να
συνειδητοποιήσει σιγά-σιγά πως η κυριαρχία του Δημιουργού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα
είναι κάτι που υπάρχει πραγματικά. Αυτή είναι η περίοδος ωρίμανσης κάποιου. Όταν έχει
σταματήσει κανείς να αγωνίζεται ενάντια στη μοίρα και όταν δεν είναι πλέον διατεθειμένος
να μπλέκεται σε διαμάχες, αλλά γνωρίζει τη μοίρα του, υποτάσσεται στο θέλημα του
Ουρανού, συνοψίζει τα κατορθώματα και τα λάθη του στη ζωή και αναμένει την κρίση της
ζωής του από τον Δημιουργό, τότε διανύει την ώριμη περίοδό του. Λαμβάνοντας υπόψη τα
διαφορετικά είδη εμπειριών και απολαβών που αποκτούν οι άνθρωποι κατά τις τρεις αυτές
περιόδους, υπό κανονικές συνθήκες, το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο έχει κανείς την
ευκαιρία να γνωρίσει την κυριαρχία του Δημιουργού δεν είναι πολύ μεγάλο. Αν κάποιος ζήσει
έως τα εξήντα, τότε έχει πάνω-κάτω μόνο τριάντα χρόνια για να γνωρίσει την κυριαρχία του
Θεού· αν κάποιος θέλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό είναι εφικτό μόνο αν η ζωή του
διαρκέσει αρκετά, αν καταφέρει να ζήσει έναν αιώνα. Λέω, επομένως, πως σύμφωνα με τους
κανονικούς νόμους της ανθρώπινης ύπαρξης, παρόλο που είναι πολύ μεγάλη διαδικασία από
τη στιγμή που έρχεται κανείς για πρώτη φορά σε επαφή με το θέμα της γνώσης της
κυριαρχίας του Δημιουργού μέχρι τη στιγμή που είναι ικανός να αναγνωρίσει το γεγονός της
κυριαρχίας του Δημιουργού, και από τότε μέχρι το σημείο που είναι ικανός να υποταχθεί σ’
αυτήν, αν μετρήσει κανείς τα χρόνια, δεν είναι περισσότερα από τριάντα ή σαράντα κατά τα
οποία έχει κανείς την ευκαιρία να αποκτήσει αυτές τις ανταμοιβές. Συχνά, επίσης, οι
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άνθρωποι παρασύρονται από τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες τους να λάβουν ευλογίες· δεν
μπορούν να διακρίνουν πού έγκειται η ουσία της ανθρώπινης ζωής, δεν κατανοούν τη
σημασία τού να γνωρίζει κανείς την κυριαρχία του Δημιουργού, και έτσι δεν εκτιμούν αυτήν
την πολύτιμη ευκαιρία για να εισέλθουν στον ανθρώπινο κόσμο, να δοκιμάσουν την
ανθρώπινη ζωή, να δοκιμάσουν την κυριαρχία του Δημιουργού και δεν συνειδητοποιούν πόσο
ανεκτίμητο είναι για ένα δημιούργημα να λαμβάνει την προσωπική καθοδήγηση του
Δημιουργού. Λέω, επομένως, πως εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν να τελειώσει γρήγορα το
έργο του Θεού, που εύχονται να διευθετούσε ο Θεός το τέλος του ανθρώπου το συντομότερο
δυνατόν για να δουν αμέσως το αληθινό Του άτομο και να ευλογηθούν γρήγορα, είναι ένοχοι
για το χειρότερο είδος ανυπακοής, καθώς και απίστευτα ανόητοι. Και εκείνοι που επιθυμούν,
κατά τον περιορισμένο τους χρόνο, να αδράξουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία για να
γνωρίσουν την κυριαρχία του Δημιουργού, είναι οι σοφοί άνθρωποι, οι λαμπροί άνθρωποι. Οι
δύο αυτές διαφορετικές επιθυμίες αποκαλύπτουν δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις και
επιδιώξεις: Εκείνοι που αναζητούν ευλογίες είναι εγωιστές και ποταποί· δεν δείχνουν
ενδιαφέρον για το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν αναζητούν να γνωρίσουν την κυριαρχία του
Θεού, ποτέ δεν επιθυμούν να υποταχθούν σ’ αυτήν, απλώς θέλουν να ζήσουν όπως επιθυμούν.
Είναι απερίσκεπτοι έκφυλοι· είναι η κατηγορία που θα καταστραφεί. Εκείνοι που αναζητούν
να γνωρίσουν τον Θεό είναι ικανοί να αφήσουν κατά μέρος τις επιθυμίες τους, είναι πρόθυμοι
να υποταχθούν στην κυριαρχία του Θεού και στις διευθετήσεις του Θεού· προσπαθούν να
είναι το είδος του ανθρώπου που υποτάσσεται στην εξουσία του Θεού και ικανοποιεί την
επιθυμία του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι ζουν στο φως, ζουν εν μέσω των ευλογιών του Θεού·
σίγουρα θα επιδοκιμαστούν από τον Θεό. Ό,τι κι αν γίνει, η ανθρώπινη επιλογή είναι άχρηστη
και οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν λόγο στο πόσο θα διαρκέσει το έργο του Θεού. Είναι
προτιμότερο οι άνθρωποι να παραδίνονται στο έλεος του Θεού, να υποτάσσονται στην
κυριαρχία Του. Αν δεν παραδοθείς στο έλεός Του, τι μπορείς να κάνεις; Ο Θεός θα ζημιωθεί;
Αν δεν παραδοθείς στο έλεός Του, αν προσπαθείς να έχεις τον έλεγχο, τότε κάνεις ανόητη
επιλογή και εσύ είσαι ο μόνος που θα ζημιωθεί στο τέλος. Μόνο αν οι άνθρωποι
συνεργαστούν με τον Θεό το συντομότερο δυνατόν, μόνο αν σπεύσουν να δεχθούν τις
ενορχηστρώσεις Του, να γνωρίσουν την εξουσία Του και να καταλάβουν όλα όσα Αυτός έχει
κάνει γι’ αυτούς, θα έχουν ελπίδα, οι ζωές τους δεν θα είναι μάταιες και θα κερδίσουν τη
σωτηρία.
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Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός πως ο Θεός έχει κυριαρχία επί της
ανθρώπινης μοίρας
Αφού ακούσατε όλα όσα μόλις είπα, έχει αλλάξει η άποψή σας για τη μοίρα; Πώς
κατανοείτε το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού επί της ανθρώπινης μοίρας; Για να το
θέσουμε απλά, υπό την εξουσία του Θεού, κάθε άνθρωπος ενεργά ή παθητικά δέχεται την
κυριαρχία και τις διευθετήσεις Του και, όσο κι αν αγωνίζεται κανείς κατά τη διάρκεια της
ζωής του, σε όσα στραβά μονοπάτια κι αν βαδίσει, στο τέλος, θα επιστρέψει στην τροχιά της
μοίρας την οποία έχει σχεδιάσει γι’ αυτόν ο Δημιουργός. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο στοιχείο
της εξουσίας του Δημιουργού, ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία Του ελέγχει και κυβερνά το
σύμπαν. Είναι αυτό το ανυπέρβλητο στοιχείο, αυτή η μορφή ελέγχου και διακυβέρνησης, που
έχουν την ευθύνη των νόμων που υπαγορεύουν τις ζωές των πάντων, που επιτρέπουν στους
ανθρώπους να μετενσαρκώνονται ξανά και ξανά δίχως παρέμβαση, που κάνουν τον κόσμο να
γυρίζει ομαλά και να κινείται προς τα εμπρός, κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Έχετε γίνει μάρτυρες
όλων αυτών των γεγονότων και τα κατανοείτε, είτε επιφανειακά, είτε σε βάθος· το βάθος της
κατανόησής σας εξαρτάται από την εμπειρία και τη γνώση σας για την αλήθεια, και τη γνώση
σας για τον Θεό. Από το πόσο καλά γνωρίζεις την πραγματικότητα της αλήθειας, το πόσο
έχεις δοκιμάσει τον λόγο του Θεού και το πόσο καλά γνωρίζεις την υπόσταση και τη διάθεση
του Θεού, αντικατοπτρίζεται το βάθος της κατανόησής σου για την κυριαρχία και τις
διευθετήσεις του Θεού. Η ύπαρξη της κυριαρχίας και των διευθετήσεων του Θεού, εξαρτάται
από το αν τα ανθρώπινα όντα υποτάσσονται σ’ αυτές; Το γεγονός πως ο Θεός κατέχει την
εξουσία αυτή, καθορίζεται από τον αν η ανθρωπότητα υποτάσσεται σε αυτήν; Η εξουσία του
Θεού υπάρχει ασχέτως των περιστάσεων· σε κάθε περίπτωση, ο Θεός υπαγορεύει και
διευθετεί κάθε ανθρώπινη μοίρα και τα πάντα, σύμφωνα με τις σκέψεις Του, με τις επιθυμίες
Του. Αυτό δεν θα αλλάξει επειδή αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν εξαρτάται από το θέλημα του
ανθρώπου και δεν μπορεί να τροποποιηθεί από αλλαγές στον χρόνο, τον χώρο και τη
γεωγραφία, γιατί η εξουσία του Θεού είναι η ίδια Του η υπόσταση. Το αν ο άνθρωπος είναι
ικανός να γνωρίσει και να δεχθεί την κυριαρχία του Θεού και το αν ο άνθρωπος είναι ικανός
να υποταχθεί σ’ αυτήν, δεν αλλάζουν στο ελάχιστο το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω
στην ανθρώπινη μοίρα. Με άλλα λόγια, όποια στάση κι αν διατηρεί ο άνθρωπος προς την
κυριαρχία του Θεού, πολύ απλά δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός πως ο Θεός έχει την
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κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα και στα πάντα. Ακόμη κι αν δεν υποτάσσεσαι στην
κυριαρχία του Θεού, Αυτός και πάλι κυβερνά τη μοίρα σου· ακόμη κι αν δεν γνωρίζεις την
κυριαρχία Του, η εξουσία Του εξακολουθεί να υφίσταται. Η εξουσία του Θεού και το γεγονός
της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη
θέληση και δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του ανθρώπου. Η
εξουσία του Θεού βρίσκεται παντού, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αν ο ουρανός και η γη έπαυαν
να υπάρχουν, η εξουσία Του ποτέ δεν θα έπαυε να υπάρχει, γιατί Αυτός είναι ο Θεός ο ίδιος,
κατέχει τη μοναδική εξουσία, και η εξουσία Του δεν περιστέλλεται ή περιορίζεται από
ανθρώπους, γεγονότα ή πράγματα, ούτε από τον χώρο ή τη γεωγραφία. Ανά πάσα ώρα και
στιγμή, ο Θεός ασκεί την εξουσία Του, δείχνει τη δύναμή Του, συνεχίζει το έργο της
διαχείρισής Του, όπως πάντα· ανά πάσα ώρα και στιγμή, Αυτός εξουσιάζει τα πάντα,
φροντίζει τα πάντα, ενορχηστρώνει τα πάντα, όπως έκανε πάντοτε. Κανείς δεν μπορεί να το
αλλάξει αυτό. Είναι γεγονός· είναι η αμετάβλητη αλήθεια από αμνημονεύτων χρόνων!
Η ορθή στάση και πρακτική για κάποιον που επιθυμεί να υποταχθεί στην εξουσία
του Θεού
Με ποια στάση πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει και να βλέπει τώρα την εξουσία του Θεού
και το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα; Αυτό είναι ένα αληθινό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Όταν αντιμετωπίζεις αληθινά προβλήματα της
ζωής, πώς πρέπει να γνωρίζεις και να κατανοείς την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού;
Όταν δεν γνωρίζεις πώς να κατανοήσεις, να χειριστείς και να βιώσεις αυτά τα προβλήματα,
ποια στάση πρέπει να υιοθετείς για να δείξεις την πρόθεση, την επιθυμία και την
πραγματικότητά σου να υποταχθείς στην κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Θεού; Πρώτα,
πρέπει να μάθεις να περιμένεις· έπειτα, πρέπει να μάθεις να αναζητάς· στη συνέχεια, πρέπει
να μάθεις να υποτάσσεσαι. Το να «περιμένεις» σημαίνει να περιμένεις τον χρόνο του Θεού,
να περιμένεις τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που Αυτός έχει διευθετήσει για
σένα, όπως και να περιμένεις να σου αποκαλυφθεί σταδιακά το θέλημά Του. Το να
«αναζητάς» σημαίνει να παρατηρείς και να κατανοείς τις καλόκαρδες προθέσεις του Θεού για
σένα μέσω των ανθρώπων, των γεγονότων και των πραγμάτων που Αυτός έχει καθορίσει, να
κατανοείς την αλήθεια μέσω αυτών, να κατανοείς τι πρέπει να κατορθώσουν οι άνθρωποι και
ποιους τρόπους πρέπει να τηρούν, να κατανοείς ποια αποτελέσματα και ποια κατορθώματα
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έχει ο Θεός σκοπό να επιτύχει στους ανθρώπους. Το να «υποτάσσεσαι», φυσικά, αναφέρεται
στο να δέχεσαι τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που έχει ενορχηστρώσει ο
Θεός, να δέχεσαι την κυριαρχία Του και, μέσα από αυτά, να μαθαίνεις πώς υπαγορεύει ο
Δημιουργός τη μοίρα του ανθρώπου, πώς παρέχει στον άνθρωπο τη ζωή Του, πώς
ενσωματώνει την αλήθεια μέσα στον άνθρωπο. Τα πάντα υπό τις διευθετήσεις και την
κυριαρχία του Θεού υπακούν σε φυσικούς νόμους και, αν αποφασίσεις να αφήσεις τον Θεό να
διευθετήσει και να υπαγορεύσει τα πάντα για εσένα, πρέπει να μάθεις να περιμένεις, πρέπει
να μάθεις να αναζητάς, πρέπει να μάθεις να υποτάσσεσαι. Αυτή είναι η στάση που πρέπει να
διατηρεί κάθε άνθρωπος που θέλει να υποταχθεί στην εξουσία του Θεού, όπως και η βασική
αρετή που πρέπει να κατέχει κάθε άνθρωπος που θέλει να δεχθεί την κυριαρχία και τις
διευθετήσεις του Θεού. Για να διατηρείτε τέτοια στάση, για να κατέχετε τέτοια αρετή, πρέπει
να εργαστείτε πιο σκληρά· μόνο έτσι μπορείτε να εισέλθετε στην αληθινή πραγματικότητα.
Το να δεχθείς τον Θεό ως τον μοναδικό σου Άρχοντα είναι το πρώτο βήμα για να
κερδίσεις τη σωτηρία
Οι αλήθειες που αφορούν την εξουσία του Θεού είναι αλήθειες που κάθε άνθρωπος
πρέπει να βλέπει με σοβαρότητα, πρέπει να δοκιμάζει και να κατανοεί με την καρδιά του·
γιατί οι αλήθειες αυτές επηρεάζουν τη ζωή κάθε ανθρώπου, το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον κάθε ανθρώπου, τις κρίσιμες καμπές που πρέπει να περάσει κάθε άνθρωπος στη ζωή,
τη γνώση του ανθρώπου για την κυριαρχία του Θεού και τη στάση με την οποία πρέπει να
αντιμετωπίζει την εξουσία του Θεού και, φυσικά, τον τελικό προορισμό κάθε ανθρώπου. Έτσι,
η γνώση και η κατανόησή τους απαιτούν την ενέργεια μιας ζωής. Όταν πάρεις την εξουσία
του Θεού στα σοβαρά, όταν δεχθείς την κυριαρχία του Θεού, σταδιακά θα συνειδητοποιήσεις
και θα καταλάβεις πως η εξουσία του Θεού υπάρχει πραγματικά. Ωστόσο, αν δεν
αναγνωρίσεις ποτέ την εξουσία του Θεού και δεν δεχθείς ποτέ την κυριαρχία Του, τότε, όσα
χρόνια κι αν ζήσεις, δεν θα αποκτήσεις την παραμικρή γνώση για την κυριαρχία του Θεού. Αν
δεν γνωρίζεις και κατανοείς πραγματικά την εξουσία του Θεού, τότε, όταν φτάσεις στο τέλος
του δρόμου, ακόμα κι αν πιστεύεις στον Θεό για δεκαετίες, δεν θα έχεις τίποτα να δείξεις από
τη ζωή σου και η γνώση σου για την κυριαρχία του Θεού επί της ανθρώπινης μοίρας θα είναι,
αναπόφευκτα, μηδενική. Αυτό δεν είναι πολύ θλιβερό; Επομένως, όσο μακριά κι αν έχεις
βαδίσει στη ζωή, όσο χρονών κι αν είσαι τώρα, όσο μακρύ κι αν είναι το υπόλοιπο ταξίδι σου,
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πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις την εξουσία του Θεού, να την πάρεις στα σοβαρά και να
δεχθείς το γεγονός πως ο Θεός είναι ο μοναδικός σου Άρχοντας. Η απόκτηση σαφούς,
ακριβούς γνώσης και κατανόησης αυτών των αληθειών σχετικά με την κυριαρχία του Θεού
πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, είναι υποχρεωτικό μάθημα για όλους, είναι το κλειδί για τη
γνώση της ανθρώπινης ζωής και της απόκτησης της αλήθειας, είναι βασικό μάθημα ζωής για
τη γνώση του Θεού που αντιμετωπίζουν όλοι κάθε μέρα, που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει.
Αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει παρακάμψεις για να φτάσει σ’ αυτόν τον στόχο, τότε σου
λέω πως αυτό είναι αδύνατον! Αν θέλεις να ξεφύγεις από την κυριαρχία του Θεού, τότε αυτό
είναι ακόμα πιο αδύνατον! Ο Θεός είναι ο μόνος Κύριος του ανθρώπου, ο Θεός είναι ο μόνος
Άρχοντας της ανθρώπινης μοίρας, έτσι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να υπαγορεύσει τη μοίρα
του, αδύνατον να την υπερβεί. Όσο σπουδαίες ικανότητες κι αν έχει κάποιος, δεν μπορεί να
επηρεάσει, πόσο μάλλον, να ενορχηστρώσει, να διευθετήσει, να ελέγξει ή να αλλάξει τη μοίρα
των άλλων. Μόνο ο μοναδικός Θεός ο ίδιος υπαγορεύει τα πάντα για τον άνθρωπο, γιατί μόνο
Αυτός κατέχει τη μοναδική εξουσία που έχει κυριαρχία πάνω στην ανθρώπινη μοίρα· έτσι,
μόνο ο Δημιουργός είναι ο μοναδικός Άρχοντας του ανθρώπου. Η εξουσία του Θεού έχει
κυριαρχία, όχι μόνο επί της δημιουργημένης ανθρωπότητας, αλλά και επί των μη
δημιουργημένων όντων που δεν μπορεί να δει κανένας άνθρωπος, επί των άστρων, επί του
σύμπαντος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ένα γεγονός που υπάρχει πραγματικά, που
κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Αν κάποιος από εσάς είναι ακόμα
δυσαρεστημένος με το πώς έχουν τα πράγματα, πιστεύοντας πως έχει κάποια ειδική
δεξιότητα ή ικανότητα και νομίζοντας πως μπορεί ακόμα να σταθεί τυχερός και να αλλάξει τις
παρούσες συνθήκες ή αλλιώς να ξεφύγει από αυτές· αν προσπαθήσεις να αλλάξεις τη μοίρα
σου μέσα από ανθρώπινη προσπάθεια και έτσι ξεχωρίσεις από τους άλλους και κερδίσεις δόξα
και πλούτη, τότε σου λέω πως δυσκολεύεις τα πράγματα για σένα, πας γυρεύοντας για
μπελάδες, σκάβεις τον ίδιο σου τον λάκκο! Μια μέρα, αργά ή γρήγορα, θα ανακαλύψεις πως
έκανες τη λάθος επιλογή, πως οι προσπάθειές σου ήταν χαμένος κόπος. Η φιλοδοξία σου, η
επιθυμία σου να αγωνίζεσαι ενάντια στη μοίρα και η ίδια η εξωφρενική σου διαγωγή, θα σε
οδηγήσουν σε έναν δρόμο δίχως επιστροφή και θα πληρώσεις μεγάλο τίμημα γι’ αυτό.
Παρόλο που τώρα δεν βλέπεις τη σοβαρότητα της συνέπειας, καθώς βιώνεις και εκτιμάς όλο
και βαθύτερα την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο Άρχοντας της ανθρώπινης μοίρας, θα
συνειδητοποιήσεις σιγά-σιγά για τι μιλάω σήμερα, καθώς και τις πραγματικές του επιπτώσεις.
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Το αν έχεις πραγματικά καρδιά και πνεύμα, και το αν είσαι άνθρωπος που αγαπά την
αλήθεια, εξαρτώνται από το είδος της στάσης που διατηρείς απέναντι στην κυριαρχία του
Θεού και την αλήθεια. Φυσικά, αυτό καθορίζει και το αν μπορείς να γνωρίσεις και να
κατανοήσεις πραγματικά την εξουσία του Θεού. Αν ποτέ στη ζωή σου δεν έχεις αισθανθεί την
κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Θεού, πόσο μάλλον να έχεις αναγνωρίσει και δεχθεί την
εξουσία του Θεού, τότε δεν θα έχεις απολύτως καμία αξία και θα είσαι, αναμφίβολα, το
αντικείμενο της απέχθειας και της απόρριψης του Θεού, εξαιτίας του μονοπατιού που πήρες
και της επιλογής που έκανες. Ωστόσο, εκείνοι που, στο έργο του Θεού, μπορούν να δεχθούν τη
δοκιμασία Του, να δεχθούν την κυριαρχία Του, να υποταχθούν στην εξουσία Του και να
αποκτήσουν, σταδιακά, αληθινή εμπειρία του λόγου Του, θα έχουν αποκτήσει αληθινή γνώση
της εξουσίας του Θεού, αληθινή κατανόηση της κυριαρχίας Του και θα έχουν υποταχθεί
πραγματικά στον Δημιουργό. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα έχουν σωθεί πραγματικά. Επειδή
έχουν γνωρίσει την κυριαρχία του Θεού, επειδή την έχουν δεχθεί, η εκτίμησή τους για το
γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στην ανθρώπινη μοίρα, καθώς και η υποταγή τους σ’
αυτήν, είναι αληθινές και ακριβείς. Όταν αντιμετωπίσουν τον θάνατο θα μπορούν, σαν τον
Ιώβ, να έχουν μυαλό που δεν το σκιάζει ο θάνατος, να υποταχθούν στις ενορχηστρώσεις και
τις διευθετήσεις του Θεού στα πάντα, χωρίς ατομική επιλογή, χωρίς ατομική επιθυμία. Μόνο
ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορέσει να επιστρέψει στο πλευρό του Δημιουργού σαν ένα
πραγματικό δημιουργημένο ανθρώπινο ον.
17 Δεκεμβρίου 2013
Υποσημειώσεις:
α. Στο πρωτότυπο κείμενο λέει «…κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τη γέννησή του…».
β. Στο πρωτότυπο κείμενο λέει «αυτό».
γ. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «Στο σημείο αυτό».
δ. Στο πρωτότυπο κείμενο λέει «Είτε ο δρόμος μπροστά τους είναι ομαλός, είτε γεμάτος εμπόδια…».

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ'
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Η αγιοσύνη του Θεού (Α')
Είχαμε μια μικρή επιπλέον συναναστροφή για την εξουσία του Θεού κατά την τελευταία
συνάντηση, και δεν θα μιλήσουμε τώρα για τη δικαιοσύνη Του. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα
εντελώς νέο θέμα, την αγιοσύνη του Θεού. Η αγιοσύνη του Θεού αποτελεί μία ακόμη πτυχή
της μοναδικής ουσίας Του, οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συναναστραφεί τούτο το θέμα
εδώ. Η πτυχή της ουσίας του Θεού, για την οποία θα συναναστραφούμε, μαζί με τις δύο
πλευρές για τις οποίες συναναστραφήκαμε προηγουμένως, σχετικά με τη δίκαιη διάθεση και
την εξουσία Του, είναι όλες τους μοναδικές; (Ναι.) Η αγιοσύνη του Θεού είναι κι αυτή
μοναδική, οπότε το θέμα της σημερινής μας συναναστροφής θα είναι τα στοιχεία που
συνθέτουν τη βάση και τη ρίζα αυτής της μοναδικότητας. Σήμερα πρόκειται να
συναναστραφούμε σχετικά με τη μοναδική ουσία του Θεού —την αγιοσύνη Του. Ίσως μερικοί
από εσάς να έχετε κάποιες αμφιβολίες και να ρωτήσετε: «Γιατί να μιλήσουμε για την
αγιοσύνη του Θεού;» Μην ανησυχείτε, θα σας τα πω διεξοδικά και αργά. Μόλις το ακούσετε,
θα κατανοήσετε γιατί είναι τόσο απαραίτητο για Μένα να συναναστραφούμε για το εν λόγω
θέμα.
Αρχικά, ας ορίσουμε τη λέξη «άγιος». Χρησιμοποιώντας την αντίληψή σας και σύμφωνα
με όλες τις γνώσεις που έχετε συγκεντρώσει, τι πιστεύετε ότι σημαίνει «άγιος»; («Άγιος»
σημαίνει άσπιλος, χωρίς καμία διαφθορά ή ατέλεια της ανθρωπότητας. Ό,τι εκπέμπει —
σκέψη, ομιλία ή πράξη, ό,τι κάνει— είναι απολύτως θετικό.) Πολύ καλά. («Άγιος» σημαίνει
θεϊκός, αμόλυντος, απρόσβλητος από τον άνθρωπο. Σημαίνει μοναδικός, είναι το
χαρακτηριστικό σύμβολο του Θεού.) Αυτός είναι ο δικός σας ορισμός. Στην καρδιά κάθε
ατόμου, η λέξη «άγιος» έχει ένα πεδίο, έναν ορισμό και μια ερμηνεία. Τουλάχιστον, το μυαλό
σας δεν είναι κενό όταν βλέπετε τη λέξη «άγιος». Έχετε ένα συγκεκριμένο εύρος ορισμού για
αυτήν τη λέξη, και τα ρητά ορισμένων ανθρώπων πλησιάζουν κάπως στα ρητά που
καθορίζουν την ουσία της διάθεσης του Θεού. Τούτο είναι πολύ σωστό. Οι περισσότεροι
πιστεύουν ότι η λέξη «άγιος» είναι θετική, πράγμα βέβαιο. Σήμερα, όμως, δεν πρόκειται να
ορίσω ή να εξηγήσω έτσι απλά την αγιοσύνη του Θεού, για την οποία θέλω να
συναναστραφούμε. Αντ’ αυτού, θα χρησιμοποιήσω κάποια δεδομένα για επαλήθευση,
προκειμένου να σου επιτρέψω να κατανοήσεις γιατί λέγω ότι ο Θεός είναι άγιος και γιατί
χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη λέξη για να περιγράψω την ουσία Του. Μέχρι το πέρας της
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συναναστροφής μας, θα έχεις πειστεί ότι η χρήση της λέξης «άγιος» για τον καθορισμό της
ουσίας του Θεού, αλλά και για την αναφορά σε Εκείνον, είναι και σωστή και απολύτως
κατάλληλη. Τουλάχιστον, όσον αφορά στις τρέχουσες γλώσσες της ανθρωπότητας, η χρήση
αυτής της λέξης για την αναφορά στον Θεό είναι ιδιαιτέρως ορθή —αποτελεί τη μοναδική
λέξη στην ανθρώπινη γλώσσα που είναι η πλέον κατάλληλη να αναφέρεται στον Θεό. Δεν
είναι μια κενή λέξη, όταν αναφέρεται στον Θεό, ούτε άνευ λόγου έπαινος ή κούφια
φιλοφρόνηση. Σκοπός της συναναστροφής μας είναι να επιτραπεί σε κάθε άνθρωπο να
αναγνωρίσει την αλήθεια αυτής της πτυχής της ουσίας του Θεού. Ο Θεός δεν φοβάται την
κατανόηση των ανθρώπων, αλλά την παρανόησή τους. Η επιθυμία του Θεού είναι κάθε
άνθρωπος να γνωρίζει την ουσία Του και αυτό που έχει και είναι Εκείνος. Έτσι, κάθε φορά
που αναφερόμαστε σε μια πτυχή της ουσίας του Θεού, μπορούμε να ανατρέχουμε σε πολλά
γεγονότα, προκειμένου να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να δουν ότι αυτή η πτυχή της
ουσίας του Θεού είναι όντως υπαρκτή.
Τώρα που έχουμε έναν ορισμό της λέξης «άγιος», ας πάρουμε μερικά παραδείγματα.
Σύμφωνα με τις απόψεις που έχουν οι άνθρωποι, φαντάζονται πολλά «άγια» πρόσωπα και
πράγματα. Για παράδειγμα, τα παρθένα αγόρια και κορίτσια ορίζονται ως άγια στα λεξικά
του ανθρώπινου γένους. Αλλά, είναι πράγματι άγια; Είναι το αποκαλούμενο άγιο και το
«άγιο», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ένα και το αυτό; (Όχι.) Εκείνοι οι άνθρωποι που
διαθέτουν σωστή ηθική, που έχουν εκλεπτυσμένο και καλλιεργημένο λόγο, που ποτέ δεν
βλάπτουν κανέναν και που, μέσω των λόγων που εκφέρουν, κάνουν τους άλλους να νοιώθουν
άνετα και ευχάριστα, είναι άγιοι; Εκείνοι που κάνουν συχνά το καλό, είναι φιλάνθρωποι και
παρέχουν μεγάλη βοήθεια σε άλλους, εκείνοι που φέρνουν μεγάλη ευδαιμονία στη ζωή των
ανθρώπων, είναι άγιοι; Εκείνοι που δεν κάνουν ιδιοτελείς σκέψεις και δεν απαιτούν
ακατόρθωτα πράγματα από κανέναν, που ανέχονται τους πάντες, είναι άγιοι; Όσοι δεν έχουν
διαφωνήσει ποτέ με κανέναν, ούτε έχουν εκμεταλλευτεί κανέναν, είναι άγιοι; Οπότε, εκείνοι
που εργάζονται για το καλό των άλλων, που τους ευεργετούν και τους διαπαιδαγωγούν
παντοιοτρόπως, είναι άγιοι; Όσοι δίνουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής στους άλλους και
διάγουν μια απλή ζωή, που είναι αυστηροί με τον εαυτό τους, αλλά συμπεριφέρονται στους
άλλους ανοιχτόμυαλα, είναι άγιοι; (Όχι.) Θυμάστε τις μητέρες σας που σας αγαπούσαν και
σας φρόντιζαν με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι αγίες; Τα είδωλα που λατρεύετε, είτε πρόκειται
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για διασήμους, αστέρες ή σπουδαίους ανθρώπους, είναι άγιοι; (Όχι.) Ας δούμε τώρα τους
προφήτες της Βίβλου που ήταν ικανοί να προλέγουν το μέλλον, το οποίο ήταν άγνωστο σε
πολλούς άλλους. Ήσαν αυτά τα άτομα άγια; Οι άνθρωποι που κατάφεραν να καταγράψουν τα
λόγια του Θεού και τα γεγονότα του έργου Του στη Βίβλο, ήταν άγιοι; Ήταν άγιος ο Μωυσής;
Ο Αβραάμ; (Όχι.) Και ο Ιώβ; Αυτός ήταν άγιος; (Όχι.) Ο Θεός αποκάλεσε τον Ιώβ δίκαιο
άνθρωπο, γιατί, λοιπόν, ούτε αυτός είναι άγιος; Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που σέβονται τον
Θεό και αποφεύγουν το κακό, να μην είναι άγιοι; Ή μήπως είναι; (Όχι.) Είστε λίγο ανήσυχοι,
όχι και πολύ σίγουροι και δεν τολμάτε να πείτε «Όχι», αλλά ούτε τολμάτε και να πείτε «Ναι».
Έτσι, στο τέλος λέτε «όχι» με μισή καρδιά. Επιτρέψτε Μου να κάνω άλλη μία ερώτηση. Οι
αγγελιαφόροι του Θεού —οι αγγελιαφόροι που στέλνει ο Θεός στη γη— είναι άγιοι; Είναι
άγιοι οι άγγελοι; (Όχι.) Οι άνθρωποι που δεν έχει διαφθείρει ο Σατανάς, είναι άγιοι; (Όχι.) Σε
κάθε ερώτηση απαντάτε «Όχι». Πού το στηρίζετε; Έχετε μπερδευτεί, έτσι δεν είναι; Γιατί,
λοιπόν, λέγεται ότι ούτε καν οι άγγελοι δεν είναι άγιοι; Τώρα νοιώθετε ανήσυχοι, έτσι δεν
είναι; Μήπως τότε μπορείτε να ανακαλύψετε για ποιον λόγο οι άνθρωποι, τα πράγματα ή τα
μη-δημιουργημένα όντα που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν είναι άγια; Είμαι βέβαιος ότι
δεν μπορείτε. Τότε μήπως το «Όχι» σας είναι λίγο ανεύθυνο; Δεν απαντάτε στα κουτουρού;
Μερικοί άνθρωποι σκέπτονται: «Ρωτάς με τέτοιον τρόπο, ώστε σίγουρα δεν πρέπει να είναι».
Μη δίνετε πρόχειρες απαντήσεις. Σκεφτείτε προσεκτικά αν η απάντηση πρέπει να είναι
καταφατική ή αρνητική. Θα καταλάβετε γιατί η απάντηση είναι «Όχι», όταν θα
συναναστραφούμε για το επόμενο θέμα. Θα σας δώσω την απάντηση σύντομα. Ας
διαβάσουμε πρώτα λίγο από τις γραφές.
Η εντολή του Ιεχωβά Θεού προς τον άνθρωπο
Γέν. 2:15-17 Και έλαβε ο Ιεχωβά Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω
της Εδέμ διά να εργάζηται αυτόν και να φυλάττη αυτόν. Προσέταξε δε ο Ιεχωβά Θεός εις τον
Αδάμ λέγων, Από παντός δένδρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου
της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού· διότι καθ’ ην ημέραν
φάγης απ’ αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει.
Η αποπλάνηση της γυναίκας από το φίδι
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Γέν. 3:1-5 Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε ο
Ιεχωβά Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από
παντός δένδρου του παραδείσου; Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των
δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν· από δε του καρπού του δένδρου, το οποίον
είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, Μη φάγητε απ’ αυτού, μηδέ εγγίσητε αυτόν, διά
να μη αποθάνητε. Και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει αλλ’
εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ην ημέραν φάγητε απ’ αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και
θέλετε είσθαι σαν τον Θεό, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν.
Αυτά τα δύο χωρία είναι από το βιβλίο της Γενέσεως στη Βίβλο. Γνωρίζετε όλοι σας τα
δύο αυτά εδάφια; Είναι κάτι που συνέβη στην αρχή, αμέσως μετά τη δημιουργία του
ανθρώπινου γένους και πρόκειται για πραγματικό γεγονός. Ας δούμε, πρώτα, τι εντολή έδωσε
ο Ιεχωβά Θεός στον Αδάμ και την Εύα, καθώς το περιεχόμενό της είναι πολύ σημαντικό για το
σημερινό μας θέμα. «Προσέταξε δε ο Ιεχωβά Θεός εις τον Αδάμ λέγων: “Από παντός δένδρου
του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του
κακού δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού· διότι καθ’ ην ημέραν φάγης απ’ αυτού, θέλεις εξάπαντος
αποθάνει”». Τι περιέχει η εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο στο συγκεκριμένο εδάφιο;
Πρώτα, ο Θεός λέει στον άνθρωπο τι του επιτρέπεται να φάει —τους καρπούς από μια
ποικιλία από δέντρα. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι ούτε δηλητήρια, άπαντα είναι δυνατόν να
καταναλωθούν και να καταναλωθούν όπως επιθυμεί κανείς, χωρίς ενδοιασμούς. Τούτο είναι
το ένα μέρος. Το άλλο μέρος συνιστά μια προειδοποίηση. Με αυτήν την προειδοποίηση, ο
Θεός λέει στον άνθρωπο ότι δεν πρέπει να φάει τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του
καλού και του κακού. Τι θα συμβεί αν το κάνει; Ο Θεός είπε στον άνθρωπο: Αν το φας, θα
πεθάνεις σίγουρα. Είναι αυτά τα λόγια χωρίς περιστροφές; Αν ο Θεός σου έλεγε τούτο, αλλά
εσύ δεν κατανοούσες το γιατί, θα το αντιμετώπιζες ως κανόνα ή ως εντολή που πρέπει να
υπακούσεις; Θα έπρεπε να την υπακούσεις, έτσι δεν είναι; Όμως τα λόγια του Θεού είναι
αδιαμφισβήτητα, είτε ο άνθρωπος είναι ικανός να υπακούσει, είτε όχι. Ο Θεός είπε πολύ
ξεκάθαρα στον άνθρωπο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να φάει, καθώς και το τι θα συμβεί εάν
φάει αυτό που δεν πρέπει. Μήπως διέκρινες καθόλου τη διάθεση του Θεού στα σύντομα λόγια
Του; Είναι αληθινά αυτά που είπε; Μήπως υπάρχει κάποια εξαπάτηση; Κάποιο ψέμα; Μήπως
κρύβουν κάτι απειλητικό; (Όχι.) Με εντιμότητα και ειλικρίνεια, ο Θεός είπε στον άνθρωπο τι
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μπορεί και τι δεν μπορεί να φάει, καθαρά και ξάστερα. Μήπως υπάρχει κάποιο κρυφό νόημα
στα λόγια αυτά; Είναι αυτά τα λόγια χωρίς περιστροφές; Χρειάζονται εικασίες; (Όχι.) Οι
υποθέσεις δεν είναι απαραίτητες. Η σημασία τους είναι προφανής με την πρώτη ματιά, και το
καταλαβαίνεις αμέσως. Το νόημα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει και να
εκφράσει ο Θεός, πηγάζει από την καρδιά Του. Όσα εκφράζει ο Θεός είναι ξεκάθαρα, χωρίς
περιστροφές και σαφή. Δεν υπάρχουν κρυφά κίνητρα ούτε κρυμμένα νοήματα. Μίλησε
ευθέως στον άνθρωπο, λέγοντάς του τι μπορεί να φάει και τι όχι. Μέσα από αυτά τα λόγια του
Θεού, δηλαδή, ο άνθρωπος δύναται να δει ότι η καρδιά του Θεού είναι διαυγής, αληθινή. Δεν
υπάρχει κανένα απολύτως ψέμα εδώ: δεν σου λέει ότι δεν μπορείς να φας κάτι που είναι
βρώσιμο ούτε σου λέει «πράξε το και θα δεις τι θα συμβεί» με πράγματα που δεν μπορείς να
φας. Δεν εννοεί αυτό. Ο Θεός λέει πάντα αυτό που σκέπτεται μέσα Του. Αν πω ότι ο Θεός
είναι άγιος επειδή δείχνει και αποκαλύπτει τον εαυτό Του μέσα από αυτά τα λόγια και με
αυτόν τον τρόπο, ίσως να αισθανθείς ότι έχω δημιουργήσει ολόκληρο ζήτημα από το τίποτα ή
ότι η ερμηνεία Μου είναι «τραβηγμένη από τα μαλλιά». Αν συμβαίνει αυτό, μην ανησυχείς,
δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
Ας μιλήσουμε για το «Η αποπλάνηση της γυναίκας από το φίδι». Ποιος είναι το φίδι; (Ο
Σατανάς.) Στο 6.000 ετών σχέδιο της διαχείρισης του Θεού, ο Σατανάς παίζει τον ρόλο του
αντιθετικού στοιχείου· πρόκειται για έναν ρόλο στον οποίον είναι αδύνατον να παραλείψουμε
να αναφερθούμε, όταν συναναστρεφόμαστε για την αγιοσύνη του Θεού. Γιατί το λέω αυτό;
Αν δεν γνωρίζεις το κακό και τη διαφθορά του Σατανά ή τη φύση του, τότε δεν έχεις τρόπο να
τον αναγνωρίσεις, ούτε δύνασαι να ξέρεις την πραγματική έννοια της αγιοσύνης. Μέσα σε
σύγχυση, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό που κάνει ο Σατανάς είναι σωστό, επειδή ακριβώς
ζουν μέσα σε αυτό το είδος της διεφθαρμένης διάθεσης. Χωρίς αντιθετικό στοιχείο και χωρίς
σημείο σύγκρισης, δεν μπορείς να γνωρίζεις τι σημαίνει αγιοσύνη. Γι’ αυτό και πρέπει να
αναφερθεί σε αυτό το σημείο ο Σατανάς. Αυτή η αναφορά δεν είναι κενολογία. Μέσω των
λόγων και των πράξεων του Σατανά, θα δούμε πώς δρα ο Σατανάς, πώς διαφθείρει την
ανθρωπότητα, ποια είναι η φύση και ποια η όψη του. Τι είπε, λοιπόν, η γυναίκα στο φίδι; Η
γυναίκα αφηγήθηκε στο φίδι όσα της είχε πει ο Ιεχωβά Θεός. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της,
επιβεβαίωσε την εγκυρότητα όλων όσων της είπε ο Θεός; Δεν μπορούσε, έτσι δεν είναι; Ως
κάποιος που δημιουργήθηκε πρόσφατα, δεν διέθετε την ικανότητα να διακρίνει το καλό από
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το κακό, ούτε και να αναγνωρίζει οτιδήποτε γύρω της. Κρίνοντας από τα λόγια που είπε στο
φίδι, μέσα στην καρδιά της δεν είχε χρίσει τα λόγια του Θεού ως σωστά· αυτή ήταν η στάση
της. Όταν, λοιπόν, το φίδι είδε ότι η γυναίκα δεν είχε σαφή στάση απέναντι στα λόγια του
Θεού, είπε: «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει αλλ’ εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ην ημέραν φάγητε
απ’ αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το
καλόν και το κακόν». Υπάρχει κάποιο λάθος στα λόγια αυτά; Τελειώνοντας την ανάγνωση της
παραπάνω πρότασης, πήρατε καμιά ιδέα για τις προθέσεις του φιδιού; Ποιες είναι αυτές; (Να
δελεάσει τον άνθρωπο να διαπράξει αμαρτία.) Θέλει να δελεάσει αυτή τη γυναίκα, να τη
σταματήσει από το να λαμβάνει υπόψιν της τα λόγια του Θεού, όμως δεν μίλησε ευθέως. Άρα,
μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά πανούργο. Εκφράζει το μήνυμά του κατά τρόπο δόλιο
και διφορούμενο, ώστε να επιτύχει τον σκοπό του, τον οποίον κρατά μέσα του, κρυμμένο από
τον άνθρωπο —τούτη είναι η πανουργία του φιδιού. Ο Σατανάς πάντοτε μιλούσε και
ενεργούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Λέει «δεν είναι σίγουρο», χωρίς να επιβεβαιώνει το ένα ή το
άλλο. Όμως, ακούγοντάς το αυτό, η καρδιά της αδαούς αυτής γυναίκας επηρεάστηκε. Το φίδι
ευχαριστήθηκε, αφού τα λόγια του είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα —τούτη ήταν και η
πονηρή πρόθεσή του. Επιπλέον, υποσχόμενο ένα αποτέλεσμα που ο άνθρωπος νόμιζε για
καλό, την αποπλάνησε, λέγοντας: «καθ’ ην ημέραν φάγητε απ’ αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι
οφθαλμοί σας». Οπότε εκείνη συλλογίζεται: «Είναι καλό να ανοίξω τα μάτια μου!» Κι
άλλωστε, είπε κάτι ακόμα καλύτερο, λόγια άγνωστα στον άνθρωπο, που ασκούν μεγάλο
πειρασμό σε όσους τα ακούν: «Θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν».
Δεν είναι αυτά τα λόγια έντονα αποπλανητικά για τον άνθρωπο; Είναι σαν κάποιος να σου
λέει: «Το πρόσωπό σου έχει υπέροχο σχήμα. Μόνο η γέφυρα της μύτης σου είναι λίγο κοντή,
αλλά, αν τη φτιάξεις, η ομορφιά σου θα είναι παγκοσμίου κλάσεως!» Για κάποιον που δεν είχε
θελήσει ποτέ του να κάνει αισθητική επέμβαση, τα λόγια αυτά δεν θα επηρεάσουν την καρδιά
του; Είναι αυτά τα λόγια αποπλανητικά; Εσύ νοιώθεις το δέλεαρ της αποπλάνησης; Σε
δοκιμάζει; (Ναι.) Λέει ο Θεός τέτοια πράγματα; Υπήρξε κάποια τέτοια ένδειξη στα λόγια του
Θεού που είδαμε μόλις τώρα; (Όχι.) Ο Θεός λέει αυτά που σκέφτεται μέσα Του; Μπορεί ο
άνθρωπος να δει την καρδιά του Θεού μέσα από τα λόγια Του; (Ναι.) Όταν, όμως, το φίδι είπε
εκείνα τα λόγια στη γυναίκα, εσύ ήσουν ικανός να δεις την καρδιά του; (Όχι.) Και εξαιτίας της
άγνοιάς του, ο άνθρωπος αποπλανήθηκε εύκολα από το φίδι και πιάστηκε εύκολα κορόιδο.
Μπόρεσες, λοιπόν, να διακρίνεις τις προθέσεις του Σατανά; Ήσουν ικανός να διακρίνεις τον
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σκοπό πίσω από τα λόγια του; Ήσουν ικανός να διακρίνεις την πλεκτάνη και το πονηρό του
σχέδιο; (Όχι.) Ποια διάθεση αντιπροσωπεύει ο τρόπος έκφρασης του Σατανά; Τι ουσία
διέκρινες μέσα στον Σατανά, δια των λόγων του; Είναι ύπουλος; Ίσως, επιφανειακά να σου
χαμογελά ή να είναι εντελώς ανέκφραστος. Μέσα του, όμως, υπολογίζει πώς θα επιτύχει τον
στόχο του, και αυτός ακριβώς ο στόχος είναι που εσύ είσαι ανίκανος να δεις. Εν συνεχεία, σε
αποπλανά δια των υποσχέσεων που σου δίνει και όλων των πλεονεκτημάτων για τα οποία
μιλά. Εσύ όλα τούτα τα θεωρείς καλά και πιστεύεις ότι αυτά που λέει είναι πιο χρήσιμα, πιο
ουσιώδη από τα λόγια του Θεού. Τότε δεν καθίσταται ο άνθρωπος υποτακτικός αιχμάλωτος;
Δεν είναι διαβολικά τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Σατανάς; Αφήνετε τον εαυτό σας να
βουλιάξει. Χωρίς ο Σατανάς να χρειάζεται να κουνήσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι, με αυτές
τις δύο προτάσεις είσαι ευτυχής να τον ακολουθήσεις, να συμμορφωθείς με αυτόν. Ο στόχος
του έχει επιτευχθεί. Δεν είναι μοχθηρή αυτή η πρόθεση; Και δεν αποτελεί την πλέον
πρωταρχική όψη του Σατανά; Μέσα από τα λόγια του Σατανά, ο άνθρωπος δύναται να δει τα
μοχθηρά κίνητρά του, το φρικτό του πρόσωπο, την ουσία του. Σωστά; Συγκρίνοντας αυτές τις
προτάσεις, και χωρίς ανάλυση, ίσως νοιώσεις ότι τα λόγια του Ιεχωβά Θεού είναι πληκτικά,
συνηθισμένα και κοινά, ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα, προκειμένου να επαινεθεί η
ειλικρίνεια του Θεού. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Σατανά και τη φρικτή
όψη του ως αντιθετικό στοιχείο, τα λόγια του Θεού δεν έχουν μεγάλη βαρύτητα για τους
ανθρώπους του σήμερα; (Ναι.) Χάρη σ’ αυτό το αντιθετικό στοιχείο, ο άνθρωπος μπορεί να
αισθανθεί την καθαρή τελειότητα του Θεού. Κάθε λέξη που προφέρει ο Σατανάς, καθώς και
τα κίνητρά του, οι προθέσεις του και ο τρόπος που μιλά, όλα είναι κίβδηλα. Ποιο είναι το
κύριο χαρακτηριστικό της εκφοράς του λόγου του; Χρησιμοποιεί αμφιλογία για να σε
αποπλανήσει εν αγνοία σου, και δεν σου επιτρέπει να διακρίνεις τον στόχο του· σου επιτρέπει
να τσιμπήσεις το δόλωμα, ωθώντας σε να επαινέσεις και υμνήσεις τα πλεονεκτήματά του.
Τούτο δεν είναι το μόνιμο τέχνασμα του Σατανά; (Ναι.) Ας δούμε, τώρα, ποια άλλα λόγια και
εκφράσεις του Σατανά επιτρέπουν στον άνθρωπο να δει το φρικτό του πρόσωπο. Ας
συνεχίσουμε να διαβάζουμε τις γραφές.
Διάλογος μεταξύ του Σατανά και του Ιεχωβά Θεού
Ιώβ 1:6-11 Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του
Ιεχωβά, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Πόθεν
2553

έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Ιεχωβά και είπε, Περιελθών την γην και
εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου
επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και
ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού; Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον
Ιεχωβά και είπε, Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν; δεν περιέφραξας κυκλόθεν αυτόν
και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει; τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη
αυτού επληθύνθησαν επί της γής· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα
έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον.
Ιώβ 2:1-5 Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του
Ιεχωβά· και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς, διά να παρασταθή ενώπιον του Ιεχωβά. Και
είπεν ο Ιεχωβά προς τον Σατανάν, Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Ιεχωβά
και είπε, Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι. Και είπεν ο Ιεχωβά προς τον
Σατανάν, Έβαλες τον νούν σου επί τον δούλον μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη
γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού; και έτι
κρατεί την ακεραιότητα αυτού, αν και με παρώξυνας κατ’ αυτού, διά να εξολοθρεύσω αυτόν
άνευ αιτίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Ιεχωβά και είπε, Δέρμα υπέρ δέρματος, και
πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα
σου και έγγισον τα οστά αυτού και την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση
κατά πρόσωπον.
Αυτά τα δύο εδάφια αποτελούν έναν διάλογο μεταξύ Θεού και Σατανά και καταγράφουν
τι είπε ο Θεός και τι είπε ο Σατανάς. Ο Θεός δεν μίλησε πολύ και ο λόγος του ήταν απλός.
Μπορούμε να διακρίνουμε την αγιοσύνη του Θεού μέσα από τα απλά λόγια Του; Κάποιοι θα
πουν ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε τη φρικαλεότητα του Σατανά
μέσα από τις απαντήσεις του; (Ναι.) Ας δούμε πρώτα τι ερώτηση έθεσε ο Ιεχωβά Θεός στον
Σατανά. «Πόθεν έρχεσαι;» Είναι απλή αυτή η ερώτηση; Μήπως υπάρχει κάποιο κρυφό
νόημα; (Όχι.) Είναι απλά μια ερώτηση, καθαρή, χωρίς άλλον σκοπό. Αν ήθελα να σας
ρωτήσω: «Από πού έρχεσαι;» εσείς τι θα Μου απαντούσατε; Είναι δύσκολη ερώτηση; Θα
λέγατε: «Από το πέρα-δώθε και από το πάνω-κάτω»; (Όχι.) Δεν θα απαντούσατε με αυτόν
τον τρόπο. Τι νοιώθετε, λοιπόν, βλέποντας τον Σατανά να αποκρίνεται έτσι; (Νοιώθουμε ότι ο
Σατανάς είναι παράλογος και πονηρός.) Μήπως μπορείς να μαντέψεις τι νιώθω Εγώ; Κάθε
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φορά που βλέπω αυτά τα λόγια νιώθω αηδία, επειδή μιλάει χωρίς να λέει τίποτα. Απάντησε
στην ερώτηση του Θεού; Τα λόγια του δεν αποτελούσαν απάντηση, δεν υπήρχε αποτέλεσμα.
Δεν ήταν απάντηση στην ερώτηση του Θεού. «Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή
πάρειμι». Τι καταλαβαίνεις από τούτα τα λόγια; Από ποιο μέρος της γης έρχεται ο Σατανάς;
Πήρατε απάντηση; (Όχι.) Τούτη είναι η «εξυπνάδα» της πανουργίας του Σατανά: να μην
αφήνει κανέναν να ανακαλύψει τι πραγματικά λέει. Ακόμα και μετά την ακρόαση των λόγων
αυτών, εσύ εξακολουθείς να μην μπορείς να διακρίνεις τι είπε· κι όμως, αυτός έχει τελειώσει
την απάντησή του. Πιστεύει ότι η απάντησή του είναι τέλεια. Τι νιώθεις, λοιπόν; Αηδία; (Ναι.)
Τώρα αρχίζεις να αηδιάζεις με τα λόγια αυτά. Ο Σατανάς δεν μιλά ευθέως, αφήνοντάς σε
σαστισμένο, ανίκανο να αντιληφθείς την πηγή των λόγων του. Μερικές φορές, μιλά
εσκεμμένως, και μερικές φορές, κυριαρχείται από τη δική του ουσία και φύση. Τα λόγια αυτά
εξήλθαν απευθείας από το στόμα του Σατανά. Ο Σατανάς δεν συλλογίστηκε επί μακρόν τα
λόγια αυτά και μετά τα είπε, περνώντας τον εαυτόν του για έξυπνο· τα εξέφρασε φυσικά.
Μόλις τον ρωτήσεις από πού προέρχεται, χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για να σου απαντήσει.
Μη μπορώντας να μάθεις από πού ακριβώς έρχεται, νοιώθεις πολύ μπερδεμένος. Υπάρχει
κάποιος από εσάς που μιλάει έτσι; (Ναι.) Τι τρόπος ομιλίας είναι αυτός; (Είναι διφορούμενος
και δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση.) Τι είδους λέξεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, για να
περιγράψουμε αυτόν τον τρόπο ομιλίας; Είναι αποπροσανατολιστικός και παραπλανητικός,
έτσι δεν είναι; Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν επιθυμεί να πει στους άλλους πού είχε πάει την
προηγουμένη. Εσύ τον ρωτάς: «Σε είδα χθες. Πού πήγαινες;» Δεν σου απαντά ευθέως για το
πού πήγαινε την προηγούμενη μέρα. Λέει: «Τι μέρα κι η χθεσινή! Κουράστηκα πολύ!» Σου
απάντησε; Σου απάντησε, αλλά δεν ήταν αυτή η απάντηση που ήθελες. Τούτη είναι η
«εξυπνάδα» του τεχνάσματος του ανθρώπου. Είναι αδύνατον να ανακαλύψεις τι εννοεί ή να
αντιληφθείς την πηγή ή την πρόθεση πίσω από τα λόγια του. Δεν γνωρίζεις τι προσπαθεί να
αποφύγει, επειδή μέσα στην καρδιά του έχει τη δική του ιστορία —αυτό σημαίνει πανουργία.
Μιλάτε κι εσείς συχνά με αυτόν τον τρόπο; (Ναι.) Με ποιον σκοπό; Μερικές φορές για να
προστατεύσετε τα προσωπικά σας συμφέροντα, κάποιες άλλες για να διατηρήσετε τη θέση,
την εικόνα σας, να κρατήσετε τα μυστικά της ιδιωτικής σας ζωής, να περισώσετε τη φήμη
σας; Όποιος κι αν είναι ο σκοπός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα συμφέροντά σας και
σχετίζεται με τα συμφέροντά σας. Αυτή δεν είναι η φύση του ανθρώπου; Όλοι όσοι διαθέτουν
τη συγκεκριμένη φύση, δεν είναι παρόμοιοι με τον Σατανά; Μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι
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δεν είναι; Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω εκδήλωση είναι απεχθής και αποκρουστική. Τώρα
νιώθετε και πάλι αηδία, σωστά; (Ναι.)
Διαβάζοντας και πάλι το πρώτο εδάφιο, ο Σατανάς αποκρίνεται εκ νέου στον Ιεχωβά,
λέγοντας: «Μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ τον Θεόν;» Αρχίζει να επιτίθεται στην αποτίμηση
του Ιεχωβά για τον Ιώβ και η επίθεση αυτή χρωματίζεται από εχθρότητα: «Δεν περιέφραξας
κυκλόθεν αυτόν και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει;» Έτσι κατανοεί και αποτιμά ο
Σατανάς το έργο του Ιεχωβά επί του Ιώβ. Ο Σατανάς το αποτιμά έτσι, λέγοντας: «Τα έργα των
χειρών αυτού ευλόγησας, και τα κτήνη αυτού επληθύνθησαν επί της γής· πλην τώρα έκτεινον
την χείρα σου και έγγισον πάντα όσα έχει, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά
πρόσωπον». Τα λόγια του Σατανά είναι πάντα διφορούμενα, εδώ όμως μιλά με βεβαιότητα.
Παρ’ όλα αυτά, τούτα τα λόγια, που εκφέρονται με βεβαιότητα, αποτελούν επίθεση,
βλασφημία και έχθρα προς τον Ιεχωβά Θεό, τον Θεό τον ίδιο. Τι νιώθετε ακούγοντάς τα;
Νοιώθετε αποστροφή; Είστε ικανοί να διακρίνετε τις προθέσεις του; Πρώτα απ’ όλα,
απορρίπτει την αποτίμηση του Ιεχωβά για τον Ιώβ —ο οποίος σέβεται τον Θεό και αποφεύγει
το κακό. Εν συνεχεία, αποκηρύσσει ό,τι λέει και κάνει ο Ιώβ, αποκηρύσσει δηλαδή το
σεβασμό του για τον Ιεχωβά. Είναι κατηγορητικός; Ο Σατανάς κατηγορεί, αποκηρύσσει και
αμφισβητεί όλα τα λόγια και τα έργα του Ιεχωβά. Δεν πιστεύει, λέγοντας: «Εάν Εσύ λες ότι τα
πράγματα είναι έτσι, πώς γίνεται και δεν το έχω δει εγώ; Πώς είναι δυνατόν να μην Σε
σέβεται, αφού του έχεις δώσει τόσες ευλογίες;» Δεν αποτελεί τούτο αποκήρυξη των όλων
όσων κάνει ο Θεός; Κατηγορία, αποκήρυξη, βλασφημία —δεν είναι τα λόγια του επιθετικά;
Δεν συνιστούν πραγματική έκφραση του τι σκέφτεται ο Σατανάς μέσα του; Σίγουρα τα λόγια
αυτά δεν είναι ίδια με εκείνα που διαβάζουμε τώρα: «Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας
εν αυτή πάρειμι». Είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Δια των λόγων του, ο Σατανάς
ξεγυμνώνει εντελώς τη στάση απέναντι στον Θεό, καθώς και την απέχθεια για τον φόβο Θεού
του Ιώβ, τα οποία κρατά κρυμμένα μέσα στην καρδιά του. Κι όταν συμβαίνει αυτό, η
κακεντρέχεια και η κακή φύση του βρίσκονται εντελώς εκτεθειμένες. Απεχθάνεται εκείνους
που έχουν φόβο Θεού, απεχθάνεται εκείνους που αποφεύγουν το κακό και, ακόμη
περισσότερο, απεχθάνεται τον Ιεχωβά για τις ευλογίες που δίνει στον άνθρωπο. Θέλει να
εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να καταστρέψει τον Ιώβ, τον οποίο ο Θεός ανύψωσε με
το ίδιο Του το χέρι, να τον αφανίσει, λέγοντας: «Εσύ λες ότι ο Ιώβ Σε σέβεται και αποφεύγει
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το κακό. Εγώ το βλέπω αλλιώς». Χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να προκαλέσει και να
δελεάσει τον Ιεχωβά, και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους ώστε ο Ιεχωβά Θεός να
παραδώσει τον Ιώβ στον Σατανά για να τον χειραγωγεί ασύστολα, να τον βλάπτει και να τον
χειρίζεται. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, ώστε να εξοντώσει αυτόν τον άνθρωπο
που είναι δίκαιος και τέλειος στα μάτια του Θεού. Μήπως η συμπεριφορά του αποτελεί
στιγμιαία παρόρμηση; Φυσικά όχι. Έχει περάσει πολύν καιρό οικοδομώντας την. Ο Θεός
εργάζεται, προνοεί για κάποιον άνθρωπο, τον προσέχει, και ο Σατανάς Τον κατατρέχει σε
κάθε βήμα Του. Όποιον ευνοεί ο Θεός, ο Σατανάς τον παρακολουθεί επίσης, ακολουθώντας
τον κατά πόδας. Εάν ο Θεός επιθυμεί αυτόν τον άνθρωπο, ο Σατανάς θα κάνει ό,τι είναι
δυνατόν ώστε να Τον εμποδίσει, χρησιμοποιώντας διάφορους κακούς τρόπους για να
δελεάσει, να παρενοχλήσει και να καταστρέψει το έργο που επιτελεί ο Θεός, προκειμένου να
επιτύχει τον κρυφό του στόχο. Και ποιος είναι ο στόχος του; Δεν θέλει να αποκτήσει ο Θεός
κανέναν· θέλει όλους εκείνους που επιθυμεί ο Θεός να τους καταλάβει, να τους ελέγχει, να
τους εξουσιάζει, προκειμένου να λατρεύουν αυτόν, έτσι ώστε να διαπράττουν κακές πράξεις
μαζί του. Τούτο δεν είναι το μοχθηρό κίνητρο του Σατανά; Κανονικά, λέτε συχνά ότι ο
Σατανάς είναι τόσο κακός και τόσο ανήθικος, αλλά τον έχετε δει; Μπορείτε μόνον να δείτε
πόσο κακός είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν έχετε δει στ’ αλήθεια πόσο πραγματικά κακός είναι ο
Σατανάς. Το είδατε, όμως, στο ζήτημα που αφορούσε τον Ιώβ; (Ναι.) Το εν λόγω ζήτημα
φανέρωσε ξεκάθαρα το βδελυρό πρόσωπο του Σατανά, καθώς και την ουσία του. Ο Σατανάς
βρίσκεται σε πόλεμο με τον Θεό, ακολουθώντας Τον κατά πόδας. Στόχος του είναι να
γκρεμίσει όλο το έργο που θέλει να επιτελέσει ο Θεός, να κατέχει και να ελέγχει εκείνους που
θέλει ο Θεός, να τους αφανίσει απόλυτα. Εάν δεν αφανιστούν, τότε περιέρχονται στην κατοχή
του Σατανά για να καταστούν εργαλεία του —τούτος είναι ο στόχος του. Και τι κάνει ο Θεός;
Στο εν λόγω εδάφιο, ο Θεός λέει μόνον μια απλή πρόταση· δεν υπάρχει καμία αναφορά σε
τίποτα άλλο από όσα πράττει ο Θεός, αλλά παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες
καταγραφές για το τι κάνει και λέει ο Σατανάς. Στο παρακάτω εδάφιο από τις γραφές, ο
Ιεχωβά ρώτησε τον Σατανά: «Πόθεν έρχεσαι;» Ποια είναι η απάντηση του Σατανά; (Είναι
πάντα «Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι».) Είναι πάλι αυτή η
πρόταση. Πώς και κατέστη το σύνθημα του Σατανά, το αριστούργημά του; Δεν είναι μισητός
ο Σατανάς; Και μόνο που πρόφερε μία φορά τούτην την απεχθή πρόταση είναι αρκετό. Γιατί
επανέρχεται διαρκώς σε αυτήν την πρόταση; Τούτο αποδεικνύει ένα πράγμα: η φύση του
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Σατανά είναι αμετάβλητη. Ο Σατανάς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο προσωπείο για
να αποκρύψει το άσχημο πρόσωπό του. Ο Θεός τού θέτει μια ερώτηση, κι αυτός απαντά με
τέτοιον τρόπο, για να μην αναφέρουμε το πώς μεταχειρίζεται τους ανθρώπους! Δεν φοβάται
τον Θεό, δεν έχει φόβο Θεού ούτε υπακούει σ’ Εκείνον. Έτσι, τολμά να είναι αδίστακτα
θρασύς ενώπιον του Θεού, να χρησιμοποιεί τα ίδια αυτά λόγια για να απαξιώσει την ερώτηση
του Θεού και την ίδια αυτήν απάντηση για να αποκριθεί στην ερώτησή Του, να επιχειρεί να
χρησιμοποιήσει αυτή την απάντηση για να μπερδέψει τον Θεό —τούτο είναι το άσχημο
πρόσωπο του Σατανά. Δεν πιστεύει στην παντοδυναμία του Θεού ούτε στην εξουσία Του, και
οπωσδήποτε δεν είναι πρόθυμος να υπακούει υπό το κράτος του Θεού. Βρίσκεται σε συνεχή
αντίθεση με τον Θεό, κάνοντας συνεχείς επιθέσεις σε ό,τι πράττει Εκείνος, επιχειρώντας να
καταστρέψει όλο το έργο Του —τούτος είναι ο κακόβουλος στόχος του.
Στο 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού, αυτά τα δύο εδάφια που λέει ο Σατανάς,
καθώς και τα πράγματα που κάνει στο Βιβλίο του Ιώβ, είναι αντιπροσωπευτικά της
αντίστασής του προς τον Θεό, δείχνοντας το αληθινό του πρόσωπο. Έχεις δει τα λόγια και τα
έργα του Σατανά στην πραγματική ζωή; Όταν τα βλέπεις, ίσως να μην πιστεύεις ότι πρόκειται
για λόγια δικά του, αλλά αντίθετα να τα θεωρείς λόγια του ανθρώπου. Ποιον
αντιπροσωπεύουν τα λόγια αυτά, όταν εκφέρονται από τον άνθρωπο; Τον Σατανά
αντιπροσωπεύουν. Ακόμα κι αν τα αναγνωρίζεις, και πάλι αδυνατείς να αντιληφθείς ότι, στην
πραγματικότητα, μιλάει ο Σατανάς. Αλλά εδώ και τώρα, είδες πέραν πάσης αμφιβολίας τι έχει
πει ο ίδιος ο Σατανάς. Τώρα πλέον έχεις μια αδιαμφισβήτητη, ξεκάθαρη κατανόηση του
βδελυρού προσώπου και της κακίας του Σατανά. Είναι αυτά τα δύο εδάφια, τα λεχθέντα από
τον Σατανά, πολύτιμα για τους σημερινούς ανθρώπους, ώστε να είναι ικανοί να γνωρίσουν τη
φύση του Σατανά; Αξίζουν τα δύο αυτά εδάφια να συλλεχθούν, προκειμένου η σημερινή
ανθρωπότητα να δύναται να αναγνωρίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά, το
πρωταρχικό, αληθινό πρόσωπό του; Παρόλο που δεν μοιάζει και πολύ σωστό να λέμε κάτι
τέτοιο, η έκφρασή του με τον συγκεκριμένο τρόπο μπορεί πάντα να θεωρείται ακριβής.
Μπορώ να το θέσω μονάχα έτσι, και αν εσείς δύνασθε να το κατανοήσετε, τότε αρκεί. Ο
Σατανάς επιτίθεται ξανά και ξανά σε όσα πράττει ο Ιεχωβά, εξαπολύοντας κατηγορίες για τον
φόβο Θεού του Ιώβ προς τον Ιεχωβά Θεό. Προσπαθεί να προκαλέσει τον Ιεχωβά με διάφορες
μεθόδους, καταφέρνοντας να του επιτρέψει ο Ιεχωβά να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ. Τα λόγια
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του είναι, επομένως, άκρως προκλητικά. Πείτε Μου, λοιπόν, μπορεί ο Θεός να δει καθαρά τι
θέλει να κάνει ο Σατανάς, αφότου ο Σατανάς πει τα λόγια αυτά; (Ναι.) Στην καρδιά του Θεού,
ο άνθρωπος αυτός, ο Ιώβ, που ο Θεός προσέχει —ο δούλος Του, που ο Θεός θεωρεί ότι είναι
ένας δίκαιος, ένας τέλειος άνθρωπος— μπορεί, λοιπόν, αυτός να αντέξει σε τέτοιου είδους
πειρασμό; (Ναι.) Γιατί είναι τόσο βέβαιος γι’ αυτό ο Θεός; Ο Θεός εξετάζει πάντοτε την
καρδιά των ανθρώπων; (Ναι.) Άρα ο Σατανάς είναι ικανός να εξετάσει την καρδιά των
ανθρώπων; Ο Σατανάς δεν μπορεί. Ακόμα κι αν ο Σατανάς μπορεί να βλέπει την καρδιά του
ανθρώπου, η κακή του φύση αδυνατεί να πιστέψει ότι η αγιοσύνη είναι αγιοσύνη, ή ότι η
αθλιότητα είναι αθλιότητα. Ο κακός Σατανάς αδυνατεί να εκτιμήσει οτιδήποτε άγιο, δίκαιο ή
φωτεινό. Είναι αναγκασμένος να καταβάλει τεράστιους κόπους, προκειμένου να ενεργεί δια
της φύσης του, της κακίας του και δια των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Ακόμη και με το
κόστος της προσωπικής τιμωρίας ή της εκ Θεού καταστροφής, δεν διστάζει να Του
αντιστέκεται πεισματικά —τούτο είναι το κακό, τούτη είναι η φύση του Σατανά. Έτσι, σ’ αυτό
το εδάφιο, ο Σατανάς λέει: «Δέρμα υπέρ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει
δώσει υπέρ της ζωής αυτού· πλην τώρα έκτεινον την χείρα σου και έγγισον τα οστά αυτού και
την σάρκα αυτού, διά να ίδης εάν δεν σε βλασφημήση κατά πρόσωπον». Ο Σατανάς πιστεύει
ότι ο φόβος Θεού του ανθρώπου οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος έχει αποκομίσει τόσα πολλά
πλεονεκτήματα από Εκείνον. Ο άνθρωπος αποκομίζει πλεονεκτήματα από τον Θεό, οπότε λέει
ότι ο Θεός είναι καλός. Όχι επειδή, όμως, ο Θεός είναι καλός, αλλά επειδή ο άνθρωπος
αποκομίζει τόσα πολλά πλεονεκτήματα, που δύναται να έχει φόβο Θεού εξαιτίας τους: Μόλις
ο Θεός τού στερήσει τα πλεονεκτήματα αυτά, τότε κι αυτός Τον εγκαταλείπει. Με την κακή
φύση του, ο Σατανάς δεν πιστεύει ότι η καρδιά του ανθρώπου μπορεί πραγματικά να έχει
φόβο Θεού. Λόγω της κακής του φύσης, δεν γνωρίζει τι είναι αγιοσύνη και, ακόμα λιγότερο,
θεοσεβούμενη ευλάβεια. Δεν ξέρει τι σημαίνει υπακοή στον Θεό ή φόβος Θεού. Επειδή δεν τα
ξέρει, σκέπτεται ότι δεν γίνεται ο άνθρωπος να έχει φόβο Θεού. Πείτε Μου, δεν είναι κακός ο
Σατανάς; Με εξαίρεση τη δική μας εκκλησία, κανένα από τα διάφορα θρησκεύματα και
δόγματα, και καμία από τις θρησκευτικές και κοινωνικές ομάδες δεν πιστεύει στην ύπαρξη
του Θεού, πόσο μάλλον δε, πιστεύει ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και επιτελεί το έργο της
κρίσης, οπότε νομίζουν ότι αυτό στο οποίο πιστεύεις δεν είναι ο Θεός. Ο ασύδοτος άνθρωπος
θεωρεί ότι και όλοι οι άλλοι είναι ασύδοτοι, ακριβώς όπως και ο ίδιος. Κάποιος που ψεύδεται
όλην την ώρα, δεν βλέπει κανέναν ειλικρινή, τους θεωρεί όλους ψεύτες. Ένας κακός
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άνθρωπος, τους βλέπει όλους κακούς και θέλει να πολεμήσει όποιον βρίσκεται μπροστά του.
Ενώ όποιος είναι συγκριτικά έντιμος, τους βλέπει όλους έντιμους· έτσι, πέφτει πάντοτε θύμα
κοροϊδίας και εξαπάτησης, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει γι’ αυτό. Αναφέρω τα
λίγα αυτά παραδείγματα για να σας διαβεβαιώσω: Η κακή φύση του Σατανά δεν αποτελεί
πρόσκαιρη παρόρμηση ή κάτι που προκαλείται από το περιβάλλον του, ούτε είναι μια
προσωρινή εκδήλωση που πηγάζει από οποιονδήποτε λόγο ή υπόβαθρο. Και βέβαια όχι! Δεν
μπορεί παρά να είναι έτσι ακριβώς! Δεν μπορεί να πράξει τίποτα καλό. Ακόμα και όταν λέει
κάτι ευχάριστο στ’ αυτιά, απλά σε αποπλανά. Όσο πιο ευχάριστα, διακριτικά και ευγενικά
είναι τα λόγια του, τόσο πιο κακοήθεις είναι οι μοχθηρές προθέσεις του πίσω από αυτά τα
λόγια. Τι είδους φύση, τι είδους πρόσωπο παρουσιάζει ο Σατανάς στα δύο αυτά εδάφια;
(Ύπουλο, μοχθηρό και κακό.) Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η κακία, ιδιαίτερα η κακία
και η μοχθηρία.
Τώρα που τελείωσε η συζήτηση για τον Σατανά, ας επιστρέψουμε στη συζήτηση για τον
Θεό μας. Κατά τη διάρκεια του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού, ελάχιστα λόγια από
τον άμεσο λόγο του Θεού έχουν καταγραφεί στη Βίβλο, και εκείνο που βρίσκεται
καταγεγραμμένο εκεί είναι πολύ απλό. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, από την αρχή. Ο Θεός έπλασε
τον άνθρωπο, και από τότε καθοδηγεί αδιάκοπα τη ζωή του ανθρώπινου γένους. Είτε
δίνοντας ευλογίες στον άνθρωπο, δια των νόμων και των εντολών Του, είτε ορίζοντας τους
διάφορους κανόνες για τη ζωή. Γνωρίζετε ποιος είναι ο σκοπός του Θεού πίσω από όλα αυτά;
Πρώτα απ’ όλα, μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα πως όλα όσα πράττει ο Θεός είναι για το
καλό της ανθρωπότητας; Μπορεί να πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση είναι σχετικά γενικόλογη
και κούφια, αλλά, μιλώντας συγκεκριμένα, ό,τι πράττει ο Θεός δεν είναι για να καθοδηγήσει
και να κατευθύνει τον άνθρωπο προς μια κανονική ζωή; Είτε ο άνθρωπος τηρεί τους κανόνες
και τους νόμους Του είτε όχι, σκοπός του Θεού είναι ο άνθρωπος να μη λατρεύει τον Σατανά,
ούτε να βλάπτεται από αυτόν· τούτο είναι άκρως θεμελιώδες, και αυτό ακριβώς έγινε στην
αρχή. Στην αρχή, όταν ο άνθρωπος δεν κατανοούσε το θέλημα του Θεού, Εκείνος πήρε
μερικούς απλούς νόμους και κανόνες και έφτιαξε διατάξεις που κάλυπταν κάθε δυνατή πτυχή.
Οι διατάξεις αυτές, αν και απλές, περιέχουν μέσα τους το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θεωρεί
πολύτιμο, υπεραγαπά και αγαπά ανυπόκριτα το ανθρώπινο γένος. Αυτό δεν συμβαίνει; (Ναι.)
Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι η καρδιά Του είναι αγία; Ότι είναι αγνή; (Ναι.) Έχει ο Θεός
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κανέναν απώτερο σκοπό; (Όχι.) Άρα, ο στόχος Του είναι δίκαιος και θετικός; (Ναι.)
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που έφτιαξε ο Θεός, κατά την πορεία του έργου Του όλα έχουν
θετική επίδραση στον άνθρωπο και δείχνουν τον δρόμο. Υπάρχει, λοιπόν, κάποια ιδιοτελής
σκέψη στο μυαλό του Θεού; Μήπως ο Θεός έχει επιπλέον στόχους για τον άνθρωπο ή
επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει με κάποιον τρόπο; (Όχι.) Τίποτε από τα παραπάνω. Ο Θεός
πράττει ό,τι λέει, και αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτεται με την καρδιά Του. Δεν υπάρχουν
μπερδεμένοι στόχοι, ούτε ιδιοτελείς σκέψεις. Δεν πράττει τίποτα για τον ίδιο, αλλά κάνει τα
πάντα για τον άνθρωπο, χωρίς προσωπικούς στόχους. Παρ’ όλο που έχει σχέδια και προθέσεις
για τον άνθρωπο, δεν πράττει τίποτα για τον εαυτόν Του. Ό,τι πράττει είναι αποκλειστικά για
την ανθρωπότητα, για να την προστατεύσει, να την αποτρέψει από το παραστράτημα. Δεν
είναι πολύτιμη αυτή η καρδιά; Μπορείς να διακρίνεις έστω και το παραμικρό ίχνος αυτής της
πολύτιμης καρδιάς μέσα στον Σατανά; Δεν μπορείς να διακρίνεις ούτε ίχνος της καρδιάς
αυτής στον Σατανά. Ό,τι πράττει ο Θεός, αποκαλύπτεται με φυσικό τρόπο. Κοιτώντας τον
τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πώς εργάζεται τελικά; Μήπως ο Θεός παίρνει αυτούς
τους νόμους και τον λόγο Του και τους περιδένει σφιχτά γύρω από το κεφάλι του κάθε
ανθρώπου, όπως το ξόρκι της περίσφιξης του κρίκου,[α] επιβάλλοντάς τους σε κάθε άνθρωπο;
Έτσι εργάζεται ο Θεός; (Όχι.) Τότε με ποιον τρόπο επιτελεί το έργο Του; (Καθοδηγώντας μας.
Μας συμβουλεύει και μας ενθαρρύνει.) Απειλεί; Μήπως σας μιλάει με υπεκφυγές; (Όχι.)
Όταν δεν καταλαβαίνεις την αλήθεια, πώς σε καθοδηγεί ο Θεός; (Μου χαρίζει φώτιση.) Σου
χαρίζει φώτιση, λέγοντάς σου ξεκάθαρα ότι αυτό δεν συμβαδίζει με την αλήθεια, καθώς και το
τι θα πρέπει να πράξεις. Μέσα από τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται ο Θεός, τι είδους
σχέση αισθάνεσαι πως έχεις μαζί Του; Σε κάνουν να νοιώθεις ότι ο Θεός βρίσκεται πέρα από
την κατανόηση σου; (Όχι.) Πώς σε κάνουν να νοιώθεις; Ο Θεός είναι πάρα πολύ κοντά σου,
δεν υπάρχει καμία απόσταση μεταξύ σας. Όταν ο Θεός σε καθοδηγεί, προνοεί για εσένα, σε
βοηθά και σε στηρίζει, νοιώθεις την καλοσύνη, τη σεβασμιότητά Του, νοιώθεις πόσο
αξιαγάπητος και ζεστός είναι. Όταν, όμως, μέμφεται τη διαφθορά σου ή όταν σε κρίνει και σε
πειθαρχεί για ανυπακοή εναντίον Του, τι τρόπο χρησιμοποιεί τότε; Σε μέμφεται δια των
λέξεων; Σε πειθαρχεί διά του περιβάλλοντός σου και μέσα από ανθρώπους, υποθέσεις και
πράγματα; (Ναι.) Μέχρι ποιο επίπεδο φτάνει η πειθάρχηση; Μήπως είναι τόσο υψηλό, όσο
και η βλάβη που προξενεί ο Σατανάς στον άνθρωπο; (Όχι, ο Θεός πειθαρχεί τον άνθρωπο
μόνο μέχρι τον βαθμό που μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος.) Ο Θεός εργάζεται με πράο, ήπιο,
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στοργικό και τρυφερό τρόπο —με τρόπο εξαιρετικά υπολογισμένο και σωστό. Ο τρόπος Tου
δεν σε κάνει να νοιώθεις έντονα συναισθήματα όπως «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω
τούτο» ή «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω εκείνο». Ο Θεός ποτέ δεν σου δίνει τόσο
έντονες σκέψεις ή συναισθήματα, που καθιστούν τα πράγματα αφόρητα. Έτσι δεν είναι;
Ακόμα και τη στιγμή που δέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού, πώς νιώθεις τότε; Όταν
νοιώθεις την εξουσία και τη δύναμή Του, πώς νιώθεις τότε; Νιώθεις ότι ο Θεός είναι θείος και
απαραβίαστος; (Ναι.) Μήπως, αυτές τις στιγμές, νοιώθεις μακριά από τον Θεό; Τον φοβάσαι;
Όχι, αντ’ αυτού, νοιώθεις μια θεοσεβούμενη ευσέβεια. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται όλα
αυτά λόγω του έργου του Θεού; Θα είχαν αυτά τα συναισθήματα, αν ο Σατανάς εργαζόταν
πάνω στον άνθρωπο; (Όχι.) Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο, την αλήθεια και τη ζωή Του,
προκειμένου να προνοεί αδιαλείπτως για τον άνθρωπο, να τον στηρίζει. Όταν ο άνθρωπος
είναι αδύναμος, όταν νοιώθει στεναχωρημένος, ο Θεός σίγουρα δεν μιλά τόσο σκληρά, όσο
είναι τα παρακάτω λόγια: «Μην αποκαρδιώνεσαι. Για ποιον λόγο να είσαι αποκαρδιωμένος;
Γιατί είσαι αδύναμος; Για ποιον λόγο να είσαι αδύναμος; Είσαι πάντα τόσο αδύναμος· είσαι
πάντα τόσο αρνητικός! Σε τι ωφελεί να είσαι ζωντανός; Απλώς πέθανε και τελείωνε!» Έτσι
εργάζεται ο Θεός; (Όχι.) Ο Θεός έχει την εξουσία να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο; (Ναι.)
Όμως, ο Θεός δεν ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο λόγος για τον οποίον ο Θεός δεν ενεργεί με
αυτόν τον τρόπο είναι η ουσία Του, η ουσία της αγιοσύνης του Θεού. Η αγάπη Του για τον
άνθρωπο, η λατρεία και η εκτίμησή Του προς αυτόν δεν δύνανται να εκφραστούν καθαρά σε
μία ή δύο μόνον προτάσεις. Δεν είναι κάτι που προκαλεί η καυχησιά του ανθρώπου, αλλά κάτι
που ο Θεός κάνει πραγματική πράξη· είναι η αποκάλυψη της ουσίας του Θεού. Δύνανται όλοι
αυτοί οι τρόποι, με τους οποίους εργάζεται ο Θεός, να επιτρέπουν στον άνθρωπο να διακρίνει
την αγιοσύνη Του; Σε όλους αυτούς τους τρόπους, με τους οποίους εργάζεται ο Θεός,
συμπεριλαμβανομένων των καλών Του προθέσεων, των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να
επιτύχει επί του ανθρώπου, των διαφορετικών τρόπων που υιοθετεί για να εργαστεί επί του
ανθρώπου, του είδους το έργο που επιτελεί, και αυτού που επιθυμεί να κατανοήσει ο
άνθρωπος, μήπως διέκρινες κάποια κακία ή πανουργία πίσω από τις καλές προθέσεις του
Θεού; (Όχι.) Έτσι, έπειτα από όσα κάνει και λέει ο Θεός, και από όσα σκέπτεται μέσα στην
καρδιά Του, καθώς και έπειτα από όλη την ουσία Του που Εκείνος αποκαλύπτει, μπορούμε να
αποκαλούμε τον Θεό άγιο; (Ναι.) Έχει παρατηρήσει ποτέ κανείς αυτήν την αγιοσύνη στον
κόσμο ή στον εαυτό του; Εκτός από τον Θεό, την έχεις παρατηρήσει ποτέ σε κάποιον
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άνθρωπο ή στον Σατανά; (Όχι.) Με βάση όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, μπορούμε να
αποκαλούμε τον Θεό μοναδικό, τον ίδιο τον άγιο Θεό; (Ναι.) Όλα όσα δίνει ο Θεός στον
άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων Του, των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους
Εκείνος εργάζεται πάνω στον άνθρωπο, των όσων του λέει και του υπενθυμίζει, των
συμβουλών και των ενθαρρύνσεων, όλα πηγάζουν από μία ουσία: Όλα πηγάζουν από την
αγιοσύνη του Θεού. Αν δεν υπήρχε τέτοιος άγιος Θεός, κανένας άνθρωπος δεν θα εδύνατο να
πάρει τη θέση Του για να επιτελέσει το έργο που επιτελεί. Αν ο Θεός έπαιρνε αυτούς τους
ανθρώπους και τους παρέδιδε ολοκληρωτικά στον Σατανά, σκεφτήκατε ποτέ σε τι κατάσταση
θα βρισκόσαστε όλοι σας σήμερα; Θα καθόσαστε όλοι εδώ, σώοι και αβλαβείς; Θα λέγατε κι
εσείς: «Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι»; Θα κορδωνόσαστε τόσο
πολύ, θα ήσαστε αυθάδεις και θα καυχιόσαστε χωρίς ντροπή ενώπιον του Θεού, και θα
περιφερόσαστε καμαρωτά, μιλώντας με τέτοιον τρόπο; (Ναι.) Σίγουρα πράγματα!
Οπωσδήποτε! Η συμπεριφορά του Σατανά απέναντι στους ανθρώπους τούς επιτρέπει να δουν
ότι η φύση και η ουσία του Σατανά είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του Θεού. Ποια
ουσία του Σατανά είναι το αντίθετο της αγιοσύνης του Θεού; (Η κακία του.) Η κακή φύση του
Σατανά αποτελεί το αντίθετο της αγιοσύνης του Θεού. Ο λόγος για τον οποίο η πλειονότητα
των ανθρώπων δεν αναγνωρίζει αυτήν την έκφραση του Θεού και αυτήν την ουσία της
αγιοσύνης Του, οφείλεται στο ότι ζει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, μέσα στη
διαφθορά του Σατανά και μέσα στο ζωντανό κλουβί του Σατανά. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει
αγιοσύνη ούτε γνωρίζουν πώς να την ορίζουν. Ακόμα και όταν αντιλαμβάνεσαι την αγιοσύνη
του Θεού, και πάλι δεν μπορείς να την ορίσεις ως την αγιοσύνη του Θεού με βεβαιότητα.
Πρόκειται για μια διαφορά στη γνώση του ανθρώπου για την αγιοσύνη του Θεού.
Ποιο αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό φαίνεται στο έργο του Σατανά επί του
ανθρώπου; Πρέπει να είστε σε θέση να το μάθετε μέσα από τις δικές σας εμπειρίες. Είναι το
πλέον αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό του Σατανά, εκείνο που πράττει περισσότερο,
εκείνο που προσπαθεί να πραγματοποιεί με κάθε άτομο ξεχωριστά. Ίσως δε μπορείτε να δειτε
αυτό το χαρακτηριστικό, κι έτσι δε νιώθετε ότι ο Σατανάς είναι τόσο φοβερός και μισητός.
Ξέρει κανείς ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό; (Ό,τι κάνει, το κάνει για να βλάψει τον
άνθρωπο.) Πώς τον βλάπτει; Μπορείτε να Μου πείτε ειδικότερα και με περισσότερες
λεπτομέρειες; (Δελεάζει, παρασύρει και βάζει τον άνθρωπο σε πειρασμό.) Πολύ σωστά, τούτο
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δείχνει διάφορες πτυχές. Επίσης, εξαπατά, επιτίθεται και κατηγορεί τον άνθρωπο. Όλα αυτά.
Υπάρχουν άλλα; (Ψεύδεται.) Η εξαπάτηση και το ψέμα έρχονται φυσικά στον Σατανά.
Ψεύδεται τόσο συχνά, που τα ψέματα ρέουν από το στόμα του χωρίς καν να χρειάζεται να
σκεφθεί. Άλλα; (Σπέρνει έριδες.) Το συγκεκριμένο δεν είναι και τόσο σημαντικό. Θα σας
περιγράψω κάτι που θα σας τρομάξει, αλλά δεν το κάνω για να σας φοβίσω. Ο Θεός εργάζεται
επί του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι αγαπητός τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην
καρδιά του Θεού. Αντίθετα, ο Σατανάς υπεραγαπά τον άνθρωπο; Και βέβαια όχι. Το μόνο που
σκέπτεται είναι να βλάψει τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι; Όταν σκέπτεται πώς να βλάψει τον
άνθρωπο, το κάνει ευρισκόμενος εν θερμώ; (Ναι.) Έτσι, όταν πρόκειται για το έργο του
Σατανά πάνω στον άνθρωπο, υπάρχουν δύο φράσεις που μπορούν να περιγράψουν εκτενώς
τη μοχθηρή και κακή φύση του, που πραγματικά μπορούν να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε
πόσο μισητός είναι: Στην προσέγγισή του προς τους ανθρώπους, ο Σατανάς θέλει πάντοτε να
καταλαμβάνει ισχυρά και να κατέχει τον καθέναν τους, ώστε να φτάνει στο σημείο να ελέγχει
ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, βλάπτοντάς τον, προκειμένου να μπορεί να επιτύχει τον σκοπό
και την ξέφρενη φιλοδοξία του. Τι σημαίνει «καταλαμβάνει ισχυρά»; Συμβαίνει με ή χωρίς τη
συγκατάθεσή σου; Εν γνώσει ή εν αγνοία σου; Συμβαίνει απολύτως εν αγνοία σου! Σε
καταστάσεις όπου είσαι μέσα στην άγνοια, πιθανώς χωρίς να έχει πει ή χωρίς να έχει κάνει
τίποτα, όταν δεν υφίστανται προϋποθέσεις ούτε κανένα πλαίσιο, να ’τος, εμφανίζεται τριγύρω
σου, κυκλώνοντάς σε. Ψάχνει για μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί, και τότε σε καταλαμβάνει
ισχυρά, σε κατέχει, επιτυγχάνοντας τον στόχο του, ο οποίος είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχό
σου και να σε βλάπτει. Τούτη είναι η πλέον τυπική πρόθεση και συμπεριφορά στον πόλεμο
του Σατανά εναντίον του Θεού για την ανθρωπότητα. Πώς νοιώθετε όταν το ακούτε αυτό;
(Τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι στην καρδιά μας.) Αισθάνεστε αηδία; (Ναι.) Αφού
νοιώθετε αηδία, πιστεύετε ότι ο Σατανάς είναι ξεδιάντροπος; Και αφού το πιστεύετε αυτό,
μήπως τότε αισθάνεστε αηδία με εκείνους τους ανθρώπους γύρω σας που θέλουν πάντα να
σας ελέγχουν, εκείνους με τις ξέφρενες φιλοδοξίες για κοινωνική θέση και συμφέροντα;
(Ναι.) Ποιες είναι, λοιπόν, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να κατέχει και να
καταλαμβάνει τον άνθρωπο; Το έχετε ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας; Όταν ακούτε τους δύο εξής
όρους: «ισχυρή κατάληψη» και «κατοχή», αισθάνεστε αηδία και μπορείτε να διαισθανθείτε
το κακό που υπάρχει σε αυτά τα λόγια. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου και εν αγνοία σου, ο
Σατανάς σε κυριεύει, σε καταλαμβάνει δια της βίας και σε διαφθείρει. Τι γεύση σού έρχεται
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στην καρδιά; Νιώθεις αποστροφή και σιχασιά; (Ναι.) Αφού αισθάνεσαι αποστροφή και
σιχασιά για τον τρόπο του Σατανά, τι νοιώθεις για τον Θεό; (Αισθάνομαι ευγνώμων.)
Αισθάνεσαι ευγνώμων στον Θεό για τη σωτηρία σου. Έτσι τώρα, αυτή τη στιγμή, έχεις την
επιθυμία ή τη θέληση να επιτρέψεις στον Θεό να σε αναλάβει και να κυριαρχήσει πάνω σου
εξ ολοκλήρου; (Ναι.) Σε ποιο πλαίσιο; Μήπως λες ναι επειδή φοβάσαι ότι ο Σατανάς θα σε
καταλάβει δια της βίας και θα σε κατέχει; (Ναι.) Δεν γίνεται να έχεις αυτό το είδος
νοοτροπίας, δεν είναι σωστό. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι.
Έχοντας κατανοήσει την κακή ουσία του Σατανά, θα πρέπει πλέον να καταλαβαίνεις
καλύτερα ή να νοιώθεις μια βαθύτερη στοργή για την αγάπη του Θεού, τις καλές Του
προθέσεις, τη συμπόνια και την ανοχή Του προς τον άνθρωπο, καθώς και τη δίκαιη διάθεσή
Του. Ο Σατανάς είναι τόσο μισητός. Αν, όμως, ούτε αυτό εμπνέει την αγάπη σου προς τον
Θεό, την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη σου στο πρόσωπό Του, τότε τι άτομο είσαι; Είσαι
πρόθυμος να αφήσεις τον Σατανά να σε βλάψει; Αφότου διακρίνουμε την κακία και τη
φρικαλεότητα του Σατανά, γυρίζουμε από την άλλη και κοιτάμε τον Θεό. Μήπως η γνώση σου
για τον Θεό έχει υποστεί κάποια αλλαγή; Μπορούμε να λέμε ότι ο Θεός είναι άγιος;
Μπορούμε να πούμε ότι είναι αψεγάδιαστος; «Ο Θεός αποτελεί μοναδική αγιοσύνη» —μπορεί
ο Θεός να φέρει τον τίτλο αυτόν; (Ναι.) Ώστε μέσα στον κόσμο και ανάμεσα σε όλα τα
πράγματα, μόνον ο Ίδιος ο Θεός δύναται να αντέξει αυτήν την κατανόηση του ανθρώπου;
Μήπως υπάρχουν κι άλλοι; (Όχι.) Οπότε, τι ακριβώς δίνει ο Θεός στον άνθρωπο; Μήπως σου
δίνει ελάχιστη φροντίδα, ανησυχία και σκέψη, και τούτο όταν δεν δίνεις προσοχή; Τι έχει
δώσει ο Θεός στον άνθρωπο; Ο Θεός του έδωσε ζωή, του έδωσε τα πάντα, προσφέροντάς του
ανεπιφύλακτα, χωρίς να απαιτεί τίποτα, χωρίς απώτερες προθέσεις. Χρησιμοποιεί την
αλήθεια, τον λόγο Του, τη ζωή Του, προκειμένου να καθοδηγεί και να κατευθύνει τον
άνθρωπο, απομακρύνοντάς τον από τα πλήγματα του Σατανά, παίρνοντάς τον μακριά από
τους πειρασμούς και την αποπλάνησή του Σατανά και επιτρέποντας στον άνθρωπο να δει
καθαρά μέσα από την κακή φύση και το βδελυρό πρόσωπο του Σατανά. Είναι πραγματικές η
αγάπη και ανησυχία του Θεού για την ανθρωπότητα; Είναι κάτι που μπορεί να βιώσει ο
καθένας από εσάς; (Ναι.)
Κοίτα πίσω στη μέχρι τώρα ζωή σου, όλα όσα έχει πράξει ο Θεός πάνω σου, σε όλα τα
χρόνια της πίστης σου. Είτε το νοιώθεις βαθιά μέσα σου είτε όχι, δεν ήταν κάτι απαραίτητο;
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Αυτό δεν ήταν που χρειαζόσουν περισσότερο να αποκτήσεις; (Ναι.) Δεν είναι αυτό η αλήθεια;
Δεν είναι αυτό η ζωή; (Ναι.) Μήπως ο Θεός σού παραχώρησε ποτέ διαφώτιση, κι έπειτα σου
ζήτησε να Του δώσεις κάτι ως αντάλλαγμα για όλα όσα σου έχει δώσει Εκείνος; (Όχι.) Ποιος
είναι, λοιπόν, ο σκοπός του Θεού; Γιατί το κάνει αυτό; Μήπως έχει και ο Θεός στόχο να σε
καταλάβει; (Όχι.) Θέλει ο Θεός να ανέλθει στον θρόνο Του μέσα στην καρδιά των ανθρώπων;
(Ναι.) Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ του Θεού που ανέρχεται στον θρόνο Του και της
ισχυρής κατάληψης του Σατανά; Ο Θεός θέλει να κερδίζει την καρδιά των ανθρώπων, θέλει
να καταλαμβάνει την καρδιά τους. Τι σημαίνει αυτό; Μήπως σημαίνει ότι θέλει να
καταστήσει τον άνθρωπο μαριονέτα ή μηχάνημά Του; (Όχι.) Ποιος είναι, λοιπόν, ο σκοπός
του Θεού; Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία του Θεού να καταλάβει την καρδιά των
ανθρώπων και την ισχυρή κατάληψη και την κατοχή του ανθρώπου από τον Σατανά; (Ναι.)
Ποια είναι η διαφορά; Μπορείς να Μου πεις ξεκάθαρα; (Ο Σατανάς το κάνει δια της βίας, ενώ
ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να προσφερθεί.) Αυτή είναι η διαφορά; Ποια χρησιμότητα
έχει η καρδιά σου για τον Θεό; Και ποια χρησιμότητα έχει η κατάληψή σου για τον Θεό; Πώς
κατανοείτε μέσα σας το «ο Θεός καταλαμβάνει τις καρδιές των ανθρώπων»; Εδώ πρέπει να
φανούμε δίκαιοι προς τον Θεό, διαφορετικά οι άνθρωποι πάντα θα παρερμηνεύουν και θα
σκέπτονται: «Ο Θεός θέλει να με καταλαμβάνει. Για ποιον λόγο θέλει να με καταλαμβάνει;
Δεν θέλω να με καταλαμβάνουν, θέλω απλά να είμαι ο εαυτός μου. Λέτε ότι ο Σατανάς
καταλαμβάνει ανθρώπους, αλλά και ο Θεός αυτό κάνει: Δεν είναι ίδια αυτά τα δύο; Δεν θέλω
να επιτρέψω σε κανέναν να με καταλάβει. Εγώ είμαι εγώ!» Ποια είναι η διαφορά εδώ;
Σκεφθείτε το για λίγο. Εγώ σας ρωτώ, η φράση «ο Θεός καταλαμβάνει τον άνθρωπο» είναι
κενή; Μήπως η κατάληψη του ανθρώπου από τον Θεό σημαίνει ότι Εκείνος ζει μέσα στην
καρδιά σου και κυριαρχεί κάθε σου λέξη και κίνηση; Αν σου πει να καθίσεις, εσύ τολμάς να
σταθείς όρθιος; Αν σου πει να πας ανατολικά, εσύ τολμάς να πας δυτικά; Είναι μια κατάληψη
που εννοεί κάτι τέτοιο; (Όχι, δεν είναι. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να βιώνει ό,τι έχει και είναι
ο Θεός.) Μέσα από τα χρόνια που ο Θεός διαχειρίζεται τον άνθρωπο, και από το μέχρι τώρα
έργο Του πάνω στον άνθρωπο ως το τελευταίο αυτό στάδιο, ποια είναι η επιδιωκόμενη
επίδραση στον άνθρωπο όλων των λόγων που έχει πει; Είναι να βιώνει ο άνθρωπος αυτό που
έχει και είναι ο Θεός; Κοιτάζοντας το κυριολεκτικό νόημα του «ο Θεός καταλαμβάνει την
καρδιά των ανθρώπων», φαίνεται λες και ο Θεός παίρνει την καρδιά τους και την
καταλαμβάνει, ζει μέσα της και δεν βγαίνει ποτέ ξανά· γίνεται κύριος της καρδιάς του
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ανθρώπου και είναι σε θέση να κυριαρχεί πάνω της και να τη διευθετεί κατά βούληση, ώστε ο
άνθρωπος να κάνει ό,τι του λέει ο Θεός. Κατ’ αυτήν την έννοια, θα φαινόταν θαρρείς κι ο
κάθε άνθρωπος μπορούσε να γίνει Θεός και να κατέχει την ουσία και τη διάθεσή Του. Έτσι,
σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιτελεί τις πράξεις του Θεού;
Μπορεί η «κατάληψη» να εξηγηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο; (Όχι.) Τότε πώς; Σας ρωτώ το εξής:
Είναι όλα τα λόγια και η αλήθεια, με τα οποία εφοδιάζει ο Θεός τον άνθρωπο, μια αποκάλυψη
της ουσίας του Θεού και Του τι έχει και είναι; (Ναι.) Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όλα τα λόγια,
που ο Θεός εφοδιάζει τον άνθρωπο, ανήκουν σε Εκείνον για να τα κάνει πράξη και να τα
κατέχει; Σκεφθείτε το, λιγάκι. Όταν ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο, γιατί το κάνει αυτό; Από πού
προήλθαν αυτά τα λόγια; Ποιο είναι το περιεχόμενο των λόγων του Θεού, όταν κρίνει τον
άνθρωπο; Πού βασίζονται; Μήπως στη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου; (Ναι.) Άρα το
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται δια της κρίσης του Θεού προς τον άνθρωπο, βασίζεται στην
ουσία του Θεού; (Ναι.) Ώστε η κατάληψη του ανθρώπου από τον Θεό είναι μια κενή φράση;
Σίγουρα όχι. Γιατί λοιπόν ο Θεός λέει αυτά τα λόγια στον άνθρωπο; Ποιος είναι ο σκοπός που
τα λέει; Μήπως θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα λόγια για να λειτουργήσουν ως η ζωή του
ανθρώπου; (Ναι.) Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει όλη αυτήν την αλήθεια που έχει εκφέρει
σε αυτά τα λόγια ώστε να λειτουργήσει ως η ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος παίρνει
όλην την αλήθεια και τον λόγο του Θεού και τα μετασχηματίζει στη δική του ζωή, μπορεί τότε
ο άνθρωπος να υπακούει στον Θεό; Μπορεί τότε να Τον σέβεται; Μπορεί τότε να αποφεύγει
το κακό; Όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, μπορεί τότε να υπακούει
στην κυριαρχία και διευθέτηση του Θεού; Είναι τότε σε θέση να υποτάσσεται στην εξουσία
του Θεού; Όταν άνθρωποι όπως ο Ιώβ ή ο Πέτρος φτάνουν στο τέλος του δρόμου τους, όταν
μπορεί να θεωρηθεί ότι η ζωή τους έχει φτάσει στην ωριμότητα, όταν έχουν πραγματική
κατανόηση του Θεού, μπορεί τότε ακόμα να τους οδηγήσει μακριά ο Σατανάς; Μπορεί τότε
ακόμα να τους καταλάβει; Μπορεί ακόμα να τους κατέχει ισχυρά; (Όχι.) Τι άτομο είναι αυτό,
λοιπόν; Είναι κάποιος, που έχει κερδηθεί ολοκληρωτικά από τον Θεό; (Ναι.) Σε αυτό το
επίπεδο νοήματος, πώς βλέπετε εσείς τον άνθρωπο που έχει κερδηθεί ολοκληρωτικά από τον
Θεό; Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Θεός θεωρεί ότι έχει ήδη καταλάβει την καρδιά του εν λόγω
ατόμου. Τι αισθάνεται όμως αυτό το άτομο; Μήπως ότι ο λόγος, η εξουσία και η οδός του
Θεού γίνονται ζωή μέσα στον άνθρωπο, η οποία κατοικεί ολόκληρο το είναι του, κάνοντας
αυτό που βιώνει, καθώς και την ουσία του επαρκή για να ικανοποιηθεί ο Θεός; Ο Θεός
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πιστεύει ότι, τούτην ακριβώς τη στιγμή, καταλαμβάνει την καρδιά της ανθρωπότητας; (Ναι.)
Πώς κατανοείτε τώρα το συγκεκριμένο επίπεδο νοήματος; Καταλαμβάνεσαι από το Πνεύμα
του Θεού; (Όχι, είναι τα λόγια του Θεού που μας καταλαμβάνουν.) Είναι η οδός και ο λόγος
του Θεού, που έχουν καταστεί ζωή σου, και είναι η αλήθεια που έχει καταστεί ζωή σου. Τούτη
τη στιγμή, ο άνθρωπος διάγει τη ζωή που πηγάζει από τον Θεό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε
ότι η συγκεκριμένη ζωή είναι η ζωή του Θεού. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να πούμε ότι η
ζωή, που ο άνθρωπος πρέπει να αντλεί από τον λόγο του Θεού, είναι και η ζωή του Θεού.
Οπότε, ασχέτως πόσον καιρό ο άνθρωπος ακολουθεί τον Θεό ή πόσα λόγια ο άνθρωπος
αποκτά από τον Θεό, ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να γίνει Θεός. Ακόμα κι αν μια μέρα ο Θεός
έλεγε: «Έχω καταλάβει την καρδιά σου, και τώρα εσύ κατέχεις τη ζωή Μου», εσύ θα ένοιωθες
ότι είσαι Θεός; (Όχι.) Τι θα γινόσουν τότε; Δεν θα είχες απόλυτη υπακοή στον Θεό; Η καρδιά
σου δεν θα ήταν γεμάτη με τη ζωή που σου έχει παραχωρήσει ο Θεός; Πρόκειται για μια πολύ
φυσιολογική εκδήλωση, όταν ο Θεός καταλαμβάνει την καρδιά των ανθρώπων. Αυτό είναι
γεγονός. Έτσι, εξετάζοντάς το από τη συγκεκριμένη άποψη, μπορεί ο άνθρωπος να γίνει
Θεός; Όταν ο άνθρωπος έχει αποκτήσει ολόκληρο τον λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος
δύναται να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό, μπορεί τότε να κατέχει την ταυτότητα
και την ουσία του Θεού; (Όχι.) Ό,τι και να γίνει, όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνει, ο
άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος. Αποτελείς δημιούργημα· όταν έχεις λάβει τον λόγο του
Θεού από τον Θεό και έχεις δεχθεί την οδό του Θεού, εσύ απλώς κατέχεις τη ζωή που πηγάζει
από τον λόγο Του και δεν μπορείς ποτέ να γίνεις Θεός.
Επιστρέφοντας στο θέμα μας τώρα, σας έκανα μια ερώτηση. Είναι άγιος ο Αβραάμ;
(Όχι.) Είναι άγιος ο Ιώβ; (Όχι.) Η αγιοσύνη περιέχει την ουσία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν
διαθέτει την ουσία του Θεού ή τη διάθεσή Του. Ακόμη και όταν ο άνθρωπος έχει βιώσει το
σύνολο των λόγων του Θεού και έχει εξοπλιστεί με την πραγματικότητά τους, και πάλι δεν
μπορεί να κατέχει ποτέ την άγια ουσία του Θεού· ο άνθρωπος είναι άνθρωπος.
Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι; Πώς κατανοείτε, λοιπόν, τώρα τη φράση «ο Θεός
καταλαμβάνει την καρδιά των ανθρώπων»; (Τα λόγια του Θεού, η οδός και η αλήθεια Του
γίνονται η ζωή του ανθρώπου.) Απομνημονεύσατε αυτά τα λόγια. Ελπίζω πως θα έχετε μια
βαθύτερη κατανόηση. Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν: «Τότε γιατί λέτε ότι οι αγγελιαφόροι του
Θεού και οι άγγελοι δεν είναι άγιοι;» Ποια είναι η δική σας άποψη γι’ αυτήν την ερώτηση;
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Ίσως να μην το έχετε ποτέ σκεφθεί. Θα χρησιμοποιήσω ένα απλό παράδειγμα: Όταν
ενεργοποιείς ένα ρομπότ, αυτό μπορεί να χορεύει και να μιλά, και μπορείς να καταλαβαίνεις
τι λέει. Μπορείς να το αποκαλέσεις αξιαγάπητο και ζωντανό, αλλά αυτό δεν θα καταλάβει
διότι δεν έχει ζωή. Όταν το απενεργοποιείς, μπορεί ακόμα να κινείται; Όταν το ρομπότ είναι
ενεργοποιημένο, μπορείς να βλέπεις ότι είναι ζωντανό και αξιαγάπητο. Πραγματοποιείς μια
αξιολόγησή του, είτε ουσιαστική είτε επιφανειακή, αλλά, όπως και να ’χει, μπορείς να το δεις
να κινείται. Όταν, όμως, το απενεργοποιείς, βλέπεις κάποιον χαρακτήρα; Παρατηρείς να
διαθέτει κάποια ουσία; Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Δηλαδή, παρ’ όλο που το ρομπότ μπορεί να
κινείται και να σταματά, εσύ δεν θα μπορούσες ποτέ να το περιγράψεις ως έχον οποιαδήποτε
ουσία. Αυτό δεν είναι γεγονός; Δεν θα μιλήσουμε άλλο για αυτό. Αρκεί να έχετε μια γενική
κατανόηση του νοήματος. Ας τελειώσουμε εδώ τη συναναστροφή μας. Αντίο σας!
17 Δεκεμβρίου 2013
Υποσημειώσεις:
α. Το «ξόρκι της περίσφιξης του κρίκου» είναι ένα ξόρκι το οποίο χρησιμοποίησε ο μοναχός Τανγκ
Σανζάνγκ στο κινέζικο μυθιστόρημα «Ταξίδι στη Δύση». Χρησιμοποιεί αυτό το ξόρκι για να ελέγξει τον
Σουν Γουκόνγκ, σφίγγοντας έναν μεταλλικό κρίκο γύρω από το κεφάλι του δεύτερου, προκαλώντας του
αφόρητους πονοκεφάλους και θέτοντάς τον, με αυτόν τον τρόπο, υπό τον έλεγχό του. Έχει καταστεί μια
μεταφορά που περιγράφει κάτι που δεσμεύει τον άνθρωπο.

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ε'
Η αγιοσύνη του Θεού (Β')
Σήμερα, αδελφοί και αδελφές, ας ψάλλουμε έναν ύμνο. Βρείτε κάποιον που σας αρέσει
και που ψάλατε τακτικά στο παρελθόν. (Θα θέλαμε να ψάλλουμε έναν ύμνο για τον λόγο του
Θεού «Αγνή αγάπη χωρίς ψεγάδια».)
1. Η «αγάπη» αναφέρεται σ’ ένα συναίσθημα που είναι αγνό και αψεγάδιαστο, με το
οποίο χρησιμοποιείς την καρδιά σου για να αγαπήσεις, να νιώσεις και να είσαι
βαθυστόχαστος. Στην αγάπη δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν εμπόδια και
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απόσταση. Στην αγάπη δεν υπάρχει καχυποψία, δεν υπάρχει εξαπάτηση και πανουργία. Στην
αγάπη δεν υπάρχει καμία απόσταση και τίποτα το ακάθαρτο. Αν αγαπάς, δεν θα εξαπατήσεις,
δεν θα παραπονεθείς, δεν θα προδώσεις, δεν θα επαναστατήσεις, δεν θα απαιτήσεις ούτε θα
αναζητήσεις να κερδίσεις κάτι ή κάποιο συγκεκριμένο ποσό.
2. Η «αγάπη» αναφέρεται σ’ ένα συναίσθημα που είναι αγνό και αψεγάδιαστο, με το
οποίο χρησιμοποιείς την καρδιά σου για να αγαπήσεις, να νιώσεις και να είσαι
βαθυστόχαστος. Στην αγάπη δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν εμπόδια και
απόσταση. Στην αγάπη δεν υπάρχει καχυποψία, δεν υπάρχει εξαπάτηση και πανουργία. Στην
αγάπη δεν υπάρχει καμία απόσταση και τίποτα το ακάθαρτο. Αν αγαπάς, τότε ευχαρίστως θα
κάνεις θυσίες και θα περάσεις από δυσκολίες, και θα είσαι σε σύμπνοια με τον Θεό. Θα
παρατήσεις τα πάντα για τον Θεό: την οικογένειά σου, το μέλλον σου, τη νεότητά σου και τον
γάμο σου. Διαφορετικά, η αγάπη σου δεν θα είναι καθόλου αγάπη, παρά απάτη και προδοσία!
Το τραγούδι που διαλέξατε ήταν καλό. Σας αρέσει να το τραγουδάτε; (Ναι.) Τι νιώθετε
αφότου τραγουδήσετε αυτό το τραγούδι; Μπορείτε να νιώσετε αυτού του είδους την αγάπη
μέσα σας; (Όχι ακριβώς.) Ποια λόγια από το τραγούδι σας προκαλούν βαθύτερη συγκίνηση;
(«Στην αγάπη δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν εμπόδια και απόσταση. Στην
αγάπη δεν υπάρχει καχυποψία, δεν υπάρχει εξαπάτηση και πανουργία. Στην αγάπη δεν
υπάρχει καμία απόσταση και τίποτα το ακάθαρτο». Μέσα μου, όμως, εξακολουθώ να βλέπω
πολλά ακάθαρτα στοιχεία και πολλά μέρη μου που προσπαθούν να κάνουν συμφωνίες με τον
Θεό. Πραγματικά δεν έχω πετύχει ένα είδος αγάπης που να είναι αγνό και αψεγάδιαστο.) Αν
δεν έχεις πετύχει μια αγνή, αψεγάδιαστη αγάπη, τότε τι βαθμό αγάπης έχεις; (Είμαι απλώς σ’
εκείνο το στάδιο που είμαι πρόθυμος να αναζητήσω και λαχταράω.) Με βάση το ανάστημά
σου και χρησιμοποιώντας τα δικά σου λόγια, από τις δικές σου εμπειρίες, σε τι επίπεδο έχεις
φτάσει; Έχεις δόλο, έχεις παράπονα; (Ναι.) Έχεις απαιτήσεις μέσα στην καρδιά σου,
υπάρχουν πράγματα που θέλεις κι επιθυμείς από τον Θεό; (Ναι, υπάρχουν αυτά τα νοθευμένα
στοιχεία.) Υπό ποιες συνθήκες εμφανίζονται; (Όταν η κατάσταση που έχει διευθετήσει ο Θεός
για μένα δεν ταιριάζει με αυτήν που εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι, ή όταν οι επιθυμίες
μου δεν ικανοποιούνται, εγώ θα επιδείξω αυτού του είδους τη διεφθαρμένη διάθεση.) Εσείς οι
αδελφοί και οι αδελφές που έρχεστε από την Ταϊβάν, τραγουδάτε κι εσείς συχνά αυτόν τον
ύμνο; Μπορείτε να μιλήσετε λιγάκι για το πώς κατανοείτε τη φράση «αγνή αγάπη χωρίς
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ψεγάδια»; Γιατί ο Θεός ορίζει την αγάπη κατ’ αυτόν τον τρόπο; (Μου αρέσει πολύ αυτός ο
ύμνος, επειδή μέσα από αυτόν μπορώ να δω ότι αυτή η αγάπη είναι μια ολοκληρωμένη
αγάπη. Ωστόσο, έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου για να ανταποκριθώ σε αυτό το
πρότυπο και απέχω ακόμα πολύ από το να φτάσω στην αληθινή αγάπη. Υπάρχουν κάποια
πράγματα στα οποία έχω καταφέρει να σημειώσω πρόοδο και να συνεργαστώ μέσω της
δύναμης που μου δίνουν τα λόγια Του και μέσω της προσευχής. Ωστόσο, όταν αντιμετωπίζω
ορισμένες δοκιμασίες ή αποκαλύψεις, νιώθω ότι δεν έχω μέλλον ούτε μοίρα, και ότι δεν έχω
κάποιον προορισμό. Τέτοιες στιγμές, νιώθω πολύ αδύναμος και αυτό το ζήτημα με
αναστατώνει συχνά.) Σε τι αναφέρεσαι, εν τέλει, όταν λες «μέλλον και μοίρα»; Αναφέρεσαι
σε κάτι συγκεκριμένο; Είναι κάποια εικόνα ή κάτι που φαντάστηκες, ή μήπως το μέλλον και η
μοίρα σου είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να δεις; Είναι πραγματικό αντικείμενο; Θέλω
να το σκεφτείτε όλοι σας ανεξαιρέτως: Σε τι αναφέρεται η ανησυχία που έχετε σχετικά με το
μέλλον και τη μοίρα σας; (Στο να μπορέσω να σωθώ ώστε να επιβιώσω.) Εσείς, οι υπόλοιποι
αδελφοί και αδελφές, μιλήστε κι εσείς λίγο για το πώς κατανοείτε τη φράση «αγνή αγάπη
χωρίς ψεγάδια». (Όταν την έχουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο που να
πηγάζει από τον ατομικό τους εαυτό και δεν ελέγχονται από το μέλλον και τη μοίρα τους.
Ανεξαρτήτως του πώς τους φέρεται ο Θεός, εκείνοι μπορούν να υπακούν ολοκληρωτικά στο
έργο του Θεού, καθώς και να υπακούν στις ενορχηστρώσεις του Θεού και να Τον ακολουθούν
μέχρι τέλους. Μόνο αυτού του είδους η αγάπη για τον Θεό είναι αγνή και χωρίς ψεγάδια.
Μόνο όταν συγκρίνω τον εαυτό μου μ’ αυτό, ανακαλύπτω ότι μέσα σ’ αυτά τα λίγα χρόνια που
πιστεύω στον Θεό μπορεί να έχω, επιφανειακά, θυσιάσει ορισμένα πράγματα ή να έχω
υποστεί κάποια δαπάνη, αλλά δεν έχω υπάρξει ικανός για να δώσω πραγματικά την καρδιά
μου στον Θεό. Όταν με εκθέτει ο Θεός, νιώθω ότι δεν μπορώ να σωθώ, και βυθίζομαι σε μια
αρνητική κατάσταση. Βλέπω ότι εκτελώ το καθήκον μου, όμως, ταυτοχρόνως, κι ότι
προσπαθώ να κάνω συμφωνίες με τον Θεό και δεν είμαι ικανός να Τον αγαπήσω μ’ όλη μου
την καρδιά, καθώς και ότι στο μυαλό μου έχω συνεχώς τον προορισμό, το μέλλον και τη μοίρα
μου.)
Φαίνεται ότι έχετε κατανοήσει κάπως αυτόν τον ύμνο και ότι τον έχετε συσχετίσει κάπως
με την πραγματική σας εμπειρία. Ωστόσο, δέχεστε σε διαφορετικό βαθμό την καθεμία από τις
φράσεις του ύμνου «Αγνή αγάπη χωρίς ψεγάδια». Κάποιοι νομίζουν ότι έχει να κάνει με την
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προθυμία, άλλοι επιζητούν να παραμερίσουν το μέλλον τους, μερικοί επιζητούν να
εγκαταλείψουν την οικογένειά τους και κάποιοι δεν επιζητούν να λάβουν το οτιδήποτε. Και
κάποιοι άλλοι απαιτούν από τον εαυτό τους να μην έχει δόλο ούτε παράπονα και να μην
επαναστατεί εναντίον του Θεού. Γιατί να θέλει ο Θεός να προτείνει ένα τέτοιο είδος αγάπης
και να απαιτεί από τους ανθρώπους να Τον αγαπάνε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Είναι αυτό ένα
είδος αγάπης που μπορούν οι άνθρωποι να πετύχουν; Με άλλα λόγια, είναι οι άνθρωποι
ικανοί να αγαπήσουν μ’ αυτό τον τρόπο; Οι άνθρωποι μπορεί να δουν ότι δεν μπορούν, επειδή
δεν κατέχουν καθόλου αυτού του είδους αγάπη. Εφόσον δεν την κατέχουν και έχουν
θεμελιώδη άγνοια περί αγάπης, ο Θεός λέει αυτά τα λόγια, τα οποία δεν τους είναι οικεία.
Καθότι οι άνθρωποι ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο, ζουν μέσα στη διεφθαρμένη διάθεσή τους. Αν οι
άνθρωποι είχαν αυτού του είδους την αγάπη ή αν κάποιος μπορούσε να κατέχει αυτού του
είδους την αγάπη, χωρίς να έχει καθόλου αιτήματα και απαιτήσεις, αν ήταν πρόθυμος να
αφιερώσει τον εαυτό του και να υπομένει βάσανα και να παρατήσει όλα τα υπάρχοντά του,
πώς θα φαινόταν στα μάτια των άλλων ανθρώπων, αν είχε αυτού του είδους αγάπη; Δεν θα
ήταν ένα τέλειος άνθρωπος; (Ναι.) Υπάρχει ένας τέτοιος τέλειος άνθρωπος σ’ αυτόν τον
κόσμο; Δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι; Αυτού του είδους άνθρωποι φυσικά δεν υπάρχουν σ’
αυτόν τον κόσμο, εκτός κι αν ζούσαν σε κενό αέρος, σωστά; Συνεπώς, ορισμένοι άνθρωποι —
μέσω των εμπειριών τους— καταβάλλον μεγάλη προσπάθεια για να είναι όπως αυτό που
περιέγραψαν αυτά τα λόγια. Αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους, αυτοπεριορίζονται, ακόμα και
απαρνούνται συνεχώς τον εαυτό τους. Υποφέρουν και εγκαταλείπουν τις λανθασμένες
αντιλήψεις που διατηρούσαν. Εγκαταλείπουν τους τρόπους με τους οποίους επαναστατούσαν
εναντίον του Θεού, εγκαταλείπουν τις επιθυμίες και τα θέλω τους. Όμως στο τέλος,
εξακολουθούν να μην μπορούν να πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο
Θεός λέει αυτά τα πράγματα για να παρέχει ένα πρότυπο που να ακολουθούν οι άνθρωποι,
ώστε να γνωρίζουν το πρότυπο που απαιτεί από εκείνους ο Θεός. Όμως λέει ποτέ ο Θεός ότι οι
άνθρωποι πρέπει να το πετύχουν αυτό ευθύς αμέσως; Λέει ποτέ ο Θεός σε πόσο χρονικό
διάστημα πρέπει να το πετύχουν αυτό οι άνθρωποι; (Όχι.) Λέει ποτέ ο Θεός ότι οι άνθρωποι
πρέπει να Τον αγαπούν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Λέει κάτι τέτοιο το παρόν εδάφιο; Όχι, δεν
λέει. Ο Θεός απλώς μιλάει στους ανθρώπους για την αγάπη στην οποία αναφερόταν. Όσο για
την ικανότητα των ανθρώπων να αγαπήσουν τον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο και να Του
φέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ποιες είναι οι απαιτήσεις του Θεού; Δεν είναι απαραίτητο να
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τους προσεγγίσει στη στιγμή ή ευθύς αμέσως, καθότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν
αυτό. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι είδους προϋποθέσεις πρέπει να τηρούν οι άνθρωποι,
προκειμένου να αγαπήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Αν οι άνθρωποι διαβάζουν συχνά αυτά τα
λόγια, θα αποκτήσουν σταδιακά αυτήν την αγάπη; (Όχι.) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τότε;
Πρώτον, πώς μπορούν οι άνθρωποι να μην έχουν καμία καχυποψία απέναντι στον Θεό;
(Μόνο οι έντιμοι άνθρωποι μπορούν να το πετύχουν αυτό.) Και όσον αφορά να μην έχουν
δόλο; (Κι αυτοί πρέπει να είναι έντιμοι.) Για να είναι κάποιος που δεν θέλει να κάνει
συμφωνίες με τον Θεό; Κι αυτός πρέπει να είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Κι όσον αφορά να
μην είναι πανούργος; Σε τι αναφέρεται αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει επιλογή στην αγάπη;
Όλα αυτά δεν αναφέρονται στο να είναι κανείς έντιμος; Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες
σχετικά. Η ικανότητα του Θεού να αναφέρει αυτό το είδος αγάπης ή η ικανότητα του Θεού να
ορίσει αυτό το είδος αγάπης, να το εκφράσει κατ’ αυτόν τον τρόπο, τι επιβεβαιώνει;
Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός κατέχει αυτού του είδους αγάπη; (Ναι.) Πού το βλέπετε αυτό;
(Στην αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο.) Είναι υπό όρους η αγάπη του Θεού για τον
άνθρωπο; (Όχι.) Υπάρχουν εμπόδια ή απόσταση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο; (Όχι.)
Είναι ο Θεός καχύποπτος απέναντι στον άνθρωπο; (Όχι.) Ο Θεός παρατηρεί τον άνθρωπο και
κατανοεί τον άνθρωπο· τον κατανοεί πραγματικά. Είναι ο Θεός δόλιος απέναντι στον
άνθρωπο; (Όχι.) Από τη στιγμή που ο Θεός μιλάει τόσο τέλεια γι’ αυτήν την αγάπη, η καρδιά
ή η ουσία Του δεν θα ήταν τόσο τέλειες; (Ναι.) Έχουν ορίσει ποτέ οι άνθρωποι την αγάπη μ’
αυτόν τον τρόπο; Υπό ποιες συνθήκες έχει ορίσει ο άνθρωπος την αγάπη; Πώς μιλάει ο
άνθρωπος για την αγάπη; Δεν είναι το να δίνεις ή να προσφέρεις; (Ναι.) Αυτός ο ορισμός της
αγάπης είναι απλός και του λείπει η ουσία.
Το πώς ορίζει την αγάπη ο Θεός και ο τρόπος με τον οποίο μιλά ο Θεός για την αγάπη
συνδέονται με μια πτυχή της ουσίας Του, όμως ποια πτυχή είναι αυτή; Την τελευταία φορά, η
συναναστροφή μας είχε να κάνει με ένα πολύ σημαντικό θέμα —ένα θέμα το οποίο έχουν
συζητήσει συχνά οι άνθρωποι προηγουμένως. Το θέμα αποτελείται από μία λέξη η οποία
εκφέρεται μεν συχνά κατά την πίστη στον Θεό, αλλά η οποία φαίνεται να είναι συνάμα οικεία
και άγνωστη σε όλους. Γιατί το λέω αυτό; Είναι μια λέξη που προέρχεται από τις γλώσσες των
ανθρώπων· όμως, ο ορισμός της στους ανθρώπους είναι τόσο διακριτός όσο και ασαφής. Ποια
είναι αυτή η λέξη; (Αγιοσύνη.) Αγιοσύνη: αυτό ήταν το θέμα της τελευταίας συναναστροφής
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μας. Συναναστραφήκαμε λίγο σχετικά με αυτό το θέμα. Μέσα από την τελευταία μας
συναναστροφή, αποκτήσατε όλοι κάποια νέα κατανόηση σχετικά με την ουσία της αγιοσύνης
του Θεού; Ποια νομίζετε ότι ήταν η νέα κατανόηση; Δηλαδή, τι ήταν αυτό σ’ εκείνη την
κατανόηση ή σ’ εκείνα τα λόγια που σας έκανε να νιώθετε ότι η κατανόησή σας για την
αγιοσύνη του Θεού ήταν διαφορετική ή ποικίλη από αυτό που Εγώ έθεσα μέσω της
συναναστροφής σχετικά με την αγιοσύνη του Θεού; Έχει αφήσει κάποια εντύπωση; (Ο Θεός
λέει ό,τι νιώθει στην καρδιά Του, κι αυτό είναι αγνό. Αυτή είναι μια πτυχή της αγιοσύνης.)
(Υπάρχει αγιοσύνη όταν ο Θεός είναι οργισμένος με τους ανθρώπους, δεν υπάρχουν
ψεγάδια.) (Όσον αφορά στην αγιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνω ότι υπάρχει η οργή και το
έλεος του Θεού στη δίκαιη διάθεσή Του. Αυτό μου έχει αφήσει μια έντονη εντύπωση. Κατά
την τελευταία μας συναναστροφή, αναφέρθηκε επίσης ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι
μοναδική —είναι κάτι που δεν καταλάβαινα στο παρελθόν. Μόνο αφότου άκουσα αυτά που
συναναστράφηκε ο Θεός, κατάλαβα ότι η οργή του Θεού διαφέρει από τον θυμό του
ανθρώπου. Η οργή του Θεού είναι κάτι θετικό και σύμφωνο με τις αρχές· εξαπολύεται λόγω
της έμφυτης ουσίας του Θεού. Ο Θεός βλέπει κάτι αρνητικό, κι έτσι εξαπολύει την οργή Του.
Είναι κάτι που δεν κατέχει κανένα δημιουργημένο ον.) Το θέμα μας σήμερα είναι η αγιοσύνη
του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ακούσει κι έχουν μάθει κάτι για τη δίκαιη διάθεση του
Θεού. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι εξισώσουν συχνά την αγιοσύνη του Θεού με τη δίκαιη
διάθεση του Θεού· λένε ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι άγια. Η λέξη «άγιος» ασφαλώς
δεν είναι άγνωστη σε κανέναν —είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται ευρέως. Όμως αναφορικά
με τις έννοιες αυτής της λέξης, ποιες εκφράσεις της αγιοσύνης του Θεού είναι σε θέση να δουν
οι άνθρωποι; Τι έχει αποκαλύψει ο Θεός που οι άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν;
Φοβάμαι ότι αυτό είναι κάτι που κανείς δεν γνωρίζει. Η διάθεση του Θεού είναι δίκαιη, όμως
αν πάρεις τη δίκαιη διάθεση του Θεού και πεις ότι είναι άγια, τότε αυτό ακούγεται κάπως
αόριστο, προκαλεί κάποια σύγχυση. Γιατί συμβαίνει αυτό; Λες ότι η διάθεση του Θεού είναι
δίκαιη ή λες ότι η δίκαιη διάθεση Του είναι άγια. Οπότε, πώς χαρακτηρίζετε την αγιοσύνη του
Θεού στις καρδιές σας, πώς την καταλαβαίνετε; Με άλλα λόγια, ποια στοιχεία από αυτά που
έχει αποκαλύψει ο Θεός ή από αυτό που έχει και είναι, θα αναγνώριζαν οι άνθρωποι ως άγια;
Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ; Αυτό που έχω δει είναι ότι οι άνθρωποι λένε συχνά λέξεις που
χρησιμοποιούνται ευρέως ή έχουν φράσεις που επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά, όμως δεν
ξέρουν καν τι λένε. Έτσι το λένε απλώς όλοι, και το λένε τακτικά, οπότε γίνεται μια
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παγιωμένη έκφραση. Ωστόσο, αν διερευνούσαν και μελετούσαν πραγματικά τις λεπτομέρειες,
θα ανακάλυπταν ότι δεν γνωρίζουν ποιο είναι το πραγματικό νόημα ή σε τι αναφέρεται.
Ακριβώς όπως η λέξη «άγιος» που κανένας δεν γνωρίζει σε ποια ακριβώς πτυχή της ουσίας
του Θεού αναφέρεται σχετικά με την αγιοσύνη Του για την οποία μιλούν, και κανείς δεν
γνωρίζει πώς να εναρμονίσει τον όρο «άγιος» με τον Θεό. Οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι μες
στην καρδιά τους και αναγνωρίζουν την αγιοσύνη του Θεού με αόριστο και ασαφή τρόπο.
Όσον αφορά το πώς ο Θεός είναι άγιος, κανείς δεν έχει μια εντελώς ξεκάθαρη γνώμη. Σήμερα
θα συναναστραφούμε σχετικά με το θέμα της εναρμόνισης της λέξης «άγιος» με τον Θεό,
ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το πραγματικό περιεχόμενο της ουσίας της
αγιοσύνης του Θεού. Αυτό θα αποτρέψει ορισμένους από το να χρησιμοποιούν τακτικά τη
λέξη απερίσκεπτα και να λένε πράγματα στην τύχη, τη στιγμή που δεν ξέρουν τι σημαίνουν ή
αν είναι σωστά και ακριβή. Οι άνθρωποι μιλούσαν ανέκαθεν κατ’ αυτόν τον τρόπο· το έχεις
κάνει εσύ, το έχει κάνει αυτός, κι έτσι έχει καταστεί συνήθειο ομιλίας. Τούτο αμαυρώνει
ακούσια αυτόν τον όρο.
Όσον αφορά τη λέξη «άγιος», επιφανειακά φαίνεται πολύ εύκολο να γίνει κατανοητή,
σωστά; Στη χειρότερη περίπτωση, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η λέξη «άγιος» σημαίνει
καθαρός, άσπιλος, ιερός και αγνός. Υπάρχουν, ακόμα, κάποιοι άνθρωποι που συσχετίζουν τη
λέξη «άγιος» με την «αγάπη», το οποίο είναι σωστό. Αποτελεί ένα μέρος. Η αγάπη του Θεού
αποτελεί μέρος της ουσίας Του, αλλά δεν είναι το σύνολό της. Ωστόσο, οι άνθρωποι, σύμφωνα
με τις αντιλήψεις τους, βλέπουν τη λέξη και τείνουν να τη συσχετίζουν με πράγματα που
εκείνοι θεωρούν αγνά και καθαρά, ή με πράγματα που πιστεύουν προσωπικά ότι είναι άσπιλα
ή αψεγάδιαστα. Για παράδειγμα, ορισμένοι είπαν ότι ο ανθός του λωτού είναι καθαρός και
πως ανθίζει αψεγάδιαστος μέσα από βρόμικη λάσπη. Οπότε, οι άνθρωποι άρχισαν να
χρησιμοποιούν τη λέξη «άγιος» για τον ανθό του λωτού. Ορισμένοι θεώρησαν άγιες κάποιες
ιστορίες αγάπης που δημιούργησαν άλλοι, ή εξέλαβαν ως άγιους κάποιους φτιαγμένους
άξιους πρωταγωνιστές. Επιπλέον, ορισμένοι θεώρησαν άγιους ανθρώπους από τη Βίβλο ή
άλλους για τους οποίους αναφερόταν σε πνευματικά βιβλία, ότι είχαν πνευματικές εμπειρίες
—όπως αγίους, αποστόλους ή άλλους που είχαν ακολουθήσει κάποτε τον Θεό όταν εκείνος
επιτελούσε το έργο Του. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχουν επινοήσει οι άνθρωποι και
αποτελούν αντιλήψεις που διατηρούν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι διατηρούν τέτοιες
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αντιλήψεις; Ο λόγος είναι πολύ απλός: Είναι επειδή οι άνθρωποι ζουν εν μέσω μιας
διεφθαρμένης διάθεσης και διαμένουν σ’ έναν κόσμο κακίας και βρωμιάς. Οτιδήποτε
βλέπουν, οτιδήποτε αγγίζουν και οτιδήποτε βιώνουν αποτελεί κακό του Σατανά και διαφθορά
του Σατανά, καθώς και πλεκτάνες, εσωτερικές διαμάχες και πόλεμος που λαμβάνουν χώρα
μεταξύ των ανθρώπων υπό την επιρροή του Σατανά. Συνεπώς, ακόμα κι όταν ο Θεός
πραγματοποιεί το έργο Του στους ανθρώπους, ακόμα κι όταν τους μιλάει και αποκαλύπτει τη
διάθεση και την ουσία Του, εκείνοι δεν είναι ικανοί να δουν ή να γνωρίσουν τι είναι η
αγιοσύνη και η ουσία του Θεού. Οι άνθρωποι λένε συχνά ότι ο Θεός είναι άγιος, όμως δεν
έχουν καμία πραγματική κατανόηση, απλώς λένε λόγια κενά περιεχομένου. Επειδή οι
άνθρωποι ζουν μέσα στη βρώμα και τη διαφθορά, επειδή βρίσκονται υπό τη σφαίρα επιρροής
του Σατανά, επειδή δεν βλέπουν το φως και δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά με θετικά θέματα
και, επιπροσθέτως, δεν γνωρίζουν την αλήθεια, κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τι είναι
άγιο. Επ’ αυτού, υπάρχουν καθόλου άγια πράγματα ή άγιοι άνθρωποι σ’ αυτήν τη
διεφθαρμένη ανθρώπινη φύση; Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όχι, δεν υπάρχουν,
επειδή μόνο η ουσία του Θεού είναι άγια.
Την τελευταία φορά συναναστραφήκαμε λίγο σχετικά με την αγιοσύνη της ουσίας του
Θεού και λειτούργησε ως έμπνευση για τη γνώση των ανθρώπων σχετικά με την αγιοσύνη του
Θεού, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορεί να βοηθήσει επαρκώς του ανθρώπους να γνωρίσουν
πλήρως την αγιοσύνη του Θεού ούτε μπορεί να τους βοηθήσει επαρκώς να κατανοήσουν ότι η
αγιοσύνη του Θεού είναι μοναδική. Επιπλέον, δεν μπορεί να δώσει επαρκώς τη δυνατότητα
στους ανθρώπους να κατανοήσουν την πτυχή του αληθινού νοήματος της αγιοσύνης, καθώς
είναι πλήρως ενσωματωμένο στον Θεό. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τη
συναναστροφή μας επί αυτού του θέματος. Κατά την τελευταία συναναστροφή μας,
συζητήσαμε τρία θέματα, οπότε τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε το τέταρτο και θα
ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις γραφές.
Ο πειρασμός του Σατανά
Ματθ. 4:1-4 Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διά να πειρασθή
υπό του διαβόλου. Kαι νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον
επείνασε. Και ελθών προς αυτόν ο πειράζων είπεν· Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν
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άρτοι οι λίθοι ούτοι. Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει
ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.
Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία προσπάθησε αρχικά ο διάβολος να θέσει σε πειρασμό
τον Κύριο Ιησού. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε ο διάβολος; («Εάν ήσαι Υιός του
Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι».) Τα λόγια αυτά, τα οποία εξέφερε ο διάβολος,
είναι πολύ απλά, όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ουσία τους; Ο διάβολος είπε: «Εάν
ήσαι Υιός του Θεού», όμως στην καρδιά του γνώριζε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού;
Γνώριζε ότι ήταν ο Χριστός; (Ναι.) Τότε γιατί είπε «Εάν ήσαι»; (Προσπαθούσε να θέσει σε
πειρασμό τον Θεό.) Αλλά τι σκοπό είχε μ’ αυτό; Είπε: «Εάν ήσαι Υιός του Θεού». Στην καρδιά
του, γνώριζε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, αυτό ήταν ξεκάθαρο μέσα του.
Όμως, παρόλα αυτά, υποτάχθηκε σ’ Εκείνον ή Τον λάτρεψε; (Όχι.) Τι ήθελε να κάνει; Ήθελε
να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο κι αυτά τα λόγια για να εξοργίσει τον Κύριο Ιησού, κι
έπειτα να Τον ξεγελάσει ώστε να ενεργήσει σύμφωνα με προθέσεις του. Αυτό δεν ήταν το
νόημα πίσω από τα λόγια του διαβόλου; Στην καρδιά του ο Σατανάς γνώριζε ξεκάθαρα ότι
ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όμως το είπε έτσι κι αλλιώς. Αυτή δεν είναι η φύση του
Σατανά; Ποια είναι η φύση του Σατανά; (Να είναι ύπουλος, μοχθηρός και να μην έχει φόβου
Θεού.) Ποιες συνέπειες θα προέκυπταν από την έλλειψη φόβου Θεού; Δεν ίσχυε ότι ήθελε να
επιτεθεί στον Θεό; Ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο για να επιτεθεί στον Θεό, είπε:
«Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι»· αυτή δεν είναι η μοχθηρή
πρόθεση του Σατανά; Τι προσπαθούσε πραγματικά να κάνει; Ο σκοπός του είναι πολύ
ξεκάθαρος: Προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο για να αντικρούσει τη θέση
και την ταυτότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό που εννοούσε με αυτά τα λόγια είναι: «Αν
είσαι ο Υιός του Θεού, κάνε αυτές τις πέτρες ψωμί. Αν δεν το κάνεις, τότε δεν είσαι ο Υιός του
Θεού και απλώς δεν κάνεις αυτό το έργο». Σωστά; Ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο
για να επιτεθεί στον Θεό, ήθελε να αποδομήσει και να καταστρέψει το έργο του Θεού· αυτή
είναι η μοχθηρία του Σατανά. Η μοχθηρία του είναι η φυσική έκφραση της φύσης του.
Παρόλο που γνώριζε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού, η ίδια η ενσάρκωση
του ίδιου του Θεού, δεν μπορούσε να αντισταθεί στο να κάνει κάτι τέτοιο, να παίρνει τον Θεό
από πίσω, να Του επιτίθεται συνεχώς και να πασχίζει για να προκαλέσει αναστάτωση και να
καταστρέψει το έργο του Θεού.
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Ας αναλύσουμε, τώρα, αυτήν τη φράση που χρησιμοποίησε ο Σατανάς: «Ειπέ να γείνωσιν
άρτοι οι λίθοι ούτοι». Να γίνουν οι πέτρες ψωμί· σημαίνει κάτι αυτό; Αν υπάρχει τροφή, γιατί
να μη φαγωθεί; Γιατί είναι απαραίτητο να γίνουν οι πέτρες τροφή; Υπάρχει νόημα σ’ αυτό;
Παρόλο που Εκείνος νήστευε εκείνο το διάστημα, δεν είναι σίγουρο ότι ο Κύριος Ιησούς
Χριστός είχε τροφή για να φάει; (Είχε.) Άρα, εδώ βλέπουμε τον παραλογισμό στη χρήση
αυτής της φράσης από τον Σατανά. Παρόλη την προδοσία και την κακία του, διακρίνουμε τον
παραλογισμό και τη γελοιότητά του. Ο Σατανάς κάνει διάφορα πράγματα. Βλέπεις την
κακόβουλη φύση του και τον βλέπεις να καταστρέφει το έργο του Θεού, και είναι τόσο
μισητός και εξοργιστικός. Όμως, από την άλλη, βρίσκεις κάποια παιδιάστικη, παράλογη φύση
πίσω από τα λόγια και τις ενέργειές του; Αυτή είναι μια αποκάλυψη σχετικά με τη φύση του
Σατανά· έχει αυτού του είδους τη φύση και θα κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. Για τους
ανθρώπους σήμερα, αυτή η φράση είναι εξωφρενική και γελοία. Όμως, ο Σατανάς μπορεί
όντως να εκφέρει τέτοια λόγια. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αδαής; Παράλογος; Το κακό του
Σατανά είναι παντού και αποκαλύπτεται συνεχώς. Και πώς του απαντά ο Κύριος Ιησούς;
(«Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά
στόματος Θεού».) Έχουν κάποια δύναμη αυτά τα λόγια; (Έχουν.) Γιατί λέμε ότι έχουν
δύναμη; Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά τα λόγια είναι η αλήθεια. Τώρα, ζει ο άνθρωπος μόνο με
ψωμί; Ο Κύριος Ιησούς νήστεψε επί 40 μερόνυχτα. Λιμοκτόνησε; (Όχι.) Δεν λιμοκτόνησε,
οπότε ο Σατανάς Τον πλησίασε και Τον προέτρεψε να κάνει τις πέτρες τροφή λέγοντας
τέτοιου είδους πράγματα: «Αν κάνεις αυτές τις πέτρες τροφή, δεν θα έχεις τότε κάτι να φας;
Δεν θα είναι τότε περιττό να νηστέψεις, να πεινάσεις;» Όμως, ο Κύριος Ιησούς είπε: «Με
άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος», που σημαίνει ότι, παρόλο που ο άνθρωπος ζει σ’
ένα υλικό σώμα, αυτό που δίνει τη δυνατότητα στο υλικό σώμα του να ζει και να αναπνέει δεν
είναι η τροφή, αλλά κάθε ένα από τα λόγια που εκφέρονται από το στόμα του Θεού. Από τη
μία, αυτά τα λόγια είναι η αλήθεια· δίνουν πίστη στους ανθρώπους, τους κάνουν να νιώθουν
ότι μπορούν να στηρίζονται στον Θεό και ότι Εκείνος είναι η αλήθεια. Από την άλλη, υπάρχει
κάποια πρακτική πτυχή σ’ αυτά τα λόγια; Ο Κύριος Ιησούς δεν εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ,
ακόμα ζωντανός, αφότου νήστεψε επί σαράντα μερόνυχτα; Αυτή δεν είναι μια απεικόνιση;
Δεν έχει φάει καμία τροφή επί 40 μερόνυχτα. Είναι ακόμα ζωντανός. Αυτό αποτελεί ισχυρή
απόδειξη που επιβεβαιώνει την αλήθεια των λόγων Του. Τα λόγια αυτά είναι απλά, αλλά όσον
αφορά τον Κύριο Ιησού, τα εξέφερε μόνο όταν Τον έβαλε σε πειρασμό ο Σατανάς ή
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αποτελούσαν ήδη φυσικό κομμάτι Του; Για να το θέσω αλλιώς, ο Θεός είναι αλήθεια και ο
Θεός είναι ζωή, αλλά η αλήθεια και η ζωή του Θεού ήταν πρόσφατες προσθήκες; Προέκυψαν
εμπειρικά; Όχι, είναι εγγενείς στον Θεό. Δηλαδή, η αλήθεια και η ζωή είναι η ουσία του Θεού.
Οτιδήποτε Του συμβαίνει, οτιδήποτε αποκαλύπτει είναι αληθινό. Αυτή η αλήθεια, αυτή η
φράση —είτε το περιεχόμενό της είναι μεγάλο ή μικρό— μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο να
ζήσει, να του δώσει ζωή, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βρει μέσα της
αλήθεια, διαύγεια σχετικά με το μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής και να του δώσει τη
δυνατότητα να έχει πίστη στον Θεό. Με άλλα λόγια, η πηγή χρήσης αυτής της φράσης από
τον Θεό είναι θετική. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το θετικό πράγμα είναι άγιο; (Ναι.)
Η φράση του Σατανά πηγάζει από τη φύση του Σατανά. Ο Σατανάς αποκαλύπτει τη μοχθηρή
φύση του, την κακόβουλη φύση του παντού και πάντοτε. Τώρα, αυτές τις αποκαλύψεις τις
κάνει με φυσικό τρόπο ο Σατανάς; Τον υποκινεί κάποιος; Τον βοηθά κάποιος; Τον
εξαναγκάζει κάποιος; (Όχι.) Τις εκφράζει όλες από μόνος του. Αυτή είναι η μοχθηρή φύση
του Σατανά. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός και όπως κι αν το κάνει, ο Σατανάς Τον ακολουθεί κατά
πόδας. Η ουσία και τα πραγματικά χαρακτηριστικά των όσων λέει και κάνει ο Σατανάς είναι η
ουσία του Σατανά, μοχθηρή και κακόβουλη ουσία. Τώρα, διαβάζοντας παρακάτω, τι άλλο λέει
ο Σατανάς; Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε παρακάτω.
Ματθ. 4:5-7 Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν και στήνει αυτόν
επί το πτερύγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ρίψον σεαυτόν
κάτω· διότι είναι γεγραμμένον, Ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, και
θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, διά να μη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.
Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν
σου.
Ας εξετάσουμε πρώτα τα λόγια που εξέφερε εδώ ο Σατανάς. Ο Σατανάς είπε: «Εάν ήσαι
Υιός του Θεού ρίψον σεαυτόν κάτω», και μετά επικαλέστηκε τις Γραφές: «Θέλει προστάξει εις
τους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, διά να μη
προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου». Πώς νιώθεις ακούγοντας τα λόγια του Σατανά; Δεν
είναι πολύ παιδιάστικα; Είναι παιδιάστικα, εξωφρενικά και αηδιαστικά. Γιατί το λέω αυτό; Ο
Σατανάς ετοιμάζει πάντοτε κάτι ανόητο, θεωρεί τον εαυτό του πολύ έξυπνο και επικαλείται
συχνά τις γραφές —ακόμα και τον ίδιο τον λόγο του Θεού— προσπαθώντας να στρέψει αυτά
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τα λόγια εναντίον του Θεού για να Του επιτεθεί και να Τον βάλει σε πειρασμό, σε μια
προσπάθεια να επιτύχει τον στόχο του να υπονομεύσει το πρόγραμμα εργασίας του Θεού.
Μπορείς να δεις κάτι σε αυτά τα λόγια που εξέφερε ο Σατανάς; (Ο Σατανάς τρέφει μοχθηρές
προθέσεις.) Ο Σατανάς ήταν ανέκαθεν ξελογιαστής. Δεν μιλάει με ευθύτητα, μιλάει με έμμεσο
τρόπο και χρησιμοποιεί πειρασμό, σαγήνευση και αποπλάνηση. Ο Σατανάς προσεγγίζει τον
πειρασμό στον οποίο βάζει τον Θεό θαρρείς κι Εκείνος είναι ένα συνηθισμένο ανθρώπινο ον,
πιστεύοντας ότι και ο Θεός είναι αδαής, ανόητος και ανήμπορος να διακρίνει ξεκάθαρα την
πραγματική μορφή των πραγμάτων, όπως ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. Ο Σατανάς νομίζει
ότι ο Θεός και ο άνθρωπος δεν θα διακρίνουν την ουσία του και ότι ο Θεός και ο άνθρωπος
δεν θα διακρίνουν τον δόλο του και τις χθόνιες προθέσεις του. Απ’ αυτό δεν αντλεί την
ανοησία του ο Σατανάς; Επιπλέον, ο Σατανάς επικαλείται απροκάλυπτα τις γραφές. Νομίζει
ότι έτσι αποκτά αξιοπιστία και ότι δεν θα καταφέρεις να αναγνωρίσεις τυχόν ελαττώματα σ’
αυτό ή δεν θα αποφύγεις να ξεγελαστείς απ’ αυτό. Σ’ αυτό δεν είναι που ο Σατανάς γίνεται
παράλογος και παιδιάστικος; Αυτό είναι ακριβώς όπως όταν κάποιοι διαδίδουν το ευαγγέλιο
και γίνονται μάρτυρες για τον Θεό. Όσοι δεν πιστεύουν δεν θα πουν κάτι παρόμοιο μ’ αυτό
που είπε ο Σατανάς; Έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε κάτι παρόμοιο; Πώς νιώθεις όταν
ακούς τέτοια πράγματα; Νιώθεις αηδία; (Ναι.) Όταν νιώθεις αηδία, νιώθεις επίσης
αποστροφή και απέχθεια; Όταν έχεις τέτοια συναισθήματα, μπορείς να αναγνωρίσεις ότι ο
Σατανάς και η διεφθαρμένη διάθεση που αυτός βάζει στον άνθρωπο είναι φαύλα; Έχεις ποτέ
συνειδητοποιήσει στην καρδιά σου κάτι όπως «τα λόγια του Σατανά φέρνουν επιθέσεις και
πειρασμούς, τα λόγια του είναι παράλογα, γελοία, παιδιάστικα και αηδιαστικά. Ωστόσο, ο
Θεός, στην ομιλία Του και τις πράξεις Του, δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τέτοιες μεθόδους για
να εκφράσει ή να πραγματοποιήσει το έργο Του και δεν το έχει κάνει ποτέ»; Φυσικά, σ’ αυτήν
την περίπτωση οι άνθρωποι έχουν μόνο ένα ίχνος συναίσθησης για να συνεχίζουν και δεν
συνειδητοποιούν την αγιοσύνη του Θεού, σωστά; Με το υφιστάμενο ανάστημά σας, νιώθετε
απλώς το εξής: «Όλα όσα λέει ο Θεός είναι η αλήθεια, είναι ωφέλιμα για εμάς και πρέπει να
τα δεχθούμε». Ασχέτως από το αν μπορείτε να τα δεχθείτε ή όχι, χωρίς καμία εξαίρεση, λέτε
ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός και ότι ο Θεός είναι αλήθεια, όμως δεν γνωρίζετε ότι η
αλήθεια είναι εν γένει αγιοσύνη και ότι ο Θεός είναι άγιος.
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Άρα, ποια ήταν η απάντηση του Ιησού στα λόγια του Σατανά; «Είπε προς αυτόν ο
Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Υπάρχει
αλήθεια σ’ αυτήν τη φράση που είπε ο Ιησούς; (Ναι.) Υπάρχει αλήθεια μέσα της.
Επιφανειακά, αυτά τα λόγια είναι μια εντολή που πρέπει να ακολουθήσουν οι άνθρωποι, μια
απλή φράση, όμως, παρ’ όλα αυτά, τόσο ο άνθρωπος όσο και ο Σατανάς έχουν προσβάλει
πολλές φορές αυτά τα λόγια. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς τού είπε: «Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον
Θεόν σου», επειδή αυτό το έκανε συχνά ο Σατανάς και κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να το κάνει· μπορείτε να πείτε ο Σατανάς το έκανε ξεδιάντροπα. Αποτελεί ουσιώδη φύση
του Σατανά να μη σέβεται τον Θεό και να μην έχει φόβο Θεού στην καρδιά του. Ακόμα κι όταν
ο Σατανάς ήταν στο πλευρό του Θεού και μπορούσε να Τον δει, δεν μπορούσε να αντισταθεί
και να Τον θέτει σε πειρασμό. Γι’ αυτό, ο Κύριος Ιησούς είπε στον Σατανά: «Δεν θέλεις
πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Αυτή είναι μια φράση που ο Θεός έχει πει συχνά στον
Σατανά. Δεν είναι κατάλληλη η χρήση αυτής της φράσης ακόμα και σήμερα; (Ναι, αφού κι
εμείς συχνά θέτουμε τον Θεό σε πειρασμό.) Γιατί το κάνουν αυτό συχνά οι άνθρωποι; Μήπως
επειδή οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από διεφθαρμένη σατανική διάθεση; (Ναι.) Άρα, αυτό που
είπε πιο πάνω ο Σατανάς είναι κάτι που λένε συχνά οι άνθρωποι; Και σε ποιες περιπτώσεις;
Μπορεί κανείς να πει ότι οι άνθρωποι λένε τέτοιου είδους πράγματα ανεξαρτήτως τόπου και
χρόνου. Αυτό αποδεικνύει ότι η διάθεση των ανθρώπων είναι ακριβώς η ίδια με τη
διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά. Ο Κύριος Ιησούς είπε μια απλή φράση, μια φράση που
αντιπροσωπεύει την αλήθεια και που οι άνθρωποι χρειάζονται. Ωστόσο, σ’ αυτήν την
περίπτωση, ο Κύριος Ιησούς λογομαχούσε με τον Σατανά; Υπήρχε οτιδήποτε το
συγκρουσιακό σ’ αυτό που είπε Εκείνος στον Σατανά; (Όχι.) Πώς εξέλαβε ο Κύριος Ιησούς
τον πειρασμό του Σατανά στην καρδιά Του; Ένιωσε αηδία και αποστροφή; (Ναι.) Ο Κύριος
Ιησούς ένιωσε αηδία και αποστροφή, αλλά δεν λογομάχησε με τον Σατανά, πόσο μάλλον
μίλησε για τυχόν θεμελιώδεις αρχές. Γιατί; (Επειδή ο Σατανάς είναι πάντοτε τέτοιος, δεν
μπορεί ποτέ να αλλάξει.) Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Σατανάς είναι παράλογος; (Ναι, θα
μπορούσαμε.) Μπορεί ο Σατανάς να αναγνωρίσει ότι ο Θεός είναι αλήθεια; Ο Σατανάς δεν θα
αναγνωρίσει ποτέ ότι ο Θεός είναι αλήθεια ούτε θα παραδεχθεί ποτέ ότι ο Θεός είναι αλήθεια·
αυτή είναι η φύση του. Επιπλέον, υπάρχει και κάτι άλλο σχετικά με τη φύση του Σατανά που
είναι απεχθές. Τι είναι αυτό; Κατά τις απόπειρές του να θέσει τον Κύριο Ιησού σε πειρασμό, ο
Σατανάς σκεφτόταν ότι ακόμα κι αν δεν κατάφερνε να θέσει τον Θεό σε πειρασμό, θα
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εξακολουθούσε έτσι κι αλλιώς να προσπαθεί. Παρόλο που θα τιμωρούταν, θα το έκανε έτσι κι
αλλιώς. Παρόλο που δεν θα αποκόμιζε τίποτα καλό απ’ αυτό, θα το έκανε έτσι κι αλλιώς και
θα επέμενε και θα εναντιωνόταν στον Θεό μέχρι τέλους. Τι είδους φύση είναι αυτή; Δεν είναι
μοχθηρή; Εκείνος που γίνεται έξαλλος όταν αναφέρεται ο Θεός, εκείνος που θυμώνει όταν
αναφέρεται ο Θεός, έχει δει τον Θεό; Τον γνωρίζει τον Θεό; Δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός,
δεν πιστεύει σ’ Εκείνον και ο Θεός δεν του έχει μιλήσει. Ο Θεός δεν τον έχει ενοχλήσει ποτέ,
οπότε γιατί θυμώνει; Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το άτομο είναι μοχθηρό; Οι κοσμικές
τάσεις, το φαγητό, το ποτό, η αναζήτηση απολαύσεων και το κυνήγι των διασημοτήτων —
τίποτα απ’ αυτά δεν θα ενοχλούσε έναν τέτοιον άνθρωπο. Ωστόσο, με την αναφορά και μόνο
της λέξης «Θεός» ή της αλήθειας των λόγων του Θεού, γίνεται έξω φρενών. Αυτό δεν σημαίνει
ότι έχει μοχθηρή φύση; Αυτό αρκεί να αποδείξει ότι αυτή είναι η μοχθηρή φύση του
ανθρώπου. Τώρα, μιλώντας για εσάς, υπάρχουν φορές που αναφέρεται η αλήθεια ή που
γίνεται αναφορά στις δοκιμασίες που θέτει ο Θεός στην ανθρωπότητα ή στα λόγια κρίσεως
του Θεού απέναντι τους ανθρώπους, που νιώθετε να ενοχλήστε, νιώθετε αποστροφή και δεν
θέλετε να ακούσετε γι’ αυτό; Η καρδιά σας μπορεί να σκεφτεί: Δεν είπαν όλοι οι άνθρωποι ότι
ο Θεός είναι αλήθεια; Μερικά απ’ αυτά τα λόγια δεν είναι αλήθεια, είναι ξεκάθαρα απλώς
λόγια νουθεσίας του Θεού προς τον άνθρωπο! Ορισμένοι μπορεί να νιώσουν ακόμα και αηδία
μέσα τους: Αυτό αναφέρεται καθημερινά, οι δοκιμασίες που Εκείνος μας θέτει αναφέρονται
πάντοτε ως η κρίση Του. Πότε θα τελειώσουν όλα αυτά; Πότε θα λάβουμε τον καλό
προορισμό; Δεν είναι γνωστό από πού προέρχεται αυτός ο παράλογος θυμός. Τι είδους φύση
είναι αυτή; (Μοχθηρή φύση.) Αποτελεί προτροπή της μοχθηρής φύσης του Σατανά. Ο Θεός,
όσον αφορά τη μοχθηρή φύση του Σατανά και τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, δεν
λογομαχεί ούτε διαπληκτίζεται με τους ανθρώπους και δεν ποτέ δεν το κάνει θέμα όταν οι
άνθρωποι ενεργούν βάσει άγνοιας. Δεν θα δείτε τον Θεό να έχει παρόμοιες απόψεις για τα
πράγματα μ’ αυτές των ανθρώπων και, επιπλέον, δεν θα Τον δείτε να χρησιμοποιεί τις
απόψεις των ανθρώπων, τις γνώσεις τους, την επιστήμη ή τη φιλοσοφία τους, ούτε τη
φαντασία των ανθρώπων για να χειριστεί καταστάσεις. Αντιθέτως, οτιδήποτε κάνει ο Θεός
και οτιδήποτε Εκείνος αποκαλύπτει είναι συνδεδεμένο με την αλήθεια. Δηλαδή, κάθε λέξη
που Εκείνος λέει και κάθε ενέργειά Του έχει ως γνώμονα την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια δεν
είναι κάποια αβάσιμη φαντασίωση. Αυτή η αλήθεια και αυτά τα λόγια εκφράζονται από τον
Θεό χάρη στην ουσία του Θεού και τη ζωή Του. Καθότι αυτά τα λόγια και η ουσία των όσων
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έχει κάνει ο Θεός είναι αληθινά, μπορούμε να πούμε ότι η ουσία του Θεού είναι άγια. Με άλλα
λόγια, οτιδήποτε κάνει και λέει ο Θεός φέρνει ζωτικότητα και φως στους ανθρώπους, δίνει τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν θετικά πράγματα και την πραγματικότητα εκείνων
των θετικών πραγμάτων, ενώ δείχνει την οδό στην ανθρωπότητα για να μπορέσει να βαδίσει
στο σωστό μονοπάτι. Αυτά τα πράγματα καθορίζονται χάρη στην ουσία του Θεού και
καθορίζονται χάρη στην ουσία της αγιοσύνης Του. Το έχετε δει αυτό, σωστά; Θα συνεχίσουμε
με ανάγνωση των γραφών.
Ματθ. 4:8-11 Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλόν, και δεικνύει
εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών, και λέγει προς αυτόν· Ταύτα
πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσης με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν· Ύπαγε,
Σατανά· διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον
θέλεις λατρεύσει. Τότε αφίνει αυτόν ο διάβολος, και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν
αυτόν.
Ο Σατανάς, ο διάβολος, αφότου απέτυχαν τα δύο προηγούμενα κόλπα του, δοκίμασε
ακόμα ένα: Έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους στον Κύριο Ιησού, και Του
ζήτησε να λατρέψει τον διάβολο. Τι βλέπετε σχετικά με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του
διαβόλου απ’ αυτήν την περίσταση; Δεν είναι ο διάβολος Σατανάς απολύτως ξεδιάντροπος;
(Ναι.) Πόσο ξεδιάντροπος μπορεί να είναι; Τα πάντα δημιουργήθηκαν από τον Θεό, κι όμως,
ο Σατανάς τα αντιστρέφει και τα δείχνει στον Θεό λέγοντας «κοίτα τον πλούτο και τη δόξα
όλων αυτών των βασιλείων. Αν με λατρέψεις, θα Σου τα δώσω όλα». Δεν έχουν αντιστραφεί οι
ρόλοι; Δεν είναι ξεδιάντροπος ο Σατανάς; Ο Θεός εποίησε τα πάντα, αλλά το έκανε προς
τέρψιν Του; Ο Θεός έδωσε τα πάντα στην ανθρωπότητα, αλλά ο Σατανάς ήθελε να τα αρπάξει
όλα και μετά είπε: «Λάτρεψέ με! Λάτρεψέ με και θα Σου τα δώσω όλα αυτά». Αυτό είναι το
αποκρουστικό πρόσωπο του Σατανά. Είναι εντελώς ξεδιάντροπος! Ο Σατανάς δεν γνωρίζει
καν τι σημαίνει η λέξη «ντροπή», κι αυτό αποτελεί απλώς ακόμα ένα παράδειγμα της
μοχθηρότητάς του. Δεν γνωρίζει καν τι είναι η ντροπή. Ο Σατανάς γνωρίζει καλά ότι ο Θεός
δημιούργησε τα πάντα και ότι Εκείνος τα διαχειρίζεται και ότι τα πάντα βρίσκονται στο
κράτος Του. Τα πάντα ανήκουν στον Θεό, όχι στον άνθρωπο, πόσο μάλλον στον Σατανά, όμως
ο διάβολος Σατανάς αναίσχυντα είπε ότι θα έδινε τα πάντα στον Θεό. Για άλλη μια φορά, δεν
κάνει κάτι παράλογο και ξεδιάντροπο ο Σατανάς; Ο Θεός μισεί ακόμα περισσότερο τον
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Σατανά τώρα, έτσι δεν είναι; Ωστόσο, ασχέτως του τι προσπάθησε να κάνει ο Σατανάς, έπεσε
στην παγίδα ο Κύριος Ιησούς; Τι είπε ο Κύριος Ιησούς; («Κύριον τον Θεόν σου θέλεις
προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει».) Έχει κάποιο πρακτικό νόημα αυτή η
φράση; (Ναι.) Τι είδους πρακτικό νόημα; Βλέπουμε τη μοχθηρία και την ξεδιαντροπιά του
Σατανά στην ομιλία του. Οπότε, αν ο άνθρωπος λάτρευε τον Σατανά, ποιο θα ήταν το
συμπέρασμα; Θα λάμβανε τον πλούτο και τη δόξα όλων των βασιλείων; (Όχι.) Τι θα λάμβανε;
Δεν θα γίνονταν οι άνθρωποι το ίδιο γελοίοι και ξεδιάντροποι με τον Σατανά; (Ναι.) Δεν θα
διέφεραν σε τίποτα τότε από τον Σατανά. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς είπε την εξής φράση, η οποία
είναι σημαντική για τον καθένα: «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον
θέλεις λατρεύσει», η οποία δηλώνει ότι εκτός από τον Κύριο, εκτός από τον ίδιο τον Θεό, αν
υπηρετήσεις κάποιον άλλον, αν λατρέψεις τον διάβολο Σατανά, θα κυλιστείς στον ίδιο βούρκο
με τον Σατανά. Θα μοιραζόσουν τότε την ξεδιαντροπιά και τη μοχθηρία του Σατανά και,
ακριβώς όπως ο Σατανάς, θα έθετες τον Θεό σε πειρασμό και θα Του έκανες επίθεση. Ποιο θα
ήταν τότε το τέλος σου; Ο Θεός θα σε σιχαινόταν, θα σε κατατρόπωνε και θα σε κατέστρεφε.
Αφότου ο Σατανάς έθεσε πολλάκις τον Κύριο Ιησού σε πειρασμό, χωρίς επιτυχία,
προσπάθησε ξανά; Ο Σατανάς δεν προσπάθησε ξανά και έφυγε. Τι αποδεικνύει αυτό;
Αποδεικνύει ότι η μοχθηρή φύση, η κακία, η μωρία και ο παραλογισμός του Σατανά δεν είναι
άξια σχολιασμού ενώπιον του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς νίκησε τον Σατανά μόνο με τρεις
προτάσεις, ο οποίος το έσκασε με την ουρά στα σκέλια, νιώθοντας υπερβολική ντροπή να
δείξει ξανά το πρόσωπό του, ενώ δεν έθεσε ποτέ ξανά τον Κύριο Ιησού σε πειρασμό. Από τη
στιγμή που ο Κύριος Ιησούς νίκησε αυτόν τον πειρασμό του Σατανά, μπορούσε εύκολα να
συνεχίσει το έργο που είχε να κάνει και να αναλάβει τις εργασίες που είχε μπροστά Του. Όσα
είπε και έκανε ο Κύριος Ιησούς σ’ εκείνην την περίπτωση φέρουν κάποιο πρακτικό νόημα για
τον καθένα αν εφαρμόζονταν τώρα; (Ναι.) Τι είδους πρακτικό νόημα; Είναι εύκολο πράγμα η
νίκη επί του Σατανά; Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν μια σαφή κατανόηση για τη μοχθηρή
φύση του Σατανά; Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν μια ακριβή κατανόηση για τους πειρασμούς
του Σατανά; (Ναι.) Όταν βιώσεις τους πειρασμούς του Σατανά στη ζωή σου και μπορείς να
διακρίνεις τη μοχθηρή φύση του Σατανά, θα έχεις την ικανότητα να τον νικήσεις; Και αν
γνωρίζεις για τη μωρία και τον παραλογισμό του Σατανά, θα συνεχίσεις να στέκεσαι στο
πλευρό του και να επιτίθεσαι στον Θεό; Αν καταλάβαινες με ποιον τρόπο η μοχθηρία και η
ξεδιαντροπιά του Σατανά αποκαλύπτονται μέσα από εσένα, αν αναγνώριζες και γνώριζες με
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σαφήνεια αυτά τα πράγματα, θα εξακολουθούσες να επιτίθεσαι και να θέτεις πειρασμούς
στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο; (Όχι, δεν θα το κάναμε.) Τι θα κάνετε; (Θα επαναστατήσουμε
απέναντι στον Σατανά και θα τον εγκαταλείψουμε.) Είναι αυτό κάτι το εύκολο; Δεν είναι
εύκολο. Για να το καταφέρουν, οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται τακτικά, πρέπει να
θέτουν συχνά τον εαυτό τους ενώπιον του Θεού και να εξετάζουν τον εαυτό τους. Και πρέπει
να αφήνουν την πειθαρχία του Θεού, την κρίση και την παίδευσή Του να έρχονται πάνω τους.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαχτούν σταδιακά οι άνθρωποι από την εξαπάτηση και τον
έλεγχο του Σατανά.
Μπορούμε να συνοψίσουμε όλα εκείνα που απαρτίζουν την ουσία του Σατανά από αυτά
που έχει πει. Πρώτον, μπορεί να ειπωθεί γενικά ότι η ουσία του Σατανά είναι μοχθηρή, κάτι
που βρίσκεται σε αντίθεση με την αγιοσύνη του Θεού. Γιατί λέω ότι η ουσία του Σατανά είναι
μοχθηρή; Πρέπει κανείς να δει τις συνέπειες των όσων κάνει ο Σατανάς στους ανθρώπους,
προκειμένου να το αντιληφθεί αυτό. Ο Σατανάς διαφθείρει και ελέγχει τον άνθρωπο, ενώ ο
άνθρωπος ενεργεί υπό τη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά και ζει σ’ έναν κόσμο με
ανθρώπους που είναι διεφθαρμένοι από τον Σατανά. Οι μάζες έχουν κυριευθεί και
αφομοιωθεί ασυναίσθητα από τον Σατανά. Ο άνθρωπος, συνεπώς, έχει τη διεφθαρμένη
διάθεση του Σατανά, η οποία είναι η φύση του Σατανά. Από όσα έχει πει και κάνει ο Σατανάς,
έχετε δει την αλαζονεία του; Έχετε δει τον δόλο και τη μοχθηρία του; Πώς εμφανίζεται, κατά
κύριο λόγο, η αλαζονεία του Σατανά; Θέλει συνεχώς ο Σατανάς να καταλάβει τη θέση του
Θεού; Ο Σατανάς θέλει πάντοτε να γκρεμίσει το έργο του Θεού και τη θέση του Θεού και να
τα κάνει δικά του, ώστε οι άνθρωποι να ακολουθούν, να στηρίζουν και να λατρεύουν τον
Σατανά. Αυτή είναι η αλαζονική φύση του Σατανά. Όταν ο Σατανάς διαφθείρει τους
ανθρώπους, τους λέει απευθείας τι θα πρέπει να κάνουν; Όταν ο Σατανάς θέτει τον Θεό σε
πειρασμό, εμφανίζεται και λέει «θα Σε θέσω σε πειρασμό, θα Σου επιτεθώ»; Ασφαλώς και δεν
το κάνει. Τι μέθοδο χρησιμοποιεί ο Σατανάς; Σαγηνεύει, θέτει σε πειρασμό, επιτίθεται και
στήνει τις παγίδες του, επικαλούμενος ακόμα και τις γραφές. Ο Σατανάς μιλάει και ενεργεί με
διάφορους τρόπους, προκειμένου να ικανοποιήσει τις χθόνιες προθέσεις του και τα κίνητρά
του. Αφότου λειτουργήσει έτσι ο Σατανάς, τι μπορεί να γίνει εμφανές μέσα από αυτά που
εκδηλώνονται στον άνθρωπο; Δεν είναι οι άνθρωποι αλαζονικοί; Ο άνθρωπος έχει υποφέρει
από τη διαφθορά του Σατανά επί χιλιάδες χρόνια, με αποτέλεσμα να γίνει αλαζονικός, δόλιος,
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μοχθηρός και παράλογος. Όλα αυτά τα πράγματα επιφέρονται λόγω της φύσης του Σατανά.
Από τη στιγμή που η φύση του Σατανά είναι μοχθηρή, έχει προσδώσει αυτήν τη μοχθηρή
φύση στον άνθρωπο και έχει προσδώσει στον άνθρωπο αυτήν τη μοχθηρή διεφθαρμένη
διάθεση. Εξ αυτού, ο άνθρωπος ζει υπό τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση και, όπως ο
Σατανάς, ο άνθρωπος εναντιώνεται στον Θεό, επιτίθεται στον Θεό και Τον θέτει σε πειρασμό,
σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν λατρεύει τον Θεό και δεν έχει φόβο Θεού στην καρδιά του.
Όσον αφορά την αγιοσύνη του Θεού, παρόλο που μπορεί να είναι ένα οικείο θέμα, είναι
ένα θέμα που, όταν συζητιέται, μπορεί ενδεχομένως να γίνει κάπως αφηρημένο για
ορισμένους, κάπως βαθυστόχαστο και ανέφικτο. Όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα σας
βοηθήσω να καταλάβετε τι είναι η αγιοσύνη του Θεού. Όσον αφορά το τι είδους άτομο είναι
κάποιος, δείτε τι κάνει και ποιο είναι το αποτέλεσμα των πράξεών του ή των πράξεών της, και
τότε θα μπορέσετε να δείτε την ουσία εκείνου του ατόμου. Θα μπορούσε να τεθεί με αυτόν
τον τρόπο; (Ναι.) Τότε, ας συναναστραφούμε πρώτα απ’ αυτήν την οπτική σχετικά με την
αγιοσύνη του Θεού. Με άλλα λόγια, η ουσία του Σατανά είναι μοχθηρή, οπότε οι ενέργειες
του Σατανά αναφορικά με τους ανθρώπους, τους έχουν διαφθείρει ατελείωτα. Ο Σατανάς
είναι μοχθηρός, οπότε και οι άνθρωποι που έχει διαφθείρει είναι κι αυτοί μοχθηροί, σωστά;
Θα έλεγε κανείς ότι «ο Σατανάς είναι μοχθηρός, αλλά ίσως κάποιος που έχει διαφθείρει να
είναι άγιος»; Αυτό θα ήταν αστείο, έτσι δεν είναι; Θα μπορούσε να είναι εφικτό κάτι τέτοιο;
(Όχι.) Ο Σατανάς είναι μοχθηρός, και μέσα στη μοχθηρία του εμπεριέχονται συνάμα μια
ουσιώδης και μια πρακτική πλευρά. Δεν πρόκειται απλώς για λόγια κενά περιεχομένου. Δεν
προσπαθούμε να δυσφημήσουμε τον Σατανά, απλώς συναναστρεφόμαστε σχετικά με την
αλήθεια και την πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να βλάψει ορισμένους ανθρώπους ή κάποιες
ομάδες ανθρώπων, αλλά δεν υπάρχει καμία μοχθηρή πρόθεση εδώ. Ίσως να νιώσετε κάπως
άβολα με όσα θα ακούσετε σήμερα, αλλά κάποια μέρα σύντομα, όταν θα έχετε τη δυνατότητα
να τα αναγνωρίσετε, θα σιχαθείτε τον εαυτό σας και θα νιώσετε ότι αυτά για τα οποία
συζητήσαμε σήμερα είναι πολύ χρήσιμα και πολύτιμα για εσάς. Η ουσία του Σατανά είναι
μοχθηρή, οπότε τα αποτελέσματα από τις ενέργειες του Σατανά είναι αναπόφευκτα μοχθηρά,
ή είναι τουλάχιστον συνδεδεμένα με τη μοχθηρία του. Μπορούμε να το πούμε αυτό; (Ναι.)
Οπότε, με ποιον τρόπο διαφθείρει ο Σατανάς τον άνθρωπο; Από το κακό που κάνει ο Σατανάς
στον κόσμο και στην ανθρωπότητα, ποια πράγματα είναι ορατά και αντιληπτά από τους
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ανθρώπους. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ; Μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί και πολύ, οπότε ας
αναφέρω μερικά κύρια σημεία. Όλοι γνωρίζουν για τη θεωρία της εξέλιξης που προτείνει ο
Σατανάς, σωστά; Δεν είναι αυτό ένα πεδίο γνώσης που μελετάνε οι άνθρωποι; (Ναι.) Οπότε, ο
Σατανάς χρησιμοποιεί πρώτα τη γνώση για να διαφθείρει τους ανθρώπους και τους δίνει
γνώσεις με τις δικές του μεθόδους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί την επιστήμη για να τους
διαφθείρει, διεγείροντας το ενδιαφέρον τους για γνώση, επιστήμη και μυστηριώδη πράγματα
ή για πράγματα που επιθυμούν οι άνθρωποι να εξερευνήσουν. Τα επόμενα πράγματα που
χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να διαφθείρει τους ανθρώπους είναι η παράδοση και η
δεισιδαιμονία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις κοινωνικές τάσεις. Όλα αυτά είναι
πράγματα με τα οποία έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή στην καθημερινή τους ζωή και όλα
σχετίζονται με πράγματα κοντινά στους ανθρώπους, με πράγματα που βλέπουν, ακούν,
αγγίζουν και βιώνουν. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι περιβάλλουν τους πάντες, ότι είναι
αναπόδραστα και άρρηκτα συνδεδεμένα. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά
να επηρεάζεται, να μολύνεται, να ελέγχεται και να δεσμεύεται από αυτά τα πράγματα. Οι
άνθρωποι είναι αδύναμοι να τα απωθήσουν.
1. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς τη γνώση για να διαφθείρει τον άνθρωπο
Πρώτα, θα μιλήσουμε για τη γνώση. Δεν θα θεωρούσαν οι πάντες ότι η γνώση είναι κάτι
το θετικό; Ή τουλάχιστον, οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι συνειρμοί που επιφέρει η λέξη
«γνώση» είναι περισσότερο θετικοί παρά αρνητικοί. Οπότε, γιατί αναφέρουμε εδώ ότι ο
Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να διαφθείρει τον άνθρωπο; Η θεωρία της εξέλιξης δεν
είναι μια πτυχή της γνώσης; Οι επιστημονικοί νόμοι του Νεύτωνα δεν είναι μέρος της γνώσης;
Η βαρυτική έλξη που ασκεί η γη είναι μέρος της γνώσης, σωστά; (Ναι.) Οπότε, γιατί η γνώση
είναι στη λίστα των περιεχομένων που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να διαφθείρει τον
άνθρωπο; Πώς το βλέπετε αυτό; Έχει η γνώση κάποιο ίχνος αλήθειας μέσα της; (Όχι.) Τότε
ποια είναι η ουσία της γνώσης; Σε ποια βάση μαθαίνεται η γνώση που μελετά ο άνθρωπος;
Βασίζεται στη θεωρία της εξέλιξης; Η γνώση που έχει αποκομίσει ο άνθρωπος μέσω της
εξερεύνησης και της ανακεφαλαίωσης, δεν βασίζεται στον αθεϊσμό; Έχει οποιαδήποτε από
αυτήν τη γνώση κάποια σχέση με τον Θεό; Σχετίζεται με τη λατρεία του Θεού; Σχετίζεται με
την αλήθεια; (Όχι.) Οπότε, πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς τη γνώση για να διαφθείρει τον
άνθρωπο; Μόλις είπα ότι κανένα μέρος αυτής της γνώσης δεν σχετίζεται με τη λατρεία του
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Θεού ή με την αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι το σκέφτονται ως εξής: «Μπορεί να μην έχει καμία
σχέση με την αλήθεια, αλλά δεν διαφθείρει τους ανθρώπους». Πώς το βλέπετε αυτό; Έμαθες
από τη γνώση ότι η ευτυχία των ανθρώπων εξαρτιόταν από αυτά που δημιουργούσαν με τα
ίδια τους τα χέρια; Σου έμαθε ποτέ η γνώση ότι η μοίρα του ανθρώπου βρισκόταν στα χέρια
του; (Ναι.) Τι είδους λόγια είναι αυτά; (Είναι διαβολικά λόγια.) Ολόσωστα! Είναι διαβολικά
λόγια! Η γνώση είναι ένα περίπλοκο θέμα συζήτησης. Μπορείτε να το θέσετε απλά, ότι ένα
πεδίο γνώσης δεν είναι τίποτε άλλο από γνώση. Είναι ένα πεδίο γνώσης το οποίο μαθαίνεται
με βάση τη μη λατρεία του Θεού και την έλλειψη κατανόησης του ότι ο Θεός δημιούργησε τα
πάντα. Όταν οι άνθρωποι μελετούν αυτού του είδους τη γνώση, δεν βλέπουν ότι τα πάντα
βρίσκονται υπό το κράτος του Θεού, δεν βλέπουν ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων ή ότι
διαχειρίζεται τα πάντα. Αντιθέτως, το μόνο που κάνουν είναι να ερευνούν ατελείωτα και να
εξερευνούν εκείνο το πεδίο της γνώσης, και να αναζητούν απαντήσεις με βάση τη γνώση.
Ωστόσο, αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό και, αντιθέτως, επιδιώκουν μόνο την
έρευνα, δεν θα βρουν ποτέ τις πραγματικές απαντήσεις, σωστά; Η γνώση σου δίνει μόνο μια
οδό βιοπορισμού, σου παρέχει μόνο μια δουλειά, παρέχει μόνο ένα εισόδημα προκειμένου να
μην πεινάσεις, αλλά δεν θα σε κάνει ποτέ να λατρέψεις τον Θεό και δεν θα σε κρατήσει ποτέ
μακριά από το κακό. Όσο περισσότερο μελετάς τη γνώση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
επιθυμία σου να επαναστατήσεις ενάντια στον Θεό, να ερευνήσεις τον Θεό, να θέσεις
πειρασμούς στον Θεό και να εναντιωθείς στον Θεό. Οπότε τώρα, τι βλέπουμε ότι διδάσκει η
γνώση στους ανθρώπους; Είναι όλα η φιλοσοφία του Σατανά. Οι φιλοσοφίες και οι κανόνες
επιβίωσης που διαδίδει ο Σατανάς στους διεφθαρμένους ανθρώπους έχουν οποιαδήποτε
σχέση με την αλήθεια; Δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και, στην πραγματικότητα,
είναι το αντίθετο της αλήθειας. Οι άνθρωποι λένε συχνά: «Η ζωή είναι κίνηση» και «Ο
άνθρωπος είναι σίδερο, το ρύζι είναι ατσάλι, ο άνθρωπος νιώθει να λιμοκτονεί αν παραλείψει
ένα γεύμα». Τι είναι αυτά; Είναι πλάνες, και το άκουσμά τους προκαλεί ένα αίσθημα αηδίας.
Ο Σατανάς έχει εμποτίσει αρκετά την υποτιθέμενη γνώση του ανθρώπου με τη φιλοσοφία του
για τη ζωή και με τον τρόπο σκέψης του. Και καθώς το κάνει αυτό ο Σατανάς, δίνει τη
δυνατότητα στον άνθρωπο να υιοθετήσει τον τρόπο σκέψης του, τη φιλοσοφία του και τη
δική του οπτική γωνία, ώστε ο άνθρωπος να αρνείται την ύπαρξη του Θεού, να αρνείται ότι τα
πάντα βρίσκονται υπό το κράτος του Θεού, όπως και η μοίρα του. Έτσι, καθώς ο άνθρωπος
μελετά την πρόοδο και κατανοεί περισσότερη γνώση, νιώθει την ύπαρξη του Θεού να γίνεται
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πιο αόριστη, και μπορεί ακόμα και να νιώθει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Καθώς ο Σατανάς έχει
προσθέσει απόψεις, αντιλήψεις και σκέψεις στο μυαλό του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν
διαφθείρεται από αυτά όταν ο Σατανάς του βάζει τέτοιες σκέψεις στο μυαλό; (Ναι.) Σε τι
βασίζει ο άνθρωπος τη ζωή του σήμερα; Εξαρτάται πραγματικά από αυτήν τη γνώση; Όχι. Ο
άνθρωπος βασίζει τη ζωή του στις σκέψεις, στις απόψεις και στις φιλοσοφίες του Σατανά, οι
οποίες είναι κρυμμένες μέσα σ’ αυτήν τη γνώση. Εκεί είναι που συμβαίνει η κύρια διαφθορά
του ανθρώπου από τον Σατανά, αυτός είναι ο στόχος του Σατανά και η μέθοδος του για να
διαφθείρει τον άνθρωπο.
Θα μιλήσουμε πρώτα για την πιο επιφανειακή πτυχή αυτού του θέματος. Μπορούν τα
μαθήματα για τη γραμματική και το λεξιλόγιο να διαφθείρουν τους ανθρώπους; Μπορούν οι
λέξεις να διαφθείρουν τους ανθρώπους; (Όχι.) Οι λέξεις δεν διαφθείρουν τους ανθρώπους·
είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μιλάνε και ένα εργαλείο με το οποίο
οι άνθρωποι επικοινωνούν με τον Θεό. Επιπλέον, η γλώσσα και οι λέξεις είναι αυτά με τα
οποία επικοινωνεί τώρα ο Θεός με τους ανθρώπους, είναι εργαλεία, αποτελούν μια
αναγκαιότητα. Ένα συν ένα κάνουν δύο. Και δύο επί δύο κάνουν τέσσερα· αυτό είναι γνώση,
σωστά; Μπορεί όμως αυτό να σε διαφθείρει; Πρόκειται για κοινή λογική και έναν κανόνα,
οπότε δεν μπορεί να διαφθείρει τους ανθρώπους. Οπότε, η γνώση διαφθείρει όντως τους
ανθρώπους; Είναι η γνώση που είναι αναμεμιγμένη με τις απόψεις και τις σκέψεις του
Σατανά. Ο Σατανάς κοιτάζει να εμποτίσει τους ανθρώπους με αυτές τις απόψεις και τις
σκέψεις μέσω της γνώσης. Για παράδειγμα, σε μια έκθεση ιδεών, δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα με τον γραπτό λόγο, αλλά το πρόβλημα θα βρισκόταν στις απόψεις και τις
προθέσεις του συγγραφέα, όταν έγραφε την έκθεση ιδεών, καθώς και το περιεχόμενο των
σκέψεών του. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα και μπορούν να διαφθείρουν τους
ανθρώπους. Για παράδειγμα, αν παρακολουθούσες μια τηλεοπτική εκπομπή, ποια πράγματα
σ’ αυτήν την εκπομπή θα μπορούσαν να αλλάξουν την άποψή σου; Θα μπορούσαν αυτά που
έλεγαν οι ηθοποιοί, οι λέξεις οι ίδιες, να διαφθείρουν τους ανθρώπους; (Όχι.) Τι είδους
πράγματα θα διέφθειραν τους ανθρώπους; Θα ήταν ο πυρήνας των σκέψεων και το
περιεχόμενο της εκπομπής, η οποία θα παρουσίαζε τις απόψεις του σκηνοθέτη, καθώς και οι
πληροφορίες που θα μεταφέρονταν μέσω αυτών των απόψεων, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι; Τώρα, γνωρίζετε σε τι
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αναφέρομαι κατά τη συζήτηση σχετικά με το ότι ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να
διαφθείρει τους ανθρώπους. Δεν θα καταλάβετε λάθος, έτσι; Οπότε, όταν διαβάσεις ξανά ένα
μυθιστόρημα ή μια έκθεση ιδεών, μπορείς να αξιολογήσεις το αν οι σκέψεις που εκφράζονται
μέσα στην έκθεση διαφθείρουν ή συνδράμουν την ανθρώπινη φύση ή όχι; (Μπορούμε να το
κάνουμε λίγο.) Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί και να βιωθεί με αργούς ρυθμούς, δεν
είναι κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό αμέσως. Για παράδειγμα, κατά την έρευνα ή τη
μελέτη ενός πεδίου γνώσης, ορισμένες θετικές πλευρές αυτής της γνώσης μπορεί να σε
βοηθήσουν να καταλάβεις κάποια κοινή λογική σχετικά με το εν λόγω πεδίο, καθώς και τι θα
έπρεπε να αποφεύγουν οι άνθρωποι. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το «ηλεκτρικό ρεύμα» —
πρόκειται για έναν τομέα γνώσης, έτσι δεν είναι; Δεν θα ήσουν αδαής αν δεν ήξερες ότι το
ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στους ανθρώπους και να τους βλάψει;
Όμως, από τη στιγμή που θα κατανοήσεις αυτό το πεδίο γνώσης, δεν θα είσαι απρόσεκτος για
να ακουμπήσεις κάτι που έχει ηλεκτρικό ρεύμα και θα ξέρεις πώς να το χρησιμοποιείς. Αυτά
είναι και τα δύο θετικά πράγματα. Σας είναι σαφές αυτό που συζητάμε σχετικά με το πώς η
γνώση διαφθείρει τους ανθρώπους; Υπάρχουν πολλά είδη γνώσης που μελετούνται στον
κόσμο, κι εσείς πρέπει να τα ξεχωρίσετε μόνοι σας με την ησυχία σας.
2. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς την επιστήμη για να διαφθείρει τον άνθρωπο
Τι είναι η επιστήμη; Την επιστήμη δεν την έχουν όλοι πολύ ψηλά και τη θεωρούν
εμβριθή; Όταν αναφέρεται η επιστήμη, οι άνθρωποι δεν νιώθουν «αυτό είναι κάτι που οι
απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν, είναι ένα θέμα που μόνο οι επιστημονικοί
ερευνητές ή οι ειδικοί μπορούν να αγγίξουν. Δεν έχει καμία σχέση μ’ εμάς τους απλούς
ανθρώπους»; Έχει, ωστόσο, κάποια σχέση; (Ναι.) Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς την επιστήμη
για να διαφθείρει τους ανθρώπους; Δεν θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα, παρά μόνο για τα
πράγματα που συναντούν συχνά οι άνθρωποι στη ζωή τους. Έχετε ακούσει για τα γονίδια;
Σας είναι οικείος αυτός ο όρος, σωστά; Τα γονίδια ανακαλύφθηκαν μέσω της επιστήμης; Τι
ακριβώς σημαίνουν τα γονίδια για τους ανθρώπους; Δεν τους κάνουν να νιώθουν ότι το σώμα
είναι κάτι το μυστηριώδες; Όταν παρουσιάζεται αυτό το θέμα στους ανθρώπους, δεν θα
υπάρξουν κάποιοι —ειδικά οι περίεργοι— που θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα ή θα
θελήσουν περισσότερες λεπτομέρειες; Αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι θα επικεντρώσουν την
ενέργειά τους σ’ αυτό το θέμα και, όταν δεν είναι πολυάσχολοι, θα ψάχνουν για πληροφορίες
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στα βιβλία και στο διαδίκτυο, προκειμένου να μάθουν περισσότερα σχετικά μ’ αυτό. Τι είναι η
επιστήμη; Για να μιλήσουμε απλά, η επιστήμη είναι οι σκέψεις και οι θεωρίες για τις οποίες
έχει ο άνθρωπος περιέργεια, πράγματα που είναι άγνωστα και δεν τους τα λέει ο Θεός. Η
επιστήμη είναι οι σκέψεις και οι θεωρίες που θέλει ο άνθρωπος να εξερευνήσει. Ποιο είναι το
πεδίο εφαρμογής της επιστήμης; Θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι αρκετά ευρύ· ο άνθρωπος
διερευνά και μελετά οτιδήποτε του κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η επιστήμη περιλαμβάνει την
έρευνα των στοιχείων και των νόμων που διέπουν αυτά τα πράγματα, και μετά προτείνει
αληθοφανείς θεωρίες, που κάνουν τους πάντες να σκέφτονται: «Αυτοί οι επιστήμονες είναι
πραγματικά τρομεροί! Ξέρουν τόσα πολλά κι έχουν τόση γνώση για να καταλαβαίνουν αυτά
τα πράγματα!» Τρέφουν τόσο θαυμασμό γι’ αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι; Οι
άνθρωποι που ερευνούν την επιστήμη, τι είδους απόψεις έχουν; Δεν θέλουν να ερευνήσουν το
σύμπαν, να ερευνήσουν μυστηριώδη πράγματα στο πεδίο ενδιαφέροντός τους; Ποιο είναι το
τελικό αποτέλεσμα αυτού; Σε κάποιες επιστήμες οι άνθρωποι καταλήγουν σε συμπεράσματα
μέσα από εικασίες, και σε άλλες, οι άνθρωποι βασίζονται στην ανθρώπινη εμπειρία για να
καταλήξουν σε συμπεράσματα. Σε άλλα, πάλι, επιστημονικά πεδία, οι άνθρωποι καταλήγουν
σε συμπεράσματα με βάση την παρατήρηση της ιστορίας και του υπόβαθρου. Έτσι δεν είναι;
Οπότε, τι κάνει η επιστήμη για τους ανθρώπους; Αυτό που κάνει η επιστήμη είναι ότι δίνει
μόνο τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βλέπουν τα αντικείμενα στον υλικό κόσμο και
απλώς ικανοποιεί την περιέργεια του ανθρώπου. Δεν δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να
δει τους νόμους βάσει των οποίων τα πάντα βρίσκονται υπό το κράτος του Θεού. Ο άνθρωπος
φαίνεται να βρίσκει απαντήσεις στην επιστήμη, όμως αυτές οι απαντήσεις είναι αινιγματικές
και προσφέρουν μόνο προσωρινή ικανοποίηση, μια ικανοποίηση που εξυπηρετεί μόνο για να
φυλακίσει την καρδιά του ανθρώπου στον υλικό κόσμο. Οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν λάβει
τις απαντήσεις από την επιστήμη, οπότε όποιο πρόβλημα κι αν ανακύπτει, προσπαθούν να το
αποδείξουν ή να το αποδεχτούν με βάση τις επιστημονικές τους απόψεις. Η καρδιά του
ανθρώπου κυριεύεται και σαγηνεύεται από την επιστήμη, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν έχει
πλέον το μυαλό για να γνωρίσει τον Θεό, να λατρέψει τον Θεό και να πιστέψει ότι τα πάντα
προέρχονται από τον Θεό και ότι θα έπρεπε να αναζητά σ’ Εκείνον τις απαντήσεις. Δεν είναι
αυτό αλήθεια; Όσο περισσότερο πιστεύει κάποιος στην επιστήμη, τόσο πιο παράλογος
γίνεται, πιστεύει ότι για τα πάντα υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση, ότι η έρευνα μπορεί να
λύσει οτιδήποτε. Δεν αναζητούν τον Θεό και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα και
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ορισμένοι που έχουν ακολουθήσει τον Θεό επί πολλά χρόνια, αλλά θα πάνε να ερευνήσουν
βακτήρια από καπρίτσιο ή θα αναζητήσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την απάντηση σ’
ένα πρόβλημα. Αυτού του είδους τα άτομα δεν εξετάζουν τα προβλήματα από την πλευρά της
αλήθειας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θέλουν να βασίζονται στις επιστημονικές
απόψεις και γνώσεις ή στις επιστημονικές απαντήσεις για την επίλυση των προβλημάτων.
Όμως, δεν βασίζονται στον Θεό και δεν αναζητούν τον Θεό. Αυτού τους είδους τα άτομα
έχουν τον Θεό στην καρδιά τους; (Όχι.) Υπάρχουν ακόμα και ορισμένοι που θέλουν να
ερευνήσουν τον Θεό με τον ίδιο τρόπο που μελετάνε την επιστήμη. Για παράδειγμα,
υπάρχουν πολλοί ειδικοί στη θρησκεία οι οποίοι πήγαν στο όρος όπου προσάραξε η κιβωτός,
κι έτσι απέδειξαν την ύπαρξη της κιβωτού. Όμως, στην εμφάνιση της κιβωτού δεν βλέπουν
την ύπαρξη του Θεού. Πιστεύουν μόνο σε ιστορίες και στην ιστορία, κι αυτό είναι το
αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνάς τους και της μελέτης του φυσικού κόσμου. Αν
αναζητάς υλικά πράγματα, είτε πρόκειται για μικροβιολογία, για αστρονομία ή γεωγραφία,
δεν θα έχεις ποτέ ένα αποτέλεσμα που να λέει ότι ο Θεός υπάρχει ή ότι τα πάντα βρίσκονται
στο κράτος Του. Οπότε, τι κάνει η επιστήμη για τον άνθρωπο; Δεν απομακρύνει τον άνθρωπο
από τον Θεό; Δεν δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μελετήσουν τον Θεό; Δεν κάνει
τους ανθρώπους να αμφιβάλουν ακόμα περισσότερο σχετικά με την ύπαρξη του Θεού; (Ναι.)
Οπότε, πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς την επιστήμη για να διαφθείρει τον άνθρωπο; Δεν θέλει
ο Σατανάς να χρησιμοποιεί επιστημονικά συμπεράσματα για να εξαπατά και να αποχαυνώνει
τους ανθρώπους και χρησιμοποιεί τις αμφίσημες απαντήσεις για να κατέχει τις καρδιές των
ανθρώπων, ώστε να μην αναζητούν ή πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού; (Ναι.) Γι’ αυτό λέμε
ότι είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους διαφθείρει τους ανθρώπους ο Σατανάς.
3. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς την παράδοση για να διαφθείρει τον άνθρωπο
Υπάρχουν πολλά πράγματα που θεωρούνται μέρος της παράδοσης; (Ναι.) Τι σημαίνει
αυτή η παράδοση; Μερικοί λένε ότι κληροδοτείται από τους προγόνους, αυτή είναι μια πτυχή.
Από την αρχή, οικογένειες, εθνοτικές ομάδες, ακόμα και η ανθρώπινη φυλή, έχουν
κληροδοτήσει τον τρόπο ζωής τους ή έθιμα, ρητά και κανόνες, τα οποία έχουν ενσταλαχτεί
στις σκέψεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τα θεωρούν αναπόσπαστα στοιχεία της ζωής τους.
Παίρνουν αυτά τα πράγματα και τα θεωρούν κανόνες και ζωή που πρέπει να τηρήσουν, και
ποτέ δεν θέλουν ακόμα και να τα αλλάξουν ή να τα εγκαταλείψουν, επειδή τους τα έχουν
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κληροδοτήσει οι πρόγονοί τους. Υπάρχουν άλλες πτυχές της παράδοσης που είναι ριζωμένες
μέχρι το κόκαλο μες στους ανθρώπους, όπως τα πράγματα που έχουν κληροδοτηθεί από τον
Κομφούκιο ή τον Μέγκιο, και τα όσα έχουν διδάξει στους ανθρώπους ο κινεζικός ταοϊσμός και
ο κομφουκιανισμός. Έτσι δεν είναι; Ποια πράγματα περιλαμβάνει η παράδοση; Περιλαμβάνει
τις γιορτές που γιορτάζουν οι άνθρωποι; Για παράδειγμα, η Γιορτή της Άνοιξης, η Γιορτή των
Φαναριών, η Ημέρα του καθαρισμού των Τάφων, η Γιορτή της Βάρκας του Δράκου, καθώς
και η Γιορτή των Φαντασμάτων και η Γιορτή του Φθινοπώρου. Κάποιες οικογένειες
γιορτάζουν ακόμα και τις ημέρες κατά τις οποίες οι ηλικιωμένοι φτάνουν σε μια ορισμένη
ηλικία ή όταν τα παιδιά γίνονται ενός μηνός ή εκατό ημερών. Και ούτω καθεξής. Όλες αυτές
είναι παραδοσιακές γιορτές. Το υπόβαθρο αυτών των γιορτών δεν συνιστά την παράδοση;
Ποιος είναι ο πυρήνας της παράδοσης; Έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λατρεία του Θεού; Έχει
οποιαδήποτε σχέση με το να λέγεται στους ανθρώπους να κάνουν πράξη την αλήθεια;
Υπάρχει καμία γιορτή που οι άνθρωποι να προσφέρουν θυσίες στον Θεό, να πηγαίνουν στο
θυσιαστήριο του Θεού και να λαμβάνουν τη διδασκαλία Του; Υπάρχουν τέτοιου είδους
γιορτές; (Όχι.) Τι κάνουν οι άνθρωποι σ’ όλες αυτές τις γιορτές; Στη σύγχρονη εποχή,
θεωρούνται ως μια ευκαιρία για να φάνε, να πιούνε και να διασκεδάσουν. Ποια είναι η πηγή
πίσω από την παράδοση; Από ποιον προέρχεται η παράδοση; (Από τον Σατανά.) Είναι από
τον Σατανά. Στο υπόβαθρο αυτών των παραδοσιακών εορτών, ο Σατανάς ενσταλάζει
πράγματα στον άνθρωπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Το να διασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι
θυμούνται τους προγόνους τους δεν είναι ένα από αυτά; Για παράδειγμα, κατά την Ημέρα
Καθαρισμού των Τάφων, οι άνθρωποι περιποιούνται τους τάφους και προσφέρουν θυσίες
στους προγόνους τους, προκειμένου να μην τους ξεχάσουν. Επίσης, ο Σατανάς διασφαλίζει ότι
οι άνθρωποι θυμούνται να είναι πατριώτες, όπως κατά τη Γιορτή της Βάρκας του Δράκου. Τι
συμβαίνει κατά τη Γιορτή του Φθινοπώρου; (Οικογενειακές συγκεντρώσεις.) Ποιο είναι το
υπόβαθρο των οικογενειακών συγκεντρώσεων; Ποιος είναι ο λόγος που γίνονται; Είναι για να
επικοινωνούν και να συνδέονται συναισθηματικά. Φυσικά, είτε πρόκειται για τον εορτασμό
της παραμονής της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς ή τη Γιορτή των Φαναριών, υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να περιγραφούν οι λόγοι που συνιστούν το υπόβαθρο. Όπως και να περιγράψει
κάποιος τους λόγους πίσω απ’ αυτά, ο κάθε ένας αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ενσταλάζει
ο Σατανάς τη φιλοσοφία και τον τρόπο σκέψης του στους ανθρώπους, ώστε να
απομακρυνθούν από τον Θεό και να μη γνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός, να προσφέρουν θυσίες
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είτε στους προγόνους τους είτε στον Σατανά, ή να θεωρούν ότι είναι απλώς μια αφορμή για
να φάνε, να πιούνε και να διασκεδάσουν για χάρη των σαρκικών επιθυμιών. Καθώς
γιορτάζεται κάθε μία από αυτές τις γιορτές, οι σκέψεις και οι απόψεις του Σατανά
εμφυτεύονται βαθιά μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, χωρίς αυτοί ούτε καν να το γνωρίζουν.
Όταν οι άνθρωποι φτάνουν στη μέση ηλικία ή και σε μεγαλύτερη, αυτές οι σκέψεις και οι
απόψεις του Σατανά έχουν ήδη ριζώσει βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Επιπλέον, οι άνθρωποι
κάνουν ό,τι μπορούν για να μεταδώσουν αυτές τις ιδέες αδιακρίτως, είτε είναι σωστές είτε
λανθασμένες, στην επόμενη γενιά, χωρίς καμία επιφύλαξη. Έτσι δεν είναι; (Ναι.) Πώς
διαφθείρουν τους ανθρώπους η παράδοση και οι γιορτές; Το ξέρετε; (Οι άνθρωποι
περιορίζονται και δεσμεύονται από τους κανόνες αυτών των παραδόσεων, σε σημείο που δεν
έχουν καθόλου χρόνο ή ενέργεια για να αναζητήσουν τον Θεό.) Αυτή είναι μία πτυχή. Για
παράδειγμα, όλοι γιορτάζουν τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά. Αν δεν το έκανες, δεν θα ένιωθες
θλίψη; Υπάρχουν τυχόν ταμπού στα οποία είσαι προσκολλημένος; Δεν θα ένιωθες: «Δεν
γιόρτασα την Πρωτοχρονιά. Η ημέρα της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς ήταν απαίσια. Θα πάει
χάλια όλη η χρονιά»; Δεν θα ένιωθες αμήχανος και κάπως φοβισμένος; Υπάρχουν ακόμα και
κάποιοι που δεν έχουν κάνει θυσίες στους προγόνους τους επί χρόνια, και ξαφνικά βλέπουν
ένα όνειρο όπου κάποιος πεθαμένος τους ζητάει χρήματα. Τι θα νιώσουν μέσα τους; «Πόσο
λυπηρό που αυτός ο πεθαμένος χρειάζεται χρήματα για να ξοδέψει! Θα κάψω μερικά
χαρτονομίσματα γι’ αυτόν· δεν θα ήταν σωστό να μην το κάνω. Εμείς οι ζωντανοί μπορεί να
μπλέξουμε αν δεν κάψω μερικά χαρτονομίσματα. Ποιος ξέρει πότε θα μας βρει συμφορά;»
Έχουν πάντοτε αυτό το μικρό σύννεφο φόβου και ανησυχίας στην καρδιά τους. Ποιος τους
κάνει να ανησυχούν; (Ο Σατανάς.) Ο Σατανάς το κάνει. Δεν είναι αυτός ένας από τους
τρόπους με τους οποίους διαφθείρει ο Σατανάς τους ανθρώπους; Χρησιμοποιεί διαφορετικά
μέσα και προσχήματα για να σε ελέγξει, να σε απειλήσει και να σε δεσμεύσει, σε βαθμό που
να σαστίσεις, να υποκύψεις και να του υποταχθείς. Έτσι διαφθείρει ο Σατανάς τον άνθρωπο.
Συχνά, όταν οι άνθρωποι είναι αδύναμοι ή όταν δεν έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης,
μπορεί άθελά τους να κάνουν κάτι μέσα στη σύγχυσή τους, δηλαδή, ασυναίσθητα, να πέσουν
στα χέρια του Σατανά και, ασυναίσθητα, να κάνουν κάτι, χωρίς να γνωρίζουν τι κάνουν.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο. Υπάρχουν, τώρα,
ακόμα και αρκετοί που είναι απρόθυμοι να αποχωριστούν τη βαθιά ριζωμένη παράδοση, που
απλώς δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν. Ειδικά όταν είναι αδύναμοι και παθητικοί, θέλουν
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να γιορτάζουν αυτού του είδους τις γιορτές και θέλουν να συναντήσουν και να ικανοποιήσουν
ξανά τον Σατανά, να φέρουν παρηγοριά στην καρδιά τους. Ποιο είναι το υπόβαθρο της
παράδοσης; Είναι το μαύρο χέρι του Σατανά που κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο; Είναι η
μοχθηρή φύση του Σατανά που χειραγωγεί και ελέγχει τα πράγματα; Ελέγχει όλα αυτά τα
πράγματα ο Σατανάς; (Ναι.) Όταν οι άνθρωποι ζούνε μέσα σε μια παράδοση και γιορτάζουν
αυτού του είδους τις παραδοσιακές γιορτές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα
περιβάλλον στο οποίο εξαπατούνται και διαφθείρονται από τον Σατανά και, επιπλέον, ότι
είναι χαρούμενοι που εξαπατούνται και διαφθείρονται από τον Σατανά; (Ναι.) Αυτό είναι
κάτι που όλοι σας αναγνωρίζετε, που το ξέρετε.
4. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς τη δεισιδαιμονία για να διαφθείρει τον άνθρωπο
Σας είναι οικείος ο όρος «δεισιδαιμονία», σωστά; Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες που
συμπίπτουν ανάμεσα στη δεισιδαιμονία και την παράδοση, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι’ αυτές
σήμερα. Αντιθέτως, θα συζητήσουμε αυτές που απαντώνται πιο συχνά: μαντεία,
μελλοντολογία, θυμιάτισμα και λατρεία του Βούδα. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν μαντεία, άλλοι
λατρεύουν τον Βούδα και θυμιατίζουν, ενώ άλλοι πηγαίνουν για να τους διαβάσουν ή να τους
πουν το μέλλον, αφήνοντας κάποιον να διαβάσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.
Πόσοι από εσάς πήγατε για να σας πουν το μέλλον ή να σας διαβάσουν το πρόσωπο; Αυτό
είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους ανθρώπους, σωστά; (Ναι.) Γιατί; Τι είδους
όφελος αποκομίζουν οι άνθρωποι από τη μελλοντολογία και τη μαντεία; Τι είδους
ικανοποίηση παίρνουν; (Περιέργεια.) Είναι απλή περιέργεια; Όχι απαραιτήτως, κατά τη
γνώμη Μου. Ποιος είναι ο σκοπός της μαντείας και της μελλοντολογίας; Πού αποσκοπούν;
Δεν είναι για να προβλέπουν το μέλλον; Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν για να τους διαβάσουν
το πρόσωπο, ώστε να προβλέψουν το μέλλον, άλλοι το κάνουν για να δουν αν θα έχουν καλή
τύχη ή όχι. Κάποιοι το κάνουν για να δουν πώς θα είναι ο γάμος τους, ενώ άλλοι το κάνουν για
να δουν ποια θα είναι η μοίρα τους το ερχόμενο έτος. Κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν για να
τους διαβάσουν το πρόσωπο, ώστε να δουν ποιες θα είναι οι προοπτικές τους, καθώς κι αυτές
των υιών και των θυγατέρων τους, ενώ κάποιοι επιχειρηματίες το κάνουν για να δουν πόσα
χρήματα θα βγάλουν, ώστε να λάβουν κάποια καθοδήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να
κάνουν. Είναι αυτά απλώς για να ικανοποιηθεί η περιέργεια; Όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν
για να τους διαβάσουν το πρόσωπο ή κάνουν τέτοιου είδους πράγματα, το κάνουν για το
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μελλοντικό προσωπικό τους όφελος και πιστεύουν ότι όλα αυτά συνδέονται στενά με τη μοίρα
τους. Είναι οτιδήποτε απ’ αυτά χρήσιμο; (Όχι.) Γιατί δεν είναι χρήσιμο; Δεν είναι καλό να
αποκομίζει κανείς γνώση μέσω αυτών; Αυτές οι πρακτικές μπορεί να σας βοηθήσουν να
γνωρίζετε πότε μπορεί να προκύψουν προβλήματα, και αν γνωρίζετε γι’ αυτά τα προβλήματα
προτού προκύψουν, δεν θα μπορείτε να τα αποφύγετε; Αν σου πουν το μέλλον, ίσως να σου
δείξει πώς να βρεις το σωστό μονοπάτι για να βγεις από τον λαβύρινθο, έτσι ώστε να
μπορέσεις να έχεις καλοτυχία στη χρονιά που θα ’ρθει και να αποκτήσεις περιουσία μέσω της
επιχειρηματικής σου δραστηριότητας. Οπότε, είναι χρήσιμο ή όχι; Το αν είναι χρήσιμο ή όχι
δεν έχει καμία σχέση μ’ εμάς, και η σημερινή συναναστροφή μας δεν θα περιλαμβάνει αυτό
το ζήτημα. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς τη δεισιδαιμονία για να διαφθείρει τον άνθρωπο;
Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν τη μοίρα τους, οπότε ο Σατανάς εκμεταλλεύεται την
περιέργειά τους για να τους δελεάσει. Οι άνθρωποι επιδίδονται στη μαντεία, τη
μελλοντολογία και την ανάγνωση του προσώπου για να μάθουν τι θα τους συμβεί στο μέλλον
και τι είδους δρόμο έχουν μπροστά τους. Στο τέλος, ωστόσο, σε ποιου τα χέρια βρίσκονται η
μοίρα και οι προοπτικές τα οποία απασχολούν τόσο τους ανθρώπους; (Στα χέρια του Θεού.)
Βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Όταν χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους, τι θέλει ο Σατανάς να
γνωρίζουν οι άνθρωποι; Ο Σατανάς θέλει να χρησιμοποιεί την ανάγνωση του προσώπου και
τη μελλοντολογία για να πει στους ανθρώπους ότι γνωρίζει τι τους μέλλει, και θέλει να πει
στους ανθρώπους ότι γνωρίζει αυτά τα πράγματα και ότι έχει τον έλεγχό τους. Ο Σατανάς
θέλει να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσει αυτές τις μεθόδους για να
ελέγχει τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να του έχουν τυφλή πίστη και να υπακούν σε κάθε
του λέξη. Για παράδειγμα, αν σου διαβάσουν το πρόσωπο, αν ο άνθρωπος που λέει το μέλλον
κλείσει τα μάτια του και σου πει όλα όσα σου έχουν συμβεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με
απόλυτη ακρίβεια, πώς θα ένιωθες μέσα σου; Ξαφνικά θα ένιωθες: «Είναι τόσο ακριβής! Δεν
είχα μιλήσει ποτέ σε κανέναν για το παρελθόν μου, πώς το γνώριζε; Θαυμάζω πραγματικά
αυτόν τον μελλοντολόγο!» Δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο για τον Σατανά να γνωρίζει το
παρελθόν σου, σωστά; Ο Θεός σ’ έχει καθοδηγήσει μέχρι σήμερα, και ο Σατανάς, επίσης
ανέκαθεν, διέφθειρε τους ανθρώπους και σε ακολουθούσε. Το πέρασμα των δεκαετιών για
σένα δεν είναι τίποτα για τον Σατανά και δεν του είναι δύσκολο να γνωρίζει αυτά τα
πράγματα. Όταν ξέρεις ότι αυτά που είπε ο Σατανάς είναι ακριβή, δεν του δίνεις την καρδιά
σου; Το μέλλον και η μοίρα σου δεν εξαρτώνται από τον έλεγχό του; Μέσα σε μια στιγμή, η
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καρδιά σου θα νιώσει κάποιον σεβασμό ή φόβο γι’ αυτόν και, σε ορισμένους ανθρώπους, η
ψυχή τους μπορεί να έχει ήδη αρπαχτεί απ’ αυτόν. Και θα ρωτήσετε αμέσως τον
μελλοντολόγο: «Τι θα πρέπει να κάνω στη συνέχεια; Τι θα πρέπει να αποφύγω το ερχόμενο
έτος; Ποια πράγματα δεν θα πρέπει να κάνω;» Και στη συνέχεια, θα πει ότι δεν πρέπει να πας
εκεί, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, να μη φοράς ρούχα ενός συγκεκριμένου χρώματος, να μην
πηγαίνεις στο ένα ή στο άλλο μέρος, να κάνεις περισσότερο ορισμένα πράγματα… Δεν θα
ενστερνιστείς αμέσως τα όσα λέει; Θα τα απομνημόνευες πιο γρήγορα από τον λόγο του
Θεού. Γιατί θα τα απομνημόνευες τόσο γρήγορα; Επειδή θα ήθελες να βασίζεται στον Σατανά
για καλή τύχη. Τότε δεν είναι που καταλαμβάνει την καρδιά σου; Όταν τα λόγια του
επαληθεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν θα ήθελες να επιστρέψεις αμέσως σ’ αυτόν
για να μάθεις τι θα σου φέρει το ερχόμενο έτος; (Ναι.) Θα κάνεις οτιδήποτε σου λέει ο
Σατανάς να κάνεις και θα αποφύγεις αυτά που σου λέει να αποφύγεις. Δεν υπακούς, έτσι, σε
όσα λέει; Πολύ σύντομα θα πέσεις στην αγκαλιά του, θα παραπλανηθείς και θα περιέλθεις
υπό τον έλεγχό του. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύεις ότι αυτά που λέει είναι η αλήθεια και
επειδή πιστεύεις ότι γνωρίζει το παρελθόν σου, το παρόν σου και τι θα σου φέρει το μέλλον.
Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να ελέγχει τους ανθρώπους. Όμως,
στην ουσία, ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο; Είναι ο ίδιος ο Θεός, όχι ο Σατανάς. Ο Σατανάς
χρησιμοποιεί απλώς τα τεχνάσματά του σ’ αυτήν την περίπτωση για να ξεγελάσει τους αδαείς,
να ξεγελάσει εκείνους που βλέπουν μόνο τον φυσικό κόσμο για να τον πιστεύουν και να
βασίζονται σ’ αυτόν. Στη συνέχεια, θα πέσουν στα χέρια του Σατανά και θα υπακούν σε κάθε
του λέξη. Όμως, ο Σατανάς το βάζει ποτέ κάτω όταν οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν και να
ακολουθούν τον Θεό; Ο Σατανάς δεν το βάζει κάτω. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πέφτουν οι
άνθρωποι πραγματικά στα χέρια του Σατανά; (Ναι.) Μπορούμε να πούμε ότι η συμπεριφορά
του Σατανά, απ’ αυτήν την άποψη, είναι πραγματικά ξεδιάντροπη; (Ναι.) Γιατί μπορούμε να
το πούμε αυτό; Αυτές είναι δόλιες και απατηλές τακτικές. Ο Σατανάς είναι ξεδιάντροπος και
παραπλανά τους ανθρώπους ώστε να σκέφτονται ότι αυτός ελέγχει όλο τους το είναι, και τους
εξαπατά κάνοντας τους να νομίζουν ότι ελέγχει τη μοίρα τους. Αυτό κάνει τους αδαείς να τον
υπακούν απολύτως και τους εξαπατά με μόλις μία ή δύο προτάσεις, και μέσα στη σύγχυσή
τους οι άνθρωποι του υποκλίνονται. Άρα, τι είδους μεθόδους χρησιμοποιεί ο Σατανάς, τι λέει
για να σε κάνει να τον πιστεύεις; Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχεις πει στον Σατανά πόσα
άτομα υπάρχουν στην οικογένειά σου, αλλά αυτός μπορεί να πει πόσα άτομα υπάρχουν στην
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οικογένειά σου, και την ηλικία των γονιών και των παιδιών σου. Αν ήσουν καχύποπτος και
αμφέβαλες στην αρχή, δεν θα ένιωθες ότι είναι κάπως πιο πιστευτό αφότου θα το άκουγες
αυτό; Ο Σατανάς μπορεί τότε να πει πόσο δύσκολα ήταν στη δουλειά για σένα τελευταία, πως
οι προϊστάμενοί σου δεν σου δίνουν την αναγνώριση που σου αξίζει και είναι πάντοτε
εναντίον σου, και ούτω καθεξής. Αφότου ακούσεις αυτό, θα σκεφτείς «αυτό είναι απολύτως
σωστό! Τα πράγματα δεν κυλάνε ομαλά στη δουλειά». Οπότε, θα πιστέψεις λίγο περισσότερο
στον Σατανά. Στη συνέχεια, θα πει κάτι άλλο για να σε εξαπατήσει και θα σε κάνει να τον
πιστέψεις ακόμα περισσότερο. Σιγά-σιγά, θα καταστείς πλέον ανίκανος να του αντιστέκεσαι ή
να είσαι καχύποπτος απέναντί του. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί απλώς μερικά τετριμμένα
τεχνάσματα, ακόμα και ασήμαντα κολπάκια για να σε υπνωτίσει. Καθώς υπνωτίζεσαι, δεν θα
μπορείς να προσανατολιστείς, θα είσαι στα χαμένα σχετικά με το τι να κάνεις και θα αρχίσεις
να ακολουθείς αυτά που λέει ο Σατανάς. Αυτή είναι η «τόσο έξοχη» μέθοδος που
χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να διαφθείρει τον άνθρωπο, με την οποία πέφτεις ασυναίσθητα
στην παγίδα του και σαγηνεύεσαι. Ο Σατανάς σού λέει μερικά πράγματα, τα οποία οι
άνθρωποι φαντάζονται ότι είναι καλά, και μετά σου λέει τι να κάνεις και τι να αποφύγεις.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον ξεγελιέσαι ασυναίσθητα. Από τη στιγμή που θα
εξαπατηθείς, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για σένα. Θα σκέφτεσαι συνεχώς τα λόγια του
Σατανά και τι σου είπε να κάνεις, και ασυναίσθητα θα σε κυριεύσει. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δεν κατέχουν την αλήθεια, οπότε είναι ανίκανοι να
αντισταθούν στον πειρασμό και την αποπλάνηση του Σατανά. Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι
με τη μοχθηρία και τη δολιότητα του Σατανά, την υπουλότητα και την κακία του, οι άνθρωποι
είναι τόσο αδαείς, ανώριμοι και αδύναμοι, σωστά; Δεν είναι αυτός ένας από τους τρόπους με
τους οποίους διαφθείρει ο Σατανάς τους ανθρώπους; (Ναι.) Ο άνθρωπος εξαπατάται και
ξεγελιέται ασυναίσθητα, λίγο-λίγο, από τις διάφορες μεθόδους του Σατανά, καθότι του λείπει
η ικανότητα να ξεχωρίσει το θετικό από το αρνητικό. Του λείπει εκείνο το ανάστημα και η
ικανότητα για να θριαμβεύσει επί του Σατανά.
5. Πώς χρησιμοποιεί ο Σατανάς τις κοινωνικές τάσεις για να διαφθείρει τον
άνθρωπο
Πότε ξεκίνησαν οι κοινωνικές τάσεις; Αποτελούν νέο φαινόμενο; Θα μπορούσε κανείς να
πει ότι οι κοινωνικές τάσεις εμφανίστηκαν όταν ο Σατανάς άρχισε να διαφθείρει τους
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ανθρώπους. Τι περιλαμβάνουν οι κοινωνικές τάσεις; (Στυλ ντυσίματος και μακιγιάζ.) Αυτό
είναι κάτι με το οποίο έρχονται συχνά σε επαφή οι άνθρωποι. Το στυλ ντυσίματος, η μόδα και
οι τάσεις αποτελούν μια μικρή πτυχή. Υπάρχει κάτι άλλο; Περιλαμβάνονται, επίσης, τα
δημοφιλή ρητά που αναφέρουν συχνά οι άνθρωποι; Περιλαμβάνονται οι τρόποι ζωής που
επιθυμούν οι άνθρωποι; Περιλαμβάνονται οι αστέρες της μουσικής, οι διασημότητες, τα
περιοδικά και τα μυθιστορήματα που αρέσουν στους ανθρώπους; (Ναι.) Κατά τη γνώμη σας,
ποιες πτυχές αυτών των τάσεων μπορούν να διαφθείρουν τον άνθρωπο; Ποιες από αυτές τις
τάσεις είναι πιο δελεαστικές για εσάς; Κάποιοι λένε: «Έχουμε φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία,
είμαστε στα πενήντα, τα εξήντα, τα εβδομήντα ή τα ογδόντα μας, δεν μπορούμε να
εναρμονιστούμε μ’ αυτές τις τάσεις και δεν προσελκύουν πλέον την προσοχή μας». Είναι
σωστό αυτό; Άλλοι λένε: «Δεν ακολουθούμε τις διασημότητες, αυτό είναι κάτι που κάνουν οι
εικοσάρηδες. Δεν φοράμε επίσης μοδάτα ρούχα, αυτό είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι που
νοιάζονται για την εικόνα τους». Οπότε, τι από αυτά μπορεί να σας διαφθείρει; (Τα δημοφιλή
ρητά.) Μπορούν αυτά τα ρητά να διαφθείρουν τους ανθρώπους; Παραθέτω ένα, και μπορείτε
να δείτε αν διαφθείρει ή όχι τους ανθρώπους, «Το χρήμα κινεί τον κόσμο»· είναι αυτή μια
τάση; Σε σχέση με τη μόδα και τις γκουρμέ τάσεις που αναφέρατε, δεν πρόκειται για κάτι
πολύ χειρότερο; Το ρητό «Το χρήμα κινεί τον κόσμο» είναι μια φιλοσοφία του Σατανά, και
επικρατεί σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα, σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία. Θα μπορούσατε να
πείτε ότι είναι μια τάση επειδή έχει ενσταλαχτεί στην καρδιά του καθενός. Εξαρχής, οι
άνθρωποι δεν αποδέχονταν αυτό το ρητό, όμως στη συνέχεια το αποδέχτηκαν σιωπηρά όταν
ήρθαν σε επαφή με την πραγματική ζωή, και άρχισαν να πιστεύουν πως τα λόγια αυτά ήταν,
στην πραγματικότητα, αληθινά. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία διαφθείρει ο
Σατανάς τους ανθρώπους; Ίσως οι άνθρωποι να μην κατανοούν αυτό το ρητό στον ίδιο
βαθμό, αλλά ο καθένας έχει έναν διαφορετικό βαθμό ερμηνείας και αναγνώρισής του, με
βάση τα όσα έχουν συμβεί γύρω του και με βάση τις προσωπικές εμπειρίες του, σωστά;
Ανεξαρτήτως του πόση εμπειρία έχει κάποιος από αυτό το ρητό, ποια είναι η αρνητική
επίδραση που μπορεί να έχει στην καρδιά κάποιου; Κάτι αποκαλύπτεται μέσα από τη διάθεση
των ανθρώπων αυτού του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του κάθε έναν από εσάς. Πώς
ερμηνεύεται αυτό; Είναι η λατρεία του χρήματος. Είναι δύσκολο να βγει αυτό από την καρδιά
κάποιου; Είναι πολύ δύσκολο! Φαίνεται ότι η διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά είναι
όντως εκτενής! Οπότε, αφότου ο Σατανάς χρησιμοποιήσει αυτήν την τάση για να διαφθείρει
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τους ανθρώπους, πώς εκδηλώνεται αυτή μέσα τους; Δεν νιώθετε ότι δεν θα μπορούσατε να
επιβιώσετε σ’ αυτόν τον κόσμο χωρίς καθόλου χρήματα, ότι θα ήταν αδύνατον ακόμα και για
μία ημέρα; Το κύρος των ανθρώπων βασίζεται στο πόσα χρήματα έχουν, καθώς τους
καθιστούν άξιους σεβασμού. Οι φτωχοί σκύβουν από ντροπή, ενώ οι πλούσιοι απολαμβάνουν
μεγάλο κύρος. Στέκονται με το κεφάλι ψηλά και περήφανα, μιλάνε δυνατά και ζουν
αλαζονικά. Τι αποφέρουν στους ανθρώπους αυτό το ρητό και αυτή η τάση; Δεν υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η απόκτηση χρημάτων αξίζει κάθε θυσία; Δεν υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που θυσιάζουν την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους, κατά την
επιδίωξη να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα; Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χάνουν
την ευκαιρία να εκτελέσουν το καθήκον τους και να ακολουθήσουν τον Θεό για χάρη του
χρήματος; Αυτό δεν αποτελεί ζημιά για τους ανθρώπους; (Ναι.) Δεν αποτελεί καταχθόνιο
σχέδιο του Σατανά να χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο και αυτό το ρητό για να διαφθείρει
τον άνθρωπο σ’ αυτόν τον βαθμό; Δεν πρόκειται για ένα κακόβουλο τέχνασμα; Καθώς
πηγαίνεις από το να απορρίπτεις αυτό το δημοφιλές ρητό, στο να το αποδέχεσαι τελικά ως
αλήθεια, η καρδιά σου πέφτει εντελώς στα χέρια του Σατανά και, συνεπώς, ασυναίσθητα
αρχίζεις να ζεις απ’ αυτόν. Σε ποιον βαθμό σ’ έχει επηρεάσει αυτό το ρητό; Μπορεί να
γνωρίζεις την αληθινή οδό και μπορεί να γνωρίζεις την αλήθεια, αλλά είσαι αδύναμος να την
επιδιώξεις. Μπορεί να γνωρίζεις ξεκάθαρα ότι τα λόγια του Θεού είναι η αλήθεια, αλλά είσαι
απρόθυμος να πληρώσεις το τίμημα ή να υποφέρεις προκειμένου να αποκτήσεις την αλήθεια.
Αντιθέτως, θα προτιμούσες να θυσιάσεις το μέλλον και τη μοίρα σου για να πας ενάντια στον
Θεό μέχρι τέλους. Ασχέτως του τι λέει ο Θεός, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός, ασχέτως του πόσο
συνειδητοποιείς ότι η αγάπη του Θεού για σένα είναι βαθιά και μεγάλη, εσύ εξακολουθείς
πεισματικά να παραμένεις προσηλωμένος στον στόχο σου και να πληρώνεις το τίμημα για
αυτό το ρητό. Με άλλα λόγια, αυτό το ρητό ελέγχει ήδη τη συμπεριφορά σου και τις σκέψεις
σου, και θα προτιμούσες να αφήσεις τη μοίρα σου να ελέγχεται απ’ αυτό το ρητό, παρά να τα
παρατήσεις όλα. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, ελέγχονται και χειραγωγούνται απ’ αυτό το
ρητό. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της διαφθοράς των ανθρώπων από τον Σατανά; Αυτή δεν
είναι η φιλοσοφία και η διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά που ριζώνει στην καρδιά σου; Αν
το κάνεις αυτό, δεν θα έχει πετύχει τον στόχο του ο Σατανάς; (Ναι.) Βλέπεις πώς έχει
διαφθείρει ο Σατανάς τον άνθρωπο μ’ αυτόν τον τρόπο; Μπορείς να το νιώσεις; (Όχι.) Δεν το
είδες ούτε το ένιωσες. Βλέπεις εδώ τη μοχθηρία του Σατανά; Ο Σατανάς διαφθείρει τον
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άνθρωπο ανά πάσα στιγμή και τόπο. Ο Σατανάς καθιστά αδύνατον για τον άνθρωπο να
αμυνθεί απέναντι σ’ αυτήν τη διαφθορά και τον καθιστά ανήμπορο απέναντί της. Ο Σατανάς
σε κάνει να αποδεχθείς τις σκέψεις του, τις απόψεις του και τα μοχθηρά πράγματα που
προέρχονται από αυτόν, σε περιστάσεις όπου αγνοείς και δεν αναγνωρίζεις καθόλου αυτό που
σου συμβαίνει. Οι άνθρωποι αποδέχονται πλήρως αυτά τα πράγματα και δεν εξαιρούν κανένα
από αυτά. Εκτιμούν και διαφυλάττουν αυτά τα πράγματα σαν θησαυρό, τα αφήνουν να τους
χειραγωγούν και να παίζουν μαζί τους, κι έτσι η διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά
γίνεται ολοένα και πιο βαθιά.
Ο Σατανάς χρησιμοποιεί αυτές τις διάφορες μεθόδους για να διαφθείρει τον άνθρωπο. Οι
άνθρωποι διαθέτουν γνώση και κατανόηση κάποιων επιστημονικών αρχών, ζουν υπό την
επιρροή της παράδοσης, και κάθε άνθρωπος έχει κληρονομήσει και κληροδοτεί την
παράδοση. Ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος να κουβαλά την παράδοση που του έχει δοθεί από
τον Σατανά, καθώς και να ενεργεί σύμφωνα με τις κοινωνικές τάσεις που παρέχει ο Σατανάς
στην ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος είναι αχώριστος με τον Σατανά, συνεργάζεται πάντοτε σε
όλα όσα κάνει ο Σατανάς, αποδέχεται τη μοχθηρία, τον δόλο, την κακεντρέχεια και την
αλαζονεία του. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κατέχει αυτές τις διαθέσεις του Σατανά,
είναι χαρούμενος ή θλιμμένος που είναι μέλος αυτής της διεφθαρμένης ανθρωπότητας; (Είναι
θλιμμένος.) Γιατί το λέτε αυτό; (Επειδή ο άνθρωπος είναι δέσμιος αυτών των διεφθαρμένων
πραγμάτων και ελέγχεται από αυτά, ζει μέσα στην αμαρτία και είναι παγιδευμένος σε έναν
επίπονο αγώνα.) Κάποιοι άνθρωποι φορούν γυαλιά και δίνουν την εντύπωση του
διανοούμενου· μπορεί να μιλούν με ιδιαίτερη ευπρέπεια, με ευφράδεια και λογική, και επειδή
έχουν περάσει πολλά, μπορεί να είναι πολύ πεπειραμένοι και εκλεπτυσμένοι. Μπορεί να
έχουν την ικανότητα να μιλούν διεξοδικά για μικρά και μεγάλα ζητήματα· μπορεί, επίσης, να
είναι σε θέση να αποτιμούν την αυθεντικότητα και την αιτία των πραγμάτων. Ορισμένοι
μπορεί να κοιτάξουν τη συμπεριφορά και την εμφάνιση αυτών των ανθρώπων, καθώς και τον
χαρακτήρα τους, την ανθρώπινη φύση τους, τη διαγωγή τους και ούτω καθεξής, και να μην
τους βρουν κανένα ελάττωμα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ικανοί να προσαρμόζονται
στις τρέχουσες κοινωνικές τάσεις. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο μεγάλοι
σε ηλικία, δεν μένουν ποτέ πίσω από τις τάσεις της εποχής και δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλοι
για να μάθουν. Εκ πρώτης όψεως, κανείς δεν μπορεί να βρει κάποιο ελάττωμα σε αυτούς τους
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ανθρώπους, όμως μέσα τους είναι ολότελα και εντελώς διεφθαρμένοι από τον Σατανά.
Παρόλο που, εξωτερικά, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιο εμφανές ελάττωμα, παρόλο
που, εκ πρώτης όψεως, είναι ευγενικοί, εκλεπτυσμένοι, έχουν γνώσεις, μια ορισμένη ηθική,
καθώς και ακεραιότητα, και παρόλο που, όσον αφορά τη γνώση, δεν υστερούν σε καμία
περίπτωση έναντι των νέων, μολαταύτα, όσον αφορά τη φύση και την ουσία τους, αυτοί οι
άνθρωποι είναι πλήρεις και ζωντανά πρότυπα του Σατανά· είναι φτυστοί ο Σατανάς. Αυτός
είναι ο «καρπός» της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά. Αυτά που είπα μπορεί να
σας πληγώνουν, αλλά είναι όλα αληθινά. Η γνώση που μελετά ο άνθρωπος, η επιστήμη που
κατανοεί και τα μέσα που επιλέγει για να εναρμονίζεται με τις κοινωνικές τάσεις, είναι όλα
εργαλεία της διαφθοράς του Σατανά, χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό είναι απολύτως αληθές.
Συνεπώς, ο άνθρωπος ζει με μία διάθεση που είναι ολότελα διεφθαρμένη από τον Σατανά και
δεν έχει κανέναν τρόπο για να γνωρίζει τι είναι η αγιοσύνη του Θεού ή ποια είναι η ουσία Του.
Αυτό συμβαίνει επειδή επιφανειακά κανένας δεν μπορεί να βρει κάποιο ελάττωμα στους
τρόπους με τους οποίους ο Σατανάς διαφθείρει τους ανθρώπους· δεν μπορεί να πει κανείς
από τη συμπεριφορά που έχει κάποιος αν υπάρχει κάτι το απρεπές. Όλοι κοιτάνε κανονικά τη
δουλειά τους και ζουν κανονικές ζωές, διαβάζουν βιβλία και εφημερίδες κανονικά, μελετούν
και μιλούν κανονικά. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν μάθει κάτι περί ηθικής και είναι καλοί στα
λόγια, έχουν κατανόηση, είναι φιλικοί, εξυπηρετικοί και φιλάνθρωποι, δεν φιλονικούν με τους
ανθρώπους για ασήμαντα ζητήματα και δεν τους εκμεταλλεύονται. Ωστόσο, η διεφθαρμένη
σατανική διάθεσή τους είναι βαθιά ριζωμένη μέσα τους. Αυτή η ουσία δεν μπορεί να αλλάξει
με βάση μια εξωτερική προσπάθεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγιοσύνη του
Θεού, λόγω της ουσίας του, και παρότι η ουσία της αγιοσύνης του Θεού κοινοποιείται στον
άνθρωπο, εκείνος δεν την παίρνει στα σοβαρά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σατανάς
έχει ήδη κυριεύσει πλήρως τα αισθήματα, τις ιδέες και τις απόψεις του ανθρώπου
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Αυτή η κυρίευση και η διαφθορά δεν είναι προσωρινές ή
περιστασιακές· είναι παρούσες παντού και πάντοτε. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι που
πιστεύουν στον Θεό για τρία ή τέσσερα χρόνια, ή ακόμα και για πέντε ή έξι χρόνια,
εξακολουθούν να θεωρούν θησαυρό αυτές τις κακές σκέψεις και απόψεις, την κακή λογική
και τις κακές φιλοσοφίες που τους έχει ενσταλάξει ο Σατανάς, και αδυνατούν να τα
εγκαταλείψουν. Επειδή ο άνθρωπος έχει αποδεχθεί τα μοχθηρά, αλαζονικά και κακόβουλα
στοιχεία της φύσης του Σατανά, αναπόφευκτα στις διαπροσωπικές σχέσεις του ανθρώπου
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υπάρχουν συχνά διαμάχες, αντιπαραθέσεις και ασυμβατότητα, τα οποία δημιουργούνται
λόγω της αλαζονικής φύσης του Σατανά. Αν ο Σατανάς είχε δώσει θετικά πράγματα στην
ανθρωπότητα —για παράδειγμα, αν ο Κομφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός της παράδοσης που
αποδέχτηκαν οι άνθρωποι θεωρούνταν θετικά πράγματα— παρόμοιοι τύποι ανθρώπων θα
μπορούσαν να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους αφότου αποδέχονταν αυτά τα πράγματα.
Γιατί, λοιπόν, υπάρχει τόσο μεγάλος διχασμός ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν
αποδεχθεί τα ίδια πράγματα; Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα πράγματα
προέρχονται από τον Σατανά και διχάζουν τους ανθρώπους. Τα πράγματα που παρέχει ο
Σατανάς, ασχέτως πόσο αξιοπρεπή ή σπουδαία φαίνονται επιφανειακά, το μόνο που
αποφέρουν στον άνθρωπο και στη ζωή του ανθρώπου είναι αλαζονεία και τίποτα
περισσότερο από τον δόλο της μοχθηρής φύσης του Σατανά. Δεν είναι έτσι; Κάποιος που θα
μπορούσε να μεταμφιεστεί, να κατέχει έναν πλούτο γνώσεων ή να έχει καλή ανατροφή, θα
δυσκολευόταν να κρύψει τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του. Αυτό θέλει να πει ότι,
ασχέτως με πόσους τρόπους σκεπάζεται αυτός ο άνθρωπος, αν εσύ τον βλέπεις ως άγιο, αν
πιστεύεις ότι είναι τέλειος ή ότι είναι ένας άγγελος, ασχέτως του πόσο αγνός θεωρείς ότι
είναι, πώς θα ήταν η ζωή του στο παρασκήνιο; Τι ουσία θα έβλεπες με την αποκάλυψη της
διάθεσής του; Αναμφιβόλως θα έβλεπες τη μοχθηρή φύση του Σατανά. Θα μπορούσε να το
πει κανείς αυτό; (Ναι.) Για παράδειγμα, ας πούμε ότι γνωρίζεις κάποιο κοντινό σου πρόσωπο,
το οποίο θεωρείς ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, ίσως κάποιος που έχεις ειδωλοποιήσει. Με
το υφιστάμενο ανάστημά σου, τι σκέφτεσαι γι’ αυτόν; Πρώτον, κοιτάς αν αυτού του είδους o
άνθρωπος έχει ανθρώπινη φύση, αν είναι έντιμος, αν έχει ειλικρινή αγάπη για τους
ανθρώπους, αν τα λόγια και οι πράξεις του ωφελούν και βοηθούν τους άλλους. (Όχι.) Η
υποτιθέμενη ευγένεια, αγάπη ή καλοσύνη που αποκαλύπτονται εδώ, τι είναι στην
πραγματικότητα; Είναι όλα ψεύτικα, είναι όλα ένα προσωπείο. Αυτό το παρασκηνιακό
προσωπείο έχει έναν υπέρτατο μοχθηρό σκοπό: Θέλει να κάνει εκείνο το άτομο αντικείμενο
λατρείας και ειδωλοποίησης. Το βλέπετε αυτό ξεκάθαρα; (Ναι.)
Τι αποφέρουν στην ανθρωπότητα οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να
διαφθείρει τους ανθρώπους; Υπάρχει κάτι το θετικό σ’ αυτό; Πρώτον, μπορεί ο άνθρωπος να
ξεχωρίσει το καλό από το κακό; Σ’ αυτόν τον κόσμο, είτε πρόκειται για κάποιον διάσημο ή
σπουδαίο άνθρωπο, είτε για κάποιο περιοδικό ή άλλο έντυπο, θα έλεγες ότι είναι ακριβή τα
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πρότυπα που χρησιμοποιούν για να κρίνουν αν κάτι είναι καλό ή κακό και σωστό ή
λανθασμένο; Είναι οι αποτιμήσεις τους για τα γεγονότα και τους ανθρώπους δίκαιες; Υπάρχει
αλήθεια σ’ αυτό; Αυτός ο κόσμος ή η ανθρώπινη φύση, αποτιμούν τα θετικά και αρνητικά
πράγματα με βάση το πρότυπο της αλήθειας; (Όχι.) Γιατί δεν έχουν αυτήν την ικανότητα οι
άνθρωποι; Οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει τόση γνώση και γνωρίζουν τόσα πολλά για την
επιστήμη. Δεν είναι αρκετά σπουδαίες οι ικανότητές τους; Γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν
τα θετικά από τα αρνητικά πράγματα; Γιατί συμβαίνει αυτό; (Επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν
την αλήθεια· η επιστήμη και η γνώση δεν είναι αλήθεια.) Όλα όσα ο Σατανάς προσδίδει στην
ανθρώπινη φύση είναι μοχθηρία και διαφθορά και του λείπει η αλήθεια, η ζωή και η οδός. Με
τη μοχθηρία και τη διαφθορά που προσδίδει ο Σατανάς στους ανθρώπους, μπορείς να πει ότι
ο Σατανάς έχει αγάπη; Μπορείς να πεις ότι ο άνθρωπος έχει αγάπη; Κάποιοι μπορεί να πουν:
«Κάνεις λάθος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο που βοηθούν τους φτωχούς ή τους
άστεγους. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι; Υπάρχουν, επίσης, φιλανθρωπικές οργανώσεις
που κάνουν καλό έργο. Δεν είναι καλό το έργο που κάνουν;» Τι θα απαντούσες σε αυτό; Ο
Σατανάς χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους και θεωρίες για να διαφθείρει τον
άνθρωπο. Αυτή η διαφθορά του ανθρώπου αποτελεί μια αφηρημένη έννοια; Όχι, δεν είναι
αφηρημένη. Επίσης, ο Σατανάς κάνει κάποια πρακτικά πράγματα και προάγει μια άποψη ή
μια θεωρία σ’ αυτόν τον κόσμο και στην κοινωνία. Σε κάθε δυναστεία και σε κάθε εποχή,
προάγει μια θεωρία και ενσταλάζει ορισμένες σκέψεις στους ανθρώπους. Αυτές οι σκέψεις
και οι θεωρίες ριζώνουν σταδιακά στην καρδιά των ανθρώπων κι έτσι οι άνθρωποι αρχίζουν
να ζουν σύμφωνα με αυτές τις σκέψεις και θεωρίες. Εφόσον ζουν σύμφωνα με αυτά τα
πράγματα, δεν γίνονται ασυναίσθητα Σατανάς; Δεν είναι οι άνθρωποι ένα με τον Σατανά;
Όταν οι άνθρωποι έχουν γίνει ένα με τον Σατανά, ποια είναι η στάση τους απέναντι στον Θεό
στο τέλος; Δεν είναι η ίδια στάση που έχει ο Σατανάς απέναντι στον Θεό; Κανένας δεν τολμά
να το παραδεχτεί αυτό, έτσι; Είναι πολύ τρομακτικό! Γιατί λέω ότι η φύση του Σατανά είναι
μοχθηρή; Αυτό καθορίζεται και αναλύεται με βάση τα όσα έχει κάνει και τα όσα έχει
αποκαλύψει ο Σατανάς. Δεν λέγεται αδίκως ότι ο Σατανάς είναι μοχθηρός. Αν έλεγα απλώς
ότι ο Σατανάς ήταν μοχθηρός, τι θα σκεφτόσασταν; Θα σκεφτόσασταν: «Προφανώς είναι
μοχθηρός ο Σατανάς». Οπότε, θα σε ρωτήσω: «Ποια πλευρά του Σατανά είναι μοχθηρή;» Αν
πεις: «Η αντίσταση του Σατανά απέναντι στον Θεό είναι μοχθηρή», θα εξακολουθείς να μη
μιλάς με σαφήνεια. Έχουμε τώρα παρουσιάσει λεπτομερώς αυτόν τον τρόπο. Κατανοείτε
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κάπως το ειδικό περιεχόμενο της ουσίας της μοχθηρίας του Σατανά; (Ναι.) Αν μπορείτε να
δείτε ξεκάθαρα την κακή φύση του Σατανά, τότε θα δείτε και τις δικές σας καταστάσεις.
Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα; Σας είναι αυτό χρήσιμο ή όχι;
(Είναι.) Όταν αναφέρομαι στην ουσία του Θεού μέσω της συναναστροφής, είναι απαραίτητο
να αναφερθώ στη μοχθηρή ουσία του Σατανά μέσω της συναναστροφής; Ποια είναι η γνώμη
σας; (Ναι, είναι απαραίτητο.) Γιατί; (Η μοχθηρία του Σατανά παρέχει μεγάλη αρωγή στην
αγιοσύνη του Θεού.) Είναι όντως έτσι; Αυτό είναι εν μέρει σωστό, από την άποψη ότι αν δεν
υπήρχε η μοχθηρία του Σατανά, οι άνθρωποι δεν θα γνώριζαν την αγιοσύνη του Θεού. Αυτό
είναι σωστό. Ωστόσο, αν έλεγες ότι η αγιοσύνη του Θεού υπάρχει μόνο λόγω της αντίθεσής
της με τη μοχθηρία του Σατανά, θα ήταν σωστό; Αυτός ο διαλεκτικός τρόπος σκέψης είναι
εσφαλμένος. Η αγιοσύνη του Θεού είναι η εγγενής ουσία του Θεού. Παρόλο που ο Θεός την
αποκαλύπτει μέσω των πράξεών Του, εξακολουθεί να υπάρχει μια φυσική έκφραση της
ουσίας του Θεού, η οποία είναι η εγγενής ουσία του Θεού. Αυτή υπήρχε από πάντα και είναι
έμφυτη και εγγενής στον ίδιο τον Θεό, παρόλο που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη δει. Αυτό
οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά και υπό την
επιρροή του Σατανά, οπότε δεν γνωρίζει για την αγιοσύνη, πόσο μάλλον για το ειδικό
περιεχόμενο της αγιοσύνης του Θεού. Άρα, είναι απαραίτητο να συναναστραφούμε πρώτα
σχετικά με τη μοχθηρή ουσία του Σατανά; (Ναι.) Ορισμένοι μπορεί να εκφράσουν κάποιες
αμφιβολίες, όπως «η συναναστροφή αφορά τον ίδιο τον Θεό, οπότε γιατί μιλάς συνεχώς για
το πώς ο Σατανάς διαφθείρει τους ανθρώπους και για το πόσο μοχθηρή είναι η φύση του
Σατανά;» Τώρα, έχετε καθησυχάσει αυτές τις αμφιβολίες, σωστά; Όταν οι άνθρωποι
διακρίνουν τη μοχθηρία του Σατανά και όταν έχουν έναν ακριβή ορισμό για τη μοχθηρία,
όταν οι άνθρωποι μπορούν να δουν ξεκάθαρα το ειδικό περιεχόμενο και την εκδήλωση της
μοχθηρίας, την πηγή και την ουσία της μοχθηρίας —όταν συζητιέται τώρα η αγιοσύνη του
Θεού— θα τη συνειδητοποιήσουν τότε ξεκάθαρα ή θα την αναγνωρίσουν ξεκάθαρα ως
αγιοσύνη του Θεού, ως αληθινή αγιοσύνη. Αν δεν μιλήσω για τη μοχθηρία του Σατανά,
ορισμένοι θα πιστέψουν λανθασμένα ότι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι στην κοινωνία και
στους ανθρώπους, ή κάτι που κάνουν σ’ αυτόν τον κόσμο, μπορεί να σχετίζεται με την
αγιοσύνη. Δεν είναι λανθασμένη αυτή η άποψη; (Ναι.)

2605

Γι’ αυτό, έχω αναφερθεί στην ουσία του Σατανά μέσω της συναναστροφής. Τι είδους
κατανόηση έχετε αποκτήσει σχετικά με την αγιοσύνη του Θεού, μέσα από την εμπειρία σας
των τελευταίων ετών, βλέποντας τον λόγο του Θεού και βιώνοντας το έργο Του; Εμπρός,
μιλήστε γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις λόγια ευχάριστα στ’ αυτιά, απλώς μίλα
με βάση τις εμπειρίες σου. Είναι η αγιοσύνη του Θεού απλώς η αγάπη Του; Είναι απλώς η
αγάπη του Θεού που περιγράφουμε ως αγιοσύνη; Αυτό θα ήταν πολύ μονόπλευρο, σωστά;
Εκτός από την αγάπη του Θεού, υπάρχουν άλλες πλευρές της ουσίας του Θεού; Τις έχετε δει;
(Ναι. Ο Θεός απεχθάνεται τα φεστιβάλ και τις γιορτές, τα έθιμα και τη δεισιδαιμονία. Αυτή
είναι επίσης η αγιοσύνη του Θεού.) Ο Θεός είναι άγιος, οπότε απεχθάνεται πράγματα, αυτό
θέλει να πει; Ποια είναι η αγιοσύνη του Θεού στη ρίζα της; Η αγιοσύνη του Θεού δεν έχει
κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο, παρά μόνο ότι Εκείνος απεχθάνεται πράγματα; Με το μυαλό
σας σκέφτεστε: «Επειδή ο Θεός μισεί αυτά τα μοχθηρά πράγματα, μπορεί κάποιος συνεπώς
να πει ότι ο Θεός είναι άγιος»; Αυτή δεν είναι μια εικασία; Δεν είναι μια μορφή πορίσματος
και κρίσης; Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταμπού, όσον αφορά την κατανόηση της ουσίας του
Θεού; (Το να αφήσουμε κατά μέρος την πραγματικότητα για να μιλάμε για δόγματα.) Αυτό
είναι το μεγαλύτερο ταμπού. Κάτι άλλο; (Εικασίες και φαντασία.) Αυτά είναι επίσης πολύ
ισχυρά ταμπού. Γιατί δεν είναι χρήσιμες οι εικασίες και η φαντασία; Τα πράγματα για τα
οποία εικάζεις και τα οποία φαντάζεσαι, είναι πράγματα που μπορείς να δεις πραγματικά;
Είναι η αληθινή ουσία του Θεού; (Όχι.) Τι άλλο αποτελεί ταμπού; Αποτελεί ταμπού το να
γίνεται μια απλή απαρίθμηση από έναν σωρό εύηχες λέξεις για την περιγραφή της ουσίας του
Θεού; (Ναι.) Αυτό δεν είναι υπεροπτικό και ασυνάρτητο; Η κρίση και οι εικασίες είναι
ασυνάρτητες, σαν μια απλή επιλογή εύηχων λέξεων. Η κενή εξύμνηση είναι επίσης
ασυνάρτητη, σωστά; Απολαμβάνει ο Θεός να ακούει τους ανθρώπους να λένε τέτοιου είδους
ανοησίες; (Όχι, δεν το απολαμβάνει.) Νιώθει δυσάρεστα να τ’ ακούει! Ο Θεός καθοδηγεί και
σώζει μια ομάδα ανθρώπων, και αφότου αυτή η ομάδα ανθρώπων ακούσει τα λόγια Του, δεν
καταλαβαίνει ποτέ τι εννοεί Εκείνος. Ορισμένοι μπορεί να ρωτήσουν: «Είναι ο Θεός καλός;»
και απαντούν «Καλός!» «Πόσο καλός;» «Τόσο, μα τόσο καλός!» «Αγαπάει ο Θεός τον
άνθρωπο;» «Ναι!» «Πόσο πολύ; Μπορείτε να την περιγράψετε;» «Τόσο, μα τόσο πολύ! Είναι
πιο βαθιά κι από τη θάλασσα, πιο ψηλή κι από τον ουρανό!» Αυτά δεν είναι ανοησίες; Δεν
πρόκειται για ανοησίες παρόμοιες μ’ αυτό που μόλις είπατε ότι «Ο Θεός μισεί τη διεφθαρμένη
διάθεση του Σατανά, οπότε ο Θεός είναι άγιος»; (Ναι.) Αυτό που μόλις είπατε δεν είναι
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ανοησία; Από πού προέρχονται οι περισσότερες προφορικές ασυναρτησίες; (Από τον
Σατανά.) Οι προφορικές ασυναρτησίες προέρχονται κυρίως από την ανευθυνότητα και την
ασέβεια των ανθρώπων απέναντι στον Θεό. Μπορούμε να το πούμε αυτό; Δεν έχετε την
παραμικρή κατανόηση, ωστόσο εξακολουθείτε να λέτε ανοησίες. Αυτό δεν είναι ανεύθυνο;
Δεν αποτελεί ασέβεια απέναντι στον Θεό; Έχετε μελετήσει κάποια γνώση, έχετε κατανοήσει
κάτι σχετικά με τη συλλογιστική και τη λογική, τα οποία έχετε χρησιμοποιήσει και, επιπλέον,
έχετε κάνει στην προσπάθεια να γνωρίσετε τον Θεό. Πιστεύετε ότι ο Θεός νιώθει δυσάρεστα
όταν τα ακούει αυτά; Πώς μπορείτε να προσπαθήσετε να γνωρίσετε τον Θεό αν
χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους; Αυτό δεν ακούγεται περίεργο; Συνεπώς, όσον αφορά τη
γνώση για τον Θεό, θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Όπου γνωρίζετε τον Θεό, να
μιλάτε μόνο γι’ αυτό. Να μιλάτε μόνο ειλικρινά και πρακτικά και να μη στολίζετε τα λόγια σας
με συνήθεις φιλοφρονήσεις και να μη χρησιμοποιείτε κολακεία. Ο Θεός δεν χρειάζεται
τέτοιου είδους πράγματα που προέρχονται από τον Σατανά. Η διάθεση του Σατανά είναι
αλαζονική και του αρέσει να τον κολακεύουν και να ακούει ωραία λόγια. Ο Σατανάς θα
ικανοποιείται και θα χαίρεται αν οι άνθρωποι κάνουν μια λίστα με όλες τις ωραίες λέξεις που
έχουν μάθει, και τις χρησιμοποιούν γι’ αυτόν. Όμως, ο Θεός δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ο
Θεός δεν χρειάζεται υπέρμετρο θαυμασμό ή κολακεία, δεν θέλει να λένε οι άνθρωποι
ανοησίες και να Τον εξυμνούν τυφλά. Ο Θεός απεχθάνεται και δεν ακούει καν επαίνους και
κολακείες που δεν εναρμονίζονται με την πραγματικότητα. Έτσι, όταν κάποιοι άνθρωποι
εξυμνούν τυφλά τον Θεό, αλλά αυτά που λένε δεν συνάδουν με αυτά που έχουν στην καρδιά
τους, όταν ορκίζονται τυφλά στον Θεό και προσεύχονται απερίσκεπτα σ’ Αυτόν, ο Θεός δεν
τους ακούει καν. Πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη των λόγων σου. Αν δεν γνωρίζεις κάτι,
απλώς πες το. Αν γνωρίζεις κάτι, εξέφρασέ το με έναν πρακτικό τρόπο. Οπότε, έχετε κάποια
αληθινή κατανόηση όσον αφορά το τι περιλαμβάνει συγκεκριμένα και ουσιαστικά η αγιοσύνη
του Θεού; (Όταν επέδειξα επαναστατικότητα, όταν έκανα παραβάσεις, έλαβα την κρίση και
την παίδευση του Θεού και μέσω αυτών είδα την αγιοσύνη του Θεού. Και όταν ήρθα
αντιμέτωπος με περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες μου, προσευχήθηκα
γι’ αυτά τα πράγματα και αναζήτησα τις προθέσεις του Θεού, και καθώς ο Θεός με διαφώτισε
και με καθοδήγησε με τα λόγια Του, είδα την αγιοσύνη του Θεού.) Αυτό προκύπτει από την
εμπειρία σας. (Από αυτά που έχει πει ο Θεός γι’ αυτήν, έχω δει τι έχει απογίνει ο άνθρωπος
αφότου τον διέφθειρε και τον έβλαψε ο Σατανάς. Παρόλα αυτά, ο Θεός έχει δώσει τα πάντα
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για να μας σώσει, κι απ’ αυτό βλέπω την αγιοσύνη του Θεού.) Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός
τρόπος ομιλίας και είναι αληθινή γνώση. Υπάρχουν τυχόν διαφορετικοί τρόποι κατανόησης
τούτου; (Βλέπω τη μοχθηρία του Σατανά από τα λόγια που εξέφερε για να δελεάσει την Εύα
να αμαρτήσει και από τον πειρασμό που έθεσε στον Κύριο Ιησού. Από τα λόγια που είπε ο
Θεός στον Αδάμ και την Εύα, σχετικά με το τι μπορούν να φάνε και τι όχι, βλέπω ότι τα λόγια
του Θεού είναι άμεσα και καθαρά, και ότι είναι αξιόπιστα. Απ’ αυτό βλέπω την αγιοσύνη του
Θεού.) Από τα όσα έχετε ακούσει να λένε αυτοί οι άνθρωποι, σε ποια λόγια λέτε περισσότερο
Αμήν; Ποιανού η συναναστροφή πλησίαζε περισσότερο στο σημερινό θέμα της
συναναστροφής μας, ποιανού ήταν το πιο ρεαλιστικό; Πώς ήταν η συναναστροφή με την
τελευταία αδελφή; (Καλή.) Λες Αμήν στα όσα είπε. Τι είπε που ήταν απολύτως εύστοχο; (Στα
λόγια που μόλις είπε η αδελφή, άκουσα ότι ο λόγος του Θεού είναι άμεσος και πολύ σαφής,
δεν μοιάζει καθόλου με τις περιστροφές του Σατανά. Σ’ αυτό είδα την αγιοσύνη του Θεού.)
Αυτό είναι ένα μέρος. Ήταν σωστό; (Ναι.) Πολύ καλά. Βλέπω ότι έχετε αποκομίσει κάτι μέσα
από αυτές τις δύο τελευταίες συναναστροφές, όμως πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε
σκληρά. Ο λόγος που πρέπει να εργαστείτε σκληρά είναι επειδή η κατανόηση της ουσίας του
Θεού είναι ένα πολύ βαθυστόχαστο μάθημα. Δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να καταλάβει
εν μία νυκτί ή να εκφράσει καθαρά με δυο λόγια.
Κάθε πλευρά της διεφθαρμένης σατανικής διάθεσης των ανθρώπων, η γνώση, η
φιλοσοφία, οι σκέψεις και οι απόψεις των ανθρώπων, καθώς και οι προσωπικές πτυχές, τους
εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό να γνωρίσουν την ουσία του Θεού. Οπότε, όταν ακούτε αυτά τα
θέματα, ορισμένα από αυτά ενδέχεται να είναι πέραν των ικανοτήτων σας, ορισμένα
ενδέχεται να μην τα καταλαβαίνετε, ενώ κάποια άλλα ενδέχεται θεμελιωδώς να μην τα
συνδέετε με την πραγματικότητα. Όπως και να ’χει, Εγώ άκουσα σχετικά με την κατανόησή
σας για την αγιοσύνη του Θεού και ξέρω ότι μέσα στην καρδιά σας αρχίζετε να αναγνωρίζετε
αυτά που έχω πει και έχω αναφέρει μέσω της συναναστροφής σχετικά με την αγιοσύνη του
Θεού. Ξέρω ότι αρχίζει να βλασταίνει μέσα στην καρδιάς σας η επιθυμία να κατανοήσετε την
ουσία της αγιοσύνης του Θεού. Όμως, αυτό που Με κάνει ακόμα πιο ευτυχή είναι ότι κάποιοι
από εσάς έχετε ήδη την ικανότητα να χρησιμοποιείτε τα πιο απλά λόγια για να περιγράψετε
τη γνώση σας σχετικά με την αγιοσύνη του Θεού. Παρόλο που αυτό είναι κάτι απλό να
ειπωθεί και το έχω πει προηγουμένως, εξακολουθεί να πρέπει να λάβει την έγκριση ή να
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αφήσει κάποια εντύπωση στην καρδιά των περισσοτέρων από εσάς. Παρόλα αυτά, κάποιοι
από εσάς έχουν βάλει αυτά τα λόγια στην καρδιά τους, κι αυτό είναι αρκετά καλό, είναι μια
πολύ καλή αρχή. Ελπίζω ότι στα θέματα τα οποία θεωρείτε ότι είναι βαθυστόχαστα, ή στα
θέματα που είναι πέραν των ικανοτήτων σας, θα συνεχίσετε να συλλογίζεστε και να
συναναστρέφεστε όλο και πιο πολύ. Όσον αφορά τα θέματα που είναι πέραν των ικανοτήτων
σας, θα υπάρξει κάποιος που θα σας παρέχει περισσότερη καθοδήγηση. Αν συμμετέχετε σε
περισσότερη συναναστροφή, σχετικά με τα πεδία που είναι εντός των δυνατοτήτων σας τώρα,
το Άγιο Πνεύμα θα κάνει το έργο Του και εσείς θα αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση. Η
κατανόηση της ουσίας του Θεού και η γνώση της ουσίας του Θεού είναι υψίστης σημασίας για
την είσοδο των ανθρώπων στη ζωή. Ελπίζω ότι δεν θα το αγνοήσετε αυτό και δεν θα το δείτε
ως παιχνίδι, καθότι η γνώση για τον Θεό είναι το θεμέλιο για την πίστη του ανθρώπου στον
Θεό, καθώς και το κλειδί για την επιδίωξη της αλήθειας και την επίτευξη της σωτηρίας από
τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν Τον γνωρίζει, αν ζει μόνο ανάμεσα
σε κάποια γράμματα και δόγματα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιτύχουν τη σωτηρία, ακόμα κι
αν ενεργούν και ζουν σύμφωνα με το επιφανειακό νόημα της αλήθειας. Με άλλα λόγια, αν
πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν Τον γνωρίζεις, τότε η πίστη σου είναι ένα τίποτα και δεν
περιέχει τίποτα από την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, σωστά; (Ναι, καταλαβαίνουμε.) Η
συναναστροφή μας θα λήξει εδώ για σήμερα. (Δόξα τω Θεώ!)
4 Ιανουαρίου 2014

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός ΣΤ'
Η αγιότητα του Θεού (Γ')
Το θέμα πάνω στο οποίο συναναστραφήκαμε την τελευταία φορά ήταν η αγιότητα του
Θεού. Σε ποια πτυχή του ίδιου του Θεού αφορά η αγιότητά Του; Μήπως αφορά στην ουσία
του Θεού; (Ναι.) Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα που αφορά στην ουσία του Θεού κατά τη
συναναστροφή μας; Είναι η αγιότητα του Θεού; Η αγιότητα του Θεού: αυτή είναι η μοναδική
ουσία του Θεού. Ποιο ήταν το κύριο θέμα, επάνω στο οποίο συναναστραφήκαμε την
τελευταία φορά; (Η διάκριση της μοχθηρότητας του Σατανά Ο Σατανάς διαφθείρει την
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ανθρωπότητα με τον εξής τρόπο: Χρησιμοποιεί τη γνώση, την επιστήμη, την παράδοση, τη
δεισιδαιμονία και τις κοινωνικές τάσεις για να διαφθείρει τον άνθρωπο.) Αυτό ήταν το κύριο
θέμα, το οποίο συζητήσαμε την τελευταία φορά. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί γνώση, επιστήμη,
παράδοση, δεισιδαιμονία και κοινωνικές τάσεις για να διαφθείρει τον άνθρωπο. Αυτές είναι
οι οδοί μέσα από τις οποίες ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο. Αυτές είναι πέντε οδοί στο
σύνολο Ποια από αυτές τις οδούς πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί περισσότερο ο Σατανάς,
προκειμένου να διαφθείρει τους ανθρώπους, ποια είναι αυτή που τους διαφθείρει βαθιά
περισσότερο. (Η παράδοση. Αυτό συμβαίνει διότι οι σατανικές φιλοσοφίες, όπως τα δόγματα
του Κομφούκιου και του Μέγκιου, είναι βαθιά εδραιωμένα στο μυαλό μας.) Μερικοί αδελφοί
και αδελφές θεωρούν πως είναι η παράδοση. Κάποιος άλλος; (Η γνώση. Η γνώση δεν θα μας
αφήσει ποτέ να λατρέψουμε τον Θεό. Αρνείται την ύπαρξη του Θεού και αρνείται τους
κανόνες του Θεού. Δηλαδή, ο Σατανάς μάς λέει πως πρέπει να σπουδάσουμε από νεαρή
ηλικία, και ότι μόνο μέσα από τις σπουδές και την απόκτηση γνώσεων θα είναι
εξασφαλισμένο το μέλλον και η μοίρα μας.) Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να ελέγξει
το μέλλον και τη μοίρα σας, και μετά σας τραβάει από τη μύτη. Έτσι πιστεύετε ότι διαφθείρει
ο Σατανάς τον άνθρωπο βαθιά περισσότερο. Άρα, οι περισσότεροι από εσάς πιστεύετε ότι ο
Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να διαφθείρει τον άνθρωπο βαθιά περισσότερο.
Υπάρχουν άλλες απόψεις; Τι έχετε να πείτε για την επιστήμη και τις κοινωνικές τάσεις, για
παράδειγμα; Υπάρχει κάποιος που να συμφωνεί ότι είναι αυτές; (Ναι.) Σήμερα, θα
συναναστραφώ μαζί σας ξανά σχετικά με τους πέντε τρόπους μέσα από τους οποίους
διαφθείρει ο Σατανάς τον άνθρωπο. Όταν θα έχω τελειώσει, θα σας κάνω ορισμένες
ερωτήσεις για να δω σε ποια πτυχή ακριβώς διαφθείρει ο Σατανάς τον άνθρωπο βαθιά
περισσότερο.
Μεταξύ των πέντε τρόπων μέσα από τους οποίους ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο, ο
πρώτος που αναφέραμε είναι η γνώση, οπότε ας πάρουμε πρώτα τη γνώση ως θέμα για
συναναστροφή. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση ως δόλωμα. Ακούστε καλά: Είναι απλώς
ένας τύπος δολώματος. Οι άνθρωποι δελεάζονται για να «σπουδάζουν σκληρά και να
βελτιώνονται κάθε ημέρα», ώστε να οπλιστούν με γνώση και μετά να χρησιμοποιήσουν τη
γνώση για να ανοίξουν την πύλη για την επιστήμη. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη γνώση
αποκτάτε, τόσο περισσότερα θα καταλαβαίνετε. Όλα αυτά τα λέει ο Σατανάς στους
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ανθρώπους. Ο Σατανάς λέει επίσης στους ανθρώπους να υιοθετήσουν ανώτερα ιδανικά, την
ίδια στιγμή που αποκτούν γνώση, τους λέει να έχουν φιλοδοξίες και ιδανικά. Εν αγνοία των
ανθρώπων, ο Σατανάς περνάει πολλά μηνύματα σαν κι αυτό, κάνοντας τους ανθρώπους να
νιώθουν υποσυνείδητα ότι όλα αυτά είναι σωστά ή ωφέλιμα. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, οι
άνθρωποι πατούν το πόδι τους σε αυτό το μονοπάτι, καθοδηγούμενοι εν αγνοία τους από τα
ίδια τα ιδανικά και τις φιλοδοξίες τους. Σιγά-σιγά, μαθαίνουν ασυναίσθητα, από τη γνώση
που τους δίνει ο Σατανάς, τους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται οι σπουδαίοι ή διάσημοι
άνθρωποι. Μαθαίνουν, επίσης, κάποια πράγματα από τα κατορθώματα ανθρώπων που
θεωρούνται ήρωες. Τι περνάει ο Σατανάς στον άνθρωπο μέσα από τις πράξεις αυτών των
ηρώων; Τι θέλει να ενσταλάξει στον άνθρωπο; Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πατριώτης, να
έχει εθνική συνείδηση και ηρωική συμπεριφορά. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος μέσα από κάποιες
ιστορικές περιγραφές ή από τις βιογραφίες ηρωικών προσώπων; Να έχει την αίσθηση της
προσωπικής αφοσίωσης ή να κάνει τα πάντα για τους συντρόφους ή τους φίλους του. Μέσα σ’
αυτήν τη γνώση του Σατανά, ο άνθρωπος μαθαίνει πολλά μη θετικά πράγματα χωρίς να το
καταλαβαίνει. Εν μέσω της άγνοιας, οι σπόροι που έχουν προετοιμαστεί γι’ αυτούς από τον
Σατανά εμφυτεύονται στα ανώριμα μυαλά των ανθρώπων. Αυτοί οι σπόροι τους κάνουν να
νιώθουν ότι οφείλουν να είναι σπουδαίοι, οφείλουν να είναι διάσημοι, οφείλουν να είναι
ήρωες, πατριώτες, να είναι απ’ αυτούς που αγαπάνε την οικογένειά τους ή απ’ αυτούς που θα
έκαναν τα πάντα για έναν φίλο και έχουν μια αίσθηση προσωπικής αφοσίωσης.
Αποπλανημένοι από τον Σατανά, διαβαίνουν τον δρόμο που τους έχει χαράξει, χωρίς να το
καταλαβαίνουν. Καθώς διαβαίνουν αυτόν τον δρόμο, εξαναγκάζονται να αποδεχτούν τους
κανόνες του Σατανά για τη ζωή. Χωρίς να το καταλαβαίνουν και έχοντας πλήρη άγνοια,
αναπτύσσουν τους δικούς τους κανόνες για τη ζωή, όμως αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από
τους κανόνες του Σατανά, οι οποίοι ενσταλάχτηκαν με τη βία στο μυαλό τους. Κατά τη
διαδικασία της μάθησης, ο Σατανάς τούς κάνει να καλλιεργήσουν τους δικούς τους στόχους,
να προσδιορίσουν τους δικούς τους στόχους, τους κανόνες διαβίωσης και την κατεύθυνση που
θα πάρουν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, τους ενσταλάζει σατανικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας
ιστορίες, βιογραφίες και κάθε άλλο δυνατό μέσο, προκειμένου να πείσει τον άνθρωπο, λίγολίγο, να φάει το δόλωμα. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη διάρκεια της μάθησης, σε κάποιους
αρχίζει να αρέσει η λογοτεχνία, σε άλλους τα οικονομικά, σε άλλους η αστρονομία ή η
γεωγραφία. Υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους αρχίζει να αρέσει η πολιτική, σε άλλους η
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φυσική, σε άλλους η χημεία και σε κάποιους άλλους ακόμα και η θεολογία. Όλα αυτά είναι
κομμάτια της γνώσης. Ενδόμυχα, ο κάθε ένας από εσάς γνωρίζει πώς λειτουργούν αυτά τα
πράγματα, ο κάθε ένας από εσάς έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Όσον αφορά αυτά τα είδη
γνώσης, ο οποιοσδήποτε μπορεί να μιλάει ατελείωτα για κάποιο από αυτά. Έτσι, είναι
ξεκάθαρο πόσο βαθιά στο μυαλό του ανθρώπου έχει παρεισφρήσει αυτή η γνώση, δείχνει,
επίσης, τη θέση που καταλαμβάνει αυτή η γνώση στο μυαλό του ανθρώπου και πόσο βαθιά
είναι η επίδρασή της επάνω του. Μόλις αρέσει σε κάποιον μια όψη της γνώσης, όταν
ερωτευτεί ολόψυχα και βαθιά μία από αυτές τις όψεις, τότε αναπτύσσει ιδανικά, χωρίς να το
καταλαβαίνει: Κάποιοι θέλουν να γίνουν συντάκτες, κάποιοι θέλουν να γίνουν συγγραφείς,
άλλοι θέλουν να κάνουν καριέρα στην πολιτική και άλλοι θέλουν να μπλεχτούν με τα
οικονομικά και να γίνουν επιχειρηματίες. Υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να
γίνουν ήρωες, να γίνουν σπουδαίοι ή διάσημοι. Ανεξάρτητα από τι είδους άνθρωπος θέλει να
γίνει κάποιος, ο στόχος όλων είναι να ακολουθήσουν αυτήν τη μέθοδο εκμάθησης της γνώσης
και να τη χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς, για να εκπληρώσουν τις δικές τους
επιθυμίες, τα δικά τους ιδανικά. Όσο καλό κι αν ακούγεται —το ότι θέλουν να κάνουν τα
όνειρά τους πραγματικότητα, να μη ζήσουν τη ζωή τους μάταια ή να ακολουθήσουν μια
επαγγελματική σταδιοδρομία— υιοθετούν αυτά τα ανώτερα ιδανικά και τις φιλοδοξίες, αλλά,
στην ουσία, για ποιον λόγο; Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Γιατί θέλει ο Σατανάς να το κάνει
αυτό; Τι σκοπό έχει ο Σατανάς όταν ενσταλάζει αυτά τα στοιχεία στον άνθρωπο; Οι καρδιές
σας πρέπει να είναι ξεκάθαρες απέναντι σ’ αυτό το ερώτημα.
Ας μιλήσουμε, τώρα, σχετικά με το πώς ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να
διαφθείρει τον άνθρωπο. Πρώτον, πρέπει να κατανοήσουμε σαφώς τα εξής πράγματα: Με τη
γνώση, τι θέλει να δώσει ο Σατανάς στον άνθρωπο; Τι θέλει να κάνει στον άνθρωπο μέσα από
τη χρήση της γνώσης; Σε τι είδους δρόμο οδηγεί τον άνθρωπο για να ακολουθήσει; (Της
αντίστασης στον Θεό.) Σίγουρα πρόκειται για την αντίσταση στον Θεό. Αυτή είναι η συνέπεια
που μπορείτε να δείτε στους ανθρώπους που αποκτούν γνώση —η αντίσταση στον Θεό. Ποια
είναι, λοιπόν, τα μοχθηρά κίνητρα του Σατανά; Δεν σας είναι ξεκάθαρο, σωστά; Κατά τη
διαδικασία απόκτησης της γνώσης από τον άνθρωπο, ο Σατανάς θα επιστρατεύσει
οποιαδήποτε μέθοδο, είτε εξηγώντας ιστορίες, δίνοντάς τους απλώς ένα κομμάτι γνώσης ή
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους ή να εκπληρώσουν τα
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ιδανικά τους. Σε ποιον δρόμο ακριβώς θέλει να σας οδηγήσει ο Σατανάς; Οι άνθρωποι
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα το κακό με την απόκτηση γνώσης, αυτή είναι η φυσιολογική
ροή των πραγμάτων. Για να το θέσω ήπια, το να υιοθετούν ανώτερα ιδανικά ή να έχουν
φιλοδοξίες σημαίνει να έχουν προσδοκίες, και πως αυτό θα πρέπει να είναι το σωστό
μονοπάτι στη ζωή. Αν οι άνθρωποι μπορούν να εκπληρώνουν τα ιδανικά τους ή να χαράσσουν
μια επαγγελματική σταδιοδρομία στη ζωή τους, δεν είναι πιο ένδοξο να ζει κανείς κατ’ αυτόν
τον τρόπο; Όχι μόνο να τιμά τους προγόνους του μ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά και πιθανότατα να
αφήνει και το δικό του στίγμα στην ιστορία, δεν είναι κάτι καλό; Αυτό είναι καλό στα μάτια
των κοσμικών ανθρώπων και γι’ αυτούς θα πρέπει να είναι σωστό και θετικό. Ο Σατανάς,
ωστόσο, με τα μοχθηρά του κίνητρα, απλώς στρέφει τους ανθρώπους σε αυτού του είδους τον
δρόμο και μετά αποφασίζει ότι αυτό ήταν; Και βέβαια όχι. Στην πραγματικότητα, όσο
ανώτερα κι αν είναι τα ιδανικά του ανθρώπου, όσο ρεαλιστικές ή σωστές κι αν είναι οι
επιθυμίες του, το μόνο που θέλει να επιτύχει ο άνθρωπος, το μόνο που επιζητά, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με δύο λέξεις. Αυτές οι δύο λέξεις είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή κάθε
ανθρώπου και αυτές είναι που σκοπεύει να ενσταλάξει ο Σατανάς στον άνθρωπο. Ποιες είναι
αυτές οι δύο λέξεις; Είναι η «φήμη» και το «κέρδος». Ο Σατανάς χρησιμοποιεί έναν πολύ
διακριτικό τρόπο, έναν τρόπο που συμβαδίζει με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, δεν είναι σε
καμιά περίπτωση ένας ριζοσπαστικός τρόπος. Εν μέσω της άγνοιάς τους, οι άνθρωποι
αποδέχονται τον τρόπο ζωής του Σατανά, τους κανόνες του για τη ζωή, θέτουν στόχους και τη
δική τους κατεύθυνση στη ζωή, και το κάνουν χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αρχίζουν να
αποκτούν ιδανικά στη ζωή τους. Όσο υψηλά και ηχηρά κι αν φαίνονται να είναι αυτά τα
ιδανικά, αποτελούν απλώς το πρόσχημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φήμη και το
κέρδος. Όλοι οι σπουδαίοι ή διάσημοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι,
οτιδήποτε κι αν κάνουν στη ζωή τους έχει σχέση μόνο με αυτές τις δύο λέξεις: «φήμη» και
«κέρδος». Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μόλις αποκτήσουν φήμη και κέρδος, θα μπορέσουν να
τα αξιοποιήσουν για να απολαμβάνουν μεγαλύτερο κύρος και πλούτο, και να απολαμβάνουν
τη ζωή. Μόλις αποκτήσουν φήμη και κέρδος, θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την
αναζήτηση της ηδονής και κάθε ανήθικης απόλαυσης της σάρκας. Οι άνθρωποι πρόθυμα,
αλλά και ταυτόχρονα εν αγνοία τους, παίρνουν το σώμα, το μυαλό και ό,τι άλλο έχουν, το
μέλλον και τη μοίρα τους, και τα παραδίδουν στον Σατανά, προκειμένου να έχουν τη φήμη
και το κέρδος που επιθυμούν. Οι άνθρωποι το κάνουν στην πραγματικότητα χωρίς να
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διστάσουν ούτε στιγμή, αγνοώντας πάντοτε μήπως χρειαστεί κάποια στιγμή να τα πάρουν
όλα αυτά πίσω. Μπορούν οι άνθρωποι να εξακολουθήσουν να έχουν οποιονδήποτε έλεγχο του
εαυτού τους από τη στιγμή που θα αναζητήσουν καταφύγιο στον Σατανά και θα του είναι
αφοσιωμένοι με αυτόν τον τρόπο; Και βέβαια όχι. Βρίσκονται πλήρως και απολύτως υπό τον
έλεγχο του Σατανά. Έχουν, επίσης, πλήρως και ολότελα βυθιστεί σ’ έναν βούρκο και είναι
ανίκανοι να ξεφύγουν. Όταν κάποιος έχει πέσει στον βούρκο της φήμης και του κέρδους, δεν
μπορεί να αναζητά πλέον οτιδήποτε φωτεινό, οτιδήποτε είναι δίκαιο ή όλα εκείνα τα όμορφα
και αγαθά πράγματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η φήμη και το κέρδος ασκούν τρομερή γοητεία
στους ανθρώπους, και γίνονται το αντικείμενο της επιδίωξης καθ’ όλη τη ζωή των ανθρώπου,
ακόμα και καθ’ όλη την ατέρμονη αιωνιότητα. Δεν είναι αλήθεια αυτό; Κάποιοι θα πούνε ότι η
απόκτηση γνώσης δεν είναι τίποτα περισσότερο από το να διαβάζουν βιβλία ή να μαθαίνουν
μερικά πράγματα που δεν γνωρίζουν ήδη, ώστε να μη μένουν πίσω από την εποχή τους ή για
να μην τους προσπεράσει ο κόσμος. Η γνώση αποκτάται μόνο για να μπορούν να έχουν
φαγητό στο τραπέζι, για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους ή τα προς το ζην. Υπάρχει κάποιος
που θα υποστεί μια δεκαετία επίπονων σπουδών, απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει τα προς
το ζην, απλώς και μόνο για να επιλύσει το πρόβλημα του φαγητού; Δεν υπάρχουν τέτοιου
είδους άνθρωποι! Οπότε, για ποιον λόγο υπόκειται ο άνθρωπος σε τέτοιες δυσκολίες και
βάσανα όλα αυτά τα χρόνια; Το κάνει για τη φήμη και το κέρδος: Τον περιμένουν η φήμη και
το κέρδος, τον καλούν, και αυτός πιστεύει ότι μόνο μέσα από δική του συνέπεια, μέσα από
δυσκολίες και αγώνα θα μπορέσει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, ώστε να επιτύχει τη
φήμη και το κέρδος. Πρέπει να περάσει αυτές τις δυσκολίες για να χαράξει το δικό του
μονοπάτι προς το μέλλον, για τη μελλοντική απόλαυση και μια καλύτερη ζωή. Τι στο καλό
είναι αυτή η γνώση, μπορείτε να Μου πείτε; Δεν είναι κανόνες για τη ζωή που έχει ενσταλάξει
στους ανθρώπους ο Σατανάς, που τους έχει διδάξει ο Σατανάς μέσα από την πορεία
απόκτησης της γνώσης; Δεν είναι ο Σατανάς που έχει ενσταλάξει τα μεγαλόπνοα ιδανικά στη
ζωή των ανθρώπων; Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τις ιδέες των σπουδαίων ανθρώπων, την
ακεραιότητα των διάσημων και το γενναίο πνεύμα των ηρωικών χαρακτήρων, ή ας πάρουμε
τον ιπποτισμό και την ευγένεια των πρωταγωνιστών και των ξιφομάχων στα μυθιστορήματα
πολεμικών τεχνών. (Ναι, είναι.) Αυτές οι ιδέες επηρεάζουν τη μία γενιά μετά την άλλη, και οι
άνθρωποι κάθε γενιάς πείθονται να αποδεχτούν αυτές τις ιδέες, να ζουν γι’ αυτές τις ιδέες και
να τις επιδιώκουν επ’ άπειρον. Αυτός είναι ο τρόπος, το κανάλι μέσα από το οποίο ο Σατανάς
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χρησιμοποιεί τη γνώση για να διαφθείρει τον άνθρωπο. Έτσι, αφότου ο Σατανάς παρασύρει
τους ανθρώπους σ’ αυτόν τον δρόμο, είναι δυνατόν να εξακολουθούν οι άνθρωποι να
λατρεύουν τον Θεό; Η γνώση και η σκέψη που ενσταλάζει ο Σατανάς στους ανθρώπους,
περιέχουν οτιδήποτε σχετικά με τη λατρεία του Θεού; Περιέχουν οτιδήποτε που να
πρόσκειται στην αλήθεια; Περιέχουν οτιδήποτε σχετικά με τον σεβασμό προς τον Θεό και την
αποφυγή του κακού; (Όχι, δεν περιέχουν.) Δίνεται η εντύπωση πως μιλάτε με κάποια
αβεβαιότητα. Αλλά δεν πειράζει. Εφ’ όσον αναγνωρίσετε ότι η «φήμη» και το «κέρδος» είναι
οι δύο λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να δελεάσει τους ανθρώπους να
ακολουθήσουν το μονοπάτι του κακού, αυτό αρκεί.
Ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση: Τι χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να κρατά τους
ανθρώπους εγκλωβισμένους και ελεγχόμενους; (Φήμη και κέρδος.) Οπότε, ο Σατανάς
χρησιμοποιεί τη φήμη και το κέρδος για να ελέγχει τις σκέψεις των ανθρώπων, σε σημείο που
να μη σκέφτονται τίποτε άλλο από τη φήμη και το κέρδος. Πασχίζουν για φήμη και κέρδος,
ταλαιπωρούνται για τη φήμη και το κέρδος, υπόκεινται σε εξευτελισμό για τη φήμη και το
κέρδος, θυσιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και προβαίνουν σε κάθε είδους κρίσεις και
αποφάσεις για τη φήμη και το κέρδος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σατανάς κρατά τους
ανθρώπους δέσμιους με αόρατες αλυσίδες. Αυτές οι αλυσίδες είναι τυλιγμένες επάνω στους
ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τη δύναμη ούτε το κουράγιο να τις αποτινάξουν. Έτσι,
χωρίς να το καταλάβουν, οι άνθρωποι κουβαλάνε αυτές τις αλυσίδες και σέρνονται συνεχώς
με μεγάλη δυσκολία. Χάριν της φήμης και του κέρδους, η ανθρωπότητα αποφεύγει τον Θεό
και Τον προδίδει, καθίσταται ολοένα πιο φαύλη. Επομένως, η μία γενιά μετά την άλλη
καταστρέφεται μέσα στη φήμη και το κέρδος του Σατανά. Αν εξετάσουμε, τώρα, τις ενέργειες
του Σατανά, δεν είναι τα μοχθηρά κίνητρά του απεχθή; Ίσως να μην μπορείτε σήμερα να
διακρίνετε ακόμα τα μοχθηρά κίνητρα του Σατανά, επειδή πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ζωή
χωρίς φήμη και κέρδος. Πιστεύετε ότι, αν οι άνθρωποι εγκαταλείψουν τη φήμη και το κέρδος,
δεν θα μπορούν πλέον να δουν τον δρόμο μπροστά τους, δεν θα μπορούν να διακρίνουν τους
στόχους τους, το μέλλον τους θα προδιαγράφεται σκοτεινό, θολό και ζοφερό. Όμως, σιγάσιγά, μια μέρα, θα αναγνωρίσετε όλοι σας ότι η φήμη και το κέρδος είναι αποκρουστικές
αλυσίδες, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να κρατάει δέσμιους τους ανθρώπους. Μέχρι
να το αναγνωρίσετε αυτό, θα αντιστέκεστε σθεναρά στον έλεγχο του Σατανά και θα
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αντιστέκεστε σθεναρά στις αλυσίδες που θέλει να σας φορέσει ο Σατανάς. Όταν θα έρθει η
στιγμή που θα επιθυμήσετε να αποτινάξετε όλα όσα σας έχει ενσταλάξει ο Σατανάς, θα
αποχωριστείτε πλήρως όλα όσα σας συνδέουν με τον Σατανά κι επίσης, θα σιχαθείτε
πραγματικά όλα εκείνα που σας έχει επιφέρει. Μόνο τότε θα έχετε πραγματική αγάπη και
λαχτάρα για τον Θεό.
Μόλις αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίον ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη γνώση για να
διαφθείρει τον άνθρωπο. Ας συναναστραφούμε, στη συνέχεια, σχετικά με το πώς ο Σατανάς
χρησιμοποιεί την επιστήμη για να διαφθείρει τον άνθρωπο. Κατά πρώτον, ο Σατανάς
χρησιμοποιεί το όνομα της επιστήμης για να ικανοποιήσει την περιέργεια του ανθρώπου, την
επιθυμία του ανθρώπου να εξερευνήσει την επιστήμη και να διερευνήσει τα μυστήρια.
Επίσης, εις το όνομα της επιστήμης, ο Σατανάς ικανοποιεί τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου
και την απαίτηση του ανθρώπου να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της ζωής του. Ο
Σατανάς, συνεπώς, υπ’ αυτήν την έννοια, χρησιμοποιεί την οδό της επιστήμης για να
διαφθείρει τον άνθρωπο. Είναι μόνο οι σκέψεις ή τα μυαλά των ανθρώπων που διαφθείρει ο
Σατανάς μέσω της οδού της επιστήμης; Εκτός από τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα
πράγματα τριγύρω μας, τα οποία βλέπουμε και με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή, τι άλλο
διαφθείρει ο Σατανάς με την επιστήμη; (Το φυσικό περιβάλλον.) Σωστά. Φαίνεται πως έχετε
υποστεί μεγάλη ζημιά και δεχθεί μεγάλο πλήγμα από αυτό το γεγονός. Πέραν από το ότι
επιστρατεύει τα διάφορα ευρήματα και συμπεράσματα της επιστήμης για να εξαπατήσει τους
ανθρώπους, ο Σατανάς χρησιμοποιεί την επιστήμη και για να προκαλέσει ανεξέλεγκτη
καταστροφή και εκμετάλλευση του περιβάλλοντος διαβίωσης, το οποίο χάρισε ο Θεός στον
άνθρωπο. Αυτό το κάνει με το πρόσχημα ότι, αν ο άνθρωπος διενεργήσει επιστημονική
έρευνα, το περιβάλλον όπου διαβιεί θα γίνεται ολοένα καλύτερο και το επίπεδο διαβίωσης
του ανθρώπου θα βελτιώνεται συνεχώς. Επιπροσθέτως, αυτή η επιστημονική εξέλιξη
συντελείται προκειμένου να αντεπεξέλθει στις καθημερινά αυξανόμενες υλικές ανάγκες του
ανθρώπου και την ανάγκη του να βελτιώνει συνεχώς το βιοτικό επίπεδό του. Αυτή είναι η
θεωρητική βάση του Σατανά για την εξέλιξη της επιστήμης. Ωστόσο, τι έχει προσφέρει η
επιστήμη στην ανθρωπότητα; Από τι αποτελείται το άμεσο περιβάλλον μας; Δεν έχει μολυνθεί
ο αέρας που αναπνέει η ανθρωπότητα; Το νερό που πίνουμε, είναι ακόμα πραγματικά
καθαρό; (Όχι.) Τα τρόφιμα που τρώμε είναι φυσικά; Η πλειονότητα αυτών αναπτύσσονται με
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λιπάσματα και καλλιεργούνται με γενετική τροποποίηση, ενώ γίνονται επίσης μεταλλάξεις
μέσω διαφόρων επιστημονικών μεθόδων. Ακόμα και τα φρούτα και τα λαχανικά που τρώμε
δεν είναι πλέον φυσικά. Δεν είναι εύκολο σήμερα για τους ανθρώπους να βρουν ένα φυσικό
αυγό για να φάνε. Και τα αυγά δεν έχουν την ίδια γεύση που είχαν παλιά, καθώς έχουν
περάσει ήδη μέσα από τη διεργασία της αποκαλούμενης επιστήμης του Σατανά. Κοιτάζοντας
τη γενικότερη εικόνα, η ατμόσφαιρα στο σύνολό της έχει καταστραφεί και μολυνθεί, τα
βουνά, οι λίμνες, τα δάση, τα ποτάμια, οι ωκεανοί και τα πάντα επάνω και κάτω από το
έδαφος έχουν καταστραφεί από τα αποκαλούμενα επιστημονικά επιτεύγματα. Με άλλα
λόγια, ολόκληρο το οικολογικό περιβάλλον, το περιβάλλον διαβίωσης, το οποίο χάρισε ο Θεός
στην ανθρωπότητα, έχει καταστραφεί και διαλυθεί από την αποκαλούμενη επιστήμη. Παρόλο
που υπάρχουν πολλοί που έχουν πάρει αυτό που περίμεναν, από άποψη της ποιότητας ζωής
που επιζητούσαν, ικανοποιώντας τόσο τους πόθους όσο και τη σάρκα τους, το περιβάλλον
μέσα στο οποίο διαβιεί ο άνθρωπος έχει ουσιαστικά καταστραφεί και αφανιστεί από τα
διάφορα «επιτεύγματα» που επέφερε η επιστήμη. Τώρα, δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα να
αναπνέουμε ίχνος καθαρού αέρα. Είναι αυτή η ανθρωπότητα θλιμμένη; Έχει μείνει καθόλου
ίχνος ευτυχίας, για την οποία να μπορεί να μιλάει ο άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον τόπο
διαβίωσης; Ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον τόπο διαβίωσης και, από τις απαρχές, αυτό το
περιβάλλον διαβίωσης δημιουργήθηκε από τον Θεό για τον άνθρωπο. Το νερό που πίνουν οι
άνθρωποι, ο αέρας που αναπνέουν, η τροφή που τρώνε, τα φυτά, τα δέντρα και οι ωκεανοί,
όλο αυτό το περιβάλλον διαβίωσης είναι χαρισμένο από τον Θεό στον άνθρωπο, είναι φυσικό
και λειτουργεί σύμφωνα με έναν φυσικό νόμο που έχει θεσπίσει ο Θεός. Αν δεν υπήρχε
επιστήμη, οι άνθρωποι θα ήταν χαρούμενοι και θα μπορούσαν να απολαμβάνουν τα πάντα
στην πιο ανέγγιχτη κατάστασή τους, σε αρμονία με τον τρόπο του Θεού και σύμφωνα με τα
όσα τους έχει απονείμει ο Θεός, τα οποία θα μπορούσαν να απολαμβάνουν. Σήμερα, ωστόσο,
όλα έχουν καταστραφεί και αφανιστεί από τον Σατανά. Ο θεμελιώδης τόπος διαβίωσης του
ανθρώπου δεν είναι πλέον εντελώς ανέγγιχτος. Όμως, κανένας δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι
επέφερε αυτού του είδους τις συνέπειες ή πώς αυτή προκλήθηκε και, επιπροσθέτως, ακόμα
περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν και προσεγγίζουν την επιστήμη μέσα από τις ιδέες που
τους έχει ενσταλάξει ο Σατανάς. Δεν είναι αυτό εξαιρετικά απεχθές και ελεεινό; Με τον
Σατανά να έχει καταλάβει τον χώρο στον οποίο υπάρχει η ανθρωπότητα και το περιβάλλον
στο οποίο ζει, να τα έχει διαφθείρει και να τα έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση, και με την
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ανθρωπότητα να συνεχίζει να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κάποια ανάγκη το
χέρι του Θεού να καταστρέψει αυτή την ανθρωπότητα στη γη; Αν η ανθρωπότητα συνεχίσει
να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, ποια κατεύθυνση θα πάρει; (Θα εξολοθρευθεί.) Πώς θα
εξολοθρευθεί; Εκτός από τη γεμάτη απληστία αναζήτησή του για φήμη και κέρδος, ο
άνθρωπος εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιστημονικές εξερευνήσεις και εις βάθος έρευνα,
ώστε να ικανοποιεί αδιάκοπα τις δικές του υλικές ανάγκες και πόθους. Ποιες είναι, τότε, οι
συνέπειες για τον άνθρωπο; Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει πλέον καμία οικολογική ισορροπία
και, σε συνδυασμό με αυτό, τα σώματα των ανθρώπων έχουν όλα αμαυρωθεί και φθαρεί από
αυτού του είδους το περιβάλλον, ενώ διάφορες λοιμώδεις ασθένειες και λοιμοί έχουν
εξαπλωθεί παντού. Αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν έχει κανέναν
έλεγχο, δεν είναι έτσι; Τώρα που το κατανοείτε αυτό, αν η ανθρωπότητα δεν ακολουθεί τον
Θεό, αλλά ακολουθεί πάντοτε τον Σατανά με αυτόν τον τρόπο —χρησιμοποιώντας τη γνώση
για να πλουτίζουν συνεχώς, χρησιμοποιώντας την επιστήμη για να εξερευνούν αδιάκοπα το
μέλλον της ζωής των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας αυτού του είδους τη μέθοδο για να
συνεχίζουν να ζούνε— μπορείτε να αναγνωρίσετε ποιο θα είναι το φυσικό τέλος της
ανθρωπότητας; (Αφανισμός.) Θα είναι ο αφανισμός: πλησιάζει στον αφανισμό ένα βήμα τη
φορά. Πλησιάζει στον αφανισμό ένα βήμα τη φορά! Τώρα φαίνεται πως η επιστήμη είναι
κάποιο είδος μαγικού φίλτρου το οποίο έχει ετοιμάσει ο Σατανάς για τον άνθρωπο, ώστε όταν
προσπαθείτε να διακρίνετε τα πράγματα, το κάνετε εν μέσω μιας ομιχλώδους καταχνιάς. Όσο
σκληρά κι αν προσπαθείτε να κοιτάξετε, δεν μπορείτε να δείτε τα πράγματα καθαρά, και όσο
σκληρά κι αν προσπαθείτε, δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη τι συμβαίνει. Ο Σατανάς, ωστόσο,
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το όνομα της επιστήμης για να σας ανοίξει την όρεξη και να σας
τραβήξει από τη μύτη, με το ένα πόδι να ακολουθεί το άλλο, προς την άβυσσο και τον θάνατο.
Δεν είναι έτσι; (Ναι.) Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος.
Ο τρίτος τρόπος είναι το πώς ο Σατανάς χρησιμοποιεί την παράδοση για να διαφθείρει
τον άνθρωπο. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην παράδοση και στη δεισιδαιμονία,
μόνο που η παράδοση εμπεριέχει ορισμένες ιστορίες, αναφορές και πηγές. Ο Σατανάς έχει
κατασκευάσει και εφεύρει πολλούς λαϊκούς μύθους ή ιστορίες σε βιβλία ιστορίας, αφήνοντας
τους ανθρώπους με μια βαθιά χαραγμένη εικόνα για την παράδοση ή για δεισιδαιμονικούς
χαρακτήρες. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, στην Κίνα Τους Οχτώ Αθάνατους που διασχίζουν
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τη Θάλασσα, Το ταξίδι προς τη Δύση, τον Αυτοκράτορα Νεφρίτη, τον Νετζά που κατακτά τον
Βασιλιά Δράκοντα και την Ανακήρυξη των Θεών. Δεν έχουν όλα αυτά ριζώσει βαθιά στα
μυαλά των ανθρώπων; Ακόμα και αν κάποιοι από εσάς δεν γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες,
γνωρίζετε παρ’ όλα αυτά τις γενικές ιστορίες, και είναι αυτό το γενικό περιεχόμενο που μένει
στην καρδιά και μένει στο μυαλό και δεν μπορείτε να τα ξεχάσετε. Αυτές είναι διάφορες ιδέες
ή διάφοροι μύθοι που ετοίμασε ο Σατανάς για τον άνθρωπο πριν από πολύ καιρό, και τα
οποία έχουν διαδοθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτά τα πράγματα βλάπτουν και
διαβρώνουν απευθείας τις ψυχές των ανθρώπων και τους κάνουν μάγια επανειλημμένα. Αυτό
σημαίνει ότι μόλις αποδεχθείς αυτήν την παραδοσιακή κουλτούρα, τις ιστορίες ή τα
δεισιδαιμονικά πράγματα, μόλις ριζώσουν μέσα στο μυαλό σου και μπουν και μείνουν στην
καρδιά σου, τότε είσαι σαν μαγεμένος —αρχίζεις να μπερδεύεσαι και να επηρεάζεσαι από
αυτές τις πολιτιστικές παγίδες, αυτές τις ιδέες και ιστορίες της παράδοσης. Επηρεάζουν τη
ζωή σου, τη στάση σου στη ζωή, καθώς και την κρίση σου για τα πράγματα. Ακόμη
περισσότερο, επηρεάζουν την αναζήτησή σου για το αληθινό μονοπάτι στη ζωή: Πρόκειται
πραγματικά για μάγια! Προσπαθείς, αλλά δεν μπορείς να τα λύσεις. Τα χτυπάς, αλλά δεν
μπορείς να τα σπάσεις, τα πολεμάς, αλλά δεν μπορείς να τα νικήσεις. Επιπλέον, εφόσον ο
άνθρωπος βρίσκεται υπό αυτά τα μάγια, χωρίς να το γνωρίζει, αρχίζει εν αγνοία του να
λατρεύει τον Σατανά, καλλιεργώντας την εικόνα του Σατανά στην καρδιά του. Με άλλα λόγια,
οι άνθρωποι θεωρούν τον Σατανά ως το είδωλό τους, ένα αντικείμενο λατρείας και
θαυμασμού, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να τον θεωρούν Θεό. Χωρίς να το γνωρίζουν,
αυτά τα πράγματα βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων και ελέγχουν τα λόγια και τις
πράξεις τους. Επιπλέον, θεωρείς ότι αυτές οι ιστορίες και οι μύθοι δεν είναι αληθείς, αλλά
μετά, εν αγνοία σου, αναγνωρίζεις την ύπαρξη αυτών των ιστοριών, δημιουργείς αληθινούς
χαρακτήρες από αυτές και τις μετατρέπεις σε πράγματα που υπάρχουν στ’ αλήθεια. Εν
αγνοία σου, υποσυνείδητα γίνεσαι αποδέκτης αυτών των ιδεών και της ύπαρξης αυτών των
πραγμάτων. Επίσης, υποσυνείδητα βάζεις δαίμονες, τον Σατανά και είδωλα μέσα στο ίδιο σου
το σπίτι και μέσα στην καρδιά σου —πρόκειται πραγματικά για μάγια! Νιώθετε κι εσείς το
ίδιο; (Ναι.) Υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που να έχουν κάψει θυμιάματα και λατρέψει τον
Βούδα; (Ναι.) Ποιος ήταν, λοιπόν, ο σκοπός που κάψατε αυτά τα θυμιάματα και που
λατρέψατε τον Βούδα; (Η προσευχή για ειρήνη.) Τώρα που το σκέφτεσαι, είναι παράλογο να
προσεύχεσαι στον Σατανά για ειρήνη; Ο Σατανάς φέρνει την ειρήνη; (Όχι.) Ήσασταν αδαείς
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τότε; Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς είναι παράλογος, αδαής και αφελής, έτσι δεν είναι; Το
μόνο που σκέφτεται ο Σατανάς είναι πώς να σε διαφθείρει, δεν μπορεί να σου προσφέρει
ειρήνη. Το μόνο που μπορεί να σου δώσει είναι μια προσωρινή ανακούφιση. Αλλά πρέπει να
ορκιστείς, και αν δεν τηρήσεις την υπόσχεσή σου ή παραβείς τον όρκο που έκανες σε αυτόν,
τότε θα δεις πώς θα σε βασανίσει. Όταν σε βάζει να ορκιστείς, στην πραγματικότητα, θέλει να
σε ελέγξει. Όταν προσευχόσασταν για ειρήνη, πήρατε ειρήνη; (Όχι.) Όχι μόνο δεν πήρατε
ειρήνη, αλλά, αντιθέτως, σας έφερε δυστυχία, ατελείωτες συμφορές· πραγματικά, έναν
απεριόριστο ωκεανό πικρίας. Δεν υπάρχει ειρήνη στη σφαίρα επιρροής του Σατανά, και αυτή
είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η συνέπεια για την ανθρωπότητα της φεουδαρχικής
δεισιδαιμονίας και της παράδοσης.
Το τελευταίο θέμα είναι το πώς ο Σατανάς εκμεταλλεύεται τις κοινωνικές τάσεις για να
διαφθείρει τον άνθρωπο. Αυτές οι κοινωνικές τάσεις περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία. Κάποιοι
λένε: «Αυτό σημαίνει την τελευταία λέξη της μόδας, τα καλλυντικά, τα χτενίσματα και τις
εκλεκτές γεύσεις;» Έχουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα; Όλα αυτά αποτελούν μέρος των
τάσεων, αλλά δεν θέλουμε να αναφερθούμε εδώ σ’ αυτά. Θέλουμε μόνο να μιλήσουμε για τις
ιδέες που μεταφέρουν οι κοινωνικές τάσεις στους ανθρώπους, για τον τρόπο με τον οποίον
καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων στον κόσμο, τους στόχους που θέτουν στη ζωή
και τη γενικότερη στάση των ανθρώπων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, καθώς
μπορούν να ελέγχουν και να επηρεάζουν την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Η μία
μετά την άλλη, όλες αυτές οι τάσεις επιφέρουν μια σατανική επίδραση, η οποία συνεχώς
εκφυλίζει τον άνθρωπο, τον κάνει να χάνει συνεχώς τη συνείδηση, την ανθρώπινη φύση και
τη λογική του, και υποβαθμίζει ολοένα περισσότερο την ηθική του και την ποιότητα του
χαρακτήρα του, σε βαθμό που να μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι σήμερα, στην
πλειονότητά τους, δεν έχουν καμία ακεραιότητα, καθόλου ανθρώπινη φύση, αλλά ούτε και
συνείδηση, πόσο μάλλον λογική. Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι τάσεις; Δεν είναι δυνατόν να
διακρίνεις αυτές τις τάσεις με γυμνό οφθαλμό. Όταν φυσάει ο άνεμος των τάσεων, ίσως μόνο
ένας μικρός αριθμός ανθρώπων να είναι αυτός που ορίζει τις τάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι
ξεκινούν να κάνουν κάτι, αποδέχονται ένα είδος ιδέας ή ένα είδος προοπτικής. Ωστόσο, οι
άνθρωποι, στην πλειονότητά τους, και λόγω της άγνοιάς τους, θα εξακολουθούν να
μολύνονται συνεχώς, να αφομοιώνονται και να έλκονται από αυτού του είδους την τάση,
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μέχρι όλοι τους, χωρίς να το γνωρίζουν, να την αποδέχονται ακούσια, να βυθίζονται σ’ αυτήν
και να ελέγχονται από αυτήν. Η μία μετά την άλλη, αυτές οι τάσεις κάνουν τους ανθρώπους
που δεν είναι υγιείς σε σώμα και νου, που δεν γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια και που δεν
μπορούν να διακρίνουν μεταξύ θετικών και αρνητικών πραγμάτων, να τις αποδέχονται με
χαρά, όπως και να δέχονται τις απόψεις για τη ζωή και τις αξίες που προέρχονται από τον
Σατανά. Αποδέχονται ό,τι τους λέει ο Σατανάς σχετικά με το πώς να προσεγγίζουν τη ζωή και
τον τρόπο ζωής που τους «χαρίζει» ο Σατανάς, και δεν έχουν μήτε τη δύναμη μήτε την
ικανότητα, πόσο μάλλον την επίγνωση, να αντισταθούν. Οπότε, τι είναι ακριβώς αυτές οι
τάσεις; Διάλεξα ένα απλό παράδειγμα, το οποίο ίσως σας κάνει να καταλάβετε. Για
παράδειγμα, οι άνθρωποι στο παρελθόν διενεργούσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές
τους με τρόπο που δεν εξαπατούσαν ούτε τους ηλικιωμένους ούτε τους νέους, και πουλούσαν
τα αγαθά τους στην ίδια τιμή, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο αγοραστής. Είναι αυτό μια
ένδειξη συνείδησης και ανθρώπινης φύσης, η οποία δεν εκφράζεται εδώ; Όταν οι άνθρωποι
είχαν αυτού του είδους τα πιστεύω κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
τους, δείχνει ότι είχαν ακόμα κάποια συνείδηση, κάποια ανθρώπινη φύση εκείνον τον καιρό.
Όμως, με την απαίτηση τους για όλο και περισσότερα χρήματα, οι άνθρωποι, εν αγνοία τους,
έχουν φτάσει στο σημείο να αγαπούν τα χρήματα, να αγαπούν το κέρδος και να αγαπούν τις
απολαύσεις ολοένα πιο πολύ. Οπότε, οι άνθρωποι δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στο
χρήμα; Όταν οι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο χρήμα, χωρίς να το
καταλαβαίνουν, αμελούν την υπόληψή τους, το κύρος, το γόητρο και την ακεραιότητά τους,
έτσι δεν είναι; Όταν ασχολείσαι με επιχειρηματικές δραστηριότητες, βλέπεις άλλους να
χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, προκειμένου να εξαπατούν τους ανθρώπους και να
πλουτίζουν. Παρόλο που τα χρήματα που αποκτούν προέρχονται από παράνομες
δραστηριότητες, αυτοί γίνονται όλο και πιο πλούσιοι. Εμπλέκονται στον ίδιο τύπο
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά όλη η οικογένειά τους απολαμβάνει τη ζωή
περισσότερο από εσένα, κι εσύ νιώθεις άσχημα και λες: «Γιατί δεν μπορώ να το κάνω εγώ
αυτό; Γιατί δεν μπορώ να κερδίζω όσα κερδίζουν αυτοί; Πρέπει να βρω έναν τρόπο για να
κερδίζω περισσότερα χρήματα, να κάνω την επιχείρησή μου να πηγαίνει καλά». Έπειτα
βάζεις τα δυνατά σου για να σκεφτείς πώς να βγάλεις ένα κάρο λεφτά. Σύμφωνα με τη
συνήθη μέθοδο με την οποία βγάζεις χρήματα, δηλαδή να μην εξαπατάς ούτε ηλικιωμένους
ούτε νέους και να πουλάς τα αγαθά σου στην ίδια τιμή προς όλους, μπορεί να βγάζεις
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χρήματα με ήσυχη τη συνείδησή σου, αλλά δεν καταφέρνεις να γίνεις γρήγορα πλούσιος.
Ωστόσο, υπό την πίεση να βγάλεις κέρδος, ο τρόπος σκέψης σου υπόκειται σε μια σταδιακή
μεταμόρφωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταμόρφωσης, οι αρχές της συμπεριφοράς σου
αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Όταν εξαπατήσεις κάποιον για πρώτη φορά, διατηρείς τις
επιφυλάξεις σου και λες: «Αυτή είναι η τελευταία φορά που εξαπατώ κάποιον και δεν θα το
ξανακάνω. Δεν μπορώ να εξαπατώ τους ανθρώπους. Οι απάτες θα μου επιφέρουν μόνο
αντίποινα και συμφορές!» Όταν εξαπατήσεις κάποιον για πρώτη φορά, νιώθεις κάποιο ηθικό
δισταγμό εσώψυχα. Έτσι λειτουργεί η συνείδηση του ανθρώπου, σου δημιουργεί ηθικούς
δισταγμούς και σε αποδοκιμάζει, ώστε να μη νιώθεις φυσιολογικά, όταν εξαπατάς κάποιον.
Όμως, αφότου εξαπατήσεις με επιτυχία κάποιον, βλέπεις ότι τώρα έχεις περισσότερα
χρήματα από πριν, και σκέφτεσαι ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι πολύ επωφελής για
εσένα. Παρά τον βουβό πόνο που έχεις στην καρδιά, εξακολουθείς να νιώθεις ότι πρέπει να
συγχαρείς τον εαυτό σου για την επιτυχία σου, και νιώθεις κάπως ευχαριστημένος με τον
εαυτό σου. Για πρώτη φορά, εγκρίνεις τη συμπεριφορά σου και εγκρίνεις την ίδια σου την
εξαπάτηση. Στη συνέχεια, αφότου ο άνθρωπος μολυνθεί από τη συνήθεια της εξαπάτησης,
γίνεται το ίδιο με κάποιον που είναι μπλεγμένος με τον τζόγο και γίνεται τζογαδόρος. Εν
αγνοία σου, εγκρίνεις τη δική σου δόλια συμπεριφορά και την αποδέχεσαι. Εν αγνοία σου,
εκλαμβάνεις την εξαπάτηση ως μια θεμιτή εμπορική συμπεριφορά και ως το πιο χρήσιμο
μέσο για την επιβίωση και τα προς το ζην σου. Νομίζεις πως μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς να
κάνεις γρήγορα περιουσία. Πρόκειται για μια διαδικασία: Στην αρχή, οι άνθρωποι δεν
μπορούν να αποδεχθούν μια τέτοιου είδους συμπεριφορά και περιφρονούν αυτήν τη
συμπεριφορά και άσκηση. Έπειτα, αρχίζουν να πειραματίζονται οι ίδιοι με αυτήν τη
συμπεριφορά, τη δοκιμάζουν με τον δικό τους τρόπο, και οι καρδιές τους αρχίζουν σταδιακά
να μεταμορφώνονται. Τι είναι λοιπόν αυτή η μεταμόρφωση; Είναι η έγκριση και η παραδοχή
αυτής της τάσης, μια παραδοχή και έγκριση αυτών των ιδεών που σου έχουν ενσταλαχτεί
μέσα από τις κοινωνικές τάσεις. Χωρίς να το συνειδητοποιείς, αν δεν εξαπατάς τους
ανθρώπους όταν κάνεις δουλειές μαζί τους, νιώθεις πως είσαι σε χειρότερη μοίρα· αν δεν
εξαπατάς τους ανθρώπους, νιώθεις σαν να έχεις χάσεις κάτι. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, η
εξαπάτηση αυτή γίνεται η ίδια σου η ψυχή, η ραχοκοκαλιά σου, και ένα απαραίτητο είδος
συμπεριφοράς που συνιστά αρχή στη ζωή σου. Αφότου ο άνθρωπος αποδεχθεί αυτήν τη
συμπεριφορά και αυτόν τον τρόπο σκέψης, η καρδιά του δεν υπόκειται σε κάποια αλλαγή; Η
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καρδιά σου έχει αλλάξει, άρα έχει αλλάξει και η ακεραιότητά σου; Έχει αλλάξει η ανθρώπινη
φύση σου; Έχει αλλάξει η συνείδησή σου; (Ναι.) Ολόκληρο το είναι του ανθρώπου υπόκειται
μια ποιοτική αλλαγή, από την καρδιά μέχρι τις σκέψεις του, σε τέτοιον βαθμό που αλλάζει
μέσα-έξω. Αυτή η αλλαγή σε απομακρύνει ολοένα περισσότερο από τον Θεό, και συμβαδίζεις
ολοένα περισσότερο με τον Σατανά, γίνεσαι όλο και πιο όμοιος με αυτόν.
Εξετάζοντας αυτές τις κοινωνικές τάσεις, θα λέγατε ότι ασκούν μεγάλη επιρροή στους
ανθρώπους; Έχουν μια έντονα βλαβερή επίδραση στους ανθρώπους; (Ναι.) Μια έντονα
βλαβερή επίδραση στους ανθρώπους. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τη μία μετά την άλλη αυτές τις
κοινωνικές τάσεις, για να διαφθείρει ποιες πτυχές του ανθρώπου; (Τη συνείδηση, τη λογική,
την ανθρώπινη φύση, το ήθος και τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.) Προκαλούν έναν σταδιακό
εκφυλισμό των ανθρώπων; Ο Σατανάς χρησιμοποιεί αυτές τις κοινωνικές τάσεις για να
δελεάζει λίγο-λίγο τους ανθρώπους και να τους παρασέρνει σε μια φωλιά δαιμόνων, ώστε
όταν πέσουν στην παγίδα των κοινωνικών τάσεων να υποστηρίζουν εν αγνοία τους, τα
χρήματα και τις υλικές επιθυμίες, να υποστηρίζουν την αχρειότητα και τη βία. Όταν αυτά τα
στοιχεία εισέλθουν στην καρδιά του ανθρώπου, τότε τι γίνεται ο άνθρωπος; Γίνεται ο
διαβολικός Σατανάς! Εξαιτίας ποιας ψυχολογικής κλίσης στην καρδιά του ανθρώπου
συμβαίνει αυτό; Τι πρεσβεύει ο άνθρωπος; Στον άνθρωπο αρχίζουν να αρέσουν η αχρειότητα
και η βία. Δεν του αρέσουν η ομορφιά ή η καλοσύνη, πόσο μάλλον η ειρήνη. Οι άνθρωποι δεν
είναι πρόθυμοι να ζουν την απλή ζωή της κανονικής ανθρώπινης φύσης, αντιθέτως,
επιθυμούν να απολαμβάνουν υψηλό γόητρο και μεγάλο πλούτο, να γλεντάνε με σαρκικές
απολαύσεις, να κάνουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τη σάρκα τους, χωρίς περιορισμούς,
χωρίς τίποτα να τους δεσμεύει, με άλλα λόγια, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν, λοιπόν, ο
άνθρωπος βρεθεί βυθισμένος σε αυτού του είδους τις κοινωνικές τάσεις, μπορεί η γνώση που
έχεις αποκτήσει να σε βοηθήσει να απελευθερωθείς; Μπορεί η παράδοση και οι
δεισιδαιμονίες που ξέρεις να σε βοηθήσουν να ξεφύγεις από αυτήν την τρομερή δυσχέρεια;
Μπορούν τα παραδοσιακά ήθη και οι παραδοσιακές τελετές που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος,
να τον βοηθήσουν να βάλει όρια; Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τους Τρεις Κλασικούς
Χαρακτήρες. Μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βγουν από τον βούρκο αυτών των
τάσεων; (Όχι, δεν μπορούν.) Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο σατανικός,
υπερόπτης, αλαζόνας, εγωιστής και κακοήθης. Δεν υπάρχει πλέον καμία στοργικότητα
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ανάμεσα στους ανθρώπους, κανένα αίσθημα αγάπης ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας,
καμία κατανόηση μεταξύ των συγγενών και των φίλων· οι ανθρώπινες σχέσεις
χαρακτηρίζονται πλέον από τη βία. Κάθε άνθρωπος ξεχωριστά θέλει να χρησιμοποιεί βίαιες
μεθόδους για να ζει ανάμεσα στους συνανθρώπους του· αποκτούν τα προς το ζην τους
χρησιμοποιώντας

βία,

κερδίζουν

τα

υπάρχοντά

τους

και

αποκομίζουν

οφέλη

χρησιμοποιώντας βία, κάνουν ό,τι θέλουν χρησιμοποιώντας βίαιους και σατανικούς τρόπους.
Δεν είναι τρομακτική αυτή η ανθρωπότητα; (Ναι.) Τώρα που ακούσατε όλα αυτά τα
πράγματα για τα οποία μόλις μίλησα, δεν πιστεύετε ότι είναι τρομακτικό να ζει κανείς σε αυτό
το περιβάλλον, σε αυτόν τον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτά τα είδη ανθρώπων, μέσα στα οποία
διαφθείρει ο Σατανάς την ανθρωπότητα; (Ναι.) Δεν έχετε νιώσει ποτέ εσείς οι ίδιοι ότι είστε
αξιοθρήνητοι; Πρέπει να το νιώθετε κάπως τώρα, σωστά; (Ναι.) Από τον τόνο της φωνής σας,
φαίνεται να σκέφτεστε: «Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τόσους διαφορετικούς τρόπους για να
διαφθείρει τον άνθρωπο. Δράττεται κάθε ευκαιρίας και βρίσκεται όπου κι αν κοιτάξουμε.
Μπορεί ακόμα να σωθεί ο άνθρωπος»; Μπορεί ακόμα να σωθεί ο άνθρωπος; Μπορούν οι
άνθρωποι να σώσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους; (Όχι.) Μπορεί ο Γαλαζοπράσινος
Αυτοκράτορας να σώσει τον άνθρωπο; Μπορεί ο Κομφούκιος να σώσει τον άνθρωπο; Μπορεί
η Γκουάν Γιν Μποντισάτβα να σώσει τον άνθρωπο; (Όχι.) Οπότε, ποιος μπορεί να σώσει τον
άνθρωπο; (Ο Θεός.) Ορισμένοι, ωστόσο, θα θέσουν στις καρδιές τους ερωτήματα όπως το
εξής: «Ο Σατανάς μάς βλάπτει με τόση αγριότητα, με τέτοια μανία που δεν έχουμε καμία
ελπίδα να ζήσουμε, αλλά και καμία εμπιστοσύνη στη ζωή. Όλοι ζούμε βουτηγμένοι στη
διαφθορά και κάθε άνθρωπος ξεχωριστά αντιστέκεται στον Θεό έτσι κι αλλιώς, και τώρα οι
καρδιές μας έχουν βυθιστεί και φτάσει στον πάτο. Οπότε, πού είναι ο Θεός τη στιγμή που μας
διαφθείρει ο Σατανάς; Τι κάνει ο Θεός; Ό,τι κι αν είναι αυτό που κάνει ο Θεός για εμάς, εμείς
δεν το νιώθουμε ποτέ!» Ορισμένοι άνθρωποι αναπόφευκτα νιώθουν απεγνωσμένοι και
αναπόφευκτα νιώθουν, ως έναν βαθμό, αποκαρδιωμένοι, σωστά; Σε εσάς, αυτό το
συναίσθημα είναι πολύ βαθύ, επειδή όλα όσα έχω πει έχουν ως σκοπό να κάνουν τους
ανθρώπους σιγά-σιγά να καταλάβουν, να νιώσουν όλο και πιο πολύ ότι δεν τους έχει μείνει
καμία ελπίδα, να νιώσουν όλο και πιο πολύ ότι ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει. Αλλά μην
ανησυχείτε. Το θέμα για τη σημερινή συναναστροφή μας, «η μοχθηρότητα του Σατανά», δεν
είναι το πραγματικό μας ζήτημα. Για να μιλήσουμε, ωστόσο, για την ουσία της αγιότητας του
Θεού, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίον ο Σατανάς διαφθείρει τον
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άνθρωπο και για τη μοχθηρότητα του Σατανά, ώστε να καταστεί πιο σαφές στους ανθρώπους
σε τι είδους κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος. Ο ένας λόγος που γίνεται αυτή η
συζήτηση είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη μοχθηρότητα του Σατανά, ενώ ο
άλλος είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να κατανοήσουν πιο βαθιά τι είναι η πραγματική
αγιότητα.
Όλα αυτά που μόλις σας είπα, δεν είναι πολύ πιο λεπτομερή απ’ ό,τι την προηγούμενη
φορά; (Ναι.) Άρα, τώρα κατανοείτε τα πράγματα λίγο πιο καλά, έτσι; (Ναι.) Ξέρω ότι πολλοί
από τους ανθρώπους περιμένουν από Εμένα τώρα να πω τι ακριβώς είναι η αγιότητα του
Θεού, αλλά όταν μιλάω για την αγιότητα του Θεού, πρώτα αναφέρομαι στις πράξεις του Θεού.
Θα πρέπει να ακούτε όλοι προσεκτικά, γιατί στη συνέχεια θα σας ρωτήσω τι ακριβώς είναι η
αγιότητα του Θεού. Δεν θα σας το πω με άμεσο τρόπο. Αντιθέτως, θα σας αφήσω να
προσπαθήσετε να το καταλάβετε μόνοι σας, θα σας δώσω περιθώριο για να το καταλάβετε. Τι
έχετε να πείτε γι’ αυτήν τη μέθοδο; (Είναι καλή.) Οπότε, ακούστε με προσοχή.
Όποτε ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο, ή προκαλεί ανείπωτο κακό, ο Θεός δεν
κάθεται απλώς βαριεστημένα, ούτε είναι πως δεν δίνει σημασία ή κάνει τα στραβά μάτια για
τους εκλεκτούς Του. Ο Θεός καταλαβαίνει πλήρως και γνωρίζει ξεκάθαρα όλα όσα κάνει ο
Σατανάς. Ό,τι κι αν κάνει ο Σατανάς, όποια τάση κι αν προσπαθεί να αναδείξει, ο Θεός
γνωρίζει όλα όσα προσπαθεί να κάνει ο Σατανάς και δεν εγκαταλείπει τους εκλεκτούς Του.
Αντιθέτως, χωρίς να τραβάει την προσοχή, μυστικά, αθόρυβα, ο Θεός κάνει ό,τι είναι
απαραίτητο. Όταν ο Θεός ξεκινά το έργο επάνω σε κάποιον, όταν επιλέγει κάποιον, δεν το
προκηρύσσει σε κανέναν, ούτε το προκηρύσσει στον Σατανά, πόσο μάλλον κάνει
οποιεσδήποτε μεγάλες κινήσεις. Πολύ αθόρυβα, πολύ φυσιολογικά κάνει απλώς ό,τι είναι
απαραίτητο. Πρώτα, επιλέγει μια οικογένεια για εσένα. Το υπόβαθρο της οικογένειάς σου,
ποιοι είναι οι γονείς σου, ποιοι ήταν οι πρόγονοί σου, όλα αυτά ήταν ήδη αποφασισμένα από
τον Θεό. Με άλλα λόγια, αυτές δεν ήταν αποφάσεις της στιγμής που πήρε ο Θεός, αλλά
πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από πολύ καιρό. Μόλις ο Θεός επιλέξει
μια οικογένεια για εσένα, επιλέγει και την ημερομηνία που θα γεννηθείς. Επί του παρόντος, ο
Θεός παρακολουθεί όταν γεννιέσαι κλαίγοντας σε αυτόν τον κόσμο, παρακολουθεί τη γέννα
σου, παρακολουθεί καθώς εκστομίζεις τα πρώτα σου λόγια, παρακολουθεί όταν παραπατάς
και κάνεις τα πρώτα σου βήματα, όταν μαθαίνεις να περπατάς. Πρώτα κάνεις ένα βήμα και
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μετά ακολουθεί ένα δεύτερο… τώρα μπορείς να τρέξεις, τώρα μπορείς να πηδήξεις, τώρα
μπορείς να μιλήσεις, τώρα μπορείς να εκφράσεις τα αισθήματά σου. Καθώς ο άνθρωπος
μεγαλώνει, το βλέμμα του Σατανά είναι εστιασμένο επάνω σε κάθε άνθρωπο, ακριβώς όπως η
τίγρη παραμονεύει τη λεία της. Όμως, όταν ο Θεός φέρει εις πέρας το έργο Του, δεν υπόκειται
σε κανενός είδος περιορισμό, είτε αυτός προέρχεται από ανθρώπους, γεγονότα ή πράγματα,
είτε από τον χώρο ή τον χρόνο. Κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει και κάνει αυτό που
πρέπει. Ενόσω μεγαλώνεις, ενδέχεται να έρθεις αντιμέτωπος με πολλά πράγματα που δεν σου
αρέσουν, να αντιμετωπίσεις ασθένειες και απογοητεύσεις. Αλλά καθώς θα διαβαίνεις αυτόν
τον δρόμο, η ζωή σου και το μέλλον σου θα βρίσκονται αυστηρά υπό τη φροντίδα του Θεού. Ο
Θεός σου δίνει μια γνήσια εγγύηση που θα ισχύει για όλη σου τη ζωή, επειδή Αυτός βρίσκεται
ακριβώς εκεί, στο πλάι σου, σε φυλάει και σε προσέχει. Εσύ μεγαλώνεις, χωρίς να το
γνωρίζεις αυτό. Αρχίζεις να έρχεσαι σε επαφή με νέα πράγματα και ξεκινάς να μαθαίνεις
αυτόν τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Τα πάντα είναι φρέσκα και καινούργια σ’ εσένα. Σου
αρέσει να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ζεις μέσα στη δική σου ανθρώπινη φύση, ζεις μέσα
στον δικό σου χώρο διαβίωσης και δεν έχει την παραμικρή ιδέα σχετικά με την ύπαρξη του
Θεού. Όμως, ο Θεός παρακολουθεί κάθε σου βήμα καθώς μεγαλώνεις, και σε παρακολουθεί
καθώς κάνεις δρασκελιές προς τα εμπρός. Ακόμα κι όταν αποκτάς γνώση ή σπουδάζεις την
επιστήμη, ο Θεός δεν έχει φύγει από το πλάι σου ούτε για μία στιγμή. Είσαι απλώς το ίδιο
όπως όλοι, στην πορεία της μάθησης και της επαφής με τον κόσμο έχεις καθιερώσει τα δικά
σου ιδανικά, έχεις τα δικά σου χόμπι, τα δικά σου ενδιαφέροντα, και τρέφεις τις δικές σου
μεγαλόπνοες φιλοδοξίες. Συχνά σκέφτεσαι σοβαρά το μέλλον σου, συχνά σκιαγραφείς το πώς
θα έπρεπε να μοιάζει το μέλλον σου. Ωστόσο, ό,τι κι αν συμβεί στην πορεία, ο Θεός βλέπει τα
πάντα με καθαρή ματιά. Μπορεί εσύ ο ίδιος να έχεις ξεχάσει το παρελθόν σου, όμως για τον
Θεό, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να σε καταλάβει καλύτερα από Αυτόν. Ζεις,
μεγαλώνεις, ωριμάζεις υπό το βλέμμα του Θεού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πιο
σημαντική εργασία του Θεού είναι κάτι που κανένας ποτέ δεν αντιλαμβάνεται, κάτι που
κανένας δεν γνωρίζει. Το σίγουρο είναι ότι δεν σου το είπε ο Θεός. Άρα ποιο είναι το
κρισιμότερο πράγμα; Mπορεί να ειπωθεί ότι αυτή είναι μια εγγύηση ότι ο Θεός θα σώσει
κάποιον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να σώσει αυτόν τον άνθρωπο, ώστε πρέπει
να το κάνει και αυτή η εργασία είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον
Θεό. Γνωρίζετε ποιο είναι; Φαίνεται να μην έχετε καμία αίσθηση περί αυτού ή καμία σκέψη
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περί αυτού, οπότε θα σας το πω. Από τη στιγμή της γέννησής σας μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει
κάνει πολύ έργο επάνω σας, αλλά δεν σας δίνει λεπτομερή αναφορά για τα όσα έχει κάνει. Ο
Θεός δεν σας επέτρεπε να γνωρίζετε και δεν σας το είπε. Ωστόσο, για τον άνθρωπο,
οτιδήποτε κάνει Εκείνος είναι σημαντικό. Για τον Θεό, είναι κάτι που πρέπει να κάνει. Μέσα
στην καρδιά Του υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να κάνει, το οποίο υπερβαίνει κατά
πολύ οποιοδήποτε από αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ότι από τη στιγμή της γέννησης ενός
ανθρώπου μέχρι σήμερα, ο Θεός πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Αφότου ακούσετε
αυτά τα λόγια, μπορεί να νιώσετε ότι δεν καταλαβαίνετε πλήρως, λέγοντας «είναι τόσο
σημαντική αυτή η ασφάλεια;» Ποια είναι, λοιπόν, η κυριολεκτική έννοια της «ασφάλειας»;
Ίσως την εκλαμβάνετε ότι σημαίνει ειρήνη ή ίσως την εκλαμβάνετε ότι σημαίνει να μη
βιώνετε ποτέ οποιαδήποτε συμφορά ή καταστροφή ή να ζείτε καλά, να έχετε μια κανονική
ζωή. Όμως, μέσα στις καρδιές σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι τόσο απλό. Άρα, τι στο
καλό είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάω, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Θεός; Τι
σημαίνει η ασφάλεια για τον Θεό; Είναι πραγματικά μια εγγύηση για την ασφάλειά σας; Όχι.
Οπότε, τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός; Αυτή η ασφάλεια σημαίνει ότι δεν θα σε κατασπαράξει
ο Σατανάς. Είναι σημαντικό αυτό; Το ότι δεν θα σε κατασπαράξει ο Σατανάς αφορά την
ασφάλειά σου ή όχι; Αυτό αφορά την προσωπική σου ασφάλεια και δεν υπάρχει τίποτα πιο
σημαντικό. Από τη στιγμή που θα σε κατασπαράξει ο Σατανάς, ούτε η ψυχή ούτε η σάρκα σου
θα ανήκουν πλέον στον Θεό. Ο Θεός δεν θα σε σώσει πια. Ο Θεός εγκαταλείπει τέτοιες ψυχές
και εγκαταλείπει τέτοιους ανθρώπους. Οπότε, αυτό που λέω είναι ότι το πιο σημαντικό
πράγμα που έχει να κάνει ο Θεός είναι να εγγυηθεί την ασφάλειά σου, να εγγυηθεί ότι δεν θα
σε κατασπαράξει ο Σατανάς. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, έτσι δεν είναι; Συνεπώς, γιατί δεν
μπορείτε να απαντήσετε; Φαίνεται ότι δεν μπορείτε να νιώσετε την απέραντη καλοσύνη του
Θεού!
Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα, εκτός από το να εγγυάται την ασφάλεια των
ανθρώπων, να εγγυάται ότι δεν θα κατασπαραχτούν από τον Σατανά. Κάνει, επίσης, πολύ
έργο προετοιμασίας, ώστε να επιλέξει κάποιους και να τους σώσει. Κατά πρώτον, τι είδους
χαρακτήρα έχεις, σε τι είδους οικογένεια θα γεννηθείς, ποιοι είναι οι γονείς σου, πόσα
αδέλφια έχεις, και ποια είναι η θέση, η οικονομική κατάστασή και οι συνθήκες της
οικογένειάς στην οποία γεννήθηκες —όλα αυτά τα διευθετεί για εσένα επιμελώς ο Θεός.
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Γνωρίζετε σε τι είδους οικογένεια γεννιούνται κυρίως οι εκλεκτοί του Θεού, όσον αφορά τους
περισσότερους ανθρώπους; Είναι επιφανείς οικογένειες; Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά
ότι δεν υπάρχουν και τέτοιες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες, αλλά είναι πολύ λίγες. Είναι
οικογένειες εξαιρετικά πλούσιες, δισεκατομμυριούχων ή πολυεκατομμυριούχων; Δεν είναι
σχεδόν ποτέ τέτοιου είδους οικογένειες. Οπότε, τι είδους οικογένεια διευθετεί κυρίως ο Θεός
για αυτούς τους ανθρώπους; (Συνηθισμένες οικογένειες.) Ποιες οικογένειες είναι οι
συνηθισμένες οικογένειες; Περιλαμβάνουν τις οικογένειες εργατών —εκείνες, δηλαδή, που
στηρίζονται σε μισθούς για να επιβιώσουν, που μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες
και δεν είναι πολύ ευκατάστατες· περιλαμβάνουν, επίσης, τις οικογένειες αγροτών. Οι
αγρότες στηρίζονται στις καλλιέργειές τους για το φαγητό τους, έχουν σιτηρά για να τρώνε
και ρούχα για να φορούν, και δεν πεινούν ούτε παγώνουν. Μετά, υπάρχουν μερικές
οικογένειες οι οποίες έχουν μια μικρή επιχείρηση, και κάποιες στις οποίες οι γονείς είναι
διανοούμενοι, οι οποίες μπορούν επίσης να θεωρηθούν συνηθισμένες οικογένειες. Υπάρχουν,
επίσης, κάποιοι γονείς, οι οποίοι είναι υπάλληλοι γραφείου ή το πολύ χαμηλόβαθμα
κυβερνητικά στελέχη, οι οικογένειες των οποίων δεν μπορούν ούτε αυτές να θεωρηθούν
επιφανείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται σε συνηθισμένες οικογένειες, και αυτό
είναι κάτι που το διευθετεί ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι, πάνω απ’ όλα, το περιβάλλον στο οποίο
ζείτε δεν είναι η μεγάλης σημασίας οικογένεια που φαντάζεστε, αλλά είναι μια οικογένεια που
έχει αποφασίσει για εσάς ο Θεός, και η πλειονότητα των ανθρώπων ζει εντός των ορίων που
θέτει αυτού του είδους η οικογένεια. Τι συμβαίνει, λοιπόν, με την κοινωνική θέση; Η
οικονομική κατάσταση των περισσότερων γονέων είναι μέση και δεν έχουν υψηλή κοινωνική
θέση, τους αρκεί απλώς να έχουν μια δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που να είναι κυβερνήτες;
Υπάρχουν κάποιοι που να είναι πρόεδροι; (Όχι.) Το πολύ-πολύ να είναι διευθυντές σε μια
μικρή επιχείρηση ή μικρά αφεντικά. Η κοινωνική θέση τους είναι μικρομεσαία και η
οικονομική κατάστασή τους μέση. Ένας άλλος παράγοντας είναι το οικογενειακό περιβάλλον.
Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχουν γονείς οι οποίοι θα προέτρεπαν ξεκάθαρα τα παιδιά τους να
γίνουν μάντεις και να λένε τη μοίρα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι επίσης πολύ λίγες. Οι
περισσότεροι γονείς είναι αρκετά φυσιολογικοί. Ο Θεός κανονίζει αυτού του είδους το
περιβάλλον για τους ανθρώπους, την ίδια στιγμή που τους επιλέγει, και είναι εξαιρετικά
επωφελές για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων που επιτελεί. Κοιτώντας από έξω,
φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα το συνταρακτικό για τον άνθρωπο. Απλώς κάνει τα
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πάντα μυστικά, ταπεινά και αθόρυβα. Όμως στην πραγματικότητα, όλα όσα κάνει ο Θεός τα
κάνει για να θέσει τα θεμέλια για τη σωτηρία σου, να προετοιμάσει το έδαφος και να
προετοιμάσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για τη σωτηρία σου. Στη συνέχεια, ο Θεός
φέρνει τον κάθε άνθρωπο ενώπιόν Του, τον καθένα σε μια καθορισμένη ώρα: Τότε ακούς τη
φωνή του Θεού· τότε έρχεσαι ενώπιόν Του. Τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, κάποιοι θα έχουν
ήδη γίνει οι ίδιοι γονείς, ενώ άλλοι θα είναι απλώς τα παιδιά κάποιων. Με άλλα λόγια, κάποιοι
θα έχουν παντρευτεί και θα έχουν κάνει παιδιά, ενώ κάποιοι θα είναι ακόμα ελεύθεροι, δεν
θα έχουν ξεκινήσει τη δική τους οικογένεια. Ασχέτως, όμως, της κατάστασης στην οποία θα
βρίσκεται ο καθένας, ο Θεός έχει ήδη καθορίσει τη στιγμή που θα επιλεχτείς, όταν το
ευαγγέλιο και τα λόγια Του θα φτάσουν σ’ εσένα. Ο Θεός έχει καθορίσει τις συνθήκες, έχει
αποφασίσει για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα από το οποίο
θα φτάσει σ’ εσένα το ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσεις να ακούσεις τα λόγια του Θεού. Ο Θεός
έχει ήδη ετοιμάσει για εσένα όλες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε, εν αγνοία σου, να
παρουσιαστείς ενώπιόν Του και να επιστρέψεις στην οικογένεια του Θεού. Επίσης εν αγνοία
σου, ακολουθείς τον Θεό και εισέρχεσαι στο έργο που πραγματοποιεί βήμα προς βήμα,
εισέρχεσαι στην οδό του έργου του Θεού, την οποία έχει βήμα προς βήμα ετοιμάσει για εσένα.
Τι είδους τρόπους χρησιμοποιεί ο Θεός όταν κάνει πράγματα για τον άνθρωπο αυτήν τη
στιγμή; Πρώτον, το λιγότερο απ’ όλα είναι η φροντίδα και η προστασία που απολαμβάνει ο
άνθρωπος. Επιπλέον, ο Θεός ορίζει διάφορους ανθρώπους, διάφορα γεγονότα και πράγματα,
ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από αυτά να αντιληφθεί την ύπαρξη και τις πράξεις του
Θεού. Για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό επειδή
κάποιος στην οικογένειά τους είναι άρρωστος. Όταν άλλοι κηρύττουν το ευαγγέλιο σ’ αυτούς,
εκείνοι αρχίζουν να πιστεύουν στον Θεό, και αυτή η πίστη στον Θεό έχει προκύψει λόγω
αυτής της κατάστασης. Ποιος, λοιπόν, κανόνισε αυτήν την κατάσταση; (Ο Θεός.) Μέσα από
αυτήν την αρρώστια, υπάρχουν κάποιες οικογένειες όπου όλοι είναι πιστοί, μικροί και
μεγάλοι, ενώ υπάρχουν και κάποιες οικογένειες όπου η πίστη είναι ατομική. Προφανώς,
κάποιος στην οικογένειά σας έχει μια ασθένεια, αλλά στην πραγματικότητα, είναι μια
προϋπόθεση που σας δίνεται ώστε να έλθετε ενώπιον του Θεού· αυτή είναι η καλοσύνη του
Θεού. Επειδή η οικογενειακή ζωή κάποιων ανθρώπων είναι δύσκολη και δεν μπορούν να
βρουν ειρήνη, έρχεται μια ευκαιρία όπου κάποιος θα μεταφέρει το ευαγγέλιο και θα πει:
«Πίστεψε στον Κύριο Ιησού και θα βρεις την ειρήνη». Υποσυνείδητα, αυτοί τότε αρχίζουν να
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πιστεύουν στον Θεό υπό πολύ φυσιολογικές συνθήκες, άρα δεν αποτελεί αυτό ένα είδος
προϋπόθεσης; Και η γαλήνη που έχει βρει η οικογένειά τους δεν είναι η χάρη που τους έχει
δώσει ο Θεός; Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι αρχίζουν να πιστεύουν στον Θεό για άλλους
λόγους. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι και διαφορετικοί τρόποι πίστης, αλλά όποιος και αν
είναι ο λόγος που σε κάνει να πιστεύεις σε Εκείνον, όλα στην πραγματικότητα διευθετούνται
και καθοδηγούνται από τον Θεό. Στην αρχή, ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να
σε επιλέξει και για να σε φέρει στην οικογένειά Του. Αυτή είναι η χάρη που ο Θεός απονέμει
στον καθένα ξεχωριστά.
Τώρα, με το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες, Εκείνος δεν απονέμει πλέον απλώς χάρη
και ευλογίες στους ανθρώπους όπως έκανε παλαιότερα, ούτε καλοπιάνει τον άνθρωπο για να
προχωρήσει προς τα εμπρός. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του έργου, τι έχουν δει οι
άνθρωποι από όλες τις πτυχές του έργου του Θεού που έχουν βιώσει; Έχουν δει την αγάπη
του Θεού, την κρίση και την παίδευσή Του. Αυτήν τη στιγμή, ο Θεός, επιπλέον, παρέχει,
στηρίζει, διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους, ώστε σταδιακά να μπορέσουν να
γνωρίσουν τις προθέσεις Του, τα λόγια που λέει και την αλήθεια που χαρίζει στον άνθρωπο.
Όταν οι άνθρωποι είναι αδύναμοι, όταν αποκαρδιώνονται, όταν δεν έχουν πού να
απευθυνθούν, ο Θεός χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να τους παρηγορήσει, να τους
συμβουλέψει και να τους ενθαρρύνει, ώστε οι άνθρωποι με το μικρό ανάστημά τους να
βρούνε σταδιακά τη δύναμή τους, να σηκωθούν με θετικότητα και να γίνουν πρόθυμοι να
συνεργαστούν με τον Θεό. Όταν, όμως, οι άνθρωποι δεν υπακούουν στον Θεό ή Του
αντιστέκονται ή κάνουν εμφανές πόσο διεφθαρμένοι είναι οι ίδιοι, ο Θεός δεν θα δείξει
κανένα έλεος όταν θα τους παιδεύει και θα τους πειθαρχεί. Στην ανοησία, την άγνοια, την
αδυναμία και την ανωριμότητα των ανθρώπων, ωστόσο, ο Θεός θα δείξει ανοχή και υπομονή.
Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από όλο το έργο που επιτελεί ο Θεός για τους ανθρώπους, οι
άνθρωποι σταδιακά ωριμάζουν, μεγαλώνουν και αρχίζουν να γνωρίσουν τις προθέσεις του
Θεού, να γνωρίσουν ένα μέρος της αλήθειας, να γνωρίσουν ποια είναι τα θετικά και ποια τα
αρνητικά πράγματα, να γνωρίσουν τι είναι το κακό και τι είναι το σκοτάδι. Ο Θεός δεν
συμμορφώνει και δεν πειθαρχεί πάντοτε τον άνθρωπο, ούτε δείχνει πάντοτε ανοχή και
υπομονή. Αντιθέτως, φροντίζει για τον καθένα ξεχωριστά με διαφορετικούς τρόπους, σε
διαφορετικά στάδια και σύμφωνα με το ανάστημα και το επίπεδό του. Εκείνος κάνει πολλά
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πράγματα για τον άνθρωπο και με μεγάλο κόστος. Ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τίποτα
από αυτό το κόστος ή από τα όσα κάνει ο Θεός, ωστόσο, όλα όσα κάνει ο Θεός, στην
πραγματικότητα, γίνονται για τον καθένα ξεχωριστά. Η αγάπη του Θεού είναι αληθινή: Μέσα
από τη χάρη του Θεού, ο άνθρωπος αποφεύγει τη μία συμφορά μετά την άλλη, και ο Θεός
δείχνει την ανοχή Του απέναντι στην αδυναμία του ανθρώπου ξανά και ξανά. Η κρίση και το
παίδεμα του Θεού δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν σταδιακά τη
διαφθορά της ανθρωπότητας και τη σατανική τους ουσία. Αυτά που παρέχει ο Θεός, η
διαφώτισή Του και η καθοδήγησή Του στον άνθρωπο, δίνουν τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να γνωρίζουν όλο και πιο πολύ την ουσία της αλήθειας και να γνωρίζουν συνεχώς
καλύτερα τι χρειάζονται, ποιον δρόμο πρέπει να πάρουν, τον λόγο της ύπαρξής τους, την αξία
και το νόημα της ζωής τους και πώς να διαβούν τον δρόμο μπροστά. Όλα όσα κάνει ο Θεός
είναι αναπόσπαστα από τον έναν αρχικό σκοπό Του. Ποιος είναι, τότε, αυτός ο σκοπός; Γιατί
χρησιμοποιεί ο Θεός αυτούς τους τρόπους για να φέρει εις πέρας το έργο Του επάνω στον
άνθρωπο; Τι αποτελέσματα θέλει να επιτύχει; Με άλλα λόγια, τι θέλει να δει στον άνθρωπο
και τι να πάρει από αυτόν; Αυτό που θέλει να δει ο Θεός είναι ότι η καρδιά του ανθρώπου
μπορεί να αναζωογονηθεί. Αυτές οι οδοί που χρησιμοποιεί για να εργαστεί επάνω στον
άνθρωπο αποσκοπούν να αφυπνίζουν συνεχώς την καρδιά του ανθρώπου, να αφυπνίζουν το
πνεύμα του ανθρώπου, να γνωστοποιούν στον άνθρωπο από που προέρχεται, ποιος τον
καθοδηγεί, τον στηρίζει, τον φροντίζει και του έχει επιτρέψει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτοί
οι τρόποι αποσκοπούν να γνωστοποιήσουν στον άνθρωπο ποιος είναι ο Δημιουργός, ποιον θα
πρέπει να λατρεύει, τι είδους δρόμο θα πρέπει να διαβεί, και με ποιον τρόπο θα πρέπει ο
άνθρωπος να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι τρόποι χρησιμοποιούνται για να
αναζωογονήσουν σταδιακά την καρδιά του ανθρώπου, να τον κάνουν να γνωρίσει την καρδιά
του Θεού, να κατανοήσει την καρδιά του Θεού και να αντιληφθεί πόσο πολλή έγνοια και
περίσκεψη εμπεριέχει το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν έχει
αναζωογονηθεί η καρδιά του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν θέλει πλέον να ζει τη ζωή μιας
εκφυλισμένης, διεφθαρμένης διάθεσης. Αντιθέτως, επιθυμεί να επιδιώκει την αλήθεια μέσα
στην ικανοποίηση του Θεού. Όταν έχει αφυπνιστεί η καρδιά του ανθρώπου, τότε μπορεί να
αποχωριστεί πλήρως όλα όσα τον συνδέουν με τον Σατανά, δεν θα μπορεί πλέον να τον
βλάψει ο Σατανάς, ούτε θα μπορεί πλέον να τον ελέγχει και να τον κοροϊδεύει. Αντιθέτως, ο
άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί στο έργο του Θεού και στα λόγια Του με θετικό τρόπο, για
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να ικανοποιήσει την καρδιά του Θεού, ώστε να φτάσει στο σημείο να σέβεται τον Θεό και να
αποφεύγει το κακό. Αυτός είναι ο αρχικός σκοπός του έργου του Θεού.
Αυτή η συζήτηση μόλις τώρα σχετικά με τη μοχθηρότητα του Σατανά, έχει κάνει τους
πάντες να νιώθουν ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε τόση δυστυχία και ότι η ζωή του ανθρώπου
ταλανίζεται από συμφορές. Όμως, πώς νιώθετε τώρα που σας μίλησα σχετικά με την αγιότητα
του Θεού και το έργο που Εκείνος πραγματοποιεί επάνω στον άνθρωπο; (Πολύ χαρούμενοι.)
Μπορούμε τώρα να αντιληφθούμε πως ό,τι κάνει ο Θεός, όλα όσα επιμελώς διευθετεί για τον
άνθρωπο είναι άψογα. Οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι χωρίς σφάλμα, που σημαίνει ότι είναι
αψεγάδιαστο, δεν χρειάζεται κανέναν να το διορθώσει, να δώσει συμβουλές ή να κάνει
οποιεσδήποτε αλλαγές. Όλα όσα κάνει ο Θεός για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι πέραν
αμφισβήτησης. Καθοδηγεί τους πάντες από το χέρι, σε προσέχει ανά πάσα στιγμή και δεν έχει
φύγει ποτέ από το πλάι σου. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και
μεγαλώνουν με αυτού του είδους το υπόβαθρο, μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι, στην
πραγματικότητα, μεγαλώνουν μέσα στην παλάμη του Θεού; (Ναι.) Οπότε, εξακολουθείτε
τώρα να έχετε μια αίσθηση απώλειας; Υπάρχει κάποιος που να νιώθει αποκαρδιωμένος;
Υπάρχει κάποιος που να νιώθει ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει την ανθρωπότητα; (Όχι.) Τότε,
τι στο καλό έχει κάνει ο Θεός; (Διατηρεί την ανθρωπότητα.) Η μεγάλη έγνοια και περίσκεψη
που υπάρχουν μέσα σε οτιδήποτε κάνει ο Θεός είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Επιπλέον, ενώ
ο Θεός φέρει εις πέρας το έργο Του, δεν έχει θέσει ποτέ οποιαδήποτε προϋπόθεση ή δεν είχε
ποτέ την απαίτηση από κανέναν σας να γνωρίζει το τίμημα που πληρώνει για εσάς, ώστε να
νιώθετε βαθιά ευγνώμονες απέναντί Του. Έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ο
Θεός; (Όχι.) Κατά τη μακρά διάρκεια της ζωής, ουσιαστικά, ο καθένας έχει έρθει αντιμέτωπος
με πολλές επικίνδυνες καταστάσεις και έχει υποβληθεί σε πολλούς πειρασμούς. Αυτό
συμβαίνει επειδή ο Σατανάς βρίσκεται δίπλα σου, το βλέμμα του είναι συνεχώς καρφωμένο
επάνω σου. Του αρέσει όταν δέχεσαι τα χτυπήματα της μοίρας, όταν σε βρίσκουν συμφορές,
όταν τίποτα δεν σου πάει καλά, και του αρέσει όταν πιάνεσαι στα δίχτυα του. Όσο για τον
Θεό, Εκείνος σε προστατεύει συνεχώς, σε κρατάει μακριά από τις αλλεπάλληλες κακοτυχίες
και συμφορές. Γι’ αυτό λέω πως ό,τι έχει ο άνθρωπος, ειρήνη και χαρά, ευλογίες και
προσωπική ασφάλεια, είναι, στην ουσία, όλα υπό τον έλεγχο του Θεού, καθώς Εκείνος
καθοδηγεί και αποφασίζει τη μοίρα όλων των ανθρώπων. Μήπως ο Θεός έχει μια διογκωμένη
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αντίληψη για τη θέση Του, όπως λένε μερικοί; Σου λέει: «Εγώ είμαι ο σπουδαιότερος όλων,
Εγώ είμαι Εκείνος που έχει αναλάβει τον έλεγχό σας, πρέπει όλοι σας να με ικετεύετε για
έλεος, ενώ κάθε ανυπακοή θα τιμωρείται με θάνατο». Έχει απειλήσει ποτέ ο Θεός την
ανθρωπότητα με αυτόν τον τρόπο; (Όχι.) Έχει πει ποτέ «οι άνθρωποι είναι τόσο
διεφθαρμένοι, που δεν έχει καμία σημασία το πώς τους φέρομαι, οποιαδήποτε πρόχειρη
αντιμετώπιση αρκεί· δεν χρειάζεται να διευθετήσω ιδιαιτέρως καλά τα πράγματα γι’ αυτούς».
Έτσι σκέφτεται ο Θεός; Έχει ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο ο Θεός; (Όχι.) Τουναντίον, ο
τρόπος με τον οποίον ο Θεός αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι σοβαρός και
υπεύθυνος, είναι πιο υπεύθυνος απ’ ό,τι θα ήσουν ποτέ εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Δεν
είναι έτσι; Ο Θεός δεν μιλάει βαριεστημένα, δεν κάνει ότι είναι κάποιος πολύ σπουδαίος ούτε
τα βγάζει πέρα κοροϊδεύοντας τους ανθρώπους. Αντιθέτως, τίμια και αθόρυβα κάνει αυτά
που πρέπει ο ίδιος να κάνει. Αυτά τα πράγματα φέρνουν ευλογίες, ειρήνη και χαρά στον
άνθρωπο. Φέρνουν τον άνθρωπο γαλήνιο και χαρούμενο μπροστά στα μάτια του Θεού και
στην οικογένειά Του· έπειτα ζει ενώπιον του Θεού και δέχεται τη σωτηρία του Θεού με
κανονική λογική και σκέψη. Οπότε, ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ διπρόσωπος απέναντι στον
άνθρωπο κατά το έργο Του; Επέδειξε ποτέ ψευδή καλοσύνη, ξεγελώντας τον άνθρωπο με
μερικές φιλοφρονήσεις, για να του γυρίσει μετά την πλάτη; (Όχι.) Είπε ποτέ ο Θεός κάτι και
μετά έκανε κάτι άλλο; Έδωσε ποτέ ο Θεός κενές υποσχέσεις και καυχήθηκε, λέγοντας ότι
μπορεί να κάνει κάτι για εσένα ή να σε βοηθήσει με κάτι, και μετά εξαφανίστηκε; (Όχι.) Δεν
υπάρχει ούτε εξαπάτηση ούτε αναλήθεια στον Θεό. Ο Θεός είναι πιστός και ό,τι κάνει είναι
αληθινό. Εκείνος είναι ο μόνος στον οποίον μπορούν οι άνθρωποι να βασίζονται και ο Θεός
στον οποίον μπορούν οι άνθρωποι να εμπιστεύονται τις ζωές τους και όλο τους το είναι.
Καθότι δεν υπάρχει καθόλου εξαπάτηση στον Θεό, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι ο πιο
ειλικρινής; (Ναι.) Φυσικά και μπορούμε, σωστά; Παρόλο που αυτή η λέξη, στην οποία
αναφερόμαστε τώρα, όταν τη χρησιμοποιούμε για τον Θεό είναι πολύ αδύναμη, πολύ
εξανθρωπισμένη, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε, καθώς αυτά είναι τα όρια
της ανθρώπινης γλώσσας. Είναι κάπως ανάρμοστο εδώ να αποκαλούμε τον Θεό ειλικρινή,
αλλά, για την ώρα, θα χρησιμοποιούμε αυτήν τη λέξη. Ο Θεός είναι πιστός και ειλικρινής.
Οπότε, τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις πτυχές; Εννοούμε τις διαφορές ανάμεσα
στον Θεό και στον άνθρωπο και τις διαφορές ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά; Μπορούμε
να το πούμε αυτό. Κι αυτό επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε ένα ίχνος της
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διεφθαρμένης διάθεσης του Σατανά στον Θεό. Έχω δίκιο όταν το λέω αυτό; Μπορώ να
ακούσω ένα Αμήν γι’ αυτό; (Αμήν!) Δεν βλέπουμε κανένα από τα κακά του Σατανά να
αποκαλύπτεται στον Θεό. Όλα όσα κάνει και αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρως επωφελή και
χρήσιμα για τον άνθρωπο, γίνονται εξ ολοκλήρου για να φροντίσουν τον άνθρωπο, είναι
γεμάτα ζωή και δίνουν στον άνθρωπο έναν δρόμο για να ακολουθήσει και μια κατεύθυνση για
να πάρει. Ο Θεός δεν είναι διεφθαρμένος και, επιπλέον, κοιτώντας τώρα τα όσα κάνει ο Θεός,
μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι άγιος; (Ναι.) Καθότι ο Θεός δεν έχει κανένα στοιχείο της
διαφθοράς των ανθρώπων και δεν έχει τίποτα το παρεμφερές ή πανομοιότυπο με τη
διεφθαρμένη διάθεση των ανθρώπων ή την ουσία του Σατανά, υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε
να πούμε ότι ο Θεός είναι άγιος. Ο Θεός δεν αποκαλύπτει καμία διαφθορά, και η αποκάλυψη
της ίδιας Του της ουσίας στο έργο Του είναι η μόνη επιβεβαίωση που χρειαζόμαστε ότι ο Θεός
ο ίδιος είναι άγιος. Το βλέπετε αυτό; Τώρα, προκειμένου να γνωρίσουμε την άγια ουσία του
Θεού, ας εξετάσουμε για την ώρα αυτές τις δύο πτυχές: 1) Δεν υπάρχει καμία διεφθαρμένη
διάθεση στον Θεό, 2) η ουσία του έργου του Θεού στον άνθρωπο δίνει τη δυνατότητα στον
άνθρωπο να αντικρίσει την ίδια την ουσία του Θεού, και αυτή η ουσία είναι εντελώς θετική.
Καθότι τα στοιχεία που κάθε τρόπος του έργου του Θεού φέρνει στον άνθρωπο είναι όλα
θετικά. Πρώτον, ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο να είναι τίμιος. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό;
Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο σοφία. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό; Ο Θεός κάνει τον άνθρωπο να
ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό; Δίνει τη δυνατότητα στον
άνθρωπο να κατανοήσει το νόημα και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό δεν είναι κάτι
θετικό; Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να δει μέσα στην ουσία των ανθρώπων, των
γεγονότων και όλα τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια. Αυτό δεν είναι κάτι θετικό; (Ναι,
είναι.) Και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι ο άνθρωπος δεν εξαπατάται πλέον από τον
Σατανά, δεν συνεχίζει άλλο να βλάπτεται από τον Σατανά ούτε να ελέγχεται από αυτόν. Με
άλλα λόγια, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απελευθερωθούν πλήρως από τη
διαφθορά του Σατανά, ώστε σταδιακά να διαβούν το μονοπάτι του σεβασμού απέναντι στον
Θεό και της αποφυγής του κακού. Πόσο έχετε προχωρήσει τώρα σ’ αυτό το μονοπάτι; Είναι
δύσκολο να αποφανθείτε, έτσι δεν είναι; Ωστόσο, έχετε τώρα τουλάχιστον μια αρχική ιδέα για
το πώς ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο, ποια στοιχεία είναι σατανικά και ποια είναι
αρνητικά; Τουλάχιστον, τώρα βαδίζετε στο σωστό μονοπάτι. Μπορούμε να το πούμε αυτό;
(Ναι.)
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Θα ολοκληρώσουμε, τώρα, τη συζήτηση σχετικά με την αγιότητα του Θεού. Άρα, ποιοι
ανάμεσά σας, σύμφωνα με όλα όσα ακούσατε και λάβατε, μπορείτε να πείτε τι είναι η
αγιότητα του Θεού; Σε τι αναφέρεται η αγιότητα του Θεού για την οποία μιλάω; Σκεφτείτε το
για λίγο. Είναι η αληθινότητα του Θεού η αγιότητά Του; Είναι η πιστότητα του Θεού η
αγιότητά Του; Είναι η ανιδιοτέλεια του Θεού η αγιότητά Του; Είναι η ταπεινότητα του Θεού η
αγιότητά Του; Είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο η αγιότητά Του; Ο Θεός χαρίζει
απλόχερα την αλήθεια και τη ζωή στον άνθρωπο. Είναι αυτή η αγιότητά Του; (Ναι.) Όλο αυτό
που αποκαλύπτει ο Θεός είναι μοναδικό, δεν υπάρχει μέσα στη διαφθορά της ανθρωπότητας
ούτε μπορεί να διακριθεί εκεί. Το παραμικρό ίχνος αυτής δεν μπορεί να διακριθεί κατά τη
διαδικασία διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά, ούτε και στη διεφθαρμένη διάθεση
του Σατανά ή στην ουσία και τη φύση του Σατανά. Όλα όσα έχει και είναι ο Θεός είναι
μοναδικά και μόνο ο ίδιος ο Θεός έχει αυτού του είδους την ουσία, μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει
αυτού του είδους ουσία. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, έχει δει κάποιος
από εσάς κάποιον τόσο άγιο ανάμεσα στους ανθρώπους; (Όχι.) Υπάρχει λοιπόν κάποιος τόσο
άγιος ανάμεσα στους διάσημους, τους σπουδαίους ανθρώπους και τα είδωλα που λατρεύει η
ανθρωπότητα; (Όχι.) Οπότε, τώρα που λέμε ότι η αγιότητα του Θεού είναι μοναδική, Εκείνος
ενσωματώνει αυτό στο όνομα και στην αλήθεια; (Ναι.) Το κάνει. Επιπλέον, υπάρχει και η
πρακτική του πλευρά. Υπάρχει κάποια απόκλιση ανάμεσα στην αγιότητα για την οποία μιλάω
τώρα και στην αγιότητα την οποία είχατε στον μυαλό σας, και την οποία φανταζόσασταν
προηγουμένως; (Ναι.) Πόσο μεγάλη είναι αυτή η απόκλιση; (Πολύ μεγάλη!) Τι εννοούν συχνά
οι άνθρωποι όταν μιλάνε για την αγιότητα; (Κάποια εξωτερική συμπεριφορά.) Η
συμπεριφορά ή ο τρόπος περιγραφής κάποιου πράγματος λένε ότι είναι άγια. Είναι απλώς
κάτι που δείχνει αγνό και όμορφο, κάτι που δείχνει ή ακούγεται ωραίο στους ανθρώπους,
χωρίς να έχει καμία πραγματική ουσία αγιότητας —αυτή είναι η πτυχή του δόγματος. Πέραν
αυτού, σε τι αναφέρεται η πρακτική πλευρά της «αγιότητας» που έχουν στο μυαλό τους οι
άνθρωποι; Είναι περισσότερο αυτό που φαντάζονται ή κρίνουν ότι είναι; Για παράδειγμα,
κάποιοι βουδιστές αποβιώνουν κατά την άσκηση, αποθνήσκουν ενώ κάθονται εκεί
αποκοιμισμένοι. Κάποιοι λένε ότι αγιοποιήθηκαν και πέταξαν στους ουρανούς. Αυτό είναι
επίσης κάποιο είδος αποκυήματος της φαντασίας. Μετά υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι
μια νεράιδα που φτάνει αιωρούμενη από τους ουρανούς είναι άγια. Στην πραγματικότητα, η
έννοια των ανθρώπων για τη λέξη «άγιος» ήταν από πάντα απλώς ένα κούφιο αποκύημα της
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φαντασίας, μια θεωρία η οποία στερείται θεμελιωδώς πάσης πραγματικής ουσίας και,
επιπροσθέτως, δεν έχει τίποτα να κάνει με την ουσία της αγιότητας. Η ουσία της αγιότητας
είναι η αληθινή αγάπη, αλλά και περισσότερο από αυτό είναι η ουσία της αλήθειας, της
δικαιοσύνης και του φωτός. Η λέξη «άγιος» αρμόζει μόνο στον Θεό. Τίποτα εντός της
δημιουργίας δεν αξίζει να αποκαλείται άγιο. Ο άνθρωπος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Από
τώρα και στο εξής, θα χρησιμοποιούμε τη λέξη «άγιος» μόνο για τον Θεό. Είναι αυτό πρέπον;
(Ναι, είναι.)
Ας επιστρέψουμε στα μέσα τα οποία επιστρατεύει ο Σατανάς για να διαφθείρει τον
άνθρωπο. Μόλις αναφερθήκαμε στους διάφορους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιεί ο
Θεός το έργο Του στον άνθρωπο και τους οποίους μπορείτε όλοι σας να βιώσετε από μόνοι
σας, οπότε δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Όμως, μέσα στην καρδιά σας ενδεχομένως να
επικρατεί κάποια θολούρα σχετικά με τα μέσα που επιστρατεύει ο Σατανάς για να διαφθείρει
τον άνθρωπο, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες. Θα σας ήταν ωφέλιμο να επανέλθω
σ’ αυτό το θέμα; (Ναι.) Θέλετε να το καταλάβετε; Ίσως κάποιοι από εσάς να αναρωτηθούν:
«Γιατί να μιλήσουμε ξανά για τον Σατανά; Τη στιγμή που αναφέρεται ο Σατανάς, θυμώνουμε,
και στο άκουσμα του ονόματός του νιώθουμε παντελώς δυσάρεστα». Όσο δυσάρεστα κι αν
νιώθετε, πρέπει να αντιμετωπίσετε τα γεγονότα και αυτά τα πράγματα πρέπει να ειπωθούν
με απλό τρόπο και να γίνουν σαφή, προς όφελος της κατανόησής σας. Διαφορετικά, δεν θα
μπορέσετε να αποδεσμευτείτε πραγματικά από την επιρροή του Σατανά.
Προηγουμένως συζητήσαμε τις πέντε οδούς μέσα από τις οποίες ο Σατανάς διαφθείρει
τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτές τις οδούς βρίσκονται τα μέσα που επιστρατεύει. Οι οδοί μέσα
από τις οποίες ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο είναι απλώς ένα είδος κάλυψης. Ακόμα πιο
ύπουλα είναι τα μέσα που κρύβονται πίσω από αυτήν την πρόσοψη, τα οποία θέλει ο Σατανάς
να χρησιμοποιεί για να πετυχαίνει τους στόχους του. Ποια είναι αυτά τα μέσα; Συνοψίστε τα
για Εμένα. (Εξαπατά, αποπλανά και απειλεί.) Όσο περισσότερα αναφέρετε, τόσο πιο κοντά
πλησιάζετε. Φαίνεται ότι έχετε δεχθεί μεγάλο πλήγμα από τον Σατανά και έχετε πολύ έντονα
αισθήματα σχετικά με το ζήτημα. (Είναι επίσης γλυκομίλητος, επηρεάζει και καταλαμβάνει
εξαναγκαστικά.) Καταλαμβάνει εξαναγκαστικά. Αυτή είναι μια εξαιρετικά βαθιά εντύπωση.
Οι άνθρωποι φοβούνται την εξαναγκασμένη κατάληψη από τον Σατανά, σωστά; Κάποιοι
άλλοι; (Βλάπτει βίαια τους ανθρώπους, χρησιμοποιεί απειλές και δέλεαρ και λέει ψέματα.) Τα
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ψεύδη είναι η ουσία των ενεργειών του και λέει ψέματα για να σε εξαπατήσει. Ποια είναι η
ουσία του ψεύδους; Δεν είναι το ψεύδος το ίδιο με την απάτη; Ο στόχος του ψεύδους είναι
στην πραγματικότητα η εξαπάτησή σου. Υπάρχουν άλλα κόλπα; Πείτε Μου όλα τα κόλπα του
Σατανά που γνωρίζετε. (Βάζει τους ανθρώπους σε πειρασμό, τους βλάπτει, τους τυφλώνει και
τους εξαπατά.) Οι περισσότεροι από εσάς έχετε τα ίδια αισθήματα σχετικά με αυτήν την
εξαπάτηση, έτσι δεν είναι; (Ελέγχει τον άνθρωπο, τον εξουσιάζει, τον τρομοκρατεί και τον
κρατάει μακριά από την πίστη στον Θεό.) Γνωρίζω πολύ καλά τι εννοείτε και είναι όλα σωστά.
Όλοι σας γνωρίζετε κάτι σχετικά, οπότε ας τα συνοψίσουμε τώρα.
Υπάρχουν έξι κύρια μέσα που επιστρατεύει ο Σατανάς για να διαφθείρει τον άνθρωπο.
Το πρώτο είναι ο έλεγχος και ο εξαναγκασμός. Αυτό σημαίνει ότι ο Σατανάς θα κάνει τα
πάντα να πάρει τον έλεγχο της καρδιάς σας. Τι σημαίνει «εξαναγκασμός»; Σημαίνει να
χρησιμοποιεί απειλή και τακτικές εξαναγκασμού, προκειμένου να σε αναγκάσει να τον
ακούσεις και να σε κάνει να σκεφτείς τις συνέπειες αν δεν υπακούσεις. Φοβάσαι και δεν
τολμάς να τον αψηφήσεις, οπότε του υποτάσσεσαι.
Το δεύτερο είναι ο δόλος και η παραπλάνηση. Τι εμπεριέχουν «ο δόλος και η
παραπλάνηση»; Ο Σατανάς κατασκευάζει ορισμένες ιστορίες και ψέματα, και σε παραπλανά
να τα πιστέψεις. Δεν σου λέει ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά ούτε
και σου λέει ποτέ απευθείας ότι δεν είσαι δημιούργημα του Θεού. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου
τη λέξη «Θεός», παρά χρησιμοποιεί κάτι άλλο ως υποκατάστατο. Χρησιμοποιεί αυτό το
υποκατάστατο ώστε να σε εξαπατήσει και να μην έχεις βασικά καμία ιδέα σχετικά με την
ύπαρξη του Θεού. Αυτή η παραπλάνηση περιλαμβάνει, φυσικά, πολλές πτυχές, όχι μόνο
αυτήν.
Το τρίτο είναι η εξαναγκασμένη κατήχηση. Εξαναγκασμένη κατήχηση για ποιο πράγμα;
Η εξαναγκασμένη κατήχηση αποτελεί επιλογή του ίδιου του ανθρώπου; Είναι κάτι που
γίνεται με τη συγκατάθεση του ανθρώπου; (Όχι.) Δεν έχει σημασία αν δεν δίνεις τη
συγκατάθεσή σου. Εν αγνοία σου, διεισδύει μέσα σου, σου ενσταλάζει τον τρόπο σκέψης του
Σατανά, τους κανόνες του για τη ζωή και την ουσία του.
Το τέταρτο είναι απειλές και δέλεαρ. Αυτό σημαίνει ότι ο Σατανάς επιστρατεύει διάφορα
μέσα για να τον αποδεχθείτε, να τον ακολουθήσετε και να μπείτε στην υπηρεσία του.
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Προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του με οποιοδήποτε απαραίτητο μέσο. Μερικές φορές,
σου κάνει μικρές χάρες, αλλά εξακολουθεί να σε δελεάζει ώστε να αμαρτήσεις. Αν δεν τον
ακολουθήσεις, θα σε κάνει να υποφέρεις και θα σε τιμωρήσει, θα χρησιμοποιήσει διάφορους
τρόπους για να σου επιτεθεί και να σε παγιδέψει.
Το πέμπτο είναι η εξαπάτηση και η παράλυση. «Εξαπάτηση και παράλυση» σημαίνει ότι
ο Σατανάς επινοεί ορισμένες δηλώσεις και ιδέες που ακούγονται ωραίες, οι οποίες
συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ώστε να δίνει την εντύπωση ότι λαμβάνει
υπόψη του τη σάρκα των ανθρώπων ή ότι σκέφτεται τις ζωές και το μέλλον τους, ενώ αυτό
που κάνει στην πραγματικότητα είναι απλώς να σε κοροϊδεύει. Στη συνέχεια σε παραλύει,
ώστε να μην ξέρεις ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος, προκειμένου να ξεγελαστείς εν
αγνοία σου και να τεθείς υπό τον έλεγχό του.
Το έκτο είναι η καταστροφή του μυαλού και του σώματος. Τι καταστρέφει ο Σατανάς
στον άνθρωπο; (Το μυαλό του, όλο του το είναι.) Ο Σατανάς καταστρέφει το μυαλό σου, σε
καθιστά ανίσχυρο να αντισταθείς, που σημαίνει ότι η καρδιά σου στρέφεται σταδιακά προς
τον Σατανά, παρά προς τον εαυτό σου. Σου ενσταλάζει αυτά τα στοιχεία καθημερινά,
χρησιμοποιεί κάθε μέρα αυτές τις ιδέες και τις πεποιθήσεις, προκειμένου να σε επηρεάσει και
να σε θρέψει, εξαλείφει σταδιακά τη βούλησή σου, σε κάνει να μη θέλεις να είσαι πλέον ένας
καλός άνθρωπος, να μην επιθυμείς πλέον να στηρίζεις αυτό που αποκαλείς δικαιοσύνη. Χωρίς
να το καταλαβαίνεις, δεν έχεις πλέον τη δύναμη της θέλησης να πας ενάντια στο ρεύμα, αλλά
αντιθέτως το αφήνεις να σε παρασύρει. «Καταστροφή» σημαίνει ότι ο Σατανάς βασανίζει
τους ανθρώπους σε τέτοιον βαθμό, που γίνονται σκιές του εαυτού τους και δεν είναι πια
άνθρωποι. Αυτή είναι η στιγμή που χτυπά ο Σατανάς, αρπάζοντας και κατασπαράζοντάς τους.
Κάθε ένα από αυτά τα μέσα που επιστρατεύει ο Σατανάς για να διαφθείρει τον άνθρωπο
καθιστά τον άνθρωπο ανίσχυρο να αντισταθεί. Κάθε ένα από αυτά τα μέσα μπορεί να αποβεί
μοιραίο για τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε κάνει ο Σατανάς και οποιοδήποτε
μέσο επιστρατεύει μπορεί να προκαλέσει τον εκφυλισμό σου, μπορεί να σε θέσει υπό τον
έλεγχο του Σατανά και μπορεί να σε παρασύρει σε ένα βούρκο του κακού. Αυτά είναι τα
κύρια μέσα που επιστρατεύει ο Σατανάς για να διαφθείρει τον άνθρωπο.
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Μπορούμε να πούμε ότι ο Σατανάς είναι μοχθηρός, αλλά για να το επιβεβαιώσουμε θα
πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά, και
ποιες είναι οι διαθέσεις και οι ουσίες που επιδίδει στον άνθρωπο. Όλοι σας γνωρίζετε κάτι
σχετικά με αυτό, οπότε μιλήστε. Ποιες είναι οι συνέπειες της διαφθοράς των ανθρώπων από
τον Σατανά; Ποιες διεφθαρμένες διαθέσεις εκφράζουν και αποκαλύπτουν; (Αλαζονεία και
υπεροψία, εγωισμό και ποταπότητα, ατιμία και δολιότητα, μοχθηρία και κακεντρέχεια, και
πλήρη απουσία ανθρώπινης φύσης.) Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν ανθρώπινη
φύση. Τώρα, ας αφήσουμε τους άλλους αδελφούς και τις αδελφές να μιλήσουν. (Αφότου ο
άνθρωπος διαφθαρεί από τον Σατανά, γίνεται συνήθως αλαζόνας και αυτάρεσκος,
ξιπασμένος και επηρμένος, άπληστος και εγωιστής. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά.) (Αφότου ο
άνθρωπος διαφθαρεί από τον Σατανά, δεν τον σταματά τίποτα στην προσπάθειά του να
κερδίσει υλικά αγαθά και πλούτο. Γίνεται, μάλιστα, εχθρικός απέναντι στον Θεό,
αντιστέκεται στον Θεό, δεν υπακούει τον Θεό και χάνει τη συνείδηση και τη λογική που θα
πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος.) Αυτά που είπατε είναι κατά βάση τα ίδια, με λίγες μόνο
διαφορές, με μερικούς από εσάς να προβληματίζονται περισσότερο με μικρές λεπτομέρειες.
Για να συνοψίσουμε, τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο σχετικά με τη διεφθαρμένη
ανθρωπότητα είναι η αλαζονεία, η δολιότητα, η κακεντρέχεια και ο εγωισμός. Ωστόσο, όλοι
σας παραβλέψατε το ίδιο πράγμα. Άνθρωποι χωρίς συνείδηση, που έχασαν τη λογική τους και
που δεν έχουν καμία ανθρώπινη φύση. Υπάρχει κάτι ακόμα, εξίσου σημαντικό, το οποίο δεν
ανέφερε κανένας σας. Αυτό είναι η προδοσία. Η υπέρτατη συνέπεια αυτών των διαθέσεων
που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους αφότου διαφθαρούν από τον Σατανά, είναι ότι
προδίδουν τον Θεό. Ανεξαρτήτως από αυτά που λέει ο Θεός στους ανθρώπους ή από το έργο
που επιτελεί σ’ αυτούς, εκείνοι δεν δίνουν προσοχή σ’ αυτό που γνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια.
Δηλαδή, δεν ομολογούν πλέον τον Θεό και Τον προδίδουν· αυτή είναι η συνέπεια της
διαφθοράς που προκαλεί ο Σατανάς στον άνθρωπο. Είναι η ίδια για όλες τις διεφθαρμένες
διαθέσεις του ανθρώπου. Από τις οδούς που χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να διαφθείρει τον
άνθρωπο —τη γνώση που αποκτά ο άνθρωπος, την επιστήμη που μαθαίνει, τις δεισιδαιμονίες,
τις παραδόσεις και τις κοινωνικές τάσεις που αντιλαμβάνεται— υπάρχει κάτι που μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος ώστε να ξεχωρίσει τι είναι δίκαιο και τι άδικο; Υπάρχει
οτιδήποτε που να μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τι είναι άγιο και τι είναι
μοχθηρό; Υπάρχουν κάποια κριτήρια; (Όχι.) Δεν υπάρχει κανένα πρότυπο και κανένα θεμέλιο
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που να μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι γνωρίζουν τη λέξη «άγιο»,
δεν υπάρχει κανένας που να γνωρίζει πραγματικά τι είναι άγιο. Οπότε, αυτά που επιφέρει ο
Σατανάς στον άνθρωπο, του επιτρέπουν να γνωρίσει την αλήθεια; Μπορούν να επιτρέψουν
στον άνθρωπο να ζήσει με όλο και περισσότερη ανθρώπινη φύση; Μπορούν να επιτρέψουν
στον άνθρωπο να ζήσει μια ζωή κατά την οποία θα γίνεται ολοένα πιο ικανός για να λατρεύει
τον Θεό; (Όχι.) Είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουν στον άνθρωπο να λατρεύει τον Θεό ή
να κατανοήσει την αλήθεια, ούτε θα του επιτρέψουν να γνωρίσει τι είναι η αγιότητα και τι η
μοχθηρότητα. Αντιστρόφως, ο άνθρωπος εκφυλίζεται ολοένα περισσότερο, απομακρύνεται
συνεχώς από τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει να λέμε ότι ο Σατανάς είναι
μοχθηρός. Έχοντας αναλύσει τόσες μοχθηρές ποιότητες του Σατανά, διαπιστώσατε κάποιο
στοιχείο αγιότητας στον Σατανά, είτε στα χαρακτηριστικά του είτε στην κατανόηση της
ουσίας του; (Όχι.) Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, έχετε διαπιστώσει κάποια ουσία του Σατανά
που να έχει ομοιότητες με του Θεού; (Όχι.) Υπάρχουν εκφάνσεις του Σατανά που έχουν
ομοιότητες με του Θεού; (Όχι.) Συνεπώς, θέλω τώρα να σας ρωτήσω, χρησιμοποιώντας δικά
σας λόγια, τι ακριβώς είναι η αγιότητα του Θεού; Πρώτα απ’ όλα, σε συνδυασμό με ποιο
πράγμα αναφέρεται η αγιότητα του Θεού; Αναφέρεται σε συνδυασμό με την ουσία του Θεού;
Ή αναφέρεται σε συνδυασμό με κάποια πτυχή της διάθεσής Του; (Αναφέρεται σε συνδυασμό
με την ουσία του Θεού.) Πρέπει να θέσουμε μια σαφή βάση στο επιθυμητό μας θέμα.
Αναφέρεται σε συνδυασμό με την ουσία του Θεού. Πρώτα απ’ όλα, χρησιμοποιήσαμε τη
μοχθηρότητα του Σατανά ως ένα αντιθετικό στοιχείο απέναντι στη ουσία του Θεού, οπότε,
έχετε δει κάποια από την ουσία του Σατανά στον Θεό; Ή μήπως κάποια από την ουσία της
ανθρωπότητας; (Όχι, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ο Θεός δεν είναι αλαζόνας, δεν είναι
εγωιστής και δεν προδίδει, και μέσα από αυτήν την πτυχή αποκαλύπτεται η αγία ουσία του
Θεού.) Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι; (Ο Θεός δεν έχει ίχνος της διεφθαρμένης
διάθεσης του Σατανά. Ό,τι έχει ο Σατανάς είναι εντελώς αρνητικό, ενώ ο Θεός έχει μόνο
θετικά στοιχεία. Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός βρισκόταν ανέκαθεν στο πλευρό μας,
προσέχοντας και προστατεύοντάς μας, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί, καθ’ όλη τη ζωή
μας έως σήμερα, και ιδίως όταν ήμαστε μπερδεμένοι και είχαμε χάσει τον δρόμο μας. Δεν
υπάρχει καμία εξαπάτηση στον Θεό, καμία δολιότητα. Μιλάει καθαρά και απλά, και αυτή
είναι επίσης η αληθινή ουσία του Θεού.) Πολύ καλά! (Δεν μπορούμε να δούμε κανένα ίχνος
από τη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά στον Θεό, καμία διπροσωπία, καμία καυχησιά,
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καμία κενή υπόσχεση και καμία εξαπάτηση. Ο Θεός είναι ο μόνος στον οποίο μπορεί να
πιστεύει ο άνθρωπος και ο Θεός είναι έμπιστος και ειλικρινής. Από το έργο του Θεού,
μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός λέει στους ανθρώπους να είναι τίμιοι, να έχουν σοφία, να
μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό και να έχουν ευθυκρισία για διαφόρους
ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Σε αυτό μπορούμε να δούμε την αγιότητα του Θεού.)
Ολοκληρώσατε; Είστε ικανοποιημένοι με αυτά που είπατε; Πόση κατανόηση έχετε
πραγματικά στην καρδιά σας για τον Θεό; Και κατά πόσο αντιλαμβάνεστε την αγιότητα του
Θεού; Ξέρω ότι κάθε ένας από εσάς έχει στην καρδιά του κάποιο επίπεδο αντιληπτικής
κατανόησης, επειδή όλοι οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν το έργο του Θεού επάνω τους και,
σε διαφορετικό βαθμό, μπορεί να λάβουν πολλά πράγματα από τον Θεό. Λαμβάνουν χάρη και
ευλογίες, διαφωτίζονται και φωτίζονται και δέχονται την κρίση και το παίδεμα του Θεού,
ώστε να μπορούν να έχουν κάποια απλή κατανόηση της ουσίας του Θεού.
Παρόλο που η αγιότητα του Θεού, για την οποία συζητάμε σήμερα, ενδεχομένως να
μοιάζει κάπως παράξενη στους περισσότερους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από πώς μπορεί να
φαίνεται, ξεκινήσαμε αυτό το θέμα και θα αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση καθώς θα
προχωράτε στον δρόμο σας μπροστά. Πρέπει να φτάσετε σταδιακά να νιώθετε και να
κατανοείτε μέσα από τις δικές σας εμπειρίες. Τώρα, η αντιληπτική κατανόησή σας για την
ουσία του Θεού εξακολουθεί να απαιτεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να τη μάθετε, να
την επιβεβαιώσετε, να τη νιώσετε και να τη βιώσετε, μέχρι την ημέρα που θα γνωρίζετε από
τα βάθη της καρδιάς σας ότι η αγιότητα του Θεού είναι η άψογη ουσία του Θεού, η
ανιδιοτελής αγάπη του Θεού, ότι όλα όσα δίνει αυτός ο Θεός στον άνθρωπο είναι ανιδιοτελής
αγάπη, και θα γνωρίσετε ότι η αγιότητα του Θεού είναι άσπιλη και ανεπίληπτη. Αυτές οι
ουσίες του Θεού δεν είναι απλώς λόγια που χρησιμοποιεί για να επιδείξει την ταυτότητά Του,
αλλά, αντιθέτως, ο Θεός χρησιμοποιεί την ουσία Του για να αντιμετωπίσει τον κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά, με τρόπο αθόρυβο και ειλικρινή. Με άλλα λόγια, η ουσία του Θεού δεν είναι κενή,
ούτε είναι θεωρητική ή δογματική, και δεν είναι σίγουρα κάποιο είδος γνώσης. Δεν είναι
κάποιο είδος εκπαίδευσης για τον άνθρωπο, αντιθέτως, είναι η αληθινή αποκάλυψη των
ενεργειών του ίδιου του Θεού και είναι η αποκαλυμμένη ουσία αυτού που είναι και αυτού που
έχει ο Θεός. Ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται αυτήν την ουσία,
καθώς ό,τι κάνει ο Θεός και όλα τα λόγια που λέει έχουν τεράστια αξία και εξαιρετική
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σημασία για τον καθένα ξεχωριστά. Όταν θα φτάσεις στο σημείο να αντιλαμβάνεσαι την
αγιότητα του Θεού, τότε θα μπορέσεις να πιστέψεις πραγματικά στον Θεό. Όταν αντιληφθείς
την αγιότητα του Θεού, τότε θα μπορείς να συνειδητοποιήσεις πραγματικά το αληθινό νόημα
των λόγων «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός». Δεν θα φαντάζεσαι πλέον ότι μπορείς να επιλέξεις
να διαβείς άλλους δρόμους, και δεν θα θέλεις πια να προδώσεις όλα όσα έχει διευθετήσει ο
Θεός για εσένα. Επειδή η ουσία του Θεού είναι άγια, αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα από τον
Θεό μπορείς να διαβείς τον φωτεινό, τον σωστό δρόμο στη ζωή. Μόνο μέσα από τον Θεό
μπορείς να γνωρίσεις το νόημα της ζωής, μόνο μέσα από τον Θεό μπορείς να βιώσεις την
πραγματική ανθρώπινη φύση, να κατέχεις την αλήθεια, να γνωρίσεις την αλήθεια, και μόνο
μέσα από τον Θεό μπορείς να αποκτήσεις ζωή από την αλήθεια. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί
να σε βοηθήσει να αποφύγεις το κακό και να σε σώσει από τη βλάβη που προκαλεί ο Σατανάς
και τον έλεγχο που έχει επάνω σου. Εκτός από τον Θεό, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να σε
σώσει από τον ωκεανό των συμφορών, ώστε να μην υποφέρεις άλλο: Αυτό καθορίζεται από
την ουσία του Θεού. Μόνο ο ίδιος ο Θεός σε σώζει με τόση ανιδιοτέλεια, μόνο ο Θεός είναι ο
τελικός υπεύθυνος για το μέλλον σου, για τη μοίρα σου και για τη ζωή σου και Εκείνος
διευθετεί όλα τα πράγματα για εσένα. Αυτό είναι κάτι που τίποτα δημιουργημένο ή μη
δημιουργημένο δεν μπορεί να καταφέρει. Επειδή τίποτα δημιουργημένο ή μη δημιουργημένο
δεν έχει ουσία παρόμοια με του Θεού, κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν έχει την ικανότητα να
σε σώσει ή να σε καθοδηγήσει. Αυτή είναι η σημασία της ουσίας του Θεού για τον άνθρωπο.
Ίσως νιώσετε ότι αυτά τα λόγια που έχω πει μπορεί όντως να βοηθήσουν κάπως στη θεωρία.
Όμως, αν επιδιώκετε την αλήθεια, αν αγαπάτε την αλήθεια, στην πορεία της εμπειρίας σας
εφεξής, αυτά τα λόγια όχι μόνο θα σας αλλάξουν τη μοίρα, αλλά, ακόμα περισσότερο, θα σας
φέρουν στον σωστό δρόμο της ζωής. Το καταλαβαίνετε αυτό, σωστά; Συνεπώς, έχετε τώρα
κάποιο ενδιαφέρον να γνωρίσετε την ουσία του Θεού; (Ναι.) Είναι καλό που ενδιαφέρεστε.
Θα ολοκληρώσουμε σήμερα εδώ τη συζήτησή μας σχετικά με τη γνώση της αγιότητας του
Θεού.
Θα ήθελα να σας μιλήσω σχετικά με κάτι που κάνατε στην αρχή της συγκέντρωσής μας
σήμερα και Με εξέπληξε. Κάποιοι από εσάς είχατε ίσως κάποιο αίσθημα ευγνωμοσύνης και
θέλατε να εκφράσετε σωματικά αυτό που είχατε στο μυαλό σας. Αυτό είναι πέραν
αποδοκιμασίας και δεν είναι ούτε σωστό ούτε λάθος. Όμως, θα ήθελα να καταλάβετε κάτι. Τι
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είναι αυτό; Πρώτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω γι’ αυτό που μόλις κάνατε. Ήταν προσκύνημα ή
γονατίσατε για να λατρέψετε; Μπορεί κάποιος να Μου πει; (Πιστεύουμε ότι ήταν
προσκύνημα.) Αν πιστεύετε ότι ήταν προσκύνημα, τότε ποιο είναι το νόημα του
προσκυνήματος; (Η λατρεία.) Οπότε τι είναι το γονάτισμα για λατρεία; Το έχω συμπεριλάβει
αυτό στη συναναστροφή μας παλιότερα, όμως νιώθω ότι είναι απαραίτητο να αναφερθώ σ’
αυτό το θέμα στη σημερινή μας συναναστροφή. Προσκυνάτε στις συνηθισμένες
συγκεντρώσεις σας; (Όχι.) Προσκυνάτε όταν λέτε τις προσευχές σας; (Ναι.) Προσκυνάτε
κάθε φορά που προσεύχεστε, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες; (Ναι.) Αυτό είναι υπέροχο.
Όμως, αυτό που ήθελα να καταλάβετε σήμερα είναι ότι ο Θεός δέχεται μόνο τη γονυκλισία
δύο ειδών ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να συμβουλευτούμε τη Βίβλο ούτε τη συμπεριφορά
κάποιου πνευματικού χαρακτήρα, καθώς θα σας πω κάτι αληθινό εδώ και τώρα. Πρώτον, το
προσκύνημα και το γονάτισμα για λατρεία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί ο Θεός δέχεται τη
γονυκλισία αυτών που προσκυνάνε; Επειδή ο Θεός καλεί κάποιον σε Αυτόν και εγκαλεί αυτό
το άτομο να δεχθεί την εντολή του Θεού, ώστε να προσκυνήσει τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο
είδος ανθρώπου. Το δεύτερο είδος είναι το γονάτισμα για λατρεία κάποιου που σέβεται τον
Θεό και αποφεύγει το κακό. Υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο είδη ανθρώπων. Σε ποιο είδος
ανήκετε, λοιπόν, εσείς; Μπορείτε να πείτε; Αυτή είναι η πραγματολογική αλήθεια, η οποία
μπορεί να σας θίξει ως έναν βαθμό. Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό για τους ανθρώπους που
γονατίζουν όταν προσεύχονται —αυτό είναι αγνό και γίνεται όπως πρέπει, επειδή όταν οι
άνθρωποι προσεύχονται, προσεύχονται κυρίως για κάτι, ανοίγουν την καρδιά τους στον Θεό
και Τον αντικρίζουν κατά πρόσωπο. Πρόκειται για επικοινωνία και ανταλλαγή, καρδιά με
καρδιά με τον Θεό. Αν το κάνετε ως μια απλή τυπικότητα, τότε δεν είναι αυτό που θα έπρεπε
να είναι. Δεν θέλω να σας αποδοκιμάσω γι’ αυτό που κάνατε σήμερα. Ξέρετε ότι το μόνο που
θέλω είναι να το καταστήσω σαφές, ώστε να κατανοήσετε αυτήν την αρχή, έτσι δεν είναι; (Το
ξέρουμε.) Ώστε να μη συνεχίσετε να το κάνετε. Έχουν, οπότε, οι άνθρωποι την ευκαιρία να
προσκυνήσουν και να γονατίσουν ενώπιον του Θεού; Θα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα.
Αργά ή γρήγορα, θα έρθει εκείνη η μέρα, αλλά δεν είναι ακόμα ο καιρός. Το καταλαβαίνετε;
Μήπως σας στεναχωρεί αυτό; (Όχι.) Αυτό είναι καλό. Ίσως αυτά τα λόγια να σας
κινητοποιήσουν ή να σας εμπνεύσουν, ώστε να γνωρίζετε βαθιά μέσα σας την τρέχουσα
δέσμευση ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και τι είδους σχέση υπάρχει τώρα
μεταξύ τους. Παρόλο που προσφάτως έχουμε συζητήσει και ανταλλάξει πολλά, η κατανόηση
2643

του ανθρώπου για τον Θεό απέχει πολύ από το να είναι επαρκής. Ο άνθρωπος έχει ακόμα
πολύ δρόμο να διανύσει στην αναζήτηση της κατανόησης του Θεού. Δεν είναι στις προθέσεις
Μου να σας βάλω να το κάνετε αυτό επειγόντως ή να βιαστείτε να εκφράσετε αυτού του
είδους τις προσδοκίες ή τα αισθήματα. Αυτό που κάνατε σήμερα μπορεί να αποκαλύπτει και
να εκφράζει τα πραγματικά αισθήματά σας και το εξέλαβα. Έτσι, ενόσω το κάνατε, ήθελα να
σηκωθώ και να σας δώσω τις ευχές Μου, επειδή εύχομαι να είστε όλοι σας καλά. Συνεπώς, με
κάθε λόγο Μου και με κάθε ενέργειά Μου, κάνω ό,τι μπορώ για να σας βοηθήσω, να σας
καθοδηγήσω, ώστε να έχετε σωστή κατανόηση και σωστή άποψη για όλα τα πράγματα. Το
καταλαβαίνετε αυτό, σωστά; (Ναι.) Αυτό είναι υπέροχο. Παρόλο που κάποιοι έχουν ορισμένη
κατανόηση για τις διάφορες διαθέσεις του Θεού, για τις πτυχές αυτού που έχει και αυτού που
είναι ο Θεός και για το έργο του Θεού, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατανόησης δεν
πηγαίνει παραπέρα από μια απλή ανάγνωση λέξεων σε μια σελίδα ή μια κατανόησή τους στη
θεωρία, ή απλώς τα σκέφτονται. Αυτό που λείπει κυρίως από τους ανθρώπους είναι η
πραγματική κατανόηση και άποψη, στοιχεία τα οποία προέρχονται από πραγματικές
εμπειρίες. Παρότι ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να αφυπνίσει τις καρδιές των
ανθρώπων, οι άνθρωποι έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι να αφυπνιστούν τελικά
οι καρδιές τους. Δεν θέλω να δω κανέναν να νιώθει ότι ο Θεός τον έχει αφήσει έξω στην
παγωνιά, ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει ή του έχει γυρίσει την πλάτη. Το μόνο που θέλω
είναι να βλέπω τους πάντες να επιδιώκουν την αλήθεια και να επιδιώκουν να κατανοούν τον
Θεό και, βαδίζοντας με τόλμη προς τα εμπρός με ακλόνητη θέληση, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς
τροχοπέδη. Όσα λάθη κι αν έχετε κάνει, όσο κι αν έχετε ξεστρατίσει ή όσο κι αν έχετε
υποπέσει σε παραβάσεις, μην αφήνετε αυτό το παρελθόν σας να σας γίνει τροχοπέδη ή
πρόσθετο βάρος που θα πρέπει να κουβαλάτε μαζί σας στην αναζήτηση της κατανόησης του
Θεού: Συνεχίστε να βαδίζετε προς τα εμπρός. Ανεξαρτήτως από το πότε θα συμβεί, η καρδιά
του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου, δεν αλλάζει ποτέ: Αυτό είναι το πιο πολύτιμο
κομμάτι της ουσίας του Θεού. Νιώθετε λίγο καλύτερα τώρα; (Ναι.) Ελπίζω να έχετε τη σωστή
προσέγγιση απέναντι σε όλα τα πράγματα και τα λόγια που έχω πει. Ας λήξουμε εδώ, λοιπόν,
αυτήν τη συναναστροφή. Αντίο σε όλους! (Αντίο!)
11 Ιανουαρίου 2014
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Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ'
Μια επισκόπηση της εξουσίας του Θεού, της δίκαιης διάθεσης του Θεού
και της αγιοσύνης του Θεού
Όταν έχετε τελειώσει την προσευχή σας, η καρδιά σας νιώθει ήρεμη στην παρουσία του
Θεού; (Ναι.) Αν η καρδιά ενός ανθρώπου μπορεί να ηρεμήσει, αυτός θα μπορεί να ακούσει
και να κατανοήσει τον λόγο του Θεού και θα μπορεί να ακούσει και να κατανοήσει την
αλήθεια. Αν η καρδιά σου αδυνατεί να ηρεμήσει, αν η καρδιά σου είναι πάντα ακαθοδήγητη ή
πάντα σκέφτεται άλλα πράγματα, αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητά σου να καταφέρεις να
ακούσεις τον λόγο του Θεού. Επομένως, τι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που συζητάμε
τώρα; Ας ξανασκεφτούμε λιγάκι όλοι μας το κύριο σημείο. Όσον αφορά τη γνωριμία με τον
Θεό τον ίδιο, τον μοναδικό, στο πρώτο μέρος συζητήσαμε για την εξουσία του Θεού. Στο
δεύτερο μέρος συζητήσαμε για τη δίκαιη διάθεση του Θεού, και στο τρίτο μέρος συζητήσαμε
για την αγιοσύνη του Θεού. Σας έμεινε κάποια εντύπωση από το συγκεκριμένο περιεχόμενο
που συζητούσαμε κάθε φορά; Στο πρώτο μέρος, «η εξουσία του Θεού», τι σας έκανε τη
μεγαλύτερη εντύπωση; Ποιο μέρος είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο πάνω σας; (Ο Θεός
μετέδωσε για πρώτη φορά την εξουσία και την ισχύ του λόγου του Θεού· ο Θεός είναι εξίσου
καλός με τον λόγο Του και ο λόγος Του θα βγει αληθινός. Αυτή είναι η έμφυτη ουσία του
Θεού.) (Οι εντολές του Θεού στον Σατανά πως πιθανόν να βάλει σε πειρασμό τον Ιώβ, αλλά
δεν υπάρχει πιθανότητα να του πάρει τη ζωή. Απ’ αυτό, βλέπουμε την εξουσία του λόγου του
Θεού.) Υπάρχει τίποτε άλλο να προσθέσουμε; (Ο Θεός χρησιμοποίησε τον λόγο για να
δημιουργήσει τον ουρανό και τη γη και ό,τι υπάρχει σ’ αυτά και μιλάει για να συνάψει μια
διαθήκη με τον άνθρωπο και για να ευλογήσει τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι παραδείγματα
της εξουσίας του λόγου του Θεού. Επιπλέον, από το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς έδωσε την
εντολή στον Λάζαρο να βγει από τον τάφο του, βλέπουμε πως η ζωή και ο θάνατος βρίσκονται
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υπό τον έλεγχο του Θεού, τα οποία ο Σατανάς δεν έχει καμιά εξουσία να ελέγχει, και πως είτε
το έργο του Θεού εκτελείται στη σάρκα, είτε στο Πνεύμα, η εξουσία Του είναι μοναδική.)
Αυτή είναι η κατανόηση που αποκτήσατε αφού ακούσατε τη συναναστροφή, σωστά; Όταν
μιλάμε για την εξουσία του Θεού, πώς κατανοείτε τη λέξη «εξουσία»; Εντός του πεδίου της
εξουσίας του Θεού, σ’ αυτά που ο Θεός κάνει και αποκαλύπτει, τι βλέπουν οι άνθρωποι;
(Βλέπουμε την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού.) (Βλέπουμε πως η εξουσία του Θεού
είναι πανταχού παρούσα και πως υπάρχει πραγματικά. Βλέπουμε την εξουσία του Θεού σε
μεγάλη κλίμακα στο γεγονός ότι έχει υπό το κράτος Του το σύμπαν, και τη βλέπουμε σε μικρή
κλίμακα καθώς παίρνει υπό τον έλεγχό Του την ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός πράγματι σχεδιάζει
και ελέγχει τις έξι καμπές της ζωής. Επιπλέον, βλέπουμε πως η εξουσία του Θεού
αντιπροσωπεύει τον Θεό τον ίδιο, τον μοναδικό, και κανένα από τα δημιουργημένα ή τα μη
δημιουργημένα όντα δεν μπορεί να την κατέχει. Η εξουσία του Θεού συμβολίζει το κύρος
Του.) «Σύμβολα του κύρους του Θεού και της θέσης του Θεού»· φαίνεται πως έχετε
δογματική κατανόηση αυτού του λόγου. Έχετε καμία ουσιαστική γνώση της εξουσίας του
Θεού; (Ο Θεός μάς προσέχει και μας προστατεύει από τότε που ήμασταν νέοι, και σ’ αυτό
βλέπουμε την εξουσία του Θεού. Δεν είχαμε επίγνωση των κινδύνων που μας έβρισκαν, αλλά
ο Θεός πάντα μας προστάτευε από το παρασκήνιο· κι αυτό επίσης είναι η εξουσία του Θεού.)
Πολύ καλά, ωραία το θέσατε.
Όταν μιλάμε για την εξουσία του Θεού, πού βρίσκεται το επίκεντρο, το κύριο σημείο;
Γιατί χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό το περιεχόμενο; Καταρχάς, ο σκοπός της συζήτησης
αυτού του περιεχομένου είναι να επιβεβαιώσουν οι άνθρωποι το κύρος του Θεού ως
Δημιουργού και τη θέση Του ανάμεσα στα πάντα· αυτό είναι κάτι που μπορούν να
κατανοήσουν, κάτι που μπορούν να δουν και να νιώσουν. Αυτά που βλέπεις κι αυτά που
νιώθεις προέρχονται από τις ενέργειες του Θεού, από τον λόγο του Θεού και από τον έλεγχο
που έχει ο Θεός στο σύμπαν. Επομένως, ποια πραγματική κατανόηση αποκτούν οι άνθρωποι
από όλα όσα βλέπουν, μαθαίνουν και γνωρίζουν μέσα από την εξουσία του Θεού; Αυτό είναι
το πρώτο πράγμα, το οποίο έχουμε ήδη συζητήσει. Το δεύτερο είναι για να δουν οι άνθρωποι
τη δύναμη και τη σοφία του Θεού μέσα από όλα όσα έχει κάνει και πει και ελέγξει ο Θεός
μέσω της εξουσίας Του. Είναι για να σου επιτρέψει να δεις πόσο ισχυρός και πόσο σοφός
είναι ο Θεός στον έλεγχό Του επί των πάντων. Αυτό δεν είναι το επίκεντρο και το κύριο
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σημείο της μοναδικής εξουσίας του Θεού που συζητήσαμε στο παρελθόν; Δεν έχει περάσει
πολύς καιρός, κι όμως κάποιοι το έχουν ήδη ξεχάσει, γεγονός που αποδεικνύει πως δεν έχετε
κατανοήσει πλήρως την εξουσία του Θεού. Θα μπορούσε ακόμα να ειπωθεί πως ο άνθρωπος
δεν έχει δει την εξουσία του Θεού. Πλέον το κατανοείτε αυτό λιγάκι; Όταν δεις την εξουσία
του Θεού εν δράσει, τι θα νιώσεις πραγματικά; Έχεις νιώσει πραγματικά τη δύναμη του Θεού;
(Την έχουμε νιώσει.) Όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού σχετικά με τη δημιουργία του
σύμπαντος απ’ Αυτόν, νιώθεις τη δύναμή Του, νιώθεις την παντοδυναμία Του. Όταν βλέπεις
πως ο Θεός έχει υπό το κράτος Του τη μοίρα των ανθρώπων, τι νιώθεις; Νιώθεις τη δύναμη
και τη σοφία Του; Αν ο Θεός δεν κατείχε αυτή τη δύναμη, αν δεν κατείχε αυτή τη σοφία, θα
είχε τα προσόντα να έχει υπό το κράτος Του το σύμπαν και να έχει υπό το κράτος Του τη
μοίρα των ανθρώπων; Ο Θεός κατέχει τέτοια δύναμη, καθώς και τη σοφία, κι έτσι έχει την
εξουσία· αυτό είναι μοναδικό. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα πλάσμα ή άνθρωπο στο σύμπαν να
κατέχει την ίδια δύναμη με τον Θεό; Υπάρχει κάποιος ή κάτι με τη δύναμη να δημιουργεί τους
ουρανούς και τη γη και τα πάντα, καθώς και τη δυνατότητα να τα έχει υπό τον έλεγχο και υπό
το κράτος του; Υπάρχει κάποιος ή κάτι που μπορεί να κυβερνήσει και να καθοδηγήσει όλη την
ανθρωπότητα, και να είναι πανταχού παρών και παντοδύναμος; (Όχι, δεν υπάρχει.) Τώρα
κατανοείτε το πραγματικό νόημα όλων όσων εμπεριέχονται στη μοναδική εξουσία του Θεού;
Έχετε μερική κατανόηση; (Έχουμε.) Τώρα έχουμε κάνει ανασκόπηση των σημείων που
καλύπτουν τη μοναδική εξουσία του Θεού.
Στο δεύτερο μέρος μιλήσαμε για τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Δεν συζητήσαμε πολλά
πράγματα σχετικά με τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί σ’ αυτό το στάδιο, το
έργο του Θεού είναι κυρίως η κρίση και η παίδευση. Η δίκαιη διάθεση του Θεού έχει
αποκαλυφθεί ξεκάθαρα και ρητά στην Εποχή της Βασιλείας. Έχει πει τα λόγια που δεν έχει
ξαναπεί από την εποχή της δημιουργίας· και στα λόγια Του, όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι έχουν
δει τον λόγο Του και όλοι όσοι έχουν βιώσει τον λόγο Του, έχουν δει τη δίκαιη διάθεσή Του να
αποκαλύπτεται. Τότε ποιο είναι το κύριο σημείο των όσων συζητάμε περί της δίκαιης
διάθεσης του Θεού; Έχετε αναπτύξει βαθιά αντίληψη αυτών που έχετε μάθει; Έχετε
αποκτήσει κατανόηση από οποιαδήποτε εμπειρία σας; (Το ότι ο Θεός έκαψε τα Σόδομα,
οφειλόταν στο ότι οι άνθρωποι της εποχής είχαν γίνει εξαιρετικά διεφθαρμένοι και, μ’ αυτόν
τον τρόπο, είχαν προκαλέσει την οργή του Θεού. Απ’ αυτό είναι που βλέπουμε τη δίκαιη
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διάθεση του Θεού.) Αρχικά, ας ρίξουμε μια ματιά: Αν ο Θεός δεν είχε καταστρέψει τα Σόδομα,
θα μπορούσες να γνωρίζεις για τη δίκαιη διάθεσή Του; Και πάλι θα μπορούσες, έτσι; Μπορείς
να τη δεις στον λόγο που έχει εκφράσει στην Εποχή της Βασιλείας, καθώς και μέσα από την
κρίση, την παίδευση και τις κατάρες που εκτόξευσε κατά του ανθρώπου. Βλέπεις τη δίκαιη
διάθεση του Θεού στο γεγονός ότι έδειξε έλεος στη Νινευή; (Τη βλέπουμε.) Στη σημερινή
εποχή, οι άνθρωποι μπορούν να δουν λίγο από το έλεος, την αγάπη και τη μακροθυμία του
Θεού, και οι άνθρωποι μπορούν να τα δουν, επίσης, στην αλλαγή της άποψης του Θεού, η
οποία έπεται της μετάνοιας του ανθρώπου. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο παραδείγματα ως
τη βάση για να συζητήσουμε τη δίκαιη διάθεση του Θεού, είναι ιδιαίτερα προφανές πως η
δίκαιη διάθεσή Του έχει αποκαλυφθεί. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτή δεν περιορίζεται
στα όσα καταγράφονται σ’ αυτές τις δύο ιστορίες της Βίβλου. Απ’ αυτά που έχετε πλέον μάθει
και δει μέσα από τον λόγο του Θεού και το έργο Του, από την παρούσα εμπειρία σας μ’ αυτά,
ποια είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού; Συζητήστε το βάσει των δικών σας εμπειριών. (Στα
περιβάλλοντα που ο Θεός δημιούργησε για τους ανθρώπους, όταν είναι ικανοί να
αναζητήσουν την αλήθεια και να ενεργήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός τούς
καθοδηγεί, τους διαφωτίζει και τους επιτρέπει να νιώσουν το φως μέσα τους. Όταν οι
άνθρωποι αντίκεινται στον Θεό, Του αντιστέκονται και αντίκεινται στο θέλημά Του, υπάρχει
σκοτάδι μέσα τους, λες και ο Θεός τούς έχει απαρνηθεί. Ακόμα, προσεύχονται και δεν ξέρουν
τι να Του πουν, ωστόσο, όταν παραμερίσουν τις δικές τους έννοιες και φαντασίες και γίνουν
πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον Θεό και να επιζητήσουν τη βελτίωση, εδώ είναι που ξεκινά
να εμφανίζεται σταδιακά το χαμογελαστό πρόσωπο του Θεού. Από αυτό έχουμε βιώσει την
αγιοσύνη της δίκαιης διάθεσης του Θεού· ο Θεός εμφανίζεται στην άγια βασιλεία και είναι
κρυμμένος σε μέρη ακαθαρσίας.) (Βλέπω τη δίκαιη διάθεση του Θεού στον τρόπο με τον
οποίο φέρεται στους ανθρώπους. Οι αδελφοί και οι αδελφές μας διαφέρουν στο ανάστημα και
στο επίπεδο, όπως και διαφέρει αυτό που ο Θεός απαιτεί από τον καθένα μας. Είμαστε όλοι
ικανοί να δεχθούμε τη διαφώτιση του Θεού σε διαφορετικό βαθμό και, μ’ αυτόν τον τρόπο,
βλέπω τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να φέρεται στον
άνθρωπο μ’ αυτόν τον ίδιο τρόπο· μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.) Όλοι σας έχετε μιλήσει
για κάποια πρακτική γνώση.
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Κατανοείτε το κύριο σημείο του να γνωρίζετε τη δίκαιη διάθεση του Θεού; Πολλά
μπορούν να λεχθούν εκ πείρας πάνω σε αυτό το θέμα, πρώτα, όμως, υπάρχουν μερικά κύρια
σημεία τα οποία πρέπει να σας πω. Για να κατανοήσει κανείς τη δίκαιη διάθεση του Θεού,
πρέπει πρώτα να κατανοήσει τα συναισθήματα του Θεού: τι μισεί, τι απεχθάνεται, τι αγαπά,
σε ποιον δείχνει ανοχή και έλεος και σε τι είδους άνθρωπο δίνει αυτό το έλεος. Αυτό είναι
σημαντικό σημείο για να γνωρίζετε. Επιπλέον, πρέπει κανείς να κατανοήσει πως όσο
στοργικός κι αν είναι ο Θεός, όσο έλεος και αγάπη κι αν έχει για τους ανθρώπους, ο Θεός δεν
ανέχεται από κανέναν να υβρίζει το κύρος και τη θέση Του, ούτε ανέχεται από κανέναν να
υβρίζει την αξιοπρέπειά Του. Παρόλο που ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, δεν τους
παραχαϊδεύει. Δίνει στους ανθρώπους την αγάπη Του, το έλεός Του και τη μακροθυμία Του,
αλλά ποτέ δεν τους έχει κάνει τα χατίρια· έχει τις αρχές Του και τα όριά Του. Ανεξάρτητα από
τον βαθμό στον οποίο έχεις νιώσει την αγάπη του Θεού μέσα σου, ανεξάρτητα από το πόσο
βαθιά είναι αυτή η αγάπη, ποτέ δεν πρέπει να φέρεσαι στον Θεό όπως θα φερόσουν σε
κάποιον άλλο άνθρωπο. Ενώ αληθεύει πως ο Θεός φέρεται στους ανθρώπους σαν να είναι
κοντά Του, αν ένας άνθρωπος βλέπει τον Θεό σαν έναν άλλο άνθρωπο, σαν να είναι απλώς
ένα ακόμα ον της κτίσης, σαν έναν φίλο ή ένα αντικείμενο λατρείας, ο Θεός θα κρύψει το
πρόσωπό Του απ’ αυτόν και θα τον απαρνηθεί. Αυτή είναι η διάθεσή Του, και οι άνθρωποι δεν
πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα απερίσκεπτα. Επομένως, υπάρχει συχνή αναφορά
στη διάθεση του Θεού στον λόγο Του: Δεν έχει σημασία σε πόσους δρόμους έχεις ταξιδέψει,
πόσο έργο έχεις εκτελέσει ή πόσα έχεις υπομείνει, τη στιγμή που θα υβρίσεις τη διάθεση του
Θεού, θα το ανταποδώσει στον καθένα σας βάσει του τι έχετε κάνει. Αυτό σημαίνει πως ο
Θεός θεωρεί τους ανθρώπους κοντά Του, αλλά οι άνθρωποι δεν πρέπει να φέρονται στον Θεό
σαν κάποιο φίλο ή συγγενή. Μη βλέπεις τον Θεό σαν το φιλαράκι σου. Όση αγάπη κι αν έχεις
δεχθεί απ’ Αυτόν, όση μακροθυμία κι αν σου έχει δώσει, ποτέ δεν πρέπει να φέρεσαι στον Θεό
μόνο σαν φίλο. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού. Καταλαβαίνεις, σωστά; Χρειάζεται να
πω περισσότερα επί τούτου; Έχετε καμία πρότερη κατανόηση πάνω σ’ αυτό το θέμα; Σε
γενικές γραμμές, αυτό είναι το λάθος που κάνουν πιο εύκολα οι άνθρωποι, είτε κατανοούν τα
δόγματα, είτε δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου προηγουμένως. Όταν οι άνθρωποι υβρίζουν τον
Θεό, μπορεί να μην οφείλεται σε μια μεμονωμένη περίσταση ή σε κάτι που είπαν, αντιθέτως,
οφείλεται σε μια στάση που διατηρούν και σε μια κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αυτό
είναι κάτι ιδιαίτερα τρομακτικό. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν πως έχουν κατανόηση του
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Θεού, πως Τον γνωρίζουν, και μπορεί ακόμα και να κάνουν μερικά πράγματα που θα
ευχαριστούσαν τον Θεό. Ξεκινούν να νιώθουν ίσοι με τον Θεό, όπως και να νιώθουν πως
έχουν γίνει, με επιδέξιο τρόπο, φίλοι με τον Θεό. Τέτοιου είδους συναισθήματα είναι τρομερά
λαθεμένα. Αν δεν έχεις βαθιά κατανόηση αυτού, αν δεν το κατανοείς ξεκάθαρα, τότε είναι
πολύ εύκολο να υβρίσεις τον Θεό και να υβρίσεις τη δίκαιη διάθεσή Του. Το κατανοείς τώρα,
έτσι; Δεν είναι μοναδική η δίκαιη διάθεση του Θεού; Θα μπορούσε ποτέ να ισοδυναμεί με τον
χαρακτήρα ή την ηθική υπόσταση του ανθρώπου; Δεν θα μπορούσε ποτέ. Επομένως, δεν
πρέπει να ξεχνάς πως, όπως κι αν φέρεται ο Θεός στους ανθρώπους, όποια γνώμη κι αν έχει
για τους ανθρώπους, η θέση, η εξουσία και το κύρος του Θεού δεν αλλάζουν ποτέ. Για την
ανθρωπότητα, ο Θεός είναι πάντοτε ο Κύριος των πάντων και ο Δημιουργός.
Τι έχετε μάθει για την αγιοσύνη του Θεού; Στο μέρος που αφορά την «αγιοσύνη του
Θεού», πέρα από το γεγονός ότι η μοχθηρία του Σατανά χρησιμοποιείται ως αντιθετικό
στοιχείο, ποιο ήταν το κύριο περιεχόμενο της συζήτησής μας περί της αγιοσύνης του Θεού;
Δεν είναι αυτό που ο Θεός έχει και είναι; Αυτό που έχει και είναι ο Θεός, είναι κάτι που
συναντάται μόνο στον Θεό; (Ναι.) Τίποτα στην κτίση Του δεν το έχει. Επομένως, λέμε πως η
αγιοσύνη του Θεού είναι μοναδική. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κατανοήσετε.
Πραγματοποιήσαμε τρεις συναντήσεις για την αγιοσύνη του Θεού. Μπορείτε να περιγράψετε
με δικά σας λόγια, με τη δική σας κατανόηση, τι πιστεύετε ότι είναι η αγιοσύνη του Θεού;
(Την τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί μας ο Θεός, γονατίσαμε ενώπιόν Του. Ο Θεός
συναναστράφηκε μαζί μας την αλήθεια σχετικά με το να προσπέφτεις και να κλίνεις το
κεφάλι για να Τον λατρέψεις. Είδαμε πως δεν ήταν σε συμφωνία με το θέλημά Του το ότι
κλίναμε το κεφάλι και Τον λατρέψαμε αφού είχαμε αποτύχει να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις Του, και απ’ αυτό είδαμε την αγιοσύνη του Θεού.) Πολύ αληθές. Υπάρχει τίποτε
άλλο; (Στον λόγο του Θεού προς την ανθρωπότητα, βλέπουμε πως Αυτός μιλάει λιτά και
καθαρά, είναι ευθύς και επί του θέματος. Ο Σατανάς μιλάει με έμμεσο τρόπο και είναι
γεμάτος ψέματα. Απ’ αυτό που έγινε την τελευταία φορά που προσπέσαμε ενώπιον του Θεού,
είδαμε πως ο λόγος Του και οι ενέργειές Του έχουν πάντοτε αρχές. Είναι πάντοτε σαφής και
περιεκτικός όταν μας λέει πώς πρέπει να ενεργούμε, με τι πρέπει να συμμορφωνόμαστε και
πώς πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Οι άνθρωποι, ωστόσο, δεν είναι έτσι· αφού η
ανθρωπότητα διαφθάρηκε από τον Σατανά, οι άνθρωποι κοίταξαν να επιτύχουν τα δικά τους
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προσωπικά κίνητρα και στόχους και τις δικές τους προσωπικές επιθυμίες στις ενέργειες και
τα λόγια τους. Από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός προσέχει την ανθρωπότητα, από τη
φροντίδα και την προστασία που της δίνει, βλέπουμε πως όλα όσα κάνει ο Θεός είναι θετικά
και πολύ σαφή. Μ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την αποκάλυψη της ουσίας της αγιοσύνης του
Θεού.) Καλά το θέσατε! Έχει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι; (Μέσα από την έκθεση της
κακής ουσίας του Σατανά από τον Θεό, βλέπουμε την αγιοσύνη του Θεού, αποκτούμε
μεγαλύτερη γνώση του κακού του Σατανά και βλέπουμε την πηγή του μαρτυρίου της
ανθρωπότητας. Στο παρελθόν, είχαμε άγνοια του μαρτυρίου υπό τη σφαίρα επιρροής του
Σατανά. Μόνο όταν ο Θεός το έκανε γνωστό, είδαμε πως όλο το μαρτύριο που προέρχεται από
την επιδίωξη της δόξας και του πλούτου έχει δημιουργηθεί, στο σύνολό του, από τον Σατανά.
Μόνο μέσω αυτού νιώθουμε πως η αγιοσύνη του Θεού είναι η πραγματική σωτηρία της
ανθρωπότητας.) Υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε σ’ αυτό; (Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα
στερείται της πραγματικής γνώσης του Θεού ή της αγάπης για τον Θεό. Επειδή δεν
κατανοούμε την υπόσταση της αγιοσύνης του Θεού, το γεγονός πως γονατίζουμε ενώπιόν Του
για να Τον λατρέψουμε είναι νοθευμένο, έχει απώτερο σκοπό και είναι εσκεμμένο, κάτι που
κάνει τον Θεό δυστυχή. Βλέπουμε πως ο Θεός είναι πολύ διαφορετικός από τον Σατανά· ο
Σατανάς θέλει οι άνθρωποι να τον υπεραγαπούν και να τον κολακεύουν, να γονατίζουν και να
τον λατρεύουν. Ο Σατανάς δεν έχει αρχές. Απ’ αυτό, εκτιμώ επίσης την αγιοσύνη του Θεού.)
Πολύ καλά! Απ’ αυτά που έχουμε συναναστραφεί για την αγιοσύνη του Θεού, έχετε δει την
τελειότητα του Θεού; (Τη βλέπουμε.) Βλέπετε πως ο Θεός είναι η πηγή καθετί θετικού; Είστε
σε θέση να δείτε πως ο Θεός είναι η προσωποποίηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης;
Βλέπετε πως ο Θεός είναι η πηγή της αγάπης; Βλέπετε πως όλα όσα κάνει ο Θεός, όλα όσα
εξέρχονται απ’ Αυτόν και όλα όσα αποκαλύπτει είναι αψεγάδιαστα; (Το βλέπουμε.) Αυτά τα
πολλά παραδείγματα είναι όλα κύρια σημεία σχετικά με την αγιοσύνη του Θεού για την οποία
μιλώ. Σήμερα, αυτά τα λόγια μπορεί να σας φαίνονται μόνο σαν δόγμα, ωστόσο, μια μέρα,
όταν βιώσεις και γίνεις μάρτυρας του αληθινού Θεού του ίδιου μέσα από τον λόγο Του και το
έργο Του, θα πεις, από τα βάθη της καρδιάς σου, πως ο Θεός είναι άγιος, πως ο Θεός είναι
διαφορετικός από την ανθρωπότητα και πως η καρδιά, η διάθεση και η ουσία Του είναι όλες
άγιες. Αυτή η αγιοσύνη επιτρέπει στον άνθρωπο να δει την τελειότητά Του, όπως και
επιτρέπει στον άνθρωπο να δει πως η ουσία της αγιοσύνης του Θεού είναι άσπιλη. Η ουσία
της αγιοσύνης Του καθορίζει πως Αυτός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, και δείχνει στον
2651

άνθρωπο και αποδεικνύει πως Αυτός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος. Αυτό δεν είναι το κύριο
σημείο; (Είναι.)
Σήμερα κάναμε μια επισκόπηση διαφόρων μερών του περιεχομένου προηγούμενων
συναντήσεων. Σ’ αυτό το σημείο, θα ολοκληρώσουμε την επισκόπησή μας. Ελπίζω πως όλοι
σας θα λάβετε σοβαρά υπόψη τα κύρια σημεία κάθε στοιχείου και θέματος. Μην τα
σκέφτεστε απλώς σαν δόγματα· διαβάστε τα στ’ αλήθεια και προσπαθήστε να τα
κατανοήσετε όταν έχετε τον χρόνο. Να τα θυμάστε στην καρδιά σας και να τα φέρνετε στην
πραγματικότητα —τότε θα μάθεις στ’ αλήθεια όλα όσα έχω πει για την πραγματική
αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και είναι. Ωστόσο, δεν θα τα
κατανοήσεις ποτέ αν απλώς τα σημειώσεις στο σημειωματάριό σου και δεν τα διαβάσεις ή τα
στοχαστείς. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι; Αφού επικοινώνησα αυτά τα τρία στοιχεία, οι
άνθρωποι θα έχουν αποκτήσει μια γενική, ή ακόμα και συγκεκριμένη, κατανόηση του κύρους
του Θεού, της ουσίας Του και της διάθεσής Του. Θα έχουν, ωστόσο, πλήρη κατανόηση του
Θεού; (Όχι.) Τώρα, στη δική σας κατανόηση του Θεού, υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους
νιώθετε πως χρειάζεστε βαθύτερη κατανόηση; Με άλλα λόγια, αφού έχεις αποκτήσει
κατανόηση της εξουσίας του Θεού, της δίκαιης διάθεσής Του και της αγιοσύνης Του, ίσως
έχεις καθιερώσει στο μυαλό σου μια αναγνώριση του μοναδικού κύρους και της θέσης Του,
ωστόσο, μέσα από την εμπειρία σου, πρέπει να γνωρίσεις και να εκτιμήσεις τις ενέργειές Του,
τη δύναμή Του και την ουσία Του πριν μπορέσεις να αποκτήσεις μια βαθύτερη κατανόηση.
Τώρα, έχετε ακούσει αυτές τις συναναστροφές, έτσι μπορείτε να βάλετε στην καρδιά σας
αυτό το άρθρο της πίστης: Ο Θεός υπάρχει πραγματικά, και είναι γεγονός πως Αυτός κυβερνά
τα πάντα. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υβρίσει τη δίκαιη διάθεσή Του, και η αγιοσύνη
Του είναι κάτι το βέβαιο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτά είναι
γεγονότα. Αυτές οι συναναστροφές επιτρέπουν στο κύρος και τη θέση του Θεού να έχουν μια
βάση στις καρδιές των ανθρώπων. Μόλις δημιουργηθεί αυτή η βάση, οι άνθρωποι πρέπει να
προσπαθήσουν να κατανοήσουν πιο πολλά.

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Α')
Σήμερα, θα συναναστραφώ μαζί σας για ένα νέο θέμα. Ποιο θα είναι το θέμα; Ο τίτλος
του θέματος θα είναι «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα». Αυτό δεν είναι ένα
αρκετά ευρύ θέμα προς συζήτηση; Μοιάζει με κάτι που μπορεί να είναι λίγο άπιαστο; Το ότι ο
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Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα, μπορεί να μοιάζει σαν ένα θέμα από το οποίο οι
άνθρωποι αισθάνονται αποκομμένοι, ωστόσο, όλοι όσοι ακολουθούν τον Θεό πρέπει να το
κατανοήσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτό το θέμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κάθε
άνθρωπο που γνωρίζει τον Θεό, που είναι ικανός να Τον ικανοποιεί και να έχει φόβο Θεού.
Επομένως, πρέπει να μεταδώσουμε αυτό το θέμα. Πριν, μερικοί άνθρωποι ίσως είχαν μια
βασική κατανόηση αυτού του θέματος ή ίσως μερικοί άνθρωποι να είχαν επίγνωσή του. Ίσως
έχουν στοιχειώδη γνώση ή επιφανειακή κατανόησή του στο μυαλό τους. Άλλοι μπορεί να
έχουν μερικές ειδικές εμπειρίες απ’ αυτό· λόγω των μοναδικών εμπειριών τους, έχουν βαθιά
κατανόησή του στην καρδιά τους. Ωστόσο, είτε η γνώση αυτού είναι βαθιά, είτε είναι
επιφανειακή, για σας είναι μονόπλευρη και όχι επαρκώς συγκεκριμένη. Επομένως, πρέπει να
συζητήσουμε αυτό το θέμα, ο σκοπός του οποίου είναι να σας δώσει μια πιο συγκεκριμένη και
βαθιά κατανόηση. Θα χρησιμοποιήσω μια ειδική μέθοδο για να συναναστραφώ μαζί σας γι’
αυτό το θέμα, μια μέθοδο που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά και που μπορεί να τη βρείτε
λίγο ασυνήθιστη ή λίγο άβολη. Παρ’ όλα αυτά, αφού το ακούσετε, θα το γνωρίζετε, όποια κι
αν είναι η μέθοδος. Σας αρέσει να ακούτε ιστορίες; (Μας αρέσει.) Φαίνεται πως είχα δίκιο
που διάλεξα αυτή τη μέθοδο αφήγησης ιστορίας. Σε όλους σας αρέσει να ακούτε ιστορίες.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Δεν χρειάζεται να κρατήσετε σημειώσεις απ’ αυτό. Σας ζητώ να είστε
ήρεμοι, και όχι νευρικοί. Μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου αν πιστεύεις πως με ανοιχτά τα
μάτια μπορεί να αποσπάται η προσοχή σου από το περιβάλλον ή τους ανθρώπους γύρω σου.
Έχω μια υπέροχη ιστοριούλα να σας πω. Είναι μια ιστορία για έναν σπόρο, τη γη, ένα δέντρο,
το φως του ήλιου, τα ωδικά πτηνά και τον άνθρωπο. Ποιοι είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες στην
ιστορία που πρόκειται να διηγηθώ; (Ένας σπόρος, η γη, ένα δέντρο, το φως του ήλιου, τα
ωδικά πτηνά και ο άνθρωπος.) Θα είναι και ο Θεός στην ιστορία; (Όχι.) Αλλά είμαι σίγουρος
ότι αφού τελειώσει η ιστορία, θα νιώθετε χαλαροί και ικανοποιημένοι. Εντάξει λοιπόν,
ακούστε προσεκτικά.
1η ιστορία. Ένας σπόρος, η γη, ένα δέντρο, το φως του ήλιου, τα ωδικά πτηνά και
ο άνθρωπος
Ένας μικρός σπόρος έπεσε στη γη. Μετά το πέρασμα μιας μεγάλης βροχής, ο σπόρος
έβγαλε ένα τρυφερό βλαστάρι και οι ρίζες του απλώθηκαν σιγά-σιγά στο έδαφος από κάτω.
Με τον καιρό, το βλαστάρι πήρε ύψος, αντιμετωπίζοντας γενναία τους σκληρούς ανέμους και
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τις έντονες βροχές, βλέποντας την εναλλαγή των εποχών καθώς το φεγγάρι γέμιζε και
άδειαζε. Το καλοκαίρι, η γη παρήγαγε δώρα νερού, ώστε το βλαστάρι να μπορέσει να αντέξει
τον καύσωνα. Και χάρη στη γη, το βλαστάρι δεν ένιωσε τη ζέστη, κι έτσι επιβίωσε από την
κάψα του καλοκαιριού. Όταν ήλθε ο χειμώνας, η γη περιέκλεισε το βλαστάρι στη ζεστή
αγκαλιά της και κράτησαν σφιχτά το ένα το άλλο. Και χάρη στη θερμότητα της γης, το
βλαστάρι επέζησε από το τσουχτερό κρύο, βγαίνοντας αλώβητο από τις χειμερινές θύελλες
και τις χιονοπτώσεις της εποχής. Με την προστασία της γης, το βλαστάρι έγινε γενναίο και
ήταν ευτυχισμένο. Η ανιδιοτελής φροντίδα που του παρείχε η γη, το έκανε ψηλό και
υπερήφανο. Το βλαστάρι μεγάλωνε ευτυχισμένα. Τραγουδούσε καθώς έπεφτε η βροχή, και
χόρευε και λικνιζόταν καθώς φυσούσε ο άνεμος. Κι έτσι, το βλαστάρι και η γη
αλληλοεξαρτώνται…
Τα χρόνια πέρασαν και το βλαστάρι ήταν τώρα ένα πανύψηλο δέντρο. Είχε βγάλει γερά
κλαδιά, στις άκρες των οποίων υπήρχαν αναρίθμητα φύλλα, και ορθωνόταν γερό πάνω στη
γη. Οι ρίζες του δέντρου εισχωρούσαν στη γη όπως και πριν, αλλά τώρα βυθίζονταν βαθιά στο
έδαφος από κάτω. Αυτό που είχε κάποτε προστατεύσει το βλαστάρι, ήταν τώρα η βάση για το
επιβλητικό δέντρο.
Μια αχτίδα φωτός έλαμψε πάνω στο δέντρο και ο κορμός σείστηκε. Το δέντρο έτεινε
διάπλατα τα κλαδιά του και απορρόφησε βαθιά το φως. Η γη από κάτω ανέπνεε στον ίδιο
ρυθμό με το δέντρο, και η γη ένιωθε ανανεωμένη. Εκείνη τη στιγμή, ένα δροσερό αεράκι
φύσηξε ανάμεσα στα κλαδιά και το δέντρο ρίγησε από ευχαρίστηση, ξεχειλίζοντας από
ενέργεια. Κι έτσι, το δέντρο και το φως του ήλιου αλληλοεξαρτώνται…
Οι άνθρωποι κάθονταν στη δροσερή σκιά του δέντρου και απολάμβαναν τον καθαρό,
ευωδιαστό αέρα. Ο αέρας καθάριζε την καρδιά και τους πνεύμονές τους, και καθάριζε το αίμα
μέσα τους. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονταν πια κούραση ή βάρος. Κι έτσι, οι άνθρωποι και το
δέντρο αλληλοεξαρτώνται…
Ένα σμήνος οδικών πτηνών τιτίβισε καθώς προσγειώθηκε στα κλαδιά του δέντρου. Ίσως
να διέφευγαν από κάποιον εχθρό ή να αναπαράγονταν και να μεγάλωναν τα μικρά τους ή
ίσως να έκαναν απλώς ένα σύντομο διάλειμμα. Κι έτσι, τα πουλιά και το δέντρο
αλληλοεξαρτώνται…
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Οι ρίζες του δέντρου, μπλεγμένες και μπερδεμένες, έφταναν βαθιά μέσα στη γη. Ο
κορμός του προφύλασσε τη γη από τον άνεμο και τη βροχή, κι αυτό άπλωνε τα μεγάλα κλαδιά
του και προστάτευε τη γη από κάτω του, και το δέντρο το έκανε αυτό γιατί η γη είναι η
μητέρα του. Ενδυναμώνουν το ένα το άλλο και βασίζονται το ένα στο άλλο, και δεν θα
χωριστούν ποτέ…
Κι έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Η ιστορία που διηγήθηκα αφορούσε έναν σπόρο, τη γη,
ένα δέντρο, το φως του ήλιου, τα πτηνά και τον άνθρωπο. Είχε λίγες μόνο σκηνές. Τι
συναισθήματα σας γέννησε; Με τον τρόπο που τη διηγήθηκα, την κατανοείτε; (Την
κατανοούμε.) Μπορείτε να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας. Οπότε, τι νιώθετε αφού
ακούσατε αυτήν την ιστορία; Πρώτα θα σας πω πως όλα τα πράγματα που σας ανέφερα, είναι
πράγματα που μπορείτε να δείτε και να αγγίξετε· είναι αληθινά πράγματα, όχι μεταφορές.
Θέλω να σκεφτείτε αυτά που συζήτησα. Τίποτα απ’ αυτά που κάλυψα δεν ήταν
βαθυστόχαστο, και υπάρχουν λίγες προτάσεις που συγκροτούν το κύριο σημείο της ιστορίας.
(Η ιστορία που ακούσαμε σχηματίζει μια όμορφη εικόνα: Ο σπόρος ζωντανεύει και, καθώς
μεγαλώνει, βιώνει τις τέσσερις εποχές του χρόνου: την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο
και τον χειμώνα. Η γη μοιάζει με μητέρα στον τρόπο που παρέχει φροντίδα. Δίνει ζεστασιά
τον χειμώνα ώστε το βλαστάρι να επιζήσει από το κρύο. Αφού το βλαστάρι έχει ωριμάσει κι
έχει γίνει δέντρο, μια αχτίδα φωτός αγγίζει τα κλαδιά του, φέρνοντας στο δέντρο πολλή χαρά.
Βλέπουμε πως ανάμεσα στο πλήθος της κτίσης του Θεού, η γη είναι κι αυτή ζωντανή, και πως
αυτή και το δέντρο αλληλοεξαρτώνται. Βλέπουμε επίσης πως το φως του ήλιου φέρνει τόση
ζεστασιά στο δέντρο και, παρόλο που τα πουλιά είναι κοινό θέαμα, βλέπουμε πώς τα πουλιά,
το δέντρο και οι άνθρωποι συνεργάζονται όλα αρμονικά. Όταν ακούμε αυτήν την ιστορία,
αυτό είναι το συναίσθημα που έχουμε στην καρδιά μας, πως, στην πραγματικότητα, τα πάντα
στην κτίση του Θεού είναι ζωντανά.) Ωραία το θέσατε! Έχει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο;
(Στην ιστορία, καθώς ο σπόρος βλασταίνει και γίνεται πανύψηλο δέντρο, βλέπουμε τα
θαυμαστά πράγματα που έχει φτιάξει ο Θεός. Ο Θεός έκανε τα πάντα να ενισχύουν το ένα το
άλλο και να αλληλοεξαρτώνται, είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους και υπηρετούν το ένα το
άλλο. Βλέπουμε τη σοφία του Θεού, το θαύμα Του, και βλέπουμε πως Αυτός είναι η πηγή της
ζωής για τα πάντα.)
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Όλα αυτά για τα οποία μόλις μίλησα, είναι πράγματα που έχετε ξαναδεί, όπως οι σπόροι·
τους γνωρίζετε, σωστά; Ο σπόρος που γίνεται δέντρο, μπορεί να μην είναι μια διαδικασία που
βλέπεις με κάθε λεπτομέρεια, αλλά γνωρίζεις πως είναι γεγονός, σωστά; Γνωρίζεις για τη γη
και το φως του ήλιου. Η εικόνα των οδικών πτηνών που κουρνιάζουν σ’ ένα δέντρο είναι κάτι
που έχουν δει όλοι οι άνθρωποι, σωστά; Και όλοι σας έχετε δει ανθρώπους να δροσίζονται στη
σκιά ενός δέντρου, σωστά; (Το έχουμε δει.) Επομένως, τι συναίσθημα αποκτάτε όταν βλέπετε
όλα αυτά τα παραδείγματα σε μια εικόνα; (Αρμονία.) Όλα τα παραδείγματα που υπάρχουν σ’
αυτήν την εικόνα, προέρχονται από τον Θεό; (Ναι.) Καθώς προέρχονται από τον Θεό, ο Θεός
γνωρίζει την αξία και τη σημασία αυτών των διαφόρων παραδειγμάτων που συνυπάρχουν στη
γη. Όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, όταν σχεδίασε και δημιούργησε το καθετί, το έκανε
εκ προθέσεως· και όταν δημιούργησε εκείνα τα πράγματα, το καθένα τους εμποτίστηκε με
ζωή. Δημιούργησε το περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα, κάτι που συζητείται στην
ιστορία που μόλις ακούσαμε. Συζήτησε την αλληλεξάρτηση μεταξύ του σπόρου και της γης· η
γη τρέφει τον σπόρο και ο σπόρος είναι δεμένος με τη γη. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο
προκαθορίστηκε από τον Θεό εξαρχής. Το δέντρο, το φως του ήλιου, τα ωδικά πτηνά και ο
άνθρωπος σ’ αυτήν την εικόνα είναι ένα παράδειγμα του περιβάλλοντος διαβίωσης που
δημιούργησε ο Θεός για την ανθρωπότητα. Καταρχάς, το δέντρο δε μπορεί να αφήσει τη γη κι
ούτε μπορεί να κάνει χωρίς το φως του ήλιου. Επομένως, για ποιον σκοπό δημιούργησε ο
Θεός το δέντρο; Μπορούμε να πούμε πως ήταν μόνο για τη γη; Μπορούμε να πούμε πως ήταν
μόνο για τα ωδικά πτηνά; Μπορούμε να πούμε πως ήταν μόνο για τους ανθρώπους; (Όχι.)
Ποια είναι η σχέση ανάμεσά τους; Ανάμεσά τους υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας ενδυνάμωσης,
αλληλεξάρτησης και αδιαιρετότητας. Με άλλα λόγια, η γη, το δέντρο, το φως του ήλιου, τα
ωδικά πτηνά και οι άνθρωποι, βασίζονται το ένα στο άλλο για την ύπαρξή τους και
φροντίζουν το ένα το άλλο. Το δέντρο προστατεύει τη γη, καθώς η γη φροντίζει το δέντρο· το
φως του ήλιου μεριμνά για το δέντρο, ενώ το δέντρο αποκτά καθαρό αέρα από το φως του
ήλιου και μειώνει την αφόρητη ζέστη που φτάνει στη γη από τον ήλιο. Ποιος επωφελείται απ’
αυτό στο τέλος; Η ανθρωπότητα επωφελείται απ’ αυτό, σωστά; Και αυτό είναι μια από τις
αρχές πίσω από τον λόγο για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον διαβίωσης για την
ανθρωπότητα και ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς γι’ αυτό. Παρόλο που αυτή είναι μια
απλή εικόνα, μπορούμε να δούμε τη σοφία του Θεού και τις προθέσεις Του. Η ανθρωπότητα
δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη γη ή χωρίς δέντρα ή χωρίς τα ωδικά πτηνά και το φως του ήλιου,
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σωστά; Παρόλο που αυτή είναι απλώς μια ιστορία, αυτό που απεικονίζει είναι ένας
μικρόκοσμος της δημιουργίας των ουρανών και της γης και των πάντων από τον Θεό, καθώς
και του δώρου, από μέρους Του, ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να ζήσει η
ανθρωπότητα.
Ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τα πάντα για την ανθρωπότητα και
δημιούργησε, επίσης, το περιβάλλον διαβίωσης. Καταρχάς, το κύριο σημείο που έθιξε η
ιστορία μας είναι η αμοιβαία ενδυνάμωση, η αλληλεξάρτηση και η συνύπαρξη των πάντων.
Υπό αυτήν την αρχή, το περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα είναι προστατευμένο,
επιβιώνει και συνεχίζει· λόγω της ύπαρξης αυτού του περιβάλλοντος διαβίωσης, η
ανθρωπότητα μπορεί να ευδοκιμήσει και να αναπαραχθεί. Στη σκηνή, είδαμε το δέντρο, τη
γη, το φως του ήλιου, ωδικά πτηνά και ανθρώπους. Ήταν και ο Θεός εκεί; Οι άνθρωποι
μπορεί να μην το βλέπουν, σωστά; Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν να δουν τον κανόνα της
αμοιβαίας ενδυνάμωσης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των πραγμάτων σ’ αυτήν τη σκηνή·
είναι μέσω αυτών των κανόνων που οι άνθρωποι μπορούν να δουν πως ο Θεός υπάρχει και
πως Αυτός είναι ο Άρχοντας. Ο Θεός χρησιμοποιεί αυτές τις αρχές και τους κανόνες για να
διαφυλάξει τη ζωή και την ύπαρξη των πάντων. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μεριμνά για τα πάντα και
μεριμνά για την ανθρωπότητα. Αυτή η ιστορία έχει καμία σύνδεση με το θέμα που μόλις
συζητήσαμε; Εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να υπάρχει σύνδεση, αλλά, στην
πραγματικότητα, οι κανόνες που έφτιαξε ο Θεός ως Δημιουργός και το κράτος που έχει πάνω
στα πάντα, σχετίζονται στενά με το γεγονός πως Αυτός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα
και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Κάτι μάθατε, σωστά;
Ο Θεός διοικεί τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των πάντων· διοικεί τους κανόνες
που διέπουν την επιβίωση των πάντων· ελέγχει τα πάντα, και τα ορίζει ώστε να
ενδυναμώνουν και να βασίζονται το ένα στο άλλο, έτσι ώστε να μη χαθούν ούτε να
εξαφανιστούν. Μόνο έτσι μπορεί η ανθρωπότητα να συνεχίσει να ζει· μόνο έτσι μπορεί να
ζήσει υπό την καθοδήγηση του Θεού σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο Θεός έχει υπό το κράτος Του
αυτούς τους κανόνες που διέπουν τα πάντα και η ανθρωπότητα δεν μπορεί να επέμβει και δεν
μπορεί να τους αλλάξει· μόνο ο Θεός ο ίδιος γνωρίζει αυτούς τους κανόνες και μόνο Αυτός ο
ίδιος τους διαχειρίζεται. Πότε θα βλαστήσουν τα δέντρα· πότε θα βρέξει· πόσο νερό και πόσες
θρεπτικές ουσίες θα δώσει η γη στα φυτά· ποια εποχή θα πέσουν τα φύλλα· ποια εποχή θα
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βγάλουν καρπούς τα δέντρα· πόσες θρεπτικές ουσίες θα δώσει το φως του ήλιου στα δέντρα·
τι θα απελευθερώσουν τα δέντρα αφότου τραφούν με το φως του ήλιου —όλα αυτά είναι
πράγματα που προκαθορίστηκαν από τον Θεό όταν δημιούργησε τα πάντα, ως κανόνες που
κανείς δεν δύναται να παραβιάσει. Τα πράγματα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό, είτε είναι
έμβια, είτε φαίνονται άβια στους ανθρώπους, βρίσκονται όλα στα χέρια του Θεού και υπό το
κράτος Του. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει ή να παραβιάσει αυτόν τον κανόνα.
Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, διατύπωσε πώς πρέπει να είναι. Το
δέντρο δεν θα μπορούσε να ριζώσει, να βλαστήσει και να μεγαλώσει δίχως τη γη. Αν η γη δεν
είχε δέντρα, θα ξεραινόταν. Επίσης, το δέντρο είναι το σπίτι των ωδικών πτηνών, είναι ένα
μέρος στο οποίο μπορούν να βρουν καταφύγιο από τον άνεμο. Θα ήταν εντάξει αν το δέντρο
δεν είχε το φως του ήλιου; (Δεν θα ήταν εντάξει.) Αν το δέντρο είχε μόνο τη γη, αυτό δεν θα
πετύχαινε. Όλα αυτά είναι για την ανθρωπότητα και για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Ο
άνθρωπος παίρνει καθαρό αέρα από το δέντρο και ζει πάνω στη γη που αυτό προστατεύει. Ο
άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δίχως το φως του ήλιου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει δίχως
όλα τα διάφορα ζωντανά όντα. Παρόλο που οι σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά τα πράγματα είναι
περίπλοκες, πρέπει να θυμάσαι πως ο Θεός δημιούργησε τους κανόνες που διέπουν τα πάντα,
ώστε να μπορούν να αλληλοενισχύονται, να αλληλοεξαρτώνται και να συνυπάρχουν. Με άλλα
λόγια, καθετί που Αυτός δημιούργησε έχει αξία και σημασία. Αν ο Θεός δημιουργούσε κάτι
άνευ σημασίας, ο Θεός θα το άφηνε να εξαφανιστεί. Αυτή είναι μια από τις μεθόδους που
χρησιμοποίησε στην παροχή των πάντων. Σε τι αναφέρεται το «μεριμνώ» σ’ αυτήν την
ιστορία; Βγαίνει έξω ο Θεός για να ποτίσει το δέντρο κάθε μέρα; Το δέντρο χρειάζεται τη
βοήθεια του Θεού για να αναπνεύσει; (Όχι.) Το «μεριμνώ», σ’ αυτήν την περίπτωση,
αναφέρεται στη διαχείριση των πάντων από τον Θεό μετά τη δημιουργία· το μόνο που
χρειαζόταν Αυτός ήταν κανόνες, ώστε να συνεχίσουν να κυλούν ομαλά τα πράγματα. Το
δέντρο μεγάλωσε από μόνο του, αφού φυτεύτηκε στη γη. Οι συνθήκες για την ανάπτυξή του
δημιουργήθηκαν όλες από τον Θεό. Αυτός έφτιαξε το φως του ήλιου, το νερό, το χώμα, τον
αέρα και το γύρω περιβάλλον, τον άνεμο, τον παγετό, το χιόνι και τη βροχή, και τις τέσσερις
εποχές· αυτές είναι οι συνθήκες που χρειάζεται το δέντρο για να μεγαλώσει· αυτά είναι
πράγματα που προετοίμασε ο Θεός. Επομένως, είναι ο Θεός η πηγή αυτού του περιβάλλοντος
διαβίωσης; (Ναι.) Χρειάζεται να βγαίνει ο Θεός έξω κάθε μέρα και να μετράει κάθε φύλλο
στα δέντρα; Δεν υπάρχει λόγος, σωστά; Επίσης, ο Θεός δεν χρειάζεται να βοηθήσει το δέντρο
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να αναπνεύσει. Επίσης, ο Θεός δεν χρειάζεται να ξυπνάει το φως του ήλιου κάθε μέρα,
λέγοντας «ήρθε η ώρα να ρίξεις το φως σου πάνω στα δέντρα». Δεν χρειάζεται να το κάνει
αυτό. Το φως του ήλιου φωτίζει από μόνο του όταν είναι η ώρα να φωτίσει, σύμφωνα με τους
κανόνες· εμφανίζεται και φωτίζει το δέντρο, και το δέντρο απορροφά το φως του ήλιου όταν
το χρειάζεται, ενώ όταν δεν το χρειάζεται, το δέντρο και πάλι ζει εντός του πλαισίου των
κανόνων. Μπορεί να αδυνατείτε να εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο με σαφήνεια, αλλά είναι
γεγονός που όλοι μπορούν να δουν και να αναγνωρίσουν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις
είναι να αναγνωρίσεις πως οι κανόνες που διέπουν την ύπαρξη των πάντων προέρχονται από
τον Θεό, και να ξέρεις πως ο Θεός κυριαρχεί επί της ανάπτυξης και της επιβίωσης των
πάντων.
Σ’ αυτήν την ιστορία, γίνεται χρήση μεταφοράς, όπως θα την αποκαλούσαν οι άνθρωποι;
Είναι ανθρωπομορφική; (Όχι.) Αυτό για το οποίο μίλησα είναι η αλήθεια. Ο Θεός έχει υπό το
κράτος Του καθετί ζωντανό, καθετί που έχει ζωή. Η ζωή δόθηκε στα πάντα αφού τα
δημιούργησε ο Θεός· είναι ζωή που δίνεται από τον Θεό και ακολουθεί τους νόμους και το
μονοπάτι που Αυτός δημιούργησε γι’ αυτήν. Αυτό δεν χρειάζεται να μεταβάλλεται από τον
άνθρωπο και δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ανθρώπου· αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο
Θεός μεριμνά για τα πάντα. Καταλαβαίνετε, σωστά; Πιστεύετε πως είναι απαραίτητο να το
αναγνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι; (Ναι.) Επομένως, αυτή η ιστορία έχει καμία σχέση με τη
βιολογία; Σχετίζεται με κάποιον τρόπο με κάποιον τομέα γνώσης ή κάποιον κλάδο μόρφωσης;
Εδώ δεν συζητάμε περί βιολογίας και σίγουρα δεν κάνουμε κάποια βιολογική έρευνα. Ποιο
είναι το κύριο σημείο για το οποίο μιλάμε εδώ; (Πως ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα
πάντα.) Τι βλέπετε μέσα σ’ όλα τα πράγματα της κτίσης; Έχετε δει δέντρα; Έχετε δει τη γη;
(Ναι.) Έχετε δει το φως του ήλιου, σωστά; Έχετε δει πουλιά να κουρνιάζουν στα δέντρα;
(Έχουμε δει.) Η ανθρωπότητα είναι ευτυχής που ζει σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον; (Είναι
ευτυχής.) Με άλλα λόγια, ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα —τα πράγματα που δημιούργησε—
για να διατηρήσει το σπίτι της ανθρωπότητας για επιβίωση και να προστατεύσει το σπίτι της
ανθρωπότητας, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μεριμνά για τον άνθρωπο και μεριμνά
για τα πάντα.
Πώς σας φαίνεται το στυλ αυτής της ομιλίας, ο τρόπος με τον οποίο σας
συναναστρέφομαι; (Είναι εύκολα κατανοητός και υπάρχουν πρακτικά παραδείγματά του.)
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Αυτός είναι ουσιαστικός τρόπος να συζητάς πράγματα, σωστά; Είναι αυτή η ιστορία
απαραίτητη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν πως ο Θεός είναι η πηγή της
ζωής για τα πάντα; (Ναι.) Αν είναι απαραίτητη, τότε θα συνεχίσουμε με την επόμενη ιστορία.
Το περιεχόμενο στην επόμενη ιστορία είναι λίγο διαφορετικό και το κύριο σημείο είναι επίσης
λίγο διαφορετικό· τα πράγματα στην ιστορία είναι αυτά που μπορούν να δουν οι άνθρωποι
μέσα στην κτίση του Θεού. Τώρα θα ξεκινήσω την επόμενη εξιστόρησή Μου. Σας παρακαλώ
να ακούσετε σιωπηλά και να δείτε αν μπορέσετε να αντιληφθείτε το νόημά Μου. Αφού
τελειώσω την ιστορία, θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να δω πόσα έχετε μάθει. Οι
κεντρικοί χαρακτήρες σ’ αυτήν την ιστορία είναι ένα μεγάλο βουνό, ένα μικρό ρυάκι, ένας
σφοδρός άνεμος κι ένα γιγάντιο κύμα.
2η ιστορία. Ένα μεγάλο βουνό, ένα μικρό ρυάκι, ένας σφοδρός άνεμος κι ένα
γιγάντιο κύμα
Ήταν ένα μικρό ρυάκι που κυλούσε από μέρος σε μέρος σχηματίζοντας μαιάνδρους,
φτάνοντας, τελικά, στους πρόποδες ενός μεγάλου βουνού. Το βουνό έφρασσε την πορεία του
μικρού ρυακιού, έτσι το ρυάκι είπε στο βουνό, με την αδύναμη, σιγανή φωνή του: «Σε
παρακαλώ, άφησέ με να περάσω· στέκεσαι μπροστά μου και μου κλείνεις τον δρόμο προς τα
εμπρός». «Πού πηγαίνεις;» ρώτησε τότε το βουνό. «Ψάχνω το σπίτι μου» αποκρίθηκε το
μικρό ρυάκι. «Εντάξει, εμπρός, κύλησε από πάνω μου!» είπε το βουνό. Επειδή, όμως, το μικρό
ρυάκι ήταν πολύ αδύναμο και πολύ νέο, δεν υπήρχε τρόπος να κυλήσει πάνω από ένα τόσο
μεγάλο βουνό, έτσι, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συνεχίσει να κυλάει στους πρόποδες του
βουνού…
Φύσηξε ένας σφοδρός άνεμος, μεταφέροντας άμμο και οργανικά θρύμματα στο σημείο
που ορθωνόταν το βουνό. «Άφησέ με να περάσω!» μούγκρισε ο άνεμος στο βουνό. «Πού
πηγαίνεις;» ρώτησε το βουνό. «Θέλω να περάσω σ’ εκείνη την πλευρά του βουνού» ούρλιαξε
ο άνεμος. «Εντάξει, αν μπορέσεις να διαπεράσεις το κέντρο μου, μπορείς να περάσεις!» είπε
το βουνό. Ο σφοδρός άνεμος βάλθηκε να λυσσομανά προς πάσα κατεύθυνση, αλλά όσο
μανιασμένα κι αν φυσούσε, δεν μπορούσε να διαπεράσει το κέντρο του βουνού. Ο άνεμος
κουράστηκε και σταμάτησε για να αναπαυθεί. Έτσι, σ’ εκείνη την πλευρά του βουνού,
φυσούσε μόνο ένας σποραδικός, ασθενής άνεμος, ο οποίος ήταν ευχάριστος για τους
ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί. Αυτό ήταν το καλωσόρισμα του βουνού στους ανθρώπους…
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Στην ακτή, τα σταγονίδια της θάλασσας κυλούσαν ελαφρά πάνω στον ύφαλο. Ξαφνικά,
σηκώθηκε ένα γιγάντιο κύμα και πλησίασε στο βουνό μ’ ένα δυνατό βουητό. «Κάνε στην
άκρη!» φώναξε το γιγάντιο κύμα. «Πού πηγαίνεις;» ρώτησε το βουνό. Το μεγάλο κύμα δεν
σταμάτησε και συνέχισε να φουσκώνει καθώς αποκρινόταν: «Επεκτείνω τα εδάφη μου και
θέλω να τεντώσω λίγο τα χέρια μου». «Εντάξει, αν μπορέσεις να περάσεις πάνω απ’ την
κορφή μου, θα σου ανοίξω τον δρόμο» είπε το βουνό. Το μεγάλο κύμα τραβήχτηκε λίγο πίσω
και μετά όρμησε και πάλι μεμιάς προς το βουνό. Όσο σκληρά κι αν προσπαθούσε, ωστόσο,
δεν μπορούσε να περάσει πάνω από το βουνό. Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υποχωρήσει
σιγά-σιγά και να γυρίσει πίσω από κει που ήρθε…
Στο διάβα των αιώνων, το μικρό ρυάκι κυλούσε ελαφρά γύρω από τους πρόποδες του
βουνού. Ακολουθώντας τη διαδρομή που είχε δημιουργήσει το βουνό, το μικρό ρυάκι
κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του· ενώθηκε με τον ποταμό και κατέληξε στη θάλασσα.
Υπό τη φροντίδα του βουνού, το μικρό ρυάκι δεν χάθηκε ποτέ. Το ρυάκι και το βουνό
ενίσχυαν το ένα το άλλο και αλληλοεξαρτιόνταν· ενδυνάμωναν το ένα το άλλο,
αλληλοσυγκρούονταν και συνυπήρχαν.
Στο διάβα των αιώνων, ο σφοδρός άνεμος δεν άλλαξε τη συνήθειά του να λυσσομανάει
στο βουνό. Ο σφοδρός άνεμος μετέφερε μεγάλες δίνες άμμου όταν «επισκεπτόταν» το βουνό,
όπως ακριβώς έκανε και πριν. Απειλούσε το βουνό, αλλά ποτέ δεν διαπέρασε το κέντρο του
βουνού. Ο άνεμος και το βουνό ενίσχυαν το ένα το άλλο και αλληλοεξαρτιόνταν·
ενδυνάμωναν το ένα το άλλο, αλληλοσυγκρούονταν και συνυπήρχαν.
Στο διάβα των αιώνων, δεν ησύχασε ούτε το γιγάντιο κύμα και ποτέ δεν σταμάτησε να
επεκτείνεται. Ορμούσε προς το βουνό ξανά και ξανά με δυνατό βουητό, όμως το βουνό δεν
κουνήθηκε ποτέ ούτε ένα εκατοστό. Το βουνό πρόσεχε τη θάλασσα, κι έτσι τα πλάσματα στη
θάλασσα πολλαπλασιάζονταν και ευημερούσαν. Το κύμα και το βουνό ενίσχυαν το ένα το
άλλο και αλληλοεξαρτιόνταν· ενδυνάμωναν το ένα το άλλο, αλληλοσυγκρούονταν και
συνυπήρχαν.
Η ιστορία έχει τελειώσει. Αρχικά, τι μπορείτε να Μου πείτε γι’ αυτήν την ιστορία, για το
κύριο περιεχόμενό της; Στην αρχή υπήρχε ένα βουνό, ένα μικρό ρυάκι, ένας σφοδρός άνεμος
κι ένα γιγάντιο κύμα. Τι συνέβη στο πρώτο μέρος με το μικρό ρυάκι και το μεγάλο βουνό; Για
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ποιον λόγο θα μιλούσαμε για το μεγάλο βουνό και το μικρό ρυάκι; (Λόγω του ότι το βουνό
προστάτευε το ρυάκι, το ρυάκι δεν χάθηκε ποτέ. Βασίζονταν το ένα στο άλλο.) Θα λέγατε ότι
το βουνό προστάτευε ή παρεμπόδιζε το μικρό ρυάκι; (Το προστάτευε.) Μήπως το
παρεμπόδιζε; Το βουνό και το μικρό ρυάκι ήταν μαζί· προστάτευε το ρυάκι και ήταν επίσης
εμπόδιο. Το βουνό προστάτευε το ρυάκι για να μπορέσει να εκβάλει στον ποταμό, αλλά το
απέτρεπε επίσης από το να χυθεί σ’ όλον τον τόπο, όπου θα μπορούσε να πλημμυρίσει και να
αποβεί καταστροφικό για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το κύριο σημείο αυτού του τμήματος;
Το γεγονός πως το βουνό προστάτευε το ρυάκι και λειτουργούσε ως φράγμα, προφύλαξε τα
σπίτια των ανθρώπων. Στη συνέχεια, βλέπουμε το μικρό ρυάκι να ενώνεται με τον ποταμό
στους πρόποδες του βουνού και στη συνέχεια να εκβάλλουν στη θάλασσα· αυτό δεν είναι το
καθήκον του μικρού ρυακιού; Όταν το ρυάκι χύθηκε στον ποταμό και μετά στη θάλασσα, σε
τι βασιζόταν; Δεν βασιζόταν στο βουνό; Βασιζόταν στην προστασία του βουνού και στο
γεγονός ότι το βουνό λειτουργούσε ως φράγμα· αυτό είναι το κύριο σημείο; Βλέπεις πόσο
σημαντικά είναι τα βουνά για το νερό σ’ αυτήν την περίπτωση; Έχει ο Θεός τον σκοπό Του
όταν φτιάχνει ψηλά και χαμηλά βουνά; (Ναι.) Αυτό είναι ένα μικρό μέρος της ιστορίας και,
από ένα μικρό ρυάκι κι ένα μεγάλο βουνό, μπορούμε να δούμε την αξία και τη σπουδαιότητα
αυτών των δύο πραγμάτων στη δημιουργία τους από τον Θεό. Μπορούμε επίσης να δούμε τη
σοφία και τον σκοπό Του στον τρόπο με τον οποίο κυβερνά αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι δεν
είναι;
Τι πραγματεύεται το δεύτερο μέρος της ιστορίας; (Έναν σφοδρό άνεμο και το μεγάλο
βουνό.) Ο άνεμος είναι κάτι το καλό; (Ναι.) Όχι απαραιτήτως, καθώς, μερικές φορές, αν ο
άνεμος είναι πολύ ισχυρός μπορεί να αποδειχτεί καταστροφικός. Πώς θα ένιωθες αν έπρεπε
να μείνεις έξω στον σφοδρό άνεμο; Εξαρτάται από την έντασή του, σωστά; Αν είχε ένταση
τρία με τέσσερα μποφόρ, θα ήταν υποφερτός. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί κάποιος να
δυσκολευόταν να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Ωστόσο, θα μπορούσες να το χειριστείς αν ο
άνεμος φυσούσε τόσο δυνατά ώστε να γίνει ανεμοστρόβιλος; Δεν θα μπορούσες να αντέξεις.
Επομένως είναι λάθος να λένε οι άνθρωποι πως ο άνεμος είναι πάντοτε κάτι το καλό ή πως
είναι πάντοτε κάτι το κακό, γιατί εξαρτάται από το πόσο ισχυρός είναι ο άνεμος. Οπότε, ποια
είναι η χρησιμότητα του βουνού εδώ; Δεν είναι κάτι σαν φίλτρο για τον άνεμο; Το βουνό
παίρνει τον σφοδρό άνεμο και τον μετατρέπει σε τι; (Σ’ ένα ελαφρύ αεράκι.) Οι περισσότεροι
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άνθρωποι μπορούσαν να τ’ αγγίξουν και να το νιώσουν στο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν·
αυτό που ένιωθαν ήταν ένας σφοδρός άνεμος ή ένα ελαφρύ αεράκι; (Ένα ελαφρύ αεράκι.)
Αυτός δεν είναι ένας από τους σκοπούς πίσω από τη δημιουργία των βουνών από τον Θεό;
Αυτή δεν είναι η πρόθεσή Του; Πώς θα ήταν αν οι άνθρωποι ζούσαν σ’ ένα περιβάλλον στο
οποίο ο σφοδρός άνεμος παράσερνε κόκκους άμμου χωρίς να υπάρχει τίποτα να τον εμποδίζει
ή να τον φιλτράρει; Μήπως κάποιος τόπος που ταλανιζόταν από άμμο και πέτρες που
παρασύρονταν από τον άνεμο θα ήταν μη κατοικήσιμος; Οι πέτρες θα μπορούσαν να
χτυπήσουν τους ανθρώπους και η άμμος θα μπορούσε να τους τυφλώσει. Ο άνεμος θα
μπορούσε να παρασύρει τους ανθρώπους ή να τους σηκώσει στον αέρα. Σπίτια θα
καταστρέφονταν και θα λάμβαναν χώρα κάθε λογής συμφορές. Έχει αξία ο σφοδρός άνεμος;
Όταν είπα πως ήταν κάτι το κακό, οι άνθρωποι μπορεί να νόμιζαν πως είναι άνευ αξίας, μα
είναι αυτό σωστό; Δεν έχει αξία η μετατροπή του σε αεράκι; Τι χρειάζονται περισσότερο οι
άνθρωποι όταν έχει υγρασία ή είναι αποπνικτικά; Αυτό που χρειάζονται είναι να τους φυσήξει
απαλά ένα ελαφρύ αεράκι, να αναζωογονήσει και να καθαρίσει το μυαλό τους, να οξύνει τις
σκέψεις τους, και να επιδιορθώσει και να βελτιώσει την ψυχική κατάστασή τους. Για
παράδειγμα, έστω ότι κάθεστε όλοι σε ένα δωμάτιο με πολλούς ανθρώπους και η ατμόσφαιρα
είναι αποπνικτική· τι είναι αυτό που χρειάζεστε περισσότερο; (Ένα ελαφρύ αεράκι.) Σε μέρη
όπου ο αέρας είναι θολός και γεμάτος σκόνη, αυτό μπορεί να επιβραδύνει την ταχύτητα
σκέψης ενός ανθρώπου, να μειώσει τη ροή του αίματός του και να τον κάνει να μη σκέφτεται
τόσο καθαρά. Ωστόσο, ο αέρας θα καθαρίσει αν βρει την ευκαιρία να κινηθεί και να
κυκλοφορήσει, και οι άνθρωποι θα νιώσουν πολύ καλύτερα. Παρόλο που το μικρό ρυάκι και ο
σφοδρός άνεμος θα μπορούσαν να γίνουν καταστροφικοί, όσο βρίσκεται εκεί το βουνό, θα τα
μετατρέπει σε πράγματα πραγματικά ωφέλιμα για τους ανθρώπους· έτσι δεν είναι;
Για τι πράγμα μιλάει το τρίτο μέρος της ιστορίας; (Για το μεγάλο βουνό και το πελώριο
κύμα.) Για το μεγάλο βουνό και το πελώριο κύμα. Το σκηνικό εδώ είναι ένα βουνό δίπλα στη
θάλασσα, όπου μπορούμε να δούμε το βουνό, τα σταγονίδια του ωκεανού κι ένα πελώριο
κύμα. Τι είναι το βουνό για το κύμα σ’ αυτήν την περίπτωση; (Προστάτης και ασπίδα.) Είναι
και προστάτης και ασπίδα. Ο στόχος της προστασίας του είναι να αποτρέψει αυτό το κομμάτι
της θάλασσας από το να εξαφανιστεί, ώστε τα πλάσματα που ζουν σ’ αυτό να μπορέσουν να
πολλαπλασιαστούν και να ευδοκιμήσουν. Ως ασπίδα, το βουνό αποτρέπει το νερό της
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θάλασσας —αυτήν την υδάτινη μάζα— από το να υπερχειλίσει και να προκαλέσει
καταστροφή, η οποία θα έβλαπτε και θα κατέστρεφε τα σπίτια των ανθρώπων. Επομένως,
μπορούμε να πούμε πως το βουνό είναι και ασπίδα και προστάτης.
Αυτή είναι η σημασία της διασύνδεσης ανάμεσα στο μεγάλο βουνό και το μικρό ρυάκι,
στο μεγάλο βουνό και τον σφοδρό άνεμο, και στο μεγάλο βουνό και το γιγαντιαίο κύμα· αυτή
είναι η σημασία της ενδυνάμωσης που παρέχουν το ένα στο άλλο και της σύγκρουσης στην
οποία έρχονται, καθώς και της συνύπαρξής τους. Η ύπαρξη αυτών των πραγμάτων, τα οποία
δημιούργησε ο Θεός, διέπονται από έναν κανόνα κι έναν νόμο. Απ’ αυτά που συνέβησαν στην
ιστορία, μπορείς να δεις τι έκανε ο Θεός; Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και αγνόησε τι
συνέβη μετέπειτα; Έδωσε σ’ αυτά κανόνες και σχεδίασε τους τρόπους με τους οποίους
λειτουργούν, και μετά τα αγνόησε; Αυτό συνέβη; (Όχι.) Τότε, τι είναι αυτό; Ο Θεός
εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό Του το νερό, τον άνεμο και τα κύματα. Δεν τα αφήνει
ανεξέλεγκτα και δεν τα αφήνει να βλάψουν ή να καταστρέψουν τα σπίτια των ανθρώπων.
Λόγω αυτού, οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να πολλαπλασιάζονται και να
ευημερούν στη γη. Αυτό σημαίνει πως ο Θεός είχε ήδη σχεδιάσει τους κανόνες της ύπαρξης
όταν δημιούργησε το σύμπαν. Όταν ο Θεός έφτιαξε αυτά τα πράγματα, διασφάλισε πως θα
ωφελούσαν την ανθρωπότητα, και επίσης τα κρατούσε υπό τον έλεγχό Του για να μη
δημιουργήσουν μπελάδες ή γίνουν καταστροφικά για την ανθρωπότητα. Αν δεν τα
διαχειριζόταν ο Θεός, τα νερά δεν θα κυλούσαν παντού; Ο άνεμος δεν θα φυσούσε σ’ όλον τον
τόπο; Ακολουθούν κανόνες; Αν δεν τα διαχειριζόταν ο Θεός, δεν θα διέπονταν από κανέναν
κανόνα, ο άνεμος θα λυσσομανούσε, η στάθμη του νερού θα ανέβαινε και τα νερά θα
κυλούσαν παντού. Αν το πελώριο κύμα ήταν ψηλότερο από το βουνό, εκείνη η θαλάσσια
έκταση θα μπορούσε να εξακολουθεί να υπάρχει; Η θάλασσα δεν θα μπορούσε να υπάρχει.
Αν το βουνό δεν ήταν τόσο ψηλό όσο το κύμα, εκείνη η θαλάσσια έκταση δεν θα υπήρχε και
το βουνό θα έχανε την αξία και τη σημασία του.
Βλέπετε τη σοφία του Θεού σ’ αυτές τις δύο ιστορίες; Ο Θεός δημιούργησε όλα όσα
υπάρχουν και είναι ο κυρίαρχος όλων όσων υπάρχουν· διαχειρίζεται τα πάντα και μεριμνά για
τα πάντα και, μέσα στα πάντα, βλέπει και εξετάζει εξονυχιστικά την κάθε λέξη και πράξη
όλων των πραγμάτων που υπάρχουν. Έτσι βλέπει, επίσης, και εξετάζει εξονυχιστικά την κάθε
γωνιά της ανθρώπινης ζωής. Συνεπώς, ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά την κάθε λεπτομέρεια του
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κάθε πράγματος που υπάρχει μέσα στην κτίση Του, από τη λειτουργία του κάθε πράγματος,
τη φύση του και τους κανόνες για την επιβίωσή του, μέχρι τη σημασία της ζωής του και την
αξία της ύπαρξής του· ο Θεός τα γνωρίζει όλα αυτά εξ ολοκλήρου. Ο Θεός δημιούργησε το
σύμπαν· πιστεύετε πως πρέπει να κάνει έρευνα πάνω σ’ αυτούς τους κανόνες που διέπουν το
σύμπαν; Χρειάζεται ο Θεός να μελετήσει την ανθρώπινη γνώση ή την επιστήμη για να κάνει
έρευνα και να την κατανοήσει; (Όχι.) Υπάρχει κάποιος στην ανθρωπότητα που να έχει τη
μόρφωση και την ευρυμάθεια να κατανοήσει τα πάντα όπως ο Θεός; Δεν υπάρχει. Σωστά;
Υπάρχουν αστρονόμοι ή βιολόγοι που κατανοούν πραγματικά τους κανόνες βάσει των οποίων
ζουν και αναπτύσσονται τα πάντα; Μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά την αξία της
ύπαρξης κάθε πράγματος; (Δεν μπορούν.) Αυτό συμβαίνει γιατί τα πάντα δημιουργήθηκαν
από τον Θεό και, όσο σκληρά και εις βάθος κι αν μελετάει αυτή τη γνώση η ανθρωπότητα ή
όσο καιρό κι αν πασχίζει να τη μάθει, ποτέ δεν θα μπορέσει να συλλάβει το μυστήριο και τον
σκοπό της δημιουργίας των πάντων από τον Θεό· έτσι δεν είναι; Τώρα, από τη μέχρι τώρα
συζήτησή μας, νιώθετε πως έχετε αποκτήσει μερική κατανόηση του πραγματικού νοήματος
της φράσης: «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα»; (Ναι.) Ήξερα πως όταν
συζητούσα αυτό το θέμα, πολλοί άνθρωποι θα σκέφτονταν κατευθείαν: «ο Θεός είναι η
αλήθεια και ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο Του για να μεριμνήσει για μας», αλλά θα το
σκέφτονταν μόνο σ’ αυτό το επίπεδο. Κάποιοι θα ένιωθαν ακόμα πως το ότι «ο Θεός μεριμνά
για την ανθρώπινη ζωή, παρέχοντας καθημερινά τροφή και νερό και όλες τις καθημερινές
ανάγκες, δεν μετράει σαν να μεριμνά για τον άνθρωπο». Έτσι δεν νιώθουν κάποιοι άνθρωποι;
Δεν είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του Θεού στο ότι δημιούργησε τα πάντα ώστε η ανθρωπότητα
να υπάρχει και να ζει φυσιολογικά; Ο Θεός διατηρεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι
άνθρωποι και παρέχει όλα τα πράγματα που χρειάζεται αυτή η ανθρωπότητα. Επιπλέον,
διαχειρίζεται και έχει υπό το κράτος Του τα πάντα. Όλα αυτά επιτρέπουν στην ανθρωπότητα
να ζει και να ευημερεί και να πολλαπλασιάζεται κανονικά· μ’ αυτόν τον τρόπο ο Θεός μεριμνά
για τα πάντα και για την ανθρωπότητα. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν και να
κατανοούν αυτά τα πράγματα; Μερικοί ίσως πουν: «Αυτό το θέμα απέχει πολύ από τη γνώση
μας για τον αληθινό Θεό τον ίδιο και δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν
μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά, αντιθέτως, ζει με τον λόγο του Θεού». Είναι αυτό σωστό;
(Όχι.) Ποιο είναι το λάθος εδώ; Μπορείς να έχεις πλήρη κατανόηση του Θεού αν γνωρίζεις
μόνο τα πράγματα που έχει πει ο Θεός; Αν δεχθείς μόνο το έργο Του και την κρίση και την
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παίδευσή Του, θα έχεις ολοκληρωμένη κατανόηση του Θεού; Αν γνωρίζεις μόνο ένα μικρό
μέρος της διάθεσης του Θεού, ένα μικρό μέρος της εξουσίας του Θεού, επαρκούν για να
αποκτήσεις μια κατανόηση του Θεού, σωστά; (Όχι.) Οι ενέργειες του Θεού ξεκινούν με τη
δημιουργία του σύμπαντος απ’ Αυτόν και συνεχίζουν σήμερα, όπου οι ενέργειές Του είναι
εμφανείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν πως ο Θεός υπάρχει απλώς
επειδή έχει επιλέξει μερικούς ανθρώπους πάνω στους οποίους εκτελεί το έργο Του για να τους
σώσει, και αν πιστεύουν πως τα άλλα πράγματα δεν περιλαμβάνουν τον Θεό, την εξουσία
Του, το κύρος Του και τις ενέργειές Του, μπορεί αυτό να θεωρηθεί αληθινή γνώση του Θεού;
Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια υποτιθέμενη γνώση του Θεού —η οποία βασίζεται σε μια
μονόπλευρη άποψη— περιορίζουν την ενέργεια του Θεού σε μία μόνο ομάδα ανθρώπων.
Είναι αυτή αληθινή γνώση του Θεού; Οι άνθρωποι με τέτοιου είδους γνώση για τον Θεό, δεν
αρνούνται τη δημιουργία των πάντων απ’ Αυτόν και το γεγονός πως Αυτός έχει υπό το κράτος
Του τα πάντα; Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν προσοχή σ’ αυτό και μπορεί να
σκεφτούν: «Δεν βλέπω πως ο Θεός έχει υπό το κράτος Του τα πάντα· είναι κάτι που απέχει
υπερβολικά από μένα και δεν θέλω να το κατανοήσω. Ο Θεός κάνει ό,τι θέλει κι αυτό δεν έχει
καμία σχέση μ’ εμένα. Δέχομαι την ηγεσία του Θεού και τον λόγο Του μόνο και μόνο ώστε να
μπορέσω να σωθώ και να οδηγηθώ στην τελείωση από τον Θεό. Θα δώσω προσοχή μόνο σ’
αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θα προσπαθήσω να κατανοήσω τίποτε άλλο ή να το σκεφτώ
καθόλου. Όποιους κανόνες κι αν θέσπισε ο Θεός όταν δημιούργησε τα πάντα ή ό,τι κι αν
κάνει ο Θεός για να μεριμνά γι’ αυτά και για την ανθρωπότητα, δεν έχει καμία σχέση μ’
εμένα». Τι κουβέντες είναι αυτές; Δεν είναι πράξη ανυπακοής; Υπάρχει κανείς ανάμεσά σας
που έχει τέτοιες «γνώσεις»; Ξέρω πως η μεγάλη πλειονότητα σκέφτεται έτσι, ακόμη κι αν δεν
το λέτε. Αυτό το είδος ανθρώπου που πηγαίνει με το γράμμα του νόμου, μπορεί να
χρησιμοποιεί τη δική του υποτιθέμενη πνευματική άποψη στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα
πάντα. Θέλει να περιορίσει τον Θεό στη Βίβλο, να περιορίσει τον Θεό βάσει του λόγου που
έχει εκφέρει και να περιορίσει τον Θεό μόνο στον γραπτό, επί λέξει λόγο. Δεν επιθυμεί να
μάθει περισσότερα για τον Θεό και δεν θέλει να δίνει ο Θεός περισσότερη προσοχή στο να
κάνει άλλα πράγματα. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι παιδαριώδης και πολύ θρησκευτικός.
Μπορούν οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες απόψεις να γνωρίσουν τον Θεό; Θα δυσκολεύονταν
να γνωρίσουν τον Θεό. Σήμερα έχω διηγηθεί δύο ιστορίες, η καθεμία εκ των οποίων εξετάζει
μια διαφορετική πτυχή. Έχοντας μόλις έλθει σε επαφή μαζί τους, μπορεί να νιώθετε πως είναι
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βαθυστόχαστες ή λίγο ασαφείς, δυσνόητες και δυσκατάληπτες. Μπορεί να είναι δύσκολο να
τις συνδέσετε με τις ενέργειες του Θεού και με τον Θεό τον ίδιο. Ωστόσο, όλες οι ενέργειες του
Θεού και όλα όσα έχει κάνει μέσα στα πάντα και μέσα σ’ όλη την ανθρωπότητα, πρέπει να
είναι γνωστά με σαφή και ακριβή τρόπο σε κάθε άνθρωπο και σε καθέναν που αναζητά να
γνωρίσει τον Θεό. Αυτή η γνώση θα σου δώσει επιβεβαίωση της αληθινής ύπαρξης του Θεού
και πίστη σ’ αυτήν. Θα σου δώσει, επίσης, ακριβή γνώση της σοφίας του Θεού, της δύναμής
Του και του τρόπου με τον οποίο μεριμνά για τα πάντα. Θα σου επιτρέψει να συλλάβεις
ξεκάθαρα την αληθινή ύπαρξη του Θεού και να δεις πως δεν είναι κάτι το πλασματικό και δεν
είναι κάποιος μύθος. Αυτό σου επιτρέπει να δεις πως δεν είναι ασαφής, πως δεν είναι μόνο
μια θεωρία και πως ο Θεός σίγουρα δεν είναι μόνο πνευματική τροφή, αλλά υπάρχει
πραγματικά. Επιπλέον, θα επιτρέψει στους ανθρώπους να μάθουν πως ο Θεός πάντα
μεριμνούσε για όλη την κτίση και για την ανθρωπότητα· αυτό το κάνει με τον δικό Του τρόπο
και σύμφωνα με τον δικό Του ρυθμό. Επομένως, μπορεί κανείς να πει ότι είναι επειδή ο Θεός
δημιούργησε τα πάντα και έδωσε κανόνες σ’ αυτά που, με εντολή Του, το καθένα εκτελεί το
καθήκον που του ανατέθηκε, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και παίζει τον ρόλο που του
απονεμήθηκε. Τα πάντα εκπληρώνουν τον δικό τους ρόλο για την ανθρωπότητα και το
κάνουν στον χώρο, στο περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι. Αν ο Θεός δεν έκανε
πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, και το περιβάλλον της ανθρωπότητας δεν ήταν όπως είναι, η
πίστη των ανθρώπων στον Θεό ή το γεγονός πως Τον ακολουθούν —τίποτε απ’ αυτά δεν θα
ήταν δυνατά· θα ήταν μόνο κούφια λόγια, έτσι δεν είναι;
Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στην ιστορία που μόλις ακούσαμε —το μεγάλο βουνό και το
μικρό ρυάκι. Ποια είναι η χρησιμότητα του βουνού; Οι ζωντανοί οργανισμοί ευδοκιμούν στο
βουνό, επομένως η καθαυτή ύπαρξη του βουνού έχει αξία. Την ίδια ώρα, το βουνό κλείνει τον
δρόμο στο μικρό ρυάκι, διασφαλίζοντας πως δεν θα κυλήσει όπου αυτό θέλει φέρνοντας, έτσι,
καταστροφή στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι; Λόγω της ύπαρξης του βουνού, αυτό επιτρέπει
στους ζωντανούς οργανισμούς, όπως τα δέντρα και τα χορτάρια και όλα τα άλλα φυτά και τα
ζώα στο βουνό, να ευδοκιμήσουν, ορίζοντας, επίσης, πού κυλά το μικρό ρυάκι· το βουνό
συγκεντρώνει τα νερά του ρυακιού και τα κατευθύνει, με φυσικό τρόπο, γύρω από τους
πρόποδές του, όπου μπορούν να χυθούν στον ποταμό και, εν τέλει, στη θάλασσα. Οι ισχύοντες
κανόνες εδώ δεν φτιάχτηκαν από τη φύση, αλλά, αντιθέτως, διευθετήθηκαν ειδικά από τον
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Θεό κατά τον χρόνο της δημιουργίας. Όσο για το μεγάλο βουνό και τον σφοδρό άνεμο, και το
βουνό χρειάζεται τον άνεμο. Το βουνό χρειάζεται το χάδι του ανέμου πάνω στα ζωντανά όντα
που ζουν σ’ αυτό και, την ίδια ώρα, το βουνό περιορίζει το πόσο δυνατά θα φυσήξει ο
σφοδρός άνεμος, ώστε να μη σαρώσει και ρημάξει. Κατά μία έννοια, αυτός ο κανόνας έχει το
καθήκον του μεγάλου βουνού, επομένως, αυτός ο κανόνας σχετικά με το καθήκον του βουνού
σχηματίστηκε μόνος του; (Όχι.) Αντιθέτως, φτιάχτηκε από τον Θεό. Το μεγάλο βουνό έχει το
δικό του καθήκον και ο σφοδρός άνεμος έχει επίσης το καθήκον του. Τώρα, αναφορικά με το
μεγάλο βουνό και το πελώριο κύμα, αν δεν ήταν εκεί το βουνό, το νερό θα έβρισκε μια
κατεύθυνση ροής μόνο του; (Όχι.) Και το νερό θα σάρωνε και θα ρήμαζε. Το βουνό έχει τη
δική του υπαρξιακή αξία ως βουνό και η θάλασσα έχει τη δική της υπαρξιακή αξία ως
θάλασσα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, υπό αυτές τις συνθήκες κατά τις οποίες είναι ικανά να
συνυπάρχουν φυσιολογικά και κατά τις οποίες το ένα δεν ανακατεύεται με το άλλο,
περιορίζουν επίσης το ένα το άλλο· το μεγάλο βουνό περιορίζει τη θάλασσα ώστε να μην
πλημμυρίσει, κι έτσι προστατεύει τα σπίτια των ανθρώπων, κι αυτό επιτρέπει επίσης στη
θάλασσα να φροντίσει τους ζωντανούς οργανισμούς που ζουν μέσα της. Αυτό το τοπίο
σχηματίστηκε μόνο του; (Όχι.) Κι αυτό δημιουργήθηκε από τον Θεό. Απ’ αυτές τις εικόνες
βλέπουμε πως όταν ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, προκαθόρισε πού θα στεκόταν το βουνό,
πού θα κυλούσε το ρυάκι, από ποια κατεύθυνση θα ξεκινούσε να φυσάει ο σφοδρός άνεμος
και πού θα κατευθυνόταν, καθώς και πόσο ψηλά θα ήταν τα πελώρια κύματα. Οι προθέσεις
και ο σκοπός του Θεού υπάρχουν μέσα σ’ όλα αυτά τα πράγματα, και είναι οι πράξεις Του.
Τώρα, μπορείς να δεις πως οι πράξεις του Θεού είναι παρούσες στα πάντα; (Ναι.)
Ποιος είναι ο σκοπός της συζήτησής μας περί αυτών των πραγμάτων; Είναι για να
μπορέσουν οι άνθρωποι να ερευνήσουν τους κανόνες πίσω από τη δημιουργία του σύμπαντος
από τον Θεό; Είναι για να αναπτύξουν οι άνθρωποι ενδιαφέρον για την αστρονομία και τη
γεωγραφία; (Όχι.) Τότε ποιος είναι; Είναι για να κατανοήσουν οι άνθρωποι τις πράξεις του
Θεού. Στις ενέργειες του Θεού, οι άνθρωποι μπορούν να επιβεβαιώσουν και να επαληθεύσουν
πως ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα. Εάν είσαι ικανός να κατανοήσεις αυτό το
σημείο, τότε θα είσαι πραγματικά ικανός να επιβεβαιώσεις τη θέση του Θεού στην καρδιά σου
και θα είσαι ικανός να επιβεβαιώσεις πως ο Θεός είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, ο
Δημιουργός των ουρανών και της γης και των πάντων. Επομένως, είναι χρήσιμο για την
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κατανόησή σου για τον Θεό να γνωρίζεις τους κανόνες των πάντων και να γνωρίζεις τις
πράξεις του Θεού; (Ναι.) Πόσο χρήσιμο είναι; Καταρχάς, όταν κατανοήσεις αυτές τις πράξεις
του Θεού, θα ενδιαφέρεσαι ακόμη για την αστρονομία και τη γεωγραφία; Θα έχεις ακόμα την
καρδιά ενός σκεπτικιστή και θα αμφιβάλλεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων; Θα
έχεις ακόμα την καρδιά ενός ερευνητή και θα αμφιβάλλεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός
των πάντων; (Όχι.) Όταν επιβεβαιώσεις πως ο Θεός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος και,
επιπλέον, γνωρίσεις τους κανόνες πίσω από την κτίση Του, θα πιστέψεις πραγματικά στην
καρδιά σου πως ο Θεός μεριμνά για όλο το σύμπαν; (Ναι.) Η «μέριμνα» εδώ, έχει κάποια
ιδιαίτερη σημασία ή η χρήση της αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση; Η φράση
«ο Θεός μεριμνά για τα πάντα» είναι μια φράση με ιδιαίτερα ευρεία σημασία και πεδίο
εφαρμογής. Ο Θεός δεν παρέχει απλώς στους ανθρώπους τις καθημερινές τους ανάγκες σε
τροφή και νερό· παρέχει στην ανθρωπότητα καθετί που χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων
όλων των πραγμάτων που βλέπουν οι άνθρωποι, καθώς και μη ορατών πραγμάτων. Ο Θεός
υποστηρίζει, διαχειρίζεται και κυβερνά το περιβάλλον διαβίωσης που χρειάζεται η
ανθρωπότητα. Όποιο περιβάλλον κι αν χρειάζεται η ανθρωπότητα σε όποια εποχή, ο Θεός το
έχει προετοιμάσει. Η όποια ατμόσφαιρα ή θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την
ανθρώπινη ύπαρξη είναι επίσης υπό τον έλεγχο του Θεού, και κανένας απ’ αυτούς τους
κανόνες δεν λαμβάνει χώρα από μόνος του ή με τυχαίο τρόπο· είναι το αποτέλεσμα της
διακυβέρνησης και των πράξεων του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος είναι η πηγή όλων αυτών των
κανόνων και είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο και
αδιαμφισβήτητο γεγονός, ανεξάρτητα από το αν το πιστεύεις ή όχι, από το αν μπορείς να το
δεις ή όχι και από το αν μπορείς να το κατανοήσεις ή όχι.
Γνωρίζω πως η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων έχει πίστη μόνο στα λόγια και
στο έργο του Θεού που εμπεριέχονται στη Βίβλο. Σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων, ο Θεός
έχει αποκαλύψει τις πράξεις Του και έχει δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δουν την
αξία της ύπαρξής Του. Τους έχει δώσει επίσης τη δυνατότητα να κατανοήσουν κάπως την
ταυτότητά Του και έχει επιβεβαιώσει το γεγονός της ύπαρξής Του. Ωστόσο, για πολλούς
ακόμα ανθρώπους, το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και ότι Αυτός διαχειρίζεται
και μεριμνά για τα πάντα, φαίνεται ασαφές ή διφορούμενο, και διατηρούν ακόμα και στάση
αμφιβολίας. Αυτού του είδους η στάση κάνει τους ανθρώπους να εμμένουν στο να πιστεύουν
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πως οι νόμοι του φυσικού κόσμου σχηματίστηκαν μόνοι τους, πως οι αλλαγές, οι μετατροπές
και τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου και οι ίδιοι οι νόμοι που διέπουν τη φύση,
δημιουργήθηκαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό σημαίνει πως στο μυαλό των ανθρώπων, δεν
μπορούν να φανταστούν πώς ο Θεός δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα, δεν μπορούν να
κατανοήσουν πώς ο Θεός διαχειρίζεται και μεριμνά για τα πάντα. Υπό τα όρια αυτής της
λογικής, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Θεός δημιούργησε, βασιλεύει και
μεριμνά για όλα τα πράγματα· ακόμη κι εκείνοι που πιστεύουν, είναι περιορισμένοι στην
πίστη τους στην Εποχή του Νόμου, στην Εποχή της Χάριτος και στην Εποχή της Βασιλείας:
Πιστεύουν ότι οι πράξεις του Θεού και οι παροχές Του για την ανθρωπότητα προορίζονται
αποκλειστικά για τον εκλεκτό λαό Του. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μισώ να βλέπω και
φέρνει τόσο πόνο, γιατί η ανθρωπότητα απολαμβάνει όλα όσα φέρνει ο Θεός, ωστόσο, την
ίδια ώρα, αρνείται όλα όσα Αυτός κάνει και όλα όσα της δίνει. Οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο
πως οι ουρανοί και η γη και τα πάντα διέπονται από τους δικούς τους φυσικούς κανόνες και
από τους δικούς τους φυσικούς νόμους, και πως δεν έχουν κάποιον άρχοντα να τα ελέγχει ή
κάποιον άρχοντα να μεριμνά γι’ αυτά και να τα φυλά. Ακόμη κι αν πιστεύεις στον Θεό, μπορεί
να μην πιστεύεις πως όλα αυτά είναι οι πράξεις Του· αυτό είναι ένα σημείο που παραβλέπεται
συχνότερα από κάθε πιστό στον Θεό, από καθέναν που δέχεται τον λόγο του Θεού και από
καθέναν που ακολουθεί τον Θεό. Έτσι, μόλις ξεκινήσω να συζητώ κάτι που δεν συνδέεται με
τη Βίβλο ή τη λεγόμενη πνευματική ορολογία, μερικοί άνθρωποι βαριούνται ή κουράζονται ή
νιώθουν ακόμα και άβολα. Νιώθουν πως φαίνεται να έχει αποξενωθεί από τους πνευματικούς
ανθρώπους και από τα πνευματικά πράγματα. Αυτό είναι κακό πράγμα. Όσον αφορά τη
γνώση των πράξεων του Θεού, παρόλο που δεν αναφέρουμε την αστρονομία, τη γεωγραφία ή
τη βιολογία, γνωρίζουμε την κυριότητα του Θεού πάνω στα πάντα, γνωρίζουμε πως Αυτός
μεριμνά για τα πάντα και πως Αυτός είναι η πηγή των πάντων. Αυτή είναι μια κρίσιμη
αποστολή και κάτι που πρέπει να μελετηθεί· καταλαβαίνεις;
Στις δύο ιστορίες που μόλις αφηγήθηκα, παρόλο που μπορεί να έχουν λίγο ασυνήθιστο
περιεχόμενο και μπορεί να τις διηγήθηκα και να σας τις εξέφρασα με μοναδικό τρόπο, παρ’
όλα αυτά, ήθελα να χρησιμοποιήσω σαφή γλώσσα και μια απλή μέθοδο ώστε να μπορέσετε να
συλλάβετε και να δεχθείτε κάτι πιο βαρυσήμαντο. Αυτός ήταν ο μόνος στόχος Μου. Μέσα απ’
αυτές τις μικρές ιστορίες και τις σκηνές, ήθελα να δείτε και να πιστέψετε πως ο Θεός είναι ο
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Άρχοντας των πάντων. Ο στόχος πίσω από την αφήγηση αυτών των ιστοριών είναι να σας
επιτρέψω να δείτε και να γνωρίσετε τις απέραντες πράξεις του Θεού μέσα στα καθορισμένα
όρια μιας ιστορίας. Όσο για το πότε θα επιτύχετε πλήρως αυτό το αποτέλεσμα μέσα σας, αυτό
εξαρτάται από τις δικές σας εμπειρίες και την προσωπική επιδίωξή σας. Αν επιδιώκεις την
αλήθεια και αν αναζητάς να γνωρίσεις τον Θεό, τότε αυτά τα πράγματα θα λειτουργήσουν
σαν σταθερή και ισχυρή υπενθύμιση για σένα· θα σου επιτρέψουν να έχεις βαθύτερη
επίγνωση, διαύγεια στην κατανόησή σου, και σταδιακά θα πλησιάσεις στις πραγματικές
πράξεις του Θεού —μια εγγύτητα που δεν θα έχει απόσταση ή λάθος. Ωστόσο, αν δεν
αναζητάς να γνωρίσεις τον Θεό, τότε εκείνες οι ιστορίες που άκουσες δεν μπορούν να σε
βλάψουν καθόλου. Μπορείτε να τις θεωρείτε απλώς αληθινές ιστορίες.
Κατανοήσατε τίποτα απ’ αυτές τις δύο ιστορίες; Πρώτον, αυτές οι δύο ιστορίες
διαχωρίζονται από την προηγούμενη συζήτησή μας περί του ενδιαφέροντος του Θεού για την
ανθρωπότητα; Υπάρχει μια αναπόφευκτη σύνδεση; Είναι αλήθεια πως, μέσα σ’ αυτές τις δύο
ιστορίες, βλέπουμε τις πράξεις του Θεού και την εμπεριστατωμένη σκέψη που αφιερώνει
Αυτός σε οτιδήποτε σχεδιάζει για την ανθρωπότητα; Είναι πως ό,τι κάνει ο Θεός και όλες οι
σκέψεις Του είναι προσανατολισμένες στην ύπαρξη της ανθρωπότητας; (Ναι.) Δεν είναι
πασιφανής η προσεκτική σκέψη και το στοχαστικό ενδιαφέρον του Θεού για την
ανθρωπότητα; Η ανθρωπότητα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ο Θεός έχει προετοιμάσει τον
αέρα για τους ανθρώπους —το μόνο που χρειάζεται να κάνουν εκείνοι είναι να τον
αναπνεύσουν. Τα λαχανικά και τα φρούτα που τρώνε είναι άμεσα διαθέσιμα. Από τον βορρά
έως τον νότο, από την ανατολή έως τη δύση, κάθε περιοχή έχει τους δικούς της φυσικούς
πόρους και διαφορετικές καλλιέργειες, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι προϊόν της
προετοιμασίας του Θεού. Στο ευρύτερο περιβάλλον, ο Θεός έφτιαξε τα πάντα αμοιβαίως
ενισχυτικά, αλληλοεξαρτώμενα, αμοιβαίως ενδυναμωτικά, αμοιβαίως συγκρουόμενα και
συνυπάρχοντα. Χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο κι αυτόν τον κανόνα για να διατηρήσει την
επιβίωση και την ύπαρξη των πάντων και, μ’ αυτόν τον τρόπο, η ανθρωπότητα έχει ζήσει
ήσυχα και ειρηνικά, κι έχει αυξηθεί και πολλαπλασιαστεί από γενιά σε γενιά μέσα σ’ αυτό το
περιβάλλον διαβίωσης μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, ο Θεός ισορροπεί το φυσικό
περιβάλλον. Αν δεν υπήρχαν η κυριαρχία και ο έλεγχος του Θεού, κανένας άνθρωπος δεν θα
μπορούσε να διατηρήσει και να ισορροπήσει το περιβάλλον, ακόμη κι αν είχε δημιουργηθεί
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από τον Θεό εξαρχής. Σε μερικά μέρη δεν υπάρχει αέρας, επομένως οι άνθρωποι δεν μπορούν
να ζήσουν εκεί και ο Θεός δεν θα σας επιτρέψει να πάτε εκεί. Άρα μη βγαίνετε εκτός ορίων·
αυτό αποβλέπει στην προστασία της ανθρωπότητας, κι αυτά τα πράγματα είναι πολύ
μυστηριώδη. Κάθε γωνιά του περιβάλλοντος, τα μήκη και τα πλάτη της γης και κάθε ζωντανός
οργανισμός στη γη —και οι εν ζωή, και οι νεκροί— είναι προϊόν της προετοιμασίας του Θεού
και πράγματα που σκέφτηκε διεξοδικά: Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Γιατί δεν είναι
απαραίτητο εκείνο; Ποιος είναι ο σκοπός του να έχουμε αυτό εδώ και γιατί πρέπει να πάει
εκείνο εκεί; Ο Θεός τα είχε ήδη σκεφτεί όλα αυτά διεξοδικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να
τα σκέφτονται οι άνθρωποι. Υπάρχουν μερικοί ανόητοι που πάντα σκέφτονται να
μετακινήσουν βουνά, αλλά, αντί να το κάνουν αυτό, γιατί δεν μετακινούνται οι ίδιοι στις
πεδιάδες; Αν δεν σου αρέσουν τα βουνά, γιατί θα πήγαινες να ζήσεις δίπλα τους; Αυτό δεν
είναι ανόητο; Τι θα συμβεί αν μετακινήσεις εκείνο το βουνό; Θα περάσει από μέσα ένας
τυφώνας ή θα διέλθει ένα πελώριο κύμα και τα σπίτια των ανθρώπων θα καταστραφούν.
Αυτή δεν θα ήταν ανόητη πράξη; Οι άνθρωποι μπορούν μονάχα να καταστρέφουν. Δεν
μπορούν ούτε να διατηρήσουν το μόνο μέρος που έχουν για να ζήσουν, κι όμως θέλουν να
μεριμνούν για τα πάντα. Αυτό είναι αδύνατον.
Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να διαχειρίζεται τα πάντα και να έχει κυριότητα πάνω
τους, όμως ο άνθρωπος κάνει καλή δουλειά; Η ανθρωπότητα ρέπει προς την καταστροφή· η
ανθρωπότητα όχι μόνο είναι ανίκανη να διατηρήσει τα πράγματα όπως τα δημιούργησε ο
Θεός, αλλά στην πραγματικότητα τα έχει καταστρέψει. Η ανθρωπότητα έχει μετατρέψει τα
βουνά σε χαλάσματα, έχει πνίξει τις θάλασσες με τη γη κι έχει μετατρέψει τις πεδιάδες σε
ερήμους όπου κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Κι όμως, εκεί στην έρημο, ο άνθρωπος έχει φτιάξει
βιομηχανία κι έχει χτίσει πυρηνικές βάσεις, και η καταστροφή βασιλεύει προς πάσα
κατεύθυνση. Οι ποταμοί δεν είναι πια ποταμοί, η θάλασσα δεν είναι πια θάλασσα… Όταν η
ανθρωπότητα παραβιάσει την ισορροπία και τους κανόνες της φύσης, η μέρα της
καταστροφής και του θανάτου της δεν είναι μακριά και είναι αναπόφευκτη. Όταν έλθει η
καταστροφή, θα μάθει πόσο πολύτιμη είναι η κτίση του Θεού και πόσο σημαντικά είναι όλα
τους για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος που ζει σ’ ένα περιβάλλον με καλό κλίμα, είναι σαν
να βρίσκεται στον παράδεισο. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν αυτήν την ευλογία, αλλά τη
στιγμή που θα τα χάσουν όλα θα δουν πόσο σπάνια και πολύτιμα είναι όλα τους. Πώς θα τα
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έπαιρνε κανείς όλα αυτά πίσω; Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι αν ο Θεός δεν ήταν
πρόθυμος να τα δημιουργήσει ξανά; Τι θα μπορούσατε να κάνετε; (Δεν θα μπορούσαμε να
κάνουμε τίποτα.) Στην πραγματικότητα, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε, είναι πολύ
απλό και όταν σας πως τι είναι θα ξέρετε κατευθείαν πως είναι εφικτό. Γιατί έχει βρεθεί ο
άνθρωπος στην τρέχουσα περιβαλλοντολογική δύσκολη θέση; Εξαιτίας της απληστίας και της
καταστροφής από τον άνθρωπο; Αν ο άνθρωπος βάλει τέλος σ’ αυτήν την καταστροφή, δεν θα
διορθωθεί σταδιακά το περιβάλλον διαβίωσης μόνο του; Αν ο Θεός δεν κάνει τίποτα, αν ο
Θεός δεν επιθυμεί πια να κάνει τίποτα για την ανθρωπότητα —δηλαδή, δεν επιθυμεί να
παρέμβει— η καλύτερη μέθοδος θα ήταν να σταματήσει η ανθρωπότητα αυτήν την
καταστροφή και να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση. Το να μπει τέλος
σ’ όλη αυτήν την καταστροφή, σημαίνει να μπει τέλος στη λεηλασία και το ρήμαγμα όλων των
πραγμάτων που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Αυτό θα επιτρέψει τη σταδιακή βελτίωση του
περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το αποτέλεσμα θα
είναι η περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος, η οποία θα γίνεται όλο και πιο σοβαρή.
Είναι απλή η μέθοδός Μου; Είναι απλή και εφικτή, σωστά; Όντως είναι απλή και είναι εφικτή
για κάποιους, όμως είναι εφικτή για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στη γη; (Δεν
είναι.) Για σας, τουλάχιστον, είναι εφικτή; (Ναι.) Από πού πηγάζει το «ναι» σας; Θα
μπορούσε να πει κανείς πως περιλαμβάνει την καθιέρωση μιας βάσης κατανόησης για τις
πράξεις του Θεού; Θα μπορούσε να πει κανείς πως περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τη
διακυβέρνηση και το σχέδιο του Θεού; (Ναι.) Υπάρχει τρόπος να αλλάξει όλο αυτό, αλλά αυτό
δεν είναι το θέμα που συζητάμε επί του παρόντος. Ο Θεός είναι υπεύθυνος για κάθε
ανθρώπινη ζωή και είναι υπεύθυνος μέχρι τέλους. Ο Θεός μεριμνά για σένα, ακόμα κι αν έχεις
αηδιάσει από το περιβάλλον που κατέστρεψε ο Σατανάς ή αν έχεις επηρεαστεί από τη
μόλυνση ή αν έχεις δεχθεί κάποιο άλλο πλήγμα, δεν έχει σημασία· ο Θεός μεριμνά για σένα
και θα σε αφήσει να συνεχίσεις να ζεις. Έχεις πίστη σ’ αυτό; (Ναι.) Ο Θεός δεν παίρνει την
απώλεια της ανθρώπινης ζωής ελαφρά τη καρδία.
Έχετε φτάσει στο σημείο να νιώθετε τη σημασία του να αναγνωρίζετε τον Θεό ως την
πηγή της ζωής για τα πάντα; (Μάλιστα.) Τι συναισθήματα έχετε; Μιλήστε κι εγώ θα ακούω.
(Στο παρελθόν, δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ να συνδέσουμε τα βουνά, τη θάλασσα και τις λίμνες
με τις ενέργειες του Θεού. Μόνο αφότου ακούσαμε τη συναναστροφή του Θεού σήμερα,
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κατανοήσαμε πως αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους τις πράξεις και τη σοφία του Θεού·
βλέπουμε πως ακόμη κι όταν ο Θεός άρχισε να δημιουργεί τα πάντα, είχε ήδη εμποτίσει το
καθετί με μια μοίρα και με το καλό Του θέλημα. Τα πάντα είναι αμοιβαίως ενδυναμωτικά και
αλληλοεξαρτώμενα, και η ανθρωπότητα είναι ο τελικός επωφελούμενος. Αυτά που ακούσαμε
σήμερα φαίνονται ιδιαίτερα πρωτότυπα και καινοτόμα, και έχουμε νιώσει πόσο πραγματικές
είναι οι ενέργειες του Θεού. Στον πραγματικό κόσμο, στην καθημερινότητά μας και στις
επαφές μας με τα πάντα, βλέπουμε πως έτσι έχουν τα πράγματα.) Το βλέπετε αληθινά, έτσι;
Η μέριμνα του Θεού για την ανθρωπότητα δεν στερείται στερεής βάσεως· δεν εκφέρει απλώς
μερικά λόγια και τέρμα. Ο Θεός κάνει τόσα πολλά· κάνει προς όφελός σου ακόμα και
πράγματα που δεν βλέπεις. Ο άνθρωπος ζει σ’ αυτό το περιβάλλον, σ’ αυτό το σύμπαν που
δημιούργησε ο Θεός και, μέσα σ’ αυτό, οι άνθρωποι και τα άλλα πράγματα
αλληλοεξαρτώνται, όπως ακριβώς το αέριο που αποβάλλουν τα φυτά καθαρίζει τον αέρα και
ωφελεί τους ανθρώπους που το εισπνέουν. Ωστόσο, μερικά φυτά είναι δηλητηριώδη για τον
άνθρωπο· όμως, υπάρχουν άλλα φυτά που αποτελούν το αντίδοτο στα πρώτα. Αυτό είναι ένα
από τα θαύματα της κτίσης του Θεού! Δεν συζητήσαμε αυτό το θέμα σήμερα, αντιθέτως,
συζητήσαμε κυρίως την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και των άλλων πραγμάτων, το γεγονός
πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άλλα πράγματα. Ποια είναι η σημασία του ότι ο
Θεός δημιούργησε τα πάντα; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άλλα πράγματα, όπως
ακριβώς ο άνθρωπος χρειάζεται αέρα για να ζήσει και όπως αν σε έβαζαν στο κενό, σύντομα
θα πέθαινες. Αυτή είναι μια πολύ βασική αρχή για να σου επιτρέψει να δεις πως ο άνθρωπος
χρειάζεται άλλα πράγματα. Επομένως, τι είδους στάση πρέπει να διατηρεί ο άνθρωπος προς
τα πάντα; Να τα εκτιμά ιδιαιτέρως, να τα προστατεύει, να τα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά,
να μην τα καταστρέφει, να μην τα σπαταλάει και να μην τα αλλάζει από καπρίτσιο, γιατί όλα
τα πράγματα προέρχονται από τον Θεό, παρέχονται στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα
πρέπει να τα χειρίζεται με ευσυνειδησία. Σήμερα έχουμε συζητήσει αυτά τα δύο θέματα, κι
εσείς μπορείτε να γυρίσετε πίσω και να τα σκεφτείτε διεξοδικά. Την επόμενη φορά θα
συζητήσουμε μερικά πράγματα πιο λεπτομερώς. Η συναναστροφή μας θα τελειώσει εδώ για
σήμερα. Αντίο! (Αντίο!)
18 Ιανουαρίου 2014
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Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η'
Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Β')
Ας συνεχίσουμε το θέμα επικοινωνίας της τελευταίας φοράς. Μπορείτε να θυμηθείτε
ποιο θέμα επικοινωνήσαμε την τελευταία φορά; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα.)
Είναι το «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα» ένα θέμα που το αισθάνεσθε πολύ
μακρινό προς εσάς; Ή έχετε ήδη μια γενική ιδέα για το θέμα αυτό στην καρδιά σας; Μπορεί
κάποιος να μιλήσει για μια στιγμή για το κύριο σημείο της τελευταίας μας συναναστροφής επ’
αυτού του θέματος; (Μέσα από τη δημιουργία των πάντων από τον Θεό, βλέπω ότι ο Θεός
καλλιεργεί όλα τα πράγματα και καλλιεργεί την ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, πάντα πίστευα
ότι, όταν ο Θεός παρέχει στον άνθρωπο, παρέχει τον λόγο Του μόνο στους εκλεκτούς Του,
αλλά ποτέ δεν είδα, μέσα από τους νόμους όλων των πραγμάτων, ότι ο Θεός τρέφει την
ανθρωπότητα. Μόνο μέσα από την επικοινωνία του Θεού σχετικά με αυτήν την πτυχή της
αλήθειας, ένιωσα ότι ο Θεός αποτελεί την πηγή όλων των πραγμάτων και ότι τη ζωή όλων των
πραγμάτων την παρέχει ο Θεός, ότι ο Θεός χειρίζεται αυτούς τους νόμους και ότι τρέφει όλα
τα πράγματα. Μέσα από το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, βλέπω την
αγάπη Του.) Την τελευταία φορά, επικοινωνήσαμε πρωτίστως για τη δημιουργία όλων των
πραγμάτων από τον Θεό και για το πώς Εκείνος καθιέρωσε τους νόμους και τις αρχές που τα
διέπουν. Κάτω από τέτοιους νόμους και υπό τέτοιες αρχές, όλα τα πράγματα ζουν και
πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο και συνυπάρχουν με τον άνθρωπο υπό το κράτος του Θεού
και μπροστά στα μάτια Του. Μιλήσαμε πρώτα για το ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα
πράγματα και χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους για να καθορίσει τους νόμους για την
ανάπτυξή τους, καθώς και τις τροχιές και τα μοτίβα για την ανάπτυξή τους. Όρισε, επίσης,
τους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν τα πάντα σ’ αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούν
να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται και να βασίζονται το ένα στο
άλλο για την επιβίωσή τους. Με τέτοιες μεθόδους και νόμους, όλα τα πράγματα είναι ικανά να
ζουν και να αναπτύσσονται με επιτυχία και ειρηνικά πάνω σε τούτη τη γη. Μόνο μέσα σε ένα
τέτοιο περιβάλλον, ο άνθρωπος είναι ικανός να έχει σταθερό σπίτι και περιβάλλον διαβίωσης
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και, υπό την καθοδήγηση του Θεού, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προχωρά, να
εξελίσσεται και να προχωρά.
Την τελευταία φορά συζητήσαμε μια βασική έννοια της μέριμνας του Θεού για όλα τα
πράγματα: Ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα
πράγματα να υπάρχουν και να ζουν για την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, αυτό το
περιβάλλον υπάρχει χάρη στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Η ανθρωπότητα οφείλει το
σημερινό περιβάλλον διαβίωσής της αποκλειστικά στο ότι ο Θεός διατηρεί και διαχειρίζεται
τέτοιους νόμους. Αυτά που είπαμε την τελευταία φορά αποτελούν μεγάλο άλμα από τη γνώση
του Θεού, για την οποία μιλούσαμε πριν. Γιατί, όμως, υπάρχει ένα τέτοιο άλμα; Διότι,
μιλώντας στο παρελθόν για την απόκτηση γνώσης του Θεού, συζητούσαμε στα πλαίσια της
σωτηρίας και διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον Θεό —δηλαδή της σωτηρίας και της
διαχείρισης των εκλεκτών του Θεού— για τη γνώση του Θεού, των έργων Του, της διάθεσής
Του, αυτού που Εκείνος έχει και είναι, των προθέσεών Του και για το πώς παρέχει στον
άνθρωπο την αλήθεια και τη ζωή. Αλλά το θέμα για το οποίο μιλήσαμε την τελευταία φορά,
δεν περιοριζόταν πια απλώς στη Βίβλο και στο πεδίο της σωτηρίας των εκλεκτών του Θεού
από τον Ίδιο. Αντίθετα, πήδησε έξω από το πεδίο αυτό, τη Βίβλο, και έξω από τα όρια των
τριών σταδίων του έργου που επιτελεί ο Θεός πάνω στους εκλεκτούς Του, προκειμένου να
συζητηθεί ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, ακούγοντας το συγκεκριμένο μέρος της επικοινωνίας Μου,
δεν πρέπει να περιορίσετε τη γνώση σας για τον Θεό στη Βίβλο και στα τρία στάδια του έργου
του Θεού. Αντίθετα, πρέπει να διατηρήσετε την οπτική σας ανοιχτή̇ πρέπει να δείτε τις
πράξεις του Θεού και αυτό που Εκείνος έχει και είναι μεταξύ όλων των πραγμάτων, και το
πώς ο Θεός είναι ο κυρίαρχος και διαχειριστής των πάντων. Μέσα από αυτή τη μέθοδο και επί
αυτής της βάσεως, μπορείς να κατανοήσεις πώς ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα. Τούτο
επιτρέπει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αληθινή πηγή της ζωής για όλα
τα πράγματα, και ότι αυτή είναι η πραγματική ταυτότητα του Ίδιου του Θεού. Δηλαδή, η
ταυτότητα, η θέση, η εξουσία και το άπαν του Θεού δεν στοχεύουν μόνο όσους Τον
ακολουθούν αυτή τη στιγμή —όχι μόνο εσάς, τη συγκεκριμένη ομάδα των ανθρώπων— αλλά
όλα τα πράγματα. Τότε, το πεδίο όλων των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ευρύ. Χρησιμοποιώ
την έκφραση «όλα τα πράγματα» για να περιγράψω το πεδίο της εξουσίας του Θεού πάνω
στα πάντα, επειδή θέλω να σας πω ότι τα πράγματα πάνω στα οποία κυριαρχεί ο Θεός, δεν
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είναι μόνο όσα βλέπετε με τα μάτια σας, αλλά συμπεριλαμβάνουν τον υλικό κόσμο που
μπορούν να βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, καθώς και έναν άλλο κόσμο, εκτός του υλικού, που τα
ανθρώπινα μάτια αδυνατούν να δουν και, επιπλέον, περιλαμβάνουν το διάστημα και τους
πλανήτες, έξω από τα οποία υπάρχει σήμερα η ανθρωπότητα. Τούτο είναι το πεδίο του
κράτους του Θεού πάνω σε όλα τα πράγματα. Το πεδίο του κράτους του Θεού επί των πάντων
είναι πολύ ευρύ. Όσο για εσάς, όσα πρέπει να καταλάβετε και να δείτε, και τα πράγματα από
τα οποία πρέπει να αποκτήσετε γνώση, είναι όσα ο καθένας από εσάς χρειάζεται και πρέπει
να κατανοήσει, να δει και να ξεκαθαρίσει. Αν και το πεδίο αυτού του «όλα τα πράγματα»
είναι πολύ ευρύ, δεν θα σας πω για το πεδίο το οποίο δεν μπορείτε να δείτε καθόλου ή με το
οποίο δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή. Θα σας μιλήσω μόνο για τα πράγματα εντός του
πεδίου εκείνου με το οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή τα ανθρώπινα όντα και το οποίο
μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν, ώστε όλοι να αντιληφθούν το πραγματικό
νόημα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα». Έτσι, οτιδήποτε σας
επικοινωνήσω, δεν θα είναι κενές λέξεις.
Την

προηγούμενη

φορά,

χρησιμοποιήσαμε

μεθόδους

αφήγησης

παραμυθιών,

προκειμένου να δώσουμε μια απλή επισκόπηση του θέματος «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής
για τα πάντα», ώστε να αποκτηθεί μια βασική κατανόηση του πώς ο Θεός παρέχει όλα τα
πράγματα. Ποιος ο σκοπός της ενστάλαξης αυτής της βασικής έννοιας σε εσάς; Είναι για να
ενημερωθείτε ότι, εκτός της Βίβλου και των τριών σταδίων του έργου Του, ο Θεός επιτελεί
ακόμα περισσότερο έργο, που οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν ή να έρθουν σε επαφή μαζί
του. Ένα τέτοιο έργο επιτελείται από τον Θεό προσωπικά. Αν ο Θεός οδηγούσε προς τα
εμπρός αποκλειστικά τους εκλεκτούς Του, χωρίς το έργο πέρα από το έργο διαχείρισής Του,
τότε θα ήταν πολύ δύσκολο για την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων υμών, να
συνεχίσει να κινείται μπροστά, και αυτή η ανθρωπότητα και αυτός ο κόσμος δεν θα
μπορούσαν να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Τούτη είναι η σπουδαιότητα της φράσης «ο Θεός
είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα» που σας επικοινωνώ σήμερα.

Το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που δημιουργεί ο Θεός για την
ανθρωπότητα
Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα και περιεχόμενα σχετικά με τη φράση «ο Θεός είναι η
πηγή της ζωής για τα πάντα», αλλά γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πράγματα ο Θεός
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παραχωρεί στην ανθρωπότητα, πέρα από την παροχή σε εσάς του λόγου Του και την
εκτέλεση του έργου του παιδέματος και της κρίσης Του πάνω σας; Μερικοί άνθρωποι μπορεί
να πουν: «Ο Θεός μού παραχωρεί χάρη και ευλογίες· μου δίνει πειθαρχία και παρηγοριά,
όπως και μου δίνει φροντίδα και προστασία με κάθε δυνατό τρόπο». Άλλοι θα πουν: «Ο Θεός
μου παραχωρεί καθημερινά φαγητό και ποτό», ενώ κάποιοι θα πουν ακόμη: «Ο Θεός μού έχει
δώσει τα πάντα». Μπορεί να ανταποκριθείτε σε εκείνα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι στην καθημερινότητά τους με τρόπο που σχετίζεται με το πεδίο της δικής σας
σαρκικής εμπειρίας ζωής. Ο Θεός δίνει πολλά πράγματα στον κάθε άνθρωπο, αν και αυτό που
συζητάμε εδώ δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων,
αλλά αποσκοπεί να επεκτείνει το οπτικό πεδίο κάθε ανθρώπου και να σας δώσει τη
δυνατότητα να δείτε τα πράγματα από μια μακρο-οπτική. Εφόσον ο Θεός είναι η πηγή της
ζωής για όλα τα πράγματα, πώς διατηρεί τη ζωή όλων των πραγμάτων; Με άλλα λόγια, τι δίνει
ο Θεός σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του προκειμένου να διατηρήσει την ύπαρξή τους
και τους νόμους στους οποίους στηρίζεται αυτή, ώστε να συνεχίσουν εκείνα να υπάρχουν;
Τούτο είναι το κύριο σημείο αυτού που συζητάμε σήμερα. Καταλάβατε αυτό που είπα; Αυτό
το θέμα μπορεί να μη σας είναι καθόλου οικείο, αλλά δεν θα μιλήσω για υπερβολικά εμβριθείς
θεωρίες. Θα προσπαθήσω ώστε, μετά την ακρόαση, να έχετε καταλάβει όλοι. Δε χρειάζεται να
αισθανθείτε καμία επιβάρυνση —το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ακούσετε προσεκτικά.
Ωστόσο, πρέπει να το τονίσω λίγο ακόμα: Για ποιο θέμα μιλάω; Πείτε Μου. (Ο Θεός είναι η
πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Και πώς παρέχει όλα τα πράγματα ο Θεός; Τι παρέχει
σε όλα τα πράγματα, ώστε να είναι δυνατόν να λεχθεί ότι «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για
όλα τα πράγματα»; Έχετε καμιά ιδέα ή σκέψη πάνω σε αυτό; Φαίνεται ότι το θέμα, για το
οποίο μιλάω, βασικά προκαλεί το απόλυτο κενό στις καρδιές και το μυαλό σας. Ελπίζω, όμως,
να μπορέσετε να συνδέσετε το θέμα και τα πράγματα, για τα οποία πρόκειται να μιλήσω, με
τις πράξεις του Θεού, και να μην τα συσχετίσετε με κάποια γνώση ούτε να τα εντάξετε σε
κάποια ανθρώπινη κουλτούρα ή έρευνα. Μιλώ μόνο και αποκλειστικά για τον Θεό. Τούτη
είναι η πρότασή Μου προς εσάς. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι;
Ο Θεός έχει δώσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Θα αρχίσω μιλώντας για όσα οι
άνθρωποι μπορούν να δουν, δηλαδή, αυτά που μπορούν να αισθανθούν. Πρόκειται για
πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μέσα τους και να τα αποδεχτούν. Ας
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αρχίσουμε, λοιπόν, πρώτα με τον υλικό κόσμο, για να συζητήσουμε το τι έχει παράσχει ο Θεός
στην ανθρωπότητα.
1. Ο αέρας
Πρώτον, ο Θεός δημιούργησε τον αέρα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί αναπνέει. Ο αέρας
είναι μια ουσία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται σε καθημερινή επαφή και κάτι
στο οποίο οι άνθρωποι βασίζονται την κάθε στιγμή, ακόμα και στον ύπνο τους. Ο αέρας που
δημιούργησε ο Θεός, είναι μνημειωδώς σημαντικός για την ανθρωπότητα: Είναι το ουσιώδες
συστατικό της κάθε ανάσας τους και της ίδιας της ζωής. Αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να γίνει
μόνο αισθητή αλλά όχι ορατή, υπήρξε το πρώτο δώρο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Μήπως,
μετά τη δημιουργία του αέρα, ο Θεός τα παράτησε; Έχοντας δημιουργήσει τον αέρα, ο Θεός
σκέφτηκε καθόλου την πυκνότητά του; Μήπως σκέφτηκε το περιεχόμενό του; (Ναι.) Τι είχε ο
Θεός στο μυαλό Του, όταν έφτιαχνε τον αέρα; Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον αέρα και ποια ήταν η
συλλογιστική Του; Οι άνθρωποι χρειάζονται τον αέρα και έχουν ανάγκη να αναπνέουν.
Πρώτα απ’ όλα, η πυκνότητα του αέρα έπρεπε να είναι κατάλληλη για τους ανθρώπινους
πνεύμονες. Ξέρει κανείς ποια είναι η πυκνότητα του αέρα; Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να
γνωρίζουν οι άνθρωποι η γνώση αυτή δεν είναι αναγκαία. Δεν χρειαζόμαστε έναν ακριβή
αριθμό σε σχέση με την πυκνότητα του αέρα, μια γενική ιδέα είναι αρκετή. Ο Θεός έφτιαξε
τον αέρα με την απολύτως κατάλληλη πυκνότητα για την αναπνοή των ανθρώπινων
πνευμόνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι νοιώθουν άνετα και η αναπνοή τους δεν πρόκειται να
βλάψει το σώμα. Τούτο είναι το σκεπτικό πίσω από την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια,
θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του αέρα. Πρώτον, το περιεχόμενο του αέρα δεν είναι
δηλητηριώδες για τον άνθρωπο, οπότε δεν πρόκειται να βλάψει τους πνεύμονες και το σώμα.
Ο Θεός έπρεπε να τα μελετήσει όλα αυτά. Ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι ο αέρας
που αναπνέει ο άνθρωπος πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται ομαλά, και ότι, μετά την
εισπνοή, το περιεχόμενο και η ποσότητα του αέρα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αίμα,
καθώς και ο άχρηστος αέρας στους πνεύμονες και το σώμα να μεταβολίζονται σωστά και,
επίσης, ότι ο αέρας δεν πρέπει να περιέχει κανένα δηλητηριώδες συστατικό. Όσον αφορά σε
αυτά τα δύο πρότυπα, δεν θέλω να σας κατακλίσω με όγκο γνώσεων, αλλά, μάλλον, να σας
ενημερώσω απλώς ότι ο Θεός, όταν δημιουργούσε το κάθε ένα πράγμα, είχε μια
συγκεκριμένη διαδικασία σκέψης —την καλύτερη. Επιπλέον, όσο για την ποσότητα σκόνης
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στον αέρα, την ποσότητα σκόνης, άμμου και ρύπων στη γη, καθώς και για την ποσότητα
σκόνης που πέφτει από τον ουρανό στη γη —ο Θεός έχει τους τρόπους Του να διαχειρίζεται
και αυτά πράγματα, τρόπους να τα απομακρύνει ή να τα κάνει να αποσυντίθενται. Παρά την
ύπαρξη σκόνης, ο Θεός το κανόνισε έτσι, ώστε να μη βλάπτει το σώμα και την αναπνοή του
ανθρώπου, και τα θραύσματα σκόνης να έχουν μέγεθος αβλαβές για το σώμα. Δεν ήταν
μυστηριώδης η δημιουργία του αέρα από τον Θεό; Ήταν τόσο απλή, όσο μια απλή πνοή από
το στόμα Του; (Όχι.) Το μυστήριο του Θεού, το μυαλό Του, οι σκέψεις και η σοφία Του είναι
όλα εμφανή ακόμη και στη δημιουργία των απλούστερων πραγμάτων. Δεν είναι πρακτικός ο
Θεός; (Ναι, είναι.) Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη δημιουργία απλών πραγμάτων, ο
Θεός σκεπτόταν την ανθρωπότητα. Πρώτον, ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι είναι
καθαρός, το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη αναπνοή, δεν είναι τοξικό ούτε
προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους, και η πυκνότητα είναι βαθμονομημένη για την ανθρώπινη
αναπνοή. Ο αέρας που εισπνέουν και εκπνέουν οι άνθρωποι είναι ουσιώδης για το σώμα τους,
τη σάρκα τους. Άρα, οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή
ανησυχίες. Μπορούν να αναπνέουν κανονικά. Ο αέρας είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός
στην αρχή και που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή.
2. Η θερμοκρασία
Το δεύτερο είναι η θερμοκρασία. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει θερμοκρασία. Θερμοκρασία
είναι κάτι με το οποίο πρέπει να εξοπλισμένο ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανθρώπινη
επιβίωση. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, ας πούμε, υψηλότερη των 40 βαθμών
Κελσίου, τότε δεν θα ήταν πολύ εξαντλητική για τους ανθρώπους; Δεν θα ήταν εξουθενωτική
για τη ζωή τους; Και τι συμβαίνει αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, και φθάνει
τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου; Ούτε αυτό θα είναι ικανοί να το αντέξουν οι άνθρωποι. Ως εκ
τούτου, ο Θεός ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στον καθορισμό της συγκεκριμένης διακύμανσης
της θερμοκρασίας. Το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το
ανθρώπινο σώμα κυμαίνεται κατά βάση από τους μείον 30 μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Αυτή είναι η βασική διακύμανση της θερμοκρασίας, από τον Βορρά προς τον Νότο. Στις κρύες
περιοχές, οι θερμοκρασίες πιθανόν να πέφτουν στους μείον 50 έως τους μείον 60 βαθμούς
Κελσίου. Μια τέτοια περιοχή δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να
ζήσει. Γιατί, όμως, υπάρχουν τέτοιες κρύες περιοχές; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία και οι
2680

προθέσεις του Θεού. Δεν σου επιτρέπει να πλησιάσεις στα συγκεκριμένα μέρη. Ο Θεός
προστατεύει μέρη που είναι υπερβολικά ζεστά και υπερβολικά κρύα, που σημαίνει ότι δεν
είναι έτοιμος να επιτρέψει στον άνθρωπο να ζήσει εκεί. Δεν είναι κατάλληλα για την
ανθρωπότητα. Γιατί, όμως, επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων τόπων πάνω στη γη; Αφού ο Θεός
δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει ή να υπάρχει εκεί, τότε γιατί τους δημιούργησε; Σ’ αυτό
έγκειται η σοφία του Θεού. Που σημαίνει ότι η βασική θερμοκρασία του περιβάλλοντος για
την ανθρώπινη επιβίωση έχει, και αυτή, ρυθμιστεί έλλογα από τον Θεό. Στο σημείο αυτό
«κρύβεται», επίσης, και ένας νόμος. Ο Θεός δημιούργησε κάποια πράγματα για να βοηθήσει
στη διατήρηση μιας τέτοιας θερμοκρασίας, για να την ελέγχει. Ποια πράγματα
χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της συγκεκριμένης θερμοκρασίας; Πρώτα απ’ όλα, ο
ήλιος μπορεί να δώσει στους ανθρώπους ζεστασιά. Θα μπορούν, όμως, να το αντέξουν αν
κάνει υπερβολική ζέστη; Υπάρχει κάποιος που τολμά να πλησιάσει στον ήλιο; Υπάρχει κάποιο
εργαλείο στη γη που μπορεί να πλησιάσει στον ήλιο; (Όχι.) Γιατί όχι; Είναι υπερβολικά
καυτός. Θα λιώσει όταν πλησιάσει τον ήλιο. Ως εκ τούτου, ο Θεός έχει κάνει συγκεκριμένη
μέτρηση ως προς την απόσταση του ήλιου από την ανθρωπότητα· πραγματοποίησε ειδική
εργασία. Ο Θεός έχει ένα πρότυπο για αυτήν την απόσταση. Υπάρχουν επίσης ο Βόρειος και ο
Νότιος Πόλος της γης. Εκεί υπάρχουν μόνο παγετώνες. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει
πάνω σε παγετώνες; Είναι κατάλληλοι για την ανθρώπινη ζωή; (Όχι.) Όχι, οπότε οι άνθρωποι
δεν πρόκειται να πάνε εκεί. Αφού, λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον Βόρειο και τον
Νότιο Πόλο, οι παγετώνες θα διατηρηθούν, και θα είναι ικανοί να παίξουν τον ρόλο τους, που
είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Το ’πιασες; Αν δεν υπάρχει Βόρειος και Νότιος Πόλος και ο
ήλιος λάμπει συνέχεια πάνω στη γη, όλοι οι άνθρωποι στη γη θα πεθάνουν από τη ζέστη. Ο
Θεός χρησιμοποιεί μονάχα αυτά τα δύο πράγματα προκειμένου να ελέγξει μια θερμοκρασία
κατάλληλη για την ανθρώπινη επιβίωση; Όχι, υπάρχουν επίσης κάθε είδους έμβια πράγματα,
όπως το γρασίδι στους αγρούς, τα διάφορα είδη δέντρων και όλων των ειδών τα φυτά στα
δάση, τα οποία απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και, ενεργώντας έτσι, εξουδετερώνουν
τη θερμική ενέργεια του ήλιου με τρόπο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο
οποίο ζει η ανθρώπινη φυλή. Υπάρχουν επίσης πηγές νερού, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Η
έκταση της επιφάνειας των ποταμών και των λιμνών είναι κάτι που δεν μπορεί να
αποφασιστεί από κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πόσο νερό υπάρχει στη γη, πού ρέει
το νερό, την κατεύθυνσή του, τον όγκο του ή την ταχύτητα ροής του. Μόνο ο Θεός γνωρίζει.
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Αυτές οι διάφορες πηγές νερού, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων και των
ποταμών και των λιμνών πάνω από το έδαφος που μπορούν να δουν οι άνθρωποι, μπορούν,
και αυτές επίσης, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Επιπλέον,
υπάρχουν και κάθε είδους γεωγραφικοί σχηματισμοί όπως βουνά, πεδιάδες, φαράγγια και
υγρότοποι̇ αυτοί οι διάφοροι γεωγραφικοί σχηματισμοί και η έκταση της επιφάνειάς τους και
τα μεγέθη τους παίζουν όλα ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, αν ένα
βουνό έχει περίμετρο 100 χιλιομέτρων, τότε αυτά τα 100 χιλιόμετρα θα συνεισφέρουν
χρησιμότητα αξίας 100 χιλιομέτρων. Όσο για το πόσα τέτοια φαράγγια και οροσειρές έχει
δημιουργήσει ο Θεός πάνω στη γη, αυτό είναι κάτι που ο Θεός έχει σκεφτεί διεξοδικά. Με
άλλα λόγια, πίσω από την ύπαρξη του κάθε πράγματος που δημιουργήθηκε από τον Θεό,
υπάρχει και ένας λόγος, και περιέχει επίσης τη σοφία και τα σχέδιά Του. Έστω, για
παράδειγμα, τα δάση και όλα τα διάφορα είδη βλάστησης —η έκταση και το εύρος της
περιοχής στην οποία υπάρχουν και αναπτύσσονται είναι πέραν του ελέγχου κάθε ανθρώπου,
και κανείς δεν έχει λόγο αναφορικά με αυτά τα πράγματα. Αλλά ούτε η ποσότητα του νερού,
ούτε και η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που απορροφούν από τον ήλιο, είναι δυνατόν να
ελεγχθούν από τον άνθρωπο. Όλα τούτα είναι πράγματα εντός του πλαισίου όσων σχεδίασε ο
Θεός, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα.
Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε ένα περιβάλλον με τόσο κατάλληλη
θερμοκρασία, οφείλεται αποκλειστικά στον προσεκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και τις
διευθετήσεις του Θεού ως προς όλες τις πτυχές. Επομένως, το κάθε τι που ο άνθρωπος βλέπει
με τα μάτια του, όπως ο ήλιος, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος, για τους οποίους ακούει συχνά,
καθώς και τα διάφορα έμβια όντα πάνω και κάτω από το έδαφος και μέσα στο νερό, καθώς
και οι δασικές περιοχές και άλλα είδη βλάστησης, και οι πηγές νερού, διάφορα υδάτινα
συστήματα, το πόσο θαλασσινό και γλυκό νερό υπάρχει, καθώς και τα διαφορετικά
γεωγραφικά περιβάλλοντα —ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να διατηρεί
κανονικές θερμοκρασίες για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτό είναι απόλυτο. Ο άνθρωπος
είναι ικανός να ζει σε ένα περιβάλλον με τέτοιες κατάλληλες θερμοκρασίες, αποκλειστικά
επειδή ο Θεός κάνει τέτοιες σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ούτε πολύ κρύο ούτε
πολλή ζέστη: Τοποθεσίες που είναι υπερβολικά ζεστές και όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν
αυτές στις οποίες δύναται να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα, σίγουρα ο Θεός δεν τις έχει
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ετοιμάσει για εσένα. Μέρη που είναι υπερβολικά κρύα και όπου οι θερμοκρασίες είναι
υπέρμετρα χαμηλές, μέρη όπου, μόλις φτάσει ο άνθρωπος, θα τον κάνουν να παγώσει τόσο
πολύ μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε θα αδυνατεί να μιλήσει, ο εγκέφαλός του θα παγώσει, θα είναι
ανίκανος να σκεφτεί και δεν θα αργήσει να πάθει ασφυξία, ούτε αυτά τα έχει ετοιμάσει ο
Θεός για την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το τι έρευνα θέλουν να διεξάγουν οι άνθρωποι ή
αν θέλουν να καινοτομήσουν ή να ξεπεράσουν τέτοιους περιορισμούς, ανεξάρτητα από το τι
σκέφτονται οι άνθρωποι, ποτέ δεν θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα όρια προσαρμογής του
ανθρώπινου σώματος. Δεν θα είναι ποτέ ικανοί να απαλλαγούν από τους περιορισμούς που ο
Θεός δημιούργησε για τον άνθρωπο. Τούτο οφείλεται στο ότι ο Θεός δημιούργησε τα
ανθρώπινα όντα και ξέρει καλύτερα σε ποιες θερμοκρασίες μπορεί να προσαρμοστεί το
ανθρώπινο σώμα. Όμως, οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Γιατί λέω ότι οι άνθρωποι δεν
ξέρουν; Τι είδους ανόητα πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι; Δεν υπάρχουν αρκετοί
άνθρωποι που θέλουν μονίμως να προκαλούν τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο; Τέτοιοι
άνθρωποι ήθελαν ανέκαθεν να πάνε σε εκείνα τα μέρη για να καταλάβουν τη γη, ώστε να
μπορέσουν να ριζώσουν εκεί. Αυτό θα αποτελούσε παράλογη πράξη. Ακόμη κι αν
εξερευνήσεις διεξοδικά τους πόλους, μετά τι γίνεται; Ακόμα κι αν καταφέρεις να
προσαρμοστείς στις θερμοκρασίες και μπορέσεις να ζήσεις εκεί, αν «βελτίωνες» το τωρινό
περιβάλλον ζωής στον Νότιο και τον Βόρειο Πόλο, θα ωφελούσε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο
την ανθρωπότητα; Η ανθρωπότητα έχει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιβιώσει, κι
όμως οι άνθρωποι δεν παραμένουν εκεί ήσυχα και πειθήνια, μα αντ’ αυτού επιμένουν να
τολμούν να πηγαίνουν σε μέρη όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Βαρέθηκαν να ζουν στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έχουν απολαύσει υπερβολικά πολλές
ευλογίες. Εκτός αυτού, το κανονικό περιβάλλον διαβίωσης έχει σχεδόν καταστραφεί από την
ανθρωπότητα, οπότε μπορούν κάλλιστα να πάνε στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο για να
προξενήσουν περισσότερη ζημιά ή να ασχοληθούν με κάποιον «σκοπό», ώστε να
αποτελέσουν ένα είδος «πρωτοπόρων». Δεν είναι ανόητο; Δηλαδή, υπό την ηγεσία του
προγόνου τους, του Σατανά, αυτή η ανθρωπότητα συνεχίζει να κάνει τον ένα παραλογισμό
μετά τον άλλο, καταστρέφοντας απερίσκεπτα και ασύστολα το όμορφο σπίτι που ο Θεός
δημιούργησε για εκείνη. Τούτο είναι το κατόρθωμα του Σατανά. Περαιτέρω, βλέποντας ότι η
επιβίωση της ανθρωπότητας πάνω στη γη διατρέχει κάποιον κίνδυνο, πολλοί άνθρωποι
θέλουν να βρουν τρόπους να πάνε να μείνουν στο φεγγάρι, να αναζητήσουν έναν δρόμο
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διαφυγής, βλέποντας αν μπορούν να ζήσουν εκεί. Στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν υπάρχει
οξυγόνο στο φεγγάρι. Μπορούν τα ανθρώπινα όντα να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο; Δεδομένου
ότι στο φεγγάρι δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι τόπος όπου μπορεί να παραμείνει ο
άνθρωπος, κι όμως, αυτός συνεχίζει να θέλει να πάει εκεί. Τι σημαίνει αυτό; Πρόκειται για
αυτοκαταστροφή, έτσι δεν είναι; Είναι ένας τόπος χωρίς αέρα και η θερμοκρασία δεν είναι
κατάλληλη για ανθρώπινη επιβίωση, οπότε ο Θεός δεν το έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο.
Η θερμοκρασία, για την οποία μόλις μιλήσαμε, είναι κάτι με το οποίο οι άνθρωποι
μπορούν να έρθουν σε επαφή στην καθημερινότητά τους. Η θερμοκρασία είναι κάτι που όλα
τα ανθρώπινα σώματα μπορούν να αισθανθούν, αλλά κανείς δεν σκέφτεται πώς
διαμορφώθηκε η θερμοκρασία αυτή ή ποιος είναι υπεύθυνος και ελέγχει αυτή τη
θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ακριβώς μαθαίνουμε τώρα.
Υπάρχει σ’ αυτό η σοφία του Θεού; Βρίσκεται σ’ αυτό η ενέργεια του Θεού; (Ναι.) Δεδομένου
ότι ο Θεός δημιούργησε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή,
μήπως αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα;
(Ναι.) Πράγματι, είναι.
3. Ο ήχος
Ποιο είναι το τρίτο πράγμα; Είναι κι αυτό κάτι με το οποίο πρέπει να είναι εξοπλισμένο
ένα κανονικό περιβάλλον διαβίωσης για ανθρώπινα όντα. Επίσης, είναι κάτι που έπρεπε να
αντιμετωπίσει ο Θεός, όταν δημιούργησε τα πάντα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Θεό,
αλλά και για όλους. Αν ο Θεός δεν το είχε χειριστεί, θα αποτελούσε τεράστιο εμπόδιο στην
επιβίωση της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στο σώμα
και τη ζωή του ανθρώπου, στον βαθμό που η ανθρωπότητα θα ήταν ανίκανη να επιβιώσει σε
τέτοιο περιβάλλον. Μπορεί επίσης να λεχθεί ότι κανένα έμβιο ον δεν μπορεί να επιβιώσει σε
τέτοιο περιβάλλον. Ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το πράγμα; Είναι ο ήχος. Ο Θεός δημιούργησε τα
πάντα, και όλα ζουν στα χέρια του Θεού. Στα μάτια του Θεού, τα πάντα κινούνται και ζουν.
Με άλλα λόγια, η ύπαρξη καθενός από τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, έχει αξία και
νόημα. Δηλαδή, όλα έχουν μια αναγκαιότητα πίσω από την ύπαρξή τους. Κάθε πράγμα έχει
ζωή στα μάτια του Θεού̇ αφού, λοιπόν, όλα είναι ζωντανά, παράγουν και ήχους. Για
παράδειγμα, η γη και ο ήλιος περιστρέφονται συνεχώς, και η σελήνη το ίδιο. Οι ήχοι
παράγονται συνεχώς μέσα από τη διάδοση, την ανάπτυξη και τις κινήσεις όλων των
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πραγμάτων. Τα πράγματα στη γη διαδίδονται, αναπτύσσονται και κινούνται διαρκώς. Για
παράδειγμα, οι πρόποδες των βουνών κινούνται και μετατοπίζονται, και όλα τα έμβια όντα
στα βάθη των θαλασσών κολυμπούν και κινούνται. Τούτο σημαίνει ότι τα εν λόγω έμβια όντα,
όλα τα πράγματα στα μάτια του Θεού, βρίσκονται σε μια μόνιμη, τακτική κίνηση, σύμφωνα με
τα καθιερωμένα μοτίβα. Οπότε, τι επιφέρει η κρυφή διάδοση, ανάπτυξη και κίνηση αυτών
των πραγμάτων; Ισχυρούς ήχους. Εκτός από τη γη, και όλοι οι πλανήτες βρίσκονται επίσης σε
συνεχή κίνηση, και τα έμβια όντα και οι οργανισμοί σε αυτούς τους πλανήτες βρίσκονται και
αυτοί σε συνεχή διάδοση, ανάπτυξη και κίνηση. Δηλαδή, όλα τα έμβια και τα άβια κινούνται
συνεχώς προς τα εμπρός στα μάτια του Θεού, ενώ, ταυτόχρονα, παράγουν και ήχους. Ο Θεός
έχει αντιμετωπίσει και αυτούς τους ήχους. Πρέπει, όμως, να μάθετε τον λόγο για τον οποίον
αντιμετωπίζονται αυτοί οι ήχοι, σωστά; Όταν πλησιάζεις σε ένα αεροπλάνο, τι σου προκαλεί ο
θόρυβος που κάνει; Όσο περνά η ώρα, τα αυτιά σου κουφαίνονται. Οι καρδιές σας θα είναι
ικανές να τον αντέξουν; Κάποιοι με πιο ασθενικές καρδιές δεν θα είναι ικανοί να τον
αντέξουν. Φυσικά, ούτε εκείνοι με τις ισχυρές καρδιές θα είναι ικανοί να τον αντέξουν, αν
συνεχιστεί για πολύ. Που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του ήχου στο ανθρώπινο σώμα, είτε
πρόκειται για τα αυτιά είτε για την καρδιά, είναι εξαιρετικά σημαντικές για κάθε άνθρωπο,
και ότι οι υπερβολικά δυνατοί ήχοι βλάπτουν τους ανθρώπους. Επομένως, όταν ο Θεός
δημιούργησε όλα τα πράγματα, και αφού αυτά άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, ο Θεός
υπέβαλε αυτούς τους ήχους —τους ήχους όλων των εν κινήσει πραγμάτων— στη δέουσα
κατεργασία. Είναι, και αυτή, μία από τις απαραίτητες σκέψεις που έκανε ο Θεός, όταν
δημιουργούσε ένα περιβάλλον για την ανθρωπότητα.
Πρώτα απ’ όλα, η απόσταση της ατμόσφαιρας από την επιφάνεια της γης επηρεάζει τους
ήχους. Επίσης, το μέγεθος των κενών στο έδαφος χειραγωγεί, και αυτό, και επηρεάζει τον
ήχο. Στη συνέχεια, υπάρχει η συμβολή διαφόρων γεωγραφικών περιβαλλόντων, τα οποία
επηρεάζουν, με τη σειρά τους, τον ήχο. Δηλαδή, ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους για να
απαλλαγεί από ορισμένους ήχους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώσουν σε ένα
περιβάλλον, το οποίο τα αυτιά και οι καρδιές τους δύνανται να αντέχουν. Ειδάλλως, οι ήχοι
θα δημιουργήσουν τεράστιο εμπόδιο στην επιβίωση των ανθρώπων, επιφέροντας μείζον
πρόβλημα στη ζωή τους. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτούς. Που σημαίνει ότι ο Θεός
υπήρξε πολύ προσεκτικός κατά τη δημιουργία του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των
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διαφόρων γεωγραφικών περιβαλλόντων. Όλα αυτά περιέχουν, μέσα τους, τη σοφία του Θεού.
Η ανθρωπότητα δε χρειάζεται να έχει πολύ λεπτομερή κατανόηση αυτού. Το μόνο που
χρειάζεται να ξέρει είναι ότι, σ’ αυτό, περιέχεται η ενέργεια του Θεού. Για πείτε Μου τώρα,
ήταν απαραίτητο αυτό το έργο που έκανε ο Θεός; Δηλαδή, η διεξαγωγή πολύ ακριβούς
χειρισμού του ήχου, προκειμένου να διατηρήσει το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων και
την κανονική τους ζωή; (Ναι.) Αν αυτό το έργο ήταν απαραίτητο, τότε από αυτήν την οπτική,
μπορεί να λεχθεί ότι ο Θεός χρησιμοποίησε μια τέτοια μέθοδο για να παράσχει όλα τα
πράγματα; Ο Θεός παρείχε και δημιούργησε ένα τέτοιο ήσυχο περιβάλλον για την
ανθρωπότητα, έτσι ώστε το ανθρώπινο σώμα να μπορεί να ζει απολύτως κανονικά μέσα εκεί
χωρίς καθόλου παρεμβολές, και ώστε η ανθρωπότητα να είναι ικανή να υπάρχει και να ζει
κανονικά. Μήπως πρόκειται για έναν από τους τρόπους, με τους οποίους ο Θεός παρέχει στην
ανθρωπότητα; Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έπραξε ο Θεός; (Ναι.) Ήταν απολύτως
απαραίτητο. Πώς φαίνεται, λοιπόν, σε εσάς; Αν και αδυνατείτε να αισθανθείτε ότι αυτή ήταν
πράξη του Θεού, ούτε γνωρίζετε πώς το έπραξε τότε, μπορείτε, παρ’ όλα αυτά, να νοιώσετε
την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πράξης; Μπορείτε να νοιώσετε τη σοφία του Θεού ή τη
φροντίδα και τη σκέψη που έβαλε μέσα σε αυτήν την πράξη; (Ναι.) Η απλή συναίσθηση
αυτού φτάνει. Είναι αρκετή. Ανάμεσα σε όλα τα πράγματα που επιτέλεσε ο Θεός, υπάρχουν
πολλά που οι άνθρωποι αδυνατούν να αισθανθούν και να δουν. Η αναφορά που κάνω εδώ σε
αυτό έχει στόχο απλά να σας παράσχει κάποιες πληροφορίες για τις ενέργειες του Θεού, έτσι
ώστε να μπορέσετε να Τον γνωρίσετε. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να σας επιτρέψουν να
γνωρίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον Θεό.
4. Το φως
Το τέταρτο πράγμα έχει σχέση με τα μάτια των ανθρώπων, δηλαδή, το φως. Και αυτό
είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν κοιτάς ένα λαμπρό φως, με τη φωτεινότητά του να φτάνει
σε συγκεκριμένο επίπεδο, τα μάτια σου τυφλώνονται. Όπως και να το κάνουμε, τα ανθρώπινα
μάτια είναι τα μάτια της σάρκας. Δεν αντέχουν τον ερεθισμό. Τολμά κανείς να κοιτάξει
απευθείας τον ήλιο; Μερικοί άνθρωποι το έχουν επιχειρήσει, και αν φορούν γυαλιά ηλίου, δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα —μα αυτό απαιτεί τη χρήση ενός εργαλείου. Χωρίς εργαλεία, τα
ανθρώπινα μάτια είναι ανίκανα να κοιτάξουν απευθείας τον ήλιο. Ωστόσο, ο Θεός
δημιούργησε τον ήλιο για να φέρει φως στην ανθρωπότητα, και το φως αυτό είναι, επίσης,
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κάτι για το οποίο φρόντισε Εκείνος. Ο Θεός δεν ολοκλήρωσε απλώς τη δημιουργία του ήλιου,
τον τοποθέτησε κάπου κι έπειτα τον αγνόησε· δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο
Θεός. Είναι πολύ προσεκτικός στις ενέργειές Του και τις σκέφτεται διεξοδικά. Ο Θεός
δημιούργησε μάτια για την ανθρωπότητα, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν,
κι επίσης καθόρισε εκ των προτέρων τις παραμέτρους του φωτός με τις οποίες ο άνθρωπος
βλέπει τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει αρκετό φως, δεν γίνεται τίποτε. Αν είναι τόσο σκοτεινά,
ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να δουν ούτε το χέρι τους, τα μάτια τους θα χάσουν τη
λειτουργία τους και δεν θα έχουν καμία χρησιμότητα. Ένας υπερβολικά φωτεινός τόπος θα
είναι αφόρητος για τα ανθρώπινα μάτια, τα οποία δεν θα είναι ικανά να δουν τίποτε. Έτσι,
στο περιβάλλον όπου ζουν οι άνθρωποι, ο Θεός τούς έδωσε την ποσότητα φωτός που είναι
κατάλληλη για τα ανθρώπινα μάτια. Το φως αυτό δεν πρόκειται να βλάψει ούτε να
τραυματίσει τα μάτια των ανθρώπων. Επιπλέον, δεν θα κάνει τα μάτια των ανθρώπων να
χάσουν τη λειτουργία τους. Γι’ αυτό ο Θεός πρόσθεσε σύννεφα γύρω από τον ήλιο και τη γη,
ενώ η πυκνότητα του αέρα είναι επίσης ικανή να φιλτράρει κανονικά το φως που μπορεί να
βλάψει τα μάτια ή το δέρμα των ανθρώπων. Αυτά είναι αλληλένδετα. Επιπροσθέτως, το
χρώμα της γης που δημιούργησε ο Θεός, αντανακλά, κι αυτό, το φως του ήλιου και όλα τα
είδη φωτός, και αφαιρεί εκείνο το τμήμα της λαμπρότητάς του που κάνει τα ανθρώπινα μάτια
να υποφέρουν. Έτσι, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να φορούν συνεχώς πολύ σκοτεινά γυαλιά
ηλίου, προκειμένου να είναι ικανοί να περπατούν έξω και να διάγουν τον βίο τους. Υπό
κανονικές συνθήκες, τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να βλέπουν τα πράγματα μέσα στο πεδίο
της όρασής τους, χωρίς να επηρεάζονται από το φως. Δηλαδή, το φως δεν μπορεί να είναι
ούτε υπερβολικά διαπεραστικό ούτε υπερβολικά αμυδρό: Αν είναι πολύ αμυδρό, τα
ανθρώπινα μάτια θα υποστούν βλάβη και οι άνθρωποι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για πολύ,
προτού, τελικά, πάψουν να λειτουργούν· αν είναι πολύ λαμπερό, τα μάτια των ανθρώπων δεν
θα είναι ικανά να το αντέξουν. Το φως αυτό που έχουν οι άνθρωποι πρέπει να είναι
κατάλληλο για να το βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, και η ζημιά που τους επιφέρει, έχει
ελαχιστοποιηθεί από τον Θεό με διάφορες μεθόδους. Ασχέτως από το αν το φως φέρνει οφέλη
ή μειονεκτήματα στα ανθρώπινα μάτια, είναι επαρκές για να τους επιτρέψει να λειτουργούν
μέχρι το τέλος της ζωής των ανθρώπων. Δεν ήταν διεξοδικότατη η σκέψη του Θεού επ’ αυτού;
Αλλά όταν ο Σατανάς, ο διάβολος, ενεργεί, ποτέ δεν σκέφτεται τίποτε από αυτά. Το φως είναι
είτε πολύ λαμπερό είτε πολύ αμυδρό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Σατανάς.
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Ο Θεός επιτέλεσε αυτά τα πράγματα σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου σώματος, όραση,
ακοή, γεύση, αναπνοή, αισθήματα… για να μεγιστοποιήσει την προσαρμοστικότητα
επιβίωσης της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν κανονικά και να συνεχίσουν
να το πράττουν. Που σημαίνει ότι ένα τέτοιο υπαρκτό περιβάλλον διαβίωσης, που
δημιουργήθηκε από τον Θεό, είναι το πλέον κατάλληλο και επωφελές περιβάλλον διαβίωσης
για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Οι ήχοι, το φως και ο αέρας είναι πράγματα που
οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν γεννηθεί μαζί τους, πράγματα που μπορούν να
απολαμβάνουν από τη στιγμή που γεννιούνται. Αλλά αυτό που επιτέλεσε ο Θεός, πίσω από
την απόλαυση αυτών των πραγμάτων, είναι κάτι που πρέπει να μάθουν και να κατανοήσουν.
Ασχέτως του αν εσύ νοιώθεις ότι δεν χρειάζεται να καταλάβεις ή να μάθεις τα πράγματα
αυτά, εν συντομία, όταν ο Θεός τα δημιουργούσε, είχε δαπανήσει σκέψη, είχε σχέδιο και
συγκεκριμένες ιδέες. Δεν τοποθέτησε την ανθρωπότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον διαβίωσης
απλά, αδιάφορα ή χωρίς καμία σκέψη. Εσείς μπορεί να σκέπτεστε ότι έχω μιλήσει με πολύ
στόμφο για το κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, αλλά κατά τη δική Μου άποψη, κάθε
πράγμα που ο Θεός παρέσχε στην ανθρωπότητα, είναι απαραίτητο για την επιβίωσή της.
Μέσα του ενέχεται η ενέργεια του Θεού.
5. Η ροή του αέρα
Ποιο είναι το πέμπτο πράγμα; Πρόκειται για κάτι άμεσα σχετιζόμενο με την κάθε μέρα
του κάθε ανθρώπινου όντος, και η σχέση αυτή είναι ισχυρή. Πρόκειται για κάτι δίχως το
οποίο δεν μπορεί να ζήσει το ανθρώπινο σώμα σε τούτον τον υλικό κόσμο. Αυτό το κάτι είναι
η ροή του αέρα. Η «ροή του αέρα» είναι μια έκφραση που πιθανώς όλοι οι άνθρωποι
κατανοούν. Τι είναι, λοιπόν η ροή του αέρα; Θα μπορούσατε να πείτε ότι η αέρια ροή
ονομάζεται «ροή του αέρα». Η ροή του αέρα είναι άνεμος που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να
δει. Είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο κινείται το αέριο. Αλλά τι είναι η ροή του αέρα, για
την οποία μιλάμε κυρίως εδώ; Θα καταλάβετε αμέσως μόλις σας το πω. Η γη φέρει πάνω της
τα βουνά, τις θάλασσες, και όλα τα πράγματα καθώς περιστρέφεται και, όταν περιστρέφεται,
δημιουργείται ταχύτητα. Ακόμα κι αν εσύ δεν μπορείς να νοιώσεις την περιστροφή, αυτή
υπάρχει. Τι φέρνει η περιστροφή της; Ακούς τον άνεμο στα αυτιά σου ενώ τρέχεις; Αν μπορεί
να δημιουργείται άνεμος την ώρα που τρέχεις, πώς μπορεί να μην υπάρχει αιολική ενέργεια,
2688

όταν περιστρέφεται η γη; Όταν η Γη περιστρέφεται, τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση. Η Γη
είναι εν κινήσει και περιστρέφεται με συγκεκριμένη ταχύτητα, ενώ όλα τα πράγματα πάνω
της επίσης διαδίδονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένως, η κίνηση με συγκεκριμένη
ταχύτητα φυσικά επιφέρει ροή αέρα. Τούτη είναι η ροή του αέρα. Η ροή αυτή του αέρα
επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το ανθρώπινο σώμα; Βλέπεις, οι συνηθισμένοι τυφώνες δεν είναι
τόσο ισχυροί, αλλά όποτε χτυπούν, οι άνθρωποι αδυνατούν να σταθούν ακίνητοι και
δυσκολεύονται να περπατήσουν ενώ φυσά. Είναι δύσκολο ακόμα και να κάνεις ένα βήμα. Ο
άνεμος είναι τόσο δυνατός, που άνθρωποι σπρώχνονται πάνω σε διάφορα πράγματα και
αδυνατούν να κινηθούν. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους, με τους οποίους η ροή του αέρα
μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπότητα. Αν ολόκληρη η γη ήταν γεμάτη πεδιάδες, θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο για το ανθρώπινο σώμα να αντισταθεί στη ροή αέρα που θα
δημιουργούσε η περιστροφή της γης και η κίνηση με ορισμένη ταχύτητα όλων των
πραγμάτων. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τη διαχειριστεί. Αν συνέβαινε αυτό, η ροή του
αέρα δεν θα έβλαπτε απλώς την ανθρωπότητα, θα την κατέστρεφε. Κανείς δεν θα ήταν
ικανός να επιβιώσει σε τέτοιο περιβάλλον. Γι’ αυτό και ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικά
γεωγραφικά περιβάλλοντα για να επιλύσει τέτοιες ροές αέρα —σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
οι ροές αέρα αποδυναμώνονται, αλλάζουν κατεύθυνση, αλλάζουν ταχύτητα και δύναμη. Γι’
αυτό οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα, όπως βουνά, οροσειρές,
πεδιάδες, λόφους, λεκανοπέδια, κοιλάδες, οροπέδια και ποτάμια. Ο Θεός τοποθετεί τα
διαφορετικά αυτά γεωγραφικά περιβάλλοντα, για να αλλάξει την ταχύτητα, την κατεύθυνση
και τη δύναμη της ροής του αέρα. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή προκειμένου να τη μειώσει ή
να τη χειραγωγήσει σε μια κατάλληλη ταχύτητα, κατεύθυνση και δύναμη ανέμου, ώστε οι
άνθρωποι να έχουν ένα κανονικό περιβάλλον διαβίωσης. Είναι απαραίτητο να πράξει κάτι
τέτοιο; (Ναι.) Μια τέτοια ενέργεια φαίνεται δύσκολη για τους ανθρώπους, αλλά είναι εύκολη
για τον Θεό, επειδή Εκείνος παρατηρεί τα πάντα. Για Εκείνον, η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος με την κατάλληλη ροή αέρα για την ανθρωπότητα είναι υπερβολικά απλή και
εύκολη. Επομένως, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργημένο από τον Θεό, το κάθε πράγμα
μεταξύ όλων των πραγμάτων είναι απαραίτητο. Υπάρχει αξία και αναγκαιότητα σε όλη τους
την ύπαρξη. Παρ’ όλα αυτά, την αρχή αυτή δεν την κατανοεί μήτε ο Σατανάς μήτε και η
ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί. Συνεχίζουν να καταστρέφουν και να εξελίσσονται, να
ονειρεύονται μάταια πως ισοπεδώνουν τα βουνά, προσχώνουν τα φαράγγια και χτίζουν
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ουρανοξύστες πάνω σε ισιώματα, για να δημιουργήσουν ζούγκλες από τσιμέντο. Ο Θεός
ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ζει, να αναπτύσσεται και να περνά την κάθε μέρα
ευτυχισμένα, στο πλέον κατάλληλο περιβάλλον που Εκείνος ετοίμασε για αυτήν. Γι’ αυτό και
ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ απρόσεκτος σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας.
Από τη θερμοκρασία έως τον αέρα, από τον ήχο έως το φως, ο Θεός έχει καταστρώσει
πολύπλοκα σχέδια και διευθετήσεις, ώστε τα ανθρώπινα σώματα και το περιβάλλον
διαβίωσής τους να μην υπόκεινται σε παρεμβολές από φυσικές συνθήκες και, αντίθετα, η
ανθρωπότητα να μπορεί να ζει και να πολλαπλασιάζεται κανονικά, και να ζει μαζί με όλα τα
πράγματα σε αρμονική συνύπαρξη. Όλα αυτά παρέχονται από τον Θεό σε όλα τα πράγματα
και την ανθρωπότητα.
Μέσα από τον τρόπο με τον οποίον αντιμετώπισε αυτές τις πέντε βασικές προϋποθέσεις
για την ανθρώπινη επιβίωση, μπορείτε εσείς να διακρίνετε την παροχή του Θεού προς την
ανθρωπότητα; (Ναι.) Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τις πλέον βασικές
προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση. Ταυτόχρονα, ο Θεός επίσης διαχειρίζεται και
ελέγχει αυτά τα πράγματα και, ακόμα και τώρα, μετά τη χιλιάδων ετών ύπαρξη των
ανθρώπινων όντων, ο Θεός εξακολουθεί να αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον διαβίωσής τους,
παρέχοντας το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα,
ώστε η ζωή της να μπορεί να διατηρείται κανονικά. Μέχρι πότε θα διατηρείται; Με άλλα
λόγια, πόσον καιρό θα συνεχίσει ο Θεός να παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον; Μέχρις ότου ο
Θεός ολοκληρώσει απόλυτα το έργο διαχείρισής Του. Τότε, ο Θεός θα αλλάξει το περιβάλλον
διαβίωσης της ανθρωπότητας. Μπορεί να γίνει με τις ίδιες μεθόδους ή και με διαφορετικές,
αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται να ξέρουν σήμερα οι άνθρωποι, είναι ότι ο Θεός
παρέχει συνεχώς για τις ανάγκες της ανθρωπότητας, διαχειριζόμενος το περιβάλλον
διαβίωσής της και συντηρώντας, προστατεύοντας και διατηρώντας το περιβάλλον διαβίωσης
της ανθρωπότητας. Χάρη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εκλεκτοί του Θεού είναι ικανοί να ζουν
έτσι κανονικά και να δέχονται τη σωτηρία, το παίδεμα και την κρίση Του. Όλα τα πράγματα
συνεχίζουν να υπάρχουν χάρη στην κυριαρχία του Θεού, ενώ ολόκληρη η ανθρωπότητα
συνεχίζει να προχωρά προς τα εμπρός χάρη στην παροχή του Θεού με τον συγκεκριμένο
τρόπο.
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Το κομμάτι που μόλις επικοινώνησα, σας έφερε καθόλου νέες σκέψεις; Αισθάνεστε,
τώρα, τη μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και του ανθρώπινου γένους; Ποιος είναι ο κύριος
όλων των πραγμάτων; Ο άνθρωπος; (Όχι.) Τότε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους τρόπους
με τους οποίους αντιμετωπίζουν ο Θεός και οι άνθρωποι τα πράγματα; (Ο Θεός εξουσιάζει και
διευθετεί όλα τα πράγματα, ενώ ο άνθρωπος τα απολαμβάνει.) Εσείς συμφωνείτε με αυτά τα
λόγια; Η μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας είναι ότι ο Θεός εξουσιάζει
και παρέχει όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η πηγή των πάντων, και η ανθρωπότητα
απολαμβάνει όλα τα πράγματα ενώ ο Θεός τα παρέχει. Δηλαδή, ο άνθρωπος απολαμβάνει
όλα τα πράγματα, όταν δέχεται τη ζωή που ο Θεός παραχωρεί σε όλα τα πράγματα. Η
ανθρωπότητα απολαμβάνει τα αποτελέσματα της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον
Θεό, ενώ ο Θεός είναι ο Κύριος. Από τη σκοπιά, λοιπόν, όλων των πραγμάτων, ποια είναι η
διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας; Ο Θεός μπορεί να βλέπει ξεκάθαρα τα
μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, και ελέγχει τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των
πραγμάτων, πάνω στα οποία κυριαρχεί. Δηλαδή, όλα τα πράγματα βρίσκονται μπροστά στα
μάτια του Θεού και μέσα στο πεδίο ελέγχου Του. Μπορεί η ανθρωπότητα να δει όλα τα
πράγματα; Αυτά που βλέπει η ανθρωπότητα είναι περιορισμένα —είναι απλώς αυτό που
βλέπουν μπροστά τους. Αν αναρριχάσαι στο τάδε βουνό, αυτό που βλέπεις είναι το εν λόγω
βουνό. Δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του βουνού. Αν πας στην παραλία,
μπορείς να δεις μόνο την πλευρά του ωκεανού όπου βρίσκεσαι εσύ, αλλά δεν ξέρεις πώς είναι
η άλλη πλευρά του. Αν πας στο τάδε δάσος, μπορείς να δεις τα φυτά μπροστά και γύρω σου,
αλλά δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται πιο πέρα. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν μέρη που
βρίσκονται πιο ψηλά, πιο μακριά και πιο βαθιά. Το μόνο που μπορούν να δουν είναι ό,τι
βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους, εντός του οπτικού πεδίου τους. Ακόμη και αν οι άνθρωποι
γνωρίζουν το μοτίβο των τεσσάρων εποχών σε ένα χρόνο, καθώς και τα μοτίβα ανάπτυξης
όλων των πραγμάτων, είναι ανίκανοι να τα διαχειριστούν ή να κυριαρχήσουν επάνω τους.
Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίον ο Θεός βλέπει όλα τα πράγματα, είναι ο τρόπος
με τον οποίον θα κοίταζε ένα μηχάνημα που κατασκεύασε ο ίδιος προσωπικά. Θα γνώριζε
εξαιρετικά καλά το κάθε εξάρτημα. Τις αρχές, τα μοτίβα και τον σκοπό του —ο Θεός ξέρει όλα
αυτά τα πράγματα καθαρά και ξάστερα. Ως εκ τούτου, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος,
άνθρωπος! Ακόμη και αν ο άνθρωπος συνεχίζει να ερευνά την επιστήμη και τους νόμους όλων
των πραγμάτων, τούτο συμβαίνει μόνο σε περιορισμένη έκταση, ενώ ο Θεός ελέγχει τα πάντα.
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Για τον άνθρωπο, αυτό είναι άπειρο. Αν ο άνθρωπος ερευνά κάτι ελάχιστο που έφτιαξε ο
Θεός, μπορεί να περάσει και ολόκληρη τη ζωή του ερευνώντας, χωρίς να επιτύχει πραγματικά
αποτελέσματα. Γι’ αυτό, αν χρησιμοποιείς τη γνώση και όσα έχεις μάθει προκειμένου να
μελετήσεις τον Θεό, δεν θα είσαι ποτέ ικανός να Τον γνωρίσεις ή να Τον κατανοήσεις. Αλλά
αν χρησιμοποιείς τον τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας και του Θεού, και κοιτάς τον Θεό με
την προοπτική να Τον γνωρίσεις, τότε, κάποια ημέρα, θα παραδεχτείς ότι οι ενέργειες και η
σοφία Του βρίσκονται παντού και θα μάθεις, επίσης, γιατί ακριβώς ο Θεός αποκαλείται
Κύριος όλων των πραγμάτων και πηγή της ζωής τους. Όσο περισσότερο τα γνωρίζεις αυτά,
τόσο θα κατανοείς γιατί ο Θεός αποκαλείται Κύριος όλων των πραγμάτων. Όλα τα πράγματα
και τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, λαμβάνουν συνεχώς τη σταθερή ροή
παροχής του Θεού. Θα είσαι επίσης ικανός να νοιώσεις ξεκάθαρα ότι, σε τούτον τον κόσμο
και σε αυτήν την ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κανείς πέραν του Θεού που να μπορεί να έχει
τέτοια δύναμη και τέτοια ουσία για να εξουσιάζει, να διαχειρίζεται και να συντηρεί την
ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Όταν επιτύχεις μια τέτοια κατανόηση, θα παραδεχτείς αληθινά
ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Όταν φτάσεις στο συγκεκριμένο σημείο, έχεις πραγματικά
αποδεχτεί τον Θεό και Του έχεις επιτρέψει να είναι ο Θεός και Κύριός σου. Όταν διαθέτεις
μια τέτοια κατανόηση και η ζωή σου φτάσει σε τέτοιο σημείο, ο Θεός παύει να σε δοκιμάζει
και να σε κρίνει, ούτε απαιτεί πράγματα από εσένα, επειδή εσύ Τον κατανοείς, γνωρίζεις την
καρδιά Του και Τον έχεις πραγματικά δεχτεί μέσα στην καρδιά σου. Αυτός είναι ένας
σημαντικός λόγος για να επικοινωνούμε τα θέματα σχετικά με την κυριαρχία και τη
διαχείριση όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Γίνεται για να δοθεί στους ανθρώπους
περισσότερη γνώση και κατανόηση̇ όχι μόνο για να αναγκαστείς να παραδεχτείς, αλλά για να
σου δοθούν περισσότερες πρακτικές γνώσεις και κατανόηση των ενεργειών του Θεού.

Η καθημερινή βρώση και πόση που ο Θεός ετοιμάζει για την
ανθρωπότητα
Μόλις μιλήσαμε για ένα τμήμα του συνολικού περιβάλλοντος, δηλαδή, τις απαραίτητες
συνθήκες για την ανθρώπινη επιβίωση που ο Θεός ετοίμασε για την ανθρωπότητα από τότε
που δημιούργησε τον κόσμο. Μόλις μιλήσαμε για πέντε πράγματα, και αυτά τα πέντε
πράγματα αποτελούν το συνολικό περιβάλλον. Αυτό για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε
αμέσως μετά είναι στενά συνδεδεμένο με την ίδια τη ζωή του κάθε ανθρώπου στη σάρκα.
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Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση που αντιστοιχεί περισσότερο και είναι περισσότερο
σύμφωνη με την ίδια τη ζωή του ατόμου στη σάρκα. Αυτό το κάτι είναι η τροφή. Ο Θεός
δημιούργησε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε σε ένα κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης. Στη
συνέχεια, ο άνθρωπος χρειαζόταν τροφή και νερό. Ο άνθρωπος είχε τέτοιες ανάγκες, οπότε
και ο Θεός έκανε τις κατάλληλες προετοιμασίες για τον άνθρωπο. Επομένως, κάθε βήμα του
έργου του Θεού και κάθε ενέργειά Του δεν είναι μόνο κενές λέξεις, αλλά όντως
πραγματοποιούνται. Μπορούν οι άνθρωποι να στερηθούν την τροφή στην καθημερινή τους
ζωή; Μήπως η τροφή είναι σημαντικότερη από τον αέρα; Είναι εξίσου σημαντικά. Είναι και
τα δύο προϋποθέσεις και πράγματα απαραίτητα για την επιβίωση της ανθρωπότητας και τη
διατήρηση της συνέχισης της ανθρώπινης ζωής. Ποιο είναι πιο σημαντικό, ο αέρας ή το νερό;
Η θερμοκρασία ή η τροφή; Όλα τους είναι σημαντικά. Οι άνθρωποι αδυνατούν να επιλέξουν,
επειδή δεν μπορούν να στερηθούν κανένα τους. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, κάτι
που αδυνατείς να επιλέξεις. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Βλέποντας
τροφή, εσύ θα νοιώσεις: «δεν μπορώ να στερηθώ την τροφή!» Αλλά αν είχες τοποθετηθεί εκεί
αμέσως μετά τη δημιουργία σου, θα ήξερες ότι χρειάζεσαι τροφή; Εσύ δεν θα το ήξερες, αλλά
ο Θεός το γνωρίζει. Μόνο όταν πεινάσεις, και δεις ότι υπάρχουν καρποί στα δέντρα και
σπόροι στο έδαφος για να φας, συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι τροφή. Όταν διψάς, βλέπεις
μια πηγή μπροστά σου, και μόνο όταν πιεις νερό, συνειδητοποιείς ότι το χρειάζεσαι. Ο Θεός
ετοίμασε το νερό για τον άνθρωπο. Όσο για την τροφή, δεν έχει σημασία αν τρως δύο ή τρία
γεύματα την ημέρα, ή και ακόμα περισσότερα· εν ολίγοις, η τροφή είναι κάτι που οι άνθρωποι
δεν μπορούν να στερηθούν στην καθημερινή τους ζωή. Είναι ένα από τα πράγματα που είναι
απαραίτητα για τη διατήρηση της κανονικής επιβίωσης του ανθρώπινου σώματος. Από πού,
λοιπόν, προέρχεται κυρίως η τροφή; Πρώτον, προέρχεται από το έδαφος. Το έδαφος το
ετοίμασε ο Θεός για την ανθρωπότητα. Το έδαφος είναι κατάλληλο για την επιβίωση
διαφόρων φυτών, όχι μόνο για τα δέντρα ή το γρασίδι. Ο Θεός ετοίμασε για την ανθρωπότητα
τους σπόρους κάθε είδους σιτηρών και τους σπόρους διαφόρων άλλων τροφών, και έδωσε
στην ανθρωπότητα το κατάλληλο έδαφος και τη γη για σπορά και, με αυτά τα πράγματα, η
ανθρωπότητα αποκτά τροφή. Τι είδη τροφών υπάρχουν; Θα πρέπει να είστε ξεκάθαροι ως
προς αυτό, σωστά; Πρώτον, υπάρχουν διάφοροι τύποι σιτηρών. Τι περιλαμβάνουν τα σιτηρά;
Το σιτάρι, το ιταλικό κεχρί, το κολλώδες κεχρί, το κοινό κεχρί και άλλα είδη αποφλοιωμένων
σιτηρών. Αλλά και τα δημητριακά συναντώνται σε πολλά είδη και διαφορετικές ποικιλίες από
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Βορρά προς Νότο: κριθάρι, σιτάρι, βρώμη, φαγόπυρο και ούτω καθεξής. Σε διαφορετικές
περιοχές καλλιεργούνται διαφορετικά είδη. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη ρυζιού. Ο Νότος
έχει τις δικές του ποικιλίες ρυζιού, οι οποίες είναι μακρύτερες και κατάλληλες για τους
ανθρώπους του Νότου, επειδή δεν είναι υπερβολικά κολλώδεις. Καθώς το κλίμα είναι
θερμότερο στον Νότο, πρέπει να τρώνε ποικιλίες όπως το ρύζι indica. Δε γίνεται να είναι πολύ
κολλώδες, αλλιώς δεν θα είναι ικανοί να το φάνε και θα χάσουν την όρεξή τους. Το ρύζι που
καταναλώνουν οι άνθρωποι του Βορρά είναι πιο κολλώδες. Καθώς ο Βορράς είναι πάντοτε
ψυχρότερος, πρέπει να τρώνε κολλώδες ρύζι. Επιπροσθέτως, υπάρχουν διάφορα είδη
φασολιών. Αυτά φυτρώνουν πάνω από το έδαφος. Υπάρχουν και εκείνα που φυτρώνουν κάτω
από το έδαφος, όπως πατάτες, γλυκοπατάτες, κολοκάσι και πολλά άλλα. Οι πατάτες
καλλιεργούνται στον Βορρά. Η ποιότητα της πατάτας στον Βορρά είναι πολύ καλή. Όταν οι
άνθρωποι δεν έχουν να φάνε σιτηρά, οι πατάτες μπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο
της διατροφής τους, ώστε να καταφέρουν να διατηρούν τα τρία γεύματα ημερησίως. Οι
πατάτες μπορούν κι αυτές να αποτελέσουν παροχή τροφής. Οι γλυκοπατάτες δεν είναι τόσο
καλές όσο οι πατάτες, όσον αφορά στην ποιότητα, αλλά, και πάλι, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως βασική τροφή για να διατηρήσουν τα τρία γεύματά τους την ημέρα.
Όταν τα σιτηρά δεν είναι ακόμη προς διάθεση, οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν
γλυκοπατάτες για να γεμίσουν το στομάχι τους. Το κολοκάσι, το οποίο καταναλώνεται συχνά
από τους ανθρώπους του Νότου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να
αποτελέσει, κι αυτό, βασική τροφή. Τούτες είναι οι πολλές και ποικίλες καλλιέργειες, μια
αναγκαιότητα για την καθημερινή βρώση και πόση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν διάφορα δημητριακά για να φτιάξουν νούντλς, ατμιστά ψωμάκια, ρύζι, και
νούντλς ρυζιού. Ο Θεός έχει παραχωρήσει άφθονα στην ανθρωπότητα αυτά τα διάφορα είδη
σιτηρών. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλές ποικιλίες; Σ’ αυτό μπορούμε να βρούμε τις προθέσεις
του Θεού: Από τη μία πλευρά, για να ταιριάζουν στα διαφορετικά εδάφη και κλίματα του
Βορρά, του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης̇ από την άλλη, τα διάφορα συστατικά και το
περιεχόμενο των σιτηρών αυτών αντιστοιχούν στα διάφορα συστατικά και το περιεχόμενο
του ανθρώπινου σώματος. Μόνο αν τρώνε αυτά τα σιτηρά, μπορούν οι άνθρωποι να
διατηρούν τις διάφορες θρεπτικές ουσίες και τα συστατικά που απαιτούνται για το σώμα
τους. Παρόλο που η βόρεια τροφή διαφέρει από τη νότια, έχουν πολύ περισσότερες
ομοιότητες από διαφορές. Όλες αυτές οι τροφές μπορούν να ικανοποιήσουν τις κανονικές
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ανάγκες του ανθρώπινου σώματος και να διατηρήσουν την κανονική επιβίωσή του. Άρα, τα
είδη που παράγονται σε διάφορες περιοχές είναι εν αφθονία, επειδή το ανθρώπινο σώμα
χρειάζεται αυτό που παρέχουν οι εν λόγω τροφές. Χρειάζονται όσα παρέχουν οι διάφορες
τροφές που φυτρώνουν στο έδαφος, προκειμένου να διατηρηθεί η κανονική επιβίωση του
ανθρώπινου σώματος και να επιτευχθεί μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Εν ολίγοις, ο Θεός
υπήρξε πολύ προσεκτικός απέναντι στην ανθρωπότητα. Οι διάφορες τροφές που ο Θεός
παραχώρησε στους ανθρώπους, δεν είναι βαρετές, είναι πολύ περιεκτικές. Αν οι άνθρωποι
θέλουν να φάνε δημητριακά, μπορούν να τα φάνε. Σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσουν τα
νούντλς, θέλουν να φάνε ρύζι, οπότε μπορούν να φάνε ρύζι. Υπάρχουν ένα σωρό είδη ρυζιού
—μακρύ, κοντό, και όλα τους μπορούν να ικανοποιήσουν τα γούστα των ανθρώπων. Ως εκ
τούτου, αν οι άνθρωποι τρώνε τα σιτηρά αυτά —εφ’ όσον δεν είναι υπέρ το δέον επιλεκτικοί
με το φαγητό τους— δεν πρόκειται να στερηθούν την τροφή και είναι εγγυημένο ότι θα
ζήσουν υγιείς μέχρι τα γεράματά τους. Αυτή ήταν η πρωταρχική ιδέα του Θεού, όταν
παραχώρησε την τροφή στην ανθρωπότητα. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να κάνει χωρίς
αυτά τα πράγματα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα; Η ανθρωπότητα αδυνατεί να επιλύσει
αυτά τα πραγματικά προβλήματα, αλλά ο Θεός είχε ήδη προνοήσει και το είχε σκεφτεί
διεξοδικά. Ο Θεός είχε προνοήσει για την ανθρωπότητα εδώ και πολύν καιρό.
Ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα πολύ περισσότερα από αυτά —υπάρχουν και τα
λαχανικά. Τρώγοντας ρύζι και μόνο ρύζι, ίσως να έχεις διατροφικές ελλείψεις. Όμως, αν
τηγανίσεις κάνα δυο μικρές μερίδες ή ανακατέψεις λίγη σαλάτα για να συνοδέψει το γεύμα,
τότε οι βιταμίνες των λαχανικών και διάφορα ιχνοστοιχεία ή άλλες θρεπτικές ουσίες θα είναι
ικανά να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος με πολύ κανονικό τρόπο.
Όταν οι άνθρωποι δεν τρώνε κυρίως γεύματα μπορούν, εναλλακτικά, να φάνε φρούτα,
σωστά; Μερικές φορές, όταν οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερα υγρά ή άλλες θρεπτικές
ουσίες ή διαφορετικές γεύσεις, υπάρχουν επίσης λαχανικά και φρούτα για να τα
προμηθεύσουν. Καθώς το έδαφος και το κλίμα στον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη
Δύση διαφέρουν μεταξύ τους, παράγουν και διαφορετικές ποικιλίες λαχανικών και φρούτων.
Αφού το κλίμα στον Νότο είναι υπέρμετρα ζεστό, η πλειοψηφία των φρούτων και λαχανικών
είναι δροσιστικά, εξισορροπώντας το κρύο και τη ζέστη στο σώμα των ανθρώπων, όταν τα
τρώνε. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν λιγότερες ποικιλίες λαχανικών και φρούτων στον
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Βορρά, αλλά και πάλι αρκούν για την απόλαυση των ανθρώπων εκεί. Ωστόσο, λόγω της
κοινωνικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών και της υποτιθέμενης κοινωνικής προόδου,
καθώς και των βελτιώσεων στις μεταφορές και τις επικοινωνίες που συνδέουν μεταξύ τους
Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση, οι άνθρωποι στον Βορρά μπορούν και εκείνοι να τρώνε
κάποια φρούτα και λαχανικά του Νότου ή τοπικά προϊόντα από τον Νότο, ακόμη και καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, παρόλο που οι άνθρωποι είναι ικανοί να ικανοποιήσουν τις
ορέξεις και τις υλικές επιθυμίες τους, τα σώματά τους υποβάλλονται ακουσίως σε
διαφορετικούς βαθμούς βλάβης. Τούτο συμβαίνει, επειδή μεταξύ των τροφών που ο Θεός
προνόησε για την ανθρωπότητα, υπάρχουν τροφές, φρούτα και λαχανικά κατάλληλα για τους
ανθρώπους του Νότου, καθώς και τροφές, φρούτα και λαχανικά κατάλληλα για τους
ανθρώπους του Βορρά. Δηλαδή, αν έχεις γεννηθεί στον Νότο, το να τρως τα ντόπια προϊόντα
είναι απολύτως κατάλληλο για εσένα. Ο Θεός προνόησε αυτές τις τροφές, τα φρούτα και τα
λαχανικά επειδή το κλίμα του Νότου είναι ιδιαίτερο. Ο Βορράς έχει την τροφή που χρειάζεται
για τα σώματα των ανθρώπων του Βορρά. Αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι λαίμαργοι,
σαρώθηκαν ακούσια από την παλίρροια της κοινωνικής ανάπτυξης, που τους ώθησε να
παραβιάσουν, άθελά τους, τους εν λόγω νόμους. Αν και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή
τους είναι τώρα καλύτερη, μια τέτοια κοινωνική πρόοδος επιφέρει κρυφές βλάβες στα
σώματα των περισσοτέρων. Δεν είναι αυτό που θέλει να δει ο Θεός, ούτε είναι αυτό που
επεδίωκε όταν πρόσφερε στην ανθρωπότητα αυτές τις τροφές, αυτά τα φρούτα και τα
λαχανικά. Την παρούσα κατάσταση την έχουν προκαλέσει οι ίδιοι οι άνθρωποι
παραβιάζοντας τους νόμους του Θεού.
Επιπλέον, όσα παραχώρησε ο Θεός στην ανθρωπότητα, είναι πλούσια και άφθονα, με τον
κάθε τόπο να έχει τις δικές του τοπικές σπεσιαλιτέ. Για παράδειγμα, κάποια μέρη είναι
πλούσια σε κόκκινους χουρμάδες (κοινώς γνωστούς ως τζίτζιφα), άλλα είναι πλούσια σε
καρύδια και άλλα είναι πλούσια σε φιστίκια ή διάφορους άλλους καρπούς. Όλα αυτά τα υλικά
πράγματα παρέχουν τις θρεπτικές ουσίες που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα. Αλλά ο Θεός
παρέχει στην ανθρωπότητα πράγματα ανάλογα με την εποχή και τον καιρό, και επίσης
παραχωρεί τη σωστή ποσότητα την κατάλληλη στιγμή. Η ανθρωπότητα επιθυμεί τη σωματική
απόλαυση και είναι λαίμαργη, κάνοντας εύκολη την παραβίαση και ζημία των κανονικών
νόμων της ανθρώπινης ανάπτυξης, από την εποχή που Εκείνος δημιούργησε την
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ανθρωπότητα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τα κεράσια. Ωριμάζουν γύρω στον Ιούνιο. Υπό
κανονικές συνθήκες, μέχρι τον Αύγουστο έχουν τελειώσει. Τα κεράσια είναι φρέσκα μόνο για
δύο μήνες, αλλά μέσω επιστημονικών μεθόδων οι άνθρωποι είναι πλέον ικανοί να
παρατείνουν το διάστημα στους 12 μήνες, φτάνοντας μέχρι και στην εποχή των κερασιών του
επόμενου έτους. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν κεράσια όλον τον χρόνο. Είναι κανονικό αυτό
το φαινόμενο; (Όχι.) Τότε ποια είναι η καλύτερη εποχή για να τρώει κανείς κεράσια; Η
περίοδος από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο. Πέρα από αυτό το όριο, όσο φρέσκα κι αν τα
κρατάς, δεν έχουν την ίδια γεύση, ούτε είναι αυτό που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα. Από τη
στιγμή που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως, όποιες χημικές ουσίες κι αν χρησιμοποιήσεις,
δεν θα είναι όπως όταν έχουν αναπτυχθεί φυσικά. Επιπλέον, η βλάβη που προκαλούν τα
χημικά στον άνθρωπο είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να εξαλείψει ή να αλλάξει. Οπότε, τι
φέρνει η σημερινή οικονομία της αγοράς στους ανθρώπους; Η ζωή των ανθρώπων μοιάζει
καλύτερη, η μεταφορά προς όλες τις κατευθύνσεις έχει γίνει πραγματικά βολική, και οι
άνθρωποι μπορούν να τρώνε όλα τα είδη των φρούτων σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις
εποχές του έτους. Οι άνθρωποι του Βορρά είναι συχνά ικανοί να φάνε μπανάνες και
οποιαδήποτε τροφή, τοπικές σπεσιαλιτέ ή φρούτα από τον Νότο. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή
που ο Θεός θέλει να δώσει στην ανθρωπότητα. Η συγκεκριμένη οικονομία της αγοράς φέρνει
κάποια οφέλη στη ζωή των ανθρώπων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει και βλάβη. Λόγω
της αφθονίας στην αγορά, πολλοί άνθρωποι τρώνε οτιδήποτε, τρώνε χωρίς να σκέπτονται.
Τούτο παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και είναι επιβλαβές για την υγεία τους. Άρα, η
οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να φέρει στους ανθρώπους πραγματική ευτυχία. Δείτε και
μόνοι σας: Τα σταφύλια δεν πωλούνται στην αγορά και τις τέσσερις εποχές; Στην
πραγματικότητα, τα σταφύλια μένουν φρέσκα μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά τη
συλλογή τους. Αν διατηρηθούν μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, μπορούν ακόμα να αποκαλούνται
σταφύλια; Μήπως να αποκαλούνταν σκουπίδια; Όχι μόνο δεν διαθέτουν πια την πρωταρχική
σύνθεση των σταφυλιών, αλλά έχουν και περισσότερες χημικές ουσίες. Μετά από έναν χρόνο,
δεν είναι μόνο μπαγιάτικα, αλλά και οι θρεπτικές τους ουσίες έχουν χαθεί εδώ και πολύν
καιρό. Όταν οι άνθρωποι τρώνε σταφύλια, αισθάνονται κάπως έτσι: «Είμαστε τόσο
χαρούμενοι! Πριν από 30 χρόνια, θα μπορούσαμε, άραγε, να φάμε σταφύλια κατά τη
διάρκεια αυτής της εποχής; Δεν θα μπορούσες, ακόμα και αν το ήθελες. Πόσο υπέροχη είναι η
ζωή τώρα!» Είναι αυτό πραγματική ευτυχία; Αν ενδιαφέρεστε, πηγαίνετε να μελετήσετε τα
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σταφύλια που έχουν συντηρηθεί με χημικά και να κοιτάξετε τη σύνθεσή τους, και αν αυτή η
σύνθεση μπορεί να αποφέρει κάποιο όφελος στους ανθρώπους. Κατά την Εποχή του Νόμου,
όταν οι Ισραηλίτες πραγματοποιούσαν την πορεία τους, έχοντας εγκαταλείψει την Αίγυπτο, ο
Θεός τους έδωσε ορτύκια και μάννα. Μήπως ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να τα
διατηρήσουν; Μερικοί από αυτούς ήταν κοντόφθαλμοι και φοβήθηκαν ότι δεν θα υπήρχαν
άλλα την επόμενη μέρα, έτσι φύλαξαν μερικά για την περίπτωση που τα χρειαστούν
αργότερα. Τι έγινε μετά; Μέχρι την επομένη είχαν σαπίσει. Ο Θεός δεν τους επέτρεψε να
κρατήσουν τίποτα ως εφεδρεία, επειδή είχε προνοήσει, κάτι που εξασφάλιζε ότι δεν θα
λιμοκτονούσαν. Η ανθρωπότητα δεν έχει αυτήν την εμπιστοσύνη, ούτε έχει πραγματική πίστη
στον Θεό. Πάντοτε αφήνουν λίγο για αργότερα, και ποτέ δεν είναι ικανοί να δουν όλη τη
φροντίδα και τη σκέψη πίσω από όσα ο Θεός προνόησε για την ανθρωπότητα. Απλώς είναι
διαρκώς ανίκανοι να το αισθανθούν, διαρκώς δύσπιστοι προς τον Θεό και διαρκώς
σκέφτονται: «Οι ενέργειες του Θεού είναι αναξιόπιστες! Ποιος ξέρει αν ο Θεός δώσει στην
ανθρωπότητα ή πότε θα δώσει! Αν πεινάω πραγματικά και ο Θεός δεν δώσει, τότε δεν θα
λιμοκτονήσω; Δεν θα μου λείψει τροφή;» Κοιτάξτε πόσο ελάχιστη είναι η εμπιστοσύνη του
ανθρώπου!
Τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά, και όλα τα είδη των κελυφωδών καρπών είναι
όλα τους χορτοφαγικές τροφές. Παρόλο που είναι χορτοφαγικές τροφές, έχουν επαρκείς
θρεπτικές ουσίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος. Ωστόσο, ο
Θεός δεν είπε: «Η παροχή αυτών στην ανθρωπότητα είναι αρκετή. Η ανθρωπότητα μπορεί να
φάει μόνον αυτά». Ο Θεός δεν σταμάτησε εκεί. Αντίθετα, προνόησε τροφές ακόμα πιο
νόστιμες για την ανθρωπότητα. Ποιες είναι αυτές; Είναι τα διάφορα είδη κρέατος και
ψαριών, που οι περισσότεροι από εσάς μπορούν να βλέπουν και να τρώνε. Είναι τόσο πολλά
τα είδη κρέατος και ψαριών που ο Θεός προνόησε για τον άνθρωπο. Όλα τα ψάρια ζουν στο
νερό̇ η υφή του κρέατός τους είναι διαφορετική από εκείνη του κρέατος της στεριάς και
παρέχουν διαφορετικές θρεπτικές ουσίες στην ανθρωπότητα. Επίσης, οι ιδιότητες των
ψαριών μπορούν να ρυθμίσουν το κρύο και τη θερμότητα στα ανθρώπινα σώματα, έτσι είναι
εξαιρετικά ευεργετικά για την ανθρωπότητα. Αλλά το νόστιμο δεν κάνει καλό σε υπερβολικές
ποσότητες. Πρόκειται ακόμα για το ίδιο ρητό: Ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα τη
σωστή ποσότητα την κατάλληλη στιγμή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν κανονικά και σωστά
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να απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα σύμφωνα με την εποχή και τον χρόνο. Ποια είδη
περιλαμβάνονται στα πουλερικά; Το κοτόπουλο, το ορτύκι, τα περιστέρια κλπ. Πολλοί τρώνε
επίσης πάπιες και χήνες. Παρ’ όλο που ο Θεός έχει παράσχει όλα αυτά τα είδη κρέατος,
διατύπωσε ορισμένες απαιτήσεις από τους εκλεκτούς Του και έθεσε συγκεκριμένους
περιορισμούς στη διατροφή τους κατά την Εποχή του Νόμου. Τώρα, το εύρος αυτό στηρίζεται
στο προσωπικό γούστο και την προσωπική κατανόηση. Τα διάφορα είδη κρέατος εφοδιάζουν
το ανθρώπινο σώμα με διαφορετικές θρεπτικές ουσίες, οι οποίες αναπληρώνουν πρωτεΐνες
και σίδηρο, εμπλουτίζουν το αίμα, ενισχύουν τους μυς και τα οστά και παρέχουν περισσότερη
ενέργεια. Εν ολίγοις, όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τα
μαγειρεύουν και να τα τρώνε, αυτά τα πράγματα μπορούν αφενός να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να βελτιώσουν γεύση και όρεξη και, αφετέρου, να ικανοποιήσουν το στομάχι
τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να παρέχουν στο ανθρώπινο σώμα τις καθημερινές
διατροφικές του ανάγκες. Αυτές ήταν οι σκέψεις του Θεού, όταν προνοούσε τροφή για την
ανθρωπότητα. Υπάρχουν χορτοφαγικές τροφές, όπως και κρέατα· αυτό δε φανερώνει πλούτο
και αφθονία; Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τις αρχικές προθέσεις του Θεού, όταν
Εκείνος προνοούσε όλες τις τροφές για την ανθρωπότητα. Ήταν, μέσα σε αυτές, το να αφήσει
την ανθρωπότητα να απολαμβάνει άπληστα τις υλικές αυτές τροφές; Τι θα γίνει, αν οι
άνθρωποι επιδοθούν στην υλική αυτή ικανοποίηση; Δεν θα καταντήσουν υπερτροφικοί; Η
υπερτροφία δεν επιφέρει ένα σωρό ασθένειες στο ανθρώπινο σώμα; (Ναι.) Γι’ αυτό και ο
Θεός κατανέμει τη σωστή ποσότητα στη σωστή στιγμή και επιτρέπει στους ανθρώπους να
απολαμβάνουν διαφορετικές τροφές σύμφωνα με τις διαφορετικές χρονικές περιόδους και
εποχές. Για παράδειγμα, μετά από ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, οι άνθρωποι έχουν
συγκεντρώσει πολλή θερμότητα, παθογενή ξηρότητα και υγρασία μέσα στα σώματά τους.
Πολλά φρούτα ωριμάζουν με την άφιξη του φθινοπώρου και, όταν οι άνθρωποι τρώνε κάποιο,
η υγρασία τους απομακρύνεται. Ταυτόχρονα, τα βοοειδή και τα πρόβατα θα έχουν παχύνει, κι
έτσι οι άνθρωποι πρέπει να φάνε κρέας για να διατραφούν. Μετά την κατανάλωση διαφόρων
ειδών κρέατος, τα σώματα των ανθρώπων θα έχουν την ενέργεια και τη θερμότητα που θα
τους βοηθήσουν να αντέξουν το κρύο του χειμώνα και, ως εκ τούτου, να περάσουν τον
χειμώνα με ηρεμία. Η στιγμή της προοικονομίας των διαφόρων πραγμάτων για την
ανθρωπότητα και η εποχή της ανάπτυξης των πραγμάτων, της καρποφορίας και της
ωρίμανσης όλα ελέγχονται και εξουσιάζονται από τον Θεό έπειτα από πολλούς υπολογισμούς.
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Το υπό συζήτηση θέμα είναι το «πώς ο Θεός προνόησε τις απαραίτητες τροφές για την
καθημερινή ζωή του ανθρώπου». Εκτός από όλα τα είδη των τροφών, ο Θεός παρέχει επίσης
στην ανθρωπότητα νερό μέσω των πηγών νερού. Οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν λίγο νερό
μετά το φαγητό. Είναι αρκετό το να τρώει κανείς μόνο φρούτα; Τρώγοντας μόνο φρούτα, οι
άνθρωποι δεν θα είναι ικανοί να σταθούν όρθιοι και, επιπλέον, κάποιες εποχές δεν υπάρχουν
φρούτα. Πώς, λοιπόν, μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα του νερού της ανθρωπότητας; Μέσα
από την προοικονομία του Θεού για πολλές πηγές πάνω στο έδαφος, αλλά και κάτω από αυτό,
συμπεριλαμβανομένων λιμνών, ποταμών και πηγών. Αυτές οι πηγές έχουν πόσιμο νερό, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια μόλυνση ή ανθρώπινη επεξεργασία ή ζημία. Δηλαδή,
όσον αφορά στις πηγές τροφής για τη ζωή των υλικών σωμάτων της ανθρωπότητας, ο Θεός
έχει πραγματοποιήσει πάρα πολύ ακριβείς και απολύτως κατάλληλες προετοιμασίες, ώστε οι
ζωές των ανθρώπων να είναι πλούσιες και εν αφθονία και να μην τους λείπει τίποτα. Αυτό
είναι κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν και να δουν.
Επιπροσθέτως, ο Θεός, μεταξύ όλων των πραγμάτων, δημιούργησε κάποια φυτά, ζώα και
διάφορα βότανα τα οποία προορίζονται συγκεκριμένα για την επούλωση τραυμάτων ή τη
θεραπεία ασθενειών στο ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα, τι κάνεις αν κατά λάθος καείς ή
ζεματιστείς με καυτό νερό; Μπορείς να ξεπλύνεις το έγκαυμα με νερό; Γίνεται να το τυλίξεις
με ένα κομμάτι πανί; Μπορεί, έτσι, να γεμίσει πύον ή να μολυνθεί. Αν, για παράδειγμα,
ανεβάσεις πυρετό, κρυολογήσεις, τραυματιστείς από κάποια σωματική εργασία, σε πιάσει το
στομάχι σου επειδή έφαγες κάτι που δεν έπρεπε ή αναπτύξεις ασθένειες που οφείλονται στις
συνήθειες διαβίωσης ή σε συναισθηματικά ζητήματα, όπως αγγειακές παθήσεις, ψυχολογικά
νοσήματα ή ασθένειες των εσωτερικών οργάνων, υπάρχουν αντίστοιχα φυτά που θεραπεύουν
όλα αυτά. Υπάρχουν φυτά που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος για να απομακρύνουν
τη στασιμότητα, να ανακουφίσουν τον πόνο, να σταματήσουν την αιμορραγία, να
προκαλέσουν αναισθησία, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανακτήσουν κανονικό δέρμα, να
εξαλείψουν την αιμόσταση στο σώμα και να αφαιρέσουν τοξίνες από το σώμα. Εν ολίγοις,
μπορούν όλα να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Είναι χρήσιμα στους ανθρώπους και
ο Θεός τα έχει προβλέψει για το ανθρώπινο σώμα σε περιπτώσεις ανάγκης. Ο Θεός επέτρεψε
στον άνθρωπο να ανακαλύψει κάποια από αυτά κατά τύχη, ενώ άλλα ανακαλύφθηκαν από
ανθρώπους οι οποίοι επιλέχτηκαν από τον Θεό να το κάνουν ή ως αποτέλεσμα εξαιρετικών
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φαινομένων τα οποία Εκείνος ενορχήστρωσε. Μετά την ανακάλυψή τους, η ανθρωπότητα τα
μεταλαμπάδευσε από τη μια γενιά στην άλλη, και έγιναν γνωστά σε πολλούς ανθρώπους.
Έτσι, η δημιουργία αυτών των φυτών από τον Θεό έχει αξία και νόημα. Εν ολίγοις, αυτά τα
πράγματα προέρχονται όλα από τον Θεό και προοικονομήθηκαν και φυτεύτηκαν, όταν
Εκείνος δημιούργησε ένα περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα. Όλα αυτά είναι
απολύτως αναγκαία. Οι σκέψεις του Θεού ήταν καλύτερα μελετημένες από εκείνες της
ανθρωπότητας; Όταν βλέπεις όλα όσα έχει κάνει ο Θεός, είσαι ικανός να νοιώσεις την
πρακτική Του πλευρά; Ο Θεός δούλεψε μυστικά. Όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμα σε
αυτόν τον κόσμο, και προτού έρθει σε επαφή με αυτήν την ανθρωπότητα, ο Θεός είχε ήδη
δημιουργήσει όλα αυτά. Όλα όσα έκανε ήταν προς χάριν της ανθρωπότητας, προς χάριν της
επιβίωσής της και με γνώμονα την ύπαρξη της ανθρωπότητας, ώστε να μπορεί να ζήσει
ευτυχής σε τούτον τον πλούσιο και άφθονο υλικό κόσμο που ο Θεός προνόησε για αυτήν,
χωρίς να ανησυχεί για την τροφή ή τα ρούχα, και χωρίς να της λείπει τίποτα. Σε ένα τέτοιο
περιβάλλον, η ανθρωπότητα συνεχίζει να αναπαράγεται και να επιβιώνει.
Υπάρχει κάτι που πράττει ο Θεός, ασχέτως αν είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, που να μην έχει
αξία ή νόημα; Όλα όσα πράττει Εκείνος έχουν αξία και νόημα. Ας το συζητήσουμε μέσω ενός
ζητήματος, για το οποίο οι άνθρωποι μιλούν συχνά. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ρωτούν:
Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; (Η κότα έκανε το αυγό.) Η κότα έκανε το αυγό,
αυτό είναι σίγουρο! Γιατί, όμως; Γιατί δεν γινόταν να κάνει το αυγό την κότα; Η κότα δεν
εκκολάπτεται από το αυγό; Έπειτα από την επώαση του αυγού για 21 ημέρες, η κότα
εκκολάπτεται. Η εν λόγω κότα γεννά αυγά και κότες εκκολάπτονται εκ νέου από τα αυγά.
Οπότε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Εσείς απαντάτε «η κότα έκανε το αυγό» με
βεβαιότητα. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; (Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πτηνά και
τα κτήνη.) Αυτό έχει τη βάση του στη Βίβλο. Εγώ θέλω να μιλήσετε για τη δική σας γνώση, για
να καταλάβω αν έχετε οποιαδήποτε πραγματική γνώση των ενεργειών του Θεού. Είστε
σίγουροι για την απάντησή σας ή όχι; (Ο Θεός δημιούργησε την κότα, και μετά της έδωσε την
ικανότητα να αναπαράγει τη ζωή —την ικανότητα της επώασης των αυγών.) Αυτή η ερμηνεία
είναι πάνω κάτω σωστή. Η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Είναι βέβαιο. Δεν
πρόκειται για κάποιο πολύ βαθύ μυστήριο, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου το βλέπουν ως κάτι
πολύ βαθύ και χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία για τη συλλογιστική τους. Στο τέλος, ούτε έτσι
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καταλήγουν σε συμπέρασμα. Είναι όπως ακριβώς όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι
δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Δεν γνωρίζουν αυτήν τη θεμελιώδη αρχή, ούτε έχουν
ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το αν η κότα θα έπρεπε να κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα.
Αγνοούν τι θα έπρεπε να υπάρξει πρώτο, οπότε παραμένουν ανίκανοι να βρουν την
απάντηση. Είναι απολύτως φυσιολογικό η κότα να κάνει το αυγό. Αν εκκολαπτόταν πρώτα το
αυγό, θα ήταν αφύσικο! Σίγουρα η κότα κάνει το αυγό. Είναι απλούστατο. Δεν απαιτεί να
είσαι μεγάλος γνώστης. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχική πρόθεσή Του ήταν να τα
απολαύσει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που υπάρχει η κότα, όπως είναι φυσικό, ακολουθεί το
αυγό. Δεν πρόκειται για έτοιμη λύση; Αν είχε δημιουργηθεί πρώτα το αυγό, δεν θα χρειαζόταν
και πάλι την κότα για να το κλωσήσει; Η απευθείας δημιουργία της κότας είναι μια πολύ πιο
έτοιμη λύση. Με αυτόν τον τρόπο, η κότα μπορεί να κάνει αυγά και να εκκολάψει τα
κλωσσόπουλα που βρίσκονται μέσα τους, και οι άνθρωποι μπορούν να φάνε κοτόπουλο. Πόσο
βολικό! Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός πράττει είναι συνοπτικός και όχι δυσκίνητος. Από πού
προέρχεται το αυγό; Προέρχεται από την κότα. Δεν υπάρχει αυγό χωρίς κότα. Ο Θεός
δημιούργησε κάτι έμβιο! Η ανθρωπότητα είναι παράλογη και γελοία, και πάντοτε
μπερδεύεται σε αυτά τα απλά πράγματα, μέχρι που, στο τέλος, επινοεί ένα σωρό παράλογα
σοφίσματα. Τόσο παιδαριώδης! Η σχέση μεταξύ του αυγού και της κότας είναι ξεκάθαρη: Η
κότα έκανε το αυγό. Αυτή είναι η πιο σωστή εξήγηση, ο πιο σωστός τρόπος για να γίνει
κατανοητό και η πιο σωστή απάντηση. Αυτό είναι το σωστό.
Για τι ακριβώς λέγαμε μόλις τώρα; Αρχικά, είπαμε για το περιβάλλον διαβίωσης της
ανθρωπότητας και για το τι έπραξε, προνόησε και αντιμετώπισε ο Θεός γι’ αυτό το
περιβάλλον, καθώς και για τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα πράγματα που ο Θεός
προοικονόμησε για την ανθρωπότητα και για το πώς ο Θεός χειρίστηκε αυτές τις σχέσεις,
προκειμένου να αποτρέψει όλα τα πράγματα από το να προκαλέσουν βλάβη στην
ανθρωπότητα. Ο Θεός επέλυσε επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο περιβάλλον
που προξενούν τα διάφορα στοιχεία τα οποία επιφέρουν όλα τα πράγματα, επέτρεψε σε όλα
τα πράγματα να μεγιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους, και έδωσε στην ανθρωπότητα ένα
ευνοϊκό περιβάλλον και όλα τα ευεργετικά στοιχεία, επιτρέποντάς της να προσαρμοστεί σε
ένα τέτοιο περιβάλλον και να συνεχίσει κανονικά τον κύκλο της αναπαραγωγής και της ζωής.
Στη συνέχεια, μιλήσαμε για την τροφή που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα —καθημερινή
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βρώση και πόση. Είναι εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας.
Που σημαίνει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν ζει μόνο με την αναπνοή, με το φως του ήλιου ή τον
άνεμο, ή μόνο με τις κατάλληλες θερμοκρασίες. Οι άνθρωποι πρέπει επίσης να γεμίσουν το
στομάχι τους. Τα πράγματα για την πλήρωση του στομαχιού τους έχουν, και αυτά, προνοηθεί
εξ ολοκλήρου από τον Θεό για την ανθρωπότητα —αυτή είναι η πηγή τροφής της. Έχοντας δει
αυτά τα πλούσια και άφθονα προϊόντα —τις πηγές βρώσης και πόσης της ανθρωπότητας—
μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή παροχής για την ανθρωπότητα και όλα τα
πράγματα; Αν ο Θεός, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα, είχε δημιουργήσει μόνο δέντρα
και γρασίδι ή απλώς διάφορα ζωντανά πράγματα, αν αυτά τα διάφορα έμβια όντα και τα
φυτά ήταν όλα για τη βρώση των βοοειδών και των προβάτων ή των ζέβρων, των ελαφιών και
διαφόρων άλλων ζώων, για παράδειγμα, τα λιοντάρια τρώνε ζέβρες και ελάφια, οι τίγρεις
τρώνε αρνιά και χοίρους —αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα πράγμα κατάλληλο για να φάνε οι
άνθρωποι, θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια. Η ανθρωπότητα δεν θα ήταν ικανή να
συνεχίσει να επιβιώνει. Τι θα γινόταν, αν οι άνθρωποι έτρωγαν μόνο φύλλα δέντρων; Θα
λειτουργούσε αυτό; Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να φάνε το γρασίδι που προνοήθηκε για τα
πρόβατα; Ίσως και να μην πάθαιναν τίποτε αν δοκίμαζαν λίγο, αλλά αν συνέχιζαν να το
τρώνε για καιρό, τα ανθρώπινα στομάχια δεν θα άντεχαν και δεν θα επιβίωναν για πολύ. Και
υπάρχουν ακόμη και κάποια πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν από τα ζώα, αλλά αν
τα φάνε οι άνθρωποι, θα δηλητηριαστούν. Υπάρχουν κάποια δηλητηριώδη πράγματα που τα
ζώα μπορούν να τα φάνε χωρίς να επηρεαστούν, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν το
ίδιο. Με άλλα λόγια, ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα, οπότε γνωρίζει καλύτερα τις
αρχές και τη δομή του ανθρώπινου σώματος και το τι χρειάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι
απολύτως ξεκάθαρος ως προς τη σύνθεση και το περιεχόμενό του, τις ανάγκες του, καθώς και
ως προς το πώς λειτουργούν, απορροφούν, εξαλείφουν και μεταβολίζουν τα εσωτερικά
όργανα του ανθρώπινου σώματος. Οι άνθρωποι δεν είναι ξεκάθαροι ως προς αυτό και,
μερικές φορές, τρώνε και συμπληρώνουν στα τυφλά. Συμπληρώνουν υπέρ το δέον,
καταλήγοντας να προκαλούν ανισορροπία. Αν τρως και απολαμβάνεις κανονικά τα πράγματα
που ο Θεός προνόησε για εσένα, δεν πρόκειται να πάθεις τίποτε. Ακόμα κι αν μερικές φορές
είσαι κακοδιάθετος και έχεις αιμόσταση, δεν πειράζει. Απλώς πρέπει να φας ένα
συγκεκριμένο είδος φυτού και η στάση θα εξαλειφθεί. Ο Θεός έχει προνοήσει για όλα αυτά.
Έτσι, στα μάτια του Θεού, η ανθρωπότητα είναι πολύ ανώτερη από κάθε άλλο έμβιο ον. Ο
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Θεός προνόησε περιβάλλον διαβίωσης για όλα τα είδη των φυτών, καθώς και τροφή και
συνθήκες διαβίωσης για όλα τα είδη των ζώων, αλλά μόνο οι απαιτήσεις της ανθρωπότητας
απέναντι στο δικό της περιβάλλον διαβίωσης είναι αυστηρότερες και απολύτως μη ανεκτικές
στην παραμέληση. Διαφορετικά, η ανθρωπότητα δεν θα είναι ικανή να συνεχίσει να
αναπτύσσεται και να αναπαράγεται και να ζει κανονικά. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό καλά στην
καρδιά Του. Όταν ο Θεός το έπραξε, έδωσε περισσότερη σημασία σε αυτό από ό,τι σε
οτιδήποτε άλλο. Ίσως εσύ δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σημασία κάποιου
συνηθισμένου πράγματος που μπορείς να δεις και να απολαύσεις στη ζωή σου ή κάποιου
πράγματος που βλέπεις και απολαμβάνεις, και το οποίο είχες από γεννησιμιού σου, αλλά ο
Θεός έχει ήδη κάνει προετοιμασίες για σένα προ πολλού ή στα κρυφά. Ο Θεός έχει
απομακρύνει και μετριάσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλα τα αρνητικά στοιχεία που
είναι δυσμενή για την ανθρωπότητα και μπορεί να βλάψουν το ανθρώπινο σώμα. Τι καθιστά
σαφές αυτό; Μήπως καθιστά σαφή τη στάση του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, όταν
Εκείνος τη δημιούργησε τούτη τη φορά; Ποια ήταν αυτή η στάση; Η στάση του Θεού ήταν
αυστηρή και σοβαρή, μη ανεχόμενος την παρέμβαση οποιωνδήποτε παραγόντων ή συνθηκών
ή οποιωνδήποτε εχθρικών δυνάμεων, πλην του Ιδίου. Από αυτό, μπορεί να γίνει αντιληπτή η
στάση του Θεού, όταν Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα, και στη διαχείρισή Του για την
ανθρωπότητα τούτη τη φορά. Ποια είναι η στάση του Θεού; Μέσα από το περιβάλλον
διαβίωσης και επιβίωσης που απολαμβάνει ο άνθρωπος, καθώς και από την καθημερινή του
βρώση και πόση και τις καθημερινές του ανάγκες, μπορούμε να δούμε τη στάση ευθύνης του
Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, που είχε από τότε που τη δημιούργησε, καθώς και την
αποφασιστικότητά Του να σώσει αυτή τη φορά το ανθρώπινο γένος. Μπορούμε να δούμε την
αυθεντικότητα του Θεού μέσα από αυτά τα πράγματα; Μπορούμε να δούμε τη θαυμασιότητα
του Θεού; Μπορούμε να δούμε την ασυλληπτότητα του Θεού; Μπορούμε να δούμε την
παντοδυναμία του Θεού; Ο Θεός χρησιμοποιεί απλώς τους παντοδύναμους και σοφούς
τρόπους Του για να παράσχει σε όλη την ανθρωπότητα, καθώς και για να παράσχει σε όλα τα
πράγματα. Και μια που το ανέφερα, και έπειτα από όλα αυτά που είπα, είστε ικανοί να πείτε
ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα; (Ναι.) Πράγματι. Μήπως έχετε
κάποιες αμφιβολίες; (Όχι.) Η παροχή των πάντων από τον Θεό αρκεί για να δείξει ότι ο Θεός
είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, επειδή είναι η πηγή παροχής που έχει επιτρέψει
σε όλα τα πράγματα να υπάρχουν, να ζουν, να αναπαράγονται και να συνεχίζουν, και δεν
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υπάρχει καμία άλλη πηγή πέραν του ίδιου του Θεού. Ο Θεός μεριμνά για όλες τις ανάγκες
όλων των πραγμάτων και για όλες τις ανάγκες της ανθρωπότητας, είτε πρόκειται για τις
πλέον βασικές περιβαλλοντικές ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες της καθημερινότητάς
τους ή την ανάγκη για την αλήθεια την οποία παρέχει στο πνεύμα των ανθρώπων. Από όλες
τις οπτικές, όταν πρόκειται για την ταυτότητα του Θεού και τη θέση Του για την
ανθρωπότητα, μόνο ο Ίδιος ο Θεός αποτελεί την πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα. Είναι
σωστό αυτό; (Ναι.) Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο Εξουσιαστής, ο Κύριος και ο Χορηγός
του υλικού αυτού κόσμου, που οι άνθρωποι μπορούν να δουν με τα μάτια τους και να
αισθανθούν. Αυτή δεν είναι η ταυτότητα του Θεού για την ανθρωπότητα; Αυτό είναι
απολύτως αληθές. Όταν, λοιπόν, βλέπεις πουλιά που πετούν στον ουρανό, πρέπει να
γνωρίζεις ότι ο Θεός δημιούργησε όντα που μπορούν να πετάξουν. Αλλά υπάρχουν έμβια όντα
που κολυμπούν στο νερό, και επιβιώνουν, και αυτά, με διαφορετικούς τρόπους. Τα δέντρα και
τα φυτά που ζουν στο έδαφος, βλασταίνουν την άνοιξη και φέρουν φρούτα και χάνουν τα
φύλλα τους το φθινόπωρο και, μέχρι να έρθει ο χειμώνας, όλα τα φύλλα έχουν πέσει και
διανύουν τον χειμώνα. Αυτός είναι ο δικός τους τρόπος επιβίωσης. Ο Θεός δημιούργησε όλα
τα πράγματα, καθένα από τα οποία ζει μέσα από διαφορετικές μορφές και διαφορετικούς
τρόπους και χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να επιδείξει τη δύναμη και τη μορφή
ζωής του. Όποια και αν είναι η μέθοδος, βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Θεού. Ποιος είναι ο
σκοπός του Θεού, μέσα από την εξουσία επί όλων των διαφορετικών μορφών ζωής και των
έμβιων όντων; Είναι προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας; (Ναι.) Εξουσιάζει όλους
τους νόμους της ζωής, προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τούτο δείχνει πόσο
σημαντική είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας για τον Θεό.
Η δυνατότητα της ανθρωπότητας να επιβιώνει και να αναπαράγεται κανονικά είναι
ύψιστης σημασίας για τον Θεό. Ως εκ τούτου, ο Θεός παρέχει συνέχεια στην ανθρωπότητα και
σε όλα τα πράγματα. Παρέχει σε όλα τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και, υπό τις
συνθήκες διατήρησης της επιβίωσης όλων των πραγμάτων, επιτρέπει στην ανθρωπότητα να
συνεχίσει να προχωρά προς τα εμπρός, ώστε να διατηρηθεί η κανονική ύπαρξη της
ανθρωπότητας. Τούτες είναι οι δύο πτυχές που επικοινωνούμε σήμερα. Ποιες είναι αυτές οι
δύο πτυχές; (Από μια μακρο-οπτική, ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον διαβίωσης για την
ανθρωπότητα. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Επίσης, ο Θεός προνόησε τα υλικά πράγματα που ο
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άνθρωπος χρειάζεται και μπορεί να δει και να αγγίξει.) Επικοινωνήσαμε το κύριο θέμα μας
μέσα από τις δύο αυτές πτυχές. Ποιο είναι το κύριο θέμα μας; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής
για τα πάντα.) Μέχρι τώρα θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό το γιατί επικοινώνησα τέτοιο
περιεχόμενο υπό το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξε κάποια συζήτηση άσχετη προς το κύριο
θέμα; Καμία, σωστά; Ίσως, μετά την ακρόαση των πραγμάτων αυτών, ορισμένοι από εσάς να
αποκτήσουν κάποια κατανόηση και να νοιώσουν ότι τα λόγια αυτά είναι πολύ σημαντικά,
αλλά άλλοι ίσως να κερδίσουν μόνο επί λέξει κατανόηση και να πιστέψουν ότι αυτά τα λόγια
δεν έχουν σημασία. Ασχέτως από το πώς κατανοείτε αυτό το θέμα τώρα, κατά τη διάρκεια
των εμπειριών σας, θα έρθει μια μέρα που η κατανόησή σας θα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο
σημείο, δηλαδή, όταν η γνώση σας για τις ενέργειες του Θεού, αλλά και για τον Ίδιο τον Θεό
φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας πρακτικά λόγια για να
δώσετε μια βαθιά και αληθινή μαρτυρία των ενεργειών του Θεού.
Νομίζω ότι η κατανόησή σας είναι ακόμα αρκετά απλή και κυριολεκτική, αλλά είστε,
τουλάχιστον, ικανοί, αφού Με ακούσατε να επικοινωνώ αυτές τις δύο πτυχές, να
αναγνωρίσετε ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο Θεός για να παράσχει στην ανθρωπότητα ή
ποια πράγματα παρέχει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος; Έχετε κάποια βασική ιδέα, καθώς και
μια βασική κατανόηση; (Ναι.) Αλλά οι δύο αυτές πτυχές που επικοινώνησα, σχετίζονται με τη
Βίβλο; (Όχι.) Μήπως σχετίζονται με την κρίση και το παίδεμα του Θεού κατά την Εποχή της
Βασιλείας; (Όχι.) Τότε γιατί επικοινώνησα τις δύο αυτές πτυχές; Μήπως επειδή οι άνθρωποι
πρέπει να τις κατανοήσουν, προκειμένου να γνωρίσουν τον Θεό; (Ναι.) Είναι απολύτως
αναγκαίο να είναι γνωστές και κατανοητές. Μην περιορίζεστε απλώς στη Βίβλο και στην
κρίση και το παίδεμα του ανθρώπου από τον Θεό για να κατανοήσετε τα πάντα για Εκείνον.
Γιατί τα λέω αυτά; Για να επιτρέψω στους ανθρώπους να μάθουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο
Θεός των εκλεκτών Του. Εσύ σήμερα ακολουθείς τον Θεό και είναι ο Θεός σου, αλλά για
εκείνους εκτός των ακολούθων Του, είναι δικός τους Θεός; Ο Θεός είναι o Θεός όλων των
ανθρώπων εκτός αυτών που Τον ακολουθούν; Ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πραγμάτων;
(Ναι.) Ο Θεός, λοιπόν, επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μόνο πάνω σε εκείνους που Τον
ακολουθούν; (Όχι.) Ποιο είναι το πεδίο του; Από κοντινή σκοπιά, το πεδίο του είναι όλη η
ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα. Στο μεγαλύτερο επίπεδο, περιλαμβάνει ολόκληρο το
σύμπαν, το οποίο δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός
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επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μεταξύ όλων των ανθρώπων. Τούτο αρκεί για να
επιτραπεί στους ανθρώπους να μάθουν τα πάντα για τον Ίδιο τον Θεό. Αν θέλεις να γνωρίσεις
τον Θεό και, πραγματικά, να τον μάθεις και να τον καταλάβεις, μην περιορίζεσαι μόνο στα
τρία στάδια του έργου Του, ούτε στις ιστορίες για το έργο που είχε επιτελέσει κάποτε. Αν
προσπαθείς να τον γνωρίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε εγκλείεις τον Θεό μέσα σε
συγκεκριμένα όρια. Βλέπεις τον Θεό ως κάτι πολύ μικρό. Πώς θα επηρέαζε αυτό τους
ανθρώπους; Δεν θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις πόσο θαυμάσιος είναι ο Θεός και την
υπεροχή Του, ούτε και θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις τη δύναμη και την παντοδυναμία
Του και την έκταση της εξουσίας Του. Μια τέτοια κατανόηση θα επηρέαζε την ικανότητά σου
να αποδεχτείς την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο Εξουσιαστής όλων των πραγμάτων, καθώς και
τη γνώση σου σχετικά με την πραγματική ταυτότητα και τη θέση Του. Με άλλα λόγια, αν η
κατανόησή σου για τον Θεό είναι περιορισμένου πεδίου, αυτό που μπορείς να λάβεις είναι, κι
αυτό, περιορισμένο. Γι’ αυτό και πρέπει να επεκτείνεις το πεδίο σου και να ανοίξεις τους
ορίζοντές σου. Είτε πρόκειται για το πεδίο του έργου του Θεού, της διαχείρισης και της
κυριαρχίας Του, είτε για όλα τα πράγματα που εξουσιάζει και διαχειρίζεται Εκείνος, εσύ
πρέπει να τα γνωρίσεις όλα και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσα τους. Μέσω αυτού
του τρόπου κατανόησης, θα γίνει ασυνείδητα αισθητό ότι ο Θεός εξουσιάζει, διαχειρίζεται και
παρέχει σε όλα τα πράγματα ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα, και εσύ θα νοιώσεις ότι πραγματικά
αποτελείς μέρος και μέλος όλων των πραγμάτων. Καθώς ο Θεός παρέχει σε όλα τα πράγματα,
αποδέχεσαι και εσύ την εξουσία και την παροχή Του. Είναι γεγονός που κανείς δεν μπορεί να
αρνηθεί. Όλα τα πράγματα υπόκεινται στους δικούς τους νόμους, που βρίσκονται υπό την
εξουσία του Θεού, και όλα τα πράγματα έχουν τον δικό τους κανόνα επιβίωσης, ο οποίος
βρίσκεται, και αυτός, υπό την εξουσία του Θεού, ενώ η μοίρα της ανθρωπότητας και οι
ανάγκες της είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με την εξουσία του Θεού και την παροχή Του.
Γι’ αυτό και στο κράτος και την εξουσία του Θεού, η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα είναι
αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και συνυφασμένα. Τούτος είναι ο σκοπός και η αξία της
δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Το καταλαβαίνετε τώρα, σωστά; Τότε, ας
ολοκληρώσουμε με αυτό τη σημερινή μας συναναστροφή. Αντίο σας! (Δόξα τω Θεώ!)
2 Φεβρουαρίου 2014
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Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Θ'
Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Γ')
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μιλήσαμε για πολλά πράγματα σχετικά με τη
γνώση του Θεού και πρόσφατα μιλήσαμε για κάτι πολύ σημαντικό πάνω σ’ αυτό. Ποιο είναι το
θέμα; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα.) Φαίνεται πως τα πράγματα και το θέμα
για το οποίο μίλησα έκαναν ξεκάθαρη εντύπωση σε όλους. Την τελευταία φορά μιλήσαμε για
μερικές πτυχές του περιβάλλοντος για επιβίωση που δημιούργησε ο Θεός για το ανθρώπινο
γένος, καθώς επίσης και για την προετοιμασία από τον Θεό κάθε είδους απαραίτητων
στοιχείων για τη συντήρηση της ζωής των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει
ο Θεός δεν είναι μόνο να προετοιμάσει ένα περιβάλλον για την επιβίωση των ανθρώπων, ούτε
προετοιμάζει μόνο την καθημερινή τους συντήρηση. Αυτό που κάνει είναι να ολοκληρώσει
διάφορες πτυχές ενός πολύ μυστηριώδους και απαραίτητου έργου για την επιβίωση των
ανθρώπων και τη ζωή των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι πράξεις του Θεού. Αυτές οι πράξεις του
Θεού δεν περιορίζονται απλώς στην προετοιμασία από την πλευρά Του ενός περιβάλλοντος
για την επιβίωση των ανθρώπων και την καθημερινή συντήρησή τους. Έχουν ένα πολύ
ευρύτερο πλαίσιο απ’ αυτό. Εκτός από αυτούς τους δύο τύπους έργου, Αυτός επίσης
προετοιμάζει πολλά περιβάλλοντα και συνθήκες για επιβίωση που είναι απαραίτητα για τη
ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα που πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα. Επίσης
σχετίζεται με τις πράξεις του Θεού. Διαφορετικά, θα ήταν άσκοπο να το συζητήσουμε εδώ. Αν
οι άνθρωποι επιθυμούν να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά έχουν μόνο μια κυριολεκτική κατανόηση
του «Θεού», αυτής της λέξης, ή όλων των πτυχών αυτού που ο Θεός έχει και είναι, αυτό δεν
αποτελεί αληθινή κατανόηση. Επομένως, ποιο είναι το μονοπάτι για τη γνώση του Θεού;
Είναι το να Τον γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε κάθε πτυχή Του μέσα από τις πράξεις Του. Έτσι,
πρέπει στη συνέχεια να έχουμε συναναστροφή πάνω στις πράξεις του Θεού όταν
δημιούργησε τα πάντα.
Αφού τα δημιούργησε ο Θεός, βάσει των νόμων που Αυτός καθόρισε, όλα τα πράγματα
λειτουργούν και συνεχίζουν να εξελίσσονται κανονικά. Κάτω από το βλέμμα Του, κάτω από
τους νόμους Του, τα πάντα εξελίσσονται κανονικά, παράλληλα με την επιβίωση των
ανθρώπων. Ούτε ένα πράγμα δεν είναι σε θέση να αλλάξει αυτούς τους νόμους, κι ούτε ένα
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πράγμα δεν μπορεί να καταστρέψει αυτούς τους νόμους. Χάρη στη διακυβέρνηση του Θεού
μπορούν όλα τα πλάσματα να πολλαπλασιάζονται, και χάρη στη διακυβέρνησή Του και τη
διαχείρισή Του όλα τα όντα μπορούν να επιβιώνουν. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από τη
διακυβέρνηση

του

Θεού,

τα

πάντα

γεννιούνται,

ακμάζουν,

εξαφανίζονται

και

ξαναγεννιούνται με τάξη. Όταν έρχεται η άνοιξη, το ψιλόβροχο φέρνει αυτή την αίσθηση της
άνοιξης και υγραίνει τη γη. Το έδαφος αρχίζει να μαλακώνει και το γρασίδι βγαίνει προς τα
πάνω από το χώμα και αρχίζει να βλασταίνει, ενώ τα δένδρα πρασινίζουν σιγά-σιγά. Όλα
αυτά τα ζωντανά πλάσματα φέρνουν μια φρέσκια ζωτικότητα στη γη. Αυτή είναι η εικόνα
όλων όσα γεννιούνται και ακμάζουν. Επίσης, κάθε είδους ζώα βγαίνουν από τα λαγούμια τους
για να νιώσουν τη ζεστασιά της άνοιξης και ξεκινούν μια νέα χρονιά. Όλα τα πλάσματα
χαίρονται τη λιακάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού και απολαμβάνουν τη ζεστασιά που
φέρνει η εποχή. Μεγαλώνουν ταχύτατα· τα δένδρα, το γρασίδι και κάθε είδους φυτό
μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, έπειτα ανθίζουν και βγάζουν καρπούς. Όλα τα πλάσματα είναι
πολύ απασχολημένα το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Το φθινόπωρο, οι
βροχές φέρνουν την ψύχρα της εποχής, και όλων των ειδών τα ζωντανά πλάσματα αρχίζουν
να διαισθάνονται την άφιξη της εποχής της συγκομιδής. Όλα τα πλάσματα καρποφορούν, και
οι άνθρωποι αρχίζουν τη συγκομιδή των διαφόρων ειδών καρπών προκειμένου να έχουν
τροφή ενόψει του χειμώνα. Τον χειμώνα, όλα τα πλάσματα αρχίζουν σταδιακά να
ξεκουράζονται μέσα στην παγωνιά, να ησυχάζουν, κι οι άνθρωποι ακόμα κάνουν διάλειμμα
κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής. Αυτές οι μεταβάσεις από την άνοιξη στο καλοκαίρι, στο
φθινόπωρο και στον χειμώνα —αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν όλες σύμφωνα με τους νόμους
που θέσπισε ο Θεός. Καθοδηγεί όλα τα πράγματα και τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας
αυτούς τους νόμους και έχει θεσπίσει έναν πλούσιο και πολύχρωμο τρόπο ζωής για το
ανθρώπινο γένος, προετοιμάζοντας ένα περιβάλλον για επιβίωση που έχει διαφορετικές
θερμοκρασίες και διαφορετικές εποχές. Υπό αυτά τα μεθοδικά περιβάλλοντα επιβίωσης, οι
άνθρωποι μπορούν επίσης να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν με οργανωμένο τρόπο.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτούς τους νόμους και ούτε ένα άτομο ή πλάσμα δεν
μπορεί να τους παραβεί. Παρόλο που έχουν λάβει χώρα αναρίθμητες αλλαγές —θάλασσες
έχουν μετατραπεί σε αγρούς, ενώ αγροί έχουν μετατραπεί σε θάλασσες— αυτοί οι νόμοι
συνεχίζουν να υπάρχουν και υπάρχουν επειδή υπάρχει ο Θεός. Αυτό συμβαίνει χάρη στη
διακυβέρνηση και τη διαχείριση του Θεού. Με αυτού του είδους το οργανωμένο, ευρύτερο
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περιβάλλον, η ζωή των ανθρώπων προχωρά μέσα στα πλαίσια αυτών των νόμων και
κανονισμών. Αυτοί οι νόμοι καλλιέργησαν τη μια ανθρώπινη γενιά μετά την άλλη και
ολόκληρες γενιές ανθρώπων έχουν επιβιώσει μέσα στα πλαίσια αυτών των νόμων. Οι
άνθρωποι απολαμβάνουν αυτό το εύτακτο περιβάλλον για επιβίωση, καθώς και όλα τα
πολυάριθμα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, για ολόκληρες γενιές. Παρόλο που οι
άνθρωποι αισθάνονται ότι αυτοί οι τύποι νόμων είναι έμφυτοι, παρόλο που τους απορρίπτουν
πλήρως και παρόλο που δεν μπορούν να νιώσουν ότι ο Θεός ενορχηστρώνει αυτούς τους
νόμους, ότι ο Θεός κυβερνά πάνω από αυτούς τους νόμους, ό,τι και να γίνει, ο Θεός είναι
πάντα απασχολημένος με αυτό το αμετάβλητο έργο. Ο σκοπός Του σε αυτό το αμετάβλητο
έργο είναι η επιβίωση του ανθρώπινου γένους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να ζουν οι άνθρωποι.

Ο Θεός θέτει όρια για τα πάντα προκειμένου να θρέψει το ανθρώπινο
γένος
Σήμερα, πρόκειται να σας μιλήσω σχετικά με το πώς αυτοί οι τύποι νόμων που ο Θεός
έχει φέρει σε όλα τα πράγματα φροντίζουν όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι ένα τεράστιο
θέμα, έτσι θα το διαιρέσουμε σε αρκετά μέρη και θα συζητάμε ένα κάθε φορά, έτσι ώστε να
σκιαγραφηθεί ξεκάθαρα σε εσάς. Με αυτόν τον τρόπο, θα σας είναι ευκολότερο να το
συλλάβετε και σιγά-σιγά να το καταλάβετε.
Πρώτον, όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, έθεσε όρια για τα βουνά, τις πεδιάδες, τις
ερήμους, τους λόφους, τα ποτάμια και τις λίμνες. Στη γη υπάρχουν βουνά, πεδιάδες, έρημοι,
λόφοι, καθώς επίσης και διάφοροι υδάτινοι όγκοι. Δεν είναι διαφορετικά εδάφη αυτά; Ο Θεός
έθεσε όρια ανάμεσα σε όλα αυτά τα διαφορετικά είδη εδάφους. Όταν μιλάμε για οριοθέτηση,
αυτό σημαίνει ότι τα βουνά έχουν τα όριά τους, οι πεδιάδες έχουν τη δική τους οριοθέτηση, οι
έρημοι έχουν ένα συγκεκριμένο πεδίο και οι λόφοι έχουν μια συγκεκριμένη έκταση. Υπάρχει
επίσης μια συγκεκριμένη ποσότητα υδάτινων όγκων, όπως είναι τα ποτάμια και οι λίμνες.
Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, διαίρεσε τα πάντα ξεκάθαρα. Ο Θεός
έχει ήδη καθορίσει πόσα χιλιόμετρα είναι η ακτίνα ενός βουνού και ποιο το πεδίο της. Έχει
επίσης καθορίσει πόσα χιλιόμετρα είναι η ακτίνα μιας πεδιάδας και ποιο το πεδίο της. Όταν
δημιούργησε τα πάντα, Αυτός επίσης καθόρισε το πεδίο της ερήμου, καθώς και το πεδίο των
λόφων και τις διαστάσεις τους, και με τι συνορεύουν. Αυτός τα καθόρισε όλα αυτά. Καθόρισε
το πεδίο των ποταμών και των λιμνών όταν τα δημιουργούσε. Όλα έχουν τα όριά τους. Οπότε,
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τι σημαίνει όταν λέμε «όρια»; Μόλις μιλήσαμε για τον τρόπο που με τη διακυβέρνηση των
πάντων από τον Θεό, θεσπίζονται νόμοι για όλα τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι το πεδίο και
τα όρια των βουνών δεν θα επεκταθούν ούτε θα μειωθούν λόγω της περιστροφής της γης ή με
το πέρασμα του χρόνου. Αυτό είναι καθορισμένο. Αυτή η έννοια του «καθορισμένου» είναι η
διακυβέρνηση του Θεού. Όσον αφορά την έκταση των πεδιάδων, το πεδίο τους, την
οριοθέτησή τους, αυτό έχει καθοριστεί από τον Θεό. Έχουν ένα όριο, και δεν θα προκύψει
αυθαίρετα ένα ύψωμα μες στη μέση μιας πεδιάδας. Μια πεδιάδα δεν θα γίνει ξαφνικά βουνό.
Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Οι νόμοι και τα όρια για τα οποία μιλήσαμε, αναφέρονται σ’ αυτό.
Όσο αφορά την έρημο, δεν θα αναφέρουμε τους ρόλους της ερήμου ούτε κάποιου άλλου
εδάφους ή γεωγραφικού τόπου εδώ, μόνο τα όριά τους. Υπό τη διακυβέρνηση του Θεού, ούτε
και το πεδίο της ερήμου θα επεκταθεί. Αυτό γίνεται επειδή ο Θεός της έδωσε τον νόμο της, το
πεδίο της. Η έκτασή της και ο ρόλος της, η οριοθέτησή της και η τοποθεσία της, όλα αυτά
έχουν ήδη οριστεί από τον Θεό. Δεν θα υπερβεί το πεδίο της, δεν θα μετατοπιστεί η θέση της
και δεν θα επεκταθεί αυθαίρετα. Αν και η ροή των υδάτων, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες,
είναι όλα τους τακτικά και συνεχή, ποτέ δεν έχουν βγει εκτός του πεδίου τους ούτε έχουν
περάσει τα όριά τους. Όλα τους ρέουν προς μια κατεύθυνση με τακτικό τρόπο, ρέοντας προς
την κατεύθυνση που πρέπει. Έτσι, υπό τους νόμους του Θεού, κανένα ποτάμι και καμία λίμνη
δεν θα στερέψει αυθαίρετα, ούτε και θα αλλάξει αυθαίρετα κατεύθυνση ή την ποσότητα της
ροής του εξαιτίας της περιστροφής της γης ή του περάσματος του χρόνου. Όλα αυτά
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράγματα που
δημιουργήθηκαν από τον Θεό εν μέσω του ανθρώπινου γένους, έχουν συγκεκριμένες θέσεις,
εκτάσεις και πεδία. Δηλαδή, όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, τα όριά τους θεσπίστηκαν
και αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν αυθαίρετα, να ανανεωθούν ή να τροποποιηθούν. Σε τι
αναφέρεται ο όρος «αυθαίρετα»; Σημαίνει ότι δεν θα μετατοπιστούν, θα επεκταθούν ή θα
αλλάξουν την αρχική τους μορφή τυχαία, λόγω του καιρού, της θερμοκρασίας ή της
ταχύτητας περιστροφής της γης. Για παράδειγμα, ένα βουνό έχει ένα συγκεκριμένο ύψος, η
βάση του έχει συγκεκριμένη έκταση, έχει ένα συγκεκριμένο υψόμετρο και έχει μια
συγκεκριμένη ποσότητα βλάστησης. Όλα αυτά είναι σχεδιασμένα και υπολογισμένα από τον
Θεό και δεν θα αλλάξουν αυθαίρετα. Όσο για τις πεδιάδες, η πλειονότητα των ανθρώπων
κατοικεί στις πεδιάδες και καμία αλλαγή στο κλίμα δεν θα επηρεάσει την έκτασή τους ή την
αξία της ύπαρξής τους. Ούτε ακόμη όλα όσα περιέχονται σε αυτά τα διαφορετικά εδάφη και
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γεωγραφικά περιβάλλοντα που δημιουργήθηκαν από τον Θεό θα αλλάξουν αυθαίρετα. Για
παράδειγμα, τα συστατικά στοιχεία της ερήμου, τα ορυκτά αποθέματα στο υπέδαφός της, η
ποσότητα της άμμου και το χρώμα της άμμου κι η πυκνότητά της, όλα αυτά δεν θα αλλάξουν
αυθαίρετα. Γιατί δεν θα αλλάξουν αυθαίρετα; Λόγω της διακυβέρνησης και της διαχείρισης
του Θεού. Μέσα σε όλα αυτά τα διαφορετικά εδάφη και γεωγραφικά περιβάλλοντα που
δημιουργήθηκαν από τον Θεό, Αυτός διαχειρίζεται τα πάντα με σχέδιο και τάξη. Έτσι, όλα
αυτά τα γεωγραφικά περιβάλλοντα υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεκάδες χιλιάδες
χρόνια αφού δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Εξακολουθούν να παίζουν το καθένα τον ρόλο
του. Αν και στη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων έχουμε εκρήξεις ηφαιστείων, στη διάρκεια
συγκεκριμένων περιόδων έχουμε σεισμούς και γίνονται μεγάλες μετατοπίσεις τμημάτων γης,
ο Θεός δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιοσδήποτε τύπος εδάφους να χάσει την
αρχική του λειτουργία. Χάρη στη διαχείριση του Θεού και μόνο, χάρη στη διακυβέρνηση Του
και στον έλεγχο αυτών των νόμων, όλα αυτά —όλα όσα απολαμβάνει και βλέπει το ανθρώπινο
γένος— μπορούν να επιβιώσουν στη γη με τάξη. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός διαχειρίζεται όλα αυτά
τα διάφορα εδάφη που υπάρχουν στη γη με αυτόν τον τρόπο; Ο λόγος είναι ώστε τα ζωντανά
όντα που επιβιώνουν στα διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα να έχουν ένα σταθερό
περιβάλλον, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να ζουν και να πολλαπλασιάζονται σε
ένα σταθερό περιβάλλον. Όλα αυτά τα πράγματα —αυτά που κινούνται και αυτά που είναι
σταθερά, αυτά που είτε αναπνέουν από τα ρουθούνια τους και είτε όχι— αποτελούν ένα
μοναδικό περιβάλλον για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Μόνο αυτού του είδους το
περιβάλλον μπορεί να θρέψει γενιές και γενιές ανθρώπων, και μόνο αυτού του είδους το
περιβάλλον μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να συνεχίσουν να επιβιώνουν ειρηνικά, η
μια γενιά μετά την άλλη.
Αυτό για το οποίο έχω μόλις μιλήσει είναι ένα σχετικά μεγάλο θέμα, κι έτσι ίσως να σας
φαίνεται κάπως απομακρυσμένο από τη ζωή σας, αλλά πιστεύω πως όλοι μπορείτε να το
καταλάβετε, έτσι; Δηλαδή, οι νόμοι του Θεού στο κράτος Του επί των πάντων είναι πολύ
σημαντικοί —πολύ σημαντικοί! Ποια είναι η προϋπόθεση για να μεγαλώνουν όλα τα όντα
σύμφωνα με αυτούς τους νόμους; Είναι η διακυβέρνηση του Θεού. Χάρη στη διακυβέρνηση
του Θεού όλα τα πράγματα εκτελούν τις λειτουργίες τους μέσα στα πλαίσια της
διακυβέρνησής Του. Για παράδειγμα, τα βουνά φροντίζουν τα δάση, έπειτα τα δάση με τη
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σειρά τους φροντίζουν και προστατεύουν τα διάφορα πουλιά και ζώα που ζουν σε αυτά. Οι
πεδιάδες είναι ένα στάδιο που προετοιμάστηκε για να φυτεύουν τις σοδειές οι άνθρωποι,
καθώς επίσης και για τα διάφορα πουλιά και ζώα. Επιτρέπουν στην πλειονότητα των
ανθρώπων να ζουν σε επίπεδη γη και παρέχουν άνεση στη ζωή των ανθρώπων. Επίσης, οι
πεδιάδες περιλαμβάνουν βοσκοτόπια, τεράστια κομμάτια γης με βοσκοτόπια. Τα βοσκοτόπια
είναι η βλάστηση της γης. Προστατεύουν το χώμα και τρέφουν τα βοοειδή, τα πρόβατα και τα
άλογα που ζουν στα βοσκοτόπια. Η έρημος, επίσης, εκτελεί τη δική της λειτουργία. Δεν είναι
κατάλληλο μέρος για να ζήσουν οι άνθρωποι. Ο ρόλος της είναι να κάνει το υγρό κλίμα πιο
ξηρό. Η ροή των ποταμών και των λιμνών είναι βολική για το πόσιμο νερό των ανθρώπων.
Όπου κι αν ρέουν, οι άνθρωποι θα έχουν νερό να πίνουν, και οι ανάγκες όλων των πραγμάτων
για νερό θα καλύπτονται με βολικό τρόπο. Αυτά είναι τα όρια που έθεσε ο Θεός για τα
διάφορα εδάφη.
Εξαιτίας αυτών των ορίων που έχει θέσει ο Θεός, τα διάφορα εδάφη έχουν δημιουργήσει
διαφορετικά περιβάλλοντα για επιβίωση, και αυτά τα περιβάλλοντα για επιβίωση είναι
βολικά για τα διάφορα είδη πουλιών και ζώων, καθώς δίνουν επίσης χώρο για επιβίωση. Τα
όρια για τα περιβάλλοντα επιβίωσης των διαφόρων όντων έχουν αναπτυχθεί από αυτά. Αυτό
είναι το δεύτερο σημείο, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, πού ζουν τα
πουλιά και τα ζώα και τα έντομα; Ζουν στα δάση και στα σύδενδρα; Αυτός είναι ο τόπος τους.
Έτσι, εκτός από τη δημιουργία ορίων για τα διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα, ο Θεός
έθεσε ακόμα όρια για τα διάφορα πουλιά και ζώα, ψάρια, έντομα, καθώς και όλα τα φυτά.
Επίσης, θέσπισε νόμους. Εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στα διάφορα γεωγραφικά
περιβάλλοντα, και εξαιτίας της ύπαρξής τους, τα διάφορα είδη πουλιών και ζώων, ψαριών,
εντόμων και φυτών έχουν διαφορετικά περιβάλλοντα επιβίωσης. Τα πουλιά, τα ζώα και τα
έντομα ζουν ανάμεσα σε διάφορα φυτά, τα ψάρια ζουν στο νερό και τα φυτά φυτρώνουν στη
γη. Η ξηρά περιλαμβάνει διάφορες περιοχές όπως βουνά, πεδιάδες και λόφους. Μόλις τα
πουλιά και τα ζώα αποκτήσουν τον δικό τους σταθερό τόπο διαβίωσης, δεν θα περιπλανώνται
και δεν θα πηγαίνουν όπου να ’ναι. Ο χώρος τους είναι τα δάση και τα βουνά. Εάν, μια μέρα,
καταστρεφόταν ο χώρος τους, θα επικρατούσε χάος. Αμέσως μόλις θα δημιουργείτο το χάος,
ποιες θα ήταν οι συνέπειες; Ποιοι είναι οι πρώτοι που θα πληγούν; (Το ανθρώπινο γένος.) Θα
είναι το ανθρώπινο γένος. Μέσα στα όρια αυτών των νόμων και των ορίων που θέσπισε ο
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Θεός, έχετε δει κάποια περίεργα φαινόμενα; Για παράδειγμα, ελέφαντες να περπατούν στην
έρημο. Έχετε δει κάτι τέτοιο; Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν ένα πολύ περίεργο φαινόμενο,
επειδή οι ελέφαντες ζουν στο δάσος κι αυτό είναι το περιβάλλον επιβίωσης που ο Θεός
προετοίμασε γι’ αυτούς. Έχουν το δικό τους περιβάλλον επιβίωσης και τον δικό τους
συγκεκριμένο χώρο, επομένως γιατί να αρχίσουν να περιπλανώνται; Έχει δει κανείς
λιοντάρια ή τίγρεις να περπατάνε στην ακροθαλασσιά; Όχι, δεν έχει δει. Ο τόπος διαβίωσης
των λιονταριών και των τίγρεων είναι το δάσος και τα βουνά. Έχει δει κανείς τις φάλαινες ή
τους καρχαρίες του ωκεανού να κολυμπούν στην έρημο; Όχι, δεν έχει δει. Οι φάλαινες κι οι
καρχαρίες φτιάχνουν το σπίτι τους στον ωκεανό. Στον χώρο διαβίωσης των ανθρώπων,
υπάρχουν άνθρωποι που ζουν παρέα με καφέ αρκούδες; Υπάρχουν άνθρωποι που είναι
διαρκώς περιτριγυρισμένοι από παγώνια ή άλλα πουλιά, μέσα κι έξω από τα σπίτια τους; Έχει
δει ποτέ κανείς αετούς ή αγριόχηνες να παίζουν με μαϊμούδες; (Όχι.) Όλα αυτά θα ήταν
περίεργα φαινόμενα. Ο λόγος που μιλάω γι’ αυτά τα πράγματα που είναι περίεργα φαινόμενα
στα μάτια σας, είναι για να σας κάνω να καταλάβετε ότι όλα τα πράγματα που
δημιουργήθηκαν από τον Θεό —ασχέτως αν είναι σταθερά σε ένα μέρος ή αν μπορούν να
αναπνέουν από τα ρουθούνια τους— όλα επιβιώνουν βάσει των δικών τους νόμων. Πολύ πριν
ο Θεός δημιουργήσει αυτά τα όντα, είχε προετοιμάσει γι’ αυτά τον δικό τους χώρο, το δικό
τους περιβάλλον επιβίωσης. Αυτά τα ζωντανά είχαν το δικό τους συγκεκριμένο περιβάλλον
επιβίωσης, τη δική τους τροφή, τον δικό τους συγκεκριμένο χώρο διαβίωσης, το δικό τους
συγκεκριμένο μέρος που ήταν κατάλληλο για την επιβίωσή τους, μέρη με θερμοκρασίες
κατάλληλες για την επιβίωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα περιπλανιόνταν ούτε και θα
υπονόμευαν την επιβίωση της ανθρωπότητας, αλλά και δεν θα επιδρούσαν στη ζωή τους.
Έτσι διαχειρίζεται ο Θεός όλα τα πράγματα. Παρέχει στο ανθρώπινο γένος το καλύτερο
περιβάλλον για επιβίωση. Τα ζωντανά πλάσματα ανάμεσα σε όλα τα πράγματα έχουν το
καθένα τη δική του τροφή που συντηρεί τη ζωή τους μέσα στα όρια του δικού τους
περιβάλλοντος επιβίωσης. Με αυτήν την τροφή, είναι καθορισμένα μέσα στα όρια του
γηγενούς περιβάλλοντος επιβίωσής τους. Σε αυτού του είδους το περιβάλλον, εξακολουθούν
να επιβιώνουν, να πολλαπλασιάζονται και να συνεχίζουν σύμφωνα με τους νόμους που
θέσπισε ο Θεός γι’ αυτά. Χάρη στους νόμους αυτού του τύπου, χάρη στον προκαθορισμό του
Θεού, όλα τα πράγματα ζουν αρμονικά με το ανθρώπινο γένος, και το ανθρώπινο γένος
συνυπάρχει με όλα τα πράγματα με αλληλοεξαρτώμενο τρόπο.
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Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και θέσπισε όρια γι’ αυτά· ανάμεσά τους Αυτός
φρόντισε όλων των ειδών τα ζωντανά πλάσματα. Εν τω μεταξύ, Αυτός επίσης προετοίμασε
διαφορετικές μεθόδους επιβίωσης για τους ανθρώπους, έτσι βλέπεις ότι τα ανθρώπινα
πλάσματα δεν έχουν μόνο ένα τρόπο για να επιβιώσουν. Επίσης, δεν έχουν μόνο έναν τύπο
περιβάλλοντος επιβίωσης. Μιλήσαμε πιο πριν για το ότι ο Θεός προετοίμασε διάφορους
τύπους τροφής και πηγών νερού για τους ανθρώπους, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο για να
επιτρέψει τη συνέχιση της ζωής του ανθρώπινου γένους στη σάρκα. Ωστόσο, ανάμεσα σ’ αυτό
το ανθρώπινο γένος, δεν στηρίζονται όλοι οι άνθρωποι στα σιτηρά για τη συντήρησή τους. Οι
άνθρωποι έχουν διαφορετικές μεθόδους επιβίωσης λόγω των διαφορών στα γεωγραφικά
περιβάλλοντα και τα εδάφη. Οι μέθοδοι επιβίωσής τους έχουν προετοιμαστεί όλες από τον
Θεό. Έτσι, δεν ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι με τη γεωργία. Δηλαδή, δεν παίρνουν όλοι οι
άνθρωποι την τροφή τους καλλιεργώντας τη γη. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θα
συζητήσουμε: Έχουν δημιουργηθεί όρια για τους διάφορους τρόπους ζωής των ανθρώπων.
Επομένως, ποιους άλλους τρόπους ζωής έχουν οι άνθρωποι; Όσον αφορά τις διαφορετικές
πηγές τροφής, ποια άλλα είδη ανθρώπων υπάρχουν; Υπάρχουν αρκετά βασικά είδη:
Το πρώτο είναι ο τρόπος ζωής του κυνηγού. Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι αυτός. Τι τρώνε
οι άνθρωποι που ζουν κυνηγώντας; (Κυνήγι.) Τρώνε τα πουλιά και τα ζώα του δάσους.
«Κυνήγι» είναι μοντέρνα λέξη. Οι κυνηγοί δεν το θεωρούν κυνήγι. Το θεωρούν τροφή, το
καθημερινό τους μέσο συντήρησης. Για παράδειγμα, πιάνουν ένα ελάφι. Όταν πιάνουν αυτό
το ελάφι, είναι ακριβώς όπως ο γεωργός που παίρνει τη σοδειά από το έδαφος. Ο γεωργός
παίρνει τη σοδειά από το έδαφος, και όταν δει τη σοδειά του είναι χαρούμενος και χαλαρώνει.
Η οικογένεια δεν θα πεινάσει με τη σοδειά που θα φάει. Η καρδιά του χαλαρώνει και νιώθει
ικανοποιημένος. Κι ο κυνηγός με τη σειρά του νιώθει χαλαρός και ικανοποιημένος όταν
βλέπει τι έπιασε, επειδή δεν χρειάζεται να ανησυχεί πλέον για τροφή. Υπάρχει κάτι να φάει
στο επόμενο γεύμα, δεν χρειάζεται να πεινάσει. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που κυνηγάει για
να ζήσει. Η πλειονότητα αυτών που συντηρούνται κυνηγώντας ζουν στα δάση των βουνών.
Δεν καλλιεργούν τη γη. Δεν είναι εύκολο να βρεις αρόσιμη γη εκεί, έτσι αυτοί επιβιώνουν με
διάφορα ζωντανά, διάφορα είδη λείας. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος ζωής που είναι
διαφορετικός από τους συνηθισμένους ανθρώπους.
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Το δεύτερο είδος είναι ο τρόπος ζωής του βοσκού. Οι άνθρωποι που έχουν κοπάδια ζώων
για να βγάζουν τα προς το ζην, ασχολούνται και με την καλλιέργεια της γης; (Όχι.) Επομένως,
τι κάνουν; Πώς ζουν; (Κατά κύριο λόγο, έχουν βοοειδή και πρόβατα για να βγάζουν τα προς
το ζην, και τον χειμώνα σφάζουν και τρώνε τα ζώα τους. Η βασική τους τροφή είναι το βοδινό
και το πρόβειο κρέας, και πίνουν τσάι με γάλα. Αν και οι βοσκοί έχουν δουλειά και τις
τέσσερεις εποχές, τρώνε καλά. Έχουν γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας σε αφθονία.)
Οι άνθρωποι που έχουν κοπάδια ζώων για να βγάζουν τα προς το ζην τρώνε κυρίως βοδινό
και πρόβειο κρέας, πίνουν πρόβειο και αγελαδινό γάλα, ιππεύουν ταύρους και άλογα για να
μαζέψουν τα ζώα τους στα χωράφια με τον άνεμο στα μαλλιά τους, τον ήλιο στο πρόσωπό
τους. Δεν έχουν το άγχος της σύγχρονης ζωής. Όλη μέρα, το μόνο που βλέπουν είναι
απέραντες εκτάσεις γαλάζιου ουρανού και χλοερές πεδιάδες. Η πλειονότητα των ανθρώπων
που έχουν κοπάδια για να ζήσουν ζουν στα βοσκοτόπια και μπορούν να συνεχίσουν τον
νομαδικό τρόπο ζωής τους για πολλές γενιές. Αν κι η ζωή στα βοσκοτόπια είναι κάπως
μοναχική, είναι επίσης πολύ χαρούμενη. Δεν είναι άσχημος τρόπος ζωής!
Ο τρίτος τρόπος είναι η ζωή του ψαρά. Υπάρχει μικρό ποσοστό ανθρώπων που ζουν από
τον ωκεανό ή σε μικρά νησιά. Περιτριγυρίζονται από νερό, έχοντας απέναντί τους τον
ωκεανό. Αυτοί οι άνθρωποι ψαρεύουν για να ζήσουν. Ποια είναι η πηγή τροφής γι’ αυτούς
που ψαρεύουν για να ζήσουν; Οι πηγές τροφής τους περιλαμβάνουν κάθε είδους ψάρια,
θαλασσινά και άλλα προϊόντα της θάλασσας. Οι άνθρωποι που ψαρεύουν για να βγάζουν τα
προς το ζην δεν καλλιεργούν τη γη, μα αντιθέτως περνούν την κάθε μέρα ψαρεύοντας. Η
βασική τροφή τους αποτελείται από διάφορα είδη ψαριών και προϊόντων της θάλασσας.
Περιστασιακά τα ανταλλάσσουν αυτά με ρύζι, αλεύρι και είδη καθημερινής ανάγκης. Αυτός
είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στο νερό. Αυτοί
που ζουν κοντά στο νερό βασίζονται σ’ αυτό για την τροφή τους, και το ψάρεμα είναι ο
βιοπορισμός τους. Είναι η πηγή του βιοπορισμού τους, καθώς και η πηγή της τροφής τους.
Εκτός από αυτούς που είναι γεωργοί για να ζήσουν, υπάρχουν κυρίως οι τρεις τρόποι
ζωής που προαναφέρθηκαν. Εκτός από αυτούς που συντηρούνται με την κτηνοτροφία, το
ψάρεμα και το κυνήγι, η πλειονότητα των ανθρώπων είναι γεωργοί. Και τι χρειάζονται οι
γεωργοί; Χρειάζονται έδαφος. Συντηρούνται καλλιεργώντας τη γη για γενιές. Είτε φυτεύουν
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λαχανικά, φρούτα ή σιτηρά, παίρνουν το φαγητό τους και τα απαραίτητα για την καθημερινή
ζωή από τη γη.
Ποιες είναι οι βασικές συνθήκες γι’ αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους ζωής των
ανθρώπων; Δεν είναι απολύτως απαραίτητο να διαφυλαχθούν σε βασικό επίπεδο τα
περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να επιζήσουν; Δηλαδή, εάν εκείνοι που συντηρούνται από
το κυνήγι έχαναν τα ορεινά δάση ή τα πουλιά και τα ζώα, θα έχαναν την πηγή του
βιοπορισμού τους. Η κατεύθυνση προς την οποία θα έπρεπε να πορευτεί αυτή η εθνότητα κι
αυτό το είδος ανθρώπων θα καθίστατο αβέβαιο, και μπορεί μάλιστα να εξαφανίζονταν. Και τι
γίνεται με εκείνους που έχουν ζώα βοσκής προκειμένου να βγάζουν τα προς το ζην; Σε τι
στηρίζονται; Αυτό στο οποίο πραγματικά στηρίζονται δεν είναι τα ζώα τους, αλλά το
περιβάλλον στο οποίο ζουν τα ζώα τους, τα βοσκοτόπια. Αν δεν υπήρχαν βοσκοτόπια, πού θα
βοσκούσαν τα ζώα τους; Τι θα έτρωγαν τα βοοειδή και τα πρόβατα; Χωρίς τα ζώα, δεν θα
είχαν μέσα επιβίωσης οι νομάδες. Χωρίς πηγή βιοπορισμού, πού θα πήγαιναν αυτοί οι λαοί; Η
συνέχιση της επιβίωσης θα ήταν πολύ δύσκολη. Δεν θα είχαν μέλλον. Χωρίς πηγές νερού, τα
ποτάμια και οι λίμνες θα στέρευαν. Όλα αυτά τα ψάρια που στηρίζονται στο νερό για να
ζήσουν, θα ζούσαν; Αυτά τα ψάρια δεν θα ζούσαν. Αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζονται στο
νερό και τα ψάρια για να ζήσουν θα συνέχιζαν να επιβιώνουν; Αν δεν είχαν τροφή, αν δεν
είχαν πηγές για να συντηρηθούν, αυτοί οι λαοί δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσουν να
επιβιώνουν. Αυτό σημαίνει, αν υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο ζωής ή την επιβίωσή τους,
αυτές οι φυλές δεν θα συνέχιζαν πλέον, και θα μπορούσαν να εξαφανιστούν, να εξαλειφθούν
από τη γη. Κι αν οι αγρότες έχαναν το έδαφος, αν δεν μπορούσαν να φυτέψουν και να πάρουν
την τροφή τους από τα διάφορα φυτά, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα; Χωρίς τροφή, αυτοί οι
άνθρωποι δεν θα πέθαιναν της πείνας; Κι αν πέθαιναν της πείνας, δεν θα εξαφανιζόταν αυτό
το είδος ανθρώπων; Επομένως, αυτός είναι ο σκοπός που ο Θεός συντηρεί τα διάφορα
περιβάλλοντα. Ο Θεός έχει μόνο έναν σκοπό διατηρώντας διάφορα περιβάλλοντα και
οικοσυστήματα, διατηρώντας τα διάφορα όντα μέσα σε κάθε περιβάλλον. Ο σκοπός είναι να
φροντίσει όλα τα είδη των ανθρώπων, να φροντίσει ανθρώπους με ζωές σε διαφορετικά
γεωγραφικά περιβάλλοντα.
Αν όλα τα πράγματα της κτίσης έχαναν τους νόμους τους, δεν θα υπήρχαν πλέον. Αν
χάνονταν οι νόμοι όλων των πραγμάτων, τότε τα ζωντανά όντα ανάμεσα σε όλα τα πράγματα
2717

δεν θα ήταν σε θέση να συνεχίσουν. Οι άνθρωποι, επίσης, θα έχαναν το περιβάλλον
επιβίωσής τους στο οποίο στηρίζουν την επιβίωσή τους. Αν οι άνθρωποι τα έχαναν όλα αυτά,
δεν θα κατάφερναν να συνεχίσουν να ζουν και να πολλαπλασιάζονται για γενιές. Ο λόγος για
τον οποίο τα ανθρώπινα όντα έχουν επιβιώσει μέχρι τώρα είναι επειδή ο Θεός τα έχει
εφοδιάσει με όλα τα πράγματα της κτίσης για να τα φροντίσει, για να φροντίσει το
ανθρώπινο γένος με διαφορετικούς τρόπους. Μόνο και μόνο επειδή ο Θεός φροντίζει τους
ανθρώπους με διάφορους τρόπους, αυτοί έχουν καταφέρει να επιβιώνουν μέχρι τώρα.
Επιβιώνουν μέχρι και σήμερα με αυτό το είδος καθορισμένου περιβάλλοντος επιβίωσης που
είναι ευνοϊκό και τακτικό, όλων των ειδών οι άνθρωποι στη γη, όλων των ειδών οι φυλές
μπορούν να επιβιώσουν μέσα στα όρια του προβλεπόμενου πεδίου τους. Κανένας δεν μπορεί
να πάει πέρα από αυτά τα πεδία ή αυτά τα όρια, επειδή ο Θεός τα έχει οριοθετήσει. Γιατί να
τα οριοθετήσει ο Θεός μ’ αυτόν τον τρόπο; Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό για όλο το
ανθρώπινο γένος, πραγματικά σημαντικό! Ο Θεός οριοθέτησε το πεδίο για κάθε είδος
ζωντανού όντος και καθόρισε τη μέθοδο επιβίωσης για κάθε είδος ανθρώπινου όντος. Επίσης
διαίρεσε τα διάφορα είδη ανθρώπων και τις διαφορετικές φυλές στη γη και καθόρισε τα
πεδία τους. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε παρακάτω.
Τέταρτον, ο Θεός δημιούργησε όρια ανάμεσα στις διαφορετικές φυλές. Πάνω στη γη
υπάρχουν οι λευκοί, οι μαύροι, οι μελαμψοί και οι κίτρινοι. Αυτοί είναι οι διαφορετικοί τύποι
ανθρώπων. Επίσης, ο Θεός καθόρισε το πεδίο για τις ζωές των διαφορετικών τύπων
ανθρώπων, και χωρίς να το γνωρίζουν, οι άνθρωποι ζουν στο κατάλληλο γι’ αυτούς
περιβάλλον για την επιβίωσή τους υπό τη διαχείριση του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να βγει
εκτός. Για παράδειγμα, οι λευκοί, σε ποιες περιοχές ζουν κυρίως; Ζουν κυρίως στην Ευρώπη
και την Αμερική. Το γεωγραφικό φάσμα στο οποίο ζουν ως επί το πλείστον οι μαύροι είναι η
Αφρική. Οι μελαμψοί ζουν ως επί το πλείστον στη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία, σε
χώρες όπως η Ταϋλάνδη, η Ινδία, η Μιανμάρ, το Βιετνάμ και το Λάος. Οι κίτρινοι ζουν κυρίως
στην Ασία, δηλαδή, στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλες παρόμοιες χώρες. Ο
Θεός έχει κατανείμει καταλλήλως όλους τους διαφορετικούς τύπους των φυλών, έτσι ώστε
αυτές οι διαφορετικές φυλές να κατανέμονται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σε αυτά τα
διαφορετικά μέρη του κόσμου, ο Θεός από καιρό προετοίμασε ένα περιβάλλον επιβίωσης
κατάλληλο για κάθε διαφορετική φυλή ανθρώπου. Σε αυτούς τους διαφορετικούς τύπους
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περιβάλλοντος για επιβίωση, ο Θεός έχει προετοιμάσει γι’ αυτούς το χρώμα και τα συστατικά
του εδάφους. Με άλλα λόγια, τα συστατικά στο σώμα των λευκών δεν είναι τα ίδια με αυτά
στο σώμα των μαύρων κι επίσης διαφέρουν από τα συστατικά στο σώμα των ανθρώπων
άλλων φυλών. Όταν ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, είχε ήδη προετοιμάσει ένα τέτοιο
περιβάλλον για την επιβίωση της αντίστοιχης φυλής. Ο σκοπός Του ήταν να μπορούν να
ενταχθούν μέσα σ’ αυτό το πεδίο, όταν αυτός ο τύπος ανθρώπων θα άρχιζε να
πολλαπλασιάζεται, όταν θα άρχιζαν να αυξάνονται αριθμητικά. Ο Θεός το είχε σκεφτεί αυτό
διεξοδικά, πριν δημιουργήσει τους ανθρώπους —έδωσε την Ευρώπη και την Αμερική στους
λευκούς για να τους επιτρέψει να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν. Έτσι, όταν ο Θεός
δημιουργούσε τη γη είχε ήδη ένα σχέδιο, είχε πρόθεση και σκοπό γι’ αυτό που έβαζε μέσα σ’
αυτό το κομμάτι γης και γι’ αυτό που θα ανατρεφόταν σ’ αυτό το κομμάτι γης. Για
παράδειγμα, ο Θεός είχε από καιρό προετοιμάσει τι βουνά, πόσες πεδιάδες, πόσες πηγές
νερού, τι είδους πουλιά και θηρία, τι ψάρια και τι φυτά θα υπήρχαν σ’ αυτή τη γη. Όταν
προετοίμαζε ένα περιβάλλον για την επιβίωση ενός τύπου ανθρώπου, μιας φυλής, ο Θεός
έλαβε υπόψη Του πολλές πλευρές θεμάτων: το γεωγραφικό περιβάλλον, τα συστατικά του
εδάφους, τα είδη των πουλιών και των θηρίων, το μέγεθος των διαφόρων τύπων ψαριών, τα
συστατικά στα ψάρια, τις διάφορες ιδιότητες του νερού, καθώς επίσης και τα διαφορετικά
είδη φυτών… Ο Θεός τα είχε προετοιμάσει όλα αυτά από καιρό. Αυτό το είδος περιβάλλοντος
είναι ένα περιβάλλον για επιβίωση που δημιούργησε και προετοίμασε ο Θεός για τους
λευκούς και το οποίο ανήκει εγγενώς σε αυτούς. Έχετε δει που όταν ο Θεός δημιούργησε όλα
τα πράγματα, το σκέφτηκε πολύ και ενήργησε βάσει σχεδίου; (Ναι. Ο Θεός νοιάστηκε πολύ
για τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Για το περιβάλλον όπου θα επιβίωναν
διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, προετοίμασε τα είδη των πουλιών και θηρίων και τα είδη των
ψαριών, πόσα βουνά και πόσες πεδιάδες θα υπήρχαν. Και όλα αυτά έγιναν με πολλή σκέψη
και ακρίβεια.) Για παράδειγμα, τι τροφές τρώνε κυρίως οι λευκοί; Οι τροφές που τρώνε οι
λευκοί είναι πολύ διαφορετικές από τις τροφές των Ασιατών. Τα βασικά τρόφιμα που τρώνε
κυρίως οι λευκοί είναι κρέας, αυγά, γάλα και πουλερικά. Δημητριακά όπως το ψωμί και το
ρύζι γενικά είναι μη βασικές τροφές, οι οποίες μπαίνουν ως συνοδευτικά. Ακόμα κι όταν
τρώνε κάποια σαλάτα λαχανικών, βάζουν μέσα ψητό μοσχάρι ή κοτόπουλο. Ακόμα κι αν
τρώνε κάποιες τροφές με βάση το σιτάρι, προσθέτουν τυρί, αυγά ή κρέας σ’ αυτές. Δηλαδή, οι
βασικές τροφές τους δεν φτιάχνονται κυρίως από τροφές με βάση το σιτάρι ή το ρύζι. Τρώνε
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αρκετό κρέας και τυρί. Συχνά πίνουν παγωμένο νερό επειδή τρώνε τροφές υψηλής θερμιδικής
αξίας. Έτσι, οι λευκοί είναι πραγματικά ρωμαλέοι. Αυτές είναι οι πηγές για τη ζωή τους, το
περιβάλλον διαβίωσης που προετοίμασε γι’ αυτούς ο Θεός, επιτρέποντάς τους να έχουν αυτόν
τον τρόπο ζωής. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
άλλων φυλών. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτόν τον τρόπο ζωής —είναι έμφυτος,
προκαθορισμένος από τον Θεό και οφείλεται στην κυριαρχία και τις διευθετήσεις του Θεού.
Αυτός ο τύπος φυλής έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και συγκεκριμένες πηγές
βιοπορισμού λόγω της φυλής, καθώς και του περιβάλλοντος επιβίωσης που προετοίμασε γι’
αυτούς ο Θεός. Μπορούμε να πούμε ότι το περιβάλλον για επιβίωση που προετοίμασε ο Θεός
για τους λευκούς και η καθημερινή τροφή που αποκτούν από αυτό το περιβάλλον είναι
πλούσια και σε αφθονία.
Ο Θεός επίσης προετοίμασε το απαραίτητο περιβάλλον επιβίωσης και για τις άλλες
φυλές. Υπάρχουν επίσης οι μαύροι —πού εντοπίζονται οι μαύροι; Εντοπίζονται κυρίως στην
κεντρική και νότια Αφρική. Τι προετοίμασε ο Θεός γι’ αυτούς ώστε να ζήσουν σε αυτόν τον
τύπο περιβάλλοντος; Τροπικά δάση, κάθε είδους πουλιά και θηρία, επίσης ερήμους και κάθε
είδους φυτά που ταιριάζουν με αυτά. Έχουν πηγές νερού, τα μέσα βιοπορισμού τους και
τροφή. Ο Θεός δεν μεροληπτούσε εναντίον τους. Ό,τι κι αν έχουν κάνει, η επιβίωσή τους δεν
ήταν ποτέ θέμα. Επίσης καταλαμβάνουν έναν συγκεκριμένο τόπο και μια συγκεκριμένη
περιοχή σ’ ένα μέρος του κόσμου.
Τώρα ας μιλήσουμε λίγο για τους κίτρινους. Οι κίτρινοι εντοπίζονται κυρίως στην
Ανατολή. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο περιβάλλον και τις γεωγραφικές θέσεις της
Ανατολής και της Δύσης; Στην Ανατολή, η πλειονότητα της γης είναι γόνιμη, και είναι
πλούσια σε πρώτες ύλες και αποθέματα ορυκτών. Δηλαδή, όλων των ειδών οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές, τόσο οι υπέργειες όσο και οι υπόγειες, είναι άφθονες. Και γι’
αυτήν την ομάδα ανθρώπων, γι’ αυτήν τη φυλή, ο Θεός επίσης προετοίμασε το αντίστοιχο
έδαφος, κλίμα και τα διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα που είναι κατάλληλα γι’ αυτούς. Αν
και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτού του γεωγραφικού περιβάλλοντος και του
περιβάλλοντος στη Δύση, ο Θεός προετοίμασε την απαραίτητη τροφή, τα μέσα επιβίωσης και
τις πηγές για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Είναι απλώς ένα διαφορετικό περιβάλλον
διαβίωσης από αυτό των λευκών στη Δύση. Ποιο είναι όμως το πράγμα που πρέπει να σας πω;
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Ο πληθυσμός της φυλής της Ανατολής είναι σχετικά μεγάλος, έτσι ο Θεός πρόσθεσε πολλά
στοιχεία σε αυτό το κομμάτι γης που είναι διαφορετικά από τη Δύση. Σε αυτό το μέρος του
κόσμου, πρόσθεσε πολλά διαφορετικά τοπία και κάθε είδους πρώτες ύλες σε αφθονία. Οι
φυσικές πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι άφθονες, το έδαφος είναι κι αυτό ποικίλο και
ετερόκλητο, επαρκές για να θρέψει έναν τεράστιο πληθυσμό της φυλής της Ανατολής. Κάτι
που είναι διαφορετικό από τη Δύση είναι ότι στην Ανατολή —από τον Βορρά μέχρι τον Νότο,
από την Ανατολή μέχρι τη Δύση— το κλίμα είναι καλύτερο από τη Δύση. Οι τέσσερις εποχές
είναι

ξεκάθαρα

οριοθετημένες,

οι

θερμοκρασίες

είναι

ευχάριστες,

οι

φυσικές

πλουτοπαραγωγικές πηγές αφθονούν και το φυσικό τοπίο και οι τύποι εδάφους είναι πολύ
καλύτεροι από αυτούς της Δύσης. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός; Ο Θεός δημιούργησε μια πολύ
λογική ισορροπία μεταξύ των λευκών και των κίτρινων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κάθε
πτυχή της τροφής τους, τα πράγματα που χρησιμοποιούν, αυτό που έχουν οι λευκοί για
διασκέδαση είναι πολύ καλύτερα από αυτά που καταφέρνουν να απολαύσουν οι κίτρινοι.
Ωστόσο, ο Θεός δεν μεροληπτεί έναντι οποιασδήποτε φυλής. Ο Θεός έδωσε στους κίτρινους
ένα πιο όμορφο και καλύτερο περιβάλλον για επιβίωση. Αυτή είναι η ισορροπία.
Ο Θεός έχει προκαθορίσει ποιοι τύποι ανθρώπων θα πρέπει να ζουν σε κάθε μέρος του
κόσμου· μπορούν οι άνθρωποι να υπερβούν αυτά τα όρια; (Όχι, δεν μπορούν.) Τι θαυμάσιο
πράγμα! Ακόμα κι αν υπάρχουν πόλεμοι ή καταπατήσεις στη διάρκεια των διαφόρων εποχών
ή σε συγκεκριμένους καιρούς, αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι καταπατήσεις σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να καταστρέψουν το περιβάλλον επιβίωσης που έχει προκαθορίσει ο Θεός για
κάθε φυλή. Δηλαδή, ο Θεός έχει καθορίσει έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων σε ένα
συγκεκριμένο μέρος του κόσμου και αυτοί δεν μπορούν να βγουν εκτός αυτού του πεδίου.
Ακόμα κι αν οι άνθρωποι έχουν κάποιου είδους φιλοδοξία να αλλάξουν ή να επεκτείνουν την
επικράτειά τους, χωρίς την άδεια του Θεού, αυτό πολύ δύσκολα θα μπορεί να επιτευχθεί. Θα
τους είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχουν. Για παράδειγμα, οι λευκοί ήθελαν να επεκτείνουν
την επικράτειά τους και αποίκησαν μερικές χώρες. Οι Γερμανοί εισέβαλαν σε μερικές χώρες,
η Αγγλία κατέλαβε την Ινδία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Στο τέλος απέτυχαν. Τι βλέπουμε
από αυτήν την αποτυχία; Δεν επιτρέπεται να καταστραφεί αυτό που έχει προκαθορίσει ο
Θεός. Επομένως, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η δυναμική που βλέπεις στην
επέκταση της Βρετανίας, εν τέλει και πάλι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν, αφήνοντας τη
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γη και πάλι στην κατοχή της Ινδίας. Αυτοί που ζουν σ’ αυτήν τη γη εξακολουθούν να είναι
Ινδοί, όχι Άγγλοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν το επιτρέπει ο Θεός. Κάποιοι ερευνητές
της ιστορίας ή της πολιτικής έχουν γράψει εργασίες πάνω σ’ αυτό. Αιτιολογούν την αποτυχία
της Αγγλίας, λέγοντας ότι κάποια συγκεκριμένη εθνότητα δεν μπορούσε να κατακτηθεί, ή ότι
οφείλεται σε κάποιον ανθρώπινο παράγοντα… Αυτά δεν είναι αληθινά αίτια. Η αληθινή αιτία
είναι ο Θεός —Αυτός δεν το επιτρέπει! Ο Θεός έχει βάλει μια εθνότητα να ζει σε μια
συγκεκριμένη γη και τους εγκατέστησε εκεί, κι αν δεν επιτρέψει ο Θεός να μετακινηθούν, δεν
θα μπορέσουν ποτέ να μετακινηθούν. Εάν ο Θεός ορίσει ένα πεδίο γι’ αυτούς, θα ζήσουν
εντός των ορίων αυτού του πεδίου. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να απελευθερωθεί ή να
ξεφύγει από αυτά τα πεδία. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχει σημασία πόσο ισχυρές είναι οι
δυνάμεις των καταπατητών ή πόσο αδύναμοι είναι αυτοί που καταπατώνται, η επιτυχία τους
τελικά εξαρτάται από τον Θεό. Αυτός το έχει ήδη προκαθορίσει αυτό και κανένας δεν μπορεί
να το αλλάξει.
Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει κατανείμει ο Θεός τις διάφορες φυλές. Τι έργο έχει κάνει
ο Θεός για να κατανείμει τις φυλές; Πρώτον, προετοίμασε το ευρύτερο γεωγραφικό
περιβάλλον, κατανέμοντας διάφορες τοποθεσίες για τους ανθρώπους, κι έπειτα η μια γενιά
μετά την άλλη επιβίωσε εκεί. Αυτό είναι κανονισμένο —το πεδίο για την επιβίωσή τους είναι
κανονισμένο. Και η ζωή τους, τι τρώνε, τι πίνουν, ο βιοπορισμός τους —ο Θεός τα κανόνισε
όλα αυτά από καιρό. Και όταν ο Θεός δημιουργούσε όλα τα πράγματα, έκανε διαφορετικές
προετοιμασίες για τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: Υπάρχουν διαφορετικές συνθέσεις
εδάφους, διαφορετικό κλίμα, διαφορετικά φυτά και διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα.
Τα διαφορετικά μέρη έχουν ακόμα και διαφορετικά πουλιά και θηρία, τα διαφορετικά νερά
έχουν τους δικούς τους ειδικούς τύπους ψαριών και υδρόβιων προϊόντων. Ακόμα και τα είδη
των εντόμων καθορίζονται από τον Θεό. Για παράδειγμα, τα πράγματα που καλλιεργούνται
στην αμερικανική ήπειρο είναι όλα πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά και πολύ εύρωστα. Οι ρίζες των
δένδρων στα δάση είναι πολύ επιφανειακές, αλλά τα δένδρα γίνονται πολύ ψηλά. Μπορούν
να φτάσουν σε ύψος ακόμα και πάνω από εκατό μέτρα, αλλά τα δένδρα στα δάση της Ασίας
στην πλειονότητά τους δεν είναι πολύ ψηλά. Πάρτε για παράδειγμα τα φυτά αλόης. Στην
Ιαπωνία είναι στενά, πολύ λεπτά, αλλά τα φυτά αλόης στις ΗΠΑ είναι πραγματικά μεγάλα.
Αυτό είναι διαφορετικό. Είναι ο ίδιος τύπος φυτού με το ίδιο όνομα, αλλά στην αμερικανική
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ήπειρο είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Οι διαφορές σε αυτές τις ποικίλες πτυχές ίσως δεν
παρατηρούνται ή γίνονται αντιληπτές από τους ανθρώπους, αλλά όταν ο Θεός δημιουργούσε
όλα τα πράγματα, τα οριοθέτησε και προετοίμασε διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα,
διαφορετικά εδάφη και διαφορετικά έμβια όντα για τις διαφορετικές φυλές. Ο λόγος είναι ότι
ο Θεός δημιούργησε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και Αυτός γνωρίζει τι χρειάζεται ο
καθένας και ποιος είναι ο τρόπος ζωής τους.
Αφού συζητήσαμε μερικά από αυτά τα πράγματα, έχετε εξοικειωθεί κάπως με το βασικό
θέμα που μόλις συζητήσαμε; Το έχετε καταλάβει κάπως; Υπάρχει λόγος που μίλησα γι’ αυτά
τα πράγματα μέσα στο ευρύτερο θέμα —τώρα θα πρέπει να έχετε μια βασική επισκόπηση του
θέματος, σωστά; Μπορείτε να Μου πείτε τι καταλάβατε. (Όλο το ανθρώπινο γένος έχει
ανατραφεί με βάση τους νόμους που καθορίστηκαν από τον Θεό για όλα τα πράγματα. Όταν
ο Θεός καθόριζε αυτούς τους νόμους, παρείχε στις διαφορετικές φυλές διαφορετικά
περιβάλλοντα, διαφορετικούς τρόπους ζωής, διαφορετικές τροφές και διαφορετικές
θερμοκρασίες και κλίμα. Αυτό έγινε ώστε όλο το ανθρώπινο γένος να μπορεί να εγκατασταθεί
στη γη και να επιβιώσει. Από αυτό μπορώ να δω ότι το σχέδιο του Θεού για την επιβίωσή τους
είναι πολύ ακριβές και μπορώ να δω τη σοφία και την τελειότητά Του, καθώς και την αγάπη
Του για εμάς τους ανθρώπους.) (Οι νόμοι και τα πεδία που καθορίστηκαν από τον Θεό δεν
μπορούν να αλλάξουν από κανέναν άνθρωπο, γεγονός ή πράγμα. Όλα βρίσκονται υπό την
κυριαρχία Του.) Κοιτώντας από την προοπτική των νόμων που καθορίστηκαν από τον Θεό για
την ανάπτυξη όλων των πραγμάτων, δεν ζει όλο το ανθρώπινο γένος, ασχέτως του τύπου,
σύμφωνα με τις παροχές του Θεού, δεν ζουν όλοι σύμφωνα με τη φροντίδα Του; Εάν αυτοί οι
νόμοι καταστρέφονταν ή εάν ο Θεός δεν είχε θεσπίσει αυτού του είδους τους νόμους για το
ανθρώπινο γένος, τι προοπτικές θα είχαν οι άνθρωποι; Αφού θα έχαναν το βασικό περιβάλλον
για την επιβίωσή τους, θα είχαν οι άνθρωποι κάποια πηγή τροφής; Είναι πιθανόν οι πηγές
τροφής να αποτελούσαν πρόβλημα. Εάν οι άνθρωποι έχαναν τις πηγές τροφής, δηλαδή, εάν
δεν μπορούσαν να βρουν κάτι για να φάνε, πόσες μέρες θα κατάφερναν να αντέξουν; Κατά
πάσα πιθανότητα δεν θα άντεχαν ούτε για έναν μήνα, και η επιβίωσή τους θα γινόταν
προβληματική. Επομένως, κάθε τι που κάνει ο Θεός για την επιβίωση του ανθρώπου, για τη
διαρκή ύπαρξή του, την αναπαραγωγή του και τη συντήρηση της ύπαρξής του είναι πολύ
σημαντικό. Κάθε τι που κάνει ο Θεός ανάμεσα σ’ όλα τα πράγματα έχει άμεση σχέση και είναι
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άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιβίωση του ανθρώπου. Εάν η επιβίωση του ανθρώπου γινόταν
προβληματική, θα μπορούσε να συνεχιστεί η διαχείριση του Θεού; Θα εξακολουθούσε να
υπάρχει η διαχείριση του Θεού; Η διαχείριση του Θεού συνυπάρχει με την επιβίωση
ολόκληρου του ανθρώπινου γένους, το οποίο Αυτός τρέφει, άρα ό,τι και να προετοιμάζει ο
Θεός για όλα τα πράγματα και ό,τι κάνει για τους ανθρώπους είναι όλα απαραίτητα γι’ Αυτόν
και είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση των ανθρώπων. Εάν απομακρυνόμασταν
από τους νόμους που καθόρισε ο Θεός για όλα τα πράγματα, εάν οι νόμοι παραβιάζονταν ή
διαταράσσονταν, τίποτα δεν θα μπορούσε να συνεχίζει να υπάρχει, το περιβάλλον επιβίωσης
του ανθρώπινου γένους θα έπαυε να υπάρχει, καθώς και η καθημερινή θρέψη τους αλλά και
οι ίδιοι οι άνθρωποι. Γι’ αυτόν τον λόγο, ούτε και η διαχείριση του Θεού για τη σωτηρία του
ανθρώπινου γένους θα υπήρχε πλέον.
Όλα όσα συζητήσαμε, κάθε ένα πράγμα, κάθε αντικείμενο είναι στενά συνδεδεμένα με
την επιβίωση καθενός ανθρώπου ξεχωριστά. Ίσως πείτε: «Αυτό που περιγράφεις είναι πάρα
πολύ μεγάλο, δεν μπορούμε να το δούμε» και ίσως υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν: «Aυτό
για το οποίο μιλάς δεν έχει σχέση μ’ εμένα». Ωστόσο, μην ξεχνάς ότι ζεις απλώς ως ένα μέρος
του συνόλου των πραγμάτων. Είσαι μέλος όλων των πραγμάτων μέσα από την κυριαρχία του
Θεού. Κανένα πράγμα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κυριαρχία του Θεού, και κανένας
άνθρωπος δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κυριαρχία Του. Η απώλεια της κυριαρχίας Του
και η απώλεια των παροχών Του θα σήμαινε ότι η ζωή των ανθρώπων, η ζωή των ανθρώπων
στη σάρκα θα εξαφανιζόταν. Αυτή είναι η σημασία του καθορισμού του περιβάλλοντος
επιβίωσης του ανθρώπινου γένους από τον Θεό. Δεν έχει σημασία σε ποια φυλή ανήκεις ή σε
ποιο κομμάτι γης ζεις, είτε είναι στη Δύση είτε στην Ανατολή —δεν μπορείς να διαχωριστείς
από το περιβάλλον επιβίωσης, το οποίο ο Θεός καθόρισε για τους ανθρώπους, και δεν μπορείς
να διαχωριστείς από τη φροντίδα και τις παροχές του περιβάλλοντος επιβίωσης που ο Θεός
έχει δημιουργήσει για τους ανθρώπους. Ασχέτως ποια είναι τα μέσα βιοπορισμού σου, σε τι
στηρίζεσαι για να ζήσεις και σε τι στηρίζεσαι για να συντηρήσεις τη ζωή σου στη σάρκα, δεν
μπορείς να διαχωριστείς από την κυριαρχία και τη διαχείριση του Θεού. Μερικοί άνθρωποι
λένε: «Δεν είμαι αγρότης, δεν καλλιεργώ σοδειές για να ζήσω. Δεν στηρίζομαι στους
ουρανούς για την τροφή μου, επομένως δεν επιβιώνω στο περιβάλλον επιβίωσης που
καθόρισε ο Θεός. Αυτού του είδους το περιβάλλον δεν μου έχει δώσει τίποτα». Είναι όντως
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έτσι; Λες ότι δεν καλλιεργείς σοδειές για να ζήσεις, αλλά δεν τρως σιτηρά; Δεν τρως κρέας και
αυγά; Δεν τρως λαχανικά και φρούτα; Ό,τι κι αν τρως, όλα όσα χρειάζεσαι, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με το περιβάλλον επιβίωσης που καθόρισε ο Θεός για το ανθρώπινο γένος. Και η
πηγή όλων όσων χρειάζεται το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί να διαχωριστεί από όλα τα
πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, αυτά τα είδη περιβάλλοντος επιβίωσης. Το νερό που
πίνεις, τα ρούχα που φοράς και όλα τα πράγματα που χρησιμοποιείς —ποιο απ’ αυτά δεν
προέρχεται από όλα αυτά τα πράγματα; Κάποιοι άνθρωποι λένε: «Κάποια αντικείμενα δεν
προέρχονται από όλα τα πράγματα. Βλέπεις, το πλαστικό δεν προέρχεται από όλα τα
πράγματα. Είναι χημικό προϊόν, φτιαγμένο από τον άνθρωπο». Είναι όντως έτσι; Το πλαστικό
φτιάχτηκε από τον άνθρωπο, είναι χημικό προϊόν, μα από πού προέρχονται τα αρχικά
συστατικά του πλαστικού; Τα αρχικά συστατικά προέρχονται από υλικά που δημιούργησε ο
Θεός. Τα πράγματα που απολαμβάνεις, που βλέπεις, κάθε πράγμα που χρησιμοποιείς, όλα
προέρχονται από όλα τα πράγματα που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Δηλαδή, ασχέτως της
φυλής, των μέσων βιοπορισμού ή του τύπου περιβάλλοντος επιβίωσης που ζουν οι άνθρωποι,
δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις παροχές του Θεού. Έτσι, τα πράγματα που συζητήσαμε
σήμερα σχετίζονται με το θέμα μας «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα»; Ανήκουν
στο ίδιο ευρύτερο θέμα όσα συζητήσαμε σήμερα; (Ναι.) Ίσως κάποια από τα πράγματα που
ανέφερα σήμερα είναι λίγο αφηρημένα και είναι λίγο δύσκολα για συζήτηση. Ωστόσο, νομίζω
ότι μάλλον τώρα τα καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα.
Αυτές τις τελευταίες φορές συναναστροφής, το εύρος των θεμάτων πάνω στα οποία
συναναστραφήκαμε είναι μάλλον μεγάλο και το πεδίο τους είναι μεγάλο, επομένως χρειάζεται
λίγη προσπάθεια από την πλευρά σας για να τα κατανοήσετε. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα
θέματα συνιστούν πράγματα που δεν έχουν συναντήσει παλαιότερα οι άνθρωποι στην πίστη
τους στον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι τα ακούν σαν μυστήρια και κάποιοι άλλοι σαν ιστοριούλα
—ποια οπτική είναι σωστή; Από ποια οπτική γωνία τα ακούτε όλα αυτά; (Έχουμε δει πόσο
μεθοδικά έχει κανονίσει τα πάντα ο Θεός και ότι τα πάντα έχουν αυτούς τους νόμους, και
μέσα από αυτά τα λόγια μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα για τις πράξεις του Θεού και
τις λεπτομερείς διευθετήσεις Tου για τη σωτηρία των ανθρώπων.) Μέσα από αυτές τις φορές
συναναστροφής, έχετε δει ποιο είναι το πεδίο της διαχείρισης του Θεού για όλα τα πράγματα;
(Όλο το ανθρώπινο γένος, τα πάντα.) Είναι ο Θεός, ο Θεός μιας φυλής μόνο; Είναι o Θεός
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ενός τύπου ανθρώπων μόνο; Είναι ο Θεός μιας μικρής μερίδας ανθρώπων; (Όχι, δεν είναι.)
Αφού δεν είναι έτσι τα πράγματα, απ’ όσο γνωρίζουν τον Θεό οι άνθρωποι, είναι σωστή η
οπτική ότι ο Θεός είναι Θεός μόνο μιας μικρής μερίδας ανθρώπων ή πιστεύετε ότι ο Θεός
είναι μόνο δικός σας Θεός; Αφού ο Θεός διαχειρίζεται και κυριαρχεί επί των πάντων, οι
άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν τις πράξεις Του, τη σοφία Του και την παντοδυναμία Του
που αποκαλύπτονται μέσα από την κυριαρχία Του επί των πάντων. Αυτό είναι κάτι που
πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αν λες ότι ο Θεός διαχειρίζεται όλα τα πράγματα,
κυριαρχεί επί όλων των πραγμάτων και κυριαρχεί επί όλων των ανθρώπων, αλλά εάν δεν
κατανοείς ούτε έχεις επίγνωση της κυριαρχίας Του στο ανθρώπινο γένος, μπορείς
πραγματικά να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός κυριαρχεί επί των πάντων; Ίσως ενδόμυχα σκεφτείς:
«Μπορώ, επειδή βλέπω ότι η ζωή μου είναι υπό την πλήρη κυριαρχία του Θεού». Μα είναι
πραγματικά ο Θεός τόσο μικρός; Δεν είναι! Το μόνο που βλέπεις είναι η σωτηρία του Θεού για
σένα και το έργο Του σ’ εσένα, και από αυτά τα πράγματα βλέπεις την κυριαρχία Του. Αυτό
είναι ένα πολύ μικρό πεδίο και επιδρά στην αυθεντική γνώση σου για τον Θεό. Επίσης
περιορίζει την αυθεντική γνώση σου για την κυριαρχία του Θεού επί των πάντων. Αν
περιορίσεις τη γνώση σου για τον Θεό στο πεδίο των παροχών του Θεού για σένα και της
σωτηρίας Του για σένα, ποτέ δεν θα καταφέρεις να αναγνωρίσεις ότι Αυτός κυριαρχεί επί των
πάντων, ότι κυριαρχεί επί όλων των πραγμάτων και κυριαρχεί επί όλων των ανθρώπων. Όταν
δεν καταφέρνεις να αναγνωρίσεις όλα αυτά, μπορείς πραγματικά να αναγνωρίσεις το γεγονός
ότι ο Θεός κυριαρχεί επί της Mοίρας σου; Δεν μπορείς. Δεν θα καταφέρεις ποτέ να
αντιληφθείς αυτήν την πλευρά στην καρδιά σου, δεν θα καταφέρεις ποτέ να αντιληφθείς αυτό
το επίπεδο. Καταλαβαίνεις, σωστά; Στην πραγματικότητα, ξέρω μέχρι ποιον βαθμό μπορείτε
να κατανοήσετε αυτά τα θέματα, το περιεχόμενο των όσων λέω εν προκειμένω, επομένως
γιατί συνεχίζω να μιλάω γι’ αυτά; Επειδή αυτά τα θέματα είναι πράγματα που πρέπει να
κατανοήσει κάθε ακόλουθος του Θεού, κάθε ένας που θέλει να σωθεί από τον Θεό πρέπει να
γνωρίζει αυτά τα θέματα. Παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν τα καταλαβαίνεις, κάποια μέρα,
όταν η ζωή σου και η εμπειρία της αλήθειας φτάσουν σ’ ένα συγκεκριμένο επίπεδο, όταν η
αλλαγή στη διάθεση της ζωής σου φτάσει σ’ ένα συγκεκριμένο επίπεδο και το ανάστημά σου
ανέλθει σ’ έναν συγκεκριμένο βαθμό, μόνο τότε αυτά τα θέματα τα οποία επικοινωνώ σ’
εσένα τώρα μέσω της συναναστροφής θα σου παράσχουν αληθινά και θα ικανοποιήσουν την
επιδίωξή σου για γνώση του Θεού. Άρα αυτά τα λόγια θέτουν τα θεμέλια, σας προετοιμάζουν
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για τη μελλοντική σας κατανόηση ότι ο Θεός κυριαρχεί επί των πάντων και την κατανόηση
του ίδιου του Θεού από εσάς.
Το πόση κατανόηση του Θεού υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων καθορίζει πόσο χώρο
Αυτός κατέχει στις καρδιές τους. Το πόσο μεγάλος είναι ο βαθμός της γνώσης του Θεού στις
καρδιές τους δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στις καρδιές τους. Εάν ο Θεός που γνωρίζεις
είναι κενός και ασαφής, τότε ο Θεός στον οποίο πιστεύεις είναι επίσης κενός και ασαφής. Ο
Θεός που γνωρίζεις περιορίζεται στο πεδίο της δικής σου προσωπικής ζωής και δεν έχει καμία
σχέση με τον ίδιο τον αληθινό Θεό. Συνεπώς, η γνώση των πρακτικών ενεργειών του Θεού, η
γνώση της πραγματικότητας του Θεού και της παντοδυναμίας Του, η γνώση της αληθινής
ταυτότητας του ίδιου του Θεού, η γνώση αυτού που έχει και αυτού που είναι ο Θεός, η γνώση
αυτού που έχει επιδείξει ανάμεσα σε όλα τα πράγματα· αυτά είναι πολύ σημαντικά για κάθε
άνθρωπο που επιδιώκει τη γνώση του Θεού. Αυτά έχουν άμεση σχέση με το κατά πόσο οι
άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας. Αν περιορίσεις την
κατανόησή σου για τον Θεό μόνο σε λέξεις, αν την περιορίσεις στις δικές σου ασήμαντες
εμπειρίες, στη χάρη του Θεού που εσύ υπολογίζεις ή στις δικές σου ασήμαντες μαρτυρίες
προς τον Θεό, τότε λέω ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύεις σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ίδιος
ο αληθινός Θεός, και μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι ο Θεός στον οποίο πιστεύεις είναι ένας
πλασματικός Θεός, όχι ο αληθινός Θεός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αληθινός Θεός
είναι Αυτός που κυριαρχεί επί των πάντων, που περπατά ανάμεσα σε όλα, που τα
διαχειρίζεται όλα. Είναι Αυτός που κρατά τη Μοίρα όλων των ανθρώπων —Αυτός που κρατά
τη Μοίρα των πάντων. Το έργο και οι πράξεις του Θεού για τον οποίο μιλάω δεν περιορίζονται
μόνο σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων. Θέλω να πω, δεν περιορίζονται μόνο σε ανθρώπους που
Τον ακολουθούν τώρα. Οι πράξεις Του φανερώνονται ανάμεσα σε όλα τα πράγματα, στην
επιβίωση όλων των πραγμάτων και στους νόμους της αλλαγής όλων των πραγμάτων.
Αν δεν μπορείς να δεις ή να αναγνωρίσεις οποιαδήποτε πράξη του Θεού ανάμεσα σε όλα
τα πράγματα, τότε δεν μπορείς να γίνεις μάρτυρας οποιασδήποτε πράξης Του. Αν δεν μπορείς
να γίνεις μάρτυρας του Θεού σε καμία περίπτωση, αν συνεχίσεις να μιλάς για τον μικρό
αποκαλούμενο Θεό που γνωρίζεις, τον Θεό που περιορίζεται στις δικές σου ιδέες και υπάρχει
στο στενό μυαλό σου, αν συνεχίσεις να μιλάς γι’ αυτό το είδος Θεού, τότε ο Θεός ποτέ δεν θα
επαινέσει την πίστη σου. Όταν γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό, αν εσύ χρησιμοποιείς μόνο τον
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τρόπο που απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, δέχεσαι την πειθαρχία του Θεού και τη
συμμόρφωσή Του, και απολαμβάνεις τις ευλογίες Του στη μαρτυρία σου γι’ Αυτόν, αυτό είναι
εντελώς ανεπαρκές και πόρρω απέχει από την ικανοποίησή Του. Αν θέλεις να γίνεις μάρτυρας
για τον Θεό μ’ έναν τρόπο που συμβαδίζει με το θέλημά Του, να γίνεις μάρτυρας για τον ίδιο
τον αληθινό Θεό, τότε πρέπει να δεις τι είναι αυτό που έχει και είναι ο Θεός από τις πράξεις
Του. Πρέπει να δεις την εξουσία του Θεού από τον έλεγχο που έχει στα πάντα και να δεις την
αλήθεια του τρόπου που Αυτός παρέχει για όλη την ανθρωπότητα. Αν απλώς αναγνωρίζεις ότι
η καθημερινή βρώση και πόση σου και τα απαραίτητα για τη ζωή προέρχονται από τον Θεό,
αλλά δεν βλέπεις την αλήθεια ότι ο Θεός παρέχει για όλους τους ανθρώπους μέσω των
πάντων, ότι Αυτός ηγείται όλης της ανθρωπότητας μέσω της κυριαρχίας Του επί των πάντων,
τότε ποτέ δεν θα καταφέρεις να γίνεις μάρτυρας του Θεού. Ποιος ο λόγος που τα λέω όλα
αυτά; Ο λόγος είναι για να μην το αντιμετωπίσετε ελαφρά τη καρδία, να μην πιστέψετε ότι
αυτά τα θέματα για τα οποία μίλησα είναι άσχετα με τη δική σας προσωπική είσοδο στη ζωή,
και να μη θεωρήσετε ότι αυτά τα θέματα είναι απλώς κάποιο είδος γνώσης ή δόγματος. Αν
έχετε τέτοια στάση όταν τ’ ακούτε αυτά, δεν θα κερδίσετε τίποτα. Θα χάσετε αυτήν τη μεγάλη
ευκαιρία να γνωρίσετε τον Θεό.
Ποιος είναι ο στόχος Μου μιλώντας για όλα αυτά τα πράγματα; Ο στόχος Μου είναι να
κάνω τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό, να κάνω τους ανθρώπους να καταλάβουν τις
πρακτικές πράξεις του Θεού. Από τη στιγμή που θα καταλάβεις τον Θεό και θα γνωρίσεις τις
πράξεις Του, μόνο τότε θα έχεις την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να Τον γνωρίσεις. Αν, για
παράδειγμα, θέλεις να καταλάβεις ένα άτομο, πώς θα το καταλάβεις; Μήπως απλώς
κοιτάζοντας την εξωτερική εμφάνισή του; Μήπως κοιτάζοντας τι φοράει, πώς ντύνεται;
Μήπως κοιτάζοντας τον τρόπο που περπατάει; Μήπως κοιτάζοντας το πεδίο των γνώσεών
του; (Όχι.) Άρα, πώς καταλαβαίνεις ένα άτομο; Κρίνεις μέσω της ομιλίας και της
συμπεριφοράς του, μέσω των σκέψεών του, μέσω αυτού που εκφράζει και αυτού που
αποκαλύπτει. Έτσι γνωρίζεις ένα άτομο, έτσι καταλαβαίνεις ένα άτομο. Με τον ίδιο τρόπο, αν
θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, αν θέλεις να καταλάβεις την πρακτική πλευρά Του, την αληθινή
πλευρά Του, πρέπει να Τον γνωρίσετε μέσω των πράξεών Του και μέσω κάθε πρακτικού
πράγματος που κάνει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, και είναι ο μοναδικός τρόπος.
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Ο Θεός ισορροπεί τις σχέσεις μεταξύ όλων των πραγμάτων για να δώσει
στους ανθρώπους ένα σταθερό περιβάλλον επιβίωσης
Ο Θεός φανερώνει τις πράξεις Του ανάμεσα σε όλα τα πράγματα και ανάμεσα σε όλα τα
πράγματα κυριαρχεί και κατέχει τους νόμους για όλα τα πράγματα. Μόλις μιλήσαμε για τον
τρόπο με τον οποίο ο Θεός κυριαρχεί επί των νόμων όλων των πραγμάτων καθώς επίσης και
του τρόπου με τον οποίο παρέχει και θρέφει όλη την ανθρωπότητα μέσα στα πλαίσια αυτών
των νόμων. Αυτή είναι μία πλευρά. Κατόπιν, θα μιλήσουμε για μια άλλη πλευρά, που είναι
ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Έτσι ισορρόπησε τις σχέσεις ανάμεσα στα
πράγματα αφού τα δημιούργησε. Και αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο θέμα για σας. Η
ισορροπία των σχέσεων ανάμεσα σε όλα τα πράγματα —είναι αυτό κάτι που μπορεί να
επιτύχει ο άνθρωπος; Οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν μπορούν. Οι άνθρωποι μπορούν μόνο να
καταστρέψουν. Δεν μπορούν να ισορροπήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα πράγματα. Δεν
μπορούν να τα διαχειριστούν, ούτε έχουν τόσο μεγάλη εξουσία και δύναμη. Μόνο ο ίδιος ο
Θεός έχει το είδος της δύναμης να κάνει κάτι τέτοιο. Ο στόχος του Θεού κάνοντας κάτι τέτοιο
ποιος είναι; Ομοίως, έχει άμεση σχέση με την επιβίωση των ανθρώπων. Οτιδήποτε θέλει να
κάνει ο Θεός είναι απαραίτητο —δεν υπάρχει κάτι που κάνει κατ’ επιλογή. Προκειμένου να
εξασφαλίσει την επιβίωση των ανθρώπων και να δώσει στους ανθρώπους ένα κατάλληλο
περιβάλλον για επιβίωση, υπάρχουν μερικά απαραίτητα, μερικά σημαντικά πράγματα που
Αυτός πρέπει να κάνει για να διασφαλίσει την επιβίωσή τους.
Από την κυριολεκτική σημασία της φράσης «ο Θεός ισορροπεί τα πάντα», είναι ένα πολύ
ευρύ θέμα. Πρώτα σου παρέχει την έννοια ώστε να ξέρεις ότι η εξισορρόπηση όλων των
πραγμάτων είναι η αριστοτεχνία του Θεού επί όλων των πραγμάτων. Τι σημαίνει η λέξη
«ισορροπία»; Πρώτον, η «ισορροπία» αναφέρεται στο να μην αφήνεις κάτι να βγαίνει εκτός
ισορροπίας. Είναι όπως όταν χρησιμοποιούμε ζυγαριά για να ζυγίσουμε κάτι. Προκειμένου να
ισορροπήσει η ζυγαριά, το βάρος στην κάθε πλευρά πρέπει να είναι το ίδιο. Ο Θεός
δημιούργησε πολλά πράγματα ανάμεσα στο όλον —δημιούργησε πράγματα σταθερά,
πράγματα που κινούνται, πράγματα ζωντανά και πράγματα που αναπνέουν καθώς και
πράγματα που δεν αναπνέουν. Είναι εύκολο όλα αυτά τα πράγματα να επιτύχουν μια σχέση
αλληλεξάρτησης, αμοιβαίας υποστήριξης και περιορισμού, αλληλοσύνδεσης; Σίγουρα υπάρχει
μια βασική αρχή σε όλα αυτά. Είναι πολύ περίπλοκο, έτσι δεν είναι; Δεν είναι δύσκολο για τον
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Θεό, όμως για τους ανθρώπους είναι πολύ περίπλοκο να το διερευνήσουν. Είναι μια πολύ
απλή λέξη —ισορροπία. Παρόλα αυτά, εάν οι άνθρωποι τη διερευνούσαν, αν οι άνθρωποι
χρειαζόταν να δημιουργήσουν ισορροπία, τότε ακόμα κι αν όλοι οι ακαδημαϊκοί δούλευαν
πάνω σ’ αυτό —βιολόγοι, αστρονόμοι, φυσικοί, χημικοί ακόμα και ιστορικοί— ποιο θα ήταν το
τελικό αποτέλεσμα της έρευνας; Το αποτέλεσμα θα ήταν μηδενικό. Αυτό οφείλεται στο ότι η
δημιουργία των πάντων από τον Θεό είναι εντελώς απίστευτη και το ανθρώπινο γένος ποτέ
δεν θα ξεκλειδώσει τα μυστικά της. Όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, καθιέρωσε βασικές
αρχές μεταξύ τους, καθιέρωσε διάφορους τρόπους επιβίωσης για αμοιβαίο περιορισμό,
συμπληρωματικότητα και τροφοδοσία. Αυτές οι διάφορες μέθοδοι είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκες. Δεν είναι απλής ή μονής κατεύθυνσης. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το
μυαλό τους, τη γνώση που έχουν αποκτήσει και τα φαινόμενα που έχουν παρατηρήσει για να
επιβεβαιώσουν ή να διερευνήσουν τις αρχές πίσω από τον έλεγχο του Θεού επί των
πραγμάτων, αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλυφθούν και είναι, επίσης,
πολύ δύσκολο να επιτευχθεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολο για τους
ανθρώπους να έχουν οποιαδήποτε αποτελέσματα· είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να
διατηρήσουν την ισορροπία τους όταν κυβερνούν όλα τα δημιουργήματα του Θεού,
στηριζόμενοι στην ανθρώπινη σκέψη και γνώση. Αυτό γίνεται επειδή αν οι άνθρωποι δεν
γνωρίζουν τις βασικές αρχές επιβίωσης όλων των πραγμάτων, δεν θα γνωρίζουν πώς να
προστατέψουν αυτόν τον τύπο ισορροπίας. Έτσι, αν οι άνθρωποι διαχειρίζονταν και
κυβερνούσαν όλα τα πράγματα, πολύ πιθανόν να κατέστρεφαν αυτή την ισορροπία. Με το
που θα καταστρεφόταν, θα καταστρέφονταν και τα περιβάλλοντα επιβίωσής τους, και όταν
αυτό θα συνέβαινε, θα ακολουθούσε μια κρίση για την επιβίωσή τους. Θα προκαλούσε
καταστροφή. Όταν η ανθρωπότητα ζει εν μέσω καταστροφής, τι θα υπάρχει μπροστά της;
Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι δύσκολο να το μαντέψουμε, δύσκολο να το προβλέψουμε.
Τότε πώς ισορροπεί ο Θεός τις σχέσεις μεταξύ όλων των πραγμάτων; Πρώτον, υπάρχουν
κάποια μέρη στον κόσμο που είναι καλυμμένα με πάγους και χιόνι όλο τον χρόνο, ενώ σε
μερικά μέρη, και οι τέσσερις εποχές είναι σαν άνοιξη. Ποτέ δεν θα δεις ούτε λίγο χιόνι ή μια
χιονονιφάδα —δεν υπάρχει χειμώνας. Αυτός είναι ένας τρόπος— είναι από την οπτική ενός
ευρύτερου κλίματος. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο εξής: Μια οροσειρά είναι καλυμμένη με
πλούσια βλάστηση, όπου όλα τα είδη των φυτών καλύπτουν το έδαφος. Υπάρχουν τμήματα
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δασώδη και όταν τα διασχίζεις δεν μπορείς ούτε καν να δεις τον ήλιο. Σε άλλα βουνά δεν
υπάρχει καν γρασίδι —υπάρχουν απανωτές στρώσεις άγονου, άγριου ορεινού εδάφους.
Κοιτάζοντας από την εξωτερική πλευρά, και τα δύο είναι σωροί από στοιβαγμένο χώμα. Μια
οροσειρά είναι γεμάτη πλούσια βλάστηση και η άλλη στερείται ακόμη και το γρασίδι. Αυτό
είναι το δεύτερο είδος. Στο τρίτο είδος, μπορεί να δεις ατελείωτα βοσκοτόπια, ένα χωράφι με
πρασινάδα που κυματίζει. Ή μπορεί να δεις μια έρημο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Δεν
βλέπεις καθόλου ζωή, πόσο μάλλον πηγή νερού. Το μόνο που υπάρχει είναι το σφύριγμα του
ανέμου κατά μήκος της άμμου. Στο τέταρτο είδος, ένα μέρος καλύπτεται από θάλασσα, που
αποτελείται από τεράστιες υδάτινες εκτάσεις, ενώ σ’ ένα άλλο μέρος δυσκολεύεσαι να βρεις
νερό πηγής. Στο πέμπτο είδος, σε μια έκταση γης το ψιλόβροχο είναι τακτικό κι έχει ομίχλη
και υγρασία, ενώ σε μια άλλη έκταση είναι συνηθισμένες οι έντονες ηλιόλουστες μέρες και
δεν θα δεις ούτε σταγόνα βροχής. Στο έκτο, ένα είδος μέρους είναι οροπέδιο όπου ο αέρας
είναι αραιός και ο άνθρωπος δυσκολεύεται να αναπνεύσει, και σ’ ένα άλλο μέρος υπάρχουν
βάλτοι και πεδινές εκτάσεις που λειτουργούν ως οικότοπος για διάφορους τύπους
αποδημητικών πτηνών. Υπάρχουν διάφορα είδη κλίματος, ή κλίμα ή περιβάλλον που
αντιστοιχεί σε διαφορετικό γεωγραφικό περιβάλλον. Δηλαδή, ο Θεός ισορροπεί τα βασικά
περιβάλλοντα επιβίωσης της ανθρωπότητας από την άποψη του ευρύτερου περιβάλλοντος,
από το κλίμα μέχρι το γεωγραφικό περιβάλλον, από τα διαφορετικά συστατικά του εδάφους
μέχρι την ποσότητα των πηγών νερού με σκοπό να επιτύχει ισορροπία στον αέρα, τη
θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος όπου επιβιώνουν οι άνθρωποι. Με αυτές τις
αντιθέσεις των διαφορετικών γεωγραφικών περιβαλλόντων, οι άνθρωποι θα έχουν σταθερό
αέρα και η θερμοκρασία και η υγρασία στις διαφορετικές εποχές θα είναι σταθερές. Αυτό
επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν σε αυτό το είδος περιβάλλοντος επιβίωσης
όπως πάντα. Πρώτον, το ευρύτερο περιβάλλον πρέπει να εξισορροπηθεί. Αυτό γίνεται μέσω
της χρησιμοποίησης διαφορετικών γεωγραφικών τοποθεσιών και σχηματισμών καθώς επίσης
και μεταβάσεων μεταξύ διαφορετικού τύπου κλίματος για αμοιβαίο περιορισμό με σκοπό να
επιτευχθεί η ισορροπία που θέλει ο Θεός και που απαιτεί το ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι από
την οπτική του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Κοιτάζοντας τις λεπτομέρειες, όπως η βλάστηση, πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί τέτοια
ισορροπία; Δηλαδή, πώς μπορεί να επιτραπεί στη βλάστηση να συνεχίσει να επιβιώνει μέσα
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σ’ ένα ισορροπημένο περιβάλλον επιβίωσης; Αυτό γίνεται με τη διαχείριση του κύκλου ζωής,
του ρυθμού ανάπτυξης και αναπαραγωγής των διαφόρων ειδών φυτών για να προστατευτεί
το περιβάλλον επιβίωσής τους. Πάρτε για παράδειγμα το μικροσκοπικό γρασίδι. Την άνοιξη
βλασταίνει, το καλοκαίρι ανθίζει και το φθινόπωρο καρποφορεί. Ο καρπός πέφτει στο
έδαφος. Την επόμενη χρονιά, ο σπόρος από τον καρπό βλασταίνει και συνεχίζει σύμφωνα με
τους ίδιους νόμους. Ο κύκλος ζωής του γρασιδιού είναι πολύ μικρός. Κάθε σπόρος πέφτει στο
έδαφος, βγάζει ρίζες και βλαστάρια, ανθίζει και παράγει καρπούς. Αυτή η διεργασία
συμβαίνει μόνο την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Όλων των ειδών τα δένδρα έχουν
τον δικό τους κύκλο ζωής και διαφορετικές περιόδους βλάστησης και καρποφορίας. Μερικά
δένδρα πεθαίνουν μόλις μετά από 30 με 50 χρόνια. Έχουν ένα κύκλο ζωής 30 με 50 χρόνων
αλλά οι καρποί τους πέφτουν στο έδαφος, που με τη σειρά τους βγάζουν ρίζες και βλαστάρια,
λουλούδια και καρποφορούν, και ζουν για άλλα 30 με 50 χρόνια. Αυτός είναι ο ρυθμός
επανεμφάνισής τους. Ένα γέρικο δένδρο πεθαίνει κι ένα νεαρό δένδρο μεγαλώνει —γι’ αυτό
πάντα βλέπεις δένδρα να μεγαλώνουν στο δάσος. Όμως κι αυτά έχουν τον κανονικό τους
κύκλο και τις κανονικές τους διαδικασίες γέννησης και θανάτου. Μερικά δένδρα μπορούν να
ζήσουν πάνω από χίλια χρόνια, και μερικά μπορούν να ζήσουν ακόμα και τρεις χιλιάδες
χρόνια. Δεν έχει σημασία τι τύπος είναι το φυτό ή πόσο μεγάλος είναι ο κύκλος της ζωής του,
σε γενικές γραμμές, ο Θεός διαχειρίζεται την ισορροπία του βάσει της διάρκειας της ζωής του,
της ικανότητάς του για αναπαραγωγή, της ταχύτητας αναπαραγωγής του καθώς επίσης της
ποσότητας και του ρυθμού αναπαραγωγής. Αυτό τους επιτρέπει, από το γρασίδι μέχρι τα
δένδρα, να μπορούν να συνεχίζουν να ευημερούν, να μεγαλώνουν μέσα σ’ ένα ισορροπημένο
οικολογικό περιβάλλον. Έτσι όταν βλέπεις ένα δάσος στη γη, ασχέτως αν είναι δένδρα ή
γρασίδι, αναπαράγεται διαρκώς και μεγαλώνει σύμφωνα με τους δικούς του νόμους. Δεν
χρειάζεται τη βοήθεια των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται καμιά επιπρόσθετη εργασία από τους
ανθρώπους. Μόνο και μόνο επειδή έχουν αυτού του είδους την ισορροπία καταφέρνουν να
διατηρούν το δικό τους περιβάλλον επιβίωσης. Μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα κατάλληλο
περιβάλλον επιβίωσης μπορούν αυτά τα δάση, αυτοί οι βοσκότοποι να συνεχίσουν να
επιβιώνουν στη γη. Η ύπαρξή τους θρέφει γενιές και γενιές ανθρώπων καθώς επίσης γενιές
και γενιές όλων των ειδών των ζωντανών όντων με οικότοπους στα δάση και τους
βοσκότοπους —πουλιά και θηρία, έντομα και όλων των ειδών τους μικροοργανισμούς.
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Ο Θεός επίσης ελέγχει την ισορροπία όλων των ειδών των ζώων. Πώς ελέγχει αυτή την
ισορροπία; Είναι παρόμοια με των φυτών —Αυτός διαχειρίζεται την ισορροπία τους και
καθορίζει τους αριθμούς τους βάσει της ικανότητάς τους να αναπαράγονται, της ποσότητας
και του ρυθμού αναπαραγωγής τους και των ρόλων που παίζουν ανάμεσα στα ζώα. Για
παράδειγμα, τα λιοντάρια τρώνε ζέβρες, έτσι αν ο αριθμός των λιονταριών υπερέβαινε τον
αριθμό των ζεβρών, ποια θα ήταν η μοίρα των ζεβρών; Θα εξαφανίζονταν. Κι αν οι ζέβρες
αναπαράγονταν σε πολύ μικρότερους αριθμούς από τα λιοντάρια, ποια θα ήταν η μοίρα τους;
Επίσης, θα εξαφανίζονταν. Έτσι, ο αριθμός των ζεβρών πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος
από τον αριθμό των λιονταριών. Αυτό γίνεται επειδή οι ζέβρες δεν υπάρχουν μόνο για τον
εαυτό τους. Υπάρχουν, επίσης, για τα λιοντάρια. Μπορείτε να πείτε επίσης ότι κάθε ζέβρα
είναι ένα μέρος των ζεβρών, αλλά είναι επίσης η τροφή στο στόμα του λιονταριού. Η
ταχύτητα αναπαραγωγής των λιονταριών δεν μπορεί να υπερβεί ποτέ αυτή των ζεβρών, κι
έτσι οι αριθμοί τους δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτεροι από τους αριθμούς των ζεβρών.
Μόνο έτσι μπορεί να είναι εγγυημένη η πηγή τροφής των λιονταριών. Έτσι, παρόλο που τα
λιοντάρια είναι φυσικοί εχθροί των ζεβρών, οι άνθρωποι συχνά τα βλέπουν να ξεκουράζονται
χαλαρά στην ίδια περιοχή. Οι ζέβρες δεν θα μειωθούν ποτέ σε αριθμό ούτε θα εξαφανιστούν
επειδή τα λιοντάρια τις κυνηγούν και τις τρώνε, και τα λιοντάρια ποτέ δεν θα αυξηθούν σε
αριθμό εξαιτίας της θέσης τους ως «βασιλείς». Αυτή την ισορροπία τη θέσπισε ο Θεός πριν
από πολύ καιρό. Δηλαδή, ο Θεός θέσπισε νόμους ισορροπίας ανάμεσα σε όλα τα ζώα έτσι
ώστε να μπορούν να επιτύχουν ισορροπία, και αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι βλέπουν
συχνά. Τα λιοντάρια είναι οι μόνοι φυσικοί εχθροί της ζέβρας; Όχι, και οι κροκόδειλοι τρώνε
ζέβρες. Οι ζέβρες φαίνονται να είναι πραγματικά αβοήθητο είδος ζώων. Δεν έχουν την
αγριότητα των λιονταριών, κι όταν έρχονται αντιμέτωπες με αυτά, αυτόν τον φοβερό εχθρό,
το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τρέξουν. Δεν μπορούν ούτε καν να αντισταθούν.
Όταν δεν μπορούν να ξεπεράσουν σε ταχύτητα το λιοντάρι, μπορούν απλώς να αφεθούν να
φαγωθούν από το λιοντάρι. Αυτό το βλέπουμε συχνά στο ζωικό βασίλειο. Ποια εντύπωση
έχετε όταν βλέπετε ένα τέτοιο πράγμα; Λυπόσαστε τη ζέβρα; Απεχθάνεστε το λιοντάρι; Οι
ζέβρες φαίνονται τόσο όμορφες! Αλλά τα λιοντάρια, διαρκώς τις τρώνε αχόρταγα με τα μάτια
τους. Και σαν ανόητες, οι ζέβρες δεν τρέχουν μακριά. Βλέπουν το λιοντάρι να τις περιμένει
απλώς περιμένοντας χαλαρά στη σκιά ενός δένδρου. Ποιος ξέρει πότε θα τις φάει. Το ξέρουν
αυτό ενδόμυχα, αλλά και πάλι δεν φεύγουν από αυτό το κομμάτι γης. Αυτό είναι υπέροχο.
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Αυτό το υπέροχο πράγμα εμπεριέχει το πεπρωμένο του Θεού, τον νόμο Του. Λυπάσαι γι’
αυτήν τη ζέβρα αλλά δεν μπορείς να τη σώσεις, και νιώθεις ότι το λιοντάρι είναι απεχθές αλλά
δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Η ζέβρα είναι τροφή που ο Θεός προετοίμασε για το λιοντάρι.
Όμως όσο και να τις τρώνε τα λιοντάρια, οι ζέβρες δεν θα εξαλειφθούν. Ο αριθμός των
μικρών που γεννούν τα λιοντάρια είναι πραγματικά μικρός, και αναπαράγονται πολύ αργά,
έτσι όσες ζέβρες και να φάνε, ο αριθμός τους δεν θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν των
ζεβρών. Αυτός είναι ένας τύπος ισορροπίας.
Ποιος είναι ο στόχος του Θεού διατηρώντας αυτού του είδους την ισορροπία; Έχει να
κάνει με τα περιβάλλοντα επιβίωσης των ανθρώπων καθώς και με την επιβίωση των
ανθρώπων. Αν οι ζέβρες, ή οποιαδήποτε παρόμοια λεία του λιονταριού —ελάφια ή άλλα ζώα—
αναπαράγονται πολύ αργά και ο αριθμός των λιονταριών αυξηθεί δραστικά, τι είδους κίνδυνο
θα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι; Τα λιοντάρια που τρώνε τη λεία τους είναι φυσιολογικό
φαινόμενο, αλλά το λιοντάρι που τρώει έναν άνθρωπο είναι τραγωδία. Αυτή η τραγωδία δεν
είναι προκαθορισμένη από τον Θεό, δεν είναι μέσα στους νόμους Του, πόσο μάλλον αυτό που
έχει επιφέρει στους ανθρώπους. Μάλλον είναι αυτό που οι άνθρωποι επέφεραν στον εαυτό
τους. Έτσι, όπως το βλέπει ο Θεός, η ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα πράγματα είναι κρίσιμη
για την επιβίωση των ανθρώπων. Είτε είναι φυτά ή ζώα, δεν μπορούν να χάσουν τη σωστή
ισορροπία τους. Τα φυτά, τα ζώα, τα βουνά και οι λίμνες —ο Θεός έχει προετοιμάσει ένα
κανονικό οικολογικό περιβάλλον για τον άνθρωπο. Μόνο όταν έχουν αυτό το είδος
οικολογικού

περιβάλλοντος

οι

άνθρωποι

—ένα

ισορροπημένο

περιβάλλον—

είναι

εξασφαλισμένη η επιβίωσή τους. Αν τα δένδρα ή το γρασίδι δεν μπορούσαν να
αναπαραχθούν ή η ταχύτητα αναπαραγωγής τους ήταν πολύ αργή, θα έχανε το έδαφος την
υγρασία του; Αν έχανε το έδαφος την υγρασία του, θα εξακολουθούσε να είναι υγιές; Αν το
έδαφος έχανε τη βλάστησή του και την υγρασία του, θα διαβρωνόταν γρήγορα και στη θέση
του θα σχηματιζόταν άμμος. Όταν θα χειροτέρευε το έδαφος, το περιβάλλον επιβίωσης των
ανθρώπων επίσης θα καταστρεφόταν. Μαζί με αυτήν την καταστροφή θα έρχονταν
συμφορές. Χωρίς αυτήν την οικολογική ισορροπία, χωρίς αυτόν τον τύπο οικολογικού
περιβάλλοντος, οι άνθρωποι συχνά θα υπέφεραν από συμφορές λόγω της ανισορροπίας
μεταξύ όλων των πραγμάτων. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει περιβαλλοντική ανισορροπία
που οδηγεί στην καταστροφή του οικολογικού περιβάλλοντος του βατράχου, μαζεύονται όλοι
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μαζί, αυξάνονται ραγδαία οι αριθμοί τους και οι άνθρωποι βλέπουν ακόμα και μεγάλους
αριθμούς βατράχων να διασχίζουν τους δρόμους των πόλεων. Αν μεγάλοι αριθμοί βατράχων
καταλάμβαναν το περιβάλλον επιβίωσης των ανθρώπων, πώς θα ονομαζόταν αυτό;
Καταστροφή. Γιατί θα ονομαζόταν καταστροφή; Αυτά τα μικρά ζώα που είναι ωφέλιμα για
τους ανθρώπους είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους όταν παραμένουν σ’ ένα μέρος που είναι
κατάλληλο γι’ αυτά. Διατηρούν την ισορροπία του περιβάλλοντος επιβίωσης του ανθρώπου.
Μόλις αποβούν καταστροφικά, θα έχουν αρνητικές συνέπειες για την ευταξία της ζωής των
ανθρώπων. Όλα τα πράγματα κι όλα τα στοιχεία που φέρνουν μαζί τους οι βάτραχοι μπορούν
να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ακόμα και τα όργανα του σώματος μπορεί
να προσβληθούν —αυτό είναι ένα είδος συμφοράς. Ένα άλλο είδος συμφοράς, που οι
άνθρωποι συχνά δοκιμάζουν —είναι η εμφάνιση μεγάλου αριθμού ακρίδων. Δεν είναι
συμφορά αυτό; Είναι τρομακτική συμφορά. Δεν έχει σημασία πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι
—οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν αεροπλάνα, κανόνια και ατομικές βόμβες— αλλά όταν οι
ακρίδες εισβάλλουν στον χώρο των ανθρώπων, τι λύση υπάρχει; Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν κανόνια εναντίον τους; Μπορούν να τις πυροβολήσουν με πολυβόλα; Δεν
μπορούν. Μπορούν να ψεκάσουν με εντομοκτόνα για να τις διώξουν; Ούτε αυτό είναι εύκολο.
Τι έρχονται να κάνουν αυτές οι μικροσκοπικές ακρίδες; Συγκεκριμένα, τρώνε σοδειές και
σιτηρά. Όπου πηγαίνουν οι ακρίδες, οι σοδειές εξαλείφονται εντελώς. Έτσι, με την εισβολή
των ακρίδων, εν ριπή οφθαλμού, η τροφή μιας χρονιάς στην οποία βασίζονται οι αγρότες,
μπορεί να καταστραφεί εντελώς από τις ακρίδες. Για τους ανθρώπους, η άφιξη των ακρίδων
δεν είναι μόνο μια ενόχληση —είναι συμφορά. Η εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού ακρίδων
είναι μια μορφή συμφοράς, οπότε τι είναι τα ποντίκια; Αν δεν υπάρχουν αρπακτικά πτηνά για
να φάνε τα ποντίκια, θα πολλαπλασιαστούν ραγδαία, γρηγορότερα απ’ ό,τι φαντάζεστε. Κι αν
τα ποντίκια εξαπλωθούν ανεξέλεγκτα, μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μια καλή ζωή; Τι θα
αντιμετώπιζαν τότε οι άνθρωποι; (Πανώλη.) Μόνο πανώλη; Τα ποντίκια θα μασουλήσουν τα
πάντα. Θα ροκανίσουν ακόμα και το ξύλο. Αν υπάρχουν δύο ποντίκια σ’ ένα σπίτι, όλοι στο
σπίτι θα εκνευριστούν. Μερικές φορές κλέβουν λάδι και το τρώνε, μερικές φορές τρώνε τα
σιτηρά. Κι όσα δεν τα τρώνε, απλώς τα ροκανίζουν και τα κάνουν χάλια. Μασουλάνε ρούχα,
παπούτσια, έπιπλα —μασουλάνε τα πάντα. Μερικές φορές ανεβαίνουν στο ντουλάπι της
κουζίνας —μπορούν τα πιάτα εκείνα να ξαναχρησιμοποιηθούν αφότου τα περπάτησαν τα
ποντίκια; Ακόμα κι αν τα απολυμάνεις δεν θα νιώθεις άνετα, οπότε τα πετάς. Τέτοιους
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μπελάδες φέρνουν τα ποντίκια στους ανθρώπους. Είναι απλώς μικροσκοπικά ποντικάκια,
αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν τρόπο να τα αντιμετωπίσουν. Τα ποντίκια φτάνουν στο σημείο
να τους εκφοβίζουν. Για να μη μιλήσουμε για ένα ολόκληρο τσούρμο ποντικιών —ένα ζευγάρι
ποντίκια αρκεί να προκαλέσει αναστάτωση. Αν επρόκειτο να προκαλέσουν συμφορά, οι
συνέπειες είναι ασύλληπτες. Κι αν τα μικροσκοπικά μυρμηγκάκια γίνονταν συμφορά, η ζημιά
που θα προκαλούσαν στους ανθρώπους δεν θα ήταν αμελητέα. Τα μυρμήγκια μπορούν να
προκαλέσουν τέτοια ζημιά στα σπίτια, που να φτάσουν στο σημείο να καταρρεύσουν. Η
δύναμή τους δεν πρέπει να παραβλέπεται. Δεν θα ήταν τρομακτικό αν διάφορα είδη πουλιών
δημιουργούσαν μια συμφορά; (Ναι.) Για να το θέσω αλλιώς, όποτε τα ζώα ή τα έμβια όντα,
ανεξαρτήτου είδους, χάσουν την ισορροπία τους, θα αναπτύσσονται, θα αναπαράγονται και
θα ζουν σε ανώμαλο πεδίο, σε άτακτο πεδίο. Αυτό θα επέφερε ασύλληπτες συνέπειες για τους
ανθρώπους. Θα είχε επίδραση στη ζωή και την επιβίωση των ανθρώπων, αλλά θα επέφερε
συμφορές στο ανθρώπινο γένος επίσης, ακόμα και σε σημείο που οι άνθρωποι να
αντιμετωπίσουν ολοσχερή εξόντωση, να υποστούν τη μοίρα της εξαφάνισης.
Όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, χρησιμοποίησε κάθε είδους μέθοδο και τρόπο για
να τα ισορροπήσει, για να ισορροπήσει τις συνθήκες διαβίωσης για τα βουνά και τις λίμνες,
για να ισορροπήσει τις συνθήκες διαβίωσης για τα φυτά και όλων των ειδών τα ζώα, τα
πουλιά, τα έντομα —ο στόχος Του ήταν να επιτρέψει σε όλα τα είδη των έμβιων όντων να
ζήσουν και να πολλαπλασιαστούν στο πλαίσιο των νόμων που είχε θεσπίσει. Κανένα από τα
πράγματα της κτίσης δεν μπορεί να βγει εκτός του πλαισίου αυτών των νόμων, και οι νόμοι
δεν

μπορούν

να

παραβιαστούν.

Οι

άνθρωποι

μπορούν

να

επιβιώσουν

και

να

πολλαπλασιαστούν με ασφάλεια μόνο μέσα σε αυτού του τύπου το βασικό περιβάλλον, η μια
γενιά μετά την άλλη. Αν οποιοδήποτε ον ξεπεράσει τον αριθμό ή το πεδίο που έχει ορίσει ο
Θεός, ή αν ξεπεράσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, τη συχνότητα ή τους αριθμούς κάτω από τον
νόμο Του, το περιβάλλον επιβίωσης του ανθρώπου θα μπορούσε να πληγεί από διάφορες
βαθμίδες συμφορών. Ταυτόχρονα, θα απειλείτο η επιβίωση των ανθρώπων. Αν ένας τύπος
έμβιου όντος είναι πολύ μεγάλος αριθμητικά, θα κλέψει την τροφή των ανθρώπων, θα
καταστρέψει τις πηγές νερού των ανθρώπων και θα ρημάξει τις πατρίδες τους. Με αυτόν τον
τρόπο, η αναπαραγωγή των ανθρώπων ή η κατάσταση επιβίωσης θα δεχόταν άμεσα
επιδράσεις. Για παράδειγμα, το νερό είναι πολύ σημαντικό για τα πάντα. Αν υπάρχουν πάρα
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πολλά ποντίκια, μυρμήγκια, ακρίδες, βάτραχοι ή κάθε είδους ζώα, θα πίνουν περισσότερο
νερό. Καθώς θα αυξάνεται η ποσότητα νερού που θα πίνουν, μέσα στα όρια αυτού του
καθορισμένου πεδίου πηγών πόσιμου νερού και υδατικών περιοχών, το πόσιμο νερό και οι
πηγές νερού των ανθρώπων θα μειωθούν και θα έχουν έλλειψη νερού. Αν καταστραφεί,
μολυνθεί ή κοπεί το πόσιμο νερό των ανθρώπων, επειδή όλων των ειδών τα ζώα έχουν
αυξηθεί αριθμητικά, σε ένα τέτοιου είδους αντίξοο περιβάλλον επιβίωσης, η επιβίωση του
ανθρώπου θα απειληθεί σοβαρά. Αν υπάρχει ένας τύπος ή αρκετοί τύποι έμβιων όντων που
υπερβαίνουν τους κανονικούς αριθμούς τους, ο αέρας, η θερμοκρασία, η υγρασία, ακόμα και
η περιεκτικότητα του αέρα στον χώρο επιβίωσης του ανθρώπου θα δηλητηριαστεί και θα
καταστραφεί σε διάφορους βαθμούς. Ομοίως, κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιβίωση των
ανθρώπων και η μοίρα τους θα υπόκεινται στην απειλή αυτού του είδους περιβάλλοντος.
Έτσι, αν οι άνθρωποι χάσουν αυτές τις ισορροπίες, ο αέρας που αναπνέουν θα καταστραφεί,
το νερό που πίνουν θα μολυνθεί και οι θερμοκρασίες που χρειάζονται επίσης θα αλλάξουν, θα
δεχθούν διαφόρων βαθμίδων επιδράσεις. Αν συμβεί αυτό, τα περιβάλλοντα επιβίωσης τα
οποία ανήκουν εγγενώς στην ανθρωπότητα θα υποστούν τεράστιες επιδράσεις και
προκλήσεις. Κάτω από τέτοιου είδους συνθήκες όπου τα βασικά περιβάλλοντα επιβίωσης των
ανθρώπων έχουν καταστραφεί, ποια θα είναι η μοίρα κι η προοπτική των ανθρώπων; Είναι
πολύ σοβαρό πρόβλημα! Επειδή ο Θεός γνωρίζει για ποιον λόγο υπάρχει καθένα από τα
πράγματα της κτίσης για χάρη της ανθρωπότητας, τον ρόλο που έχει το κάθε είδος πράγματος
που Αυτός δημιούργησε, το είδος της επίδρασης που έχει το κάθε πράγμα στην ανθρωπότητα
και τον βαθμό στον οποίο ωφελεί την ανθρωπότητα, επειδή υπάρχει ένα σχέδιο για όλα αυτά
στην καρδιά του Θεού και Αυτός διαχειρίζεται κάθε πτυχή όλων των πραγμάτων που
δημιούργησε, έτσι για τους ανθρώπους, κάθε πράγμα που κάνει είναι πολύ σημαντικό —όλα
είναι απαραίτητα. Έτσι όταν βλέπεις κάποιο οικολογικό φαινόμενο ανάμεσα σε όλα τα
πράγματα, ή κάποιον φυσικό νόμο ανάμεσα σε όλα τα πράγματα, δεν θα αμφιβάλλεις πλέον
για την αναγκαιότητα κάθε πράγματος που δημιούργησε ο Θεός. Δεν θα χρησιμοποιείς πλέον
αδαή λόγια για να κάνεις αυθαίρετες κρίσεις για τις διευθετήσεις του Θεού για όλα τα
πράγματα και τους διάφορους τρόπους παροχών Του για τους ανθρώπους. Επίσης δεν θα
βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα για τους νόμους του Θεού για όλα τα πράγματα που
δημιούργησε. Αυτό δεν είναι το θέμα;
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Τι είναι όλα αυτά που συζητήσαμε; Σκέψου το. Ο Θεός έχει τη δική Του πρόθεση για κάθε
πράγμα που κάνει. Παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν την πρόθεση αυτή, πάντα
σχετίζεται κατά πολύ με την επιβίωση του ανθρώπου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μ’ αυτήν —
είναι απαραίτητη. Αυτό ισχύει γιατί ο Θεός δεν έχει κάνει ποτέ κάτι μάταιο. Για κάθε πράγμα
που κάνει, το σχέδιό Του είναι μέσα στα όρια των θεωριών και των αρχών Του, που περιέχουν
τη σοφία Του. Ο στόχος και η πρόθεση πίσω από αυτό το σχέδιο είναι η προστασία των
ανθρώπων, να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποτρέψουν την καταστροφή, την εισβολή από
οποιοδήποτε έμβιο ον, και οποιαδήποτε βλάβη στους ανθρώπους από όλα τα πράγματα. Έτσι,
από τις πράξεις του Θεού που είδαμε σε αυτό το θέμα που συζητάμε, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο Θεός παρέχει στους ανθρώπους με άλλο τρόπο; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο
Θεός θρέφει και καθοδηγεί τους ανθρώπους έτσι; (Ναι.) Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ αυτού
του θέματος και του τίτλου της συναναστροφής μας «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα
πράγματα»; (Ναι.) Υπάρχει στενή σχέση και αυτό το θέμα είναι μια πτυχή του. Πριν
μιλήσουμε γι’ αυτά τα θέματα, οι άνθρωποι είχαν μια ασαφή εικόνα στη φαντασία τους για
τον Θεό, τον ίδιο τον Θεό και τις πράξεις Του —δεν κατανοούσαν πραγματικά αυτά τα
πράγματα. Ωστόσο, όταν μαθαίνουν οι άνθρωποι για τις πράξεις Του και τα πράγματα που
Αυτός έχει κάνει, μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν τις αρχές αυτών που κάνει ο
Θεός και μπορούν να αποκτήσουν κατανόησή τους και να τα προσεγγίσουν —έτσι δεν είναι;
Παρόλο που στην καρδιά του Θεού οι θεωρίες Του, οι αρχές και οι κανόνες Του είναι πολύ
περίπλοκοι όταν κάνει οτιδήποτε, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα, και όταν κυριαρχεί επί
όλων των πραγμάτων, αν μοιραστείτε ένα πράγμα στη συναναστροφή, δεν θα καταφέρετε να
καταλάβετε ενδόμυχα ότι αυτές είναι οι πράξεις του Θεού και είναι πολύ συγκεκριμένες;
(Ναι.) Οπότε πώς κατανοείτε επί του παρόντος τον Θεό σε σχέση με πριν; Ουσιαστικά
διαφορετικά. Αυτό που καταλαβαίνατε πριν ήταν εντελώς κούφιο, ασαφές κι αυτό που
καταλαβαίνετε τώρα περιέχει μεγάλο ποσοστό συγκεκριμένων στοιχείων για να στηρίξουν τις
πράξεις του Θεού, για να συγκριθούν με αυτό που έχει και είναι ο Θεός. Οπότε ό,τι είπα είναι
σπουδαίο υλικό για να καταλάβετε τον Θεό.
Αυτά για τη σημερινή μας σύναξη. Αντίο! Καλό σας βράδυ! (Αντίο, Θεέ!)
9 Φεβρουαρίου 2014
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Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ι'
Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Δ')
Σήμερα, κοινωνούμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Για κάθε πιστό, υπάρχουν μόνο δύο βασικά
πράγματα που πρέπει να γνωρίζει, να νιώθει και να κατανοεί —και ποια είναι αυτά τα δύο
πράγματα; Το πρώτο είναι η προσωπική είσοδος του ανθρώπου στη ζωή, και το δεύτερο
αφορά τη γνώση σχετικά με τον Θεό. Πιστεύετε ότι τα όσα πρόσφατα κοινωνούσαμε σχετικά
με τη γνώση για τον Θεό είναι εφικτά; Είναι δίκαιο να πούμε ότι είναι ανέφικτα για τους
περισσότερους ανθρώπους. Αυτά τα λόγια μπορεί να μη σας πείθουν. Γιατί το λέω αυτό;
Επειδή όταν ακούγατε όσα έλεγα πρωτύτερα, ανεξάρτητα από το πώς τα έλεγα ή ποιες λέξεις
χρησιμοποίησα, κυριολεκτικά και θεωρητικά γνωρίζατε τι έλεγα, αλλά ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα που αντιμετωπίζατε ήταν ότι εσείς δεν κατανοούσατε για ποιον λόγο τα είπα αυτά,
για ποιον λόγο μίλησα για αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Επομένως,
παρόλο που αυτά τα πράγματα που ακούσατε προστίθενται στις γνώσεις σας και
εμπλουτίζουν την κατανόησή σας για τον Θεό και τα έργα Του, εσείς εξακολουθείτε να
δυσκολεύεστε να γνωρίσετε τον Θεό. Αφού ακούσατε όσα είπα, οι περισσότεροι από εσάς δεν
καταλαβαίνουν γιατί τα είπα αυτά και ποια σχέση έχουν με τη γνώση για τον Θεό. Ο λόγος
που αδυνατείτε να κατανοήσετε τη σχέση τους με τη γνώση για τον Θεό είναι επειδή οι
εμπειρίες της ζωής σας είναι υπερβολικά επιφανειακές. Αν οι γνώσεις και η εμπειρία των
ανθρώπων σχετικά με τα λόγια του Θεού παραμείνουν σε ένα πολύ ρηχό επίπεδο, τότε το
μεγαλύτερο μέρος της γνώσης τους για Εκείνον θα είναι ασαφές και αφηρημένο· θα είναι όλο
γενικό, δογματικό και θεωρητικό. Θεωρητικά, φαίνεται ή ακούγεται λογικό και εύλογο, αλλά
η γνώση για τον Θεό που προέρχεται από το στόμα των περισσότερων ανθρώπων είναι κενή.
Και γιατί λέω ότι είναι κενή; Επειδή, στην πραγματικότητα, ενδόμυχα δεν έχεις ξεκαθαρίσει
το αν τα λόγια σχετικά με το αν γνωρίζεις τον Θεό που προέρχονται από το στόμα σου είναι
σωστά ή όχι, αν είναι ακριβή ή όχι. Επομένως, παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
ακούσει πολλές πληροφορίες και θέματα σχετικά με τη γνώση για τον Θεό, η γνώση τους για
τον Θεό δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τη θεωρία, δεν έχει ξεπεράσει το δόγμα που είναι αόριστο
και αφηρημένο. Πώς μπορεί, λοιπόν, να λυθεί αυτό το πρόβλημα; Το έχετε ποτέ σκεφτεί
αυτό; Αν κάποιος δεν επιδιώκει την αλήθεια, μπορεί να διακατέχεται από την
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πραγματικότητα; Εάν κάποιος δεν επιδιώκει την αλήθεια, τότε αναμφισβήτητα δεν κατέχει
την πραγματικότητα, επομένως δεν έχει απολύτως καμία γνώση ή εμπειρία των λόγων του
Θεού. Και μπορούν αυτοί που δεν γνωρίζουν τα λόγια του Θεού να γνωρίζουν τον Θεό; Σε
καμία περίπτωση. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Επομένως, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε:
«Πώς θα μπορούσε η γνώση για τον Θεό να είναι τόσο δύσκολη; Όταν μιλάω για τη γνώση
περί του εαυτού μου μπορώ να μιλάω για ώρες, αλλά όταν πρόκειται για τη γνώση περί του
Θεού, χάνω τα λόγια μου. Ακόμη και όταν μπορώ να πω λιγοστά λόγια, είναι βεβιασμένα και
ακούγονται βαρετά —πολύ περισσότερο δε, ακούγονται περίεργα όταν ακούω τον εαυτό μου
να τα λέει». Αυτή είναι η πηγή. Εάν νιώθεις ότι η γνώση για τον Θεό είναι υπερβολικά
δύσκολη, ότι είναι πολύ επίπονη για εσένα, ότι δεν έχεις τίποτα να πεις —τίποτα πραγματικό
να κοινωνήσεις και να παράσχεις στους άλλους και στον εαυτό σου— τότε αυτό αποδεικνύει
ότι είσαι κάποιος που δεν έχει νιώσει τα λόγια του Θεού. Ποια είναι τα λόγια του Θεού; Δεν
είναι άραγε τα λόγια του Θεού η έκφραση αυτού που έχει και είναι ο Θεός; Αν δεν έχεις νιώσει
τα λόγια του Θεού, θα μπορούσες να έχεις κάποια γνώση για το τι έχει και είναι ο Θεός;
Ασφαλώς και όχι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν έχεις εμπειρία όσον αφορά τα λόγια
του Θεού, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις το θέλημα του Θεού και δεν θα γνωρίζεις ποια είναι
η διάθεσή Του, τι Του αρέσει, τι μισεί, ποιες είναι οι απαιτήσεις Του για τον άνθρωπο, ποια
είναι η στάση Του προς όσους είναι καλοί και προς όσους είναι κακοί —όλα αυτά θα είναι
ασφαλώς συγκεχυμένα και ασαφή σ’ εσένα. Εάν πιστεύεις στον Θεό εν τω μέσω μιας τέτοιας
ασάφειας, τότε όταν ισχυρίζεσαι πως είσαι ένας από αυτούς που επιδιώκουν την αλήθεια και
ακολουθούν τον Θεό, είναι ρεαλιστικοί αυτοί οι ισχυρισμοί; Δεν είναι! Ας συνεχίσουμε λοιπόν
να μιλάμε για τη γνώση περί του Θεού.
Είστε όλοι πρόθυμοι να ακούσετε το θέμα που θα κοινωνήσουμε σήμερα, σωστά; Το θέμα
που κοινωνούμε σήμερα σχετίζεται επίσης με το θέμα «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής των
πάντων» για το οποίο μιλάμε τώρα τελευταία. Έχουμε μιλήσει εκτενώς για το πώς «ο Θεός
είναι η πηγή της ζωής των πάντων», χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και προοπτικές για
να ενημερώσει τους ανθρώπους πώς ο Θεός κυβερνάει επί των πάντων, με ποια μέσα κυβερνά
επί των πάντων και με ποιες αρχές διαχειρίζεται τα πάντα, έτσι ώστε να υπάρχουν σε αυτόν
τον πλανήτη που ο Θεός δημιούργησε. Μιλήσαμε επίσης εκτενώς για το πώς ο Θεός παρέχει
για την ανθρωπότητα: με ποια μέσα δίνει Εκείνος αυτήν την παροχή, ποια είδη
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περιβαλλόντων διαβίωσης παρέχει στους ανθρώπους και με ποια μέσα και από ποια σημεία
εκκίνησης παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον διαβίωσης στον άνθρωπο. Παρόλο που δεν
μίλησα άμεσα για τη σχέση ανάμεσα στο κράτος του Θεού επί των πάντων, τη διοίκηση των
πάντων και τη διαχείρισή Του, μίλησα έμμεσα σχετικά με το γιατί διοικεί τα πάντα κατ’ αυτόν
τον τρόπο και γιατί παρέχει και θρέφει την ανθρωπότητα κατ’ αυτόν τον τρόπο —τα οποία
όλα σχετίζονται με τη διαχείριση του Θεού. Το περιεχόμενο για το οποίο μιλήσαμε ήταν
ευρύτατο: από το μακροσκοπικό περιβάλλον έως πολύ μικρότερα πράγματα, όπως οι βασικές
ανάγκες και η διατροφή των ανθρώπων. Από το πώς ο Θεός κυβερνά επί των πάντων και τα
κάνει να λειτουργούν με τάξη έως το σωστό και κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης που
δημιούργησε για τους ανθρώπους κάθε φυλής και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το ευρύ
περιεχόμενο σχετίζεται με το πώς ο άνθρωπος ζει στη σάρκα. Τουτέστιν, όλα σχετίζονται με
πράγματα του υλικού κόσμου που είναι ορατά με γυμνό μάτι και τα οποία οι άνθρωποι
μπορούν να αισθάνονται, για παράδειγμα, τα βουνά, τα ποτάμια, οι ωκεανοί, οι πεδιάδες…
Αυτά είναι όλα όσα μπορείτε να δείτε και να αγγίξετε. Όταν μιλάω για τον αέρα και τη
θερμοκρασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπνοή σας για να αισθανθείτε άμεσα την
ύπαρξη του αέρα και το σώμα σας για να νιώσετε εάν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή χαμηλή.
Τα δέντρα, το γρασίδι, τα πουλιά και τα θηρία στα δάση, όσα πετούν στον ουρανό και όσα
περιδιαβαίνουν τη γη και τα διάφορα μικρά ζώα που βγαίνουν από τα λαγούμια, όλα αυτά
μπορούν οι άνθρωποι να τα δουν ιδίοις όμμασι και να τα ακούσουν με τα ίδια τους τα αυτιά.
Αν και το πεδίο αυτών των πραγμάτων είναι τεράστιο, μεταξύ των πάντων αντιπροσωπεύουν
μόνο τον υλικό κόσμο. Τα υλικά πράγματα είναι όσα μπορούν να δουν και να αισθανθούν οι
άνθρωποι, δηλαδή όταν τα αγγίζεις, θα τα αισθανθείς και όταν τα βλέπεις με τα μάτια σου, ο
εγκέφαλός σου θα σου παρουσιάσει μια μορφή, μια εικόνα. Είναι πράγματα που είναι
πραγματικά και υπαρκτά. Για σένα δεν είναι αφηρημένα, αλλά έχουν σχήμα. Μπορεί να είναι
τετράγωνα ή στρογγυλά, ψηλά ή χαμηλά. Και το καθένα σου δίνει διαφορετική εντύπωση.
Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν το υλικό μέρος όλων των πραγμάτων. Οπότε τι περιλαμβάνουν
«τα πάντα» στο «κράτος του Θεού επί των πάντων» στον Θεό; Δεν περιλαμβάνουν μόνο τα
πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να αγγίξουν, αλλά, επιπλέον, ό,τι είναι
αόρατο και απροσπέλαστο. Αυτή είναι μια από τις πραγματικές έννοιες του κράτους του Θεού
επί των πάντων. Ακόμα κι αν αυτά τα πράγματα είναι αόρατα και απροσπέλαστα για τους
ανθρώπους, εφόσον μπορεί ο Θεός να τα παρατηρήσει με τα μάτια Του και βρίσκονται εντός
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του πεδίου της κυριαρχίας Του, υπάρχουν πραγματικά για τον Θεό. Παρόλο που για την
ανθρωπότητα είναι αφηρημένα και αδιανόητα —και παρόλο που, επιπλέον, είναι αόρατα και
απροσπέλαστα— για τον Θεό υπάρχουν πραγματικά και αληθινά. Αυτός είναι ο άλλος κόσμος
όλων των πραγμάτων που ο Θεός κυβερνάει και είναι ένα άλλο μέρος του πεδίου όλων των
πραγμάτων που κυβερνάει. Αυτό είναι το θέμα που κοινωνούμε σήμερα —πώς ο Θεός
κυβερνά και διοικεί τον πνευματικό κόσμο. Δεδομένου ότι αυτό το θέμα καλύπτει τον τρόπο
με τον οποίο ο Θεός κυβερνά και διαχειρίζεται τα πάντα, σχετίζεται με τον κόσμο έξω από τον
υλικό κόσμο —τον πνευματικό κόσμο— και γι’ αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο να τον
κατανοήσουμε. Μόνο κατόπιν αυτής της επικοινωνίας και μόνο αφού το κατανοήσουν αυτό οι
άνθρωποι θα μπορέσουν να κατανοήσουν αληθινά την πραγματική έννοια της φράσης «ο
Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρόκειται να
μιλήσουμε γι’ αυτό το θέμα. Και ο στόχος αυτού του θέματος είναι να συμπληρώσει την
κεντρική ιδέα τού «ο Θεός κυβερνά επί των πάντων και ο Θεός διαχειρίζεται τα πάντα».
Ίσως, όταν ακούτε αυτό το θέμα, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο ή απίστευτο —αλλά
ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε, εφόσον ο πνευματικός κόσμος είναι ένα μέρος όλων των
πραγμάτων που κυβερνώνται από τον Θεό, πρέπει να μάθετε κάτι γι’ αυτό το θέμα. Αφού
γίνει αυτό, θα εκτιμήσετε, θα κατανοήσετε και θα γνωρίσετε σε μεγαλύτερο βάθος τη φράση
«ο Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων».

Πώς ο Θεός κυβερνά και διοικεί τον πνευματικό κόσμο
Όσον αφορά τον υλικό κόσμο, αν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα ή
φαινόμενα, μπορούν να αναζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες, ειδάλλως μπορούν να
χρησιμοποιήσουν διάφορους δίαυλους για να μάθουν τις καταβολές τους και την ιστορία πίσω
από αυτές. Αλλά όταν πρόκειται για τον άλλο κόσμο για τον οποίο μιλάμε σήμερα —τον
πνευματικό κόσμο που υπάρχει έξω από τον υλικό κόσμο— οι άνθρωποι δεν έχουν απολύτως
κανένα μέσο ή δίαυλο να μάθουν κάτι γι’ αυτόν. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή, στον κόσμο των
ανθρώπων, όλα όσα ανήκουν στον υλικό κόσμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την υλική
ύπαρξη του ανθρώπου και επειδή οι άνθρωποι νιώθουν ότι τα πάντα στον υλικό κόσμο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα με τον υλικό τρόπο ζωής και την υλική ζωή τους, οι περισσότεροι
άνθρωποι γνωρίζουν μόνο ή βλέπουν τα υλικά πράγματα μπροστά στα μάτια τους, τα
πράγματα που είναι ορατά σ’ αυτούς. Ωστόσο, όσον αφορά τον πνευματικό κόσμο —δηλαδή
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όλα όσα ανήκουν σ’ αυτόν τον άλλο κόσμο— δικαίως θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν πιστεύουν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δεν τον βλέπουν και πιστεύουν ότι δεν
χρειάζεται να τον κατανοήσουν ή να μάθουν οτιδήποτε γι’ αυτόν, για να μην πούμε για το πώς
ο πνευματικός κόσμος είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος από τον υλικό κόσμο και, από
την οπτική του Θεού, είναι ανοιχτός —παρόλο που, για τους ανθρώπους, είναι μυστικός και
κλειστός— επομένως, οι άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να βρουν ένα μονοπάτι για να
κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές αυτού του κόσμου. Οι διάφορες πτυχές για τις οποίες θα
μιλήσω σχετικά με τον πνευματικό κόσμο αφορούν μόνο τη διοίκηση και την κυριαρχία του
Θεού. Δεν αποκαλύπτω μυστήρια ούτε σας λέω τα μυστικά που επιθυμείτε να ανακαλύψετε,
διότι αυτό αφορά την κυριαρχία του Θεού, τη διοίκηση του Θεού και την παροχή του Θεού,
και γι’ αυτό θα μιλήσω μόνο για όσα είναι ανάγκη να γνωρίζετε.
Πρώτον, επιτρέψτε Μου να σας κάνω μια ερώτηση: Στο μυαλό σας, τι είναι ο
πνευματικός κόσμος; Σε γενικές γραμμές, είναι ένας κόσμος έξω από τον υλικό κόσμο, ο
οποίος είναι αόρατος και απροσπέλαστος στους ανθρώπους. Εντούτοις, στη φαντασία σας, τι
είδους κόσμος θα έπρεπε να είναι ο πνευματικός κόσμος; Ίσως, επειδή δεν είστε σε θέση να
τον δείτε, είστε ανίκανοι να τον φανταστείτε. Όταν όμως ακούτε θρύλους γι’ αυτόν, θα
εξακολουθείτε να σκέφτεστε, δεν θα είστε σε θέση να σταματήσετε. Και γιατί το λέω αυτό;
Υπάρχει κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους όταν είναι νέοι: Όταν κάποιος τους λέει
μια τρομακτική ιστορία —για φαντάσματα, ψυχές— κατατρομάζουν. Και γιατί φοβούνται;
Γιατί φαντάζονται αυτά τα πράγματα. Παρόλο που δεν μπορούν να τα δουν, αισθάνονται ότι
είναι παντού μέσα στο δωμάτιό τους, ότι κρύβονται κάπου ή στα σκοτεινά, και φοβούνται
τόσο πολύ που δεν τολμούν να κοιμηθούν. Ειδικά τη νύχτα, δεν τολμούν να μείνουν μόνοι
τους στο δωμάτιο ούτε μόνοι στην αυλή. Αυτός είναι ο πνευματικός κόσμος της φαντασίας
σας και είναι ένας κόσμος, τον οποίον οι άνθρωποι θεωρούν τρομακτικό. Στην
πραγματικότητα, ο καθένας διαθέτει φαντασία, και ο καθένας μπορεί να νιώσει κάτι.
Ας ξεκινήσουμε με τον πνευματικό κόσμο. Τι είναι ο πνευματικός κόσμος; Επιτρέψτε
Μου να σας δώσω μια σύντομη και απλή εξήγηση. Ο πνευματικός κόσμος είναι ένας
σημαντικός τόπος, ο οποίος διαφέρει από τον υλικό κόσμο. Και γιατί λέω ότι αυτό είναι
σημαντικό; Θα μιλήσουμε διεξοδικά γι’ αυτό. Η ύπαρξη του πνευματικού κόσμου συνδέεται
άρρηκτα με τον υλικό κόσμο της ανθρωπότητας. Παίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο της
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ανθρώπινης ζωής και θανάτου στο κράτος του Θεού επί των πάντων. Αυτός είναι ο ρόλος του
και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ύπαρξή του είναι σημαντική. Επειδή είναι ένας
τόπος που δεν είναι αισθητός στις πέντε αισθήσεις, κανείς δεν μπορεί να κρίνει με ακρίβεια
το κατά πόσο ο πνευματικός κόσμος υπάρχει ή όχι. Οι διάφορες δυναμικές του συνδέονται
στενά με την ανθρώπινη ύπαρξη, με αποτέλεσμα η τάξη ζωής της ανθρωπότητας να
επηρεάζεται επίσης έντονα από τον πνευματικό κόσμο. Σχετίζεται αυτό με την κυριαρχία του
Θεού; Ναι. Όταν το λέω αυτό, καταλαβαίνετε γιατί συζητώ αυτό το θέμα: Επειδή αφορά την
κυριαρχία του Θεού και τη διοίκησή Του. Σε έναν τέτοιον κόσμο —που είναι αόρατος στους
ανθρώπους— κάθε ουράνιο διάταγμα, διάταξη και διοικητικό σύστημα βρίσκεται πολύ
ψηλότερα από τους νόμους και τα συστήματα κάθε χώρας του υλικού κόσμου και κανένα ον
που ζει σ’ αυτόν τον κόσμο δεν θα τολμούσε να τα παραβιάσει ή να τα σφετεριστεί. Σχετίζεται
αυτό με την κυριαρχία και τη διοίκηση του Θεού; Σ’ αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν σαφή
διοικητικά διατάγματα, σαφή ουράνια διατάγματα και σαφείς νόμοι. Σε διαφορετικά επίπεδα
και σε διαφορετικές περιοχές, οι δικαστικοί επιμελητές επιτελούν το καθήκον τους και τηρούν
τους κανόνες και τους κανονισμούς αυστηρά, διότι γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες της
παραβίασης ενός ουράνιου διατάγματος, γνωρίζουν σαφώς τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός
τιμωρεί το κακό και ανταμείβει το καλό, και πώς Αυτός διοικεί τα πάντα, πώς κυβερνά τα
πάντα και, επιπλέον, βλέπουν με σαφήνεια πώς ο Θεός εκτελεί τα ουράνια διατάγματα και
τους νόμους Του. Διαφέρουν αυτά από τον υλικό κόσμο στον οποίο κατοικεί η ανθρωπότητα;
Διαφέρουν κατά πολύ. Πρόκειται για έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από τον υλικό κόσμο.
Εφόσον υπάρχουν ουράνια διατάγματα και νόμοι, αφορούν την κυριαρχία, τη διοίκηση και,
επιπλέον, τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Εφόσον τα έχετε ακούσει
αυτά, δεν νομίζετε ότι είναι άκρως αναγκαίο να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα; Δεν θέλετε να
μάθετε τα κρυμμένα μυστικά; (Ναι, θέλουμε.) Αυτή είναι η έννοια του πνευματικού κόσμου.
Αν και συνυπάρχει με τον υλικό κόσμο και ταυτόχρονα υπόκειται στη διοίκηση και την
κυριαρχία του Θεού, η διοίκηση και η κυριαρχία του Θεού επί αυτού του κόσμου είναι πολύ
αυστηρότερη από εκείνη του υλικού κόσμου. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, θα πρέπει να
ξεκινήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο ο πνευματικός κόσμος ευθύνεται για το έργο του
κύκλου ζωής και θανάτου των ανθρώπων, διότι αυτό το έργο αποτελεί σημαντικό μέρος του
έργου των όντων του πνευματικού κόσμου.
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Στην ανθρωπότητα, κατηγοριοποιώ όλους τους ανθρώπους σε τρεις τύπους. Ο πρώτος
τύπος είναι οι άπιστοι, οι οποίοι είναι όσοι δεν έχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Αποκαλούνται άπιστοι. Η συντριπτική πλειονότητα των απίστων πιστεύει μόνο στο χρήμα. Οι
άπιστοι επιδιώκουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, είναι υλιστές και πιστεύουν μόνο στον
υλικό κόσμο, όχι στον κύκλο ζωής και θανάτου, ή σε οποιεσδήποτε ιστορίες σχετικά με
θεότητες και φαντάσματα. Τους κατατάσσω ως άπιστους, και αυτοί αποτελούν τον πρώτο
τύπο. Ο δεύτερος τύπος είναι οι διάφοροι άνθρωποι της πίστης εκτός από τους άπιστους.
Μεταξύ των ανθρώπων, διαχωρίζω αυτούς τους ανθρώπους της πίστης σε διάφορους
σημαντικούς τύπους: Ο πρώτος είναι οι εβραίοι, ο δεύτερος είναι οι Καθολικοί, ο τρίτος είναι
οι χριστιανοί, ο τέταρτος είναι οι μουσουλμάνοι και ο πέμπτος είναι οι βουδιστές —υπάρχουν
πέντε τύποι. Αυτοί είναι οι διάφοροι τύποι ανθρώπων της πίστης. Ο τρίτος τύπος είναι όσοι
πιστεύουν στον Θεό, ο οποίος σχετίζεται μ’ εσάς. Αυτοί οι πιστοί είναι όσοι ακολουθούν τον
Θεό σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι διακρίνονται σε δύο τύπους: στον εκλεκτό λαό του Θεού και
στους παρόχους υπηρεσιών. Η διάκριση μεταξύ αυτών των κύριων τύπων είναι σαφής. Έτσι
τώρα, στο μυαλό σας είστε σε θέση να διακρίνετε σαφώς τους τύπους και την κατάταξη των
ανθρώπων, σωστά; Ο πρώτος είναι οι άπιστοι —έχω πει τι είναι οι άπιστοι. Λογίζονται όσοι
πιστεύουν στον Γέροντα στον Ουρανό ως άπιστοι; Πολλοί άπιστοι πιστεύουν μόνο στον
Γέροντα στον Ουρανό. Πιστεύουν ότι ο άνεμος, η βροχή, η βροντή και ούτω καθεξής
ελέγχονται όλα από αυτήν την οντότητα στην οποία βασίζονται για τη σπορά των
καλλιεργειών και τη συγκομιδή —εντούτοις, μόλις αναφέρεται η πίστη στον Θεό, είναι
απρόθυμοι να πιστέψουν σε Αυτόν. Μπορεί αυτό να ονομαστεί πίστη στον Θεό; Αυτοί οι
άνθρωποι συμπεριλαμβάνονται στους άπιστους. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι; Μη συγχέετε
αυτές τις κατηγορίες. Ο δεύτερος τύπος είναι οι άνθρωποι της πίστης. Ο τρίτος τύπος είναι
όσοι ακολουθούν τον Θεό σήμερα. Και γιατί έχω χωρίσει όλους τους ανθρώπους σε αυτούς
τους τύπους; (Επειδή διάφορα είδη ανθρώπων έχουν διαφορετικό τέλος και προορισμό.)
Αυτή είναι η μία πτυχή. Επειδή, όταν αυτές οι διαφορετικές φυλές και τύποι ανθρώπων
επιστρέψουν στον πνευματικό κόσμο, θα καταλάβουν διαφορετική θέση, θα υπόκεινται σε
διαφορετικούς νόμους του κύκλου ζωής και θανάτου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
ταξινόμησα τους ανθρώπους σε αυτούς τους κύριους τύπους.
1. Ο κύκλος ζωής και θανάτου των άπιστων
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Ας αρχίσουμε με τον κύκλο ζωής και θανάτου των άπιστων. Αφού πεθάνει κάποιος, τον
παίρνει ένας δικαστικός επιμελητής από τον πνευματικό κόσμο. Και ποιο μέρος του παίρνει;
Δεν παίρνει τη σάρκα του, αλλά την ψυχή του. Όταν φύγει η ψυχή του, φτάνει σε έναν τόπο
που είναι πρακτορείο του πνευματικού κόσμου, το οποίο λαμβάνει ειδικά τις ψυχές των
ανθρώπων που έχουν μόλις πεθάνει. (Σημείωση: Ο πρώτος τόπος στον οποίον πηγαίνει αφού
πεθάνει κάποιος είναι άγνωστος στην ψυχή.) Όταν μεταφέρεται σ’ αυτόν τον τόπο, ένας
αξιωματούχος πραγματοποιεί τους πρώτους ελέγχους, επιβεβαιώνοντας το όνομα, τη
διεύθυνση, την ηλικία του και όλες τις εμπειρίες του. Όλα όσα έκανε ενώ βρισκόταν εν ζωή
καταγράφονται σε ένα βιβλίο και επαληθεύονται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων. Αφού
ελεγχθούν όλα, η συμπεριφορά και οι πράξεις του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του
καθορίζουν εάν θα τιμωρηθεί ή θα συνεχίσει να μετενσαρκώνεται ως άνθρωπος, το οποίο
είναι το πρώτο στάδιο. Είναι το πρώτο στάδιο αυτό τρομακτικό; Δεν είναι υπερβολικά
τρομακτικό, επειδή το μόνο πράγμα που έχει συμβεί είναι ότι το άτομο έφτασε σε ένα
σκοτεινό και άγνωστο μέρος.
Στο δεύτερο στάδιο, αν το άτομο αυτό έχει κάνει πολλά κακά πράγματα καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του, αν έχει διαπράξει πολλές κακές πράξεις, τότε θα μεταφερθεί σε έναν
τόπο τιμωρίας για να τιμωρηθεί. Αυτός θα είναι ο τόπος ειδικά για την τιμωρία των
ανθρώπων. Οι λεπτομέρειες για το πώς τιμωρείται εξαρτώνται από τις αμαρτίες που διέπραξε
και από το πόσες κακές πράξεις έκανε πριν πεθάνει —αυτή είναι η πρώτη κατάσταση που
λαμβάνει χώρα στο δεύτερο στάδιο. Λόγω των μοχθηρών πράξεων που έκαναν και του κακού
που διέπραξαν πριν πεθάνουν, όταν μετενσαρκώνονται μετά την τιμωρία τους —όταν
γεννιούνται και πάλι στον υλικό κόσμο— ορισμένοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι
άνθρωποι και κάποιοι θα γίνουν ζώα. Τουτέστιν, μετά την επιστροφή ενός ατόμου στον
πνευματικό κόσμο, τιμωρείται λόγω του κακού που έχει διαπράξει. Επιπλέον, λόγω των
κακών πράξεων που έχει κάνει, στην επόμενη μετενσάρκωσή του πιθανώς δεν γίνεται
άνθρωπος, αλλά ζώο. Το εύρος των ζώων που μπορεί να γίνει περιλαμβάνει αγελάδες, άλογα,
χοίρους και σκύλους. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να γίνουν πτηνά στον ουρανό, πάπιες ή
χήνες… Αφού μετενσαρκωθούν ως ζώα, όταν πεθάνουν, επιστρέφουν στον πνευματικό κόσμο
και, όπως και πριν, με βάση τη συμπεριφορά τους πριν πεθάνουν ο πνευματικός κόσμος θα
αποφασίσει εάν θα μετενσαρκωθούν ή όχι ως άνθρωποι. Οι περισσότεροι άνθρωποι
2746

διαπράττουν πάρα πολύ κακό, οι αμαρτίες τους είναι πάρα πολύ σοβαρές, και έτσι όταν
μετενσαρκωθούν γίνονται ζώα επτά έως δώδεκα φορές. Επτά έως δώδεκα φορές —είναι
τρομακτικό αυτό; (Είναι τρομακτικό.) Τι σας τρομάζει; Το ότι ένα άτομο γίνεται ζώο, αυτό
είναι τρομακτικό. Και για ένα άτομο, τι είναι πιο οδυνηρό όταν γίνει ζώο; Δεν διαθέτει
γλωσσική ικανότητα, κάνει μόνο απλές σκέψεις, είναι μόνο σε θέση να κάνει τα πράγματα
που κάνουν τα ζώα και να τρώει τα πράγματα που τρώνε τα ζώα, διαθέτει τον απλό τρόπο
σκέψης και τη γλώσσα του σώματος ενός ζώου, δεν μπορεί να περπατάει σε όρθια στάση, δεν
μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, και καμία συμπεριφορά και δραστηριότητα των
ανθρώπων δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τα ζώα. Τουτέστιν, μεταξύ των πάντων, το να είναι
κανείς ζώο τον καθιστά υποδεέστερο όλων των έμβιων όντων και είναι πολύ πιο επίπονο από
το να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτή είναι μια πτυχή της τιμωρίας του πνευματικού κόσμου για
όσους έχουν κάνει πολύ κακό και έχουν διαπράξει μεγάλες αμαρτίες. Όσον αφορά την
αυστηρότητα της τιμωρίας, αυτή καθορίζεται από το είδος του ζώου που γίνονται. Για
παράδειγμα, είναι καλύτερο το να είναι κανείς χοίρος από το να είναι σκύλος; Μήπως ένας
χοίρος ζει καλύτερα ή χειρότερα από έναν σκύλο; Χειρότερα, σωστά; Αν οι άνθρωποι γίνουν
αγελάδες ή άλογα, θα ζουν καλύτερα ή χειρότερα από έναν χοίρο; (Καλύτερα.) Θα ζήσει
κανείς πιο άνετα αν ξαναγεννηθεί ως γάτα; Πάλι ζώο θα ήταν, και το να είναι γάτα θα ήταν
πολύ ευκολότερο από το να είναι αγελάδα ή άλογο, επειδή οι γάτες μπορούν να τεμπελιάζουν
και να κοιμούνται τον περισσότερο χρόνο τους. Το να γίνει κανείς αγελάδα ή άλογο είναι πιο
επίπονο και έτσι, αν οι άνθρωποι μετενσαρκώνονται ως αγελάδες ή άλογα, πρέπει να
δουλέψουν σκληρά —κάτι που φαίνεται ως σκληρή τιμωρία. Το να γίνει κανείς σκύλος είναι
λίγο καλύτερο από αγελάδα ή άλογο, γιατί ο σκύλος έχει στενότερη σχέση με τον κύριό του.
Κάποιοι σκύλοι, αφότου είναι κατοικίδια επί πολλά χρόνια, μπορούν να καταλάβουν πολλά
από αυτά που λένε οι κύριοί τους. Μερικές φορές, ένας σκύλος μπορεί να προσαρμοστεί στη
διάθεση και τις απαιτήσεις του κυρίου του, και ο κύριος συμπεριφέρεται καλύτερα στον
σκύλο και ο σκύλος τρώει και πίνει καλύτερα. Όταν δε, πονάει, τυγχάνει μεγαλύτερης
φροντίδας —άρα δεν απολαμβάνει ο σκύλος μια ευτυχισμένη ζωή; Έτσι, το να είναι κανείς
σκύλος είναι καλύτερο από αγελάδα ή άλογο. Όσον αφορά αυτό, η αυστηρότητα της τιμωρίας
ενός ατόμου καθορίζει πόσες φορές μετενσαρκώνεται κάποιος ως ζώο, καθώς και σε ποιο
είδος μετενσαρκώνεται.
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Επειδή διέπραξαν τόσες πολλές αμαρτίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ορισμένοι
άνθρωποι θα τιμωρηθούν μέσω της μετενσάρκωσής τους ως ζώα επτά έως δώδεκα φορές.
Έχοντας τιμωρηθεί αρκετές φορές, όταν επιστρέφουν στον πνευματικό κόσμο μεταφέρονται
κάπου αλλού. Οι διάφορες ψυχές σ’ αυτόν τον τόπο έχουν ήδη τιμωρηθεί και ανήκουν στον
τύπο που ετοιμάζονται να μετενσαρκωθούν ως άνθρωποι. Αυτός ο τόπος κατηγοριοποιεί κάθε
ψυχή σε έναν τύπο ανάλογα με το είδος της οικογένειας στην οποία θα γεννηθεί, το είδος του
ρόλου που θα παίξει αφού έχει μετενσαρκωθεί και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, κάποιοι
άνθρωποι θα γίνουν τραγουδιστές όταν έρχονται σ’ αυτόν τον κόσμο, και έτσι τοποθετούνται
ανάμεσα στους τραγουδιστές. Κάποιοι θα γίνουν επιχειρηματίες όταν έρχονται σ’ αυτόν τον
κόσμο, και έτσι τοποθετούνται ανάμεσα στους επιχειρηματίες. Και αν κάποιος πρόκειται να
γίνει επιστημονικός ερευνητής όταν γίνει άνθρωπος, τότε τοποθετείται μεταξύ των
επιστημονικών ερευνητών. Αφού ταξινομηθούν, ο καθένας αποστέλλεται σύμφωνα με
διαφορετικό χρόνο και καθορισμένη ημερομηνία, όπως ακριβώς οι άνθρωποι στέλνουν
ηλεκτρονικά μηνύματα σήμερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος ζωής και
θανάτου. Από την ημέρα που ένας άνθρωπος φτάνει στον πνευματικό κόσμο μέχρι το τέλος
της τιμωρίας του ή έως ότου έχει μετενσαρκωθεί ως ζώο πολλές φορές και προετοιμάζεται να
μετενσαρκωθεί ως άνθρωπος, αυτή η διαδικασία είναι ολοκληρωμένη.
Και όσοι έχουν ολοκληρώσει την τιμωρία τους, και δεν έχουν μετενσαρκωθεί ως ζώα, θα
αποσταλούν γρήγορα στον υλικό κόσμο για να γίνουν άνθρωποι; Ή σε πόσον καιρό θα
έρθουν μεταξύ των ανθρώπων; Ποια είναι η συχνότητα με την οποία μπορεί να συμβεί αυτό;
Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί όσον αφορά αυτό. Όλα όσα συμβαίνουν στον πνευματικό
κόσμο υπόκεινται στους κατάλληλους χρονικούς περιορισμούς και κανόνες —τα οποία, αν τα
εξηγήσω με αριθμούς, θα καταλάβετε. Για όσους μετενσαρκώνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα, όταν πεθαίνουν, προετοιμάζεται η αναγέννησή τους ως άνθρωποι. Το συντομότερο
χρονικό διάστημα είναι τρεις ημέρες. Για κάποιους ανθρώπους είναι τρεις μήνες, για
κάποιους είναι τρία χρόνια, για κάποιους είναι τριάντα χρόνια, για κάποιους είναι τριακόσια
χρόνια και ούτω καθεξής. Τι μπορούμε να πούμε γι’ αυτούς τους χρονικούς κανόνες, και ποιες
είναι οι ιδιαιτερότητές τους; Βασίζονται σ’ αυτό που χρειάζεται από μια ψυχή ο υλικός
κόσμος, ο κόσμος του ανθρώπου, και στον ρόλο που η συγκεκριμένη ψυχή πρέπει να παίξει σ’
αυτόν τον κόσμο. Όταν οι άνθρωποι μετενσαρκώνονται ως συνηθισμένα άτομα, οι
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περισσότεροι από αυτούς μετενσαρκώνονται πολύ σύντομα, επειδή ο κόσμος του ανθρώπου
έχει μεγάλη ανάγκη για αυτούς τους συνηθισμένους ανθρώπους, οπότε τρεις ημέρες
αργότερα στέλνονται ξανά σε μια οικογένεια που είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που
ήταν πριν πεθάνουν. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιοι που παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο σ’ αυτόν
τον κόσμο. «Ιδιαίτερο» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι’ αυτούς τους ανθρώπους
στον κόσμο του ανθρώπου. Δεν χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να παίξουν έναν τέτοιο
ρόλο, έτσι μπορεί να χρειαστούν τριακόσια χρόνια. Τουτέστιν, αυτή η ψυχή θα έρθει μόνο μια
φορά κάθε τριακόσια χρόνια ή ακόμα και κάθε τρεις χιλιάδες χρόνια. Και γιατί συμβαίνει
αυτό; Επειδή για τριακόσια χρόνια ή τρεις χιλιάδες χρόνια, ένας τέτοιος ρόλος δεν απαιτείται
στον κόσμο του ανθρώπου και έτσι αυτός ο άνθρωπος κρατείται κάπου στον πνευματικό
κόσμο. Πάρτε τον Κομφούκιο για παράδειγμα. Επηρέασε τον παραδοσιακό κινεζικό
πολιτισμό σε βάθος. Η άφιξή του επηρέασε σε βάθος τον πολιτισμό, τη γνώση, την παράδοση
και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Εντούτοις, ένα τέτοιο άτομο δεν
χρειάζεται σε κάθε εποχή, κι έτσι έπρεπε να παραμείνει στον πνευματικό κόσμο,
περιμένοντας εκεί για τριακόσια ή τρεις χιλιάδες χρόνια πριν μετενσαρκωθεί. Επειδή ο
κόσμος του ανθρώπου δεν είχε ανάγκη από κάποιον σαν αυτόν, έπρεπε να περιμένει αδρανής,
διότι υπήρχαν πολύ λίγοι ρόλοι σαν αυτόν, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα που θα μπορούσε να
κάνει και έτσι έπρεπε να παραμείνει κάπου στον πνευματικό κόσμο τον περισσότερο καιρό,
σε αδράνεια, και να σταλεί όταν ο κόσμος του ανθρώπου τον είχε ανάγκη. Αυτοί είναι οι
χρονικοί κανόνες του πνευματικού βασιλείου όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία οι
περισσότεροι άνθρωποι μετενσαρκώνονται. Είτε πρόκειται για κάποιον συνηθισμένο ή
ιδιαίτερο άνθρωπο, ο πνευματικός κόσμος έχει κατάλληλους κανόνες και ορθές πρακτικές για
την επεξεργασία της μετενσάρκωσης των ανθρώπων, και αυτοί οι κανόνες και πρακτικές
αποστέλλονται από τον Θεό και δεν καθορίζονται ούτε ελέγχονται από οποιονδήποτε
δικαστικό επιμελητή ή ον στον πνευματικό κόσμο. Τώρα καταλαβαίνετε, σωστά;
Για κάθε ψυχή, η μετενσάρκωσή της, ο ρόλος της σε αυτή τη ζωή, σε ποια οικογένεια
γεννιέται και πώς είναι η ζωή της, είναι στενά συνδεδεμένα με την προηγούμενη ζωή της. Όλα
τα είδη των ανθρώπων μπαίνουν στον κόσμο του ανθρώπου και οι ρόλοι που παίζουν είναι
διαφορετικοί, όπως και τα καθήκοντα που εκτελούν. Και ποια είναι τα καθήκοντα αυτά;
Κάποιοι άνθρωποι έρχονται για να αποπληρώσουν ένα χρέος: Αν χρωστούσαν σ’ άλλους πάρα
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πολλά χρήματα στην προηγούμενη ζωή τους, έρχονται για να αποπληρώσουν ένα χρέος σ’
αυτή τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι, στο μεταξύ, έρχονται για να εισπράξουν ένα χρέος: Είχαν
εξαπατηθεί και είχαν χάσει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά χρήματα στην
προηγούμενη ζωή τους, οπότε όταν φτάνουν στον πνευματικό κόσμο, ο πνευματικός κόσμος
θα τους δικαιώσει και θα τους επιτρέψει να εισπράξουν το χρέος τους σ’ αυτή τη ζωή. Κάποιοι
άνθρωποι έχουν έρθει για να ξεπληρώσουν ένα χρέος ευγνωμοσύνης: Κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης ζωής τους —πριν πεθάνουν— κάποιος τους φέρθηκε με καλοσύνη και σ’ αυτή
τη ζωή τους δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να μετενσαρκωθούν και γι’ αυτό ξαναγεννιούνται
για να ξεπληρώσουν αυτή την ευγνωμοσύνη. Άλλοι, εντωμεταξύ, έχουν ξαναγεννηθεί σ’ αυτή
τη ζωή για να πάρουν μια ζωή. Και τη ζωή ποιου παίρνουν; Του ατόμου που τους σκότωσε
στην προηγούμενη ζωή τους. Συνοψίζοντας, η σημερινή ζωή κάθε ατόμου έχει μεγάλη σχέση
με την προηγούμενη ζωή του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μ’ αυτή. Τουτέστιν, η σημερινή ζωή
κάθε ατόμου επηρεάζεται έντονα από την προηγούμενη ζωή του. Παραδείγματος χάριν, πριν
πεθάνει, ο Ζανγκ εξαπάτησε τον Λι και του πήρε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Άρα ο Ζανγκ
χρωστάει στον Λι; Εφόσον χρωστάει, είναι φυσικό ο Λι να εισπράξει το χρέος του από τον
Ζανγκ; Οπότε, αφού πεθάνουν, υπάρχει ένα χρέος που πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ τους.
Όταν μετενσαρκωθούν και ο Ζανγκ γίνει άνθρωπος, πώς θα εισπράξει ο Λι το χρέος του από
αυτόν; Ένας τρόπος είναι ο Λι να εισπράξει το χρέος του αν ξαναγεννηθεί ως γιος του Ζανγκ,
ο Ζανγκ κερδίζει πολλά χρήματα, τα οποία κατασπαταλά ο Λι. Ανεξάρτητα από το πόσα
χρήματα κερδίζει ο Ζανγκ, ο γιος του, ο Λι, τα κατασπαταλάει. Ανεξάρτητα από το πόσα
κερδίζει ο Ζανγκ, δεν είναι ποτέ αρκετά, και ο γιος του, εντωμεταξύ, για κάποιον λόγο
καταλήγει πάντα να ξοδεύει τα χρήματα του πατέρα του με διαφορετικούς τρόπους και μέσα.
Ο Ζανγκ έχει μείνει άναυδος: «Γιατί ο γιος μου είναι τόσο αγύρτης; Γιατί να είναι τόσο καλοί
οι γιοι των άλλων ανθρώπων; Γιατί δεν έχει φιλοδοξίες ο γιος μου, γιατί είναι τόσο άχρηστος
και ανίκανος να βγάλει χρήματα, γιατί πρέπει πάντα να τον στηρίζω οικονομικά; Εφόσον
πρέπει να τον υποστηρίξω, θα το κάνω, αλλά γιατί ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα του
δίνω, χρειάζεται πάντα περισσότερα; Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί τίμια έστω για μια ημέρα,
αλλά είναι χαραμοφάης, τρώει, πίνει, ξοδεύει τα λεφτά σε οίκους ανοχής και στον τζόγο; Τι
στο καλό συμβαίνει;» Τότε ο Ζανγκ σκέφτεται λίγο: «Ίσως του χρωστούσα στην προηγούμενη
ζωή. Θα τον εξοφλήσω, λοιπόν! Αυτό δεν θα τελειώσει μέχρι να τον εξοφλήσω στο ακέραιο!»
Ίσως έρθει η ημέρα που ο Λι έχει όντως εξοφλήσει το χρέος του και όταν είναι σαράντα ή
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πενήντα, θα έρθει μια ημέρα που ξαφνικά θα έρθει στα λογικά του: «Δεν έκανα ούτε ένα καλό
πράγμα κατά το πρώτο ήμισυ της ζωής μου! Έχω κατασπαταλήσει όλα τα χρήματα που
κέρδισε ο πατέρας μου —θα έπρεπε να είμαι καλός άνθρωπος! Θα προετοιμαστώ: Θα είμαι
κάποιος που είναι έντιμος και ζει σωστά και ποτέ δεν θα ξαναστενοχωρήσω τον πατέρα μου!»
Γιατί τα σκέφτεται αυτά; Γιατί ξαφνικά αλλάζει προς το καλύτερο; Υπάρχει κάποιος λόγος;
Ποιος είναι ο λόγος; (Επειδή ο Λι έχει εισπράξει το χρέος του και ο Ζανγκ έχει εξοφλήσει το
χρέος του.) Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει αιτία και αποτέλεσμα. Η ιστορία ξεκίνησε πάρα
πολύ παλιά, πριν γεννηθούν οι δυο τους, και αυτή η ιστορία από την προηγούμενη ζωή τους
ήρθε στη σημερινή τους ζωή και κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον άλλο. Ανεξάρτητα
από το τι δίδαξε ο Ζανγκ στον γιο του, ο γιος του ποτέ δεν τον άκουσε και ποτέ δεν εργάστηκε
τίμια ούτε μια ημέρα —αλλά την ημέρα που το χρέος εξοφλήθηκε, δεν χρειαζόταν να τον
διδάξει. Ο γιος του κατάλαβε με φυσικό τρόπο. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν
πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα; (Ναι.) Και τι λέει στους ανθρώπους; (Να είναι καλοί και να
μην κάνουν κακό.) Ότι δεν θα πρέπει να κάνουν κακό, και ότι θα υπάρξουν αντίποινα για τις
κακές πράξεις τους! Οι περισσότεροι άπιστοι διαπράττουν πολύ κακό και οι κακές πράξεις
τους έχουν δεχτεί αντίποινα, σωστά; Ωστόσο, είναι αυθαίρετα αυτά τα αντίποινα; Όλα όσα
δέχονται αντίποινα έχουν λόγο και αιτία. Πιστεύεις ότι δεν θα σου συμβεί τίποτα όταν έχεις
εξαπατήσει κάποιον και του έχεις πάρει χρήματα; Πιστεύεις ότι, αφού τον εξαπάτησες, δεν
θα υπάρξουν συνέπειες για σένα, εφόσον έχεις πάρει τα χρήματά του; Αυτό θα ήταν αδύνατο,
και θα υπάρξουν συνέπειες! Ανεξάρτητα από το ποιος είναι, ή ανεξάρτητα από το αν πιστεύει
ότι υπάρχει Θεός ή όχι, κάθε άτομο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη συμπεριφορά του
και να αναλάβει τις συνέπειες των πράξεών του. Όσον αφορά αυτό το απλό παράδειγμα —
όπου ο Ζανγκ τιμωρείται και ο Λι εξοφλείται— δεν είναι δίκαιο; Όταν οι άνθρωποι κάνουν
τέτοια πράγματα, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διοίκηση του
πνευματικού κόσμου. Παρά το ότι είναι άπιστοι, η ύπαρξη όσων δεν πιστεύουν στον Θεό
υπόκειται σε τέτοια ουράνια διατάγματα και διατάξεις που κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει και
κανείς δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πραγματικότητα.
Όσοι δεν έχουν πίστη συχνά πιστεύουν ότι όσα μπορεί να δει κανείς υπάρχουν, ενώ όλα
όσα δεν μπορεί να δει κανείς ή είναι πολύ μακριά από τους ανθρώπους, δεν υπάρχουν.
Προτιμούν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει «κύκλος ζωής και θανάτου» και δεν υπάρχει
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«τιμωρία», οπότε αμαρτάνουν και διαπράττουν το κακό χωρίς ενοχές —κατόπιν τιμωρούνται
ή μετενσαρκώνονται ως ζώα. Οι περισσότεροι από τους διάφορους ανθρώπους μεταξύ των
άπιστων πέφτουν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν γνωρίζουν ότι ο
πνευματικός κόσμος είναι αυστηρός στη διοίκησή του επί όλων των έμβιων όντων. Είτε
πιστεύεις είτε όχι, αυτό είναι γεγονός, διότι κανένας άνθρωπος ή αντικείμενο δεν μπορεί να
ξεφύγει από το πεδίο παρατήρησης των οφθαλμών του Θεού και κανένα άτομο ή αντικείμενο
δεν μπορεί να ξεφύγει από τους κανόνες και τους περιορισμούς των ουράνιων διαταγμάτων
και διατάξεων του Θεού. Επομένως, αυτό το απλό παράδειγμα λέει σε όλους ότι ανεξάρτητα
από το αν πιστεύεις στον Θεό ή όχι, είναι απαράδεκτο να αμαρτάνεις και να διαπράττεις
κακό, και υπάρχουν συνέπειες. Όταν κάποιος που πήρε χρήματα από κάποιον άλλο με απάτη
τιμωρείται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η τιμωρία αυτή είναι δίκαιη. Αυτή η συνηθισμένη
συμπεριφορά τιμωρείται από τον πνευματικό κόσμο, τιμωρείται από τις διατάξεις και τα
ουράνια διατάγματα του Θεού, και η πολύ σοβαρή εγκληματική και κακή συμπεριφορά —
βιασμοί και λεηλασίες, απάτη και εξαπάτηση, κλοπή και ληστεία, δολοφονίες και εμπρησμοί,
και ούτω καθεξής— υπόκειται ακόμη περισσότερο σε μια σειρά τιμωριών κλιμακούμενης
αυστηρότητας. Και τι περιλαμβάνουν αυτές οι τιμωρίες κλιμακούμενης αυστηρότητας;
Κάποιες χρειάζονται χρόνο για να καθορίσουν το επίπεδο αυστηρότητας, κάποιες το κάνουν
με διαφορετική μεθοδολογία, ενώ άλλες το κάνουν μέσω του τόπου όπου οι άνθρωποι
πηγαίνουν όταν μετενσαρκώνονται. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι είναι αθυρόστομοι. Τι
σημαίνει «αθυρόστομος»; Σημαίνει ότι κάποιος ξεστομίζει συχνά βωμολοχίες προς τους
άλλους και εκφράζεται κακόβουλα, καταριέται τους ανθρώπους. Τι δηλώνουν οι κακόβουλες
εκφράσεις; Δηλώνουν ότι κάποιος είναι κακόκαρδος. Οι κακόβουλες εκφράσεις που
περιέχουν κατάρες για τους ανθρώπους συχνά προέρχονται από το στόμα τέτοιων ανθρώπων
και μια τέτοια κακόβουλη έκφραση συνοδεύεται από σοβαρές συνέπειες. Αφού αυτοί οι
άνθρωποι πεθάνουν και λάβουν την κατάλληλη τιμωρία, μπορεί να ξαναγεννηθούν ως
μουγγοί. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ ραδιούργοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους, συχνά
εκμεταλλεύονται τους άλλους, οι μικρές τους μηχανορραφίες είναι ιδιαίτερα καλά
σχεδιασμένες και κάνουν πολλά που βλάπτουν τους άλλους. Όταν ξαναγεννιούνται, θα
μπορούσαν να είναι μισότρελοι ή κάποιοι που είναι διανοητικά ανάπηροι. Κάποιοι άνθρωποι
συχνά κρυφοκοιτάζουν την ιδιωτική ζωή των άλλων. Τα μάτια τους βλέπουν πολλά, τα οποία
δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, και γνωρίζουν πολλά που δεν όφειλαν να γνωρίζουν, οπότε όταν
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ξαναγεννιούνται, μπορεί να είναι τυφλοί. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ επιδέξιοι κατά τη
διάρκεια της ζωής τους, συχνά πολεμούν και κάνουν πολύ κακό, συνεπώς όταν
ξαναγεννιούνται, μπορεί να είναι άτομα με αναπηρία, κουτσοί ή χωρίς χέρι, ή μπορεί να είναι
καμπούρηδες ή να υποφέρουν από αυχενική δυστονία, μπορεί να κουτσαίνουν, ή να έχουν
ένα πόδι κοντύτερο από το άλλο και ούτω καθεξής. Όσον αφορά αυτό, υποβάλλονται σε
διαφορετικές τιμωρίες με βάση το επίπεδο του κακού που διέπραξαν όσο ήταν ζωντανοί. Και
τι λέτε εσείς, γιατί οι άνθρωποι είναι αλλήθωροι; Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι;
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γύρω μας σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι είναι αλλήθωροι επειδή στην
προηγούμενη ζωή τους χρησιμοποίησαν τα μάτια τους σε υπερβολικό βαθμό, έκαναν πάρα
πολλά κακά πράγματα και έτσι όταν γεννιούνται σ’ αυτή τη ζωή, είναι αλλήθωροι και σε
σοβαρές περιπτώσεις είναι ακόμη και τυφλοί. Αυτά είναι τα αντίποινα! Κάποιοι άνθρωποι τα
πάνε καλά με τους άλλους πριν πεθάνουν, κάνουν πολλά καλά πράγματα για τους
αγαπημένους τους, τους φίλους, τους συναδέλφους τους ή τους ανθρώπους με τους οποίους
έχουν σχέση. Κάνουν φιλανθρωπίες και παρέχουν φροντίδα σ’ άλλους, ή τους βοηθούν
οικονομικά, οι άλλοι τους έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση, και όταν επιστρέψουν στον
πνευματικό κόσμο δεν τιμωρούνται. Αν δεν τιμωρηθεί κάποιος άπιστος με οποιονδήποτε
τρόπο σημαίνει ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Αντί να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού,
πιστεύει μόνο στον Γέροντα στον Ουρανό. Πιστεύει μόνο ότι υπάρχει ένα πνεύμα από πάνω
του που βλέπει ό,τι κάνει —μόνο αυτό πιστεύουν. Και ως εκ τούτου έχουν πολύ καλύτερη
συμπεριφορά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καλοσυνάτοι και φιλάνθρωποι, και όταν τελικά
επιστρέψουν στον πνευματικό κόσμο, ο πνευματικός κόσμος θα τους φερθεί πολύ καλά και
σύντομα θα μετενσαρκωθούν. Όταν ξαναγεννηθούν, σε τι είδους οικογένεια θα καταλήξουν;
Παρόλο που αυτή η οικογένεια δεν θα είναι πλούσια, θα είναι ήρεμη, θα υπάρχει αρμονία
μεταξύ των μελών της, θα περνούν γαλήνιες, ευτυχισμένες ημέρες, όλοι θα χαίρονται και θα
έχουν μια καλή ζωή. Όταν το άτομο φτάσει στην ενηλικίωση, θα έχει μια μεγάλη εκτεταμένη
οικογένεια, τα παιδιά του θα είναι ταλαντούχα και θα έχουν επιτυχίες και η οικογένειά του θα
χαίρει καλής τύχης —και ένα τέτοιο αποτέλεσμα συνδέεται στενά με την προηγούμενη ζωή
του ατόμου. Τουτέστιν, όταν ένα άτομο μετενσαρκωθεί αφού πεθάνει, είτε είναι άνδρας ή
γυναίκα, ποια είναι η αποστολή του, τι θα περάσει στη ζωή, τα εμπόδιά του, ποιες ευλογίες θα
απολαύσει, ποιον θα συναντήσει, τι θα του συμβεί —κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει αυτά,
να τα αποφύγει ή να κρυφτεί από αυτά. Με άλλα λόγια, αφότου καθοριστεί η ζωή σου, όσον
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αφορά ό,τι σου συμβαίνει, όσο κι αν προσπαθείς να το αποφύγεις, με οποιονδήποτε τρόπο κι
αν προσπαθείς να το αποφύγεις, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να παραβιάσεις την πορεία της
ζωής που καθορίστηκε για σένα από τον Θεό στον πνευματικό κόσμο. Διότι όταν
μετενσαρκώνεσαι, η μοίρα της ζωής σου έχει ήδη καθοριστεί. Είτε είναι καλή είτε κακή, ο
καθένας πρέπει να έρθει αντιμέτωπος μ’ αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να συνεχίσει προς τα
μπρος. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κανείς από όσους ζουν σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να
αποφύγει, και κανένα ζήτημα δεν είναι πιο πραγματικό. Εντάξει, τα έχετε καταλάβει όλα
αυτά, σωστά;
Εφόσον τα έχετε κατανοήσει, βλέπετε ότι ο Θεός έχει πολύ απαιτητικούς και αυστηρούς
ελέγχους και διοίκηση για τον κύκλο ζωής και θανάτου των άπιστων; Πρώτον, ο Θεός έχει
θεσπίσει διάφορα ουράνια διατάγματα, διατάξεις και συστήματα στο πνευματικό βασίλειο, τα
οποία μετά τη διακήρυξή τους εφαρμόζονται αυστηρά, όπως ορίζονται από τον Θεό, από όντα
σε διάφορες επίσημες θέσεις στον πνευματικό κόσμο, και κανείς δεν τολμά να τα παραβιάσει.
Συνεπώς, στον κύκλο ζωής και θανάτου της ανθρωπότητας στον κόσμο του ανθρώπου, εάν
κάποιος μετενσαρκωθεί ως ζώο ή άνθρωπος, υπάρχουν νόμοι και για τα δύο. Επειδή αυτοί οι
νόμοι προέρχονται από τον Θεό, κανείς δεν τολμά ούτε μπορεί να τους παραβιάσει. Μόνο
λόγω αυτής της κυριαρχίας του Θεού και επειδή υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, ο υλικός κόσμος
που βλέπουν οι άνθρωποι έχει αρμονία και τάξη. Μόνο εξαιτίας αυτής της κυριαρχίας του
Θεού, η ανθρωπότητα είναι σε θέση να συνυπάρχει ειρηνικά με τον άλλο κόσμο που είναι
εντελώς αόρατος για την ανθρωπότητα και είναι σε θέση να ζει σε αρμονία μ’ αυτόν —όλα
αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κυριαρχία του Θεού. Αφού πεθάνει η σαρκική ζωή
ενός ατόμου, η ψυχή εξακολουθεί να ζει, οπότε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε χωρίς τη διοίκηση
του Θεού; Η ψυχή θα περιπλανιόταν παντού, θα εισέβαλε παντού και θα έβλαπτε ακόμη και
τα έμβια όντα στον κόσμο των ανθρώπων. Δεν θα βλάπτονταν μόνο οι άνθρωποι, αλλά ίσως
και τα φυτά και τα ζώα —αλλά οι πρώτοι που θα βλάπτονταν θα ήταν οι άνθρωποι. Εάν
συνέβαινε αυτό —αν μια τέτοια ψυχή υπήρχε χωρίς διοίκηση και όντως έβλαπτε τους
ανθρώπους και όντως έκανε κακά πράγματα— τότε θα υπήρχε και ο σωστός χειρισμός αυτής
της ψυχής στον πνευματικό κόσμο: Αν τα πράγματα ήταν σοβαρά, η ψυχή σύντομα θα έπαυε
να υπάρχει, θα καταστρεφόταν. Αν ήταν δυνατόν, θα τοποθετούνταν κάπου και στη συνέχεια
θα μετενσαρκωνόταν. Τουτέστιν, η διοίκηση των διαφόρων ψυχών από τον πνευματικό κόσμο
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διατάσσεται και εκτελείται σύμφωνα με στάδια και κανόνες. Μόνο λόγω αυτής της διοίκησης
ο υλικός κόσμος του ανθρώπου δεν έχει καταλήξει στο χάος, η ανθρωπότητα του υλικού
κόσμου διαθέτει κανονική νοοτροπία, κανονικό ορθολογισμό και καθορισμένη σαρκική ζωή.
Μόνο αφότου η ανθρωπότητα έχει μια τέτοια κανονική ζωή, όσοι ζουν στη σάρκα θα είναι σε
θέση να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να αναπαράγονται από γενιά σε γενιά.
Ποια είναι η γνώμη σας για τα λόγια που μόλις ακούσατε; Πρώτη φορά τα ακούτε; Και
ποια είναι η άποψή σας αφού έχω κοινωνήσει αυτά τα λόγια σήμερα; Εκτός από το γεγονός
ότι είναι καινοφανή, έχετε κάποια άλλη άποψη; (Οι άνθρωποι πρέπει να συμπεριφέρονται
καλά, και βλέπω ότι ο Θεός είναι μεγάλος και τρομερός.) (Έχοντας μόλις ακούσει την
κοινωνία του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κανονίζει το τέλος των διαφόρων τύπων
ανθρώπων, από μια άποψη πιστεύω ότι η διάθεση του Θεού δεν επιτρέπει καμία ύβρη και ότι
θα πρέπει να έχω φόβο Θεού, και από μια άλλη άποψη γνωρίζω τι είδους άνθρωποι αρέσουν
στον Θεό και τι όχι, οπότε θέλω να είμαι ένας από εκείνους που αρέσουν στον Θεό.) Βλέπετε
ότι οι πράξεις του Θεού σ’ αυτόν τον τομέα βασίζονται σε αρχές; Ποιες είναι οι αρχές
σύμφωνα με τις οποίες ενεργεί; (Ορίζει το τέλος των ανθρώπων σύμφωνα με όλα όσα
κάνουν.) Πρόκειται για το διαφορετικό τέλος των άπιστων, για το οποίο μόλις μιλήσαμε.
Όταν πρόκειται για τους άπιστους, η βασική αρχή πίσω από τις πράξεις του Θεού είναι η
επιβράβευση των καλών και η τιμωρία των κακών; Υπάρχουν άραγε εξαιρέσεις; (Όχι.)
Βλέπετε ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή στις πράξεις του Θεού; Οι άπιστοι δεν πιστεύουν
ουσιαστικά στον Θεό, δεν υπακούν στις ενορχηστρώσεις του Θεού και αγνοούν την κυριαρχία
του Θεού, πολύ λιγότερο δε, αναγνωρίζουν τον Θεό. Το πιο σοβαρό είναι ότι βλασφημούν
εναντίον του Θεού και Τον καταριούνται και είναι εχθρικοί απέναντι σε όσους πιστεύουν στον
Θεό. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στάση απέναντι στον Θεό, η διοίκηση του
Θεού επί αυτών εξακολουθεί να μην αποκλίνει από τις θεμελιώδεις αρχές Του. Τους χειρίζεται
κατά τρόπο ομαλό, σύμφωνα με τις αρχές και τη διάθεσή Του. Πώς βλέπει ο Θεός την
εχθρικότητά τους; Ως άγνοια! Κι έτσι, έχει κάνει αυτούς τους ανθρώπους —την πλειονότητα
των άπιστων— να μετενσαρκωθούν για άλλη μια φορά ως ζώα. Τι είναι λοιπόν οι άπιστοι στα
μάτια του Θεού; Είναι ζώα. Ο Θεός διοικεί τα ζώα και την ανθρωπότητα και έχει τις ίδιες
θεμελιώδεις αρχές για αυτό το είδος ανθρώπου. Ακόμα και στη διαχείριση αυτών των
ανθρώπων από Εκείνον, εξακολουθεί να φαίνεται η διάθεσή Του, καθώς και οι νόμοι πίσω
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από την κυριαρχία Του επί των πάντων. Επομένως, βλέπετε την κυριαρχία του Θεού στις
αρχές με τις οποίες διοικεί τους άπιστους, για τις οποίες μόλις μίλησα; Βλέπετε τη δίκαιη
διάθεση του Θεού; (Τη βλέπουμε.) Τουτέστιν, ανεξάρτητα από όλα όσα αντιμετωπίζει, ο Θεός
ενεργεί σύμφωνα με τις δικές Του θεμελιώδεις αρχές και διάθεση. Αυτή είναι η ουσία του
Θεού. Δεν θα παραβίαζε απερίσκεπτα τις διατάξεις ή τα ουράνια διατάγματα που Αυτός
καθόρισε επειδή θεωρεί αυτό το είδος ανθρώπου ζώο. Ο Θεός ενεργεί σύμφωνα με
θεμελιώδεις αρχές, χωρίς την παραμικρή ασυμφωνία, οι πράξεις Του δεν επηρεάζονται
καθόλου από οποιονδήποτε παράγοντα και ανεξάρτητα από το τι κάνει, όλα γίνονται
σύμφωνα με τις δικές Του αρχές. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός έχει την ουσία του ίδιου του
Θεού, η οποία είναι μια πτυχή της ουσίας Του, την οποία δεν κατέχει κανένα δημιουργημένο
ον. Ο Θεός είναι ευσυνείδητος και υπεύθυνος κατά τον χειρισμό, την προσέγγιση, τη
διαχείριση, τη διοίκηση και την κυριαρχία του επί κάθε αντικειμένου, προσώπου και έμβιου
όντος ανάμεσα σε όλα όσα δημιούργησε και ποτέ δεν ήταν απρόσεκτος όσον αφορά αυτό. Σε
όσους είναι καλοί, είναι γεμάτος χάρη και καλοσύνη. Σε όσους είναι κακοί, επιβάλλει
αμείλικτη τιμωρία. Και όσον αφορά τα διάφορα έμβια όντα, κάνει κατάλληλες ρυθμίσεις
έγκαιρα και τακτικά σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις του κόσμου των ανθρώπων σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές, έτσι ώστε αυτά τα διάφορα έμβια όντα να μετενσαρκώνονται
σύμφωνα με τους ρόλους που παίζουν με τάξη, και να κινούνται μεταξύ του υλικού κόσμου
και του πνευματικού κόσμου με τάξη.
Ο θάνατος ενός έμβιου όντος —ο τερματισμός μιας υλικής ζωής— δηλώνει ότι το έμβιο ον
έχει περάσει από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο, ενώ η γέννηση μιας νέας υλικής ζωής
δηλώνει ότι ένα έμβιο ον έχει έλθει από τον πνευματικό κόσμο στον υλικό κόσμο και άρχισε
να αναλαμβάνει τον ρόλο του, να παίζει τον ρόλο του. Είτε πρόκειται για την αναχώρηση ή
την άφιξη ενός όντος, και οι δύο είναι αναπόσπαστες με το έργο του πνευματικού κόσμου.
Όταν κάποιος έρχεται στον υλικό κόσμο, έχουν ήδη ρυθμιστεί και καθοριστεί κατάλληλα τα
πάντα στον πνευματικό κόσμο από τον Θεό όσον αφορά την οικογένεια στην οποία πηγαίνει,
την εποχή που φθάνει, την ώρα κατά την οποία φθάνει και τον ρόλο που παίζει. Συνεπώς,
ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου —τα πράγματα που κάνει και τα μονοπάτια που ακολουθεί—
βαίνει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του πνευματικού κόσμου, χωρίς το παραμικρό λάθος. Ο
χρόνος κατά τον οποίο τερματίζεται μια υλική ζωή, εντωμεταξύ, και ο τρόπος και ο τόπος
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στον οποίο τερματίζεται, είναι ξεκάθαροι και διακριτοί στον πνευματικό κόσμο. Ο Θεός
κυβερνά τον υλικό και τον πνευματικό κόσμο και δεν θα καθυστερήσει τον κανονικό κύκλο
ζωής και θανάτου μιας ψυχής, ούτε θα μπορούσε να διαπράξει λάθη στις ρυθμίσεις του
κύκλου ζωής και θανάτου μιας ψυχής. Κάθε δικαστικός επιμελητής στις επίσημες θέσεις του
πνευματικού κόσμου εκτελεί τα καθήκοντά του και κάνει αυτό που οφείλει, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τους κανόνες του Θεού. Επομένως, στον κόσμο της ανθρωπότητας, κάθε υλικό
φαινόμενο που βλέπει ο άνθρωπος είναι σε τάξη και δεν περιέχει χάος. Όλα αυτά οφείλονται
στην ομαλή κυριαρχία του Θεού επί των πάντων, αλλά και επειδή η εξουσία του Θεού
κυβερνά τα πάντα, και στα όσα κυβερνά περιλαμβάνεται ο υλικός κόσμος στον οποίο ζει ο
άνθρωπος και, επιπλέον, ο αόρατος πνευματικός κόσμος πίσω από την ανθρωπότητα.
Συνεπώς, εάν η ανθρωπότητα επιθυμεί να έχει μια καλή ζωή και επιθυμεί να ζήσει σε ένα
ωραίο περιβάλλον, πέρα από ολόκληρο τον ορατό υλικό κόσμο, ο άνθρωπος πρέπει επίσης να
έχει και τον πνευματικό κόσμο στη διάθεσή του, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να δει, ο οποίος
κυβερνά κάθε έμβιο ον για λογαριασμό της ανθρωπότητας, και ο οποίος χαρακτηρίζεται από
τάξη. Έτσι, όταν λέγεται ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων, δεν έχουμε ενισχύσει
τη γνώση και την κατανόηση που έχουμε περί «των πάντων»; (Ναι.)
2. Ο κύκλος ζωής και θανάτου των διαφόρων ανθρώπων της πίστης
Μόλις συζητήσαμε τον κύκλο ζωής και θανάτου των ανθρώπων που ανήκουν στην πρώτη
κατηγορία, των άπιστων. Τώρα, ας συζητήσουμε αυτόν της δεύτερης κατηγορίας, των
διαφόρων ανθρώπων της πίστης. «Ο κύκλος ζωής και θανάτου των διαφόρων ανθρώπων της
πίστης» είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι εξαιρετικά αναγκαίο να το
κατανοείτε σε κάποιον βαθμό. Πρώτον, ας πούμε σε ποια είδη πίστης αναφέρεται η «πίστη»
των «ανθρώπων της πίστης»: στις πέντε μεγάλες θρησκείες του ιουδαϊσμού, του
χριστιανισμού, του καθολικισμού, του ισλαμισμού και του βουδισμού. Εκτός από τους
άπιστους, οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτές τις πέντε θρησκείες καταλαμβάνουν ένα
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Μεταξύ αυτών των πέντε θρησκειών, όσοι έχουν
σταδιοδρομήσει μέσω της πίστης τους είναι λίγοι, όμως πολλοί ακολουθούν αυτές τις
θρησκείες. Όσοι τις ακολουθούν πηγαίνουν σε διαφορετικό μέρος όταν πεθαίνουν.
«Διαφορετικό» από ποιους; Από τους άπιστους —τους ανθρώπους χωρίς πίστη— για τους
οποίους μόλις μιλήσαμε. Αφού πεθάνουν, οι πιστοί αυτών των πέντε θρησκειών πηγαίνουν
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κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά από τους άπιστους. Εντούτοις, η διαδικασία είναι η ίδια. Ο
πνευματικός κόσμος θα τους κρίνει και αυτούς με βάση όλα όσα έκαναν πριν πεθάνουν, και
στη συνέχεια θα υποστούν την ανάλογη επεξεργασία. Γιατί, όμως, οι άνθρωποι αυτοί
στέλνονται κάπου αλλού για να υποστούν επεξεργασία; Υπάρχει ένας σημαντικός λόγος που
συμβαίνει αυτό. Ποιος είναι; Θα σας τον εξηγήσω χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα.
Εντούτοις, προτού να το κάνω, ίσως σκεφτείτε από μέσα σας: «Ίσως επειδή έχουν λίγη πίστη
στον Θεό! Δεν είναι εξ ολοκλήρου άπιστοι». Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο λόγος. Υπάρχει ένας
πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο τοποθετούνται χωριστά από τους άλλους.
Πάρτε για παράδειγμα τον βουδισμό. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός. Ένας βουδιστής
είναι, κατά πρώτον, κάποιος που έχει ασπαστεί τον βουδισμό, και είναι κάποιος που ξέρει
ποια είναι η πίστη του. Όταν ένας βουδιστής κόβει τα μαλλιά του και γίνεται μοναχός ή
μοναχή, αυτό σημαίνει ότι έχει διαχωριστεί από τα εγκόσμια, αφήνοντας πίσω του την
οχλαγωγία του ανθρώπινου κόσμου. Κάθε μέρα, απαγγέλει τις σούτρες και ψάλλει τα
ονόματα των Βούδων, τρώει μόνο χορτοφαγική τροφή, ζει ασκητική ζωή και περνά τις μέρες
του συντροφιά με το κρύο, χαμηλό φως του λύχνου. Περνά ολόκληρη τη ζωή του κατ’ αυτόν
τον τρόπο. Όταν τελειώσει η φυσική του ζωή, συνοψίζει τη ζωή του, αλλά μέσα στην καρδιά
του δεν ξέρει πού θα πάει μετά τον θάνατό του, ποιον θα συναντήσει ή ποιο τέλος θα έχει:
Βαθιά μέσα του δεν έχει σαφή εικόνα αυτών των πραγμάτων. Δεν έχει κάνει τίποτα
περισσότερο από το να κουβαλά στα τυφλά ένα είδος πίστης κατά τη διάρκεια όλης της ζωής
του, και στη συνέχεια αναχωρεί από τον ανθρώπινο κόσμο μαζί με τις τυφλές επιθυμίες και τα
τυφλά ιδανικά του. Αυτό είναι το τέλος της υλικής ζωής ενός βουδιστή όταν φεύγει από τον
κόσμο των ζωντανών· κατόπιν, επιστρέφει στην αρχική του θέση στον πνευματικό κόσμο. Το
αν αυτό το άτομο μετενσαρκώνεται ή όχι για να επιστρέψει στη γη και να συνεχίσει την
αυτοκαλλιέργειά του εξαρτάται από τη συμπεριφορά και την άσκησή του πριν από τον
θάνατό του. Εάν δεν έκανε τίποτα λάθος κατά τη διάρκεια της ζωής του, θα μετενσαρκωθεί
γρήγορα και θα σταλεί ξανά στη γη, όπου και πάλι θα γίνει μοναχός ή μοναχή. Με άλλα λόγια,
κάνει πράξη την αυτοκαλλιέργεια κατά τη διάρκεια της φυσικής του ζωής σύμφωνα με τον
τρόπο που το έκανε την πρώτη φορά, και στη συνέχεια επιστρέφει στο πνευματικό βασίλειο,
όταν ολοκληρωθεί η φυσική ζωή του, όπου εξετάζεται. Κατόπιν, εάν δεν προκύψουν
προβλήματα, μπορεί να επιστρέψει και πάλι στον κόσμο του ανθρώπου και να ασπαστεί για
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μια ακόμη φορά τον βουδισμό, συνεχίζοντας έτσι την άσκησή του. Αφού μετενσαρκωθεί τρεις
έως επτά φορές, θα επιστρέψει για άλλη μια φορά στον πνευματικό κόσμο, εκεί όπου
πηγαίνει κάθε φορά που τελειώνει η υλική του ζωή. Αν τα διάφορα προσόντα και η
συμπεριφορά του στον ανθρώπινο κόσμο συνάδουν με τα ουράνια διατάγματα του
πνευματικού κόσμου, τότε στο εξής θα παραμείνει εκεί· δεν θα μετενσαρκώνεται πλέον ως
άνθρωπος, ούτε θα υπάρχει κίνδυνος να τιμωρηθεί για κακές πράξεις στη γη. Δεν θα πρέπει
να υποβληθεί ποτέ ξανά σε αυτήν τη διαδικασία. Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τις περιστάσεις, θα
πάρει μια θέση στο πνευματικό βασίλειο. Αυτό το χαρακτηρίζουν οι βουδιστές ως «επίτευξη
της φώτισης». Η επίτευξη της φώτισης σημαίνει, κυρίως, το να επιτύχει κανείς την
πραγμάτωση ως αξιωματούχος του πνευματικού κόσμου και, από εκεί και έπειτα, να μη
μετενσαρκώνεται πια ούτε να διατρέχει τον κίνδυνο να τιμωρηθεί. Πολύ περισσότερο δε,
σημαίνει ότι δεν υποφέρει κανείς πλέον από τα βάσανα της ανθρώπινης ύπαρξης μετά από τη
μετενσάρκωση. Εξακολουθεί να υπάρχει, λοιπόν, πιθανότητα να μετενσαρκωθεί ως ζώο;
(Όχι.) Αυτό σημαίνει ότι παραμένει για να αναλάβει κάποιον ρόλο στον πνευματικό κόσμο
και ότι δεν θα μετενσαρκωθεί πλέον. Αυτό είναι ένα παράδειγμα επίτευξης της πραγμάτωσης
της φώτισης στον βουδισμό. Όσο για εκείνους που δεν επιτυγχάνουν την πραγμάτωση, όταν
επιστρέφουν στον πνευματικό κόσμο, υπόκεινται στην εξέταση και την επαλήθευση από τον
σχετικό αξιωματούχο, ο οποίος ανακαλύπτει πως, ενώ ήταν ακόμα εν ζωή, δεν έκαναν
επιμελώς πράξη την αυτοκαλλιέργεια, ή δεν απάγγελλαν επιμελώς τις σούτρες ούτε έψαλλαν
τα ονόματα των Βούδων, όπως ορίζει ο βουδισμός και, αντ’ αυτού, είχαν διαπράξει πολλές
κακές πράξεις και είχαν επιδοθεί σε πολλές μοχθηρές συμπεριφορές. Τότε, διενεργείται μια
κρίση στον πνευματικό κόσμο όσον αφορά τις κακές πράξεις τους, κατόπιν της οποίας είναι
σίγουρο ότι θα τιμωρηθούν. Σ’ αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ως εκ τούτου,
πότε μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να επιτύχει την πραγμάτωση; Στη ζωή, όταν δεν κάνει
κακό —όταν, μετά την επιστροφή του στον πνευματικό κόσμο, διαπιστώνεται ότι δεν έκανε
τίποτα λάθος πριν πεθάνει. Εξακολουθεί, τότε, να μετενσαρκώνεται, συνεχίζοντας να
απαγγέλει τις σούτρες και να ψάλλει τα ονόματα των Βούδων, περνώντας τις μέρες του με το
κρύο, χαμηλό φως του λύχνου, αποφεύγοντας να σκοτώσει οποιοδήποτε έμβιο ον ή να φάει
κρέας. Δεν συμμετέχει στον κόσμο του ανθρώπου, αφήνει τα προβλήματά του πίσω του και
δεν έχει διαμάχες με άλλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αν δεν κάνει κανένα
κακό, στη συνέχεια επιστρέφει στον πνευματικό κόσμο και αφού όλες οι πράξεις του και η
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συμπεριφορά του εξεταστούν, αποστέλλεται για άλλη μια φορά στον κόσμο του ανθρώπου, σε
έναν κύκλο που συνεχίζεται για τρεις έως επτά φορές. Αν δεν διαπραχθεί καμία παράβαση
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε η επίτευξη της φώτισής του θα παραμείνει
ανεπηρέαστη και δεν θα καθυστερήσει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του κύκλου ζωής και
θανάτου όλων των ανθρώπων της πίστης: Είναι σε θέση να «επιτύχουν την πραγμάτωση» και
να καταλάβουν μια θέση στον πνευματικό κόσμο· αυτή είναι η διαφορά τους από τους
άπιστους. Πρώτον, ενόσω ζουν ακόμα στη γη, ποια είναι η συμπεριφορά εκείνων που είναι σε
θέση να λάβουν μια θέση στον πνευματικό κόσμο; Ασφαλώς, δεν πρέπει να διαπράξουν
κανένα απολύτως κακό: Δεν πρέπει να διαπράξουν δολοφονία, εμπρησμό, βιασμό ή λεηλασία.
Αν διαπράξουν απάτη, εξαπάτηση, κλοπή ή ληστεία, τότε δεν μπορούν να επιτύχουν την
πραγμάτωση. Τουτέστιν, αν σχετίζονται ή συνδέονται με κακές πράξεις με οποιονδήποτε
τρόπο, δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την τιμωρία του πνευματικού κόσμου. Ο
πνευματικός κόσμος προβαίνει στις κατάλληλες διευθετήσεις για τους βουδιστές που
επιτυγχάνουν τη φώτιση: Μπορεί να τους ανατεθεί να διοικούν όσους φαίνεται να πιστεύουν
στον βουδισμό και στον Γέροντα στον Ουρανό —μπορεί να τους ανατεθεί μια αρμοδιότητα.
Μπορεί, επίσης, να διοικούν μόνο τους άπιστους, ή να καταλάβουν θέσεις με ασήμαντα
καθήκοντα. Η κατανομή αυτή εξαρτάται από τη φύση της ψυχής τους. Αυτό είναι ένα
παράδειγμα από τον βουδισμό.
Μεταξύ των πέντε θρησκειών που έχουμε αναφέρει, ο χριστιανισμός είναι πιο ιδιαίτερος.
Και τι το ιδιαίτερο έχει ο χριστιανισμός; Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον
αληθινό Θεό. Πώς μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ όσοι πιστεύουν στον αληθινό Θεό;
Λέγοντας ότι ο χριστιανισμός είναι ένα είδος πίστης, τότε, χωρίς αμφιβολία, θα σχετιζόταν
μόνο με την πίστη· θα ήταν μόνο ένα είδος τελετής, ένα είδος θρησκείας και θα διέφερε
τελείως από την πίστη εκείνων που πραγματικά ακολουθούν τον Θεό. Ο λόγος για τον οποίο
έχω συμπεριλάβει τον χριστιανισμό μεταξύ των πέντε μεγάλων «θρησκειών» είναι επειδή έχει
περιέλθει στο ίδιο επίπεδο με τον ιουδαϊσμό, τον βουδισμό και τον ισλαμισμό. Οι
περισσότεροι άνθρωποι εδώ δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός ή ότι Αυτός κυβερνάει επί των
πάντων, πολύ λιγότερο δε, πιστεύουν στην ύπαρξή Του. Αντ’ αυτού, απλώς χρησιμοποιούν τις
Γραφές για να μιλήσουν για θεολογία και χρησιμοποιούν τη θεολογία για να διδάξουν στους
ανθρώπους να είναι καλοσυνάτοι, να υπομένουν τα δεινά και να κάνουν καλές πράξεις. Αυτό
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το είδος της θρησκείας έχει γίνει ο χριστιανισμός: Επικεντρώνεται μόνο στις θεολογικές
θεωρίες, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το έργο του Θεού που αφορά τη διαχείριση και τη
σωτηρία του ανθρώπου. Έχει γίνει μια θρησκεία ανθρώπων που ακολουθούν τον Θεό αλλά
δεν αναγνωρίζονται, στην ουσία, από τον Θεό. Εντούτοις, κι ο Θεός έχει μια θεμελιώδη αρχή
όσον αφορά το πώς προσεγγίζει τέτοιους ανθρώπους. Δεν τους χειρίζεται απερίσκεπτα ούτε
τους αντιμετωπίζει κατά βούληση, όπως κάνει με τους άπιστους. Τους μεταχειρίζεται με τον
ίδιο τρόπο που μεταχειρίζεται τους βουδιστές: Εάν, ενόσω ζει, ένας χριστιανός διαθέτει
αυτοπειθαρχία, μπορεί να τηρεί αυστηρά τις Δέκα Εντολές και να έχει απαιτήσεις από τη δική
του συμπεριφορά σύμφωνα με τους νόμους και τις εντολές, και τις τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής του, τότε θα πρέπει και να διάγει τον ίδιο χρόνο περνώντας από τους κύκλους ζωής
και θανάτου πριν μπορέσει πραγματικά να επιτύχει τη λεγόμενη «αρπαγή». Μετά την
επίτευξη της αρπαγής, παραμένει στον πνευματικό κόσμο, όπου καταλαμβάνει μια θέση και
γίνεται ένας από τους αξιωματούχους του. Ομοίως, εάν διαπράττει κακό στη γη, αν είναι
υπερβολικά αμαρτωλός και διαπράττει πάρα πολλές αμαρτίες, τότε αναπόφευκτα θα
τιμωρηθεί και θα πειθαρχηθεί με αντίστοιχο βαθμό αυστηρότητας. Στον βουδισμό, η επίτευξη
της πραγμάτωσης σημαίνει το πέρασμα στην Αγνή Γη της Υπέρτατης Ευδαιμονίας, αλλά πώς
αποκαλείται αυτό στον χριστιανισμό; Αποκαλείται «είσοδος στον ουρανό» και συνιστά
«αρπαγή». Όσοι έχουν πραγματικά αρπαγεί περνούν, επίσης, από τον κύκλο ζωής και
θανάτου τρεις έως επτά φορές, και στη συνέχεια, αφού έχουν πεθάνει, έρχονται στον
πνευματικό κόσμο, σαν να είχαν κοιμηθεί. Εάν πληρούν τις προδιαγραφές, μπορούν να
παραμείνουν για να καταλάβουν κάποια θέση και, αντίθετα από τους ανθρώπους στη γη, δεν
θα μετενσαρκωθούν με έναν απλό τρόπο ή σύμφωνα με τις συμβάσεις.
Μεταξύ όλων αυτών των θρησκειών, το τέλος για το οποίο μιλούν και για το οποίο
αγωνίζονται είναι το ίδιο με την επίτευξη της πραγμάτωσης στον βουδισμό· απλώς αυτή η
«πραγμάτωση» επιτυγχάνεται με διαφορετικά μέσα. Είναι όλες τους όψεις του ίδιου
νομίσματος. Όσον αφορά τη μερίδα των ανθρώπων που ακολουθούν τις θρησκείες αυτές, που
είναι σε θέση να τηρούν αυστηρά τις θρησκευτικές αρχές στη συμπεριφορά τους, ο Θεός τούς
δίνει έναν κατάλληλο προορισμό, έναν κατάλληλο τόπο για να πάνε, και τους χειρίζεται
κατάλληλα. Όλα αυτά είναι λογικά, αλλά δεν είναι όπως τα φαντάζονται οι άνθρωποι, σωστά;
Τώρα, έχοντας ακούσει τι συμβαίνει στους χριστιανούς, πώς νιώθετε; Θεωρείτε ότι αδίκως
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υποφέρουν; Συμπάσχετε μαζί τους; (Λίγο.) Δεν μπορεί να γίνει τίποτα· αυτοί οι ίδιοι φταίνε.
Γιατί το λέω αυτό; Το έργο του Θεού είναι αληθινό· ο Θεός είναι ζωντανός και πραγματικός,
και το έργο Του απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα και σε κάθε άνθρωπο. Γιατί, τότε, δεν
το αποδέχονται; Γιατί αντιτίθενται και διώκουν τον Θεό τόσο μανιωδώς; Θα έπρεπε μάλιστα
να θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό που έχουν τέτοιο τέλος, άρα γιατί τους λυπάστε; Το ότι
τυγχάνουν αυτού του είδους τη μεταχείριση δείχνει μεγάλη ανοχή. Βάσει του βαθμού στον
οποίο αντιτίθενται στον Θεό, θα έπρεπε να καταστραφούν, κι όμως, ο Θεός δεν το κάνει· αντ’
αυτού απλώς μεταχειρίζεται τον χριστιανισμό το ίδιο όπως μια συνηθισμένη θρησκεία.
Χρειάζεται, λοιπόν, να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις άλλες θρησκείες; Η φιλοσοφία
όλων αυτών των θρησκειών είναι οι άνθρωποι να υποφέρουν περισσότερα δεινά, να μην
κάνουν κακό, να κάνουν καλές πράξεις, να μην εξυβρίζουν τους άλλους, να μην κρίνουν τους
άλλους, να αποστασιοποιούνται από διαμάχες, και να είναι καλοί άνθρωποι —οι περισσότερες
θρησκευτικές διδασκαλίες έτσι είναι. Συνεπώς, εάν αυτοί οι άνθρωποι της πίστης —αυτοί οι
άνθρωποι που ακολουθούν διάφορες θρησκείες και δόγματα— είναι σε θέση να τηρούν
αυστηρά τις θρησκευτικές τους αρχές, τότε δεν θα διαπράξουν μεγάλα σφάλματα ή αμαρτίες
κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη γη, και αφού μετενσαρκωθούν τρεις έως επτά
φορές, αυτοί οι άνθρωποι —οι άνθρωποι που είναι σε θέση να τηρούν αυστηρά τις
θρησκευτικές αρχές— θα παραμείνουν, σε γενικές γραμμές, για να καταλάβουν μια θέση στον
πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι; (Όχι, δεν υπάρχουν.) Πώς
αιτιολογείτε την απάντησή σας; Δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος καλό και να τηρεί τους
θρησκευτικούς κανόνες και νόμους. Ο βουδισμός δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να τρώνε
κρέας —θα μπορούσες να το κάνεις αυτό; Εάν έπρεπε να φοράς γκρίζο μανδύα και να
απαγγέλεις σούτρες και να ψέλνεις τα ονόματα των Βούδων σε έναν βουδιστικό ναό όλη τη
μέρα, θα μπορούσες να το κάνεις; Δεν θα ήταν εύκολο. Ο χριστιανισμός έχει τις Δέκα
Εντολές, τις εντολές και τους νόμους· είναι εύκολη η τήρησή τους; Δεν είναι! Πάρτε ως
παράδειγμα τον κανόνα του να μην εξυβρίζει κανείς τους άλλους: Οι άνθρωποι είναι
απλούστατα ανίκανοι να τηρήσουν αυτόν τον κανόνα. Δεν μπορούν να συγκρατηθούν,
βωμολοχούν —και αφού ξεστομίσουν βωμολοχίες, δεν μπορούν να τις πάρουν πίσω, οπότε τι
κάνουν; Τη νύχτα εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Μερικές φορές, αφού εξυβρίσουν τους
άλλους, εξακολουθούν να τρέφουν μίσος στην καρδιά τους, και μάλιστα φτάνουν μέχρι το
σημείο να προγραμματίζουν το πότε θα τους βλάψουν περισσότερο. Εν ολίγοις, δεν είναι
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εύκολο για όσους ζουν σ’ αυτό το νεκρό δόγμα να μην αμαρτάνουν ή να μη διαπράττουν κακό.
Συνεπώς, σε κάθε θρησκεία, μόνο μια χούφτα άνθρωποι είναι πραγματικά σε θέση να
επιτύχουν την πραγμάτωση. Υποθέτεις ότι επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι ακολουθούν αυτές
τις θρησκείες, αρκετοί θα είναι σε θέση να παραμείνουν για να αναλάβουν κάποιον ρόλο στο
πνευματικό βασίλειο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί· μόνο μερικοί είναι πραγματικά σε
θέση να το επιτύχουν αυτό. Αυτά αφορούν, γενικά, τον κύκλο ζωής και θανάτου των
ανθρώπων της πίστης. Αυτό που τους ξεχωρίζει είναι ότι μπορούν να επιτύχουν την
πραγμάτωση, κι αυτό είναι που τους διαφοροποιεί από τους άπιστους.
3. Ο κύκλος της ζωής και θανάτου των ανθρώπων που ακολουθούν τον Θεό
Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τον κύκλο ζωής και θανάτου όσων ακολουθούν τον Θεό.
Αυτό σας αφορά, οπότε δώστε προσοχή. Πρώτον, σκεφτείτε σε ποιες κατηγορίες μπορούν να
διακριθούν οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Θεό. (Ο εκλεκτός λαός του Θεού και οι πάροχοι
υπηρεσιών.) Υπάρχουν δύο: Ο εκλεκτός λαός του Θεού και οι πάροχοι υπηρεσιών. Πρώτα θα
μιλήσουμε για τον εκλεκτό λαό του Θεού, στον οποίο ανήκουν μόνο λίγοι. Τι σημαίνει
«εκλεκτός λαός του Θεού»; Αφότου ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και δημιουργήθηκε η
ανθρωπότητα, ο Θεός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων που Τον ακολούθησαν και ονομάστηκαν
απλά «ο εκλεκτός λαός του Θεού». Υπάρχει ένα ειδικό πεδίο και σημασία όσον αφορά την
επιλογή των ανθρώπων αυτών από τον Θεό. Το πεδίο είναι ειδικό διότι περιορίστηκε σε
λίγους εκλεκτούς, οι οποίοι πρέπει να έρχονται όταν Εκείνος επιτελεί σημαντικό έργο. Και
ποια είναι η σημασία; Εφόσον ήταν μια ομάδα που επέλεξε ο Θεός, η σημασία είναι τεράστια.
Δηλαδή, ο Θεός επιθυμεί να ολοκληρώσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην
τελείωση, και μόλις περατωθεί το έργο διαχείρισής Του, θα κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό; Επομένως, αυτός ο εκλεκτός λαός είναι πολύ σημαντικός για
τον Θεό, διότι είναι εκείνοι που σκοπεύει να κερδίσει ο Θεός. Ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών —ας
φύγουμε, λοιπόν, από το πεπρωμένο που όρισε ο Θεός, και ας μιλήσουμε καταρχάς για τις
καταβολές τους. Η κυριολεκτική έννοια του «παρόχου υπηρεσιών» είναι κάποιος που παρέχει
υπηρεσίες. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες είναι περαστικοί. Δεν το κάνουν μακροπρόθεσμα ή για
πάντα, αλλά προσλαμβάνονται ή απασχολούνται προσωρινά. Οι περισσότεροι από αυτούς
επιλέγονται μεταξύ των άπιστων. Έρχονται στη γη όταν αποφασιστεί ότι θα αναλάβουν τον
ρόλο των παρόχων υπηρεσιών στο έργο του Θεού. Μπορεί να ήταν ζώα στην προηγούμενη
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ζωή τους, αλλά μπορεί επίσης να ήταν άπιστοι. Αυτές είναι οι καταβολές των παρόχων
υπηρεσιών.
Ας επιστρέψουμε στον εκλεκτό λαό του Θεού. Όταν πεθαίνουν, όσοι ανήκουν στον
εκλεκτό λαό του Θεού πάνε κάπου εντελώς διαφορετικά από τους άπιστους και τους
διάφορους ανθρώπους της πίστης. Είναι ένας τόπος όπου συνοδεύονται από αγγέλους και
αγγελιοφόρους του Θεού, και τον οποίο διοικεί προσωπικά ο Θεός. Παρόλο που, στον τόπο
αυτό, ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν είναι σε θέση να βλέπει τον Θεό ιδίοις όμμασι, δεν μοιάζει
με οποιονδήποτε άλλον τόπο στο πνευματικό βασίλειο. Είναι ένας τόπος όπου πηγαίνει αυτή
η μερίδα ανθρώπων μετά θάνατον. Όταν πεθαίνουν, και αυτοί υπόκεινται σε αυστηρή
εξέταση από τους αγγελιοφόρους του Θεού. Και τι εξετάζεται; Οι αγγελιοφόροι του Θεού
εξετάζουν τα μονοπάτια που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
τους όσον αφορά την πίστη τους στον Θεό, κατά πόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
αντιτάχθηκαν ποτέ στον Θεό ή τον καταράστηκαν, και κατά πόσο διέπραξαν σοβαρές
αμαρτίες ή κακό. Αυτή η εξέταση επιλύει το θέμα αν το άτομο αποχωρεί ή παραμένει. Τι
σημαίνει «αποχωρεί»; Και τι σημαίνει «παραμένει»; Το «αποχωρεί» αναφέρεται στο εάν, με
βάση τη συμπεριφορά του, παραμένει ανάμεσα στις τάξεις των εκλεκτών του Θεού. Το
«παραμένει» αναφέρεται στο ότι μπορεί να παραμείνει ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν
ολοκληρωθεί από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες. Για όσους παραμένουν, ο Θεός έχει κάνει
ειδικές ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου του έργου Του, ο Θεός θα στέλνει τέτοιους
ανθρώπους να ενεργούν ως απόστολοι ή να επιτελούν το έργο της αναβίωσης των εκκλησιών
ή της φροντίδας αυτών. Εντούτοις, οι άνθρωποι που είναι ικανοί για ένα τέτοιο έργο δεν
μετενσαρκώνονται τόσο συχνά όσο οι άπιστοι, που έρχονται στη ζωή ξανά και ξανά. Αντίθετα,
επιστρέφουν στη γη σύμφωνα με τις ανάγκες και τα στάδια του έργου του Θεού, και δεν είναι
αυτοί που μετενσαρκώνονται συχνά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες σχετικά με το πότε θα
μετενσαρκωθούν; Έρχονται μία φορά κάθε λίγα χρόνια; Έρχονται με τέτοια συχνότητα; Όχι.
Αυτό βασίζεται στο έργο του Θεού, στα στάδια του έργου Του και στις ανάγκες Του, και δεν
υπάρχουν κανόνες. Ο μόνος κανόνας είναι ότι όταν ο Θεός επιτελεί το τελικό στάδιο του
έργου Του κατά τις έσχατες ημέρες, θα έρθουν όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι. Όταν θα
έρθουν όλοι, αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα μετενσαρκωθούν. Και γιατί συμβαίνει
αυτό; Αυτό βασίζεται στο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του
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τελευταίου σταδίου του έργου του Θεού —διότι κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου
σταδίου του έργου, ο Θεός θα ολοκληρώσει εντελώς αυτούς τους εκλεκτούς ανθρώπους. Τι
σημαίνει αυτό; Εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής φάσης, αυτοί οι άνθρωποι
ολοκληρωθούν και τελειωθούν, τότε δεν θα μετενσαρκωθούν όπως πριν. Η διαδικασία της
ενανθρώπισης θα ολοκληρωθεί πλήρως, όπως και η διαδικασία της μετενσάρκωσης. Αυτό
αφορά όσους θα παραμείνουν. Έτσι, πού πάνε όσοι δεν μπορούν να παραμείνουν; Όσοι δεν
μπορούν να παραμείνουν πάνε κάπου κατάλληλα. Πρώτον, ως αποτέλεσμα των κακών τους
πράξεων, των σφαλμάτων που έχουν κάνει και των αμαρτιών που έχουν διαπράξει, και αυτοί
τιμωρούνται. Αφού τιμωρηθούν, ο Θεός θα φροντίσει να βρίσκονται ανάμεσα στους άπιστους,
ή αλλιώς ανάμεσα στους διάφορους ανθρώπους της πίστης, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Τουτέστιν, υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις γι’ αυτούς: Η μία είναι, αφού τιμωρηθούν,
ίσως να ζήσουν μεταξύ των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης θρησκείας όταν μετενσαρκωθούν,
και η άλλη είναι να γίνουν άπιστοι. Εάν γίνουν άπιστοι, τότε θα χάσουν κάθε δυνατότητα.
Ενώ, αν γίνουν άνθρωποι της πίστης —αν, για παράδειγμα, γίνουν χριστιανοί— έχουν ακόμα
τη δυνατότητα να επιστρέψουν ανάμεσα στις τάξεις του εκλεκτού λαού του Θεού. Υπάρχουν
πολύ σύνθετες σχέσεις εδώ. Εν ολίγοις, αν κάποιος από τον εκλεκτό λαό του Θεού κάνει κάτι
που υβρίζει τον Θεό, θα τιμωρηθεί όπως όλοι οι άλλοι. Πάρτε τον Παύλο, για παράδειγμα, για
τον οποίο συζητήσαμε προηγουμένως. Ο Παύλος είναι ένα παράδειγμα όσων τιμωρούνται.
Έχετε πάρει μια ιδέα για το τι λέω; Είναι καθορισμένο το πεδίο του εκλεκτού λαού του Θεού;
(Ναι, σε γενικές γραμμές.) Το μεγαλύτερο μέρος του είναι καθορισμένο, αλλά ένα μικρό
μέρος του δεν έχει καθοριστεί. Γιατί άραγε; Εδώ, ανέφερα τον πιο προφανή λόγο: τη
διάπραξη κακού. Όταν διαπράττουν κακό, ο Θεός δεν τους θέλει και όταν ο Θεός δεν τους
θέλει, τους ρίχνει ανάμεσα σε διάφορες φυλές και τύπους ανθρώπων, δεν έχουν καμία ελπίδα
και είναι δύσκολο να επιστρέψουν. Όλα αυτά σχετίζονται με τον κύκλο ζωής και θανάτου του
εκλεκτού λαού του Θεού.
Ακολουθεί ο κύκλος ζωής και θανάτου των παρόχων υπηρεσιών. Μόλις μιλήσαμε για τις
καταβολές των παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι μετενσαρκώθηκαν από τους άπιστους και τα
ζώα στις προηγούμενες ζωές τους. Με την άφιξη του τελευταίου σταδίου του έργου, ο Θεός
επέλεξε από τους άπιστους μια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, και είναι μια ειδική ομάδα. Ο Θεός
επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους για να υπηρετήσουν το έργο Του. Η λέξη «υπηρεσία» δεν
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είναι πολύ κομψή, ούτε είναι κάτι που είναι οποιοσδήποτε διατεθειμένος να κάνει, αλλά θα
πρέπει να δούμε σε ποιον απευθύνεται. Η ύπαρξη των παρόχων υπηρεσιών του Θεού έχουν
ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο τους διότι αυτοί
επιλέχθηκαν από τον Θεό. Και ποιος είναι ο ρόλος αυτών των παρόχων υπηρεσιών; Να
υπηρετούν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Κατά κύριο λόγο, ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το
έργο του Θεού, να συνεργάζονται με το έργο του Θεού και να συνεργάζονται ως προς την
ολοκλήρωση του εκλεκτού λαού του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν μοχθούν, εκτελούν κάποιο
έργο ή αναλαμβάνουν ορισμένα καθήκοντα, ποια είναι η απαίτηση του Θεού από αυτούς τους
ανθρώπους; Έχει ο Θεός πολλές απαιτήσεις από αυτούς; (Όχι, ο Θεός ζητάει να είναι πιστοί.)
Και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι πιστοί. Ανεξάρτητα από τις καταβολές σου ή γιατί
ο Θεός σε επέλεξε, εσύ πρέπει να είσαι πιστός στον Θεό, σε όποια αποστολή ο Θεός σου
αναθέτει, καθώς και στο έργο για το οποίο είσαι υπεύθυνος και για το καθήκον που εκτελείς.
Αν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ικανοί να είναι πιστοί και να ικανοποιούν τον Θεό, τότε ποιο
θα είναι το τέλος τους; Θα μπορούν να παραμείνουν. Είναι ευλογία να είναι κανείς πάροχος
υπηρεσιών που παραμένει; Τι σημαίνει να παραμένει κανείς; Τι σημαίνει αυτή η ευλογία;
Όσον αφορά την κατάστασή τους, δεν μοιάζουν με όσους ανήκουν στον εκλεκτό λαό του
Θεού, φαίνονται διαφορετικοί. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν απολαμβάνουν σ’ αυτή τη
ζωή τα ίδια με τον εκλεκτό λαό του Θεού; Τουλάχιστον, σ’ αυτή τη ζωή είναι το ίδιο. Δεν το
αρνείστε αυτό, σωστά; Οι ομιλίες του Θεού, η χάρη του Θεού, οι παροχές του Θεού, οι
ευλογίες του Θεού —ποιος δεν τα απολαμβάνει αυτά; Όλοι απολαμβάνουν αυτή την αφθονία.
Η ταυτότητα ενός παρόχου υπηρεσιών είναι πάροχος υπηρεσιών, αλλά για τον Θεό, είναι ένα
από όλα όσα δημιούργησε —απλώς ο ρόλος του είναι εκείνος του παρόχου υπηρεσιών. Ως ένα
από τα πλάσματα του Θεού, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν πάροχο υπηρεσιών και στον
εκλεκτό λαό του Θεού; Στην ουσία, δεν υπάρχει. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει διαφορά, στην
ουσία υπάρχει διαφορά, όσον αφορά τον ρόλο που παίζουν υπάρχει διαφορά, αλλά ο Θεός
δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι
ορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών; Θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό. Οι πάροχοι υπηρεσιών
προέρχονται από τους άπιστους. Όταν γίνεται αναφορά στους άπιστους καταλαβαίνουμε ότι
το παρελθόν τους είναι κακό: Όλοι είναι αθεϊστές, στο παρελθόν τους υπήρξαν αθεϊστές, δεν
πίστευαν στον Θεό και ήταν εχθρικοί προς τον Θεό, την αλήθεια και τα θετικά πράγματα. Δεν
πίστευαν στον Θεό και δεν πίστευαν ότι υπάρχει Θεός, άραγε είναι ικανοί να κατανοήσουν τα
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λόγια του Θεού; Δικαίως θα λέγαμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Ακριβώς όπως τα ζώα
είναι ανίκανα να κατανοήσουν τις ανθρώπινες λέξεις, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν
καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός, τι απαιτεί, γιατί θέτει αυτές τις απαιτήσεις —δεν
καταλαβαίνουν, αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα γι’ αυτούς, παραμένουν χωρίς
διαφώτιση. Και για τον λόγο αυτόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέχουν τη ζωή για την οποία
μιλήσαμε. Χωρίς ζωή, μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αλήθεια; Κατέχουν την
αλήθεια; Διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση των λόγων του Θεού; (Όχι.) Αυτές είναι οι
καταβολές των παρόχων υπηρεσιών. Εντούτοις, από τη στιγμή που ο Θεός κάνει αυτούς τους
ανθρώπους παρόχους υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις
Του από αυτούς. Δεν τους υποτιμά, και δεν είναι διεκπεραιωτικός απέναντί τους. Παρόλο που
δεν κατανοούν τα λόγια Του και δεν έχουν ζωή, ο Θεός εξακολουθεί να τους φέρεται με
καλοσύνη, και εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς.
Μόλις μιλήσατε γι’ αυτές τις προδιαγραφές: να είστε πιστοί στον Θεό και να κάνετε αυτό που
λέει. Στη δική σου υπηρεσία πρέπει να υπηρετείς όπου χρειάζεται και πρέπει να υπηρετείς
μέχρι τέλους. Εάν μπορείς να είσαι πιστός πάροχος υπηρεσιών, αν είσαι σε θέση να
υπηρετήσεις μέχρι τέλους και μπορείς να εκπληρώσεις την αποστολή που σου εμπιστεύτηκε ο
Θεός, τότε θα ζήσεις μια ζωή με αξία. Αν μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα είσαι σε θέση να
παραμείνεις. Αν προσπαθήσεις λίγο περισσότερο, αν προσπαθήσεις πιο σκληρά, αν είσαι σε
θέση να διπλασιάσεις τις προσπάθειές σου για να γνωρίσεις τον Θεό, αν μπορείς να μιλήσεις
λίγο για τη γνώση περί του Θεού, αν μπορείς να γίνεις μάρτυρας του Θεού και, επιπλέον, αν
μπορείς να καταλάβεις σε κάποιον βαθμό το θέλημα του Θεού, αν μπορείς να συνεργαστείς
στο έργο του Θεού και να έχεις σε κάποιον βαθμό επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε
εσύ, ο πάροχος υπηρεσιών, θα δεις αλλαγή στην τύχη σου. Και ποια θα είναι αυτή η αλλαγή
στην τύχη; Δεν θα είσαι πλέον σε θέση απλώς να παραμείνεις. Με βάση τη συμπεριφορά σου
και τις προσωπικές σου προσδοκίες και επιδιώξεις, ο Θεός θα σε καταστήσει έναν από τους
εκλεκτούς. Αυτή θα είναι η αλλαγή στην τύχη σου. Για τους παρόχους υπηρεσιών, ποιο είναι
το καλύτερο πράγμα σχετικά μ’ αυτό; Ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στον εκλεκτό λαό του
Θεού.

Αν

συμπεριληφθούν

στον

εκλεκτό

λαό

του

Θεού,

σημαίνει

ότι

δεν

θα

μετενσαρκώνονται πλέον ως ζώα όπως οι άπιστοι. Είναι καλό αυτό; Είναι, και είναι καλά νέα.
Τουτέστιν, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διαμορφωθούν. Δε σημαίνει όμως για έναν
πάροχο υπηρεσιών, όταν ο Θεός τον προορίζει να υπηρετήσει, ότι θα το κάνει για πάντα. Δεν
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είναι απαραιτήτως έτσι. Με βάση τη δική του συμπεριφορά, ο Θεός θα τον χειριστεί αλλιώς
και θα του απαντήσει αλλιώς.
Ωστόσο, υπάρχουν πάροχοι υπηρεσιών που δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν μέχρι
τέλους. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, υπάρχουν εκείνοι που εγκαταλείπουν στη μέση
και απαρνούνται τον Θεό, υπάρχουν εκείνοι που κάνουν πολλά κακά πράγματα, και ακόμη
και εκείνοι που βλάπτουν τρομερά και κάνουν τρομερή ζημιά στο έργο του Θεού, υπάρχουν
ακόμη και πάροχοι υπηρεσιών που καταριούνται τον Θεό και ούτω καθεξής —και τι
σημαίνουν αυτές οι ανεπανόρθωτες συνέπειες; Οποιεσδήποτε τέτοιες κακές πράξεις θα
σημαίνουν τον τερματισμό της υπηρεσίας τους. Επειδή η συμπεριφορά σου κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας σου ήταν πάρα πολύ κακή, επειδή το έχεις παρακάνει, όταν ο Θεός βλέπει ότι η
υπηρεσία σου δεν είναι ικανοποιητική, θα σου αφαιρέσει το δικαίωμα να υπηρετείς, δεν θα σε
αφήσει να υπηρετείς, θα σε διώξει από μπροστά από τα μάτια Του και από τον οίκο του Θεού.
Δεν είναι αλήθεια ότι δεν θες να υπηρετήσεις; Δεν επιθυμείς συνεχώς να κάνεις κακό; Δεν
είσαι συνεχώς άπιστος; Η λύση, λοιπόν, είναι απλή: Θα σου αφαιρέσει το δικαίωμά σου να
υπηρετείς. Για τον Θεό, το να αφαιρεί το δικαίωμα ενός παρόχου υπηρεσιών να υπηρετεί
σημαίνει ότι το τέλος αυτού του παρόχου υπηρεσιών έχει διακηρυχθεί και δεν θα έχει πλέον
το δικαίωμα να υπηρετεί τον Θεό, ο Θεός δεν χρειάζεται περαιτέρω τις υπηρεσίες του, και
ανεξάρτητα από το πόσο ωραία πράγματα λένε, αυτά τα λόγια θα είναι μάταια. Όταν τα
πράγματα φτάσουν σ’ αυτό το σημείο, αυτή η κατάσταση θα έχει γίνει μη αναστρέψιμη. Οι
πάροχοι υπηρεσιών αυτού του είδους δεν θα μπορούν να επιστρέψουν. Και πώς αντιμετωπίζει
ο Θεός αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών; Απλώς παύει τις υπηρεσίες τους; Όχι. Απλώς τους
εμποδίζει να παραμείνουν; Ή τους βάζει κατά μέρος και περιμένει να επιστρέψουν; Δεν το
κάνει. Ο Θεός δεν αγαπά τους παρόχους υπηρεσιών τόσο πολύ, στην πραγματικότητα. Εάν
κάποιος έχει τέτοια στάση στην υπηρεσία του προς τον Θεό, ο Θεός, ως αποτέλεσμα αυτής
της στάσης, θα του αφαιρέσει το δικαίωμα να υπηρετεί και θα τον ρίξει ξανά πίσω στους
άπιστους. Και ποια είναι η μοίρα ενός παρόχου υπηρεσιών που έχει ριχτεί πίσω ανάμεσα
στους άπιστους; Είναι η ίδια με αυτή των άπιστων: θα μετενσαρκωθεί ως ζώο και θα λάβει
την τιμωρία των άπιστων στον πνευματικό κόσμο. Και ο Θεός δεν θα ενδιαφερθεί προσωπικά
για την τιμωρία του, γιατί δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με το έργο του Θεού. Αυτό δεν είναι
μόνο το τέλος της ζωής της πίστης του στον Θεό, αλλά και το τέλος της δικής του μοίρας, η
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διακήρυξη της μοίρας του. Έτσι, αν οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν κακές υπηρεσίες, θα
πρέπει να υποστούν οι ίδιοι τις συνέπειες. Αν κάποιος πάροχος υπηρεσιών δεν είναι ικανός να
υπηρετήσει μέχρι τέλους, ή στην πορεία τού έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να υπηρετεί, τότε θα
ριχτεί ανάμεσα στους άπιστους —και αν ριχτεί ανάμεσα στους άπιστους, θα αντιμετωπιστεί
με τον ίδιο τρόπο ως ζώο, όπως και οι άνθρωποι χωρίς νοημοσύνη ή ορθολογισμό. Όταν το
εκφράζω κατ’ αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε, σωστά;
Το παραπάνω είναι ο χειρισμός του Θεού του κύκλου ζωής και θανάτου του εκλεκτού
λαού Του και των παρόχων υπηρεσιών. Και ποια είναι η άποψή σας αφού τα έχετε ακούσει
αυτά; Έχω μιλήσει ποτέ για το θέμα για το οποίο μόλις μίλησα, το θέμα του εκλεκτού λαού
του Θεού και των παρόχων υπηρεσιών; Όντως έχω μιλήσει, αλλά δεν θυμάστε. Ο Θεός είναι
δίκαιος απέναντι στον εκλεκτό Του λαό και τους παρόχους υπηρεσιών. Από κάθε άποψη είναι
δίκαιος, σωστά; Μπορείτε να κατακρίνετε κάτι από αυτά; Υπάρχουν άνθρωποι που θα πουν:
«Γιατί ο Θεός είναι τόσο ανεκτικός προς τους εκλεκτούς; Και γιατί έχει τόσο λίγη υπομονή
προς τους παρόχους υπηρεσιών;» Θέλει κάποιος να υπερασπιστεί τους παρόχους υπηρεσιών;
«Μπορεί ο Θεός να δώσει περισσότερο χρόνο στους παρόχους υπηρεσιών και να είναι πιο
υπομονετικός και ανεκτικός προς αυτούς;» Είναι σωστά αυτά τα λόγια; (Όχι, δεν είναι.) Και
γιατί δεν είναι σωστά; (Επειδή έχουμε όντως δεχτεί εύνοια μόνο και μόνο επειδή γίναμε
πάροχοι υπηρεσιών.) Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν όντως δεχτεί εύνοια μόνο και μόνο γιατί
τους επιτράπηκε να υπηρετήσουν! Χωρίς τον όρο «πάροχοι υπηρεσιών» και χωρίς το έργο
των παρόχων υπηρεσιών, πού θα ήταν αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών; Μεταξύ των άπιστων που
ζουν και πεθαίνουν με τα ζώα. Τι μεγάλες χάρες απολαμβάνουν σήμερα που τους επιτρέπεται
να έρθουν ενώπιον του Θεού και να έρθουν στον οίκο του Θεού! Πρόκειται για τεράστια θεία
χάρη! Αν ο Θεός δεν σου έδινε τη δυνατότητα να υπηρετήσεις, δεν θα είχες ποτέ την ευκαιρία
να έρθεις ενώπιον του Θεού. Τουλάχιστον, ακόμα και αν είσαι βουδιστής και έχεις επιτύχει
την πραγμάτωση, το πολύ-πολύ να είσαι παιδί για όλες τις δουλειές στον πνευματικό κόσμο.
Ποτέ δεν θα συναντήσεις τον Θεό, ούτε θα ακούσεις τη φωνή Του, ούτε θα ακούσεις τα λόγια
Του, ούτε θα νιώσεις την αγάπη και τις ευλογίες Του για σένα, και δεν θα μπορούσες ποτέ να
Τον αντικρίσεις κατά πρόσωπο. Το μόνο πράγμα που έχουν οι βουδιστές είναι απλά
καθήκοντα. Δεν μπορούν ποτέ να γνωρίσουν τον Θεό, και απλώς συμμορφώνονται και
υπακούν τυφλά, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών κερδίζουν τόσα πολλά σ’ αυτό το στάδιο του
2769

έργου! Πρώτον, είναι σε θέση να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό, να ακούσουν τη
φωνή Του, να ακούσουν τα λόγια Του και να δοκιμάσουν τις χάρες και τις ευλογίες που δίνει
στους ανθρώπους. Επιπλέον, είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα λόγια και τις αλήθειες που
παραχωρούνται από τον Θεό. Οι πάροχοι υπηρεσιών κερδίζουν στ’ αλήθεια πάρα πολλά! Αν,
λοιπόν, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν μπορείς να καταβάλεις καν τη σωστή προσπάθεια, θα
εξακολουθούσε να σε κρατάει ο Θεός; Δεν μπορεί να σε κρατήσει. Δεν ζητά πολλά από εσένα,
αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα σωστό από όσα ζητάει, δεν έχεις συμμορφωθεί με το καθήκον σου
—επομένως, αναμφίβολα, ο Θεός δεν μπορεί να σε κρατήσει. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του
Θεού. Ο Θεός δεν σε κανακεύει, ούτε και κάνει διακρίσεις εναντίον σου. Αυτές είναι οι
θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί έτσι απέναντι σε όλους τους
ανθρώπους και τα πλάσματα.
Όταν πρόκειται για τον πνευματικό κόσμο, εάν τα διάφορα όντα σ’ αυτόν κάνουν κάτι
λάθος, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ο Θεός έχει αντίστοιχα ουράνια διατάγματα και
διατάξεις για να τα αντιμετωπίσει —αυτό είναι απόλυτο. Έτσι, κατά τη διάρκεια αρκετών
χιλιάδων ετών του έργου διαχείρισης του Θεού, ορισμένοι δικαστικοί επιμελητές που έκαναν
λάθος έχουν εξολοθρευτεί, ορισμένοι, σήμερα, εξακολουθούν να είναι υπό κράτηση και να
τιμωρούνται. Με αυτό πρέπει να έρθει αντιμέτωπο κάθε ον στον πνευματικό κόσμο. Αν
κάνουν κάτι λανθασμένο ή διαπράξουν κακό, τιμωρούνται —κάτι το οποίο είναι ίδιο με την
προσέγγιση του Θεού προς τον εκλεκτό λαό Του και τους παρόχους υπηρεσιών. Συνεπώς, είτε
είναι στον πνευματικό είτε στον υλικό κόσμο, οι θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες ο Θεός
ενεργεί δεν αλλάζουν. Ανεξάρτητα από το αν μπορείς να δεις τις πράξεις του Θεού είτε όχι, οι
θεμελιώδεις αρχές τους δεν αλλάζουν. Ανέκαθεν, ο Θεός είχε τις ίδιες αρχές στην προσέγγισή
Του προς τα πάντα και στον χειρισμό Του όσον αφορά τα πάντα. Αυτό είναι αμετάβλητο. Ο
Θεός θα είναι καλός προς όσους μεταξύ των άπιστων ζουν σχετικά σωστά και θα δώσει
ευκαιρίες σε όσους σε κάθε θρησκεία συμπεριφέρονται καλά και δεν κάνουν κακό,
επιτρέποντάς τους να παίξουν τον ρόλο τους σε όλα όσα διαχειρίζεται ο Θεός και να κάνουν
αυτό που οφείλουν. Ομοίως, μεταξύ όσων ακολουθούν τον Θεό, ανάμεσα στον εκλεκτό Του
λαό, ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε σύμφωνα μ’ αυτές τις αρχές Του.
Είναι καλός προς όλους όσοι είναι σε θέση να Τον ακολουθήσουν ειλικρινά και αγαπά όλους
όσοι Τον ακολουθούν ειλικρινά. Απλώς όσον αφορά αυτούς τους διάφορους τύπους
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ανθρώπων —τους άπιστους, τους διαφορετικούς ανθρώπους της πίστης και τον εκλεκτό λαό
του Θεού— αυτό που τους απονέμει είναι διαφορετικό. Πάρτε για παράδειγμα τους άπιστους:
Παρόλο που δεν πιστεύουν στον Θεό, και ο Θεός τους βλέπει ως ζώα, μεταξύ όλων των
πραγμάτων καθένας από αυτούς έχει φαγητό να φάει, δικό του χώρο και έναν φυσιολογικό
κύκλο ζωής και θανάτου. Όσοι κάνουν κακό τιμωρούνται, και όσοι κάνουν καλό ευλογούνται
και λαμβάνουν την καλοσύνη του Θεού. Έτσι δεν έχουν τα πράγματα; Για τους ανθρώπους
της πίστης, αν είναι σε θέση να τηρήσουν αυστηρά τις θρησκευτικές αρχές μετά την
αναγέννηση, τότε μετά από όλες αυτές τις αναγεννήσεις ο Θεός θα κάνει τελικά τη διακήρυξή
Του προς αυτούς. Ομοίως, εσάς σήμερα, είτε ανήκετε στον εκλεκτό λαό του Θεού είτε είστε
πάροχοι υπηρεσιών, ο Θεός θα σας συμμορφώσει και θα καθορίσει το τέλος σας σύμφωνα με
τους κανονισμούς και τα διοικητικά διατάγματα που έχει ορίσει. Μεταξύ όλων αυτών των
διαφόρων τύπων ανθρώπων —των διαφόρων τύπων ανθρώπων της πίστης, που ανήκουν σε
διάφορες θρησκείες— τους έχει δώσει ο Θεός ζωτικό χώρο; Πού είναι ο Ιουδαϊσμός; Έχει
παρέμβει ο Θεός στην πίστη τους; Δεν έχει παρέμβει, σωστά; Και τι γίνεται με τους
χριστιανούς; Ούτε σ’ αυτούς έχει παρέμβει. Τους επιτρέπει να τηρούν τις δικές τους
διαδικασίες και δεν τους μιλάει, ούτε τους δίνει καμία διαφώτιση και, επιπλέον, δεν τους
αποκαλύπτει τίποτα: «Αν νομίζεις ότι είναι σωστό, τότε πίστευε κατ’ αυτόν τον τρόπο». Οι
καθολικοί πιστεύουν στη Μαρία και ότι μέσω της Μαρίας η είδηση πέρασε στον Ιησού. Τέτοια
μορφή έχει η πίστη τους. Και έχει διορθώσει ποτέ ο Θεός την πίστη τους; Ο Θεός τούς δίνει
απόλυτη ελευθερία, δεν τους δίνει προσοχή, και τους δίνει έναν συγκεκριμένο χώρο για να
ζήσουν. Και προς τους μουσουλμάνους και τους βουδιστές, φέρεται το ίδιο; Έχει θέσει όρια
και γι’ αυτούς, και τους επιτρέπει να έχουν τον δικό τους ζωτικό χώρο, χωρίς να παρεμβαίνει
στην αντίστοιχη πίστη τους. Όλα είναι καλά οργανωμένα. Και τι διακρίνετε σε όλα αυτά; Ότι
ο Θεός κατέχει εξουσία, αλλά δεν κάνει κατάχρηση της εξουσίας Του. Ο Θεός ρυθμίζει τα
πάντα σε άριστη τάξη και είναι μεθοδικός και εκεί βρίσκεται η σοφία και η παντοδυναμία
Του.
Σήμερα μιλήσαμε για ένα νέο και ειδικό θέμα, το οποίο αφορά ζητήματα του
πνευματικού κόσμου, που είναι μια πτυχή της διοίκησης του Θεού και του κράτους Του επί
του πνευματικού κόσμου. Όταν δεν κατανοούσατε αυτά τα πράγματα, ίσως είπατε: «Όλα όσα
έχουν σχέση με αυτά είναι ένα μυστήριο και δεν έχουν καμία σχέση με την είσοδό μας στη
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ζωή. Αυτά τα πράγματα διαχωρίζονται από τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι στην
πραγματικότητα και δεν χρειάζεται να τα κατανοήσουμε ούτε επιθυμούμε να τα ακούσουμε.
Δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τη γνώση για τον Θεό». Πιστεύετε, λοιπόν, ότι είναι
προβληματικός αυτός ο τρόπος σκέψης; Είναι σωστός; (Όχι.) Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν
είναι σωστός και έχει σοβαρά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή, αν θέλεις να κατανοήσεις
πώς ο Θεός κυβερνάει επί των πάντων, δεν μπορείς απλώς και μόνο να κατανοήσεις ό,τι
μπορείς να δεις και ό,τι είναι προσπελάσιμο στη σκέψη σου. Πρέπει επίσης να καταλάβεις
λίγο τον άλλον κόσμο, ο οποίος είναι αόρατος σ’ εσένα, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος μ’
αυτόν τον κόσμο που μπορείς να δεις. Αφορά την κυριαρχία του Θεού, αφορά το θέμα «ο
Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων». Παρέχει πληροφορίες σχετικά μ’ αυτά. Χωρίς αυτές
τις πληροφορίες, θα υπήρχαν ατέλειες και ελλείψεις στη γνώση των ανθρώπων για το πώς ο
Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων. Επομένως, αυτά που συζητήσαμε σήμερα μπορεί να
λεχθεί ότι έχουν ολοκληρώσει όσα συζητήσαμε πριν, καθώς και το περιεχόμενο του «ο Θεός
είναι η πηγή της ζωής των πάντων». Έχοντας κατανοήσει αυτό, είστε πλέον σε θέση να
γνωρίσετε τον Θεό μέσω αυτού του περιεχομένου; Και το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα σας
διαβίβασα πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών. Ξέρω ότι
όντως σας αρέσει να ακούτε για θέματα όπως αυτό, ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτά τα
πράγματα, άρα είστε ικανοποιημένοι με ό,τι σας είπα σήμερα; (Ναι, είμαστε.) Ίσως δεν σας
κάνουν σπουδαία εντύπωση άλλα πράγματα, αλλά σας κάνουν ιδιαίτερα έντονη εντύπωση τα
λόγια για τους παρόχους υπηρεσιών, διότι αυτό το θέμα αγγίζει την ψυχή καθενός σας.

Οι απαιτήσεις του Θεού από την ανθρωπότητα
1. Η ταυτότητα και η κατάσταση του ίδιου του Θεού
Έχουμε φτάσει στο τέλος του θέματος «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής των πάντων»,
καθώς και του θέματος «ο Θεός είναι ο ίδιος ο μοναδικός Θεός». Εφόσον τα ολοκληρώσαμε,
πρέπει να κάνουμε μια σύνοψη. Τι είδους σύνοψη; Για τον ίδιο τον Θεό. Εφόσον πρόκειται
για τον ίδιο τον Θεό, τότε πρέπει να αφορά κάθε πτυχή του Θεού, καθώς και τη μορφή πίστης
των ανθρώπων στον Θεό. Συνεπώς, πρώτα πρέπει να σας ρωτήσω: Έχοντας ακούσει το
κήρυγμα, ποιος είναι ο Θεός με τα μάτια του νου σας; (Ο Δημιουργός.) Ο Θεός στα μάτια του
νου σας είναι ο Δημιουργός. Υπάρχει κάτι άλλο; Ο Θεός είναι ο Κύριος των πάντων. Είναι
κατάλληλες αυτές οι λέξεις; (Είναι κατάλληλες.) Ο Θεός είναι Αυτός που κυβερνάει επί των
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πάντων και Αυτός που διοικεί τα πάντα. Αυτός δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν, διοικεί όλα
όσα υπάρχουν, και κυβερνά επίσης όλα όσα υπάρχουν και παρέχει σε όλα όσα υπάρχουν.
Αυτή είναι η κατάσταση του Θεού και η ταυτότητα του Θεού. Για τα πάντα και για όλα όσα
υπάρχουν, η αληθινή ταυτότητα του Θεού είναι ο Δημιουργός και ο Κυβερνήτης των πάντων.
Αυτή είναι η ταυτότητα που κατέχει ο Θεός, και είναι μοναδικός μεταξύ των πάντων. Κανένα
από τα πλάσματα του Θεού —είτε βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων είτε στον πνευματικό
κόσμο— δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο ή δικαιολογία για να μιμηθεί ή να
αντικαταστήσει την ταυτότητα και την κατάσταση του Θεού, διότι υπάρχει μόνο ένας μεταξύ
των πάντων που κατέχει αυτή την ταυτότητα, τη δύναμη, την εξουσία, και την ικανότητα να
κυριαρχεί επί των πάντων: ο μοναδικός μας ο Θεός ο ίδιος. Ζει και κινείται μεταξύ των
πάντων. Μπορεί να φτάσει στο ψηλότερο μέρος, πάνω από τα πάντα. Μπορεί να ταπεινωθεί
μέσω της ενανθρώπισής Του, να γίνει ένας από εκείνους που είναι από σάρκα και αίμα, να
έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανθρώπους και να μοιραστεί τα καλά και τα άσχημα μαζί
τους. Ταυτόχρονα, ορίζει όλα όσα υπάρχουν και αποφασίζει τη μοίρα όλων όσων υπάρχουν
και σε ποια κατεύθυνση κινούνται. Επιπλέον, καθοδηγεί τη μοίρα ολόκληρης της
ανθρωπότητας και την κατεύθυνση της ανθρωπότητας. Ένας τέτοιος Θεός θα πρέπει να
τυγχάνει λατρείας, υπακοής και αναγνώρισης από όλα τα έμβια όντα. Συνεπώς, ανεξαρτήτως
σε ποια ομάδα και τύπο μεταξύ των ανθρώπων ανήκεις, το να πιστεύεις στον Θεό, να
ακολουθείς τον Θεό, να σέβεσαι τον Θεό, να αποδέχεσαι την κυριαρχία του Θεού και να
αποδέχεσαι τις ρυθμίσεις του Θεού για τη μοίρα σου είναι η μόνη επιλογή και η απαραίτητη
επιλογή, για οποιοδήποτε άτομο, για οποιοδήποτε έμβιο ον. Στη μοναδικότητα του Θεού, οι
άνθρωποι βλέπουν ότι η εξουσία Του, η δίκαιη διάθεσή Του, η ουσία Του και τα μέσα με τα
οποία παρέχει στα πάντα είναι όλα μοναδικά. Η μοναδικότητά Του καθορίζει την πραγματική
ταυτότητα του ίδιου του Θεού και καθορίζει την κατάστασή Του. Επομένως, ανάμεσα σε όλα
τα πλάσματα, εάν ένα έμβιο ον στον πνευματικό κόσμο ή μεταξύ των ανθρώπων επιθυμούσε
να πάρει τη θέση του Θεού, θα ήταν αδύνατο, όπως και αν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Θεό.
Αυτό είναι γεγονός. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ανθρωπότητας από έναν τέτοιον Δημιουργό
και Κυβερνήτη, ο οποίος κατέχει την ταυτότητα, την εξουσία και την κατάσταση του ίδιου του
Θεού; Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους, και θα πρέπει να το θυμούνται και είναι πολύ
σημαντικό και για τον Θεό και για τον άνθρωπο!
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2. Διάφορες στάσεις της ανθρωπότητας προς τον Θεό
Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται προς τον Θεό κρίνει τη μοίρα τους
και αποφασίζει πώς ο Θεός τους συμπεριφέρεται και τους αντιμετωπίζει. Σε αυτό το σημείο
θα δώσω μερικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται προς τον Θεό. Ας
ακούσουμε αν οι τρόποι και οι στάσεις με τις οποίες συμπεριφέρονται στον Θεό είναι σωστές
ή όχι. Ας εξετάσουμε τη συμπεριφορά των ακόλουθων επτά τύπων ανθρώπων:
1) Υπάρχει ένας τύπος ανθρώπων, των οποίων η στάση απέναντι στον Θεό είναι ιδιαίτερα
παράλογη. Θεωρούν ότι ο Θεός είναι σαν ένας μποντισάτβα ή ιερό ον ανθρώπινων θρύλων,
και πρέπει οι άνθρωποι να υποκλίνονται τρεις φορές όταν συναντιούνται και να ανάβουν
θυμίαμα αφού φάνε. Συνεπώς, όταν ενδόμυχα ευχαριστούν τον Θεό για τη χάρη Του και είναι
ευγνώμονες στον Θεό, συχνά έχουν μια τέτοια παρόρμηση. Η επιθυμία τους είναι ο Θεός που
πιστεύουν σήμερα να μπορεί, όπως και το άγιο ον που επιθυμούν στις καρδιές τους, να δεχτεί
τη συμπεριφορά απέναντί Του, σύμφωνα με την οποία υποκλίνονται τρεις φορές όταν
συναντιούνται και ανάβουν θυμίαμα αφού φάνε.
2) Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τον Θεό ως ζωντανό Βούδα ικανό να απομακρύνει όλους
τους ανθρώπους από τον πόνο και να τους σώσει. Βλέπουν τον Θεό ως ζωντανό Βούδα ικανό
να τους πάρει μακριά από τη θάλασσα των δεινών. Η πίστη αυτών των ανθρώπων στον Θεό
είναι η λατρεία του Θεού ως Βούδα. Παρόλο που δεν ανάβουν θυμίαμα, ούτε προσκυνούν
ούτε κάνουν προσφορές, στις καρδιές τους ο Θεός τους είναι απλά ένας τέτοιος Βούδας και
ζητάει μόνο να είναι καλοί και φιλάνθρωποι, να μη σκοτώνουν κανένα έμβιο ον, να μην
εξυβρίζουν τους άλλους, να διάγουν μια ζωή που φαίνεται τίμια και να μην κάνουν τίποτα
κακό —μόνο αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο Θεός στις καρδιές τους.
3) Κάποιοι άνθρωποι λατρεύουν τον Θεό ως κάποιον σπουδαίο ή διάσημο. Για
παράδειγμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θέλει να μιλάει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος,
τον επιτονισμό με τον οποίο μιλάει, τις λέξεις και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, τον τόνο του,
τις χειρονομίες του, τις απόψεις και τις πράξεις του, τη συμπεριφορά του —τα αντιγράφουν
όλα αυτά, και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αναπαράγουν πλήρως κατά την πορεία της
πίστης τους στον Θεό.
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4) Κάποιοι βλέπουν τον Θεό ως μονάρχη, αισθάνονται ότι είναι υπεράνω όλων και
κανένας δεν τολμά να Τον υβρίσει —και αν το κάνει, θα τιμωρηθεί. Λατρεύουν έναν τέτοιο
μονάρχη επειδή οι μονάρχες κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές τους. Οι σκέψεις, οι
τρόποι, η εξουσία και η φύση των μοναρχών —ακόμα και τα ενδιαφέροντα και η προσωπική
τους ζωή— όλα αυτά γίνονται κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν, ζητήματα και
θέματα που τους απασχολούν και γι’ αυτό λατρεύουν τον Θεό ως μονάρχη. Αυτή η μορφή
πίστης είναι γελοία.
5) Κάποιοι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη πίστη στην ύπαρξη του Θεού, η οποία είναι βαθιά
και ακλόνητη. Επειδή η γνώση τους για τον Θεό είναι τόσο επιφανειακή και δεν έχουν μεγάλη
εμπειρία όσον αφορά τα λόγια του Θεού, Τον λατρεύουν ως είδωλο. Αυτό το είδωλο είναι ο
Θεός στις καρδιές τους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σέβονται, να προσκυνούν, να
ακολουθούν και να το μιμούνται. Βλέπουν τον Θεό ως είδωλο, το οποίο πρέπει να ακολουθούν
σε ολόκληρη τη ζωή τους. Αντιγράφουν τον τόνο με τον οποίο ο Θεός μιλάει και εξωτερικά
αντιγράφουν όσους αρέσουν στον Θεό. Κάνουν συχνά πράγματα που φαίνονται αφελή, αγνά
και έντιμα, και ακολουθούν αυτό το είδωλο σαν σύντροφο ή συνοδοιπόρο, τον οποίο δεν
μπορούν ποτέ να αποχωριστούν. Αυτή είναι η μορφή της πίστης τους.
6) Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, παρόλο που έχουν διαβάσει πολλά από τα λόγια του
Θεού και έχουν ακούσει πολλά κηρύγματα, αισθάνονται στις καρδιές τους ότι η μόνη
θεμελιώδης αρχή της συμπεριφοράς τους απέναντι στον Θεό είναι ότι θα πρέπει να είναι
πάντοτε δουλοπρεπείς και υποτακτικοί, ειδάλλως θα πρέπει να δοξολογούν τον Θεό και να
Τον αινούν με τρόπο μη ρεαλιστικό. Πιστεύουν ότι ο Θεός είναι Θεός που απαιτεί από αυτούς
να συμπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και πιστεύουν ότι αν δεν το κάνουν, τότε ανά πάσα
στιγμή μπορεί να προκαλέσουν τον θυμό Του ή να αμαρτήσουν εναντίον Του και ότι ως
αποτέλεσμα της αμαρτίας ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Έτσι είναι ο Θεός στις καρδιές τους.
7) Και μετά υπάρχει η πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκουν πνευματική τροφή στον
Θεό. Επειδή ζουν σ’ αυτόν τον κόσμο, δεν έχουν γαλήνη ή ευτυχία, και πουθενά δεν βρίσκουν
παρηγοριά. Αφού βρουν τον Θεό, όταν δουν και ακούσουν τα λόγια Του, ενδόμυχα είναι
χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν ότι τελικά βρήκαν κάτι
που θα τους φέρει ευτυχία, ότι βρήκαν τελικά έναν Θεό που θα τους δώσει πνευματική τροφή.
Αφού αποδέχτηκαν τον Θεό και άρχισαν να Τον ακολουθούν, γίνονται ευτυχισμένοι,
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εκπληρώνεται η ζωή τους, δεν είναι πλέον σαν τους άπιστους, οι οποίοι ζουν σαν
υπνωτισμένοι και σαν ζώα, και αισθάνονται ότι έχουν κάτι να προσβλέπουν στη ζωή. Έτσι,
πιστεύουν ότι αυτός ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τις πνευματικές τους ανάγκες και να
φέρει μεγάλη ευτυχία τόσο στο μυαλό όσο και στο πνεύμα τους. Χωρίς να το
συνειδητοποιούν, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτόν τον Θεό που τους δίνει πνευματική
τροφή, που φέρνει την ευτυχία στο πνεύμα και σε όλη την οικογένειά τους. Πιστεύουν ότι η
πίστη στον Θεό δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα περισσότερο από το να τους φέρει πνευματική
τροφή.
Οι στάσεις προς τον Θεό αυτών των διάφορων τύπων ανθρώπων που αναφέρθηκαν
παραπάνω υπάρχουν μεταξύ σας; (Υπάρχουν.) Αν στην πίστη του στον Θεό, η καρδιά κάποιου
περιέχει κάποια από αυτές τις στάσεις, είναι σε θέση να έρθει αληθινά ενώπιον του Θεού; Αν
κάποιος έχει κάποια από αυτές τις στάσεις στην καρδιά του, πιστεύει στον Θεό; Πιστεύει στον
μοναδικό Θεό τον ίδιο; (Όχι.) Εφόσον δεν πιστεύεις στον μοναδικό Θεό τον ίδιο, σε ποιον
πιστεύεις; Αν αυτό που πιστεύεις δεν είναι ο μοναδικός Θεός ο ίδιος, μάλλον πιστεύεις σ’ ένα
είδωλο ή σ’ έναν σπουδαίο άνθρωπο ή σ’ έναν μποντισάτβα, λατρεύεις τον Βούδα στην καρδιά
σου. Επιπλέον, μάλλον πιστεύεις σ’ ένα συνηθισμένο άτομο. Συνοψίζοντας, λόγω των
διαφορετικών μορφών πίστης και στάσης των ανθρώπων απέναντι στον Θεό, οι άνθρωποι
τοποθετούν τον Θεό της δικής τους γνώσης στις καρδιές τους, επιβάλλουν τη φαντασία τους
στον Θεό, τοποθετούν τη στάση και τις φαντασιώσεις τους για τον Θεό δίπλα-δίπλα με τον
μοναδικό Θεό τον ίδιο, και, στη συνέχεια, τους κρατούν επάνω για να τους καθαγιάσουν. Τι
σημαίνει όταν οι άνθρωποι έχουν τέτοια ανάρμοστη στάση απέναντι στον Θεό; Σημαίνει ότι
έχουν απορρίψει τον αληθινό Θεό τον ίδιο και ότι λατρεύουν έναν ψεύτικο θεό, και αυτό
σημαίνει ότι ταυτόχρονα με την πίστη στον Θεό απορρίπτουν τον Θεό και Του αντιτίθενται
και αρνούνται την ύπαρξη του αληθινού Θεού. Εάν οι άνθρωποι μένουν προσκολλημένοι σε
τέτοιες μορφές πίστης, ποιες θα είναι οι συνέπειες γι’ αυτούς; Με αυτές τις μορφές πίστης,
είναι σε θέση να πλησιάσουν όλο και περισσότερο στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του
Θεού; (Όχι, δεν είναι.) Αντιθέτως, λόγω των αντιλήψεων και των φαντασιώσεών τους, οι
άνθρωποι θα απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τον δρόμο του Θεού, διότι η
κατεύθυνση που αναζητούν είναι αντίθετα από την κατεύθυνση που ο Θεός απαιτεί από
αυτούς. Έχετε ακούσει ποτέ την ιστορία που λέει «πηγαίνει νότια οδηγώντας το άρμα προς τα
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βόρεια»; Αυτή μπορεί να είναι μια περίπτωση όπου κάποιος πηγαίνει νότια οδηγώντας το
άρμα προς τα βόρεια. Εάν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό με τέτοιον γελοίο τρόπο, τότε όσο
περισσότερο προσπαθείς, τόσο περισσότερο θα είσαι μακριά από τον Θεό. Και γι’ αυτό σας
προειδοποιώ: Πριν ξεκινήσετε, πρέπει πρώτα να διακρίνεις αν πηγαίνεις προς τη σωστή
κατεύθυνση. Να έχετε ξεκάθαρο στόχο στις προσπάθειές σας και φροντίστε να
αναρωτηθείτε: «Είναι ο Θεός που πιστεύω ο Κυβερνήτης των πάντων; Είναι αυτός ο Θεός που
πιστεύω απλώς κάποιος που μου δίνει πνευματική τροφή; Είναι Αυτός το είδωλό μου; Τι
ζητάει από μένα αυτός ο Θεός στον οποίο πιστεύω; Ο Θεός εγκρίνει όλα όσα κάνω; Όλα όσα
κάνω και επιδιώκω έχουν στόχο να γνωρίσω τον Θεό; Συμφωνούν με τις απαιτήσεις του Θεού
από μένα; Έχει το μονοπάτι που διαβαίνω την αναγνώριση και την έγκριση του Θεού; Είναι ο
Θεός ικανοποιημένος με την πίστη μου;» Θα πρέπει συχνά και επανειλημμένα να
αναλογίζεσαι αυτά τα ερωτήματα. Εάν επιθυμείς να επιδιώξεις τη γνώση για τον Θεό, τότε
πρέπει να έχεις μια ξεκάθαρη συνείδηση και σαφείς στόχους προτού μπορέσεις να
ικανοποιήσεις τον Θεό.
Είναι πιθανό, ως αποτέλεσμα της ανοχής Του, ο Θεός να δεχόταν απρόθυμα αυτές τις
ανάρμοστες στάσεις για τις οποίες μόλις μίλησα; Θα μπορούσε ο Θεός να επαινέσει τη στάση
αυτών των ανθρώπων; (Όχι.) Ποιες είναι οι απαιτήσεις του Θεού από την ανθρωπότητα και
όσους Τον ακολουθούν; Είστε ξεκάθαροι όσον αφορά τη στάση που Αυτός απαιτεί από τους
ανθρώπους; Σήμερα, έχω πει τόσα πολλά, έχω μιλήσει πολύ για το θέμα του ίδιου του Θεού,
καθώς και για τα έργα του Θεού και για αυτό που έχει και είναι. Τώρα γνωρίζετε τι επιθυμεί ο
Θεός να κερδίσει από τους ανθρώπους; Γνωρίζεις τι θέλει ο Θεός από σένα; Πείτε τη γνώμη
σας. Εάν οι γνώσεις σας από τις εμπειρίες και την πράξη εξακολουθούν να έχουν ελλείψεις ή
είναι πολύ επιφανειακές, μπορείτε να πείτε κάτι σχετικά με τις γνώσεις σας για αυτά τα λόγια.
Έχετε μια συνοπτική γνώση; Τι ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο; (Κατά τη διάρκεια αυτών των
πολλών κοινωνιών, ο Θεός κατέληξε στο σημείο να ζητήσει να γνωρίσουμε τον Θεό, να
γνωρίσουμε τα έργα Του, να γνωρίσουμε ότι Αυτός είναι η πηγή της ζωής των πάντων και να
γνωρίσουμε την κατάσταση και την ταυτότητά Του.) Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα
όταν ο Θεός ζητάει οι άνθρωποι να Τον γνωρίσουν; (Γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός,
και ότι οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα όντα.) Όταν οι άνθρωποι αποκτούν τέτοια γνώση,
ποιες αλλαγές λαμβάνουν χώρα στη στάση τους απέναντι στον Θεό, στην εκτέλεση του
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καθήκοντός τους ή στις διαθέσεις της ζωής τους; Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Θα μπορούσε
να ειπωθεί ότι, αφότου γνωρίσουν τον Θεό και Τον κατανοήσουν, γίνονται καλοί άνθρωποι;
(Η πίστη στον Θεό δεν είναι η επιδίωξη του να είναι κανείς καλός άνθρωπος. Αντίθετα, είναι η
επιδίωξη του να γίνεται κανείς πλάσμα του Θεού που πληροί τα πρότυπα και του να είναι
ειλικρινής άνθρωπος.) Υπάρχει κάτι άλλο; (Αφού γνωρίσουμε τον Θεό αληθινά και σωστά,
είμαστε σε θέση να συμπεριφερθούμε προς τον Θεό ως Θεό, γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι
πάντα ο Θεός, ότι είμαστε δημιουργημένα όντα, θα πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό και να
σταθούμε στη σωστή θέση.) Πολύ ωραία! Ας ακούσουμε και κάποιους άλλους. (Γνωρίζουμε
τον Θεό και τελικά μπορούμε να είμαστε άνθρωποι που υπακούν πραγματικά τον Θεό,
σέβονται τον Θεό και αποφεύγουν το κακό.) Σωστά!
3. Η στάση που απαιτεί ο Θεός να έχουν οι άνθρωποι προς Αυτόν
Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν είναι πολύ απαιτητικός από τους ανθρώπους —ή
τουλάχιστον, δεν είναι τόσο απαιτητικός όσο οι άνθρωποι φαντάζονται. Αν ο Θεός δεν είχε
εκφέρει καθόλου λόγια, αν δεν είχε εκφράσει τη διάθεσή Του ή καμία πράξη, τότε η γνώση
για τον Θεό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για εσάς, διότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να
συμπεράνουν την πρόθεση του Θεού και το θέλημά Του, το οποίο είναι πολύ δύσκολο γι’
αυτούς. Όμως, στην τελική φάση του έργου Του, ο Θεός έχει εκφράσει πολλά λόγια, έχει
επιτελέσει μεγάλο έργο και έθεσε πολλές απαιτήσεις στον άνθρωπο. Με τα λόγια Του και το
μεγάλο έργο Του, έχει ενημερώσει τους ανθρώπους για το τι Του αρέσει, τι μισεί και τι είδους
άνθρωποι θα πρέπει να είναι. Αφού κατανοήσουν αυτά τα πράγματα, στην καρδιά τους οι
άνθρωποι θα πρέπει να έχουν έναν ακριβή ορισμό των απαιτήσεων του Θεού, διότι δεν
πιστεύουν στον Θεό εν μέσω ασαφειών και αοριστιών, ούτε πιστεύουν πλέον στον ασαφή
Θεό, ούτε ακολουθούν τον Θεό εν μέσω ασάφειας, αοριστίας και κενού. Αντίθετα, οι
άνθρωποι είναι σε θέση να ακούσουν τις ομιλίες του Θεού, είναι σε θέση να κατανοήσουν τις
προδιαγραφές των απαιτήσεών Του και να τις επιτύχουν, και ο Θεός χρησιμοποιεί τη γλώσσα
της ανθρωπότητας για να πει στους ανθρώπους όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν και να
κατανοούν. Σήμερα, αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τι είναι ο Θεός και τι
απαιτεί από εκείνους, αν δεν γνωρίζουν ούτε γιατί θα πρέπει κανείς να πιστεύει στον Θεό
ούτε πώς θα πρέπει να πιστεύει κανείς σε Εκείνον και πώς να Του συμπεριφέρεται, τότε
υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Τώρα μόλις ο καθένας σας μίλησε για έναν τομέα. Γνωρίζεις
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κάποια πράγματα, είτε είναι συγκεκριμένα είτε γενικά —αλλά Εγώ θέλω να σας πω τις
σωστές, ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους.
Πρόκειται για λίγα και πολύ απλά λόγια. Ίσως να γνωρίζετε ήδη αυτά τα λόγια. Οι σωστές
απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους και όσους Τον ακολουθούν είναι οι εξής. Ο Θεός
απαιτεί πέντε πράγματα από όσους Τον ακολουθούν: αληθινή πίστη, πιστή τήρηση των
κανόνων, απόλυτη υπακοή, αληθινή γνώση και ειλικρινή σεβασμό.
Σε αυτά τα πέντε πράγματα, ο Θεός απαιτεί από τους ανθρώπους να μην Τον
αμφισβητούν πλέον ούτε να Τον ακολουθούν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους ή ασαφείς
και αόριστες απόψεις. Δεν πρέπει να ακολουθούν τον Θεό έχοντας οποιεσδήποτε
φαντασιώσεις ή αντιλήψεις. Ο Θεός απαιτεί από όσους Τον ακολουθούν να το κάνουν πιστά,
όχι με μισή καρδιά ή επιφυλακτικά. Όταν ο Θεός θέτει οποιεσδήποτε απαιτήσεις σ’ εσένα ή
σε δοκιμάζει, σε κρίνει, σε αντιμετωπίζει ή σε «κλαδεύει» ή σε πειθαρχεί και σε πατάσσει, εσύ
θα πρέπει να είσαι απολύτως υπάκουος σ’ Αυτόν. Δεν πρέπει να ζητάς την αιτία ή να θέτεις
όρους, πολύ λιγότερο δε, θα πρέπει να αναφέρεις τον λόγο. Η υπακοή σου πρέπει να είναι
απόλυτη. Η γνώση για τον Θεό είναι ο τομέας στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τις περισσότερες
ελλείψεις. Συχνά επιβάλλουν στον Θεό εκφράσεις, ομιλίες και λόγια που δεν σχετίζονται μ’
Αυτόν, με την πεποίθηση ότι αυτά τα λόγια είναι ο πιο ακριβής ορισμός της γνώσης για τον
Θεό. Δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι εκφράσεις, οι οποίες προέρχονται από τη φαντασία των
ανθρώπων, τη δική τους λογική και τη δική τους διάνοια, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με
την ουσία του Θεού. Και έτσι θέλω να σας πω ότι, με τη γνώση που θέλει ο Θεός για τους
ανθρώπους, ο Θεός δεν ζητά απλώς να αναγνωρίσεις τον Θεό και τα λόγια Του, αλλά να είναι
σωστή η γνώση σου για τον Θεό. Ακόμα κι αν μπορείς να πεις μόνο μία πρόταση ή γνωρίζεις
μόνο λίγα, αυτό το μικρό κομμάτι της γνώσης είναι σωστό και αληθές και συμβατό με την
ουσία του ίδιου του Θεού. Διότι ο Θεός απεχθάνεται τη δοξολογία και τον αίνο του ανθρώπου
γι’ Αυτόν όταν είναι μη ρεαλιστικός και απερίσκεπτος. Επιπλέον, δεν Του αρέσει όταν οι
άνθρωποι Τον αντιμετωπίζουν σαν τον αέρα. Δεν Του αρέσει όταν, κατά τη συζήτηση
θεμάτων για τον Θεό, οι άνθρωποι μιλάνε επιπόλαια, κατά βούληση και χωρίς δισταγμό,
μιλώντας όπως νομίζουν. Επιπλέον, μισεί όσους πιστεύουν ότι γνωρίζουν τον Θεό και
κομπάζουν ότι γνωρίζουν τον Θεό, συζητώντας θέματα σχετικά με τον Θεό ασυγκράτητα ή
ανεπιφύλακτα. Η τελευταία από τις πέντε αυτές απαιτήσεις ήταν ο ειλικρινής σεβασμός. Αυτή
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είναι η απώτερη απαίτηση του Θεού από όλους όσους Τον ακολουθούν. Όταν κάποιος έχει τη
σωστή και αληθινή γνώση για τον Θεό, είναι σε θέση να έχει πραγματικά φόβο Θεού και να
αποφεύγει το κακό. Αυτός ο φόβος προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς του και είναι
γεμάτος προθυμία και όχι επειδή ο Θεός τον έχει πιέσει. Ο Θεός δεν ζητάει να Του κάνεις
δώρο οποιαδήποτε καλή στάση, φέρσιμο ή εξωτερική συμπεριφορά προς Αυτόν. Αντίθετα,
ζητάει να έχεις φόβο Θεού και να Τον σέβεσαι από τα βάθη της καρδιάς σου. Αυτός ο φόβος
επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη διάθεση της ζωής σου, επειδή γνωρίζεις τον
Θεό, επειδή έχεις κατανοήσει τα έργα του Θεού, επειδή έχεις κατανοήσει την ουσία του Θεού,
και επειδή έχεις αναγνωρίσει το γεγονός ότι είσαι ένα από τα πλάσματα του Θεού. Συνεπώς,
όταν χρησιμοποιώ τη λέξη «ειλικρινής» για να ορίσω τον φόβο εδώ, ο στόχος Μου είναι να
κατανοήσει η ανθρωπότητα ότι ο φόβος των ανθρώπων για τον Θεό θα πρέπει να προέρχεται
από τα βάθη της καρδιάς τους.
Τώρα εξετάστε αυτές τις πέντε απαιτήσεις: Υπάρχει κάποιος από εσάς ικανός να επιτύχει
τις τρεις πρώτες; Τουτέστιν, εννοώ την αληθινή πίστη, την πιστή τήρηση των κανόνων και την
απόλυτη υπακοή. Υπάρχει κάποιος ικανός μεταξύ σας για αυτά τα πράγματα; Ξέρω ότι αν
έλεγα και τις πέντε, τότε αναμφισβήτητα δεν θα υπήρχε κανένας μεταξύ σας που να είναι
ικανός —αλλά τις έχω μειώσει στις τρεις. Σκεφτείτε εάν τις έχετε επιτύχει ή όχι. Είναι «η
αληθινή πίστη» εύκολο να επιτευχθεί; (Όχι, δεν είναι.) Δεν είναι εύκολο, διότι οι άνθρωποι
συχνά αμφισβητούν τον Θεό. Και τι γίνεται με την «πιστή τήρηση των κανόνων»; Τι σημαίνει
η λέξη «πιστή»; (Να μην το κάνει κάποιος με μισή καρδιά αλλά ολόψυχα.) Να μην το κάνει
κάποιος με μισή καρδιά αλλά ολόψυχα. Βρήκατε τη σωστή απάντηση! Άρα είστε ικανοί να
επιτύχετε αυτή την απαίτηση; Πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο, σωστά; Προς το παρόν
δεν έχετε ακόμη επιτύχει αυτή την απαίτηση. Τι γίνεται με την «απόλυτη υπακοή» —την
έχετε επιτύχει; (Όχι.) Δεν την έχετε επιτύχει ούτε αυτή. Συχνά είστε ανυπάκουοι και
επαναστατικοί, συχνά δεν ακούτε, ούτε θέλετε να υπακούσετε ούτε θέλετε να ακούσετε.
Αυτές είναι οι τρεις πιο θεμελιώδεις απαιτήσεις που επιτεύχθηκαν από τους ανθρώπους μετά
την είσοδό τους στη ζωή, και εσείς δεν τις έχετε επιτύχει ακόμη. Συνεπώς, επί του παρόντος,
έχετε μεγάλες δυνατότητες; Σήμερα, έχοντας ακούσει να λέω αυτά τα λόγια, αισθάνεστε
άγχος; (Ναι.) Δεν πειράζει που αισθάνεστε άγχος. Μην έχετε άγχος. Αισθάνομαι άγχος για
λογαριασμό σας. Δεν θα υπεισέλθω στις άλλες δύο απαιτήσεις. Αναμφίβολα, κανείς δεν είναι
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ικανός να τις επιτύχει. Έχετε άγχος. Άρα έχετε καθορίσει τους στόχους σας; Ποιους στόχους,
προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να επιδιώξετε, και να αφιερώσετε τις προσπάθειές σας;
Έχετε κάποιον στόχο; Επιτρέψτε Μου να μιλήσω απλά: Όταν επιτύχετε αυτές τις πέντε
απαιτήσεις, θα έχετε ικανοποιήσει τον Θεό. Κάθε μία από αυτές είναι ένας δείκτης, ένας
δείκτης ότι η είσοδος των ανθρώπων στη ζωή έχει φτάσει στην ωριμότητα και στον τελικό
στόχο της. Ακόμα κι αν είχα επιλέξει μόνο μία από αυτές τις απαιτήσεις για να μιλήσω
λεπτομερώς σχετικά και να τη θέσω σε εσάς, δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Πρέπει να
υπομείνετε έναν βαθμό κακουχίας και να κάνετε σε κάποιον βαθμό προσπάθεια. Και τι είδους
νοοτροπία θα πρέπει να έχετε; Θα πρέπει να είναι η ίδια με έναν ασθενή που υποφέρει από
καρκίνο και περιμένει να ανέβει στο χειρουργικό τραπέζι. Και γιατί το λέω αυτό; Εάν
επιθυμείς να πιστεύεις στον Θεό και επιθυμείς να κερδίσεις τον Θεό και να κερδίσεις την
ικανοποίησή Του, τότε αν δεν υπομείνεις κάποιον βαθμό πόνου ούτε κάνεις κάποια
προσπάθεια, δεν θα είσαι σε θέση να τα επιτύχεις αυτά. Έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα,
αλλά επειδή τα έχεις ακούσει δεν σημαίνει ότι αυτά τα κηρύγματα είναι δικά σου. Πρέπει να
τα απορροφήσεις και να τα μετατρέψεις σε κάτι που σου ανήκει, πρέπει να τα ενσωματώσεις
στη ζωή σου και να τα βάλεις στην ύπαρξή σου, επιτρέποντας σ’ αυτά τα λόγια και τα
κηρύγματα να καθοδηγήσουν τον τρόπο που ζεις και να φέρουν υπαρξιακή αξία και νόημα
στη ζωή σου —και τότε θα έχει αξία το ότι έχεις ακούσει αυτά τα λόγια. Αν τα λόγια που
εκφράζω δεν φέρουν βελτίωση στη ζωή σου ή οποιαδήποτε αξία στην ύπαρξή σου, τότε δεν
έχει νόημα να τα ακούς. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι; Αφού το έχετε καταλάβει αυτό, τότε
αυτό που μένει εξαρτάται από εσάς. Πρέπει να ξεκινήσετε δουλειά! Πρέπει να είστε σοβαροί
με τα πάντα! Μην είστε σε σύγχυση —ο χρόνος κυλάει γρήγορα! Οι περισσότεροι μεταξύ σας
πιστεύουν ήδη στον Θεό πάνω από μια δεκαετία. Αναλογιστείτε αυτά τα δέκα χρόνια: Πόσα
έχετε κερδίσει; Και πόσες δεκαετίες αυτής της ζωής σάς έχουν μείνει; Δεν υπάρχει πολύς
χρόνος. Ξεχάστε το αν το έργο του Θεού σάς περιμένει, αν σας έδωσε μια ευκαιρία, αν Αυτός
θα επιτελέσει ξανά το ίδιο έργο. Μη μιλάτε γι’ αυτό. Μπορείς να αντιστρέψεις τα τελευταία
δέκα χρόνια της ζωής σου; Με κάθε μέρα που περνάει και με κάθε βήμα που κάνεις, οι ημέρες
που έχεις μειώνονται κατά μία ημέρα. Ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν! Θα κερδίζεις μόνο
από την πίστη στον Θεό αν την προσεγγίζεις ως το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή σου, πιο
σημαντικό από την τροφή, τα ρούχα ή οτιδήποτε άλλο! Εάν πιστεύεις μόνο όταν έχεις χρόνο
και είσαι ανίκανος να αφιερώσεις ολόκληρη την προσοχή σου στην πίστη σου, εάν είσαι
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πάντα σε σύγχυση, τότε δεν θα κερδίσεις τίποτα. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι; Θα
τελειώσουμε εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά! (Δόξα σοι ο Θεός!)
15 Φεβρουαρίου 2014

Παράρτημα:
Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την
παίδευσή Του
Όπως και εκατοντάδες εκατομμύρια άλλοι πιστοί του Κυρίου Ιησού Χριστού, τηρούμε
τους νόμους και τις εντολές της Βίβλου, απολαμβάνουμε την άφθονη χάρη του Κυρίου Ιησού
Χριστού και συναθροιζόμαστε, προσευχόμαστε, εξυμνούμε και διακονούμε στο όνομα του
Κυρίου Ιησού Χριστού —κι όλα αυτά τα πράττουμε υπό την φροντίδα και την προστασία του
Κυρίου. Πότε είμαστε αδύναμοι, πότε είμαστε δυνατοί. Πιστεύουμε ότι όλες οι πράξεις μας
συνάδουν με τις διδαχές του Κυρίου. Αυτονόητα, λοιπόν, πιστεύουμε ότι διαβαίνουμε το

Αυτό γράφτηκε από τον Θεό ως πρόλογος για την ενότητα «Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας
του Παντοδύναμου Θεού».
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μονοπάτι της επιτέλεσης του θελήματος του επουράνιου Πατρός. Λαχταρούμε την επιστροφή
του Κυρίου Ιησού, τον ένδοξο ερχομό του Κυρίου Ιησού, το τέλος της ζωής μας επί της γης,
την έλευση της βασιλείας και όλα όπως προέβλεψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης: Ο Κύριος
καταφτάνει και φέρνει όλεθρο, επιβραβεύει τους ενάρετους και τιμωρεί τους πονηρούς, και
ανυψώνει όλους εκείνους που Τον ακολουθούν και χαίρονται με την επιστροφή Του στα
ουράνια για να Τον συναντήσουν. Κάθε φορά που μας έρχεται η σκέψη αυτή πλημμυρίζουμε
από συγκίνηση. Είμαστε ευγνώμονες που γεννηθήκαμε στις έσχατες μέρες και είμαστε πολύ
τυχεροί που θα μαρτυρήσουμε την έλευση του Κυρίου. Παρότι έχουμε υποστεί διωγμούς, θα
λάβουμε σε αντάλλαγμα «εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Αυτή κι αν είναι ευλογία! Όλη
αυτή η λαχτάρα και η χάρη που δόθηκε από τον Κύριο μάς κάνει συχνά να ξυπνάμε και να
προσευχόμαστε και μας φέρνει κοντά πιο συχνά. Ίσως το επόμενο έτος, ίσως αύριο ή ίσως κι
ακόμα πιο γρήγορα, όταν ο άνθρωπος δεν το προσδοκά, ο Κύριος θα καταφτάσει ξαφνικά και
θα εμφανιστεί σε μια ομάδα ανθρώπων που Τον περίμεναν επισταμένως. Όλοι
συναγωνιζόμαστε, κανείς δεν θέλει να μείνει πίσω, για το ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που
θα δει την έλευση του Κυρίου, για να είμαστε ένας από εκείνους που θα αρπαχτούν. Έχουμε
δώσει τα πάντα, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, για τον ερχομό αυτής της ημέρας. Κάποιοι
έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά τους, κάποιοι έχουν εγκαταλείψει τις οικογένειές τους,
κάποιοι έχουν αποκηρύξει τον γάμο, ενώ κάποιοι έχουν δωρίσει ακόμα και τις οικονομίες
τους. Τι ανιδιοτελής αφοσίωση! Αυτή η ειλικρίνεια και η πίστη πρέπει να ξεπερνάει ακόμα κι
αυτή των αγίων παλαιότερων εποχών! Καθώς ο Κύριος δίνει χάρη σε όποιον επιθυμεί και
δείχνει έλεος σε όποιον επιθυμεί, πιστεύουμε ότι έχει ήδη δει ιδίοις όμμασι την αφοσίωσή μας
και τον μόχθο μας. Ομοίως, οι ειλικρινείς προσευχές μας έχουν ήδη φτάσει στα αυτιά Του, και
πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας ανταμείψει για την αφοσίωσή μας. Επιπλέον, ο Θεός είχε
υπάρξει φιλεύσπλαχνος απέναντί μας πριν δημιουργήσει τον κόσμο και κανείς δεν θα
ματαιώσει τις ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού προς εμάς. Όλοι κάνουμε σχέδια για το
μέλλον και θεωρούμε δεδομένο ότι η αφοσίωσή μας κι ο μόχθος μας αγοράζουν μετοχές ή
ομόλογα για την αρπαγή μας στα ουράνια όπου θα συναντήσουμε τον Κύριο. Επιπλέον, χωρίς
τον παραμικρό δισταγμό, τοποθετούμε τον εαυτό μας στον μελλοντικό θρόνο, διοικώντας όλα
τα έθνη και όλους τους λαούς ή κυβερνώντας ως βασιλιάδες. Όλα αυτά τα θεωρούμε ως
δεδομένα, ως αναμενόμενα.
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Περιφρονούμε όλους εκείνους που τάσσονται κατά του Κυρίου Ιησού. Στο τέλος, όλοι
αυτοί θα αφανιστούν. Ποιος τους είπε να μην πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Σωτήρας;
Φυσικά, έρχονται στιγμές που διδασκόμαστε από τον Κύριο Ιησού και είμαστε φιλεύσπλαχνοι
προς τον κόσμο, γιατί δεν καταλαβαίνει, και θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε δείχνοντας
ανοχή και συγχώρεση. Όλα όσα κάνουμε συνάδουν με τον λόγο της Βίβλου, διότι όλα όσα δεν
ακολουθούν τη Βίβλο συνιστούν ετεροδοξία και αίρεση. Αυτή η πεποίθηση είναι βαθιά
ριζωμένη στο μυαλό του καθένα μας. Ο Κύριός μας βρίσκεται στη Βίβλο κι αν δεν
απομακρυνθούμε από τη Βίβλο, δεν θα απομακρυνθούμε από τον Κύριο. Αν τηρήσουμε αυτή
την αρχή, τότε θα σωθούμε. Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και υποστηρίζουμε ο ένας τον
άλλον και κάθε φορά που συναθροιζόμαστε, ελπίζουμε ότι όλα όσα λέμε και πράττουμε
ακολουθούν το θέλημα του Κυρίου και γίνονται αποδεκτά από τον Κύριο. Παρά το γεγονός
ότι το περιβάλλον μας είναι εχθρικό, οι καρδιές μας αγάλλονται. Όταν σκεφτόμαστε τις
ευλογίες που είναι δίπλα μας και μπορούμε να τις αδράξουμε εύκολα, υπάρχει κάτι που να
μην μπορούμε να απαρνηθούμε; Υπάρχει κάτι που χωρίς αυτό να μην μπορούμε να ζήσουμε;
Όλα αυτά εννοούνται και όλα αυτά τα βλέπουν τα μάτια του Θεού. Εμείς, μια χούφτα
πενήτων που έχουν ανυψωθεί από την κοπριά, είμαστε ίδιοι με όλους τους συνηθισμένους
πιστούς του Κυρίου Ιησού: Ονειρευόμαστε την αρπαγή και την ευλογία και την εξουσία επί
όλων των εθνών. Η διαφθορά μας αποκαλύπτεται στα μάτια του Θεού ενώ οι επιθυμίες και η
απληστία μας καταδικάζονται στα μάτια του Θεού. Ωστόσο, όλα αυτά συμβαίνουν τόσο
ανεπαίσθητα, τόσο αυτονόητα και κανείς μας δεν αναρωτιέται αν η λαχτάρα μας είναι ορθή,
πολύ λιγότερο δε, κανείς μας δεν αμφιβάλλει για την ορθότητα όλων όσα διατηρούμε. Ποιος
μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού; Δεν ξέρουμε να αναζητούμε, ή να εξερευνούμε, ούτε
καν να ασχολούμαστε με το μονοπάτι που διαβαίνει ο άνθρωπος. Γιατί το μόνο που μας
ενδιαφέρει είναι το αν μπορούμε να αρπαχτούμε, εάν μπορούμε να λάβουμε την ευλογία, αν
υπάρχει θέση για εμάς στη βασιλεία των ουρανών κι αν θα λάβουμε μερίδιο από το νερό του
ποταμού της ζωής και του καρπού του δέντρου της ζωής. Γι’ αυτό άραγε δεν πιστεύουμε στον
Κύριο και δεν είμαστε πιστοί του Κυρίου, προκειμένου να τα κερδίσουμε όλα αυτά; Έχουμε
λάβει άφεση αμαρτιών, έχουμε μετανοήσει, έχουμε πιει το πικρό ποτήρι κρασί κι έχουμε
πάρει τον σταυρό στην πλάτη μας. Ποιος μπορεί να πει ότι ο Κύριος δεν θα αποδεχτεί το
τίμημα που έχουμε πληρώσει; Ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχουμε ετοιμάσει αρκετό λάδι; Δεν
θέλουμε να είμαστε σαν εκείνες τις μωρές παρθένες, ή σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
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Επιπλέον, προσευχόμαστε συχνά και ζητάμε από τον Κύριο να μας προφυλάξει, ώστε να μην
εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους, γιατί η Βίβλος αναφέρει ότι «Τότε εάν τις είπη προς
υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι
και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει
δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Κατά Ματθαίον 24:23-24). Έχουμε απομνημονεύσει όλους
αυτούς τους στίχους της Βίβλου, τους ξέρουμε κατά γράμμα, και τους φυλάσσουμε ως
πολύτιμο θησαυρό, ως ζωή και ως διαπιστευτήρια για την αρπαγή και τη σωτηρία μας…
Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι ζωντανοί πεθαίνουν, παίρνοντας μαζί τους τις επιθυμίες και
τα όνειρά τους και κανείς δεν ξέρει πραγματικά αν έχουν μπει στη βασιλεία των ουρανών. Οι
νεκροί επιστρέφουν κι έχουν ξεχάσει όλες τις ιστορίες που κάποτε συνέβησαν, και συνεχίζουν
να ακολουθούν τις διδαχές και τα μονοπάτια των προγόνων. Οπότε, καθώς παρέρχονται τα
χρόνια και παρέρχονται οι ημέρες, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Κύριός μας ο Ιησούς, ο Θεός μας,
όντως αποδέχεται όλα όσα πράττουμε. Απλώς προσβλέπουμε σε μια έκβαση και εικάζουμε
όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Ωστόσο, ο Θεός σιωπά όλο αυτό το διάστημα και ποτέ δεν
φανερώθηκε ενώπιόν μας ούτε μας μίλησε. Οπότε εμείς συνειδητά κρίνουμε το θέλημα και τη
διάθεση του Θεού σύμφωνα με τη Βίβλο και τα σημεία. Έχουμε συνηθίσει τη σιωπή του Θεού.
Έχουμε συνηθίσει να αξιολογούμε τα σωστά και τα λάθη της συμπεριφοράς μας,
χρησιμοποιώντας τον δικό μας τρόπο σκέψης. Έχουμε συνηθίσει να αντικαθιστούμε τις
απαιτήσεις του Θεού με τις γνώσεις μας, τις αντιλήψεις και την ηθική μας. Έχουμε συνηθίσει
να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Έχουμε συνηθίσει να είναι ο Θεός αρωγός μας όποτε
Τον χρειαζόμαστε. Έχουμε συνηθίσει να υψώνουμε τα χέρια μας στον Θεό για το κάθε τι και
να δίνουμε εντολές στον Θεό. Επίσης έχουμε συνηθίσει να ακολουθούμε το δόγμα, και δεν
προσέχουμε στο πώς μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, έχουμε συνηθίσει να είμαστε
αφέντες του εαυτού μας. Πιστεύουμε σε έναν Θεό, τον οποίο δεν συναντήσαμε ποτέ.
Ερωτήματα, όπως ποια είναι η διάθεσή Του, ποια είναι τα υπάρχοντα και το Είναι Του, ποια
είναι η εικόνα Του, αν θα Τον γνωρίσουμε ή όχι, όταν θα έρθει, και ούτω καθεξής, δεν είναι
σημαντικά. Το σημαντικό είναι ότι βρίσκεται στην καρδιά μας, ότι όλοι Τον προσδοκούμε, και
ότι μπορούμε να Τον φανταστούμε. Επικροτούμε την πίστη μας και θεωρούμε πολύτιμη την
πνευματικότητά μας. Θεωρούμε τα πάντα ως κοπριά, πάνω στην οποία βαδίζουν τα πόδια
μας. Επειδή είμαστε οι πιστοί του ένδοξου Κυρίου, ανεξάρτητα από το πόσο μακρύ και
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κοπιαστικό είναι το ταξίδι, ανεξάρτητα από τις κακουχίες και τους κινδύνους που μας
βρίσκουν, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα βήματά μας, καθώς ακολουθούμε τον Κύριο.
«Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ
του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν τω μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού
εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ’ έκαστον μήνα
κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και
ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν
αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και
το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών. Και νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί, και δεν
έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι
βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη 22:1-5). Κάθε φορά που ψάλλουμε
αυτούς τους στίχους, οι καρδιές μας γεμίζουν με ανυπέρβλητη αγαλλίαση και ικανοποίηση και
δάκρυα κυλούν από τα μάτια μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας επέλεξε, ευχαριστούμε
τον Κύριο για τη χάρη Του. Μας πρόσφερε τα εκατονταπλάσια αυτόν τον καιρό, μας
πρόσφερε αιώνια ζωή στον αιώνα του μέλλοντος και αν μας ζητούσε να πεθάνουμε τώρα, θα
το κάναμε αδιαμαρτύρητα. Κύριε! Σε εκλιπαρούμε να έρθεις σύντομα! Μην καθυστερείς ούτε
λεπτό, διότι Σε λαχταρούμε απεγνωσμένα και έχουμε εγκαταλείψει τα πάντα για Εσένα.
Παρά το γεγονός ότι ο Θεός είναι σιωπηλός και δεν έχει φανερωθεί ποτέ ενώπιόν μας, το
έργο Του δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ερευνεί όλες τις χώρες και εξουσιάζει τα πάντα, ενώ
παρακολουθεί τα λόγια και τις πράξεις των ανθρώπων. Εφαρμόζει τη διαχείρισή Του
σταδιακά και κατά το σχέδιό Του, το οποίο προχωρά αθόρυβα, χωρίς δραματικές εντυπώσεις,
εντούτοις τα βήματά Του πλησιάζουν όλο και πιο πολύ προς την ανθρωπότητα και η θέση της
κρίσης Του διαμορφώνεται στο σύμπαν με την ταχύτητα του φωτός, ενώ ακολουθεί άμεσα η
κάθοδος του θρόνου Του ανάμεσά μας. Τι μεγαλοπρεπής σκηνή είναι αυτή, τι επιβλητική και
βλοσυρή εικόνα. Ως περιστέρι και ως βρυχώμενος λέοντας, το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται
ανάμεσα σε όλους μας. Είναι σοφός, είναι δίκαιος και μεγαλοπρεπής, καταφθάνει ανάμεσά
μας αθόρυβα, έχοντας εξουσία, γεμάτος αγάπη και ευσπλαχνία. Κανείς δεν συνειδητοποιεί
την έλευσή Του, κανείς δεν χαιρετίζει την άφιξή του, και πολύ περισσότερο, κανείς δεν
γνωρίζει όλα όσα θα πράξει. Η ζωή του ανθρώπου παραμένει ίδια. Το ίδιο κι η καρδιά του και
η ζωή κυλάει όπως συνήθως. Ο Θεός ζει ανάμεσά μας σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, σαν
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ο πιο ασήμαντος ακόλουθος και απλός πιστός. Επιδιώκει τους δικούς Του σκοπούς, τους
δικούς Του στόχους και, επιπλέον, έχει θεϊκή φύση που δεν κατέχουν οι απλοί άνθρωποι.
Κανείς δεν έχει παρατηρήσει την ύπαρξη της θεϊκής φύσης Του και κανείς δεν έχει
αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ της ουσίας Του και της ουσίας του ανθρώπου. Ζούμε μαζί Του,
χωρίς περιορισμό και φόβο, γιατί δεν Τον βλέπουμε παρά μόνο σαν έναν ασήμαντο πιστό.
Παρακολουθεί την κάθε μας κίνηση και όλες οι σκέψεις και οι ιδέες μας αποκαλύπτονται
ενώπιόν Του. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ύπαρξή Του, κανείς δεν φαντάζεται τον ρόλο
Του και πολύ περισσότερο δε, κανείς δεν υποπτεύεται ποιος είναι. Εμείς απλώς συνεχίζουμε
να επιδιώκουμε τους στόχους μας, σαν να μην έχει καμία σχέση μαζί μας…
Κατά σύμπτωση, το Άγιο Πνεύμα εκφράζει μία δίοδο λέξεων «διαμέσου» Αυτού και ενώ
συμβαίνει πολύ απροσδόκητα, αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για τον λόγο του Θεού και τον
αποδεχόμαστε με προθυμία από τον Θεό. Αυτό συμβαίνει επειδή, ανεξάρτητα από το ποιος
εκφράζει αυτά τα λόγια, εφόσον προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να τα αποδεχτούμε
και δεν μπορούμε να τα απαρνηθούμε. Η επόμενη έκφραση θα μπορούσε να είναι διαμέσου
εμένα, θα μπορούσε να είναι διαμέσου εσένα, ή θα μπορούσε να είναι διαμέσου αυτού.
Ανεξάρτητα από το ποιος μιλάει, μιλάει η χάρη του Θεού. Ωστόσο, δεν έχει σημασία ποιο
είναι το πρόσωπο, δεν πρέπει να το λατρεύουμε, επειδή, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, δεν
μπορεί ποτέ να είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιλέξουμε έναν
συνηθισμένο άνθρωπο ως Θεό μας. Ο Θεός μας είναι τόσο μεγάλος και σεβάσμιος. Πώς θα
μπορούσε να εκπροσωπείται από κάποιον τόσο ασήμαντο; Επιπλέον, όλοι περιμένουμε την
έλευση του Θεού για να μας οδηγήσει πίσω στη βασιλεία των ουρανών, άρα πώς μπορεί
κάποιος τόσο ασήμαντος να είναι κατάλληλος για ένα τόσο σημαντικό και επίπονο έργο; Αν ο
Κύριος επιστρέψει, θα εμφανιστεί πάνω σε ένα λευκό σύννεφο, ορατό σε όλους. Τι ύψιστη
δόξα! Πώς θα μπορούσε να κρυφτεί αθόρυβα μέσα σε μια ομάδα συνηθισμένων ανθρώπων;
Κι όμως αυτό το συνηθισμένο άτομο που κρύβεται ανάμεσα στους ανθρώπους επιτελεί το
νέο έργο της σωτηρίας μας. Δεν μας εξηγεί τίποτα, ούτε μας λέει γιατί έχει έρθει. Απλώς
επιτελεί το έργο που προτίθεται να διατελέσει σταδιακά και σύμφωνα με το σχέδιό Του. Τα
λόγια και οι ομιλίες Του ακούγονται όλο και συχνότερα. Από την παρηγοριά, την ενθάρρυνση,
την υπενθύμιση και την προειδοποίηση, στη μομφή και την πειθαρχία. Από έναν τόνο πράο κι
ευγενικό, σε λέξεις έντονες και μεγαλοπρεπείς —όλα εμφυσούν τόσο τη φιλευσπλαχνία όσο
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και το δέος στον άνθρωπο. Ό,τι λέει πετυχαίνει διάνα τα μυστικά που κρύβονται βαθιά μέσα
μας, τα λόγια Του πληγώνουν τις καρδιές μας, πληγώνουν το πνεύμα μας και μας προκαλούν
όνειδος και ταπείνωση. Αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν ο Θεός στην καρδιά αυτού του
ατόμου μάς αγαπάει πραγματικά και ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις Του. Ίσως άραγε να
μπορέσουμε να αρπαχτούμε μόνο εφόσον υπομείνουμε έναν τέτοιο πόνο; Στο μυαλό μας
αναλογιζόμαστε… τον επερχόμενο προορισμό μας και τη μελλοντική μας μοίρα. Εντούτοις,
κανείς μας δεν πιστεύει ότι ο Θεός έλαβε σάρκα και οστά και εργάζεται ανάμεσά μας. Παρόλο
που είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό, παρόλο που έχει ήδη πει τόσα πολλά πρόσωπο με
πρόσωπο ενώπιόν μας, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δεχθούμε κάποιον τόσο συνηθισμένο ως
τον Θεό του μέλλοντός μας, πολύ λιγότερο δε, δεν είμαστε πρόθυμοι να εναποθέσουμε τον
έλεγχο του μέλλοντος και της μοίρας μας σε κάποιον τόσο ασήμαντο. Από Αυτόν
απολαμβάνουμε μια αέναη προσφορά ζωοφόρου ύδατος και χάρη σε Αυτόν ζούμε πρόσωπο
με πρόσωπο με τον Θεό. Είμαστε ευγνώμονες μόνο για τη χάρη του Κυρίου Ιησού στα
ουράνια και ποτέ δεν δώσαμε καμία προσοχή στα συναισθήματα αυτού του απλού ανθρώπου
που κατέχει τη θεϊκή φύση. Συνεχίζει το έργο Του ταπεινά κρυμμένος εντός της σάρκας,
μιλώντας με τη φωνή της καρδιάς Του, φαινομενικά αδιάφορος απέναντι στην απόρριψή Του
από την ανθρωπότητα, προφανώς συγχωρώντας αιωνίως την παιδαριώδη συμπεριφορά και
την άγνοια του ανθρώπου και επιδεικνύοντας πάντοτε ανοχή στην ασέβεια του ανθρώπου
απέναντί Του.
Εν αγνοία μας, αυτός ο ασήμαντος άνθρωπος μάς έχει οδηγήσει βήμα-βήμα στο έργο του
Θεού. Υποβαλλόμαστε σε αναρίθμητες δοκιμασίες, υποκείμεθα σε αμέτρητες συμμορφώσεις
και δοκιμαζόμαστε με τον θάνατο. Μαθαίνουμε για τη δίκαιη και μεγαλοπρεπή διάθεση του
Θεού, απολαμβάνουμε επίσης την αγάπη και την ευσπλαχνία Του, αρχίζουμε να εκτιμάμε τη
μεγάλη δύναμη και τη σοφία του Θεού, μαρτυρούμε το κάλλος του Θεού και βλέπουμε την
μεγάλη επιθυμία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Μέσα από τα λόγια αυτού του
συνηθισμένου ανθρώπου, αρχίζουμε να γνωρίζουμε τη διάθεση και την ουσία του Θεού,
αρχίζουμε να κατανοούμε το θέλημα του Θεού, αρχίζουμε να γνωρίζουμε τη φύση και την
ουσία του ανθρώπου και να βλέπουμε την οδό της σωτηρίας και της τελειότητας. Τα λόγια
Του μας οδηγούν στον «θάνατο» και ξανά μας οδηγούν στην «αναγέννηση». Τα λόγια Του
μας προσφέρουν παρηγοριά, αλλά παράλληλα μας αφήνουν συντετριμμένους με ενοχές και
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αίσθημα χρέους. Τα λόγια Του μας φέρνουν χαρά και γαλήνη, αλλά και μεγάλο πόνο. Πότε
είμαστε σαν αμνοί πριν τη σφαγή στα χέρια Του. Πότε είμαστε σαν την κόρη του οφθαλμού
Του και απολαμβάνουμε την αγάπη και τη στοργή Του. Πότε είμαστε σαν τον εχθρό Του που
γίνεται στάχτη από την οργή των οφθαλμών Του. Είμαστε η ανθρωπότητα που σώθηκε από
Αυτόν, είμαστε σκουλήκια στα μάτια Του και είμαστε τα απολωλότα πρόβατα που αναζητάει
μέρα νύχτα. Είναι φιλεύσπλαχνος προς εμάς, μας περιφρονεί, μας αναθρέφει, μας παρηγορεί
και μας ενθαρρύνει, μας καθοδηγεί, μας διαφωτίζει, μας συμμορφώνει και μας πειθαρχεί,
αλλά και μας καταριέται. Ανησυχεί για μας μέρα νύχτα, μας προστατεύει και μας νοιάζεται
μέρα νύχτα, δεν αφήνει ποτέ το πλευρό μας, και αφιερώνει όλη τη φροντίδα Του σ’ εμάς και
πληρώνει οποιοδήποτε τίμημα για χάρη μας. Στα λόγια αυτής της ασήμαντης και
συνηθισμένης σάρκας απολαύσαμε την ολότητα του Θεού και είδαμε τον προορισμό που μας
επιφυλάσσει ο Θεός. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η ματαιοδοξία εξακολουθεί να ελλοχεύει
μέσα στην καρδιά μας και δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δεχτούμε έναν τέτοιον άνθρωπο ως
τον Θεό μας. Αν και μας έχει δώσει τόσο πολύ μάννα, τόσα πολλά να απολαύσουμε, τίποτα
από αυτά δεν μπορεί να σφετεριστεί τη θέση του Κυρίου στην καρδιά μας. Τιμούμε την
ιδιαίτερη ταυτότητα και το κύρος αυτού του ανθρώπου αλλά με μεγάλη απροθυμία. Αν δεν
μιλήσει για να μας κάνει να παραδεχτούμε ότι είναι ο Θεός, τότε δεν θα καταφέρουμε ποτέ οι
ίδιοι να παραδεχτούμε ότι είναι ο Θεός που σύντομα θα καταφτάσει, αλλά εργαζόταν
ανάμεσά μας για τόσον καιρό.
Ο λόγος του Θεού συνεχίζεται, και χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και οπτικές για να
μας προειδοποιεί για το τι να πράξουμε και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του. Τα λόγια
Του φέρουν ζωοδόχο δύναμη και μας δείχνουν πώς πρέπει να βαδίσουμε και μας βοηθούν να
καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Τα λόγια Του αρχίζουν να μας έλκουν, αρχίζουμε να
εστιάζουμε στον τόνο και τον τρόπο της ομιλίας Του και υποσυνείδητα αρχίζουμε να
ενδιαφερόμαστε για τη φωνή της καρδιάς αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου. Κάνει
επίπονες προσπάθειες για εμάς, χάνει τον ύπνο και την όρεξή Του για εμάς, κλαίει για εμάς,
αναστενάζει για εμάς, υποφέρει στη νόσο για εμάς, ταπεινώνεται για χάρη του προορισμού
και της σωτηρίας μας κι η καρδιά Του αιμορραγεί και δακρύζει για την αναισθησία και την
επαναστατικότητά μας. Αυτό που έχει και είναι υπερβαίνει έναν συνηθισμένο άνθρωπο και
δεν μπορεί να αποκτηθεί ούτε να επιτευχθεί από οποιονδήποτε διεφθαρμένο. Επιδεικνύει
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ανοχή και υπομονή που δεν κατέχει κανείς συνηθισμένος άνθρωπος και την αγάπη Του δεν
την έχει κανένα ον σε όλη την πλάση. Κανείς άλλος εκτός από Αυτόν δεν μπορεί να ξέρει όλες
τις σκέψεις μας ή να έχει τέτοια κατανόηση για τη φύση και την ουσία μας ή να κρίνει την
επαναστατικότητα και τη διαφθορά της ανθρωπότητας ή να μας μιλάει και να εργάζεται
ανάμεσά μας για λογαριασμό του επουράνιου Θεού. Κανείς, εκτός από Αυτόν, δεν μπορεί να
κατέχει την εξουσία, τη σοφία και την υπεροχή του Θεού. Η διάθεση του Θεού και αυτό που
έχει και είναι εκπέμπονται, εξ ολοκλήρου, από Αυτόν. Κανείς εκτός από Αυτόν δεν μπορεί να
μας δείξει την οδό και να μας φέρει το φως. Κανείς εκτός από Αυτόν δεν μπορεί να
αποκαλύψει τα μυστήρια που ο Θεός δεν έχει φανερώσει από τη δημιουργία μέχρι σήμερα.
Κανείς εκτός από Αυτόν δεν μπορεί να μας σώσει από τα δεσμά του Σατανά και τη
διεφθαρμένη διάθεσή μας. Εκπροσωπεί τον Θεό και εκφράζει την φωνή της καρδιάς του
Θεού, την ενθάρρυνση του Θεού και την κρίση του Θεού προς όλη την ανθρωπότητα. Αυτός
έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή, μια νέα περίοδο, και έφερε νέο ουρανό και γη, νέο έργο και μας
έφερε ελπίδα και τερμάτισε το μάταιο βίο που διήγαμε και μας επέτρεψε να δούμε καθαρά
την οδό της σωτηρίας. Έχει κατακτήσει ολόκληρη την ύπαρξή μας και κέρδισε την καρδιά
μας. Από εκείνη τη στιγμή και εφεξής, το μυαλό μας αποκτά συνείδηση και το πνεύμα μας
φαίνεται να αναζωογονείται: Αυτός ο συνηθισμένος, ασήμαντος άνθρωπος, που ζει ανάμεσα
μας και έχει εδώ και καιρό βιώσει την απόρριψή μας —δεν είναι άραγε ο Κύριος Ιησούς, ο
οποίος είναι πάντα στις σκέψεις μας, και τον οποίον εμείς λαχταρούμε νύχτα μέρα; Ιδού
Αυτός! Ιδού όντως Αυτός! Είναι ο Θεός μας! Είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή! Μας επέτρεψε
να ζήσουμε και πάλι, να δούμε το φως, και δεν άφησε τις καρδιές μας να περιπλανιούνται.
Έχουμε επιστρέψει στον οίκο του Θεού, επιστρέψαμε ενώπιον του θρόνου Του, ερχόμαστε
πρόσωπο με πρόσωπο με Αυτόν, έχουμε δει την όψη Του και έχουμε δει την οδό ενώπιόν μας.
Εκείνη τη στιγμή, έχει κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μας. Δεν αμφιβάλλουμε πλέον
ποιος είναι και δεν αντιτασσόμαστε πλέον στο έργο και τον λόγο Του και πέφτουμε,
γονυπετείς, ενώπιόν Του. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσουμε τα βήματα του
Θεού για το υπόλοιπο της ζωής μας και να οδηγηθούμε στην τελείωση από Αυτόν και να
ανταποδώσουμε τη χάρη Του και την αγάπη Του προς εμάς, να υπακούμε στις
ενορχηστρώσεις και τον σχεδιασμό Του και να είμαστε συνεργάτες στο έργο Του, και να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε το έργο που μας εμπιστεύεται.
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Η κατάκτηση από τον Θεό είναι σαν ένας διαγωνισμός πολεμικών τεχνών.
Καθένα από τα λόγια του Θεού χτυπάει το θανάσιμο σημείο μας και μας αφήνει γεμάτους
θλίψη και φόβο. Φανερώνει τις αντιλήψεις μας, φανερώνει τη φαντασία μας και φανερώνει
τη διεφθαρμένη διάθεσή μας. Μέσα από όλα όσα λέμε και πράττουμε και κάθε μία από τις
σκέψεις και τις ιδέες μας, η φύση και η ουσία μας αποκαλύπτονται από τα λόγια Του,
αφήνοντάς μας ταπεινωμένους και τρεμάμενους από φόβο. Μας μιλάει για όλες τις πράξεις
μας, τους στόχους και τις προθέσεις μας, αλλά και για τη διεφθαρμένη διάθεση που δεν
είχαμε ποτέ ανακαλύψει, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε εντελώς εκτεθειμένοι μες στην
άθλια ατέλειά μας και, ακόμη περισσότερο, τελείως μεταπεισμένοι. Μας κρίνει που
αντιστεκόμαστε σε Αυτόν, μας παιδεύει για τη βλασφημία και την καταδίκη Του και μας κάνει
να αισθανόμαστε ότι στα μάτια Του είμαστε ανάξιοι, ότι είμαστε ο ζων Σατανάς. Οι ελπίδες
μας κατακρημνίζονται, δεν τολμούμε πλέον να θέσουμε οποιεσδήποτε παράλογες απαιτήσεις
και αξιώσεις προς Αυτόν, και ακόμη και τα όνειρά μας εξαφανίζονται από τη μια μέρα στην
άλλη. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς μας δεν μπορεί να φανταστεί και κανείς μας δεν
μπορεί να αποδεχτεί. Προς στιγμή, το μυαλό μας κλυδωνίζεται, και δεν ξέρουμε πώς να
συνεχίσουμε στον δρόμο μπροστά μας, δεν ξέρουμε πώς να συνεχίσουμε με τις πεποιθήσεις
μας. Φαίνεται ότι η πίστη μας έχει επιστρέψει στο μηδέν και ότι δεν έχουμε συναντήσει ποτέ
και δεν έχουμε γνωρίσει τον Κύριο Ιησού. Ό,τι βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας μάς
προκαλεί σύγχυση και μας κάνει να νιώθουμε σαν να έχουμε χαθεί. Έχουμε αποθαρρυνθεί,
έχουμε απογοητευθεί, και βαθιά στην καρδιά μας υπάρχει αχαλίνωτη οργή και όνειδος.
Προσπαθούμε να εκτονωθούμε, προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο και, πολύ δε μάλλον,
προσπαθούμε να συνεχίσουμε να προσδοκούμε τον Σωτήρα μας τον Ιησού και να ανοίξουμε
την καρδιά μας σε Αυτόν. Αν και υπάρχουν φορές που δεν δείχνουμε υπερόπτες ούτε
ταπεινοί, η καρδιά μας νιώθει μια καινοφανή αίσθηση απώλειας. Αν και μερικές φορές μπορεί
να φαινόμαστε ασυνήθιστα ήρεμοι εξωτερικά, μέσα μας υπομένουμε την τρικυμία του
μαρτυρίου. Η κρίση και το παίδεμά Του μας έχουν αφαιρέσει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά
μας, έχουν ματαιώσει τις παράλογες επιθυμίες μας και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι είναι ο
Σωτήρας μας κι ότι είναι ικανός να μας σώσει. Η κρίση και το παίδεμά Του έχουν ανοίξει ένα
βαθύ χάσμα ανάμεσα σε εμάς και σε Αυτόν που κανείς δεν θέλει καν να διασχίσει. Η κρίση
και το παίδεμά Του είναι ότι για πρώτη φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τόσο μεγάλα
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εμπόδια και τόσο μεγάλη ταπείνωση. Η κρίση και το παίδεμά Του μας βοήθησαν να
εκτιμήσουμε πραγματικά την εντιμότητα του Θεού και την έλλειψη ανοχής για τις προσβολές
του ανθρώπου, σε σύγκριση με την οποία είμαστε τόσο μικροί και αχρείοι. Η κρίση και το
παίδεμά Του μας έχουν κάνει να συνειδητοποιήσουμε για πρώτη φορά πόσο αλαζόνες και
ξιπασμένοι είμαστε και ότι ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ ισάξιος με τον Θεό ή ίσος με τον
Θεό. Η κρίση και το παίδεμά Του μας κάνει να μη θέλουμε να ζούμε πλέον σε μια τέτοια
διεφθαρμένη διάθεση και μας κάνει να θέλουμε να απαλλαγούμε από μια τέτοια φύση και
ουσία όσο το δυνατόν συντομότερα, για να μην προκαλούμε το μίσος και την απέχθειά Του. Η
κρίση και το παίδεμά Του μας έχει κάνει να υπακούμε στα λόγια Του με προθυμία και δεν
θέλουμε πλέον να επαναστατήσουμε εναντίον των ενορχηστρώσεων και του σχεδιασμού Του.
Η κρίση και το παίδεμά Του μας δημιούργησαν για ακόμα μια φορά την επιθυμία να
επιβιώσουμε και μας γέμισαν χαρά που Τον δεχόμαστε ως Σωτήρα μας… Έχουμε αφήσει
πίσω μας το έργο της κατάκτησης, βγήκαμε από την κόλαση, εξήλθαμε της κοιλάδας της
σκιάς του θανάτου… Ο Παντοδύναμος Θεός μάς έχει κερδίσει, εμάς που ανήκουμε σε αυτήν
την ομάδα ανθρώπων! Έχει θριαμβεύσει πάνω στον Σατανά και κατατρόπωσε όλους τους
εχθρούς Του!
Είμαστε απλά μια συνηθισμένη ομάδα ανθρώπων με διεφθαρμένη σατανική διάθεση,
είμαστε αυτοί που έχουν προεπιλεχθεί από τον Θεό στις απαρχές του χρόνου και είμαστε οι
πένητες που ο Θεός έχει ανυψώσει από την κοπριά. Κάποτε απορρίψαμε και καταδικάσαμε
τον Θεό, αλλά τώρα έχουμε κατακτηθεί από Αυτόν. Έχουμε λάβει ζωή και έχουμε λάβει την
οδό της αιώνιας ζωής από τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στη γη, παρά τις
διώξεις και τα δεινά, δεν μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς τη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού.
Γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός μας και η μοναδική μας λύτρωση!
Η αγάπη του Θεού ρέει όπως το νερό της πηγής και προσφέρεται σε σένα και σε μένα και
σε αυτόν και σε όλους όσους αναζητούν πραγματικά την αλήθεια και προσδοκούν την έλευση
του Θεού.
Ακριβώς όπως η σελήνη ακολουθεί πάντα τον ήλιο, το έργο του Θεού δεν σταματάει ποτέ
και επιτελείται πάνω σε σένα, πάνω σε εμένα, πάνω σε αυτόν και σε όλους όσους ακολουθούν
τα βήματα του Θεού και δέχονται την κρίση και το παίδεμα του Θεού.
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Επίλογος
Αν και αυτά τα λόγια δεν είναι όλα εκφράσεις του Θεού, είναι αρκετά ώστε τα άτομα να
επιτύχουν τον σκοπό του να γνωρίσουν τον Θεό και να αλλάξουν διάθεση. Ίσως υπάρχουν
μερικοί που σκέφτονται ότι επειδή το έργο του Θεού στην κινεζική ενδοχώρα έχει τελειώσει,
αυτό αποδεικνύει ότι έχει ολοκληρώσει τη διατύπωση των λόγων που θα έπρεπε να εκφράσει
και ότι δεν είναι δυνατόν να έχει να διατυπώσει τυχόν νέες ομιλίες καθώς μόνο αυτά είναι τα
λόγια που μπορεί να πει ο Θεός. Επιπλέον, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι το «Ο
Λόγος Ενσαρκώνεται» περιέχει όλες τις εκφράσεις του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, και
ότι η λήψη αυτού του βιβλίου αντιστοιχεί με τη λήψη της ολότητας Θεού ή ότι αυτό το βιβλίο
θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στο μέλλον, όπως έκανε η Βίβλος. Πιστεύω ότι τα άτομα που
έχουν τέτοιες απόψεις δεν αποτελούν μειονότητα, γιατί πάντα αρέσκονται οι άνθρωποι να
επιβάλουν περιορισμούς πάνω στον Θεό. Αν και όλοι διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι
παντοδύναμος και τα πάντα πληρών, η φύση των ανθρώπων εξακολουθεί να το καθιστά
εύκολο για αυτούς να περιορίζουν τον Θεό εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου. Την ώρα που
κάθε άτομο προσπαθεί να γνωρίσει τον Θεό, ταυτόχρονα Του αντιστέκεται και Τον
περιορίζει.
Το έργο του Θεού την Εποχή της Βασιλείας έχει μόλις αρχίσει. Όλες οι ομιλίες του Θεού
σε αυτό το βιβλίο απευθύνονταν μόνο σε αυτούς που Τον ακολουθούσαν εκείνη την εποχή,
και είναι απλώς ένα τμήμα των εκφράσεων του Θεού στην τρέχουσα ενσάρκωσή Του και δεν
αντιπροσωπεύουν οτιδήποτε αφορά τον Θεό. Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι
περιλαμβάνει το σύνολο του έργου που θα επιτελέσει ο Θεός κατά την παρούσα ενσάρκωσή
Του. Ο Θεός θα απευθύνει τα λόγια Του σε ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και
υπόβαθρου, και θα κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα και θα τελειώσει την παλαιά εποχή,
οπότε πώς θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο Του μετά την έκφραση ενός τόσο μικρού
τμήματος των λόγων Του; Είναι απλώς ότι το έργο του Θεού διαχωρίζεται σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους και διαφορετικά στάδια. Εργάζεται σύμφωνα με το σχέδιό Του και
εκφράζει τα λόγια Του σύμφωνα με τα στάδιά Του. Πως μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί
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την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού; Το γεγονός που εξηγώ σε αυτό το σημείο είναι το
εξής: Αυτό που είναι και αυτό που έχει ο Θεός είναι για πάντα ανεξάντλητο και απεριόριστο.
Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και όλων των πραγμάτων. Ο Θεός δεν μπορεί να κατανοηθεί
από οποιοδήποτε δημιουργημένο πλάσμα. Τέλος, πρέπει ακόμη να υπενθυμίσω σε όλους:
Μην περιορίζετε τον Θεό σε βιβλία, λόγια ή σε παλιότερες ομιλίες Του ξανά. Υπάρχει μόνο μια
λέξη που χαρακτηρίζει το έργο του Θεού —νέο. Δεν Του αρέσει να ακολουθεί παλιά
μονοπάτια ή να επαναλαμβάνει το έργο Του και επιπροσθέτως δεν θέλει να Τον λατρεύουν οι
άνθρωποι περιορίζοντάς Τον εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου. Αυτή είναι η διάθεση του
Θεού.
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